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Harmonizimi i arsimit me nevojat e tregut të punës

AAAPARr

Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve

KKB

Korniza e Kurrikulës Bërthamë

KQShM

Komisioni Qendror Shtetëror i Maturës

KAAPARr

Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve

QV

Qendra e Vlerësimit

SMIA

Sistemi për Menaxhimin e Informatave në Arsim

KEK

Korniza Evropiane e Kualifikimit

ARE

Agjenda për Reforma Evropiane

PRE

Programi i Reformës Ekonomike

BE

Bashkimi Evropian

BPV

Bruto Prodhimi Vendor

AL

Arsimi i lartë

IPA

Instrumenti i Asistencë Para-anëtarësimit

IAAPRr

Institucionet e Arsimit dhe Aftësimit Profesional për të Rritur

AAK

Agjencia e Akreditimit e Kosovës

KKK

Korniza e Kurrikulumit të Kosovës

PSKA

Plani Strategjik i Kosovës për Arsim

OEK

Oda Ekonomike e Kosovës

AFP

Anketa i Fuqisë Punëtore

SITP

Sistemi i Informimit të Menaxhimit të Punës

DKA

Drejtoria Komunale e Arsimit

MAShT

Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

MPMS

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

PKZh

Plani Kombëtar i Zhvillimit

AKK

Autoriteti kombëtar i kualifikimeve

KKK

Korniza Kombëtare e Kualifikimeve

PMP

Pranimi i mësimnxënies paraprake

MSA

Marrëveshja e Stabilizimit dhe Asociimit

AAP

Arsimi dhe Aftësimi Profesional

QAP

Qendra e Aftësimit Profesional
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IT

IA

ZHVILLIMI

NI

Objektivi i përgjithshëm i projektit ALLED2 është zvogëlimi i varfërisë përmes rritjes
së pjesëmarrjes së tregut të punës dhe përmirësimit të punësueshmërisë për popullsinë
në Kosovë. Objektivi specifik i projektit është që ta forcojë cilësinë dhe relevancën e programeve arsimore dhe aftësuese për tregun e punës dhe që ta mbështetë përshtatjen e
kornizës legjislative dhe të mekanizmave, si një parakusht për rritjen e punësueshmërisë.
Objektivat specifike të këtij vlerësimi janë si më poshtë:
• Vlerësimi i proceseve ekzistuese i rregulloreve që e përkrahin/pengojnë harmonizimin e arsimit dhe aftësimit me nevojat e tregut të punës;
• Vlerësimi i kapacitetit të bartësve të AAP, QAP dhe AL në lidhje me kërkesën e tregut të punës, pra bashkëpunimin me komunitetin e biznesit, organet profesionale,
aleancat, etj.
• Vlerësimi i detajuar i kapaciteteve të bartësve të arsimit në drejtim të menaxhimit,
resurseve njerëzore dhe gjendjes aktuale të pajisjeve të nevojshme për mësim
praktik në përputhje me nevojat e biznesit.
• Vlerësimi i rezultateve të të nxënit të kurrikulave aktuale se si ato korrespondojnë
me standardet e profesionit (nëse ekzistojnë) në sektorët e përzgjedhur prioritar
dhe relevancën e tyre me nevojat e tregut të punës.
• Projeksionet në lidhje me trendet e arsimit për të ardhmen bazuar në analizën e
kornizës së politikave në nivel kombëtar dhe nivelin 2 të BE-së.
• Analiza e situatës mbi trendet rajonale dhe globale në lidhje me Agjendën e re të
shkathtësive të BE-së
Raporti në vetvete përmban pjesët si mëposhtë: analiza e politikave kombëtare dhe e
kornizës ligjore në lidhje me arsimin dhe aftësimin dhe kriteret për zgjedhjen e bartësve të
arsimit dhe aftësimit profesional që do të përkrahen nga projekti ALLED2, sipas sektorëve
prioritarë duke marrë parasysh ndikimin e tyre në zhvillimin e resurseve njerëzore.
Në fund, raporti përmban konkluzione dhe rekomandime shumë konkrete që do ta
përkrahin zbatimin e projektit.
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Raporti është përgaditur për qëllimin e projektit ALLED2, nga EIPP - Instituti Evropian
për Politika Publike i përfaqësuar nga Emrush Ujkani.
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Për t’i kryer me sukses detyrat e kërkuara, u përdorën disa metoda, duke filluar nga hulumtimi/analiza e materialeve në tavolinë. Metodologjia e përdorur, përfshirë metodat dhe
teknikat kryesore kërkimore (cilësore dhe sasiore) u aplikua për secilin komponent të studimit, dhe na mundësoi të sigurojmë rezultate të qarta të studimit. Është bërë hartëzimi
i qartë i të dhënave për t’i paraqitur nevojat për ndërhyrje të projekteve në nivele dhe në
mekanizma të ndryshëm të AAP-së, përfshirë propozimet për përmirësimin e sigurimit të
cilësisë dhe harmonizimin e AAP me tregun e punës. Për më tepër, studimi jep rekomandime të qarta mbi politikat dhe kornizën ligjore për AAP, si dhe kritere të qarta të përzgjedhjes për identifikimin e bartësve të arsimit dhe aftësimit me potencial më të lartë për
harmonizim me sektorët prioritarë të tregut të punës.
Prandaj, qasja jonë i ka marrë parasysh parimet e mëposhtme udhëzuese:
i. Shqyrtimi në tavolinë i të dhënave sekondare përfshirë dokumentet e projektit, vlerësimet, raportet dhe studimet e mëhershme për vlerësimin e arsimit dhe aftësimit;
ii. Intervistat dhe anketat me hisedarët kyç, siç janë bartësit e arsimit dhe aftësimit;
iii. Hartëzimi dhe analizimi i nevojave për arsim dhe aftësim, të rëndësishme për tregun
e punës.
iv. Takime të rregullta me ekipin e ALLED2
v. Takime me Ministrin për Arsim, Shkencë dhe Teknologji (MASHT)
vi. Dokumente dhe shkresa tjera relevante që lidhen me politikat e AAP-së, kornizën ligjore dhe dokumentet strategjike.
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Ritmi i ndryshimit me të cilin përballen të gjitha shoqëritë në shekullin 21 paraqet një
sfidë të jashtëzakonshme për qeveritë dhe planifikuesit në të gjitha nivelet. Askund nuk
është kjo më e vërtetë sesa në fushën e arsimit dhe aftësimit e cila ka përgjegjësi, si në
aspektin ekonomik ashtu edhe në atë humanitar, për lehtësimin e zhvillimit të qytetarëve.
Nëse sektori i arsimit dhe aftësimit profesional do të jetë në gjendje që t’i përgjigjet në
mënyrë efektive ndryshimeve në mjedis, është jashtëzakonisht e rëndësishme që personat përgjegjës për zbatimin e politikave të AAP-së ta kenë një kuptim të shëndoshë të
kontekstit të jashtëm dhe të brendshëm në të cilin operojnë.
Sistemi i arsimit dhe aftësimit profesional të Kosovës ka qenë subjekt i procesit të
reformave, qëllimi i të cilit është sjellja e përmirësimeve cilësore dhe sasiore në aftësimet
e ofruara nga institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional. Në planin afatgjatë, kjo
duhet të rrisë konkurrencën e bizneseve dhe ta ulë papunësinë, veçanërisht në mesin e
të rinjve. Një nga objektivat kryesore është që ta prodhojë një sistem që ofron aftësime
të përshtatshme për nevojat e sektorit të biznesit. Duke e bërë aftësimin kompatibil me
Kornizën Evropiane të Kualifikimeve, synojmë që ta bëjmë Kosovën më joshëse për investitorët duke e rritur lëvizshmërinë e fuqisë punëtore.
Kosova mbetet një nga ekonomitë në rritje në rajon. Sektori i ekonomisë në Kosovë e
ka ruajtur rritjen në nivel të kufizuar por pozitive krahasuar me vitet e kaluara, përkundër
krizës financiare dhe ekonomike globale. Kosova arriti një rritje të vogël të Bruto Prodhimit
të Brendshëm (GDP) me 4.06% në TM1 të vitit 2019 krahasuar me tremujorin përkatës të
një viti më parë. Sektori më i madh i përgjithshëm ekonomik në Kosovë është shërbimet,
të cilat kapin 54% të GDP-së, i ndjekur nga industria (16.8%) dhe industria bujqësore
(11%)1. Për më tepër, raporti mes GDP-së dhe borxhit publik dhe të garantuar publikisht në
vitin 2018 u vlerësua në 17.2%, niveli më i ulët i borxhit në Ballkanin Perëndimor2.
Sidoqoftë, rritja e punësimit është minuar nga pjesëmarrja e ulët e krahut të punës,
shkalla e ulët e punësimit dhe shkathtësitë jo-adekuate. Anketa e fundit tremujore e Fuqisë Punëtore (AFP TM1 2019) tregon që 38.7%,% e popullatës 15-64 vjeçe është aktive
në tregun e punës, të punësuar ose në mënyrë aktive duke kërkuar vend pune, ndërsa
shkalla aktuale e punësimit është 28.2%3. Ajo tregon se pjesëmarrja e fuqisë punëtore të

Gjendja aktuale në Arsimin dhe Af tësimin Profesional

KONTEKSTI

13

1. World Bank, 2018 https://www.worldbank.org/en/country/kosovo/overview#3
2. Shih referencën 1
3. Agjencia e Statistikave e Kosovës, 2019 http://ask.rks-gov.net/en/kosovo-age agjent-of-statistics/add-
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popullatës 15–64 vjeç është veçanërisht e ulët në mesin e grave - 13.3%, ndërsa shkalla
e pjesëmarrjes së meshkujve në fuqinë punëtore është 43%. Shkalla e papunësisë është
mjaft e lartë, 50.6% e popullsisë 15-64 vjeçe. Përqindja e të papunëve afatgjatë në mesin
e të papunëve mbeti shumë e lartë në 68% sipas Anketës së fundit tremujore të Fuqisë
Punëtore (AFP Q1 2019).
Relevanca e shkathtësive për vendet e punës konsiderohet e dobët, gjë që krijon kufizime të mëtejshme. Këto kufizime janë më të mëdha për komunitetet e cenueshme,
të cilët kanë nivele më të ulëta të arritjeve arsimore sesa popullata e përgjithshme, gjë
që e përkrahë më tej përjashtimin shoqëror në tregun e punës, veçanërisht midis grave;
pabarazitë e thella në veçanti midis zonave urbane dhe rurale, dhe varfërinë në veçanti
të pakicave etnike.
Rreth 25% e kompanive të Kosovës argumentojnë se fuqia punëtore ka shkathtësi
joadekuate, të cilat nuk përputhen me nevojat e tyre. Nga ana tjetër, më shumë se 85% e
investitorëve nënvizojnë cilësinë e krahut të punës si faktorët kryesorë kur mendojnë për
investime4. Për më tepër, qeveria pranon që nivelet e ulëta të shkathtësive dhe arritja e
dobët arsimore çon në përvojë më të dobët të tregut të punës dhe nivele më të larta të
varfërisë, të cilat e pengojnë zhvillimin ekonomik të vendit5.
Me angazhim të dobët të tregut të punës, nevojitet forcimi i kapacitetit të familjeve
kosovare për të gjeneruar të ardhura nga tregu i punës. Kjo do të kërkojë përkushtim afatgjatë të qeverisë ndaj politikave të tilla si harmonizimi i furnizimit me fuqi punëtore me
nevojat e tregut të punës për krijimin e vendeve të punës dhe zhvillimin e shkathtësive
të nevojshme për ta nxitur zhvillimin ekonomik të vendit. Sidoqoftë, përveç nevojës për
përkushtim të qeverisë në nxitjen e reformave që përshpejtojnë rritjen, krijojnë vende të
punës, rivendosin besimin në qeveri dhe përparojnë tutje drejt anëtarësimit në BE, ekziston nevoja për përkrahje nga komuniteti ndërkombëtar në implementimin e ndryshimeve
të nevojshme.

news/labor-force-survey-in-kosovo-q1-2019
4. Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Kosovë, 2016
5. Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Kosovë, 2016
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SISTEMI ARSIMOR DHE
SISTEMI I AFTËSIMEVE NË KOSOVË
Sektori i arsimit përfshinë këta nën-sektorë: arsimin fillor, të mesëm të ulët dhe të
lartë, dhe arsimin e lartë. Dimensionet tjera të sektorit të arsimit përfshijnë mësimnxënien nga të rriturit.

Arsimi parashkollor (ISCED5 0,
fëmijët e moshës <6)

Arsimi fillor (ISCED 1, klasat 1-5,
fëmijët e moshës 6-10 vjeç)

Arsimi i mesëm i lartë (ISCED 3,
klasat 10-12, fëmijët e moshës
15-18 vjeç)

Arsimi i mesëm i ulët (ISCED 2,
klasat 6-9, fëmijët e moshës 1114 vjeç)

Arsimi i lartë
(ISCED 5-8)

Arsimi i detyrueshëm fillon kur fëmija i mbushë 6 vjeç, moshën minimale të detyrueshme të shkollës, dhe mbaron me përfundimin e arsimit të mesëm të ulët në
moshën 14 vjeçare. Arsimi parashkollor fillon në moshën pesë vjeçare dhe nuk është i
detyrueshëm.
Arsimi i mesëm i lartë zhvillohet në: arsimin e përgjithshëm dhe AAP.
Arsimi i Lartë në përputhje me kornizën e Bolonjës zakonisht organizohet në tre nivele
kryesore që çojnë në kualifikime në nivelin baçelor, master dhe doktoratë dhe përfshinë
çdo arsimim tjetër pas-të mesmës në nivelet 5-8 të KEK për të cilat mund të jepen kredi
ECTS. Sipas Ligjit nr. 04/L-037 për Arsimin e Lartë, arsimin e lartë në Kosovë mund ta
ofrojnë institucionet publike ose private.
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Strategjia Kombëtare e Zhvillimit (SKZH)

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit (SKZH) - është miratuar nga qeveria e Kosovës në vitin
2016. Ajo e prezanton vizionin e Kosovës për zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të shtetit dhe
i përshkruan politikat dhe veprimet e qeverisë për ta arritur këtë vizion. Ajo përcakton nevojën
për mundësi të rritura të punësimit dhe krijimin e një tregu fleksibil të punës, në mes tjerash,
duke e zhvilluar arsimin dhe aftësimin për t’i përfshirë më mirë nevojat e tregut në perspektivën e të mësimit tërëjetësor. Më tej ajo synon zgjerimin e qasjes dhe përmirësimin e cilësisë
së arsimit në të gjitha nivelet dhe t’i përgjigjet kërkesave dhe dinamikës sociale të ekonomisë,
në mes tjerash, përmes reformimit të arsimit profesional, përmirësimit të atraktivitetit të AAP
për të gjithë hisedarët, duke i përshtatur ofertat e AAP-së me nevojat dhe kërkesat e tregut të
punës dhe përmes zhvillimit të kapacitetit monitorues dhe vlerësues për AAP dhe mësimin
tërëjetësor.

Plani Strategjik i Kosovës për Arsim (PSKA)
Plani Strategjik i Kosovës për Arsim (PSKA) - është miratuar nga qeveria e Kosovës
në vitin 2016. Ky plan strategjik është dokumenti bazë për zhvillimin e sektorit të arsimit
në Kosovë për periudhën 2017-2021. PSKA synon që ta lidhë politikën e arsimit me Planin
Kombëtar të Zhvillimit, duke pranuar se arsimi dhe aftësimi duhet të jenë më të përgjegjshëm ndaj nevojave të tregut të punës.
Strategjia ka parashikuar një sërë masash për ta përmirësuar qeverisjen dhe për ta rritur
cilësinë e Arsimit në përgjithësi. Për sa i përket AAP-së, përqendrimi është në përmirësimin
e relevancës së programeve shkollore me nevojat e tregut të punës, zhvillimin e kurrikulës
specifike bërthamë të AAP-së, të harmonizuar me KKK, sigurimin sistematik të përvojës së
punës me cilësi të lartë dhe praktikës profesionale, dhe specifike për kontekstin e Kosovës,
sigurimin e qëndrueshmërisë së Qendrave të Kompetencës dhe zhvillimin e tyre të mëtejshëm.
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Sidoqoftë, sasia dhe kompleksiteti i punës që duhet të bëhet nuk duhet të nënçmohet: do të nevojitet zotim i konsiderueshëm dhe mbështetje praktike për ta implementuar
SKZH dhe PSKA. Për më tepër, aftësia e përgjithshme e sektorit për të zbatuar reforma të
qëndrueshme pengohet nga kufizimet financiare dhe ende varet nga financimi i vazhdueshëm i donatorëve

Ligji nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar
në Republikën e Kosovës
Ligji nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës - Qëllimi
i ligjit është rregullimi i arsimit parauniversitar dhe aftësimit nga nivelet ISCED 0 deri
në 4, përfshirë arsimin dhe aftësimin për fëmijë dhe të rritur që marrin kualifikime në
këto nivele. Ligji prezanton një parim të përgjithshëm, sipas të cilit, arsimi parauniversitar
është përgjegjësi e përbashkët midis prindërve, institucioneve arsimore dhe aftësuese,
komunave dhe qeverisë. MASHT ka përgjegjësinë kryesore për planifikimin, vendosjen e
standardeve dhe sigurimin e cilësisë së sistemit arsimor parauniversitar.6 Në të njëjtën
kohë, kompetencat komunale për arsimin parauniversitar definohen me Ligjin për qeverisjen lokale, nr. 03/L040, të datës 20 Shkurt 2008 dhe Ligjin për Arsim në komunë 03/L068, të datës 21 maj 2008.
Ligji për arsimin parauniversitar përcakton se AAP rregullohet me Ligjin për arsimin
dhe aftësimin profesional vetëm aq sa nuk bie në kundërshtim me Ligjin për arsimin
parauniversitar.7

Ligji nr. 03/L-068 për arsim në komunat e
Republikës së Kosovës
Ligji nr. 03/L-068 për arsim në komunat e Republikës së Kosovës - Qëllimi i këtij ligji
është rregullimi i organizimit të institucioneve arsimore publike dhe ofrimin e arsimit publik
në parafillor, fillor, të mesëm të ulët, të mesëm të lartë dhe arsimin e lartë në komunat e

6. Neni 5 i Ligjit nr. 04/L-032 për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës
7. Shih nenin 11 të Ligjit nr. 04/L-032 për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës, 2011
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Republikës së Kosovës. Sipas Ligjit për arsim në komuna, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë e Republikës së Kosovës (MASHT) ka rol në hartimin e politikave, hartim dhe implementim të legjislacionit për zhvillimin e arsimit, përfshirë arsimin e lartë, dhe shkencën në
Kosovë; të krijojë dhe menaxhojë një sistem të përgjithshëm të certifikimit për të gjithë mësimdhënësit në Kosovë; ta zgjerojë arsimin joformal dhe arsimin e të rriturve në të gjitha nivelet,
përfshirë ato në vise të thella, dhe ta promovojë mundësinë e mësimnxënies tërëjetësore, etj.
Komunat në anën tjetër i ruajnë autorizimet e plota dhe ekskluzive, për aq sa i përket interesit
lokal, duke i respektuar standardet e përcaktuara në legjislacionin në fuqi në lidhje me dispozitat e arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm, duke përfshirë regjistrimin dhe licencimin
e institucioneve arsimore, rekrutimin, pagimin e rrogave dhe aftësimin e instruktorëve dhe
administratorëve të arsimit.8

Ligji nr. 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin
Profesional
Law no. 04 / L-138 on Education and Vocational Training – Ky është një nga ligjet
themelore në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional. Qëllimi kryesor është krijimi dhe
rregullimi i sistemit të arsimit dhe aftësimit profesional në Kosovë. Një sistem që është
në përputhje me nevojat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të Republikës së Kosovës,
përfshirë ndryshimet ekonomike dhe teknologjike, kërkesat e tregut të punës dhe nevojat
individuale.9 Sidoqoftë, këto ndryshime që kanë të bëjnë me kërkesat e tregut të punës
janë aspekte që monitorohen plotësisht nga Agjencia e Punësimit dhe për rrjedhojë i takon kësaj të fundit që të kujdeset për këtë çështje para çdo institucioni tjetër.
Neni 4 parashikon që fushat e veprimtarisë së arsimit dhe aftësimit profesional janë
si më poshtë: zhvillimi i kompetencave dhe aftësimi për punësimin e individëve në përputhje me profesionin dhe karrierën e tyre sipas tregut të punës; krijimi i kulturës së përgjithshme dhe profesionale në përputhje me parimet e arsimit për mësim tërëjetësor dhe
zhvillime ekonomike, shkencore dhe teknologjike; njohja e kompetencave të individëve
bazuar në standardet e profesionit të nivelit përkatës. Neni 4 ka rëndësi të veçantë pasi
është shumë i qartë dhe preciz për fushat e veprimtarive të përfshira në këtë ligj dhe si i
tillë ai vetëm ka nevojë për zbatimin e duhur.
Për më tepër Ligji nr. 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional parashikon që
për t’i planifikuar dhe përmbushur nevojat për arsim dhe aftësim profesional, Ministria e
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8. Neni 4 i Ligjit nr. 03/L-068 për arsim në komunat e Republikës së Kosovës
9. Neni 1 i Ligjit Nr. 04/L-138 për Arsim dhe Aftësim Profesional
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Punës dhe partnerët tjerë duhet të bëjnë analiza të nevojave të tregut të punës dhe ta
mbështesin MASHT-in.10 Nga pikëpamja juridike, ky është themeli për harmonizimin e
arsimit me tregun e punës.
I njëjti ligj në nenin 13 e themelon Agjencinë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe
Arsimin e të Rriturve (AAAPARr). AAAPARr është përgjegjëse për administrimin dhe menaxhimin e institucioneve AAP dhe koordinimin e arsimit dhe aftësimit profesional dhe për të
rritur. Paragrafi 3 i nenit 13 i jep autoritet Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
që ta definojë strukturën dhe funksionimin e AAAPARr me akt nënligjor.
Megjithëse ligji është shumë i qartë në mandatin e tij tani për tani, AAAPARr mbulon
vetëm një numër të kufizuar të shkollave. Prandaj nga ky këndvështrim, roli dhe funksioni
i AAAPARr duhet të ndryshojë në të ardhmen.
Bazuar në gjetjet nga vlerësimi i Planit Strategjik të Arsimit në Kosovë (2011-2016),
ekziston nevoja për ta rishikuar ligjin. Ligji i rishikuar duhet të rregullojë më mirë: Kornizën
e veçantë të Kurrikulës Bërthamë për AAP, formulën e veçantë të financimit për këto institucione bazuar në koston për fusha të caktuara, stazhin, praktikën profesionale nëpër
ndërmarrje, aftësimin adekuat të bartësve, kërkesat për instruktorë dhe mësimdhënës
që ofrojnë arsimin dhe aftësimin profesional dhe shpërndarjen e përgjegjësive me institucionet tjera me qëllim të sigurimit të cilësisë. Për më tepër, ai duhet ta prezantojë
dhe ta mundësojë implementimin e pilot-sistemit të kombinuar të AAP-së me elementë të
mësimit të dyfishtë (kombinimi i mësimit në shkolla dhe në ndërmarrje) duke filluar nga
fushat prioritare të AAP dhe në përputhje me kurrikulën bërthamë.

Ligji nr. 03/L-060 për kualifikimet kombëtare

Ligji nr. 03/L-060 për kualifikimet kombëtare – Ky ligj është i një rëndësie të veçantë
pasi përcakton objektivat kryesore për ta përmirësuar njohjen e kualifikimeve në të gjitha
nivelet e arsimit dhe aftësimit formal dhe joformal dhe për t’u siguruar se kualifikimet i
plotësojnë nevojat e tregut të punës, ekonomisë dhe shoqërisë. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve i themeluar në bazë të dispozitave të këtij ligji krijon dhe mirëmban një kornizë
gjithëpërfshirëse të kualifikimeve. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve që e ka autoritetin
për dhënien e kualifikimeve për AAP-së. Sidoqoftë, akoma nuk ka numër të mjaftueshëm
të kualifikimeve të akredituara nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve.11

10. Paragrafi 4, Neni 11  i Ligjit Nr. 04/L-138 për Arsim dhe Aftësim Profesional
11. Shih raportin e progresit të BE-së për Kosovën
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Ligji nr. 04/L-143 - 2013 për Arsimin dhe Aftësimin e të Rriturve në Republikën e
Kosovës - Qëllimi i këtij ligji është rregullimi i tërësisë së proceseve për arsimin e të rriturve si
pjesë integrale e sistemit arsimor në Kosovë. MASHT në bashkëpunim me ministritë, komunat, institucionet dhe aktorët tjerë të rëndësishëm e ka autoritetin për planifikim dhe zhvillim
të sistemit të arsimit dhe aftësimit të të rriturve në Kosovë.12 Analiza e nivelit arsimor të popullatës, nevojat individuale dhe për tregun e punës do të bëhet nga institucionet përkatëse
kompetente si MASHT, Agjencia e Punësimit, komunat dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës.
Sidoqoftë, bartësit privat të arsimit planifikojnë arsimim dhe aftësimin për të rriturit në bazë
të nevojave të tyre. Programet e arsimit dhe aftësimit për të rritur mund të sigurohen nga institucione publike, private, publiko-private, shoqëritë, ndërmarrjet, organizatat joqeveritare dhe
personat fizikë.13 Sipas ligjit, sistemi i arsimit dhe aftësimit i referohet arsimit dhe aftësimit
formal, joformal dhe informal.14

Ligji nr. 04/L-037 për Arsimin e Lartë
Ligji nr. 04/L-037 për Arsimin e Lartë - sipas këtij ligji, arsimin e lartë në Kosovë
mund ta ofrojnë institucionet publike ose private. Emërtimet e institucioneve të arsimit të
lartë rregullohen me Ligjin për arsimin e lartë dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 01/2013
për Emërtimin e Institucioneve të Arsimit të Lartë, dhe ato përfshijnë: universitetet, universitetet e shkencave të aplikuara, akademitë, kolegjet universitare, kolegjet, shkollat e larta
profesionale dhe shkollat e larta teknike. Korniza ligjore për Arsimin e Lartë përbëhet nga
disa udhëzime administrative.15
Kur bëhet fjalë për ligjin aktual për kornizën ligjore për Arsimin e Lartë, MASHT duhet t’i
ndjekë rekomandimet e Raportit të Vendit për Kosovën dhe ta miratojë Ligjin e ri për arsimin
e lartë, “i cili siguron autonominë dhe funksionimin e pavarur të institucioneve të arsimit të
lartë dhe mekanizmave të sigurimit të cilësisë, bazuar në standardet më të mira”.16

12. Neni 3 i Ligjit nr. 04/L-143 - 2013 për Aftësimin dhe Arsimin e të Rriturve në Republikën e Kosovës
13. Shënim: Bartësit e arsimit dhe aftësimit për të rritur akreditohen dhe licencohen sipas legjislacionit në
fuqi.
14. Neni 6 i Ligjit nr. 04/L-143 - 2013 për Aftësimin dhe Arsimin e të Rriturve në Republikën e Kosovës
15. Aneksi XX i Udhëzimit Administrativ për Arsimin e Lartë
16. Raporti i progresit i BE-së për Kosovën 2019, faqe 71
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Ligji nr. 03/L - 018 - 2008 për Provimin Përfundimtar dhe Provimin e Maturës Shtetërore
Law No. 03/L-018 - 2008 on Final Exam and State Matura Exam – Qëllimi i këtij ligji
është që ta rregullojë funksionimin, përmbajtjen, kushtet, kriteret dhe mënyrat e organizimit të provimit shtetëror të Maturës.
Provimi përfundimtar është vlerësimi i brendshëm i mbarimit të nivelit arsimor me të cilin vërtetohet arritja e njohurive dhe e shkathtësive për përcaktimin e arritjeve përfundimtare në shkollat profesionale.17 Provimi i Maturës Shtetërore është një proces i mbledhjes,
përpunimit, analizimit, vlerësimit dhe interpretimit të të dhënave me qëllim të përcaktimit
të nivelit të arritjes së objektivave mësimore të përcaktuara në programet shkollore.
Matura është provim me rastin e përfundimit të shkollës i cili kërkohet për përfundimin
e arsimit të mesëm dhe për hyrjen në universitet. Kështu, Matura përfaqëson jo vetëm një
provim përfundimtar, por edhe vazhdimin që e rregullon kalimin nga arsimi i mesëm në arsimin e lartë, siç është rasti i sistemeve arsimore në shumë shtete të Evropës. Në përputhje
me ligjin, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë është autoriteti përgjegjës shtetëror
për organizimin e provimit përfundimtar dhe të maturës në bashkëpunim me: Komisionin
Qendror Shtetëror të Maturës (KQShM); Qendrën e Vlerësimit (QV); Drejtorinë Komunale të
Arsimit (DKA); Komisionet e qendrave të vlerësimit; Komisionet e vlerësimit nëpër shkolla dhe
Këshillin e provimeve të shkollave.18 Sipas këtij ligji, nxënësit diplomojnë me diplomë në arsimin e mesëm të lartë, si rezultat i vlerësimit të brendshëm. Kandidatët e interesuar për
të studiuar duhet të hyjnë në provimin e Maturës, ku pragu i kalimit është 40%. Nxënësve
që arrijnë më shumë se 40% u jepen certifikatat e Maturës, duke u mundësuar atyre të
garojnë në arsimin e lartë.

Ligji nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit
në Republikën e Kosovës
Law No. 06/L-046 on Education Inspectorate in the Republic of Kosovo - Ky ligj merret me mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit në fuqi në të gjitha institucionet që ofrojnë
shërbime të arsimit dhe aftësimit.19

17. Neni 4 i Ligjit nr. 03/L-143 - 2008 për Provimin Përfundimtar dhe Provimin e Maturës Shtetërore
18. Neni 7 i Ligjit nr. 03/L-143 - 2008 për Provimin Përfundimtar dhe Provimin e Maturës Shtetërore
19. Neni i Ligjit nr. 06/L-046 për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e Kosovës
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Sipas nenit 5, inspektorati i arsimit kryen këto funksione: funksioni i vlerësimit vlerëson cilësinë e shërbimit të institucionit arsimor; funksion monitorues - kontrollon
përputhjen e veprimtarisë së institucioneve arsimore me aktet ligjore dhe nënligjore në
fuqi; ka funksion këshillues - këshillon drejtuesit dhe punonjësit e institucioneve arsimore;
funksion informues/raportues - informon Ministrin, DKA dhe institucionet arsimore për
gjetjet e inspektimit dhe i publikon ato çdo vit, dhe funksionin mbështetës në promovimin
e praktikave të suksesshme të institucioneve arsimore dhe zhvillimin e politikave arsimore.
Përkundër faktit se ligji për inspektoratin konsiderohet ligj i ri, ende ka sfida në zbatimin
e tij. Sfida mbetet nevoja për më shumë inspektorë arsimi dhe ngritje të kapaciteteve të
inspektorëve ekzistues

Ligji për Agjencinë e Punësimit të Republikës
së Kosovës
Ligji për Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës - Ky ligj e krijon Agjencinë
e Punësimit, në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, duke e zëvendësuar teknikisht rolin e Departamentit të Punës dhe Punësimit dhe Divizionit të Aftësimit
Profesional, duke i mbikëqyrur QAP-të dhe Qendrat e Punësimit. Në nenin 8 të këtij ligji
definohen detyrat dhe përgjegjësitë e Qendrave për Aftësim Profesional. Bazuar në këtë
nen, detyrat dhe përgjegjësitë e QAP-ve janë si më poshtë: ofrimi i shërbimeve te aftësimeve profesionale, që kërkohen nga tregu i punës; vlerësimi dhe certifikimi i kandidateve;
njohja e mësimit paraprak; monitorimi i bartësve tjerë të aftësimit që zhvillojnë aftësime
me marrëveshje me agjencinë, vlerësimi dhe certifikimi i kandidatëve; përgatitja e Planit
Individual te aftësimit për kandidat që kryejnë punë praktike në kompani si dhe monitorimi, vlerësimi dhe certifikimi; përgatitja e informatave për ecurinë e aftësimeve; dhe
kryen punë dhe detyra tjera të përcaktuara me akte tjera ligjore dhe nënligjore përkatëse.

Legjislacioni sekondar

Gjendja aktuale në Arsimin dhe Af tësimin Profesional
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Legjislacioni sekondar - Në praktikë, legjislacioni primar i përcakton parimet e përgjithshme dhe udhëzimet brenda një fushe të caktuar të cilat i parashikojnë të drejtat dhe
detyrimet e personave juridikë ose fizikë. Kështu, ligjet primare e përcaktojnë një kornizë
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të gjerë që rregullon një çështje specifike, kushtet e së cilës rregullisht e mandatojnë degën ekzekutive që t’i zbatojë dispozitat e tyre përmes legjislacionit sekondar. Këto forma
sekondare të legjislacionit shtjellojnë dispozitat përkatëse në mënyrë më të detajuar dhe
praktike. Sipas parimit të hierarkisë së normave, çdo normë ligjore rrjedh nga një normë
më e lartë dhe do të jetë në përputhje me të. Në këtë drejtim, secila pikë e legjislacionit
sekondar duhet ta ketë një bazë ligjore në një ligj ekzistues. Institucionet e Kosovës nxjerrin vendime, udhëzime administrative dhe rregullore të nevojshme për zbatimin e ligjeve,
të gjitha këto mund të konsiderohen shembuj të legjislacionit sekondar. Në sektorin e
arsimit, ekziston nevoja për zbatim adekuat dhe të harmonizuar të ligjeve përmes akteve nënligjore. Në parim kjo do të thotë shmangia e rasteve kur aktet nënligjore janë në
kundërshtim me ligjin nga i cili rrjedh.
Më poshtë po iu referohemi tre shembujve të ndryshëm ku është e nevojshme që aktet
ligjore (ligjet) të zbatohen siç duhet përmes akteve nënligjore:
Shembulli i parë është kur ka mungesë pajtueshmërie midis ligjit dhe aktit nënligjor.
Udhëzimi Administrativ nr. 14/2014 Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe
Arsim për të Rritur (AAAPARr) në Kosovë ka si qëllim kryesor të përkufizojë strukturën
dhe funksionet e AAAPARr. Neni 3 i jep objektivat e Agjencisë, në mënyrë që arsimi dhe
aftësimi profesional të organizohet në mënyrën e duhur. Ai nënvizon gjithashtu përfshirjen
dhe barazinë midis femrës dhe mashkullit. Sidoqoftë, ekzistojnë dy çështje që duhet të
adresohen në të ardhmen e afërt me qëllim që Agjencia (AAAPARr) të jetë plotësisht funksionale dhe në gjendje t’i përmbushë objektivat e saj: neni 4 i referohet përgjegjësive të
Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr) është i
paqartë. Agjencia duhet të ketë më shumë autorizime, tashmë të parapara me ligj; së dyti,
neni 8 “struktura e agjencisë” duhet të ndryshohet në mënyrë që struktura e Agjencisë
të definohet më mirë dhe të qartësohet me qëllimin e vetëm për të qenë më efikas në
arritjen e misionit.
Shembulli i dytë është ai kur mungesa e kapacitetit është shkaku kryesor për moszbatimin e legjislacionit dhe politikave përkatëse. Udhëzimi Administrativ nr. 21/2016
për alokimin e fondeve buxhetore nga kategoria e subvencioneve dhe transfereve –
tQëllimi i këtij udhëzimi administrativ është të ofrojë disa stimuj financiarë për personat
fizikë dhe juridikë që dëshirojnë të ofrojnë shërbime arsimore në fushën e arsimit. Person
juridik i referohet ndërmarrjeve dhe OJQ-ve. Në përputhje me këtë Udhëzimin Administrativ nr. 33/2013 zbatimi i një formule komunale në përcaktimin e buxheteve shkollore
në shkolla që administrohen nga komuna është me rëndësi të veçantë pasi që nga
këndvështrimi juridik ai vendosë një standard shumë të rëndësishëm duke i bërë shkollat të kenë autonominë e tyre financiare. Sidoqoftë, në aspektin praktik, për momentin
kjo bazë ligjore nuk zbatohet nga shkollat në të gjitha komunat e Kosovës. Ky Udhëzim
Administrativ parashikon një model të decentralizuar për alokimin e buxhetit në komuna
dhe autonomia financiare e bartësve të arsimit është miratuar, por nuk është zbatuar
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Shembulli i tretë i referohet situatës kur akti juridik parasheh bazën juridike për miratimin e aktit nënligjor por i njëjti nuk është aprovuar nga MASHT-i. Një institucion tjetër
relevant që supozohet të merret posaçërisht me Arsimin dhe Aftësimin Profesional është
Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur (KAAPARr). KAAPARr
është themeluar bazuar në nenin 14 të ligjit për arsimin dhe aftësimin profesional me qëllim që të shërbejë si organ këshillimor për politikat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe
Arsimit për të Rritur në Kosovë. Ligji parashikon që “funksionimi i këtij Këshilli rregullohet
me akt nënligjor të nxjerrë nga MASHT”. Ky akt nënligjor ende nuk është aprovuar nga
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë.
Rastet e tilla kur aktet nënligjore nuk aprovohen me kohë dhe nuk mundësojnë
zbatimin e duhur të legjislacionit primar, mund të ndodhin edhe në ligje dhe në fusha tjera
të arsimit.

Politikat e BE-së
Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA)

Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit (MSA) e nënshkruar ndërmjet Kosovës dhe BE-së
në vitin 2015 e vendosë kornizën që Kosova të bashkëpunojë me BE në përmirësimin e
cilësisë së arsimit të përgjithshëm dhe AAP në të gjitha nivelet, me qëllim të përmirësimit të shkathtësive, punësueshmërisë, përfshirjes shoqërore dhe promovimit të zhvillimit
ekonomik.21 Një nga prioritetet kryesore për arsimin e lartë në Kosovë është arritja e standardit arsimor në përputhje me Procesin e Bolonjës. Pas nënshkrimit të MSA-së, arsimi
u bë një nga prioritetet e BE-së në dialogun e politikave me Kosovën. Ajo është lart në
Agjendën për Reforma Evropiane dhe në Programin e Reformës Ekonomike si mjete implementuese të MSA-së. Për më tepër, MSA i kushton vëmendje të veçantë bashkëpunimit
për arritjen e përfshirjes dhe barazisë në arsim, duke iu referuar specifikisht, për shembull, gjinisë, përkatësisë etnike, fesë dhe aftësisë së kufizuar.

Gjendja aktuale në Arsimin dhe Af tësimin Profesional

plotësisht.20 Për këtë arsye, duhet të bëhet më shumë punë me komunat dhe shkollat në
veçanti për t’i rritur kapacitetet e tyre kur bëhet fjalë për menaxhimin e financave publike
dhe stimujve të tjerë financiarë që shkollat mund t’i kenë në dispozicion të tyre.

20. Shih, Profili i Shteti Partner ETF për Qeverisjen e AAP, 2017 https://www.etf.europa.eu/sites/default/
files/2018-11/VET%20governance_Kosovo.pdf
21. Neni 107 Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit ndërmjet Bashkimit Evropian, nga njëra anë, dhe Kosovës në
anën tjetër
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Agjendën për Reforma Evropiane (ARE)
Agjendën për Reforma Evropiane (ARE) - Në vitin 2016 Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian ranë dakord që ta të zhvillojnë një Agjendë për Reforma Evropiane’ për t’i
maksimizuar përfitimet ekonomike dhe politike të MSA-së. Prandaj, Agjenda për Reforma
Evropiane (ARE) është një dialog i nivelit të lartë midis Qeverisë së Kosovës dhe Komisionit Evropian (KE) i cili përbëhet nga prioritetet kryesore të Kosovës brenda MSA-së. Për
këtë qëllim, prioritetet afatshkurtra janë rënë dakord në fushat e (I) qeverisjes së mirë dhe
sundimit të ligjit, (II) konkurrueshmërisë dhe klimës së investimeve dhe (III) arsimit dhe
punësimit. Objektivat e Agjendës për Reforma Evropiane janë në përputhje me ato të Programit Kombëtar të Reformës Ekonomik.22 ARE e ka identifikuar një numër të prioriteteve
të menjëhershme dhe afatmesme në fushën e punësimit dhe arsimit.23

Programi i Reformës Ekonomike (PRE)

Programi i Reformës Ekonomike (PRE) - Në janar 2019, Qeveria e Kosovës e aprovoi
Programin e ri të Reformës Ekonomike (PRE) 2019-2021 si mjetin e dytë zbatues të MSAsë. PRE i ka identifikuar planet e mëposhtme për reformë:
• Rritja e cilësisë së AAP bazuar në kërkesat e tregut të punës si plane për reforma;
• Përmirësimi i cilësisë dhe rritja e përfshirjes së fëmijëve në arsimin parauniversitar
• Reforma në arsimin e lartë (kompletimi dhe implementimi i infrastrukturës ligjore
të arsimit të lartë)
• Rritja e qasjes së rinisë dhe grave në tregun e punës përmes ofrimit të shërbimeve
cilësore të punësimit, masave aktive të punësimit dhe sipërmarrjes
Të gjitha këto veprime janë planifikuar të zbatohen gjatë vitit 2019 - 2021.

22. Programi i Reformës Ekonomike (2016). Burimi: https://bit.ly/2w89QG9
23. Kosova - Dialogu i nivelit të lartë i BE-së për prioritetet kyçe - Agjenda për Reforma Evropiane (ARE)
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Raporti për Kosovën 2019 - BE e vlerëson përparimin e shtetit në përmbushjen e
agjendës evropiane përmes raportit vjetor të progresit. Raportet e Komisionit Evropian
për Kosovën kanë deklaruar vazhdimisht se nuk është arritur përparim në përmirësimin e
cilësisë së arsimit. Prandaj, progresi i Kosovës drejt arritjes së arsimit cilësor, ashtu si në
sektorët tjerë, është objekt rishikimi në Raportet vjetore të Progresit të shtetit.24

Asistenca e BE-së përmes Instrumentit
për Para-anëtarësim
Asistenca e BE-së përmes Instrumentit për Para-anëtarësim
Arsimi ka qenë dhe vazhdon të jetë prioritet i BE-së për ta përkrahur Kosovën. Investimi
në arsim është investim në të ardhmen dhe është thelbësor për vendet e punës dhe progresin e përgjithshëm në shoqëri. Arsimi cilësor dhe vitet e kaluara në të janë esenciale
për një fuqi punëtore produktive, e cila kontribuon në rritjen dhe zhvillimin ekonomik.
BE e ka mbështetur reformën arsimore të Kosovës përmes Instrumentit të asistencës
para-anëtarësimit (IPA), duke zhvilluar shkathtësi profesionale sipas kërkesave të tregut
të punës dhe duke i zgjeruar skemat e bursave. Nga viti 2007 deri në 2013 nën IPA I,
Bashkimi Evropian e ka përkrahur sektorin e arsimit me afërsisht 35 miliona €.
Përllogaritja e përgjithshme e Fondit IPA II për periudhën 2014-2020 në Kosovë është
645.5 milionë €. Përmes projektit Harmonizimi i Arsimit me Nevojat e Tregut të Punës
(ALLED I) me vlerë 2.8 miliona €, BE ndihmoi në përmirësimin e cilësisë dhe relevancën
e programeve arsimore. Nga fondet IPA për vitin 2017, 3.8 milionë euro shtesë u alokuan
për ta forcuar lidhjen midis sektorit të arsimit dhe nevojave të tregut të punës, duke u
përqendruar në Arsimin dhe Aftësimin Profesional (AAP), përmes Harmonizimit të Arsimit
me Nevojat e Tregut të Punës (ALLED2).

Gjendja aktuale në Arsimin dhe Af tësimin Profesional

Raporti për Kosovën 2019

24. Raporti 2019 për Kosovë
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Kornizat institucionale
Korniza Institucionale e Arsimit dhe Aftësimit në Kosovë është mjaft komplekse dhe
ndahet midis një numri të hisedarëve në nivel qendror dhe lokal.
• Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) është përgjegjëse për
promovimin e një sistemi arsimor jo-diskriminues, në të cilin respektohet e drejta
e secilit person për arsim dhe/ose aftësim, dhe mundësitë e barabarta për mësimnxënie janë në dispozicion për të gjithë. Përgjegjësia e përgjithshme e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) është hartimi i politikave dhe
zbatimi i legjislacionit për zhvillimin e arsimit dhe aftësimit në Kosovë. MASHT,
përveç se është përgjegjëse për planifikimin, zhvillimin dhe implementimin e politikave arsimore, është po ashtu përgjegjëse për zhvillimin e kurrikulave të përgjithshme dhe AAP, aftësimin e mësimdhënësve në shërbim, inspektimin dhe monitorimin e cilësisë së arsimit, etj.
Siç shihet nga sa më sipër, MASHT përveç që ka rol politikëbërës, ka edhe funksion ekzekutiv. Praktikat e BE-së kanë treguar se idealisht, qeverisja e mirë në
arsim dhe aftësim mund të arrijë në tiparet e përgjegjshmërisë, llogaridhënies,
transparencës, aftësisë për ta përfshirë angazhimin e qytetarëve dhe kapacitetin e aktorëve shtetërorë për t’i hartuar dhe zbatuar politikat vetëm kur organet
politikëbërëse e shtojnë rolin e organeve ekzekutive nënkombëtare. Prandaj, në
Kosovë për ta përmirësuar cilësinë e arsimit dhe aftësimit, duhet që MASHT t’i
shpërndajë funksionet ekzekutive tek organet ekzekutive ekzistuese dhe të merret vetëm me politikëbërjen dhe ta monitorojë zbatimin e politikave.
•

Departamenti Komunal i Arsimit (DKA), në nivelin lokal në Kosovë ka kompetenca
ekskluzive në lidhje me dispozitat e arsimit publik parafillor, fillor dhe të mesëm, përfshirë regjistrimin e institucioneve arsimore, rekrutimin e stafit, administrimin e objekteve arsimore, administrimin e buxhetit të shkollës, pagesën e rrogave dhe ngritjen e
kapaciteteve të mësimdhënësve/instruktorëve dhe të administratorëve.
Prandaj, shkollat e AAP-së nuk janë autonome kur bëhet fjalë për administrimin e
buxhetit e as kërkesën e personelit.

•

Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimim për të Rritur (AAAPARr) u themelua me Ligjin për arsimin dhe aftësimin profesional.
Bazuar në legjislacionin ekzistues, AAAPARr i ka këto detyra dhe përgjegjësi kryesore:
• administrimi dhe udhëheqja e Institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe për të Rritur (IAAPRr) në lidhje me resurset financiare, njerëzore,
ndërtimin e ndërtesave dhe infrastrukturën e të gjitha institucioneve publike
të AAP-së nën administrimin e tij rregullator;
• koordinimi i studimeve në lidhje me arsimin dhe aftësimin profesional dhe për

•
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të rriturit;
angazhimi i partnerëve socialë në arsimin dhe aftësimin profesional dhe për
të rriturit;
institucionalizimi i pjesëmarrjes së sektorit privat dhe partnerëve socialë në
arsimin dhe aftësimin profesional dhe për të rriturit;
mbikëqyrja dhe koordinimi i zhvillimit të standardeve profesionale.

Sidoqoftë, bazuar në udhëzimet administrative AAAPARr aktualisht e ushtron funksionin e saj vetëm me Qendrat e Kompetencave e jo me shkollat tjera të AAP. Pavarësisht nga detyra më e gjerë (siç shihet më sipër) sipas ligjit për AAP në drejtim
të mbështetjes së AAP-së në nivelin e sistemit, AAAPARr deri më tani po e përkrahë
AAP-në vetëm në nivelin e ofruesit në një numër të kufizuar të bartësve të AAP.
Ekziston nevoja urgjente për ndryshimin e Udhëzimit Administrativ nr.14/2014 për
Agjencinë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr)
në Kosovë për ristrukturimin e AAAPARr në mënyrë që të përmbushen objektivat e
legjislacionit të nxjerra dhe rrjedhimisht përmirësimin e cilësisë së AAP-së.
•

Këshilli për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rritur (KAAPARr) supozohet se do të veprojë si organi këshillimor për politikat e Arsimit dhe
Aftësimit Profesional dhe Arsimit për të Rritur për Ministrin e MASHT-it në Kosovë.
Për më tepër, i aprovon standardet e profesionit në nivel kombëtar.
Bazuar në ligj, “funksionimi i këtij Këshilli rregullohet me akt nënligjor të nxjerrë
nga MASHT”. Deri më tani, ky akt nënligjor ende nuk është aprovuar nga Ministria
e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Prandaj, MASHT duhet ta miratojë Udhëzim
Administrativ për funksionimin e KAAPARr.
KAAPARr përbëhet nga pesëmbëdhjetë (15) anëtarë që janë përfaqësues të institucioneve si: Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Punës
dhe Mirëqenies Sociale, ministritë tjera përkatëse, AKK, AAAPARr, Oda e Tregtisë
e Kosovës dhe partnerët socialë. Sidoqoftë, aktualisht KAAPARr është jo-funksionale kur bëhet fjalë për ushtrimin e rolit të saj.

•

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) është një organ i pavarur publik, në
përputhje me Ligjin për Kualifikimet Kombëtare në Kosovë.
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve e ka rolin kyç për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e
KKK. Funksionet e AKK-së në lidhje me Kornizën Kombëtare të Kualifikimit (KKK)
janë: Hartimi i KKK, duke i përcaktuar nivelet e Kornizës dhe llojet dhe nivelet e
kualifikimeve, certifikatat dhe diplomat që do të përfshihen, me synim të lehtësimit të përparimit dhe transferimit midis shtigjeve të ndryshme të mësimnxënies, dhe
sigurimin e përputhshmërisë me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve. Kur bëhet
fjalë për sigurimin e cilësisë së kualifikimeve në KKK, përgjegjësia ndahet midis
tre institucioneve:
• AKK - përgjegjëse për kualifikimet profesionale
• MASHT - përgjegjëse për kualifikimin e përgjithshëm
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Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) - përgjegjëse për kualifikime më të
larta
Ekzistenca e dy organeve rregullatore (AKK dhe AKA) është sfidë kyçe për të siguruar zhvillim dhe zbatim tërësor dhe të qëndrueshëm të KKK-së.
AKK përveç aprovimit të kualifikimeve të AAP dhe akreditimit të bartësve të AAPsë, është përgjegjëse për të vendosur kritere për zhvillimin e standardeve profesionale dhe për verifikimin e standardeve të profesionit deri në nivelin 5 të AKKsë. Aktualisht, nuk ka asnjë institucion përgjegjës për zhvillimin e as sigurimin e
cilësisë së standardeve të profesionit mbi nivelin 5 të KKK.
Kohët e fundit, AKK ka filluar ta zbatojë procesin e Njohjes së Mësimnxënies
Paraprake (NjMP) në AAP dhe ka nevojë për përkrahje në drejtim të ngritjes së
kapaciteteve të resurseve njerëzore. Sidoqoftë, aktualisht bazuar në Udhëzimin
Administrativ (UA) për kriteret dhe procedurat për akreditimin e institucioneve që
e zbatojnë NjMP në Kosovë përmes validimit mund të merren vetëm “kualifikimet
kombëtare të profesionit” (kualifikim i bazuar vetëm në standardet e profesionit
dhe janë të dizajnuara për t’u ofruar në vendin e punës ose në një mjedis praktik
të përshtatshëm për përvetësim dhe vlerësim të standardeve përkatëse të profesionit). Me fjalë të tjera, NjMP aktualisht është e mundur vetëm për kualifikimet
e AAP-së të ofruara në mjedisin joformal. Prandaj, duhet të zhvillohet më tej koncept-dokumenti dhe një dispozitë ligjore për zbatimin e NjMP për “kualifikime të
kombinuara kombëtare” - kualifikime që kombinojnë module të bazuara në Standardet Kombëtare të Profesionit me rezultate që lidhen me Kornizën e Kurrikulës
së Kosovës dhe ofrohen në shkollat e AAP-së.

•

Agjencia e Kosovës për Akreditim (AKA) sipas Ligjit 04/L - 037 për Arsimin e
Lartë, ka përgjegjësi për sigurimin e cilësisë së kualifikimeve të arsimit të lartë si:
• këshillimi i Ministrisë lidhur me përgatitjen e aplikacioneve për licencimin e
kurseve apo programeve të tyre, të cilat janë pjesë e një kualifikimi apo që
shpien në fitimin e kualifikimeve të arsimit të lartë;
• inspektimin e bartësve të licencuar të arsimit të lartë dhe këshillimin e Ministrisë për modifikimin ose revokimin e licencave;
• realizimi i auditimit periodik të cilësisë së bartësve të licencuar të arsimit të
lartë dhe nxjerrja së vendimeve për akreditim ose ri-akreditim, përfshirë autoritetin për të lëshuar tituj dhe diploma;
• realizimi i vlerësimit periodik të cilësisë së kurseve dhe programeve të ofruara
nga ofruesit e akredituar të arsimit të lartë;
• këshillimi i Ministrisë lidhur me rezultatet e vlerësimit të cilësisë dhe pasojat e
tij për financimin e bartësve publik të arsimit të lartë, alokimet për bartësit privatë të arsimit të lartë dhe për përkrahjen sipas gjykimit të lirë për studentët
që ndjekin programe studimi tek bartësit privatë të arsimit të lartë dhe;
• kryerja e funksioneve në emër të Ministrisë që mund t’i delegohen në lidhje
me njohjen e kualifikimeve akademike dhe profesionale.
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•

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) bazuar në Ligjin për Agjencinë
e Punësimit të Republikës së Kosovës, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
është përgjegjëse për:
• Hartimi i politikave të punësimit dhe aftësimit profesional;
• MPMS miraton programin vjetor të punës së Agjencisë për implementimin e
politikave të punësimit, përfshirë politikat e aftësimit profesional për tregun e
punës;
• MPMS e aprovon buxhetin e propozuar nga APRK
Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës (APRK) me Ligjin i miratuar në
vitin 2016 është përgjegjëse për menaxhimin institucional me procesin e aftësimit profesional në Kosovë, e përbërë nga tetë QAP-të dhe gjashtë Njësi Mobile të
Aftësimit. Qendrat për aftësime profesionale ofrojnë aftësime/punëtori të llojeve
të ndryshme për t’i rritur aftësitë profesionale të stafit të ri. Për më tepër, është
përgjegjëse për analizën e tregut të punës.
Sa i përket politikave të aftësimit profesional, APRK dhe Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale (MPMS) ndajnë përgjegjësinë me Ministrinë e Arsimit,
Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) në përpjekjet e përbashkëta për ta ulur papunësinë përmes arsimit dhe aftësimit profesional.
Ndërsa MASHT përqendrohet në arsimin dhe aftësimin e përgjithshëm profesional, Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës ofron aftësim profesional joformal për punëkërkuesit. Dallimi qëndron në qasjen e tyre, kohëzgjatjen e aftësimit/
arsimimit dhe qëllimit që i shërbejnë. E para aplikohet në arsimin e mesëm të
lartë, ku arsimi dhe aftësimi zgjasin deri në 3 vjet, ndërsa i dyti përfshinë aftësim
të orientuar kah vendi i punës që nuk zgjatë më shumë se disa muaj.
Është e qartë se ekziston nevoja për ndërlidhje më të mirë të informatave që vinë
nga tregu i punës me ato të sistemit arsimor. Prandaj, duhet të konsiderohet
mundësia e ndërlidhjes dhe shkëmbimit të informatave ndërmjet SITP dhe SMIA,
administratës tatimore, trustit pensional dhe Agjencisë së Statistikave të Kosovës.
Për ta arritur atë lidhje, nevojitet përkrahje dhe zhvillim i mëtutjeshëm të SITP dhe
SMIA duke ndërtuar kapacitete dhe duke i përmirësuar mekanizmat e brendshëm.

Kur bëhet fjalë për qasjen tërësore karshi arsimit dhe aftësimit, në përgjithësi, ekziston nevoja për një koordinim më të mirë midis të gjithë aktorëve të përfshirë në politikat e AAP-së.25 Në këtë drejtim, Kosova ka bërë përpjekje të madhe për forcimin e këtij
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Sidoqoftë, AKA siguron cilësinë vetëm në shkallët nga niveli 5 deri në nivelin 9 të
KKK, por nuk përfshinë Aftësimin Profesional nga niveli 6 deri në nivelin 8 të KKK.
Këto kualifikime të deritanishme nuk janë pjesë e KKK. Ka nevojë për zhvillimin
e metodologjisë përkatëse për akreditimin e kualifikimeve profesionale në nivele
më të larta të KKK.

25. Dokumenti Strategjik për Kosovën 2017-20, ETF, 2018
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bashkëpunimi për të siguruar qasje të bashkuar të politikave në të gjithë qeverinë. Sidoqoftë, hisedarët relevantë nuk duken të fuqizuar që të hartojnë, zbatojnë, monitorojnë
dhe vlerësojnë në mënyrë efektive politikat në nivel kombëtar, rajonal, sektor dhe lokal.
Sfidat kryesore të politikëbërjes kanë të bëjnë me fuqizimin e gamës së plotë të institucioneve, agjencive dhe qendrave në sektorin e zhvillimit të resurseve njerëzore dhe në
promovimin e përfshirjes më të gjerë dhe më efektive të partnerëve social. Janë krijuar
strategji të ndryshme për t’i adresuar çështjet kryesore të politikave kombëtare, në veçanti papunësinë, zhvillimin e shkathtësive, aranzhimet institucionale, etj.26 Sidoqoftë, këto
strategji kërkojnë zbatim, d.m.th. ka nevojë për përkrahje ndërkombëtare.

Sfidat dhe rekomandimet
Siç shihet nga më sipër, në Kosovë, janë ndërmarrë lloje të ndryshme të iniciativave
për ta përmirësuar qeverisjen dhe formën e politikave të Arsimit dhe Aftësimit Profesional - AAP, duke e rritur rolin e autoriteteve nën-nacionale, partnerëve socialë dhe organizatave të shoqërisë civile me qëllim të rritjes së autonomisë të shkollave profesionale
dhe qendrave të aftësimit. Sidoqoftë, edhe pse ekziston një kornizë e fortë ligjore, e cila
duhet t’i ngërthejë të gjitha segmentet e shoqërisë në procesin arsimor, ka mangësi të
ndryshme në zbatim, në mënyrë që të përshtaten më mirë me nevojat aktuale të ekonomisë dhe me tregjet e punës, për t’i zgjeruar vlerat demokratike në shoqëri, dhe për t’i
joshur punëdhënësit, nxënësit, familjet dhe komunitetet. Prandaj, sfidat dhe nevojat e
identifikuara për ndërhyrje në sistem janë si më poshtë:
• Ristrukturimi i rolit dhe i funksionit të AAAPARr. Në lidhje me qeverisjen e AAPsë në Kosovë, parametrat funksional dhe rolet e Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur - AAAPARr duhet të ekzaminohen dhe të
vlerësohen, në mënyrë që të sigurohet implementimi i politikave të AAP-së nga
perspektiva e mësimit tërëjetësor. Aktualisht, funksioni i AAAPARr nuk është i qartë dhe nuk e përkrahë sistemin e AAP-së: ai ka rol të fragmentuar në numrin e
zgjedhur të shkollave të AAP duke krijuar sisteme paralele në vend se të përpiqet
që ta përfshijë të ashtuquajturën “Qendra e kompetencës” në sistemin ekzistues.
Funksioni i AAAPARr duhet të ristrukturohet sipas ligjit të nxjerrë dhe si rezultat,
duhet të ndryshohet udhëzimi administrativ për rolin dhe funksionet e AAAPARr.
Projekti mund ta përkrahë ristrukturimin me hartimin e dispozitës ligjore për rolin
dhe funksionin e AAAPARr.
•

Planifikimi i arsimit i bazuar në prova - Metodologjia për zhvillimin e profileve të
sektorit është zhvilluar nga ALLED 1, një instrument që jep informata për tregun e
punës - strukturën e kërkesës dhe furnizimin me shkathtësi në mjedis kombëtar27.

26. Dokumenti Strategjik për Kosovën 2017-20, ETF, 2018
27. Metodologjia për zhvillimin e profileve të sektorit, Alled, Kosovë, 2016
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Është një instrument që promovon zhvillimin e standardeve të profesionit dhe
kualifikimin bazuar në nevojat e tregut të punës. Metodologjia ka marrë parasysh
sistemin ekzistues të zhvillimit të kualifikimit dhe do ta ushqejë zhvillimin e standardeve të profesionit. Sidoqoftë, për shkak të mungesës së resurseve njerëzore
në një nga institucionet e mundshme përgjegjëse (MASHT ose MPMS), nuk kishte
përcjellje apo qëndrueshmëri të këtij aktiviteti. Personi përgjegjës për zbatimin e
metodologjisë së mësipërme mund të emërohet në AAAPARr me ristrukturimin e
propozuar më sipër dhe projekti mund ta përkrahë ndërtimin e kapaciteteve për
përdorimin e metodologjisë.
•

Ristrukturimi i AKK-së dhe AKA-së - Ekzistimi i dy organeve rregullatore në një
shtet të vogël dhe të varfër si Kosova nuk është me kosto efektive dhe krijon qasje të fragmentuar drejt sigurimit të cilësisë së kualifikimeve në KKK. Shkrirja e
këtyre dy organeve si dy departamente nën një ombrellë, përveç maksimizimit të
efikasitetit dhe efektivitetit, do të promovonte edhe qasje tërësore ndaj KKK dhe
rrjedhimisht do të përmirësonte cilësinë e dhënies së kualifikimeve të AL dhe të
AAP. Për më tepër, kjo është në përputhje me strategjitë e qeverisë për ta racionalizuar numrin ekzistues të agjencive të pavarura. Malta dhe Irlanda janë dy shtete
të BE-së që kanë dhënë një shembull pozitiv të shkrirjes së dy organeve rregullatore në një. Zbatueshmëria e këtij modeli në shtetin tonë duhet të ekzaminohet
më tej me studimin e fizibilitetit bazuar në praktikat më të mira evropiane dhe në
kontekstin lokal.

•

Ristrukturimi i KAAPARr – KAAPARr si një organ këshillues i Ministrit të ASHT-it
për politikat e AAP-së gjithashtu ka funksion vendimmarrës në aprovimin e standardeve të profesionit në nivel kombëtar. Sidoqoftë, edhe pse nuk përcaktohet
në ligjin përkatës, KAAPARr e ka shtuar një rol ekzekutiv - koordinimi i procesit të
zhvillimit të standardit profesional (procesi i marrjes së standardeve profesionale,
dorëzimi i tyre pranë AKK dhe më pas bazuar në vlerësimet nga AKK, aprovimi apo
refuzimi i standardeve të profesionit). Pavarësisht rolit ligjor, KAAPARr nuk është
funksionale për më shumë se 2 mandate dhe procesi i koordinimit të zhvillimit dhe
aprovimit të standardeve profesionale është ekzekutuar nga departamenti i AAP
në MASHT. Prandaj, është e rëndësishme që të ristrukturohet roli dhe funksionimi i
KAAPARr pasi që procesi vendimtar i zhvillimit dhe aprovimit të standardeve të profesionit në nivel kombëtar rrezikohet nga vonesat. Procesi i koordinimit të procesit
të standardeve të profesionit mund të transferohet tek një organ ekzekutiv siç
është AAAPARr. Bordi Drejtues i AAAPARr e ka gjithashtu të njëjtin përfaqësim institucional si KAAPARr dhe mund ta merr përsipër rolin e aprovimit të standardeve
të profesionit. Ndërsa roli këshillues për politikat e AAP mund t’i jepet një organi të
ekspertëve të krijuar brenda MASHT ose brenda Zyrës së Kryeministrit. Prandaj,
përgjegjësitë ekzekutive në lidhje me koordinimin e SP, transferohen tek ekzekutivi
i AAAPARr, vendimmarrja në lidhje me aprovimin ose refuzimin tek bordi drejtues i
AAAPARr, ndërsa organi ekspert i AAP-së duhet të themelohet nën MASHT ose KM.
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Projekti mund ta përkrahë ristrukturimin me studimin e fizibilitetit dhe dispozitat
ligjore në këtë drejtim.
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•

Autonomia e shkollave AAP - Kompetencat administrative mbi shkollat AAP janë
transferuar nga MASHT në Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA) me përjashtim
të Qendrave të Kompetencave që janë nën ombrellën e AAAPARr. Në të dy rastet,
shkollat nuk janë autonome në administrimin e buxhetit, infrastrukturës (hapësirat dhe pajisjet) dhe rekrutimin e stafit, duke i bërë ata të prekshëm nga ndikimi
politik dhe rrjedhimisht ofrimi i dobët i arsimit dhe aftësimit. Shkollat e AAP-së
janë autonome kur bëhet fjalë për planifikimin e buxhetit, megjithatë ato nuk janë
të autorizuara për shpenzime buxhetore: ato duhet të parashtrojnë kërkesa për
miratim pranë DKA ose AAAPARr për çdo shpenzim, për shembull për blerjen e
shkumësave. Prandaj, transferimi i kompetencave në nivel të shkollës është jetik
për ofrim të arsimit dhe aftësimit funksional dhe të orientuar kah tregu i punës.
Projekti mund të përkrahë autonominë financiare të shkollave duke hartuar një
koncept dokument dhe duke pilotuar atë në shkollat e përzgjedhura të AAP-së.

•

Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet shkollave të AAP-së dhe botës së punës Qeveria ka filluar ta përmirësojë dhe ta konsolidojë infrastrukturën ligjore që promovon zhvillim më konsistent të shkathtësive dhe të kompetencave përmes arsimit duke e zgjeruar dialogun me partnerët socialë, përfshirë bizneset, në mënyrë që
t’i kuptojnë nevojat e tyre për kualifikime dhe fuqi punëtore të kualifikuar. Bizneset
janë të përfshira në procesin e standardeve të profesionit. Për më tepër, pjesëmarrja e biznesit në vendimmarrje është forcuar përveç në nivelin qendror, madje
edhe në nivelin e bartësit: bordet shkollore përfshijnë përfaqësues të biznesit.
Për më tepër, ekzistojnë disa nisma për hartimin e legjislacionit sekondar për mësimnxënie bazuar në punë. Megjithatë, përkundër këtyre aranzhimeve ligjore, akoma mbetet sfidë kapaciteti absorbues i stafit shkollor për të krijuar marrëdhënie
me bizneset. Në anën tjetër, qeveria duhet të prezantojë një lloj stimulimi në lidhje
me raportimin e tatimeve për bizneset që ofrojnë stazh/praktikë për studentë/
kandidatë të AAP-së. Projekti mund të ofrojë përkrahje duke hartuar një kornizë
ligjore të qartë dhe konsistente për t’u mundësuar partnerëve të biznesit të veprojnë në mënyrë efektive dhe për garantimin e të drejtave dhe përgjegjësive të
ndërsjella ndërmjet hisedarëve arsimor dhe pilotimit të tij në një numër të shkollave të përzgjedhura.

•

Forcimi i bashkëpunimit ndërmjet MASHT/AAAPARr dhe MPMS/APRK - megjithë pjesëmarrjen e bashkuar në organet e ndryshme vendimmarrëse dhe në platformat e komunikimit në nivelin e politikëbërjes, në planin praktik bashkëpunimi
midis këtyre dy institucioneve mbetet i dobët, posaçërisht në nivelin e bartësve
(shkollat AAP dhe QAP) kur bëhet fjalë për përdorimin e resurseve të infrastrukturës (hapësirat dhe pajisjet). Projekti mund të ofrojë përkrahje duke e zhvilluar
një kornizë bashkëpunimi që mund të pilotohet në një numër të profileve të përzg-
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•

Harmonizimi i kualifikimit të lartë të KKK me nevojat e tregut të punës Përkundër nevojës së madhe për t’i harmonizuar kualifikimet e larta me nevojat
e tregut të punës, siç u përmend më herët, nuk ka asnjë organ përgjegjës për
hartimin e as sigurimin e cilësisë së standardeve të profesionit mbi nivelin 5 të
KKK. Metodologjia për hartimin e standardeve të profesionit në nivelet më të larta
të KKK është zhvilluar nga projekti ALLED 1. Sidoqoftë, nuk ka28 qëndrueshmëri
për shkak të mungesës së pronësisë institucionale: asnjë prej organeve rregullatore (AKK dhe AKA) nuk ka autoritet bazuar në legjislacionin sekondar për t’u
marrë me standardet e profesionit mbi nivelin 5. Prandaj, projekti mund të ofrojë
përkrahje me hartëzim dhe koncept dokument të shoqëruar me dispozitat ligjore
për qeverisjen institucionale të hartimit dhe sigurimit të cilësisë së standardeve të
profesionit në nivele më të larta të KKK. Një numër i shteteve të BE-së i hartojnë
standardet e profesionit mbi nivelin 5 siç janë Mbretëria e Bashkuar, Rumania etj.

•

Ndryshimi ose miratimi i legjislacionit të ri sa herë që është e nevojshme siç
janë:
• Ndryshim/plotësimi i Ligjit për Arsimin e Lartë
• Ndryshim/plotësimi i Udhëzimit Administrativ nr. 14/2014 për Agjencinë për
Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Arsimin e të Rriturve (AAAPARr) në
Kosovë
• Miratimi i Udhëzimit të ri Administrativ për funksionimin e KAAPARr

Gjendja aktuale në Arsimin dhe Af tësimin Profesional

jedhura dhe shkollave AAP/QAP.

28. Korniza Ligjore në terma më të gjerë nuk duhet ta mbulojë vetëm rregullimin ligjor në mes të studentëve,
MASHT-it dhe bizneseve, por duhet t’i mbulojë edhe përgjegjësitë e organeve tjera përkatëse qeveritare siç
janë zyra e kryeministrit, Ministria e Financave, Oda e Tregtisë, etj., kur vjen puna te rolet e tyre në mësimnxënie bazuar në punë dhe stimulimeve siç janë ulja e tatimeve, siguracionet, etj.
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AKTIVITETI 2: IDENTIFIKIMI DHE ANALIZA
E BARTËSVE EKZISTUES TË ARSIMIT
DHE AFTËSIMIT (PËRFSHIRË BARTËSIT
E PËRKRAHUR GJATË ALLED 1) DHE
PËRKUFIZIMI I PROCESIT TË PËRZGJEDHJES
NË LIDHJE ME IAL, SHKOLLAT AAP DHE QAP.
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Identifikimi i bartësve ekzistues të arsimit dhe
aftësimit me mundësi përkrahjeje nga ALLED2
Bazuar në rezultatet e analizës së nevojave të tregut të punës, sektorët kryesorë
ekonomikë janë si më poshtë: Bujqësia, përpunimi i ushqimit, prodhimi dhe përpunimi,
si dhe Energjia dhe furnizimi me energji elektrike. Bartësit aktiv të arsimit dhe aftësimit
përfshirë shkollat AAP, IAL dhe QAP janë identifikuar sipas sektorëve që do të përkrahen
nga ALLED2.
Janë 17 shkolla AAP në 17 komuna që janë aktive në sektorin e synuar të projektit
ALLED2 për sektorin e përfshirë “Prodhim dhe përpunim - Mekatronikë” (shih tabelën 1).
Tabela 1. Lista e shkollave aktive të AAP në sektorin e synuar të projektit ALLED 2 “Prodhimi dhe
përpunimi - Mekatronikë”

Komuna
Deçan
Gjakovë
Gllogoc

Shkolla
Tafil Kasumaj
Nexhmedi Nixha
Fehmi Lladrovci

Gjilan

Mehmet Isai

Istog
Klinë
Mitrovica
Lipjan
Rahovec
Prishtinë
Prizren
Skenderaj
Shtime

Mithat Frashëri
Fehmi Agani
Arkitekt Sinani
SHML Mikste
Selajdin Mullaaba
Prishtinë
11 Mars
Anton Ceta
Sh.M. Profesionale

Suharekë

Skender Luarasi

Ferizaj

Pjetër Bogdani

Viti

Jonuz Zejnullahu

Vushtrri

Lutfi Musiqi

Profilet nga sektori
Mekatronikë
Operator i prodhimit
Mekatronikë
Mekatronikë
Operator i prodhimit
Operator i prodhimit
Operator i prodhimit
Operator i prodhimit
Mekanika e makinerisë
Mekanika e makinerisë
CNC
Përpunimi i metaleve
Operator i prodhimit
Mekanika e makinerisë
Operator i prodhimit
Mekanika e makinerisë
Mekatronikë
Operator i prodhimit
Operator i prodhimit
Mekatronikë
Operator i prodhimit
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Janë 17 shkolla AAP në 16 komuna që janë aktive në sektorin e synuar të projektit
ALLED2 për sektorin e përfshirë “Përpunimi i ushqimit” (shih tabelën 2).

Komuna
Shkolla
Profilet nga sektori
Gjakovë
Kadri Kusari
Përpunimi i ushqimit
Gllogoc
Fehmi Lladrovci
Përpunimi i ushqimit
Gjilan
Arberia
Përpunimi i ushqimit
Klinë
Fehmi Agani
Përpunimi i ushqimit
Mitrovica
Arkitekt Sinani
Përpunimi i ushqimit
Rahovec
Selajdin Mullaaba
Përpunimi i ushqimit
Pejë
Ali Hadri
Përpunimi i ushqimit
Podujevë
Isa Boletini
Përpunimi i ushqimit
Prishtinë
Abdyl Frasheri
Përpunimi i ushqimit
Prizren
Ymer Prizreni
Përpunimi i ushqimit
Prizren
Anton Ceta
Përpunimi i ushqimit
Suharekë
Skender Luarasi
Përpunimi i ushqimit
Ferizaj
Zenel Hajdini
Përpunimi i ushqimit
Viti
Jonuz Zejnullahu
Përpunimi i ushqimit
Vushtrri
Bahri Haxha
Përpunimi i ushqimit
Janë 14 shkolla AAP në 14 komuna që janë aktive në sektorin e synuar të projektit
ALLED2 për sektorin e përfshirë “Bujqësi” (shih tabelën 3).
Tabela 3. Lista e shkollave aktive të AAP në sektorin e synuar të projektit ALLED 2 “Bujqësi”

Komuna

Shkolla

Gjakovë

Kadri Kusari

Gllogoc

Fehmi Lladrovci

Gjilan

Arberia

Klinë
Rahovec

Fehmi Agani
Selajdin Mullaaba

Pejë

Ali Hadri

Podujevë

Isa Boletini
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Profilet nga sektori
Hortikulturë
Veterinë
Hortikulturë
Hortikulturë
Veterinë
Agrobiznes
Hortikulturë
Hortikulturë
Hortikulturë
Veterinë
Agrobiznes
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Prishtinë

Abdyl Frasheri

Prizren
Shtime

Anton Ceta
Sh.M. Profesionale

Suharekë

Abdyl Ramaj

Ferizaj

Zenel Hajdini

Viti

Jonuz Zejnullahu

Vushtrri

Bahri Haxha

Hortikulturë
Veterinë
Agrobiznes
Agrobiznes
Agrobiznes
Agrobiznes
Hortikulturë
Hortikulturë
Veterinë
Agrobiznes
Hortikulturë
Veterinë
Agrobiznes

Janë 20 shkolla AAP në 19 komuna që janë aktive në sektorin e synuar të projektit ALLED2
për sektorin e përfshirë “Energjia dhe furnizimi me energji elektrike” (shih tabelën 4).
Tabela 4. Lista e shkollave aktive të AAP në sektorin e synuar të projektit ALLED 2 “Energjia dhe
furnizimi me energji elektrike”

Komuna

Shkolla

Gjakovë

Nexhmedin Nixha

Gllogoc

Fehmi Lladrovci

Istog

Mithat Frashëri

Kaçanik
Klinë
Kamenicë
Mitrovica
Lipjan
Obiliq

Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka
Fehmi Agani
Andrea Durrsaku
Arkitekt Sinani
Adem Gllavica
Ismail Dumoshi

Pejë

Shaban Spahija

Profilet nga sektori
Energjikë
Instalues elektrik
Instalues elektrik
Energjikë
Instalues elektrik
Instalues elektrik
Instalues elektrik
Energjikë
Energjikë
Instalues elektrik
Energjikë
Energjikë
Makinat elektrike
Elektronikë e konsumueshme
Instalues elektrik
CNC
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Podujevë

Fan S Noli

Prishtinë

Gjin Gazulli

Prizren

11 Marsi

Skenderaj

Qendra e Kompetencës

Shtime

Sh.M. Profesionale

Suharekë

Skender Luarasi

Ferizaj

Pjetër Bogdani

Viti

Jonuz Zejnullahu

Vushtrri

Lutfi Musiqi
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Energjikë
Instalues elektrik
Energjikë
Makinat elektrike
Elektronikë industriale
Instalues elektrik
Makinat elektrike
Instalues elektrik
Energjia, klima dhe mjedisi
Energjikë
Instalues elektrik
Elektronikë e konsumueshme
Instalues elektrik
Instalues elektrik
Makinat elektrike
Energjikë
Elektronikë industriale
Instalues elektrik
Energjikë
Instalues elektrik
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Kur bëhet fjalë për Institucionet e Arsimit të Lartë - IAL, ekzistojnë 4 Universitete (6 fakultete)
në 4 komuna që janë aktive në të gjithë sektorët e synuar të projektit ALLED2 (shih tabelën 5).
Tabela 5. Lista e IAL aktive në sektorët e synuar të projektit ALLED 2

Gjendja aktuale në Arsimin dhe Af tësimin Profesional

Komuna
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Prishtina

IAL
Universiteti i Prishtinës
Fakulteti i inxhinierisë elektrike me
shkenca kompjuterike
Fakulteti i inxhinierisë mekanike

Ferizaj
Pejë
Mitrovica

Profilet nga sektori
Energjia dhe furnizimi me
energji elektrike
Prodhimi dhe përpunimi/Mekatronika

Fakulteti i bujqësisë dhe i veterinarisë

Bujqësi/përpunim i ushqimit

Universiteti i Ferizajt
Fakulteti i inxhinierisë me informatikë
Universiteti i Pejës
Fakulteti i Agrobiznesit - departamenti i
teknologjisë ushqimore
Universiteti i Mitrovicës
Fakulteti i teknologjisë ushqimore

Energjia dhe furnizimi me
energji elektrike
Bujqësi/përpunim i ushqimit
Bujqësi/përpunim i ushqimit

Janë 7 QAP nën MPMS në 7 komuna që janë aktive në të gjithë sektorët e synuar të
projektit ALLED2.
Tabela 6. Lista e QAP që janë aktive në të gjithë sektorët e synuar të projektit ALLED2.

Komuna Institucionet
Gjakovë

Qendër për aftësime profesionale

Gjilan
Mitrovica
Prishtina
Prizren

Qendër për aftësime profesionale
Qendër për aftësime profesionale
Qendër për aftësime profesionale
Qendër për aftësime profesionale

Pejë

Qendër për aftësime profesionale

Ferizaj

Qendër për aftësime profesionale

Profilet nga sektori
Energjia dhe furnizimi me energji
elektrike
Përpunimi i ushqimit
Prodhimi
Prodhimi
Prodhimi
Mekatronikë
Energjia dhe furnizimi me energji
elektrike
Përpunimi i ushqimit
Energjia dhe furnizimi me energji
elektrike
Prodhimi
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Sistemi AAP në Kosovë përbëhet nga bartës formalë dhe joformalë. Ekziston një numër
i bartësve formalë dhe jo-formalë të AAP që shtrihen nga sektori i mesëm i lartë e gjer
tek bartësit e AAP për të rritur, OJQ, bartës privat dhe institucione publike29. Aktualisht,
arsimi formal dhe për të rritur ofrohet nga institucionet publike dhe private: bazuar në legjislacion30, pas mbarimit të arsimit formal dhe për të rritur, nxënësit/kandidatët mund të
futen në tregun e punës, në arsimin pas të mesëm dhe arsimin e lartë universitar - nëse
e kalojnë provimin e maturës. Ndërsa aftësimi joformal ofrohet nga institucionet publike
dhe private: pas përfundimit të këtij niveli, nxënësit/kandidatët mund të futen vetëm në
tregun e punës.
Arsimi formal - shkolla AAP është e organizuar në klasat 10, 11 dhe 12 dhe kualifikimet
duhet të zhvillohen në përmbajtje modulare në përputhje me KKK sipas Ligjit nr. 03/L-060
për Kualifikimet Kombëtare për arsimin profesional. Sidoqoftë, kur bëhet fjalë për futjen
në tregun e punës, arsimi zyrtar organizohet në dy nivele të AAP-së:
• Niveli i parë i arsimit profesional, me kohëzgjatje dy vjeçare të mësimdhënies (klasa 10, 11), i përgatitë nxënësit për nivelin fillestar të punësimit në profesionin
specifik. Siguron një çertifikatë të aftësimit profesional të zejtarit - niveli 3 i KKK
dhe mundëson kalimin në nivelin e dytë të arsimit profesional.
• Niveli i dytë, që zgjatë një vit akademik (klasa 12) pas përfundimit të nivelit të parë,
i përgatitë nxënësit për të fituar kualifikim profesional, duke ia bërë të mundur që
të integrohen në tregun e punës dhe t’i vazhdojnë studimet në nivele më të larta.
Siguron certifikatë të kualifikimit profesional në nivelin e punëtorit të kualifikuar niveli 4 i KKK dhe mundëson kalimin në nivelin e tretë të arsimit profesional (niveli
tekniko-menaxherial) ose kurse njëvjeçare që mundësojnë kalimin në studime pas
të mesmes dhe në arsim të lartë universitar.
Në Kosovë, janë 122 profile të Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP) që ofrohen në
67 shkolla publike të AAP-së (disa janë shkolla të përziera - ofrojnë mësime të gjimnazit
dhe AAP) në 27 komuna31. Numri total i nxënësve që i kanë ndjekur shkollat profesionale

29. Raporti referencë i KKK-së së Kosovës tek KEK, AKK, Prishtinë 2016
30. Ligji nr. 04/L-138 - 2013 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe Ligji nr. 04/L–032 - 2011 për Arsimin
Parauniversitar në Republikën e Kosovës
31. Lista e bartësve të AAP e siguruar nga kabineti i Ministrit të ASHT-it (shih aneksin 1)
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ekzistuese të profesionit në bartësit e arsimit dhe
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gjatë vitit shkollor 2018/19 ishte 42, 986 nxënës, që përfaqëson rreth 53% të numrit total
të nxënësve të shkollave të mesme të larta (81.041)32.
Sidoqoftë, përkundër regjistrimit të lartë të nxënësve në AAP, shkollat e AAP-së në
Kosovë vuajnë nga një imazh i keq dhe joshje e ulët për të rinjtë, duke shënuar përjashtim
të nënkuptuar me rastin e çdo takimi fillestar të nxënësve me sistemin AAP, në periudhën
e regjistrimit. Regjistrimi në AAP nuk ka ndonjë kriter tjetër për pranim, prandaj i joshë
nxënësit me arritshmëri të ulët ose nxënësit që nuk mund të regjistrohen në gjimnaz, gjë
që nënkupton se AAP është më shumë një opsion sesa përzgjedhje e nxënësve.
Shkollat AAP ofrojnë nga 1 deri në 18 profile të AAP, me numër të nxënësve prej 20
(shkolla “Nëna Terezë” në Mitrovicë) deri në 1700 (shkolla “Fehmi Lladrovci” në Gllogoc).
Përfaqësimi i grave në shkollat e AAP-së mbetet më i ulët sesa meshkujt në 41% ose
17695 nga 42986 (shiko tabelën 7). Më konkretisht, të dhënat tregojnë se përfshirja e
grave në AAP duket se është shqetësim shumë i madh jo vetëm për sa i përket qasjes, por
edhe përfaqësimit disproporcional midis profileve të caktuara që ofrohen nëpër shkolla.
Për shembull, në një shkollë në Deçan, nga 16 të regjistruar në “Mekatronikë” vetëm 1
është femër. Abstenimi ose hezitimi i grave për të hyrë në AAP mund të shpjegohet nga
disa faktorë: mungesa e transportit, profilet e profesionit të mbizotëruara nga meshkujt
dhe me stereotipe gjinore, dhe klima e përgjithshme e shkollës.
Shkollat Publike të AAP ofrojnë 122 profile profesionale në 17 fusha profesionale.
Prandaj, 92 nga 122 profilet e ofruara nuk bazohen në standardet e profesionit që nënkupton se më shumë se 77% e profileve të ofruara të AAP-së nuk bazohen në nevojat e
tregut të punës (shiko Tabelën 8). Potencialisht, vetëm 8640 ose 20% e nxënësve të AAPsë mund të përfitojnë nga 28 standarde të profesionit të aprovuara në nivelin kombëtar.
Edhe pse janë 28 standarde të profesionit të aprovuara nga Këshilli për Arsim dhe Aftësim
Profesional dhe Arsim për të Rritur (AAAPARr), jo të gjitha programet mësimore të AAP-së
përditësohen ose janë përpiluar bazuar në standardet ekzistuese.
Tabela 7. Numri i nxënësve të AAP-së sipas klasës dhe gjinisë gjatë vitit akademik 2018/19

Klasa 10
Klasa 11
Klasa 13
M
F
T
M
F
T
M
F
T
9095 5597 14692 8236 6022 14258 8204 6076 14280

Total Nr.
43249

32. Numri total i nxënësve të AAP-së ishte më i lartë në të dhënat e marra në listën e bartësve të AAP-së pasi
që ishin përfshirë nxënësit që ndjekin mësimet në gjimnaz të përgjithshëm në shkollat e përziera, si dhe ndërsa numri total i shkollave të mesme të larta ishte me burim nga Agjencia e Statistikave të Kosovës
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Nr.

17

Profilet e AAP-së pa Standarde të Profesionit
Administrim i biznesit
Agrobiznes
Arkitekturë
Arte aplikative
Asistent i financave
Asistent administrativ
Asistent i hotelerisë
Asistent i restorantit
Ndihmës i siguracionit
Asistent ushqimor
Asistent dentar
Asistent i mamisë
Asistent infermieri në pediatri
Asistent infermieri
Asistent ligjor
Asistent për marketing
Asistent i organizatorit të manifestimeve

18

Banka dhe siguracion

19

Bankier
Bujqësia
Kompjuterikë
Dizajn grafik
tekstil dhe dizajn i veshjeve
Dizajnues i softuerit
Elektronikë industriale
Elektronikë e konsumueshme
Energjikë
Energjia, klima dhe mjedisi
Farmacist
Bujk
Aspekti financiar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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Nr.St
289
616
1031
44
430
1014
218
166
197
103
145
291
511
3268
2310
558
66
531
2176
78
187
143
455
62
47
69
633
67
1138
30
59

Gjendja aktuale në Arsimin dhe Af tësimin Profesional

Tabela 8. Lista e profileve të AAP-së pa Standarde të Profesionit sipas numrit të nxënësve  
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48
32

Fizioterapeut

458

33

Prerës të qeramikës
Kuzhinier
Gjeodezi
Gjeologji
Grafikë e kopertinës
Grafikë mediatike
Grafikë e grafikut grafik
Shtyp grafik
Hortikulturë
Shërbimet hoteliere dhe turizmit
Infermier i përgjithshëm
Informatikë
Trafiku hekurudhor
Trafiku rrugor
Konfeksioner
Kontabilist
Teknik i laboratorit të biologjisë
Teknik i laboratorit të kimisë
Teknik i laboratorit shëndetësor
Bimë dhe perime (perikulturë)
Fushë artistike (instrumentale)
Fusha e përgjithshme - Muzikant i përgjithshëm
Logjistikë dhe puna në stok
Makinat elektrike
Marketingu
Mbrojtja e bimëve
Mekanik i veturave
Murator dhe pllaka-shtrues
Ndërtimtari
Ndërtimtar i ulët
Ndërtimtar i lartë
Nëpunës import-eksport

26
46
229
181
48
23
30
30
463
61
71
2822
90
836
452
2549
206
486
505
52
112
782
81
139
74
72
201
76
413
204
101
33

34
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35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Operatori i prodhimit
Organizuesi i aktiviteteve shoqërore
Pemishte dhe Vreshtari
Metal-punues
Përpunimi i drurit
Përpunimi i metaleve
Përpunimi i mishit
Përpunimi i frutave dhe i perimeve
Prodhues i drithërave të përziera dhe kafshëve
PTT
Riparimi i pajisjeve të zyrës
Administrim i biznesit
Agrobiznes
Arkitekturë
Arte aplikative
Asistent i financave
Asistent administrativ
Asistent i hotelerisë
Asistent i restorantit
Ndihmës i siguracionit
Asistent ushqimor
Asistent dentar
Asistent i mamisë
Asistent infermieri në pediatri
Asistent infermieri
Asistent ligjor
Asistent për marketing
Asistent i organizatorit të manifestimeve
Numri total i nxënësve që ndjekin profile në shkollë që
nuk janë të harmonizuara me standardet e profesionit

838
29
114
171
104
16
7
8
10
211
73
98
166
169
856
71
48
99
19
89
208
1314
49
33
56
17
116
137
34011
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Për më tepër, shumica e këtyre profileve nuk bazohen në klasifikimet kombëtare ose
ndërkombëtare të profesionit si “Riparimi i pajisjeve të zyrave” dhe “Shërbimet e zyrës
dhe administratës publike” ose ka profile që janë sektorë të profesionit në vetvete, siç
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janë “Arkitektura” ose “Agrobiznesi”. Pak profile të ofruara në shkollat publike të AAP-së
siç janë “Farmacist” ose “Infermier” në shtetin tonë i përkasin Arsimit të Lartë pasi ato
janë profesione të rregulluara dhe sipas direktivës së Komisionit Evropian 2005/36 EC
kërkojnë 10 vjet arsim të përgjithshëm para arritshmërisë së profesionit33.
Si rrjedhojë, këto të dhëna mund të tregojnë mospërputhje horizontale midis shkathtësive të fituara në shkollat e AAP-së kundrejt atyre që kërkohen në tregun e punës.
Kryesisht zhvillimi i standardeve të profesionit është i financuar nga donatorët. Për
shembull, “Përmirësimi i Punësimit të Rinisë (EYE)”, një program i financuar nga Zyra
Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë dhe i implementuar nga konsorciumi i HELVETAS
Swiss Intercooperation Kosovo dhe MDA - Associates Development Management është
duke e përkrahur MASHT-in me zhvillimin e 15 standardeve të profesionit që drejtpërdrejt
do t’i informojë kurrikulat ekzistuese të AAP-së. Sidoqoftë, numri i standardeve të profesionit të nevojshme për t’u zhvilluar për shkollat e AAP-së mbetet ende i lartë.
Bazuar në të dhënat e mësipërme, është thelbësore për cilësinë e AAP-së që të zhvillohen standarde të profesionit që do t’i harmonizojnë dhe përditësojnë programet mësimore
të AAP-së dhe profileve të ofruara për nxënësit e AAP-së. Pajisja e studentëve me njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat e nevojshme është domosdoshmëri për ndërtimin e
një sistemi arsimor përfshirës dhe për zhvillimin e kapitalit njerëzor. Ky është parakusht
për zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe procesin e pranimit në BE.

Identifikimi i profileve të përzgjedhura me prioritet
për standardet e reja të profesionit
Bazuar në të dhënat e analizës së nevojave të tregut të punës, sektorët prioritarë
ekonomikë që duhet të përkrahen nga ALLED2 janë: bujqësia, përpunimi i ushqimit,
prodhimi dhe përpunimi, si dhe energjia dhe furnizimi me energji elektrike. Prandaj, profilet e mundshme të profesionit sipas sektorëve prioritar ekonomik janë identifikuar në
tabelën 9 (profilet e profesioneve renditen sipas ISCO 08).

33. Në Kosovë, studentët vijojnë shkollimin 9 vjeç para shkollës së mesme të lartë.
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Tabela 9. Lista e profileve të profesionit sipas ISCO 08  

Kodi ISCO Emri i profesionit ISCO

Prodhim/Bujqësi

214

Prodhimi

3115

Prodhim/Makineri

723

Prodhim/Operatorë të makinerive

Bujqësia
Bujqësia
Bujqësia

81

3142
324
61

612

Përpunimi i ushqimit
Energjia dhe furnizimi me energji
elektrike
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751

215

Profesionistë të inxhinierisë
• 2141 Inxhinierë të industrisë dhe prodhimtarisë
• 2144 Inxhinierë mekanik
• 2149 Profesionistë të inxhinierisë që nuk janë klasifikuar gjet
Teknik të inxhinierisë mekanike
Mekanikë dhe riparues të makinerive
• 7231 Mekanikë dhe riparues të mjeteve motorike
• 7233 Mekanikë dhe riparues të makinerisë bujqësore dhe industriale
Operatorët të impianteve stacionare dhe të makinave
• 811 Operatorë të impianteve mihjes dhe përpunimit të mineraleve
• 812 Operatorë të impianteve për përpunim dhe finish të metaleve
• 813 Operatorë të impianteve dhe makinerive të produkteve kimike
dhe fotografike
• 814 Operatorë të makinerive të gomës, plastikës dhe produkteve të
letrës
• 815 Operatorë të makinerive të produkteve të tekstilit, leshit dhe
lëkurës
• 816 Operatorë t ë makinerive ushqimore dhe produkteve të përafërta
• 817 Operatorë të impianteve për përpunim të leshit dhe letrës
• 818 Operatorët të impianteve stacionare dhe të makinave
Teknikë të bujqësisë
Teknikë dhe asistentë të veterinës
• 3240 Teknikë dhe asistentë të veterinës
Punëtorët të kualifikuar të bujqësisë të orientuar kah tregu
Prodhuesit e kafshëve
• 6121 Prodhuesit e blegtorisë dhe bylmetit
• 6122 Prodhuesit e shpezëve
• 6123 Apiaristë dhe Serikulturistë
• 613 Prodhues të përzier të kulturave dhe kafshëve
• 6130 Prodhues të përzier të kulturave dhe kafshëve
Përpunues të ushqimit dhe të ngjashëm
• 7511 Kasapë, peshkatarë dhe përgatitës të ushqimeve të ngjashme
• 7513 Prodhues të produkteve të bylmetit
• 7514 Prezervues të frutave, perimeve dhe të ngjashëm
• 7515 Deguestues dhe vlerësues i ushqimit dhe i pijeve
• 7516 Përgatitës të duhanit dhe prodhues të produkteve të duhanit
Inxhinierë të elektroteknologjisë
• 2151 Inxhinierë të elektrikës
• 2152 Inxhinierë të elektronikës

Gjendja aktuale në Arsimin dhe Af tësimin Profesional
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Energjia dhe furnizimi me energji
elektrike
Energjia dhe furnizimi me energji
elektrike
Energjia dhe furnizimi me energji
elektrike
Energjia dhe furnizimi me energji
elektrike
Energjia dhe furnizimi me energji
elektrike
Prodhimi/energjia
dhe furnizimi me
energji elektrike

3113

Teknik të inxhinierisë elektrike

3114

Teknik të inxhinierisë elektronike

3131

Operatorët e centralit të energjisë 1

741

742

821

Instalues dhe riparues të pajisjeve elektrike
• 7411 Elektricistë të ndërtimit dhe të ngjashëm
• 7412 Mekanikë dhe montues elektrik
• 7413 Instalues dhe riparues i linjave elektrike
Instalues dhe riparues i elektronikës dhe telekomunikacionit
• 7432 Mekanik dhe servisues i elektronikës
• 7422 Instalues dhe servisues i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit
Montues
• 8211 Montues të makinerisë mekanike
• 8212 Montues të pajisjeve elektrike dhe elektronike

Profilet e mësipërme të profesionit janë të rëndësishme për zhvillimin e standardeve
të profesionit dhe rrjedhimisht për zhvillimin e kurrikulave të AAP-së dhe programeve të
studimit të AL-së që janë në përputhje me nevojat e tregut të punës.

Harmonizimi i kurrikulave të AAP me standardet e
profesionit në sektorët prioritar
Aktualisht, shumica e profileve të profesionit në sektorin ekonomik të përzgjedhur prioritar
ALLED2 siç janë renditur në tabelat 1., 2., 3., 4., të cilat ofrohen në shkollat e AAP-së nuk
janë zhvilluar në bazë të standardeve të profesionit, kështu që nuk janë të harmonizuara me
nevojat e tregut të punës. Përjashtim përbëjnë kurrikulat në “Mekatronikë” dhe “Përpunimi i
ushqimit” që janë përpiluar nga projekti ALLED1. Rezultatet e të nxënit të këtyre dy profileve
janë të harmonizuara me funksionet profesionale të standardeve të profesionit të aprovuara
në nivelin kombëtar nga KAAP. Profili “Instalues elektrik” aktualisht po rishikohet - i zhvilluar
bazuar në standardin e profesionit, megjithatë nuk kemi qasje në versionin e kurrikulës që po
punohet.
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Një nga qëllimet kryesore të shkollës cilësore AAP është përgatitja e të diplomuarve
që janë të punësueshëm, të pajisur me njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat e nevojshme që janë relevante për tregun e punës. Për të ecur drejt këtij qëllimi, shkollat e AAP
duhet të synojnë një efikasitet më të lartë të brendshëm të punës si dhe efektivitet të
jashtëm.
Prandaj, procedurat dhe procesi i përzgjedhjes së shkollave duhet të përpilohen bazuar në kriteret e mëposhtme:
• Efikasiteti i brendshëm i shkollave:
• Organizimi dhe Menaxhimi - përkushtimi, gatishmëria dhe vullneti e menaxhmentit për aktivitetet e projektit
• Stafimi dhe stafi - kapacitetet ekzistuese dhe vullneti e stafit mësimdhënës
për të zhvilluar kapacitete në përputhje me trendet teknike, didaktike dhe të
reja
• Gjendja e hapësirave - infrastrukturë solide që mund të absorbojë pajisje të
reja
• Sigurimi i brendshëm i cilësisë - proceset dhe mekanizmat e brendshëm që
monitorojnë cilësinë e mësimdhënies dhe të mësuarit
• Efikasiteti i jashtëm i shkollave
• Lidhjet dhe ndërlidhjet zyrtare me industrinë vendore të janë iniciuar
• Bashkëpunimi dhe rrjetëzimi me institucionet tjera arsimore - vullneti për të
shkëmbyer ekspertizë/mësuar me institucione të tjera arsimore (kokë-mëkokë)
• Bashkëpunimi me hisedarët - dukshmëria e programeve për përfituesit
(prindërit, studentët, komuniteti)
• Bashkëpunimi ndërkombëtar - vullneti i shkollave për ta absorbuar përkrahjen
ndërkombëtare për mobilitetin e studentëve.
• Përkushtimi dhe përfshirja komunale - gatishmëria e drejtorive komunale të arsimit për t’u përkushtuar në aktivitetet e projektit
• Mbulimi gjeografik - duke marrë parasysh shkollat që:
• u përkasin komunave që nuk ishin mbuluar nga projekti ALLED1 dhe/ose projektet tjera.
• Komunat që preken nga fenomenet e rrjedhjes së trurit
• Komunat që janë të pazhvilluara ekonomikisht
• Përkrahja e donatorëve - përfshirë shkollat që nuk kanë marrë/nuk marrin
përkrahje nga donatorët
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Kriteret për përzgjedhjen e bartësve të arsimit
dhe aftësimit profesional që do të përkrahen nga
projekti ALLED2
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Kapacitetet e bartësve të arsimit dhe aftësimit
në lidhje me kërkesën e tregut të punës dhe për
bashkëpunim me komunitetin e biznesit
Studimi i tanishëm synon që ta jep arsyetimin dhe t’i jep inpute projektit ALLED2 me
qëllim që zbatimi të jetë efikas dhe efektiv brenda perspektivës afatgjatë për zhvillimin e
AAP-së në Kosovë.
Objektivat specifike të këtij studimi përfshijnë:
• Vlerësimi i kapacitetit të bartësve të arsimit dhe aftësimit në lidhje me kërkesën e
tregut të punës dhe për bashkëpunim me komunitetin e biznesit
• Vlerësimi i kapaciteteve menaxheriale dhe mësimdhënëse të bartësve të arsimit
dhe aftësimit profesional dhe kushteve aktuale të resurseve për mësimnxënie dhe
mësimdhënie praktike dhe pajisjeve sipas kërkesave të biznesit;
Në fillim të detyrës u përpilua një metodologji për vlerësimin e bartësve të AAP-së, e
cila shqyrtoi dimensionet e mëposhtme të nxjerra nga zinxhiri i vlerësimit të AAP-së: efikasiteti i brendshëm dhe efektiviteti i jashtëm i punës, ku secili dimension përshkruhet
nga një sërë faktorësh kyç. Instrumentet kërkimore, përkatësisht studimi i strukturës, u
krijuan për t’i mbledhur informatat e nevojshme për ta mundësuar vlerësimin e faktorëve
kyç që i mbulojnë aspektet cilësore.
Mostra është nxjerrë nga lista ekzistuese e bartësve të arsimit dhe aftësimit aktiv në
sektorët prioritar të ekonomisë të përkrahur nga ALLED2. Gjatë këtij procesi të identifikimit, shtrirja gjeografike e këtyre institucioneve është marrë në konsideratë për të pasur
prezencë më përfshirëse në të gjitha rajonet e Kosovës.
Si rrjedhojë, u përzgjodhën institucionet e mëposhtme (shkollat e AAP-së, Qendrat e
Aftësimit Profesional dhe Arsimi i Lartë) në mostër:
1. Shkollat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP) siç janë:
1.1.
Shkolla e Mesme e Agrobiznesit - “Abdyl Frashëri”, Prishtinë
1.2.
Shkolla e Mesme Teknike - “Nexhmedin Nixha”, Gjakovë
1.3.
Shkolla e Mesme Teknike - “Pjetër Bogdani”, Ferizaj
1.4.
Shkolla e Mesme Teknike - “Mehmet Isai”, Gjilan
1.5.
Shkolla e Mesme Teknike - “Shtjefen Gjeqovi”, Prishtinë
1.6.
Shkolla e Mesme Teknike - “Shaban Spahija”, Pejë
2. Qendrat për aftësime profesionale (QAP):
1.7.
Qendra për aftësime profesionale, Gjakovë
1.8.
Qendra për aftësime profesionale, Pejë
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3. Arsimi i Lartë - Departamenti i Mekatronikës në Fakultetin Teknik. 34

Grupi i parë i pyetjeve ishte përgatitur për “vlerësimin e bashkëpunimit në mes të
bartësve të arsimit dhe aftësimit dhe komunitetit të biznesit”. Në total ishin 5 pyetje me
disa nën pyetje.
Grupi i dytë i pyetjeve kishte në fokus “vlerësimin e kapaciteteve menaxheriale dhe
mësimdhënëse (numrin e mësimdhënësve të aftësuar dhe të kualifikuar) të bartësve të
arsimit dhe aftësimit profesional, dhe kushtet aktuale të resurseve praktike për mësimdhënie dhe mësimnxënie (përfshirë të gjitha llojet e aftësimeve brenda kompanive) sipas
kërkesave të biznesit”. Grupi i dytë i pyetjeve përbëhej nga pyetjet për stafin drejtues
të shkollës si “drejtori” dhe “zv. drejtori” (në total 9 pyetje) ndërsa grupi tjetër i pyetjeve
kishte të bëjë me vlerësimin e kapaciteteve të stafit mësimdhënës (në total 11 pyetje).
stions were addressed in assessing the capacities of teaching staff (in total 11 questions).
Grupi i tretë i pyetjeve adresoi “kushtet aktuale në resurset dhe pajisjet të mësimdhënies/mësimnxënies praktike” dhe kishte gjithsej 15 pyetje.s.
Rezultatet e studimit në lidhje me “vlerësimin e bashkëpunimit midis bartësve të arsimit dhe aftësimit me komunitetin e biznesit”, janë si më poshtë:
• Ekziston bashkëpunimi me komunitetin e biznesit dhe ka Memorandume Mirëkuptimi të nënshkruara ndërmjet Shkollave të AAP dhe Qendrës QAP me kompanitë
lokale (komuniteti i biznesit). Sidoqoftë, implementimi i bashkëpunimit të tillë
përmes memorandumit ndryshon nga një institucion në tjetrin, gjë që nënkupton
nevojën për zbatim më adekuat.
•

Sistemi i qeverisjes (si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal) duhet të lejojë
fleksibilitet të mjaftueshëm për ta përshtatur bashkëpunimin e biznesit me AAP/
QAP lidhur me me nevojat specifike të bizneseve;

•

Cilësia dhe atraktiviteti i AAP-së është i lidhur me bashkëpunimin AAP-biznes. Për
më tepër, bashkëpunimi në mes kompanive dhe shkollave të AAP-së dhe QAP
është një përbërës kryesor për të siguruar cilësi në praktikë.

•

Sipas menaxhmentit të shkollës, pjesa më e madhe e kurrikulave janë në përputhje me nevojat e tregut të punës dhe ka pasur përfshirje të pjesshme të part-

Gjendja aktuale në Arsimin dhe Af tësimin Profesional

Pyetjet u përgatitën duke marrë parasysh tri aspekte kryesore të cilat theksohen/kërkohen me Kushtet e Referencës, të tilla:

34. Shënim: Përkundër këmbënguljes dhe aranzhimit të intervistave me këtë institucion (Departamenti i
Mekatronikës), intervista me personelin kompetent ishte e pamundur.
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nerëve social35. Zakonisht nuk janë të vetëdijshëm nëse kurrikulat doemos duhet
të bazohen në standardet e profesionit. Prandaj harmonizim nënkupton përfshirja
e ekspertëve nga vendpunishtet e punëdhënësit në zhvillimin e kurrikulave për
ta. Shkollat deklarojnë/pretendojnë se MASHT është drejtpërdrejt përgjegjës për
zhvillimin e kurrikulave dhe harmonizimin e tyre me nevojat e tregut të punës.
•

Kompanitë vendore (bizneset) nuk kanë programe/skemë adekuate të stazhit
praktik, sipas kërkesave të moduleve të praktikës profesionale, të dukshme në
kurrikulat e shkollave të AAP-së dhe QAP-ve. Sipas shkollave, bizneset lokale
janë jashtë përmasave mikro ose të vogla, gjë që ia vështirëson organizimin e një
skeme të strukturuar të praktikës. Kjo do të thotë se bëhet një lloj bashkëpunimi ad-hoc dhe marrëveshje vjetore ndërmjet shkollave dhe bizneseve. Gjithashtu
është e rëndësishme të përmendet se bizneset nuk janë gjithmonë të përgatitura
për të organizuar skema të stazhit praktik për shkak të mungesës së përvojës në
bashkëpunim shkollë - biznes.

•

Në përgjithësi, ekzistojnë nisma proaktive nga shkollat në identifikimin e kompanive për implementimin e praktikës profesionale të nxënësve - komunikim i drejtpërdrejtë me kompanitë vendore. Sidoqoftë jo gjithmonë do ta gjeni gatishmërinë
e kompanive për pranimin e nxënësve në praktikën profesionale në kompani.

•

Promovimi i profileve arsimore përmes koordinatorëve të shkollave AAP për bashkëpunim me biznesin vendor po zhvillohet për shumicën e profileve shkollore,
duke i vizituar nxënësit e klasave të 9-ta në shkollat e mesme të ulëta. Duhet të
bëhet më shumë me bizneset në drejtim të promovimit të aktiviteteve dhe kualifikimeve shkollore.

Rezultatet e studimit në lidhje me “vlerësimin e kapaciteteve të menaxhmentit dhe
mësimdhënësve”, janë si më poshtë:
• Në përgjithësi, Drejtori dhe Zëvendësdrejtori në shkollat e AAP-së kanë kualifikim universitar (p.sh. inxhinier i ndërtimtarisë; inxhinier i mekanikës; inxhinier i
arkitekturës; inxhinier i elektroteknikës; inxhinier i agro-biznesit, etj.). Në rastin e
Qendrave të Aftësimit Profesional, personat përgjegjës për këto institucione kanë
diplomë në: Juridik, Ekonomi, etj.
•

Në shumicën e rasteve drejtorët dhe zv. drejtorët kanë vite të ndryshme përvojë
pune (nga 5 deri në 14 vjet përvojë pune).

•

Drejtorët dhe zv. drejtorët ndjekin aftësime të rregullta të vazhdueshme për menaxhment të organizuara nga MASHT, MPMS dhe donatorët tjerë të pranishëm në Kosovë;

35. Këto kurrikula u hartuan kryesisht me përkrahjen e donatorëve
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•

Procesi i përzgjedhjes së drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve duhet të jetë uniform.
Aktualisht ekzistojnë tri baza të ndryshme ligjore (Ligji për Arsimin Komunal, Ligji
për Vetëqeverisjen Lokale dhe Ligji për Zyrtarët Publikë) që përdoren për përzgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve. E njëjta gjë vlen edhe gjatë punësimit
të mësimdhënësve të rinj.

•

Kryesisht shkollat e AAP-së kanë Koordinator për Sigurim të Cilësisë dhe Koordinator për bashkëpunim me komunitetin e biznesit dhe këshilltar karriere. Kjo ndryshon nga shkolla në shkollë dhe gjithashtu koordinatorët e sigurimit të cilësisë i
kushtojnë 50% të kohës së tyre të punës për aktivitetet e lidhura me sigurimin e
cilësisë. Në disa raste, ata janë të punësuar me orar të plotë si mësimdhënës dhe
si koordinatorë nominalë të sigurimit të cilësisë

•

Shkollat e AAP-së në disa raste kanë bashkëpunim ndërmjet tyre dhe Qendrave
të Aftësimit Profesional në baza ad-hoc përmes punëtorive të përbashkëta dhe
aktiviteteve trajnuese të organizuara nga donatorët. Ne pamë asnjë dëshmi të
bashkëpunimit të strukturuar midis tyre.

•

Sfida kryesore nga këndvështrimi i menaxhmentit me shkollat është pasja e pajisjeve të përshtatshme të kabinetit.

•

Rekomandohet që të fillohet me përgatitjen e paketave mësimore në bashkëpunim me komunitetin e biznesit me qëllim të implementimit të Moduleve Praktike
Profesionale;

•

Barazia gjinore përfaqësohet me shifra të ndryshme (për shembull Shkolla AAP
Shtjefën Gjeqovi në Prishtinë i ka këto shifra që lidhen me barazinë gjinore: Shkolla i ka 37 mësimdhënës; 58% femra dhe 42% meshkuj nga të cilat 13 për Lëndët
e Përgjithshme dhe 24 për lëndët profesionale, përfshirë praktikën profesionale;
Shkolla AAP Nexhmedin Nixha në Gjakovë i ka këto shifra që lidhen me barazinë
gjinore: Shkolla totale i ka 53 mësimdhënës; 60% femra dhe 40 meshkuj nga të
cilët 22 për lëndët e përgjithshme dhe 31 për lëndë profesionale, përfshirë praktikë profesionale; QAP Peja i ka gjithsej 10 trajnerë, 50% femra dhe 50% meshkuj
dhe të gjithë ligjërojnë praktikë profesionale.

•

Në përgjithësi, mësimdhënësit kanë kualifikime profesionale universitare

•

Në baza të rregullta mësimdhënësit përfshihen në përpilimin e planeve mësimore
(plani vjetor, plani mujor; plani javor, plani ditor dhe materialet mësimore);

•

Si një nga sfidat kryesore në kapacitetet e zhvillimit të mësimdhënësve konsiderohet mungesa e “aftësimeve të avancuara të vazhdueshme në modulet praktike
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profesionale”. Prandaj, rekomandohet së pari të prezantohen aftësimet e vazhdueshme të avancuara në modulet praktike profesionale dhe që mësimdhënësit
të përfshihen në ndjekjen e këtyre programeve. Menaxhmenti i shkollave është
më shumë i shqetësuar për mungesën e shkathtësive profesionale të mësimdhënësve sesa kompetencat metodologjike. Disa prej tyre deklarojnë se donatorët
e kanë organizuar në mënyrë të përsëritur aftësimin e mësimdhënësve për metodologji dhe didaktikë. Mendimi i tyre konsiston në shmangien e përsëritjes së të
njëjtit lloj aftësimi nga donatorë të ndryshëm ose nisma të drejtuara nga MASHT.
Rezultatet e studimit në lidhje me “kushtet aktuale në resurset praktike të mësimdhënies/mësimnxënies” janë si më poshtë:
• Shkollat e AAP-së dhe QAP kryesisht kanë kabinete dhe punëtori për numër
specifik të profileve arsimore opsionale (për shembull Shkolla e Agrobiznesit “Abdyl Frashëri” në Prishtinë ka Kimi, Fizikë dhe Biologji; firmë aftësimi; teknologji ushqimore; pemishte; serrë). Kabineti për veterinarinë mungon. Një shembull
tjetër i shkëlqyeshëm është Shkolla e AAP-së “Shtjefan Gjeqovi” në Prishtinë. Kjo
shkollë i ka këto kabinete: Makineritë e operuara me kompjuter (Machine CNC);
metalpunues; Instalues i ngrohjes dhe kondicerit të ajrit; Instalues i sistemit të
ujësjellësit dhe kanalizimit, Saldim, konfeksion, rrobaqepësi, dhe pjesërisht edhe
për trafikun rrugor. Punëtoritë janë kryesisht të pajisura me teknologji. Përveç
kësaj edhe dy QAP janë të pajisura mirë me teknologji në punëtoritë e tyre. Bazuar
në këtë shembullin e fundit, rekomandohet shumë që edhe punëtoritë tjera të
pajisen me teknologji. Gjetjet tona tregojnë se punëtoritë nuk përdoren plotësisht
dhe në disa raste ato nuk furnizohen rregullisht me lëndë të parë të nevojshme për
mësim praktik. Sidomos shkollat e AAP ankohen se DKA nuk i furnizon me lëndë
të parë sipas nevojave të tyre. Në rast se ato furnizohen, zakonisht furnizimi është
i pjesshëm dhe me vonesa deri në gjashtë muaj.
•

Pajisjet teknike për procesin praktik të mësimdhënies/mësimnxënies u siguruan
nga: ALLED(I); GIZ, Banka Botërore, Swiss Contact, LUX Development;

•

Disa nga pajisjet teknike janë të vjetra, mesatarisht të vjetra dhe të reja ose moderne. Punëtoritë përdoren dhe në to ushtrohet në mënyrë racionale për mësimnxënie praktike.

•

Numri i nxënësve në lidhje me stacionet e punës gjatë praktikës profesionale
është rreth kuotave ose proporcionit të mëposhtëm: 1:3 përkatësisht 1:4 (3 ose 4
nxënës në një stacion pune në të njëjtën kohë).

•

Rregullat për shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës respektohen ndërsa sfidë
mbetet mungesa e sigurimit shëndetësor. Prandaj, rekomandohet që shkollat e
AAP-së dhe QAP-të ose donatorët t’u sigurojnë nxënësve sigurim shëndetësor.

12/2/2019 12:31:17 PM

•

Programet e stazhit në kompani ofrohen për module të caktuara të praktikës profesionale, në parim për profilet arsimore si më poshtë: tekstil; makineri, elektro-instalim, ndërtimtari, auto-mekanik, hidrocentral, ngrohje qendrore, zdrukthtar, etj.

•

Për ta përmirësuar mësimdhënien dhe mësimnxënien praktike, rekomandohet që
të sigurohen materialet e punës, të organizohen dhe të mbahen module të vazhdueshme të praktikës profesionale për përdorimin e pajisjeve specifike profesionale.
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Në përgjithësi, gjetjet nga studimi kanë treguar për
një numër të mangësive në sistemin e arsimit dhe
aftësimit në Kosovë si më poshtë:
•

Sistemi është i fragmentuar dhe pa orientim të qartë drejt nevojave lokale të tregut të punës;

•

Struktura administrative është tepër komplekse; përgjegjësitë janë të shpërndara në disa institucione qeveritare në nivelin qendror dhe lokal. Shkollat janë të
hutuara me vartësinë e zinxhirit administrativ të tyre, d.m.th. MASHT zakonisht
menaxhon zhvillimin e kurrikulave, sigurimin e cilësisë, mjetet mësimore, ndërsa
komunat e rekrutojnë stafin dhe vendosin për profilet profesionale që do të mbahen nëpër shkolla. DKA-të i aplikojnë disa nga dispozitat administrative që vlejnë
për shkollat e përgjithshme për shkollat e AAP-së edhe pse ekzistojnë dispozita të
ndryshme administrative që rregullojnë të njëjtën temë për shkollat e AAP-së. Një
shembull është udhëzimi administrativ në lidhje me koordinatorët e sigurimit të
cilësisë që është ndryshe për shkollat e përgjithshme dhe për AAP (për shkollat e
AAP-së rregullohet nga AKK).

12/2/2019 12:31:18 PM

•

Shkollat profesionale dhe QAP-të gëzojnë një shkallë të kufizuar të autonomisë
kur bëhet fjalë për menaxhimin e fondeve dhe resurseve njerëzore, të cilat janë
shumë të centralizuara.

•

Të dhënat dhe reagimet se si arsimi ose aftësimi kanë kontribuar në rritjen e
shkathtësive të nxënësve ose të aftësuarve janë të pakta dhe të evidencuara
dobët. Perceptimi i përgjithshëm është se cilësia e arsimit dhe aftësimit është e
ulët, prandaj nxënësit dhe prindërit nuk e konsiderojnë AAP-në si rruga më e mirë
arsimore që duhet ndjekur.

•

Roli i dialogut shoqëror është i dobët. Niveli i bashkëpunimit është gjithashtu i
ulët kur bëhet fjalë për ofrimin e praktikës në punë për nxënësit ose të aftësuarit
nëpër biznese private.

•

Ofrimi e AAP nuk është i koordinuar dhe nuk ka bashkëpunim ndërmjet shkollave
profesionale dhe QAP-ve. Kjo ka ndikim negativ si në financimin efikas, ashtu
edhe në cilësinë e AAP-së.

•

Sektori i AAP-së është plotësisht i nënfinancuar. Asistenca më e madhe financiare është dhënë nga donatorët.
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Bazuar në faktet e lartpërmendura, rekomandimet e
mëposhtëme rezultojnë të jenë me prioritet:
•

Sistemi i qeverisjes duhet ta vendosë një sistem për fleksibilitet të mjaftueshëm
për ta përshtatur bashkëpunimin biznes/AAP/QAP me nevojat specifike të kompanive (bizneseve) dhe duhet të fuqizohet bashkëpunimi ndërmjet shkollave AAP
dhe QAP me kompanitë (bizneset) lokale. Ky bashkëpunim mund të zhvillohet
duke e shfrytëzuar infrastrukturën aktuale ligjore ose duke prezantuar nisma të
reja bazuar në standardet e provuara. Shkollat e AAP-së duhet ta intensifikojnë
bashkëpunimin ndërmjet tyre dhe me QAP-të dhe me kompanitë (bizneset në komunitet) për programet e praktikës në punë; gjithmonë rekomandohet që ky bashkëpunim të formalizohet në mënyrë të qëndrueshme duke vendosur komunikim të
rregullt dhe shkëmbim të ndërsjellë të mësimeve të mësuara dhe të metave gjatë
aktiviteteve të tyre të përbashkëta. Bashkëpunimi i shkollave me bizneset duhet
të trajtohet si një objektiv strategjik dhe në mënyrë të strukturuar duke kombinuar
qasje të ndryshme si WBL, praktikën në punë, mësimin praktik.

12/2/2019 12:31:24 PM

•

•

•

•

•

Është me rëndësi të madhe që të prezantohet një lloj vlerësimi dhe monitorimi i
rregullt i performancës së nxënësve dhe punëdhënësit t’i përgjigjen nevojave të
zhvillimit profesional të nxënësve. Si rezultat i bashkëpunimit të tyre, Shkollat e
AAP duhet të krijojnë pako mësimore në bashkëpunim me komunitetin e biznesit
me qëllim të përmirësimit të praktikës profesionale të nxënësve. Kjo do të çonte
në reagime të përhershme dhe të rregullta për shkollat se si të adresohen më mirë
sfidat për përmirësimin e bashkëpunimit të strukturuar me bizneset. Promovimi
më i mirë i profileve arsimore dhe i kualifikimeve bëhet përmes bashkëpunimit të
drejtpërdrejtë dhe komunikimit me bizneset.
Të dhënat dhe reagimet se si arsimi ose aftësimi kanë kontribuar në rritjen e shkathtësive të nxënësve ose të aftësuarve janë të pakta dhe të evidencuara dobët.
Perceptimi i përgjithshëm është se cilësia e arsimit dhe aftësimit është e ulët,
prandaj nxënësit dhe prindërit nuk e konsiderojnë AAP-në si rruga më e mirë arsimore që duhet ndjekur. Një komponent tjetër i rëndësishëm i arsimit në lidhje me
cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies është mungesa e monitorimit dhe inspektimit nga autoritetet arsimore. Është me rëndësi që të forcohen mekanizmat
e kontrollit të sigurimit të cilësisë brenda dhe jashtë shkollave. Ne rekomandojmë
që ta fillojmë pilot procesin e akreditimit dhe validimit të kualifikimeve të shkollave
AAP, duke filluar me profilet më të përgatitura që ofrohen nga shkollat. Kjo nuk do
të thotë që të nxitohet me procesin e akreditimit si i tillë, por më shumë si proces
mësimi për shkollat e AAP dhe ngritje të vetëdijes për hapat dhe aktivitetet që
duhet të ndërmerren nga shkollat në drejtim të sigurimit të cilësisë. Shkollat e
AAP-së do të mësojnë nga procesi dhe do t’i identifikojnë të metat në sigurimin
e cilësisë dhe me siguri se do të hartojnë plane të përmirësuara për to, përfshirë
identifikimin e nevojave për zhvillimin e stafit.
Procesi i përzgjedhjes së drejtorëve dhe zëvendësdrejtorëve dhe i punësimit të
mësimdhënësve të rinj duhet të jetë uniform - duhet të ekzistojë dhe të zbatohet
vetëm një bazë ligjore. Procedurat e rekrutimit rregullohen nga MASHT-i dhe të
gjitha komunat duhet t’i ndjekin ato. Mënyra më e mirë për ta adresuar këtë çështje është ndërtimi i kapaciteteve të DKA-ve dhe resurseve njerëzore të zyrave komunale për dispozitat ligjore dhe administrative për rekrutimin e stafit dhe menaxhmentit të shkollave. Për të siguruar zbatimin e dispozitave ligjore për rekrutimin e
stafit shkollor, MASHT-i duhet t’i forcojë kapacitetet e inspektoratit të arsimit dhe
të realizojë aktivitete të shpeshta të monitorimit dhe kontrollit.
Shkollat e AAP-së duhet të pajisen më tej me pajisje adekuate, sipas kërkesave të
kurrikulave dhe nevojave të tregut të punës, në përputhje me trendet teknologjike.
Para kësaj, është me rëndësi të veçantë që profilet e AAP të rishikohen dhe të harmonizohen me kërkesat aktuale të tregut të punës dhe me potencialin ekonomik
të komunave ku ato veprojnë. Kjo mund të ndikojë pozitivisht në rritjen e numrit të
nxënësve në shkollat e AAP-së, pa i përjashtuar masat e ndryshme nxitëse.
Për ta lehtësuar procesin praktik të mësimnxënies dhe për t’i shmangur risqet
e mundshme ndaj shëndetit dhe sigurisë, shkollat AAP dhe QAP duhet t’i pajisin
studentët me sigurim shëndetësor.
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Aneksi 2: Lista e të intervistuarve
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•

Institucionet qeveritare
• Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë

•

Shkollat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional (AAP) siç janë:
• Shkolla e Mesme e Agrobiznesit - “Abdyl Frashëri”, Prishtinë
• Shkolla e Mesme Teknike - “Nexhmedin Nixha”, Gjakovë
• Shkolla e Mesme Teknike - “Pjeter Bogdani”, Ferizaj
• Shkolla e Mesme Teknike - “Mehmet Isai”, Gjilan
• Shkolla e Mesme Teknike - “Shtjefen Gjeqovi”, Prishtinë
• Shkolla e Mesme Teknike - “Shaban Spahija”, Pejë

•

Qendrat për aftësime profesionale (QAP):
• Qendra për aftësime profesionale, Gjakovë
• Qendra për aftësime profesionale, Pejë

(Fusnota)

1. Standardi i  profesionit për këtë profil profesional aktualisht është duke u zhvilluar nga projekti EYE
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