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HYRJE
Në vitin 2014, Fondacioni Europian i Trajnimeve (FET) ndërmorri raundin e tretë të Procesit të
Torinos, në të cilën morri pjesë Kosova. Procesi Torino është një rishikim pjesëmarrës i progresit në
politikat e arsimit dhe aftësimit profesional (APP) që zhvillohet çdo dy vjet nga të gjitha vendet
partnere të FET, me mbështetjen e FET. Ajo zhvillohet pët të ndërtuar konsensusin mbi mënyrat e
mundshme të shtyrjes përpara në politikën e AAP dhe zhvillim të sistemit.Vlera e shtuar e Procesit të
Torinos qëndron në faktin se ajo fut APP brenda kontekstit socio-ekonomik, dhe siguron se analiza
është e informuar me dëshmi përkatëse dhe zhvillohet përmes dialogut të strukturuar me akterët kyç
në vend. Në këtë drejtim, FET ndihmon vendet të mbledhin informata nga burime të ndryshme të
dëshmive dhe nxit dialogun e politikave.
Ushtrimi i Procesit Torino 2014 në Kosovë përcolli një modalitet të vetë-vlerësimit të zbatimit dhe
është koordinuar nga Instituti Pedagogjik i Kosovës. Inpute të vlefshme janë siguruar nga institucionet
e Kosovës/palëve të ndryshme dhe përfaqësues të partnerëve të zhvillimit, aktive në sektorin e APP.
Gjetjet kryesore janë prezantuar në një dokument të vetë-vlerësimit të hartuar nga Instituti Pedagogjik
i Kosovës.
Raporti i tanishëm përmbledhës i Procesit Torino 2014 për Kosovën kërkon të paraqesë shkurtimisht
zhvillimet kryesore në të politikave APP dhe të sistemit të reformave në Kosovë. Raporti është hartuar
nga Simona Rinaldi, zyra për Kosovën, duke hartuar dokument vetë-vlerësimin e KEP, si edhe në
këshillat dhe informatat kthyese (feedback) të Divizionit të Arsimit Profesional në Ministrinë e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës.
Ky raport përmbledhës bazohet në një shqyrtim të të dhënave ekzistuese, si dhe informatat nga
raportet e ndryshme kërkimore dhe dëshmive të tjera në dispozicion nga rishikimet e fundit.Hulumtimi
është bazuar në një numër të grupeve të fokusit, takime dhe punëtori konsultative me palët e
interesuara.Prandaj, rishikimi kërkon të raportojë dhe të interpretojë sfidat dhe mangësitë në gjetjen e
të dhënave dhe informatave të sakta për vlerësimin e sistemit të AAP dhe ndikimet që programet e
caktuara të reja dhe reformat kanë pasur në të. Rekomandimet për hapat e ardhshëm, përbëjnë
gjithashtu një tipar shumë të rëndësishëm të këtij raporti të shkurtër që ka përfituar edhe nga Iniciativa
dhe rezultatet e FRAME Aftësitë 2020.
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1. VIZIONI PËR SISTEMIN KOMBËTAR TË AAP
1.1 Vizioni për sistemin e AAP
Sistemi i APP në Kosovë është duke kaluar nëpër ndryshime të rëndësishme në vitet e fundit si
rezultat i iniciativave të shumta - në mesin e të cilave edhe Procesi Torino - që synon të përmirësojë
dizajnimin e politikave dhe procesin e zbatimit të sistemit të aftësive nëpërmjet rishikimeve të rregullta
dhe të proceseve të mësimit së politikave. Këto procese zhvillimore të politikave nxjerrin në pah një
numër të sfidave të cilat vazhdojnë të ndikojnë në sistemin e APP dhe kryesisht kanë të bëjnë me
kufizime ligjore, politike, infrastrukturës dhe të kapaciteteve.
Vizioni i Kosovës për zhvillimin e sistemit të APP është i vendosur nga situata e saj politike dhe socioekonomike.Roli i APP konsiderohet vendimtar për të kontribuar në zhvillimin socio-ekonomik të vendit
dhe në përmbushjen e qëllimeve më të gjera të politikave. Prandaj, futja e qasjes tërësektoriale në
sektorin e arsimit dhe Planin Strategjik të Arsimit të Kosovës (PSAK) 2011-2016 është konsideruar një
hap i rëndësishëm përpara nga ana e Qeverisë, më veçanërisht MASHT-i, në mbështetjen e reformës
sistemike. Në përgjithësi, vizioni i Qeverisë është për një sistem arsimor gjithëpërfshirës, të bazuar në
parimet e mësimit gjatë gjithë jetës, dhe duke ofruar arsim cilësor për të gjithë. PSAK ndërlidh politikat
arsimore me prioritetet kombëtare të zhvillimit, duke njohur nevojën për sistemin e adresimit dhe
aftësimit, të jenë më të përgjegjshëm ndaj nevojave të tregut të punës (MASHT-PSAK 2011-2016).
RPV më i fundit i muajit mars 2014, i cili raporton mbi përpjekjet për të rritur cilësinë e arsimit
parashkollor, arsimit fillor dhe të mesëm, u përqëndrua në harmonizimin e politikave kryesore të
MASHT-it, sipas burimeve në dispozicion: (d.m.th. buxhetit kombëtar, investimet private dhe
donatorët), gjithmonë në shërbim të PSAK. RPV i vitit 2014 i bëri së bashku palët e interesuara për të
vlerësuar përparimin e bërë në zbatimin e PSAK 2011-2016 dhe të rekomandojë prioritetet për
zhvillimin e mëtejshëm në 2015 në katër nën-sektorë:
■

arsimi parauniversitar, arsimi parashkollor dhe teknologji mësimdhënie;

■

arsimi profesional, arsimi jo-formal dhe arsimi për të rritur;

■

kurrikula, trajnimi i mësuesve dhe vlerësimi i jashtëm; dhe

■

arsimi i lartë dhe shkenca dhe teknologjia.

Sektori i arsimit në 2013 dhe 2014 u karakterizua nga përpjekjet për të konsoliduar cilësinë e arsimit
para-universitar (përmes zbatimit të mëtejshëm të reformës së kurrikulës dhe të zhvillimit profesional
të mësimdhënësve) dhe për të rritur qasjen në arsimin e lartë përmes krijimit të institucioneve të reja të
arsimit të lartë dhe konsolidimin e atyre ekzistuese.
Ngjarje të tjera të rëndësishme kanë të bëjnë me:
■

Zhvillimin e treguesve dhe Kornizën e Vlerësimit të Performancës (KVP) në zbatimin e PSAK
2011 - 2016. Një grup teknik strategjik (task forcë) është formuar, si organ i brendshëm i MASHTit, përgjegjës për zbatimin e PSAK.

■

Në vitin 2013 u miratua Ligji për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe nëntë udhëzime
administrative janë hartuar siç parashihet me ligj. Viti 2013 u shënua me miratimin e Strategjisë
për zhvillimin e praktikës gjithëpërfshirës profesionale, finalizimin e planit mësimor për 21 profile të
reja të bazuara në kërkesën e tregut të punës për Qendrat e Kompetencës, dhe rishikimin e
programeve mësimore ekzistuese për të gjitha shkollat e APP.
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■

Në mars të vitit 2014 u krijua Agjencia e re për Arsim Profesional dhe Aftësim dhe Arsimimin e të
Rriturve (AAPARr) siç parashikohet në ligjin e rishikuar për AAP.Agjencia aktualisht qeveris 6
shkolla, duke përfshirë 4 Qendrave të Kompetencës (Skënderaj, Malishevë, Prizren dhe Ferizaj)
dhe 2 shkolla teknike në Prishtinë dhe Prizren. Projekti GIZ po mbështet punën e Agjencisë, duke
përfshirë ngritjen e kapaciteteve të stafit të Agjencisë, si dhe stafit menaxhues dhe mësuesit e
shkollave pilote të sipërpërmendura. Vitet 2014 dhe 2015 janë vite pilotimi për Agjencinë, nën
mbikëqyrjen e MASHT-it, edhe pse përgjegjësia dhe autoriteti i financave, infrastrukturës dhe
personelit të këtyre 6 shkollave pilot nën qeversijen e saj janë transferuar direkt në AAPARr.
Vlerësimi i rezultateve pilot duhet të mbështes vendimin për transferimin / ose jo (deri në maj
2016) nën qeverisjen e Agjencisë në të gjitha shkollat e AAP në Kosovë.

■

Strategjia për ngritjen e praktikës profesionale gjithëpërfshirëse dhe finalizimi i strategjisë për
udhëzim në karrierë për arsimin profesional, i cili krijon mundësi për rritjen e cilësisë në të gjitha
nivelet e arsimit profesional në përputhje me trendet europiane dhe botërore. (Strategjia për
udhëzim në karrierë dhe arsimit profesional është në pritje të miratimit).

1.2 Kapaciteti dhe shtytësit e inovacionit dhe ndryshimit
Kosova ishte pjesë e iniciativës FRAME duke synuar zhvillimin e qasjeve të politikave koherente për
zhvillimin e burimeve njerëzore në përputhje me strategjitë e BE-së 2020 dhe SEE 2020. Gjatë
ushtrimit, Kosova në bashkëpunim të ngushtë me FET, ka zhvilluar një vizion, udhërrëfyes dhe planin
për zhvillimin e kapaciteteve për sistemin e aftësive të vendit deri në 2020 duke marrë në konsideratë
shtytësit e inovacionit dhe ndryshimit dhe sfidat e reja. Gjetjet kryesore ishin se në përgjithësi ekziston
një kornizë gjithëpërfshirëse e strategjive qeveritare në Kosovë që siguron një bazë të shëndoshë për
të kuptuar vizionin kombëtar për arsimin dhe ekonominë. Nevoja për të përputhur nevojat e tregut të
punës është e theksuar në strategjitë, duke theksuar vlerën e lidhjeve të forta ndërmjet arsimit dhe
ekonomisë. Përpjekjet për të ndërtuar një dialog midis arsimit dhe ekonomisë janë theksuar më
shumë në arsimin dhe aftësimin profesional, veçanërisht në lidhje me qendrat e kompetencave që tani
janë operacionale. Në mënyrë të ngjashme, ka sugjerime që arsimi i lartë ka nevojë për të plotësuar
nevojat e ekonomisë dhe tregut të punës, por këto nuk janë zhvilluar më tej. Rëndësia e të mësuarit
gjatë gjithë jetës është gjithashtu e njohur dhe e theksuar në strategjitë e ndryshme përmes ofrimit të
iniciativave të ndryshme të aftësimit. Megjithatë, prioritetet mbeten sporadike dhe të izoluara në disa
prej strategjive, duke mos dërguar në një qasje sistematike në përmbushjen e sfidave të arsimit dhe
punësimit në drejtim të zhvillimit të aftësive. Në lidhje me aftësitë, memzi përmendet prania e lojtarëve
të sektorit publik dhe privat në fushën e arsimit. Qëndrueshmëria e gjenerimit të aftësive në nivel
kombëtar siç parashihetn në strategjitë mbetet një sfidë.
Prioritetet kryesore të identifikuara në udhërrëfyes janë:
■

Promovimi i të mësuarit të bazuar në kompetenca dhe përmirësimin e përgjegjshmëris së sistemit
të arsimit dhe aftësimit dhe të kërkesave të tregut të punës.Sistemi i arsimit dhe aftësimit duhet të
jetë më i përgjegjshëm ndaj nevojave të tregut të punës për të trajtuar papunësinë dhe
përjashtimin social dhe për të zvogëluar mospërputhjen e aftësive në tregun e punës Kjo kërkon
investime në analizën e tregut të punës dhe përmirësime në cilësinë e sistemit të aftësimit, vende
për mësim (praktikë) dhe trajnime, kompetencat e mësuesve dhe udhëzime në karrierë.

■

Nxitja dhe promovimi i ndërmarrësisë dhe inovacionit. Nivelet e larta të papunësisë në vend
bashkë-ekzistojnë me rritjen e vështirësive në plotësimin e vendeve të punës. Ekziston nevoja për
të investuar në mendimin ndërmarrës, sistemi i inovacionit, trajnimi për fillim biznesi dhe
ndërmarrësi.
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■

Reformimi dhe modernizimin e shërbimeve të punësimit me nevojat e tregut të punës. Lehtësirat
që kanë më shumë nevojë për vëmendje janë asistenca e individualizuar për të papunët për të
gjetur punë të përshtatshme.

■

Fuqizimi i kapaciteteve për koordinimin e zhvillimit të politikave të sektorit dhe zbatimit. Ekziston
nevoja për të përmirësuar bashkëpunimin ndër-ministror për të adresuar aftësitë, përfshirë
iniciativën e qeverisë për koordinim dhe fuqizimim të dialogut social në të gjitha nivelet.

Plani i Zhvillimit të Kapaciteteve identifikon një numër sfidash të politikëbërjes në lidhje me fuqizimin e
institucioneve të ndryshme, agjencive dhe qendrave në sektorin e Zhvillimit të Burimeve Njerëzore
(ZhBNj) dhe për të promovuar një përfshirje më të gjerë dhe më të mirë të partnerëve socialë. Një
sfidë tjetër e madhe është nevoja për të përmirësuar llogaridhënien e politikës dhe të ofrimit, të cilat
mund të përfshijnë edhe autonominë financiare të ofruesve të sektorit të ZhBNj. Veprimet e
propozuara përfshijnë:
■

Fuqizimi i strukturave ndër-ministrore dhe rritjen e vetëdijes për rëndësinë e angazhimit të palëve
të interesuara (qeverinë, shkollat, partnerët socialë si Sindikata dhe Oda Ekonomike, komunitetit
të biznesit, sektorit publik/ privat) në hartimin e politikave. Kjo përfshin zhvillimin e kapaciteteve të
palëve të interesuara në zhvillimin e politikave, zbatimin dhe vlerësimin.

■

Sigurojë funksionalitetin e duhur të Agjencisë së AAP duke mbështetur qëndrueshmërinë e saj
dhe punën dhe rolin e saj më të gjerë të koordinimit ndërmjet të gjitha ministrive dhe palëve të
interesuara.

■

Sigurojë zbatimin e plotë të legjislacionit të koordinimit të donatorëve dhe rritjen e kapaciteteve të
ndëlidhura.

■

Fuqizimin e qasjes ndër-disiplinore në bërjen e politikave të ZhBNj, në veçanti në lidhje me
zhvillimin e aftësive dhe të përmirësojë kapacitetet për monitorimin, vlerësimin dhe raportim dhe
mekanizma për parashikim të aftësive si bazë për hartimin e politikave të ZhBNj.

■

Rrit financimin e përgjithshëm për sektorin e ZhBNj, por sidomos punësimin dhe financimin
ndërlidhur të APP dhe për të paraqitur qasjesektoriale të gjërë të ZhBNj dhe performancën e
buxhetimit, zhvillimin e kapaciteteve dhe trajnime për stafin e përfshirë në buxhetimin e ZhBNj
duke përfshirë edhe nivelin komunal.

1.3 Veprimi dhe vlerësimi i progresit që prej 2012
Në Raportin e Procesit Torino 2012, janë identifikuar objektivat e përgjithshme të mëposhtme për
APP:
■

përmirësimi i qasjes dhe cilësia dhe rëndësia e ofrimit të APP për të gjithë;

■

të përmirësojë rëndësinë për tregun e punës, të fuqizojë kapacitetet institucionale dhe të
menaxhimit të sistemit të AAP dhe të krijojë një bazë të shëndoshë financiare për qëndrueshmëri
afatgjate;

■

rritjen e mundësive për aftësimin e të larguarve të hershëm nga shkolla, nxënësit e shkollave të
mesme dhe të larguarve dhe të rriturve të shkollave, në mënyrë që të rrisin punësimin, veçanërisht
për gratë, dhe të rrisë mundësitë e vetë-punësimit.

Raporti i Procesit Torino 2014 thekson faktin se një numër i veprimeve të rëndësishme janë marrë në
konsideratë për përmirësimin e sistemit të AAP-në aspektin e strategjive të reja dhe legjislacionit,
organizim institucional, monitorimin e politikave dhe vlerësimin, si dhe në përmirësimin e
infrastrukturës shkollore dhe ndërtimin e kapaciteteve. Kjo e fundit është adresuar nëpërmjet ngritjes
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së një Fondi të Përbashkët të Donatorëve nëpërmjet një marrëveshjeje bashkëpunimi mes Ministrisë
së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministrisë së Financave dhe Ministrisë së Integrimit Europian
dhe SIDA dhe ADA, e cila është tërheq fonde nga donatorët. Një tjetër hap përpara është në fushën e
të drejtave të njeriut me Njësinë për të Drejtat e Njeriut duke i dhënë një kontribut të çmuar në
ushtrimin e rolit të saj në çdo proces të punës së MASHT-it. Puna në zhvillimin e infrastrukturës
shkollore vazhdon me ndërtimin e 6 shkollave të reja dhe 20 ndërtesa. Përpjekjet kanë përparuar
edhe në shtysën për të zhvilluar lidhje "të qëndrueshme" midis AAP dhe zhvillimit social dhe
ekonomik, përfshirë rishikimin e kurrikulave të shkollave profesionale, zhvillimin e profileve
profesionale për të përmbushur nevojat e tregut të punës.
Udhërrëfyesi i projektit FRAME dhe plani i zhvillimit të kapaciteteve të japë një pamje më në thellësi të
mangësive në projektimin e politikave dhe ofrimit të mekanizmave, si dhe buxhetimin lidhur me ZhBNj
që duhet të adresohen. Kjo përfshin përpjekjet për të përmirësuar zhvillimin e politikës më koherente,
të bashkuar dhe largpamëse për zhvillimin e aftësive nëpërmjet masave të përshtatshme për
ndërtimin e kapaciteteve.
Me pak fjalë, masat e rekomanduara përfshijnë zhvillimin e hartimit të politikave, zbatimin dhe
kapaciteteve të vlerësimit të akterëve kyç dhe përmirësimin e kapaciteteve për monitorim, vlerësim
dhe raportim dhe mekanizma për parashikim të aftësive si bazë për hartimin e politikave të ZhBNj.

AAP nuk është një formë edukimi i lehtë për tu organizuar dhe shumë sfida mbesin në Kosovë, duke
përfshirë zhvillimin e sigurimit të cilësisë për AAP, përcjelljen dhe zbatimin e legjislacionit të fundit të
AAP, monitorimin e shkollave profesionale dhe rritjen e bashkëpunimit ndërmjet shkollave dhe
bizneseve, me qëllim për të zbatuar praktikën profesionale. Së fundi, zbatimi i të mësuarit të bazuar
në punë mbetet një nga sfidat kryesore të AAP në Kosovë, meqë bizneset mbeten të pavullnetshme –
ose të paafta - të bashkëpunojnë dhe ofrojnë vende pune për nxënësit apo mësuesit.
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2. EFEKTIVITETI DHE EFIKASITETI NË ADRESIMIN E
KËRKESËS EKONOMIKE DHE TË TREGUT TË
PUNËS
2.1 Faktorët ekonomik dhe të tregut të punës që formësojnë kërkesën
për aftësitë
Republika e Kosovës është një vend më të ardhura të ulëta-mesme, me një performancë solide të
rritjes ekonomike që nga fundi i luftës në vitin 1999. Është njëra nga katër vendet e vetme në Europë,
që ka regjistruar ritme pozitive rritjeje në çdo vit gjatë periudhës së krizës 2008- 2012, mesatarisht 3.5
për qind. Kjo tregoi: (i) një integrim të kufizuar ndërkombëtar në ekonominë globale; (ii) suksesi i
diasporës së saj në tregjet e punës e, veçanërisht, vendet e Europës Qendrore gjermanisht-folëse,
duke siguruar një rrjedhje të qëndrueshme të dërgesave (remitencave); (iii) një përbërje të buxhetit
përgjithësisht pro-rritjes, me rreth 40 për qind të shpenzimeve publike të përdorura për investime; dhe
(iv) një rrjedhë të qëndrueshme të mbështetjes së donatorëve.
Një kontribut i rëndësishëm në rritjen e PBB-së është siguruar nga konsumi i nxitur nga dërgesat.
Është vlerësuar se një në pesë kosovarë ka së paku një të afërm jashtë vendit që i dërgon atyre
fonde. Dërgesat nga diaspora vlerësohen të përbëjnë rreth 14% të PBB-së, ndërsa aktivitetet nga
donatorë të ndryshëm dhe ndihmat paraqesin një tjetër 7,5% të PBB-së.
Megjithë përpjekjet e saj, Kosova ende mbetet prapa fqinjëve të saj dhe vendet e tjera europiane për
shumicën e aspekteve të zhvillimit. Kosova ka një PBB prej 2 794 euro për kokë banori në vitin 2013,
të barabartë me 11% të mesatares së 27-vendeve të BE-së. Ajo gjithashtu ka shkallën më të lartë të
varfërisë në Europën Juglindore, me 29,7 për qind të popullsisë që jeton nën nivelin e varfërisë në
vitin 2011, dhe ajo vuan nga norma më e lartë e papunësisë (grup mosha: 15-64) në Europën
Juglindore, që vlerësohet në 30,0 për qind në vitin 2013. Më e keqja, 59,5 për qind e popullsisë së saj
është ekonomikisht joaktive1.
Klima e biznesit në Kosovë pengohet nga qasja e kufizuar në financa, furnizimit jo të besueshëm të
energjisë elektrike, konkurrencës së pandershme dhe korrupsionit. Sektori i ndërmarrjeve në Kosovë
dominohet nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme; tregtia me pakicë vazhdon të jetë sektori
dominues.Deficiti tregtar është i madh, me një deficit prej 33,9% të PBB-së dhe një raport i importeve
ndaj eksporteve diku 9: 1. Partnerët kryesorë tregtarë të Kosovës janë BE, Shqipëria, Serbia, ish
Republika Jugosllave e Maqedonisë dhe Turqia. Aktualisht, rreth 90% e eksporteve përbëhet nga
lëndët e para. Për më tepër, statistikat ekonomike (llogaritë qendrore në veçanti) janë jashtëzakonisht
të dobëta, duke e bërë të vështirë vlerësimin gjithëpërfshirës të situatës ekonomike2.
Gjatë periudhës 2008-2013, kontributi në PBB të bërë nga sektorët kryesor ekonomik shfaq (figura 1):
■

tendencat në rritje për sektorin industrial (prej 26% në 2008 – deri 29% në 2013),

■

një prirje uljeje për sektorin e shërbimeve (prej 58% në 2008 deri 56% në 2013), dhe

■

rritjen e trendeve konstante relative për sektorin e bujqësisë (15% në 2008 dhe 2013).

Rishikimi i Financave Publike të Kosovës – Politikat fiskale për një Kombi të Ri, BB 2014, me përditësimet e
fundit për të dhënat.
2 IPA II –Dokumenti paraprak i strategjisë për Kosovën* (2014-2020).
1
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FIGURA 1 PËRQINDJA E PUNËSIMIT DHE VLERA E SHTUAR NË PBB SIPAS SEKTORËVE
KRYESORË, 2006-2013 (%)
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Përkhim nga tabela e mësipërme: Empl. GDP = PBB-ja e punësimit; Ngjyrë e gjelbërt = Bujqësia; e
kuqe = Industria; e kaltër = Shërbimet

Përqindja e punësimit sipas sektorëve tregon trende të ndryshme duke dhënë disa informata në lidhje
me zhvillimet e tilla si ndryshimi teknologjik dhe rritja në produktivitet. Për sektorin e bujqësisë
përqindja e punësimit u ul nga 8% në vitin 2008 në 6% në vitin 2013 në kontekst të bashkëpunimit të
njëjtë të sektorit tek PBB. Një trend i kundërt është regjistruar nga sektori industrial me përqindjen e
rritur të punësimit (nga 19% në vitin 2008 në 28% në vitin 2013) në një kontekst të një rritje të vogël në
vlerë të shtuar në PBB (Figura 1).Sektori i shërbimeve regjistroi një rënie të lartë në punësim (nga
73% në vitin 2008 në 66% në vitin 2013) krahasuar me vlerën e shtuar në PBB (nga 58% në vitin
2008 në 56% në vitin 2013).
Informacioni në lidhje me trendet e tregut të punës në Kosovë vazhdon të ofrohet në një bazë të
parregullt dhe zhvillimet e viteve të fundit (regjistrimi i popullsisë 2011 dhe 2012, AFP e vitit 2013)
ende vë në pyetje konsistencën në metodologjinë dhe krahasueshmërinë e të dhënave. Në
përgjithësi, Kosova ka pjesëmarrje të ulët në tregun e punës, veçanërisht në mesin e të rinjve dhe
femrave. Kosova ka shkallën më të lartë të papunësisë në Ballkanin Perëndimor pasi që rreth një e
treta e popullsisë aktive të moshës së punës është e papunë. Punësimi i të rinjëve (15-24 vjet) ishte
55,9% në vitin 2013 (Tabela 1). Duke krahasuar me normën e të rinjve të papunë të vitit 2009 (73%),
duket se rritja e vazhdueshme ekonomike, si dhe emigracioni, mund kenë ndihmuar për të zvogëluar
papunësinë në vitet e fundit, por mungesa e të dhënave të krahasueshme para vitit 2012 e bën të
vështirë për të vlerësuar këtë efekt.
Sipas AFP-së të vitit 2013, 30,8% e të punësuarve i përkisnin kategorisë së pambrojtur të punësimit
në trend uljeje nga 2009 (31,8%). Kjo do të thotë se ata janë ose të punësuar në bizneset e tyre
(vetëpunësuar) ose duke kontribuar në një biznes familjar (të paguar ose të papaguar). Vetëm 31.2%
e të punësuarve kishte një kontratë të përhershme për punën e tyre kryesore ndërsa 68,8% kanë
pasur kontrata të përkohshme (90,5% e tyre raportojnë se kontratat e përkohshme është kontrata e
vetme në dispozicion për ta).
Në të gjithë grupmoshat në vitin 2013, shkalla e punësimit ishte më e larta në mesin e njerëzve të
moshës midis 45-54 vjeç dhe më e ulët tek të rinjtë (15-24 vjeç).
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TABELA 1 TREGUESIT KRYESORË TË TP (%)
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2013

Total

47,7

36,9

40,5

Femra

28,7

17,8

21,1

Total

26,4

25,5

28,4

Femra

11,1

10,7

12,9

Total

45,4

30,9

30,0

Femra

56,4

40,0

38,8

Total

73,0

55,3

55,9

Femra

81,7

63,8

68,4

Shkalla e pjesëmarrjes (15-64)

Shkalla e punësimit (15-64)

Shkalla e papunësisë (15-64)

Shkalla e papunësisë e të rinjëve
(15-24)
Burimi: ESK (SOK), AFP 2009, 2012, 2013

2.2 Mekanizmat për identifikimin e kërkesës për aftësitë dhe përputhjen
e ofrimit të aftësive
Kosova ka një popullsi shumë të re, me pothuajse gjysmën e qytetarëve të saj nën moshën
25 vjeqare.
Çdo vit rreth 30.000 punëkërkues të rinj hyjnë në tregun e punës, ndërsa rritja e tanishme ekonomike
gjeneron rreth 15.000 vende pune të reja në vit. Më shumë se një e treta e të rinjëve kosovarë nuk
janë as në arsim as në punësim duke rrezikuar një "brez të humbur". Sipas AFP të vitit 2013 një
përqindje prej 35,3% nga të rinjtë 15-24 nuk ishin në arsim apo punësim ose trajnim (NEETs – not in
education, employment, or training). Edhe perspektiva për ata me arsim të lartë duket të jetë
përkeqësuar, me disa dëshmi që sugjerojnë se një numër në rritje i atyre me diploma universitare janë
të papunë. Në vitin 2012, 15,6 për qind e të diplomuarve ishin të papunë, ndoshta duke reflektuar një
mospërputhje në mes të arsimit dhe kërkesës për aftësi në tregun e punës3.
Një problem tjetër, jo i diskutuar aq shumë deri tani, është papunësia. Dëshmitë empirike – si burim
unik - tregojnë se shumë profesionistë të rinj përfundojnë në punë më të ulëta se kualifikimet e tyre
arsimore - shumë të diplomuar universitar punojnë si kamerierë në bare dhe restorante për shkak të
mungesës së mundësive alternative.
Të dhënat administrative janë dhënë në mënyrë të rregullt nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale dhe tregojnë rritje të vogël (prej 3,4% në vitin 2014) për numrin e të papunëve të regjistruar
(duke mos kompensuar një ulje të madhe të regjistruar në vitin 2012 kur regjistrimi i punëkërkuesve ra
në më shumë se 20%). Kjo mund të jetë për arsye të ndryshme, ndër të cilat ka qenë mungesa e
vendeve të lira të disponueshme apo shërbimet e nxitjes së punësimit cilësor. Në vitin 2013 janë
regjistruar gjithsej 6980 vende pune, më i ulët në më shumë se 26% se sa në vitin 2012. Dy të tretat e
vendeve të punës (70%) ishin ofruar nga sektori i shërbimeve.
MPMS-ja është duke punuar për disa vite për të përmirësuar sistemin e saj informativ të tregut të
punës (SITP) duke e ditur se përdorimi i informacionit të tregut të punës mund të jetë një paralajmërim
i hershëm dhe parandalim i aftësive të mospërputhshme. Deri tani raportohet progres jo aq i madh
dhe të dy, TP dhe sistemi i AAP janë prekur.

3 Rishikimi

i Financave Publike të Kosovës- Politikat fiskale për një Kombi të Ri, BB 2014.
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Studimet Ad-hoc të zhvilluara kryesisht me mbështetje të donatorëve dhe bazuar në projekt
përshkruanin një situatë për aftësitë që përputhen brenda një sektori të caktuar në një moment të
caktuar (p.sh. TRP i vitit 2012 ka bërë referenca të gjera të ndërtimit dhe raporteve të bujqësisë). Disa
studime janë drejtuar nga hulumtime, të cilat zakonisht përfshijnë module pyetësorësh mbi mangësitë
e aftësive si pengesë për të bërë një biznes. Midis tyre: studimi i Riinvestit me kompanitë e ndërmarra
në 2014 për klimën e biznesit, ose analizat e tregut të TIK së Kosovës mbështetur nga Shoqata
Kosovare e Informacionit dhe Teknologjisë së Komunikimit (STIKK) e cila përfshinte një përshkrim të
strukturës së punësimit në sektor, kërkesa e punësimit për vitin e ardhshëm që vijnë dhe potencialet
për rritje të sektorit4 ose Raporti i Zhvillimit Njerëzor i UNDP me fokus në sektorin privat, janë
diskutimet fillestaer mbi aftësitë dhe arsimin si një pengesë për zhvillimin e biznesit dhe nivelit arsimor
të të punësuarve.
Përveç faktit se rezultatet treguan rëndësinë e vogël të ofrimit të aftësive sipas sistemit aktual të APP
me nevojat e sektorit, qasjet e tyre në vend nuk mund të mbështesin informacionin e kërkuar mbi
aftësitë e nevojshme për promovimin e zhvillimit ekonomik dhe aftësitë që përputhen. Për më tepër,
nuk ka një sistem për identifikimin e kërkesës për aftësi ose për të komunikuar ato me anën e
furnizimit në tregun e punës.
Një mekanizëm funksional, i cili mund të mbështes informacionin mbi rëndësinë e aftësive për punë
ose profesione, është e lidhur me zhvillimin e standardeve profesionale.Korniza ligjore dhe e
Autoritetit të Kualifikimeve në Kosovë mbështet qasjen me hartimin e standardeve të profesioneve si
mjete për zhvillimin e kualifikimeve të reja në sistem. Nëse për zhvillimin e standardeve profesionale,
qasja është e saktë (që përfshin aktorët e tregut të punës) atëhere informacioni për aftësitë e
nevojshme mund të jetë i rëndësishëm për adoptimin e ofertës arsimore për nevojat e tregut të punës.
Standardet janë zhvilluar për një numër të profesioneve zakonisht nga donatorët (p.sh. GIZ ose Swiss
Contact apo nga Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me sektorët përkatës). Në Kosovë,
KAAP përgjigjet për adoptimin e standardeve dhe deri më sot janë miratuar 20 standarde
profesionale, nga të cilat 12 janë verifikuar nga AKK (duke përfshirë standardet për saldues, hidraulik
dhe asistent administrativ, etj)
Sipas komponentit së largpamësisë të nismës FRAME, prioritetet e diskutuara dhe për t'u konsideruar
nga Kosova në fushën e ZhBNj ishin më shumë në nivel kombëtar dhe të përgjithshëm në vend se në
nivelet specifike të sektorit.

2.3 Potenciali i sistemit të AAP për të ndikuar në nevojat ekonomike dhe
tregut të punës
Arsimimi për ndërmarrës është një nga dimensionet strategjike në të cilin AAP mund të ndikojë
zhvillimet e tregut ekonomik dhe të punës në vend. Kjo nuk i referohet vetëm mbështetjes së
ndërmarrësisë dhe aftësitë për ndërmarrësi, por ka të bëjë me ndërtimin e sjelljes ndërmarrëse të të
punësuarit të ardhshëm që duhet të jetë në gjendje për të menaxhuar jetën e punës dhe karrierën.
Korniza e re e Kurrikulës e cila është në proces zhvillimi në Kosovë është e ndërtuar në arsimin që
bazohet në kompetencë, ndjek përshkruesit e rezultateve mësimore dhe është zhvilluar rreth tre
grupeve kryesore të kompetencave. Ndërmarrësia është përfshirë nën kompetencat thelbësore, pjesë
e kësaj Kornizë të re të Kurrikulës. 21 kurrikula të ri janë elaboruar në bazë të kësaj kornize të re.
Një numër i praktikave të reja janë duke kontribuar në përmirësimin e qëndrimeve dhe aftësive
sipërmarrëse të nxënësve të AAP-së. Disa iniciativa mbështetin promovimin dhe rritjen e
bashkëpunimit në mes të shkollave dhe biznesit, ndërsa në nismat e tjera, ofrimi u pasurua me qasjet

4

www.stikk-ks.org/en/publications/publications/2014/
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e ndryshme të tilla si Qendrat e Kompetencës dhe Firmave të (trajnimit) Praktikës. Lidhur me firmat e
fundit të trajnimit, u përuruan tri të reja, që mbulojnë (deri tani) të gjitha shkollat profesionale në
ekonomi në Kosovë.
Kundrejt zhvillimeve të fundit, çështjet e mëdha ende mbesin mungesa e bashkëpunimit në mes të
sistemit të arsimit dhe sektorit privat dhe mungesa e të kuptuarit të rëndësisë së informacionit dhe
dëshmive në procesin e bërjes së politikës.

2.4 Veprimi dhe vlerësimi i progresit që prej 2012
Sipas informacionit të dhënë më sipër, tregu ekonomik dhe i punës së Kosovës përjetoi trendet e
përgjithshme pozitive, megjithëse mjedisi i biznesit ende ka vështirësi të mëtejshme në lidhje me
aftësitë e fuqisë punëtore në dispozicion.
Akterët ekonomik, tregut të punës dhe arsimit nuk janë duke punuar së bashku në mënyrë efektive
duke humbur përfitimet që ata mund të kenë. Qeveria si përgjegjës kryesor me investime në sektorin e
AAP duhet të kuptojë se përpjekjet e tyre nuk mund të zhvillojnë (në izolim) një sistem që është
relevant për ekonominë dhe tregun e punes. Më shumë veprime duhet të ndërmerren në përfshirjen e
gjithë shoqërisë në veprime për rritjen e relevancës dhe cilësisë së AAP.
Duke vepruar kështu dhe shfytëzuar më mirë kontributin e AAP për efikasitetin e jashtëm ekonomik
duhet të merren parasysh disa prioritete:
■

rritjen e transparencës dhe pjesëmarrjes në politikëbërjen e AAP;

■

rritjen e aktivizimit, stimulimit, përfshirjen dhe fuqizimin e akterëve ekonomikë dhe të tregut të
punës në mbështetje të reformës arsimore;

■

përmirësimin e sistemit të informacionit duke përfshirë monitorimin e rezultateve të arsimit.
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3. EFEKTIVITETI DHE EFIKASITETI NË ADRESIMIN E
KËRKESËS DEMOGRAFIKE, SOCIALE DHE
PËRFSHIRJES
3.1 Faktorët demografikë dhe socialë që formësojnë kërkesën për AAP
Të dhënat statistikore paraqesin popullatën e Kosovës prej 1.811,372 personash (korrik 2013) me një
raport mesatar mashkull - femër prej 50,2% meshkuj. Bazuar në të dhënat e Regjistrimit të popullsisë
së vitit 2011, Kosova ka popullsinë më të re në Evropë me një moshë mesatare prej 29,5 vjet (në
2010, mosha mesatare në Bashkimin Europian (BE) në 2010 ishte 40,9 vjet). Historikisht popullsia e
Kosovës është konsideruar në tendencë rritjeje (0,6-0,8% në vlerësimet e Bankës Botërore) edhe pse
për shkak të vështirësive me metodologjinë e regjistrimit dhe zbatimit, ka mungesë të të dhënave të
krahasueshme që i bën këto vlerësime të vështira.
Struktura moshore e popullsisë tregon se pothuajse gjysma e popullsisë (45,6%, në 2013) janë në
grup-moshat 0-24 (tabela 2). Nëse të dhënat janë të sakta (të llogaritura duke ndjekur të njëjtat
metodologji) ato tregojnë ndryshimet në trendet (p.sh. zvogëlim në 2013 e popullsisë nga 1.815.606
persona në 2012) dhe në pjesën e grupmoshave, p.sh. grup-mosha 0-14 ka shënuar trend rënieje nga
28,0% në vitin 2011 për 26,4% në 2013, ndërsa grupet punuese të moshës (25-64) dhe popullsia e
vjetër ka shënuar përqindje rritjeje, në të njëjtat dy vite me radhë (kjo mund të gjenerojë një shenjë
shumë të hershme të ndryshimit të modelit demografik). Shifrat këtu (në 2011 dhe 2013), nuk mund të
vijnë me konkluzionin mbi evolucionin demografik por çështja duhet të monitorohet siç duhet në vitet
që vijnë. Këto fakte socio-demografike kanë rëndësinë e tyre kur formësohen sistemet për ofrim të
aftësive në vend duke qenë në AAPF ose APV.
TABELA 2 STRUKTURA MOSHORE E POPULLSISË SË KOSOVËS (%)

Grupmoshat

0-14

15-24

25-54

55-64

65+

TRP12 (2011)

28,0

19,3

39,2

6,8

6,7

TRP14 (2013)

26,4

19,2

39,8

7,3

7,3

Ndryshimi TRP12-14 (%)

-5,6

-0,3

1,4

6,8

8,9

Burimi: 2011 – Llogaritja e FET për ESK, 2012a; 2012 – të dhënat e pranuara nga ESK.

Të dhënat e mësipërme mund të tregojnë procesin e emigrimit të intensifikuar pasi që Kosova është
një vend i emigracioni ekonomik por informacioni në lidhje me migrimin është kontradiktor dhe procesi
i vështirë për tu vlerësuar. Në këtë vit 2014, Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë bëri një vështrim të
afërt në mënyrën se si migrimi i fuqisë punëtore dhe ndërveprimet me diasporën ndikojnë zhvillimin
njerëzor në Kosovë. Edhe në qoftë se ata shikojnë në vlerësimin më të ulët të emigrantëve, Diaspora
e Kosovës konsiderohet e madhe nga çdo standard i arsyeshëm, me afërsisht një emigrant për çdo
pesë banorë të Kosovës. Studimet e fundit sugjerojnë se ritmi i migrimit është rritur kohët e fundit.
Sipas Anketës së Dërgesave të Kosovës (ADK) në vitin 2012, 43 për qind e qytetarëve të Kosovës
kanë anëtarë të familjes që jetojnë jashtë vendit. Kjo është një rritje prej vitit 2011, kur 37 për qind e
familjeve të intervistuara për ADK raportuan të njëjtën. Në vitin 2012, 22,4 për qind e familjeve
kosovare kanë raportuar se kanë marrë dërgesa nga familjarët e tyre 5.

5

Raporti i Zhvillimit Njerëzor në Kosovë 2014-Migrimi si një forcë për zhvillim, UNDP 2014.
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Shqiptarët përbëjnë shumicën dërrmuese të popullsisë (rreth 92%), e ndjekur nga serbët, boshnjakët.
turqit, komuniteti RAE (romë, ashkali, dhe egjiptian), goranët dhe "të tjerë".
Varfëria mbetet e përhapur në Kosovë, e shoqëruar nga fakti se mbrojtja sociale dhe shërbimet e tjera
qeveritare dështojnë për të arritur tek shumë të varfër. Në vitin 2011, 29,7 për qind e popullsisë jetonte
në varfëri dhe 10,2 për qind ishte duke jetuar në varfëri të skajshme. Me vetëm një të tretën e
familjeve në të pestën (kuantalin) e fundit që marrin asistencë sociale, përmirësimet në skemën e
mjetit të fundit të asistencës sociale mund të ndihmojnë për të zvogëluar varfërinë e skajshme.
Zvogëlimi i varfërisë mbetet një nga sfidat kryesore për tu tejkaluar.
Ka një lidhje negative midis varfërisë dhe nivelit të arsimit. Në vitin 2011, më shumë se një e treta e
individëve që nuk kanë përfunduar arsimin fillor ishin të varfër në krahasim me 12 për qind të
individëve me diploma universitare. Pothuajse dy të tretat e të varfërve posedojnë më pak se arsimin e
mesëm. Rritja e arsimit në aspektin e mbulimit dhe cilësisë do të jetë një faktor kyç në zvogëlimin e
varfërisë. Dëshmitë tregojnë se arsimi në fëmijërinë e hershme është veçanërisht efektiv për të
ndihmuar individët për të dal nga gracka e varfërisë. Përveç kësaj, shkalla e shfrytëzimit të kujdesit
shëndetësor nga të varfërit janë të ulëta, duke sugjeruar se ata mund të jenë nënshërbyer6.
Varfëria dhe rreziqet e ndërlidhura të përjashtimit social janë të përhapura në mesin e papunësisë,
sidomos në mesin e të rinjve (15-24 vjeç) që përjetojnë normat e larta të papunësisë. Në të njëjtën
kohë, tregu i punës në Kosovë karakterizohet nga nivele të vazhdueshme të pasivitetit të lartë
ekonomik (p.sh. nga popullsia në moshë pune, 59,5% në 2013 nuk janë ekonomikisht aktiv, që do të
thotë se ata nuk janë të punësuar dhe nuk kanë qenë aktiv në kërkim të punësimit gjatë katër javëve
të fundit dhe/ose nuk janë të gatshëm të fillojnë punën brenda dy javësh). Shumica e tyre nuk janë
duke kërkuar më punë për shkak të situatës në TP, me punë që nuk janë në dispozicion ose nivelet e
ulëta të pagës në punët në dispozicion (ato të pasigurta).

3.2 Ofrimi për kërkesat individuale dhe aspiratat e nxënësve: qasja,
pjesëmarrja, avancimi
Indeksi i Zhvillimit Njerëzor u rrit pak nga 0,678 në 2007 në 0,700 në 2010, dhe 0,714 në 2012;
megjithatë ajo është ende më e ulëta në rajon dhe në Europë.
Aktivitetet e informimit dhe udhëzuesi në karrierë mund të luajnë një rol të rëndësishëm si instrumente
për të ndihmuar për të përmbushur nevojat individuale apo aspiratën. Një plan veprimi është zhvilluar
në këtë fushë me veprime të dedikuara për grupe të ndryshme të moshës: (i) për arsimin e mesëm të
ulët (6-9) veprimet janë ndërmarrë për të plotësuar tema mësimi për Arsimin dhe modulin e Udhëzimit
në Karrierë në bazë të rezultateve nën kurrikulën bazë, materiali i mësimdhënies i përfunduar në
nivelin e mësuesve më të ulëta të arsimit dhe shkollave të mesme të shkollave pilote që duhet
trajnuar; (ii) për arsimin e mesëm të lartë (10-12) – për të plotësuar temat e mësimet për modulin e
Arsimin e Karrierës në bazë të rezultateve në kurrikulën bazë për gjimnaze dhe shkollave
profesionale; për të përfunduar materialet për gjimnaz dhe mësues të shkollave pilot që do të
trajnohen.
Deri më sot Kurrikula u plotësua me modulin e arsimit të karrierës për shkollat profesionale dhe
Udhëzuesi dhe Manuali për shkollat profesionale janë botuar për shkollat profesionale dhe janë
shpërndarë në shkollat pilot.
Procesi i Aftësimit Profesional për të Rritur ka regjistruar një rritje prej 3,7% në vitin 2013 me një total
prej 3.350 punëkërkuesve të cilët kanë marrë pjesë në trajnimin profesional nën asistencën e

6

Rishikimi i Financave Publike të Kosovës – Politikat fiskale për një Kombi të Ri, BB 2014.
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MPMS.Numri i përgjithshëm i të diplomuarve nga të trajnuarve të regjistruar ishte 2093 persona në
vitin 2013, që rezulton një normë të diplomimit (ND) prej rreth 62% (më e ulët se 65% në 2012).
Ka pasur disa zhvillime në përshtatjen e programit mësimor për Aftësim të të rriturve me mbështetjen
e DVV International kryesisht lidhur me manualin andragogjik për edukatorët e cila është përkthyer
dhe botuar në gjuhën shqipe. Janë hartuar mësime model për arsimin multikulturor dhe janë publikuar
në web faqe në bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës. U organizua një seminar tre-ditor mbi
metodologjinë moderne të arsimit për të rriturit.
Në Prizren në 5 shkolla për studentët romë, është zbatuar një program i gjuhës rome me elemente të
kulturës dhe historisë rome në tri gjuhë (shqipe, rome dhe serbe). Librat për nxënësit e komuniteteve
boshnjake (270 kopje) janë ofruar nga Bosnja dhe Herzegovina. Jane ofruar Manuale në "Edukatën
Qytetare dhe Ndërkulturore" në gjuhën boshnjake dhe në gjuhën turke (në 2000 kopje në secilën
gjuhë) për nxënësit në klasën e 6. Ato janë hartuar dhe botuar në bashkëpunim mes MASHT-it dhe
Komisionerit të Lartë për Pakica Kombëtare të OSBE-së. Tryezat janë organizuar në bashkëpunim me
REF (Fondi i Arsimit Roma) nga Budapesti me temë të braktisjes nga shkolla të nxënësve
minoriteteve të romëve, ashkalive dhe egjiptianëve. Tekstet shkollore në gjuhët amtare janë siguruar
për komunitetin boshnjak në Zvicër.
Për nxënësit me aftësi të kufizuara (të verbër, problem me të folurit apo me dëgjim), mësimi është
organizuar në rreth pesë Qendrat Burimore. Regjistrimi i studentëve në këto Qendra është rritur rreth
12% në krahasim me vitin e kaluar dhe rezultate inkurajuese janë vënë re në klasën e 10 të arsimit
profesional, me një normë prej 42% të regjistrimit të këtij grupi.
Një numër i madh i personave të verbër kanë dështuar të ndjekin arsimin e duhur në shkollën e tyre të
caktuar (për të verbërit) për arsye të ndryshme. Në mungesë të informacioneve adekuate teknologjike,
kryesisht për shkak të mungesës së fondeve, të tilla si programet akustike, panot në alfabetin Braille,
qasja në informacion ka qenë shumë i kufizuar për persona të verbër që është pengesë e madhe për
pavarësinë e tyre në jetë.

3.3 Ofrimi për kërkesat socio ekonomike dhe përfshirjes
Popullata e re e Kosovës paraqet disa mundësi, sfida dhe rreziqe. Duke qenë vendi me popullatën më
të re në Europë, Kosova nuk përballet me presionet fiskale dhe ekonomike që rrjedhin nga një popullsi
në plakje, një problem me të cilin përballen shumë vende të tjera të Europës lindore.
Kosova mund të përfitojë vetëm nga "dividenda demografike" që vjen me një popullsi rinore në qoftë
se ajo e bën prioritet arsimin. Duke përdor këtë dritare të mundësisë për të investuar në arsim dhe
aftësim të duhur do të ndihmojë punëtorët për të gjetur punë, të rrisë kontributet e tyre tatimore, dhe tu
japë firmave qasje në aftësitë që ata kanë nevojë. Ajo gjithashtu do të rrisë produktivitetin e fuqisë
punëtore dhe do të ndihmojë Kosovën për të lëvizur në sektorët modern ekonomik që do të ngrisë
rritjen ekonomike.
Një forcë punëtore e trajnuar mirë mund të jetë një avantazh krahasues dhe një burim kyç për rritjen
ekonomike, por kjo kërkon një fokus të politikave për të siguruar që shpenzimet publike janë në
përputhje me nevojat e një popullsie rinore dhe me firmat që veprojnë në Kosovë.
Siç u përmend më parë nuk ka informacion në dispozicion apo metodologji për përcjelljen e karrierës
profesionale për të diplomuarit. Janë zbatuar disa Programe Aktive të Tregut të Punës (PATP) me
mbështetjen e UNDP-së dhe bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS
dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme, por numri është i vogël krahasuar me nevojat e vërteta që ka
vendi.

PROCESI TORINO 2014 KOSOVË | 14

3.4 Veprimi dhe vlerësimi i progresit që prej 2012
Situata e varfërisë është ende një nga problemet e vështira të Kosovës, edhe pse situata është
raportuar si në përmirësim e sipër. Dëshmitë tregojnë se arsimi është një mënyrë për të luftuar
varfërinë edhe pse realiteti tregon se arsimi, i vetëm, nuk mund të zgjidhë problemin për sa kohë që
konteksti shoqëror dhe ekonomik nuk sjell asnjë kontribut.
Disa nga çështjet që lidhen me varfërinë nuk mund të zbulohen për shkak të situatës kritike me
statistikat dhe të dhënat administrative. Për sa kohë që vendi nuk ka filluar të monitorojë investimet
(në arsim, politikat aktiv dhe sociale) nuk ka asnjë mënyrë për të gjetur zgjidhjet e duhura kundër
rreziqeve që lidhen me varfërinë dhe përjashtimin.
Vendimet në rrugën profesionale të individëve janë të vështirëa pasi që udhëzimi në karrierë dhe
këshillimi ende janë të organizuara dobët veçanërisht në drejtim të informacionit për tregtinë/
profesioneve dhe gjendjen e tyre në tregun e punës. Kjo e bën vendimin e indidvidëve për aftësimin
profesional, empirik, me asnjë informacion mbi perspektivat ose rezultatet e mundshme.
Prandaj ende mbeten sfida, që reformat e APP do të marrë parasysh (i) të lehtësojë qasjen tek
informimi dhe këshillimi i seancave në lidhje me perspektivat e tregut të arsimit dhe punës;
(ii) promovimi i perspektivës të mësimit gjatë gjithë jetës për zhvillimin individual; (iii) grupe të
targetuara më mirë në rreziqet dhe krijimin e masave për të adresuar nevojat.
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4. EFIKASITETI I BRENDSHËM I SISTEMIT AAP
Shumica e akterëve që marrin pjesë në konsultim për Procesin e Torinos kanë përgatitje të caktuar të
nxënësve për tregun e punës si një qëllim të sistemit të AAP. Kështu, shkalla në të cilën sistemi i AAP
arrin këtë qëllim mund të thuhet të jetë një masë e rëndësishme e cilësisë së saj.Efikasiteti i
brendshëm i sistemit të AAP mbetet një sfidë kyçe pasi VET është përballur me një imazh të statusit të
ulët dhe atraktivitetit të ulët për të rinjtë. MASHT-i e pranon se shumë nxënës të AAP regjistrohen në
një shkollë të AAP, sepse ata nuk kanë arritur të hyjnë në një gjimnaz.
FIGURA 2 PJESËMARRJA NË AAP, SI PËRQINDJE E ARSIMIT TË MESËM TË LARTË DHE TË
POPULLSISË (15-64) ME SË PAKU ARSIMIN E MESËM TË LARTË (%)

Share of population (15-64) with at least upper secondary attainment
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Burimi: AFP (ESK), Llogaritjet e FET për Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe
Teknologjisë, "Statistikat e Arsimit në Kosovë"

2013

Përkhim nga tabela e mësipërme: ngjyra e kaltër = Përqindja e popullsisë (15-64) me së paku arsimin e mesëm të
lartë; Ngjyra e kuqe = Pjesëmarrja në AAP në arsimin e mesëm të lartë.

4.1 Sigurimi i cilësisë dhe Kualifikimet
Një instrument kyç në përmirësimin e cilësisë së sistemit kombëtar të AAP është Korniza Kombëtare e
Kualifikimeve e vendit (KKK), e menaxhuar nga agjencia autonome, Autoriteti Kombëtar i
Kualifikimeve (AKK). KKK i Kosovës, i frymëzuar nga Korniza Europiane e Kualifikimeve (KEK), është
një kornizë 8 nivelëshe, bazuar në rezultatet e mësimit, mbulon të gjitha llojet e kualifikimeve, dhe
përfshin një sistem krediti. Ajo është zbatuar tashmë dhe tani është duke u konsoliduar me përforcim
apo rishikimin e elementeve të tilla si njohjen e mësimit paraprak dhe ridefinimin e llojeve të
kualifikimeve. Në të vërtetë, KKK e Kosovës është një nga më të avancuarat në rajon.
AKK promovon cilësinë në sistemin e AAP me anë të dy, funksionet rregullatore dhe mbështetëse. Ajo
përcakton kriteret për zhvillimin e standardeve dhe kualifikimeve dhe për akreditimin e ofruesve të
profesioneve; verifikon standardet profesionale si bazë për zhvillimin e kualifikimeve; dhe siguron
kualifikimet zhvilluesve dhe shkollat i`u përmbahen këtyre kritereve. AKK gjithashtu mbështet shkollat
e mesme profesionale në vetë-vlerësimin dhe jep udhëzime dhe trajnime për shkolla dhe zhvilluesit e
standardeve dhe kualifikimeve për mënyrën se si ata mund të plotësojnë kriteret e saj të cilësisë.
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Deri më sot, AKK ka vërtetuar 10 kualifikime në fushat si saldim, administrimin, TI, hidraulik (instalues
uji) dhe instalimin e ngrohjes etj, të cilat tani janë të përfshira në KKK; ka verifikuar 44 standarde
profesionale dhe akredituar 13 ofrues. Përveç kësaj, 7 shkolla gjuhësore janë akredituar për të ofruar
kurse të gjuhës angleze, ndërsa 2 janë akredituar për të ofruar dy programme, gjuhën gjerman dhe
gjuhën angleze. Vetë AKK nuk i zhvillonë standardet apo kualifikimet. Shumica e standardeve
profesionale janë zhvilluar nga donatorët ose janë të koordinuara nga Oda Ekonomike e Kosovës;
Nuk ka Këshilla të Aftësive të Sektorëve pasi të tilla nuk ekzistojnë në Kosovë; shkollat zhvillojnë
kualifikimet. Megjithatë, standardet dhe kualifikimet tani janë duke u bërë në dispozicion në shkallë
kombëtare.
Në këtë periudhë, shqyrtimi i kushteve që dalin nga procesi i akreditimit të kurseve të gjuhës angleze
ka përfunduar me sukses, një proces që filloi vitin e kaluar me mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar
dhe të Këshillit Britanik në Kosovë. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve ka regjistruar kualifikimet e
vërtetuara në KKK për asistent administrativ, saldues dhe profile të TIK, përmes një punëtorie, ku
qëllimi ishte që të shqyrtohen kualifikimet e aprovuara, d.m.th. rishikimin e njohurive, aftësive dhe
kompetencave për nivelet 3 dhe 4 për asistent/e administrative dhe kualifikimin për saldues, ndërsa
për kualifikimin - Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit për nivelet 2,3 dhe 4 të KKK-së.
Punëtoria përfshiu zhvillues të akredituar dhe ofrues që ofrojnë këto kualifikime të miratuara në KKK.
AKK ka zhvilluar poashtu Udhëzimin Administrativ për njohjen e mësimit paraprak dhe ka zhvilluar
punëtori për zhvillimin e kornizës ligjore dhe infrastrukturës specifike për akreditimin e ofruesve të
AAP, standardet kombëtare dhe sistemet e monitorimit dhe rishikimi i zbatimit të NjMP - Njohja e
Mësimit Paraprak, në ndërlidhje me udhëzimet europiane.
Në vitin 2014, legjislacioni dytësor i rishikuar apo i ri, u miratua për Njohjen e Mësimit Paraprak,
kriteret për zhvillimin e standardeve të profesioneve dhe respektivisht kualifikimet, dhe procedurave të
sigurimit të cilësisë brenda shkollave. Në vitin 2013-14, Kosova gjithashtu ndërmori një ushtrim për të
krahasuar KKK e saj me KEK; ajo ka kërkuar që të paraqesë raportin e saj rezultativ në Grupin
Këshillues të KEK, i cili mbikëqyr zbatimin e KEK.
Megjithatë, AKK mund të bëj vetëm kaq deri tani. Ndërsa Korniza e Kurrikulës së Kosovës (KKK),
kalon nga trajnimi me bazë në kurrikulë deri te qasja tek rezultatet e të mësuarit (atë që një nxënës
duhet të dijë dhe të jetë në gjendje për të bërë pas një kursi të mësimit), zhvillimi i rezultateve për AAP
është duke u përmirësuar ngadalë.
Numri i kualifikimeve në dispozicion të nxënësve do të mbetet i kufizuar, ndërsa vetëm disa, kryesisht
private, shkollat e AAP, dhe 7 Qendrat e Aftësimit Profesional të Ministrisë së Punës janë akredituar
për të zhvilluar kualifikimet. Shumica e shkollave të MASHT-AAP nuk janë deri në standardin për të
zhvilluar kualifikime të reja të cilat plotësojnë kriteret e vëna nga AKK.

4.2 Politikat për trajnerët dhe drejtorët e AAP
PSAK ka për qëllim rritjen e cilësisë dhe efikasitetin e sistemit të AAP, i cili nga ana e tij bën thirrje për
përmirësimin e cilësisë dhe rëndësinë e ofruesve të AAP, zhvillimin e sistemit të AAP në tregun e
punës, forcimin e menaxhimit dhe kapaciteteve institucionale dhe të sigurojë financim të qëndrueshëm
për mbështetje të sistemit të AAP.
Standardet profesionale janë pikënisje për përmirësimin e rezultateve dhe këto janë të bazuara në
kurrikulën dhe kualifikimevt e AAP. Në Kosovë, kualifikimet e AAP, të cilat duhet të dorëzohen nga
ofruesit (ose zhvillues të tjerë të kualifikimeve) për përfshirje në KKK, duhet të plotësojë disa kritere,
duke përfshirë, zakonisht, kritere të bazuara në standardet profesionale. Standardet në Kosovë, janë
zhvilluar për një numër të profileve të AAP nga donatorë të tillë si GIZ dhe Swiss Contact (këta dy
donatorë kanë qenë më aktiv në këtë fushë), ose Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me
sektorët përkatës. Deri më sot, janë aprovuar 20 standarde profesionale, prejt të cilave 12 deri më sot
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janë verifikuar nga AKK dhe përfshijnë standardet për saldim, hidraulik(instalues uji), asistent
administrativ dhe auto-mekanikë në Standarde profesionale zhvilluar nga HWK Dorttmund.
Agjencia e re e AAP dhe Këshilli AAP duhet të përshpejtojë numrin e standardeve të zhvilluara dhe ti
bëjnë ato të disponueshme në shkallë kombëtare. Si pjesë e shtytjes që të vërtetohet miratimi i
kualifikimeve dhe akreditimi i institucioneve, ofrimit të kualifikimeve në Kosovë, gjatë vitit 2013 AKK ka
trajnuar 11 ekipe në procesin e verifikimit dhe standardet profesionale për 11 standardet profesionale.
Këto standarde janë zhvilluar me mbështetjen e Lux Develpoment, ndërsa Oda Ekonomike e Kosovës
zhvillon profilin e zjarrëfikësit. Gjatë procesit të verifikimit të standardeve të profesionit, çdo panel i
ekspertëve përbëhej nga dy ekspertë të jashtëm në terren dhe një ekspert nga stafi i AKK të cilët kanë
koordinuar dhe drejtuar procesin. Është e rëndësishme të theksohet se çdo panel i ekspertëve për
secilin standard ka ruajtur të paktën 4 takime të parashikuara nga rregullat e verifikimit dhe standardet
profesionale të përcaktuara nga AKK. Në vitin 2014 sektori i standardeve, AKK ka hartuar një udhëzim
administrativ për kriteret dhe procedurat për verifikimin e standardeve të profesionit. Ky udhëzim i
hartuar në bashkëpunim ndërmjet AKK dhe palëve të interesuara është nënshkruar nga MASHT-i në
gusht 20147. Hyrja në fuqi e këtij udhëzimi administrativ është një hap i rëndësishëm dhe lehtësues
për AKK, pasi kriteret dhe procedurat janë të qarta dhe lehtësisht të zbatueshme.
Në të njëjtin vit, AKK ka zhvilluar një proces standard verifikimit të profesionit për 7 standardet e
profesionit në sektorin ekonomik dhe atë të sigurisë publike. Gjatë vitit, AKK ka organizuar 3 raundet e
procesit të validimit, kualifikimeve dhe akreditimit të institucioneve për kualifikime të zhvilluara sipas
standardeve të verifikuara kombëtare ose ndërkombëtare. Gjatë kësaj periudhe, projekti
MASHT/Danida ka zhvilluar 6 standardet profesionale në fushën e Agrobiznesit të cilat janë verifikuar
nga AKK.

4.3 Mësimdhënia dhe të mësuarit
Shumica e mësuesve të AAP nuk kanë kualifikim të mësimdhënies dhe vetëm disa kanë një kualifikim
të njohur të trajnimit të mësuesve. Shumë akterë besojnë se ndërsa shumica e mësuesve në AAP nuk
kanë trajnim formal pedagogjik; kjo në një farë mase kompensohet nga niveli i lartë i ekspertizës së
tyre në disa lëndë. Palët e interesuara kanë identifikuar mungesën e buxhetit në nivel komunal për
trajnim si problem të madh. Brenda MASHT-i është një divizion për trajnimin e mësuesve të cilët
mbulojnë të gjitha nivelet e trajnimit të mësuesve duke përfshirë mësuesit e AAP dhe për këtë është
linjë e veçantë buxhetore brenda MASHT-it dhe gjithashtu mbështetjen nga donatorët.
Gjatë periudhës në shqyrtim, ka pasur një pilotim të KKK (Korniza e re e Kurrikulës) – KB (Kurrikula
Bërthamë) në AFP. Në vitin shkollor 2013/2014 zbatimi ka filluar në dy shkolla: Sh. P. "A.Gllavica"
Lipjan, Sh.P. "28 Nëntori" Prishtinë. Në vitin shkollor 2014/2015 rrjeti i pilot shkollave profesionale
është zgjeruar për të përfshirë Gjilanin, Ferizajin, Prishtinën, Pejën, Mitrovicën, Prizrenin, Gjakovën.
Ky program trajnimi për mësuesit e arsimit parauniversitar në Kosovë është i dizajnuar për të
mbështetur mësuesit në zhvillimin e njohurive dhe aftësive të tyre për zbatimin e kurrikulës së re të
Kosovës.Programi i trajnimit është planifikuar të zhvillohet në tri punëtori:
■

Punëtoria 1: Korniza e Kurrikulës së Kosovës dhe Kurrikula bërthamë – Zbatimi në praktikë;

■

Punëtoria 2: Aspekte metodologjike dhe praktike të planifikimit dhe zbatimit të kurrikulave të reja;
dhe

7

Udhëzimi Administrativ nr. 28/2014 i datës 2014/08/18 për kriteret dhe procedurat për verifikimin e standardit të
profesionit.
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■

Punëtoria 3: Metodologjia e mësimdhënies, materialet e të mësuarit dhe vlerësimi i arritjeve të
nxënësve.

Programi adreson të gjitha kërkesat e kurrikulës së re dhe kërkesat e mësimdhënësve për mbështetje
profesionale për zbatimin e kurrikulumit të ri.Programi i trajnimit për mësuesit është ofruar nga fusha e
programit mësimor:
■

Gjuhët dhe komunikimi,

■

Arteve,

■

Matematikë,

■

Shkencave të Natyrës,

■

Shoqëria dhe mjedisi,

■

Shëndeti dhe mirëqenia,

■

Jeta dhe puna.

Një udhëzues praktik për zbatimin e programit mësimor është hartuar për secilën fushë kurrikulare.
Kjo mbulon aspektet metodologjike dhe praktike të planifikimit dhe zbatimit të kurrikulave të reja dhe
vlerësimit të arritjeve të nxënësve. Për më tepër, zbatimi i KKK-së në Kosovë do të sjellë mësues deri
në dhe në gjendje të vazhdojnë me reformën e shpejtë për të arritur standardet dhe kompetenca në
aspektin profesional.Roli i mësuesit nuk është për të transferuar informacionin, por për të siguruar një
ambient të përshtatshëm ku të gjithë nxënësit mësojnë detyrat dhe aktivitetet e të mësuarit. KKK e re
është testuar tashmë në 92 shkolla, 259 mësues janë trajnuar për kurrikulat e reja dhe për të
përmirësuar menaxhimin e shkollës 350 mësues përgjegjës janë trajnuar poashtu.
Në 2013, në sajë të fondeve të MASHT-it dhe donatorëve, shumë trajnerë të çertifikuar, udhëheqës
dhe mësues janë trajnuar në programe të akredituara. MASHT-i ka zhvilluar një plan afatgjatë të
fokusuar në standardizimin e trajnimit të mësuesve para shërbimit dhe trajnimit në shërbim, për të
përmirësuar mësimdhënien dhe të mësuarit në shkollat e Kosovës, si edhe, përgatitjen e tyre për
zbatimin e kurrikulës së re. Në vitin 2013, 16 programe trajnimi dhe katër OJQ lokale ishin të
akredituar nga Këshilli i Shtetit për licencimin e mësimdhënësve në procesin e akreditimit të
programeve të trajnimit për mësuesit dhe stafin tjetër menaxhues. Përkundër faktit se kompetencat
pedagogjike të mësuesve kanë qenë të mbuluar në disa trajnime në të kaluarën, trajnimi pedagogjik i
mësuesve të arsimit profesional ende mbetet një sfidë për shkak të mungesës së një programi
gjithëpërfshirës trajnimi për këtë kategori të profesionistëve. Për më tepër, një shqetësim i vërtetë në
lidhje me stafin profesional në shkollat e AAP është informacioni nganjëherë në kontradiktë, i
deklaruar në pjesë/nenet e legjislacionit të licencimit të mësimdhënësve. Sipas kësaj, instruktorët e
praktikave profesionale nuk duhet domosdo të posedojnë diplomë Universiteti, megjithatë, shumë
shkolla profesionale kërkojnë në vendet e tyre të lira të punës, instruktor me diplomë Universitare. Nga
ana tjetër, nuk ka asnjë rregullore të veçantë për punën e instruktorëve (e cili është një pozitë shumë
e veçantë krahasuar me të gjitha pozitat e tjera mësimore).
Zbatimi i kurrikulës së re paraqet një sfidë të madhe për mësuesit pasi ata duhet të zhvillojnë metoda
dhe përmbajtje për të mbështetur të mësuarit të nxënësve siç parashihet me Kornizën e Kurrikulës
dhe Kurrikulës bërthamë. Pavarësisht mbështetjes së partnerëve të zhvillimit, sigurimi i një buxheti të
qëndrueshëm për të financuar zhvillimin profesional të mësimdhënësve mbetet një sfidë, si dhe krijimi
i mekanizmave financiar për shfrytëzimin efektiv të tij.
Së fundi, në lidhje me të mësuarit e ndërmarrësisë, kjo periudhë rishikimi shënon 10 vjet që nga
themelimi i firmave të para të trajnimit dhe 135 firma janë regjistruar në Qendrën e Kosovës për Firmat
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Praktike. QKFP është një pjesë zyrtare e MASHT-it dhe është përgjegjëse për këto Firma Ushtrimore,
të cilat kanë vetvetiu shpirtin ndërmarrës, sepse ata mësojnë dhe inkurajojnë nxënësit që të bëhen
ndërmarrës të suksesshëm dhe se si të ngritin bizneset e tyre nga fillimi deri në fund.

4.4 Veprimi dhe vlerësimi i progresit që prej vitit 2012
Progres i konsiderueshëm është arritur që nga rishikimi i fundit me mgjarjet kyçe në fushën e sigurimit
të cilësisë dhe kualifikimeve, zhvillimin profesional dhe trajnimin e mësuesve. Prioritetet kryesore për
përmirësimin e cilësisë dhe përmirësimin e efikasitetit të brendshëm në AAP karshi qëllimeve dhe
objektivave të përcaktuara në PSAK 2011-2016, janë në vijim:
■

Dallimi midis diplomimit të AAP dhe diplomimit të përgjithshëm;

■

Ndërtimi i kapaciteteve të mësuesve për të përgatitur tekstet dhe materialet e tjera mësimore për
AAP (teori dhe praktikë);

■

Zhvillimi i kurrikulave të AAP dhe materialeve mësimore; zhvillim dhe trajnim më të mirë për të
përmbushur këto kritere;

■

Trajnimi i mësimdhënësve të AAP për të zbatuar reformën e kurrikulave në klasë dhe të ofrojnë
mundësi të rregullta për zhvillimin e vazhdueshëm profesional për ta;

■

Zhvillimi i mekanizmave për bashkëpunim mes AAP dhe ndërmarrjeve, dhe të zhvillojë stimuj për
kompanitë që ofrojnë praktikën profesionale për nxënësit e AAP;

■

Forcimi i lidhjeve midis AAP dhe tregut të punës, duke përfshirë analizën e nevojave të tregut,
identifikimin dhe kërkesa për profile.

Disa sfida lidhur me mësuesit dhe trajnuesit mbeten, dukepërfshirë edhe nevojën për të krijuar një
standard të përbashkët për mësuesit ndërmjet gatishmërisë profesionale, akademike, si dhe
pedagogjike; monitorimi i programeve në shërbim të trajnimit në nivel shkolle; vlerësimin e
performancës së mësimdhënësve dhe financimin e zhvillimit profesional të mësimdhënësve. Ekziston
gjithashtu nevoja për koordinim më funksional në organizimin e trajnimit me donatorët dhe OJQ-të
tjerë, vendore dhe ndërkombëtare, dhe duke siguruar buxhet të qëndrueshëm për trajnimin dhe
zhvillimin e mësimdhënësve. MASHT-i duhet të zhvillojë një kornizë gjithëpërfshirëse strategjike për të
adresuar zhvillimin profesional të mësimdhënësve dhe trajnerëve, dhe për të mbështetur qëllimin për
të siguruar vlerësimin e performancës të të gjithë mësuesve nga 2017.
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5. QEVERISJA DHE PRAKTIKAT POLITIKE NË
SISTEMIN E AAP
5.1 Efekasiteti dhe efikteviteti i sistemit të AAP
Një faktor kyç në përmirësimin e efikasitetit dhe efektivitetit të sistemit të AAP është decentralizimi i
sistemit të arsimit dhe aftësimit të Kosovës, i cili fokusohet në tri elemente kryesore: menaxhimi,
vendimarrja dhe buxheti. Megjithatë, proceset Torino në vitin 2012 dhe 2014 theksuan se nuk është
shënuar progres i ri, pavarësisht nga investimet e Bankës Botërore dhe mbështetje tjetër e donatorëve
në trajnim dhe ndërtim të kapaciteteve. Gjatë kësaj periudhe edhe pse ka pasur progres në disa
shkolla të AAP sa i përket menaxhimit, vendim-marrjes dhe buxhetit të mbështetura nga donatorët,
nuk kishte asnjë vlerësim dhe monitorim.
Financimi i AAP mbetet një nga sfidat më të mëdha në sistem. Megjithatë, pavarësisht ndërgjegjësimit
të lartë ndërmjet të gjitha palëve të interesuara dhe të qëllimeve ambicioze të përcaktuara, nuk ka linjë
të veçantë buxhetore për këtë nën-sektor, as në nivel qendror ose komunal (MEF, Republika e
Kosovës, Buxheti/shpenzimet 2010, 2011, 2012). Një model financimi i AAP është zhvilluar nga
MASHT-i me mbështetjen e GIZ-it, por ende nuk është zbatuar (ky instrument financimi për AAP është
zhvilluar vetëm në bazë të 4 shkollave, duke përfshirë këtu edhe Qendrat e Kompetencës në
Skënderaj dhe Malishevë 2). Çështjet e pazgjidhura lindin nga nevoja për të krijuar fonde të shkollës
së AAP në bazë të profileve. PSAK (2011-2016) kishte vënë vitin 2014 si një vit objektiv për shkollat
profesionale për të arritur autonominë e plotë financiare dhe operacionale. Megjithatë, ky objektiv dhe
disa nga aktivitetet e ndëlidhura me të janë shtyrë për vitin 2015.
Në Kosovë janë 61 shkolla të AAP, të cilat janë të komunave por janë të financuara kryesisht përmes
grantit nga buxheti i Kosovës për kokë banori. Alokimi i financimit për nxënësit në AAP arrin në
23 euro në vit, që nuk është as i mjaftueshëm për të mbuluar nevojat bazë. Kjo, ndër të tjera, frenon
investimet në infrastrukturë, pajisje të shkollave dhe punëtori për aftësi të veçanta.
Përfshirja e partnerëve socialë në fushën e legjislacionit dhe projektim, planifikim, financim, monitorim
dhe vlerësim të strategjive të AAP dhe hartimin dhe vlerësimin e kualifikimeve të AAP dhe aftësive,
mbetet një sfidë e madhe në Kosovë. Përveç kësaj, ekziston nevoja për të trajtuar ngurrimin e
kompanive të bashkëpunojnë me shkollat sa i përket praktikës profesionale. Vetëm 63% e shkollave
të AAP ofrojnë mundësi praktike në ndërmarrje, ndërsa më pak se 20% nuk ofrojnë mundësi praktike
as brenda as jashtë shkollës. Megjithatë, një shembull pozitiv është AAPAARr që në bashkëpunim me
GIZ është duke punuar ngushtë me partnerët social, në veçanti në profilet për auto-mekanikë,
ndërtimtari dhe shëndetësi, shitje dhe marketing
Në anën tjetër, Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional formalizon pjesëmarrjen e akterëve
institucionalë, tregun e punës dhe partnerëve socialë në politikë-bërjen e lidhur me arsimin profesional
dhe prioritizimin strategjik brenda MASHT-it. Funksionalizimi i plotë i mekanizmave të mësipërëm
pritet të ndikojë pozitivisht në krijimin e një qasje më koherente në arsimin profesional, duke mbledhur
të gjitha palët e interesuara, të dy, kërkuesit dhe ofruesit e arsimit profesional me qëllim të përbashkët
për të lidhur nëpërmjet veprimeve, ofertën e arsimit me kërkesat e tregut të punës.
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AAAPARr do të luajë një rol kyç në fushën e AAP edhe për sa u përket formësimit të një fuqi punëtore
me aftësi të duhura për tregjet kombëtare dhe ndërkombëtare.Sfida këtu është se si për të bërë
AAAPARr operacionale në fund të fazës pilot (maj 2016) me një numër të mjaftueshëm të stafit dhe
një plan të qartë veprimi strategjik, me aktivitete të përbashkëta që përfshijnë edhe Agjencinë e
Punësimit të ardhshme.Bashkëpunimi mes dy agjencive do të jetë i dobishëm për përgatitjen e brezit
të ri për tregun e punës, por edhe për të përcaktuar një mënyrë të re të bashkëpunimit ndërministror
mes MASHT-it dhe MPMS.

5.2 Vlerësimi i progresit që prej vitit 2012
Siç theksohet në Raportin RIA FRAME për Kosovën viti 2014, në përgjithësi dizajnimi i ZhBNj dhe
politikave të AAP nuk kanë arritur ende një nivel të kënaqshëm në aspektin e koordinimit ndërministror dhe angazhimit më të gjerë të palëve të interesuara në nivel të politikave. Kapacitetet
institucionale, në përgjithësi, nuk kanë formuar pjesë të analizave substanciale.Vlerësimi i shkallës së
ekspertizës për të zhvilluar koordinimin ndër-ministror dhe angazhimin e akterëve të adresuara në
raportet e ndryshme, është se atje është “mungesa e traditës” në Kosovë për tu angazhuar akterët
dhe fakti që Kosova ka institucione relativisht të reja.
Zhvillimi i politikave në Kosovë është kryesisht një process nga lart-poshtë dhe i centralizuar. Ai është
i drejtuar nga një grup i vogël i ekspertëve dhe konsulentëve, që përfshin më pak stafin institucional
dhe shpesh mbështetjen e donatorëve. Si e tillë, ajo nuk arrin në shumicën e rasteve për të përfshirë
një gamë më të gjerë të kapaciteteve rajonale, komunale dhe lokale, si dhe përfituesve, duke penguar
një përfshirje më të gjerë brenda një sektori. Edhe në nivel qendror, përfshirja efektive e stafit
institucional nga departamentet përkatëse është e kufizuar. Kapacitetet institucionale janë të kufizuara
në drejtim të profesionalizmit, por harmonizimi sipas planifikimit dhe kapaciteteve aktuale (ka stafi
institucional por ai nuk është i mjaftueshëm).
Dëshmia, në këtë mënyrë, tregon se ka pasur progres të kufizuar që nga viti 2012 në faktorët kyç që
lidhen me efikasitetin dhe efektivitetin, d.m.th. përcaktimin e fondeve posaçërisht për AAP,
decentralizimin dhe angazhimin e partnerëve socialë. Megjithatë, puna në ndërtimin e kapaciteteve
për të përmirësuar sigurimin e cilësisë në nivel rajonal vazhdon mbi baza vjetore, duke treguar se po
ndërton një nivel të momentit që ka nevojë të inkurajohet më tej. Kjo duhet të zgjerohet tek trajnimi për
partnerët socialë që të angazhohen më shumë në mënyrë efektive në procesin e projektimit të
politikave.
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LISTA E SHKURTESAVE
PATP

Programet Aktive të Tregut të Punës

AAAPARr

Agjencia e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur

DANIDA

Agjencia Daneze për Zhvillim Ndëkombëtar

KE

Komisioni Europian

SETK

Sistemi Europian i Transferit të Kredive

KEK

Korniza Europiane e Kualifikimeve

FET

Fondacioni Europian i Trajnimit

BE

Bashkimi Europian

IHD

Investimet e huaja direkte

QK

Qeveria e Kosovës

PBB

Produkti i brendshëm bruto

GIZ

Bashkëpunimi Ndërkombëtar Gjerman

IPA

Instrumenti për Para-Anëtarësim në Bashkimin EUropian

TIK

Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit

RPV

Rishikimi i Përbashkët Vjetor

OEK

Oda Ekonomike e Kosovës

KOSVET

Projekti për Arsim dhe Aftësim Profesional i Kosovës (BE)

AFP

Anketa e Fuqisë Punëtore

KASH

Korniza Afat-mesme e Shpenzimeve

MASHT

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë

MF

Ministria e Financave

MPMS

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

MTI

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë

OJQ

Organizatë joqeveritare

AKK

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve

KKK

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve

PAK

Personat me Aftësi të Kufizuara

RAE

Romë, Ashkali and Egjiptian

ESK

Enti Statistikor i Kosovës

SIDA

Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar

NVM

Ndërmarrje të vogla dhe të mesme

KB

Kombet e Bashkuara

UNDP

Programi i Zhvillimit i Kombeve të Bashkuara

QTP

Qendra e Trajnimit Profesional

AAP

Arsimi dhe Aftësimi Profesional

BB

Banka Botërore
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