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1HYRJE

Sektori privat në Kosovë po përballet me një sërë sfidash serioze, posaçërisht në 

periudhën post-pandemike, aktualisht i përkeqësuar edhe nga kriza energjetike. Këto 

sfida përfshijnë, në veçanti: mungesën e fuqisë punëtore me gamën e duhur të 

shkathtësive dhe njohurive për t'i mundësuar Kosovës tranzicionin në Industrinë 4.0 së 

bashku me vendet e tjera të rajonit dhe të BE-së; mungesa e përshtatjes në mes të 

sistemit të arsimit dhe trajnimit (në veçanti sistemit të AAP-së) dhe nevojave të tregut të 

punës në sektorin privat; mungesa e aftësive dhe shkathtësive digjitale të nevojshme për 

t’i vënë në përdorim teknologji të reja të mençura; një mjedis i varfër për ndërmarrësi dhe 

zhvillimin e mentalitetit ndërmarrëse tek të rinjtë që ndikon në rritjen e ekonomisë. 

Qeveria e Kosovës (QeK) së bashku me BE-në dhe organizata të ndryshme 

ndërkombëtare, i kanë vërejtur këto sfida dhe për shumë vite janë angazhuar në zhvillimin 

e politikave dhe programeve mbështetëse për të zbutur efektet e këtyre dobësive. Disa 

nga këto programe janë: përmirësimet në sistemin e AAP-së, duke u fokusuar në forcimin 

e mekanizmave të sigurimit të cilësisë; të mësuarit nga përvoja përmes zbatimit të 

parimeve të mësimit të dyfishtë apo dual, siç është mësimi në vendin e punës, që përfshin 

ndërmarrjet e sektorit privat në aftësimin e nxënësve të AAP-së; promovimi i skemës së 

ndërmarrjes praktike në shkollat e AAP-së; dhe rishtazi e shpallur Skema e Garancisë për 

të Rinjtë.3 Organizatat ndërkombëtare gjithashtu kanë promovuar përmirësimin e 

sistemit të AAP-së përmes një sërë nismash, si ato të realizuara nga programi i ALLED2 i 

Agjencisë Austriake për Zhvillim (Barometri i Shkathtësive në Kosovë, Platforma e 

Barometrit të Tregut të Punës në Kosovë; UPCO Cluster Hub; zhvillimi i standardeve të 

reja të profesioneve; propozimi për zgjidhjen e formulës së financimit të AAP-së, 

propozimi i politikave për stimulimin e bizneseve për të bashkëpunuar me AAP-në (në 

përgatitje); dhe të tjera, Qendra për Karrierë në Shkollë4 që synon vetëdijesimin e 

nxënësve të AAP-së dhe prindërve të tyre për tendencat në tregun e punës dhe 

rëndësinë e mentalitetit ndërmarrës për të rinjtë, Pilot projekti MVP5 dhe projektet e 

tjera.6

4

3 Në korrik 2021, u lansua Instrumenti i Asistencës Teknike (INT) i KE/ILO për skemën e garancisë për të rinjtë në Ballkani Perëndimor-6 
(BP6), duke u ofruar ekonomive pjesëmarrëse, përfshirë Kosovën, asistencë teknike në përgatitjen e Planit të Zbatimit të Garancisë për të 
Rinjtë. Grupi Ndërministror në nivel politik i udhëhequr nga Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve është themeluar për të adresuar 
procesin e zhvillimit të Skemës së Garancisë për të Rinjtë, si dhe krijimin e një Ekipi Teknik Ndërministror për hartimin e Skemës së 
Garancisë për të Rinjtë. Deri në gusht 2022, Plani i Zbatimit të Garancisë për të Rinjtë do të finalizohet dhe dorëzohet. Siç raportohet në 
ERP 2022-2024, zbatimi i Garancisë për të Rinjtë do të fillojë në vitin 2023.
4 Zbatuar përmes projektit ‘Rritja e Punësimit të të Rinjve (EYE)’ nga Helvetas. 
5 Mësimi në Vendin e Punës – MVP, Zbatuar nga GIZ.
6 Të tilla si ato të zbatuara nga LuxDevelopment, GIZ, etj.



Një problem madhor që ka preokupuar këto masa dhe programe politikash ka qenë 

pikërisht mekanizmi i përfshirjes së sektorit privat dhe organizatave përfaqësuese të tij. 

Legjislacioni në lidhje me MVP, në veçanti përmend Odën Ekonomike të Kosovës (OEK) 

si përfaqësuese të sektorit privat që do të angazhohet në zbatimin dhe monitorimin e 

programit MVP.7 Sipas Ligjit për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, Oda Ekonomike e 

Kosovës është anëtare e Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe për Arsim të të 

Rriturve (KAAPARr). OEK është gjithashtu anëtare e bordit drejtues të Autoritetit 

Kombëtar të Kualifikimit. OEK tashmë është përfshirë në pilot fazën e programit MVP dhe 

ka zhvilluar kompetencat e saj si institucion i çertifikuar trajnues i instruktorëve të 

kompanive, të cilët janë përgjegjës për nxënësit e AAP-së të vendosur në kompanitë e 

tyre. Përderisa ekzistojnë disa shoqata të industrisë, si Klubi i Prodhuesve të Kosovës, 

Fondacioni BESA dhe të tjera që përfaqësojnë kompani në degë specifike të industrisë, 

nimi i metaleve, përpunimi i drurit, energjia e ripërtëritshme, përpunimi i ushqimit etj., 

përfshirja e tyre në shkollat e AAP është e kufizuar. OEK mbetet e vetmja organizatë 

bazuar në statusin e saj juridik, shtatë zyra rajonale dhe anëtarësi të madhe, që 

përfaqëson sektorin privat në çështjet që kanë të bëjnë me arsimin dhe aftësimin. 

Marrëdhënia e ngushtë dhe lidhjet me anëtarët e saj e vendosin atë në një pozicion unik 

për të qenë e vetëdijshme dhe e informuar për nevojat e shkathtësive të sektorit privat 

dhe për t'i transferuar këto nevoja në shkollat e AAP-së dhe organet dhe organizatat e 

tjera. Megjithatë, burimet e OEK-së në formën e tanishme të financimit (pagesat 

vullnetare për anëtarësim) dhe kapaciteti i Departamentit të saj të AAP-së për të punuar 

me shkollat e AAP-së janë të kufizuara dhe nuk mund të angazhohen plotësisht në të 

gjitha fushat që kanë të bëjnë me përmirësimin e cilësisë dhe sasisë së kapitalit njerëzor 

të nevojshëm nga sektori privat. Kapaciteti i Departamentit të AAP-së duhet të rritet në 

mënyrë që ai të jetë në gjendje të monitorojë dhe vëzhgojë zhvillimet e tregut të punës 

dhe të ndërmjetësojë në mes të sektorit privat dhe institucioneve të AAP-së.

Prandaj është thelbësore të formulohet një qasje strategjike për sektorin privat dhe 

OEK-un si përfaqësuese e tij, në mënyrë që OEK (veçanërisht Departamenti i saj i 

AAP-së) të mund të realizojë potencialin e saj të plotë në zhvillimin e bashkëpunimit 

sistematik, të strukturuar dhe afatgjatë me shkollat e AAP-së që synon përmirësimin e 

mundësive të tyre për të aftësuar të diplomuarit me shkathtësi të avancuara për t'iu 

përshtatur nevojave të sektorit privat gjatë viteve të ardhshme. Nëse zvogëlohet 

mospërputhja e shkathtësive në mes të nevojave të industrisë dhe shkathtësive të të 

diplomuarve të shkollave të AAP-së, do të rritet produktiviteti i kompanive dhe po kështu 

do të rritet konkurrueshmëria dhe potenciali i tyre eksportues për rritjen ekonomike të 

vendit.

Një karakteristikë tjetër e mjedisit të Kosovës e cila vepron si një pengesë për rritjen e 

sektorit privat është mungesa e një mjedisi të fortë ndërmarrës në institucionet e arsimit 

dhe aftësimit, si dhe dëshira për të zhvilluar mentalitetin ndërmarrës në mesin e 
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komunitetit të nxënësve në shkollat e AAP-së. Kjo është një detyrë e rëndësishme që 

kërkon angazhimin e shkollave, QAP-ve, sektorit privat dhe mësimdhënësve specialistë. 

Edhe këtu, OEK-u dhe organizatat e tjera përfaqësuese të sektorit privat mund të luajnë 

një rol të rëndësishëm duke ndihmuar në lidhjen e shkollave me kompanitë dhe 

ndërmarrësit të cilët mund të veprojnë si mentorë dhe model për nxënësit. Promovimi i 

qëndrimeve ndërmarrëse dhe të mësuarit për vetëpunësimin si një alternativë ndaj 

punësimit për nxënësit e AAP-së, do t’i përgatisë dhe inkurajojë disa prej tyre që të fillojnë 

të krijojnë kompanitë e tyre, duke kontribuar në zhvillimin e ekonomisë në tërësi dhe 

sektorit privat në veçanti.

Zhvillimi i kapitalit njerëzor është esencial për zhvillimin e sektorit privat në Kosovë dhe, 

me këtë dokument strategjik, OEK do të ndërmarrë një hap tutje në mbështetjen e këtij 

zhvillimi në periudhën post-Covid dhe mjedisin teknologjik me ndryshime të shpejta, së 

fundi i ndikuar edhe nga kriza energjetike. OEK dhe përfaqësuesit e tjerë të sektorit privat 

janë në pozitën më të mirë për të ndërmjetësuar këtë bashkëpunim. Strategjia bazohet 

në njohjen e tre sfidave kryesore për zhvillimin e sektorit privat: (i) monitorimi i tregut të 

punës dhe i mungesës së shkathtësive duke përgatitur Barometrin e Shkathtësive në 

Kosovë, i cili do të mbështesë rikualifikimin dhe ngritjen e aftësive të fuqisë punëtore; (ii) 

bashkëpunimi me shkollat e AAP-së përmes skemës MVP; dhe (iii) përmirësimin e 

mjedisit ndërmarrës përmes edukimit për ndërmarrësi dhe forcimit të mentalitetit 

ndërmarrës.

Aktualisht, ekziston një shtytje e re për të fuqizuar Arsimin dhe Aftësimin Profesional në 

Kosovë. Arsimi i AAP-së tani është në krye të agjendës së qeverisë – Komisioni Ekzekutiv 

për Zhvillimin e Sistemit të Arsimit dhe Aftësimit Profesional, i udhëhequr nga 

Kryeministri dhe në përbërje të ministrive kryesore të linjës dhe institucioneve kryesore, u 

themelua në fillim të këtij viti; ka një interes të shtuar nga punëdhënësit për të 

bashkëpunuar me shkollat e AAP-së, pjesërisht për shkak të mungesës së fuqisë 

punëtore; dhe së fundi, dhe veçanërisht në kontekstin post-Covid, është rritur vetëdija e 

rëndësisë absolute të rritjes së shkathtësive, veçanërisht të shkathtësive digjitale në 

ndërmarrjet dhe institucionet arsimore në të gjitha nivelet. Prandaj, ky Dokument 

Strategjik dhe Plani i Veprimit, vijnë në një moment të përshtatshëm, në një mjedis 

mbështetës dhe duhet t'i mundësojë Odës Ekonomike të Kosovës dhe përfaqësuesve të 

tjerë të sektorit privat, ta përdorin atë për të përshpejtuar bashkëpunimin e tyre me 

institucionet e AAP-së.

Për të identifikuar sfidat me të cilat përballet sektori privat dhe, në këtë mënyrë, 

objektivat më të rëndësishme strategjike të Departamentit të AAP-së në kuadër të OEK 

dhe Planit të Veprimit për 3 vitet e ardhshme, është thelbësore të analizohet situata 

aktuale në Kosovë dhe të hulumtohet konteksti në të cilin duhet të zhvillohet 

bashkëpunimi me shkollat e AAP-së. Analiza e kontekstit të Kosovës dhe çështjeve të 

rëndësishme në identifikimin e bashkëpunimit të strukturuar në mes të OEK-ut dhe 

institucioneve të AAP-së u ndërmorr përmes:
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Rishikimit të fakteve dhe studimeve ekzistuese mbi gjendjen e AAP-së dhe 

mospërputhjes së shkathtësive dhe kualifikimeve në Kosovë;

Analizës së të dhënave në dispozicion për shpërndarjen e nxënësve në profile të 

ndryshme në shkollat e AAP-së dhe kërkesës për shkathtësi dhe kualifikime të 

ndryshme nga MASHTI, Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), dhe të 

dhënave të mbledhura përmes Barometrit të Shkathtësive në Kosovë 1.0;

Informatave të mbledhura gjatë takimeve dhe diskutimeve me institucionet dhe 

organizatat publike dhe ato private të përfshira në AAP8; dhe

Dy tryezave të rrumbullakëta me përfaqësues të MASHTI-t, shkollave të AAP-së, 

OEK-ut, shoqatave të punëdhënësve, punëdhënësve dhe komunitetit të 

donatorëve.9

Struktura e këtij Dokumenti është si në vijim. Në seksionin 2, diskutohen disa nga 

karakteristikat e mjedisit aktual në lidhje me sistemin e AAP-së. Më saktësisht, theksohet 

nevoja për avancimin e shkathtësive dhe rikualifikim, rishikohen aspektet ligjore të arsimit 

të AAP-së dhe institucionet për mbikëqyrjen dhe rregulloret e AAP-së, si dhe hulumtohet 

më tej roli i OEK-ut si përfaqësues i sektorit privat. Në seksionin 3, diskutohen sfidat 

kryesore me të cilat përballet sektori privat në Kosovë dhe, rrjedhimisht, reagimet 

strategjike të Departamentit të OEK-së për AAP-në, ndaj këtyre sfidave. Në seksionin 4, 

janë paraqitur objektivat aktuale strategjike të OEK-ut dhe aktivitetet e ndërlidhura të 

dizajnuara për arritjen e atyre objektivave. Plani i Detajuar i Veprimit për OEK është 

paraqitur në Shtojcën 1.

8 Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit; Këshilli i Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe Aftësimi i të Rriturve; 
Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe Arsimin e të Rritur, Kosovë; Shkollat e AAP; Qendrat e Aftësimit Profesional; OEK dhe 
zyrat e saj rajonale; shoqatat sektoriale; dhe agjencitë dhe projektet e zhvillimit të fokusuara në AAP (ALLED2, EYE/Helvetas; GIZ dhe 
LuxDevelopment). 
9 Në tryezën e parë të diskutimeve, u diskutuan përvojat e pjesëmarrësve të institucioneve të AAP-së, organizatave të punëdhënësve, 
faktorë të suksesit për krijimin e bashkëpunimit të qëndrueshëm dhe modalitetet e mundshme të bashkëpunimit në mes të 
punëdhënësve, shkollave të AAP-së dhe QAP-ve. Në tryezën e dytë, para pjesëmarrësve u prezantua drafti i Dokumentit Strategjik dhe 
Planit të Veprimit për OEK dhe u morën parasysh qëndrimet e tyre në përgatitjen e këtij dokumenti.



2
Kosova është një nga vendet e Ballkanit Perëndimor në drejtim të rrugës evropiane, duke 

pritur për të përfunduar procesin e Stabilizim-Asociimit dhe për të kaluar në fazën tjetër 

në të ardhmen e afërt. Ashtu si në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, dhe në të 

vërtetë edhe në vendet anëtare të BE-së, ekziston nevoja e madhe për të përmirësuar 

grupin e shkathtësive për të ardhmen e saj dhe gjithashtu fuqinë aktuale të punës për të 

qenë në gjendje të rrisë konkurrencën dhe potencialin e saj të rritjes. Prandaj është 

thelbësore që të merren parasysh rekomandimet e raportit të Komisionit Evropian 

'Avancimi i shkathtësive dhe rikualifikimi në epokën post-Covid: Promovimi i shërbimeve 

të reja dhe krijimi i vendeve të punës – Tre skenarë për vitin 2030.10

Pandemia COVID-19 rriti shpejt ritmin e ndryshimeve teknologjike, veçanërisht 

digjitalizimin, dhe ndryshoi sjelljen e punëtorëve në tregun e punës. Ajo prezantoi dhe 

popullarizoi punën nga shtëpia, e cila nga ana e saj stimuloi përdorimin e platformave 

digjitale online duke lehtësuar ofertën dhe kërkesën e mallrave dhe shërbimeve në 

sektorë të ndryshëm. Puna nga shtëpia kontribuoi në përhapjen e ekonomisë digjitale dhe 

të gjelbër në mesin e punonjësve dhe bizneseve dhe konsumatorëve. Kjo u dha shumë 

njerëzve shijen e parë të punës në distancë dhe përvojës së TIK-ut. Edhe kur mbaroi 

periudha e izolimit pandemik, njerëzit dhe kompanitë kanë vazhduar të përdorin 

platforma digjitale. E vërteta është se përdorimi i këtyre platformave është rritur, 

përdoruesit kanë përjetuar gjithashtu përmirësime në cilësinë dhe veçoritë e platformave. 

Megjithatë, ky kontekst paraqet sfida të reja për përdoruesit, politikëbërësit dhe 

punëtorët. Në një rimëkëmbje post-COVID-19, ritmi i ndryshimit do të përshpejtohet me 

një ritëm edhe më të shpejtë. Kjo do të paraqesë mundësi të jashtëzakonshme dhe 

shumë sfida për bizneset, qeverinë, institucionet arsimore dhe institutet kërkimore, 

punëtorët dhe qytetarët. Nevoja për të zhvilluar shkathtësitë e duhura përmes planeve 

dhe veprimeve për përmirësimin e shkathtësive dhe rikualifikimin është bërë thelbësore 

për të gjithë akterët pas pandemisë COVID-19. Fillimi i krizës energjetike do të rrisë më tej 

presionin për të zhvilluar teknologji më efikase të energjisë dhe shkathtësi përkatëse.

Komisioni Evropian thekson se zhvillimi i bazës së shkathtësive të shoqërisë do të kërkojë 

MJEDISI DHE KONTEKSTI I 
ANALIZËS

2.1 2.1 Urgjenca e avancimit të shkathtësive dhe rikualifikimi
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10 Komisioni Evropian (2021), Shkathtësitë për Industrinë: Avancimi i shkathtësive dhe rikualifikimi në epokën post-COVID: Promovimi i 
shërbimeve të reja dhe krijimi i vendeve të punës: Tre skenarë për vitin 2030: Raporti përfundimtar Ky nënseksion bazohet ngushtë në 
këtë Raport.



ndryshim gjithëpërfshirës në qëndrimet, veprimet dhe mentalitetin e të gjithë akterëve. 

Në veçanti:

Një ndryshim kolektiv i mentalitetit dhe miratimi i rregullave dhe stimulimeve të reja do t'i 

vendosë të gjithë akterët në një pozitë më të mirë për t'iu përgjigjur sfidave ekonomike 

dhe shoqërore dhe për t'u mundësuar punëtorëve dhe qytetarëve që vazhdimisht të 

evoluojnë dhe zhvillohen përkrah kërkesave emergjente për shkathtësi. Një qasje 

kolektive do t'i mundësojë ekonomisë të arrijë më shumë inovacione, platforma të 

mençura dhe sisteme me mundësi më të mëdha të avancimit të shkathtësive për fuqinë 

punëtore. Kjo qasje kolektive do të kërkojë që (i) Qeveritë të ofrojnë shkallë të gjerë të 

financimit dhe stimulime të fuqishme për të zhvilluar skema dhe mjete të reja trajnimi, të 

tilla si llogaritë individuale të të mësuarit (LIM), mikro-kredencialet, programet e 

avancimit të aftësive/rikualifikimit dhe skemat e garancisë për të rinjtë në të gjithë 

ekosistemet e tyre industriale; (ii) Bizneset, në veçanti NVM-të, duhet t'i përdorin në 

mënyrë aktive këto stimulime, të rrisin investimet e tyre në trajnimin e fuqisë punëtore; 

dhe (iii) Universitetet dhe ofruesit e trajnimit (p.sh. institucionet e AAP-së) të mbështesin 

rëndësinë dhe cilësinë e arsimit të tyre dhe ofrimin e trajnimit, si dhe t'i bëjnë ato të 

përshtatshme për nevojat e industrisë duke zhvilluar programe në të gjitha nivelet, me 

përfshirje të fuqishme të industrisë dhe shoqatave sektoriale.

Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Kosovë rregullohet me një numër ligjesh: Ligji Nr. 

04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional; Ligji Nr. 03/L-060 për Kualifikimet 

Kombëtare; Ligji Nr.04/L-032 Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës; 

Ligji Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës; Ligji Nr. 06/L-046 

për Inspektoratin e Arsimit në Kosovë; Udhëzimi Administrativ (Ministria e Arsimit 

Skencës Teknologjisë dhe Inovacionit ) Nr. 14/2014 Agjencia e Arsimit dhe Aftësimit 

Profesional dhe Arsimit të të Rriturve (AVETAE); Udhëzimi Administrativ (MASHT) Nr. 

28/2014 për Kriteret dhe Procedurat për Verifikimin e Standardeve të Punës; Udhëzimi 

Administrativ për Arsimin dhe Aftësimin Profesional AAP-në (Ministria e Arsimit Skencës 

Teknologjisë dhe Inovacionit) Numër 137, 2020 dhe një sërë aktesh të tjera nënligjore.

Individët dhe punëtorët duhet të zhvillojnë një mentalitet ku të mësuarit gjatë 

gjithë jetës dhe aftësia për t'u përshtatur me mjedisin e punës që ndryshon 

vazhdimisht, duhet të bëhen pjesë e qenësishme e jetës së punës;

Bizneset duhet të investojnë, si dhe shfrytëzojnë mundësitë e krijuara nga 

shërbimet e mençura dhe platformat e shërbimeve dhe të sigurojnë që 

punonjësve të tyre t'u ofrohen mundësi avancimi të shkathtësive dhe 

rikualifikim; dhe

Institucionet e arsimit dhe aftësimit (universitetet, si dhe institucionet e trajnimit 

dhe ofruesit) duhet të kenë parasysh ndryshimet në shkathtësitë dhe nevojat e 

njohurive të individëve dhe bizneseve dhe të zhvillojnë programe të reja dhe 

inovative të trajnimeve në të gjitha nivelet.

2.2 Arsimi dhe aftësimi profesional në Kosovë: një pasqyrë e shkurtër e 
kornizës ligjore dhe institucionet e rëndësishme
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Ligji Nr. 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional rregullon sistemin kombëtar 

tëarsimit dhe aftësimit profesional në përputhje me nevojat e zhvillimit ekonomik dhe 

shoqëror të Republikës së Kosovës, duke përfshirë ndryshimet ekonomike dhe 

teknologjike, kërkesat e tregut të punës dhe nevojat e individëve drejt ekonomisë së 

tregut. Ligji rregullon strukturën, organizimin dhe menaxhimin e institucioneve që ofrojnë 

arsim dhe aftësim profesional.

Neni 17 për Bashkëpunimin me partnerët e arsimit dhe aftësimit profesional parashikon 

që MASHTI, me ministritë tjera, partnerët tjerë të AAP, komunat dhe partnerët socialë11 të 

lidhin marrëveshje të bashkëpunimit me ndërmarrjet, qendrat e aftësimit, me qëllim të 

realizimit të interesave të përbashkëta në krijimin e lidhjeve në mes të institucioneve 

arsimore, aftësuese dhe tregut të punës. Më tutje, Ligji sipas nenit 20 parasheh 

themelimin e Zyrës për Bashkëpunim të Ekonomisë me Arsimin dhe Aftësimin 

Profesional, e cila do të veproj në kuadër të MASHTI-t dhe do të jetë përgjegjëse për 

koordinimin e bashkëpunimit me ndërmarrjet private.12

Udhëzimi Administrativ Nr.7/2014 për Avancimin, Autonominë dhe Funksionimin e 

Institucioneve të AAP-së, përcakton se institucionet e AAP-së duhet të lidhin 

marrëveshje me institucionet dhe ndërmarrjet tjera për realizimin e mësimit praktik.

Ligji Nr. 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional (2013) lejon zbatimin e formave 

duale të arsimit dhe aftësimit profesional në të cilin aftësimi praktik dhe përvoja 

realizohen në ndërmarrje. UA 137/2020 për Mësimin në Vendin e Punës në IAAP, rregullon 

mënyrën e organizimit, zbatimit dhe vlerësimit të Mësimit në Vendin e Punës (MVP) në 

IAAP. Sipas UA, MVP është një formë duale e organizimit të mësimdhënies dhe aftësimit 

profesional, e organizuar në partneritet në mes të punëdhënësve publikë dhe privatë dhe 

IAAP. Personi përgjegjës në IAAP për MVP mund të jetë Zyrtari i Qendrës së Karrierës, 

koordinator përgjegjës për punën praktike dhe zëvendësdrejtor përgjegjës për 

ndërlidhjen me tregun e punës. Mësimdhënësi/instruktori i praktikës profesionale është 

një person i licencuar i angazhuar në ofrimin e trajnimeve praktike, ndërsa instruktori 

është një person në ndërmarrje i cili udhëheq nxënësit gjatë zbatimit të MVP-së. 

Udhëzimet e hollësishme për zbatimin e UA për MVP janë cekur në Manualin Operativ të 

MVP-së të botuar në dhjetor 2020. Manuali përmban informata për rolet dhe 

përgjegjësitë e të gjitha palëve (shkollat, punëdhënësit dhe nxënësit), procedurat hap pas 

hapi dhe formularët e nevojshëm për të siguruar qëndrueshmëri dhe cilësi përgjatë 

zbatimit të MVP-së nga punëdhënësit publikë dhe privatë.13
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11 Partnerët socialë përfshijnë sindikatat, përfaqësuesit e punëdhënësve, organizatat e shoqërisë civile dhe akterë të tjerë joqeveritar.
12 Zyra do të ketë përfaqësues nga ministritë përkatëse dhe partnerët social. Megjithatë, deri më sot Zyra nuk është themeluar dhe 
aktualisht LuxDevelopment po e mbështet MASHTI-n për të hartuar kornizën ligjore për themelimin dhe rregullimin e Zyrës.
13 MVP është zhvilluar së bashku me mësimdhënësin e praktikës profesionale dhe instruktorin tek punëdhënësi, i cili gjithashtu ka 
përcaktuar kriteret e përzgjedhjes së nxënësve. Ndërmarrja gjen modalitete për kompensimin e nxënësve për MVP. Instruktorët e 
ndërmarrjes vlerësojnë nxënësit gjatë zbatimit të MVP-së dhe lëshojnë një certifikatë pas përfundimit të MVP-së e cila tregon aftësitë e 
fituara. Nota përfundimtare e një nxënësi vendoset nga mësimdhënësi profesional në IAAP, bazuar në vlerësimin e MVP nga instruktori në 
ndërmarrje. Instruktori realizon MVP-në me jo më tepër se pesë nxënës/kandidatë dhe jo më tepër se tre për profile me rrezikshmëri të 
lartë. Monitorimi i zbatimit të MVP-së realizohet nga mësimdhënësi profesionist, me një vizitë në vendin e punës të paktën një herë në dy 
javë.



Neni 11 i UA mbi rolin e partnerëve social njeh rolin e OEK dhe shoqatave sektoriale si 

lehtësues në mes të punëdhënësve dhe IAAP-së. OEK parashihet të mbledh të dhëna për 

marrëveshjet dhe kontratat e MVP-së dhe zbatimin e tyre. OEK parashihet të përditësojë 

databazën për ndërmarrjet e përfshira në MVP. MVP parashihet t'u ofrohet nxënësve që 

kanë mbushur 15 vjet.

Ligji Nr. 03/L-060 për Kualifikimet Kombëtare vendos bazën ligjore të sistemit kombëtar 

të kualifikimeve në të gjitha nivelet e arsimit dhe kualifikimet formale dhe joformale duke 

rregulluar zhvillimin dhe mirëmbajtjen e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve dhe 

dhënien e kualifikimeve. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimit është përgjegjës për 

akreditimin e institucioneve të AAP-së.

Ligjet dhe udhëzimet administrative të cekura më lartë zbatohen nën mbikëqyrjen e 

institucioneve në vijim:

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) është autoriteti 

rregullator për funksionimin dhe licencimin e institucioneve të AAP-së. MASHTI rregullon 

numrin e nxënësve, kurrikulën, infrastrukturën shkollore, kapacitetet, trajnimet dhe masa 

të tjera përkatëse. MASHTI zhvillon politika dhe kurrikulat, zbaton legjislacionin, është 

përgjegjës për trajnimin e mësimdhënësve pa shkëputje nga puna, inspektimin dhe 

monitorimin e cilësisë së arsimit, etj.

Këshilli për Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe për Arsimin e të Rriturve 
(KAAPARr) është organ këshillëdhënës për politikat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional 

dhe Arsimit për të Rritur pranë Ministrit në MASHTI në Kosovë. Për më shumë, ai miraton 

standardet e profesionit në nivel kombëtar. KAAPARr përbëhet nga pesëmbëdhjetë 

anëtarë, përfaqësues të institucioneve si: Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe 

Inovacionit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (tani nën Ministrinë e Financave, 

Punës dhe Transfereve), ministritë tjera relevante, AKK, AAAPRr, Oda Ekonomike e 

Kosovës dhe partnerët social.

Agjencia për Arsimin dhe Aftësim Profesional dhe për Arsimin e të Rriturve 
(AAAPARr) është përgjegjëse për administrimin dhe udhëheqjen e Institucioneve të 

arsimit dhe aftësimit profesional dhe për të rritur (IAAPARr) lidhur me burimet financiare, 

njerëzore, objekteve ndërtimore dhe infrastrukturës të të gjitha institucioneve publike të 

AAP nën administrimin e vet rregullativ; koordinimin e studimeve lidhur me arsimin dhe 

aftësimin profesional dhe arsimin e të rriturve; koordinimi i projekteve ndërkombëtare; 

angazhimin e partnerëve socialë në institucionet përkatëse për Arsimin dhe Aftësimin 

Profesional dhe Arsimin për të Rriturit; pjesëmarrjen e institucionalizuar të sektorit privat 

dhe partnerëve social në arsimin dhe aftësimin profesional dhe arsimin e të rriturve; 

mbikëqyrjen dhe koordinimin e zhvillimit të standardeve të profesionit. Aktualisht 

AAAPARr është gjithashtu përgjegjëse për Qendrat e Kompetencës.
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Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) është organ i pavarur publik, në përputhje 

me Ligjin për Kualifikimet Kombëtare në Kosovë. Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve ka 

rolin kryesor për zhvillimin dhe mbarëvajtjen e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve 

(KKK). AKK përveç miratimit të kualifikimeve të AAP-së dhe akreditimit të ofruesve të 

AAP-së është gjithashtu përgjegjës për të përcaktuar kriteret për zhvillimin e 

standardeve të profesionit dhe verifikimin e standardeve të profesionit deri në nivelin 5 të 

AKK-së.

Sigurimi i cilësisë (SC) në AAP përfshinë: SC për kualifikimet që janë pjesë e Kornizës 

Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), nga Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK) 

(përmes proceseve të validimit dhe akreditimit); vlerësimi i jashtëm i shkollave 

profesionale përmes inspektimeve administrative dhe pedagogjike, nga Inspektorati i 

Arsimit; SC në Qendrat Publike të Aftësimit Profesional dhe qendrat mobile nga Agjencia 

e Punësimit; vlerësimi i brendshëm i ofruesve të AAP-së përmes vetëvlerësimit; dhe 

vlerësimi i jashtëm i arritjeve të nxënësve në fund të arsimit të mesëm të lartë përmes 

provimit të maturës (Rizvanolli Bajraktari, 2021). Korniza Kombëtare e Sigurimit të 

Cilësisë (KKSC) për AAP-në në fuqi që nga viti 2011, është e harmonizuar me Sigurimin të 

Cilësisë Evropiane në Arsimin Profesional (EQAVET) dhe Trajnimin, por i referohet vetëm 

SC në nivelin e ofruesve të AAP-së (Rizvanolli Bajraktari, 2021). Megjithatë, siç raportohet 

(Rizvanolli Bajraktari, 2021) në nivel sistemi, qasja e SC nuk është konsoliduar akoma - 

treguesit EQAVET nuk përdoren për menaxhimin e cilësisë në nivel të sistemit me qëllim 

të përmirësimit të efektivitetit dhe efikasitetit të sistemit të AAP-së. Të gjithë ofruesit e 

AAP-së janë ligjërisht të detyruar të kenë mekanizma të brendshëm të sigurimit të 

cilësisë – me parimet/kriteret dhe treguesit e cilësisë që përcaktohen në KKSC-në për 

AAP.

Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA), në nivelin lokal/komunal në Kosovë ka 

kompetenca ekskluzive sa i përket ofrimit të arsimit publik parashkollor, fillor dhe të 

mesëm, duke përfshirë regjistrimin e institucioneve arsimore, rekrutimin e stafit, 

administrimin e objekteve arsimore, administrimin e buxhetit të shkollës, pagesat e 

pagave dhe ngritjen e kapaciteteve të mësimdhënësve/instruktorëve dhe 

administratorëve.

Inspektorati i Arsimit është organi ekzekutiv qendror për mbikëqyrjen dhe kontrollin 

ligjor. Inspektorati vlerëson cilësinë e institucionit/shërbimit arsimor; kontrollon 

pajtueshmërinë e veprimtarisë së institucioneve arsimore me aktet ligjore dhe nënligjore 

në fuqi; këshillon drejtuesit dhe punonjësit e institucioneve arsimore; dhe informon 

Ministrin, Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA) dhe institucionet arsimore për gjetjet e 

inspektimit.

2.3. OEK është ndërmjetësues në mes të punëdhënësve dhe institucioneve të 
AAP-së
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Oda Ekonomike e Kosovës (OEK) është organizatë profesionale e themeluar në vitin 



1962 nga Kuvendi i Kosovës me Ligjin për Odën Ekonomike të Kosovës 2004/7.14. OEK 
është organizatë profesionale e pavarur, jopolitike dhe jofitimprurëse. OEK është 
anëtare e Këshillit Ekonomik Social, e cili ndër të tjera është përgjegjëse edhe për 
këshillimin dhe udhëzimin e zhvillimin dhe zbatimin e politikave të punës dhe atyre 
ekonomike.15 OEK analizon gjendjen ekonomike në Kosovë dhe aktivisht propozon 
forma të reja dhe të avancuara të bizneseve lokale dhe stimulon ndërkombëtarizimin e 
Kosovës. Kontribuon në zhvillimin e ndërmarrjeve dhe me profesionalizmin dhe 
vendosmërinë e tyre ndihmon biznesin dhe shoqërinë kosovare në përvetësimin e 
vlerave evropiane.

Siç përcaktohet me nenin 8 të Ligjit për Odën Ekonomike të Kosovës, një nga detyrat e 
OEK-ut është: bashkëpunimi me institucionet tjera në përcaktimin e nevojave për 
trajnime profesionale për komunitetin e biznesit si dhe trajnimeve të vazhdueshme për 
subjektet e anëtarësuara në OEK dhe pjesëmarrja në sistemin e përhershëm të trajnimit 
të të punësuarve bëhet në harmoni me statutin dhe dispozitat e tjera të veçanta të 
odës. Është e rëndësishme të theksohet se OEK ka nevojë për më shumë kapacitete për 
të kryer rolin e saj sipas mandatit ligjor dhe gjithashtu ka nevojë për zhvillimin e 
kapaciteteve për stafin e saj aktual.

Ekzistojnë disa shoqata sektoriale që veprojnë në kuadër të OEK-ut të cilat do të luajnë 
një rol aktiv në përmirësimin e rëndësisë dhe cilësisë së AAP-së. Përveç kësaj, ekziston 
një përkushtim i fuqishëm nga shoqatat e pavarura të OEK për të bashkuar përpjekjet 
me OEK, për mbështetjen e sistemit të AAP-së, i cili do të kontribuojë drejtpërdrejt në 
biznes dhe ekonominë e Kosovës.

Sipas Ligjit Nr. 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional, OEK është anëtare e 
Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional dhe për Arsimin e të Rriturve (KAAPARr), i 
cili, siç u tregua më lart, ka një rol të rëndësishëm për sistemin e AAP-së në Kosovë. 
OEK është gjithashtu anëtare e AKK-së dhe Agjencisë për Arsim dhe Aftësim 
Profesional dhe për Arsim të të Rriturve (AAAPARr). Ajo përfaqëson interesat e 
punëdhënësve në Këshillin Ekonomik të Kosovës dhe është një akter aktiv në procesin e 
zhvillimit të politikave publike. Kontributi i OEK për sistemin e AAP-së ushtrohet përmes 
Departamentit për Arsim dhe Aftësim Profesional. Analizat e të dhënave realizohen në 
kuadër të Qendrës për Analiza Ekonomike, e cila funksionon në kuadër të 
Departamentit për Politika dhe Komunikim Strategjik. Nga viti 2014 deri në vitin 2019, 
OEK ka realizuar një anketë të rregullt duke vlerësuar ngulfatjet për zhvillimin e biznesit 
në Kosovë dhe deri në vitin 2017 ka ndërmarrë një Indikator të Biznesit IFO16. Në vitin 
2020, i porositur nga ALLED2, OEK u angazhua në realizimin e Barometrit të 
Shkathtësive 1.0 me qëllim të realizimit të Barometrave të Shkathtësive të ardhshëm për 
Kosovën.
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15 https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2747 
16 Indikatori i konfidencës së biznesit në Kosovë i publikuar në baza të rregullta tremujore është referencë të cilën vazhdimisht e marrin 
Instituti IFO i Gjermnanisë për krahasim të ekonomisë tonë, ndërsa “Bottleneck” identifikon barrierat e të bërit biznes në vendin tonë që 
nga fillim viti i 2014 në baza vjetore, duke ranguar top 10 barrierat e të bërit biznes në Kosovë, pasuar nga dimensionionet e ambientit të 
përgjithshëm ekonomik, dimensioni administrativ dhe rregullativ, dimensioni infrastrukturor dhe i kushteve të përgjithshme, dhe 
dimensioni i barrierave të brendshme të sektorit (kompanive). Burimi: https://www.oek-kcc.org/Al/publikimet/



OEK ishte përfshirë në pilot projektin për MVP gjatë viteve 2016-17 dhe ka luajtur një rol 
aktiv si ndërmjetësues në mes të kompanive dhe shkollave të AAP-së, duke monitoruar 
aktivitetet e nxënësve gjatë vendosjes në kompani, trajnoi trajnerin përgjegjës të 
kompanisë për nxënësit e MVP-së, etj. Megjithatë, roli i OEK-ut është mundësuar 
përmes angazhimit të kuadrove shtesë, të cilët janë financuar nga donatori që ka 
financuar pilot projektin (GIZ).

OEK-ja është e çertifikuar për të ofruar trajnime dhe çertifikim për instruktorët brenda 
kompanisë në Nivelin 1 dhe po planifikon të çertifikohet për të ofruar çertifikim për 
Nivelin 2 dhe 3 (trajneri i trajnerëve dhe Master trajneri). OEK është gjithashtu i çertifi-
kuar për të çertifikuar ndërmarrjet që ofrojnë MVP, gjë që varet nga disponueshmëria e 
instruktorëve të çertifikuar brenda kompanisë. Me mbështetjen e GIZ-it, OEK planifikon 
të marrë çertifikimin për ofrimin e trajnimeve për instruktorët e kompanive të Nivelit 2 
dhe 3. Ky është një shërbim i rëndësishëm për të mundësuar zbatimin e MVP-së. 
Zbatimi i çdo MVP-je ose të inciativave të ngjashme duhet të monitorohet për cilësinë e 
përvojës së nxënësve (kompanitë nuk u ofrojnë gjithmonë nxënësve përvojën e punës 
në bazë të pajtueshmërisë me shkollat e tyre). UA për MVP në mënyrë eksplicite përf-
shin OEK-në në zbatimin e skemës, në veçanti për mirëmbajtjen e bazës së të dhënave 
për MVP.

Në kuadër të Planit Strategjik të Arsimit të Kosovës (PSAK) 2022-2026 të sapo hartuar, 
MASHTI synon të bëjë vlerësimin e kapaciteteve të ndërmarrjeve për mësim në vendin e 
punës, por edhe për modalitetet e mësimit dual. Plani i Veprimit parashikon një sërë 
ndërhyrjesh në lidhje me mësimin dual, si p.sh.: hartimi i paketës së kualifikimeve për të 
gjitha kualifikimet e ofruara në institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional, duke 
përfshirë kualifikimet e ofruara përmes mësimit dual nëse ekzistojnë mundësitë dhe 
interesat e biznesit; Trajnimi i mësuesve mentorë për të zbatuar mësimin dual, nëse 
IAAP ofron mësim dual. OEK mund të luajë një rol aktiv mbështetës për MASHTI-n në 
funksionalizimin dhe zbatimin e mësimit dual.

Nevoja për rolin ndërmjetësues të OEK-ut u konfirmua nga të gjitha shkollat e AAP-së 
që u intervistuan dhe morën pjesë në diskutimin e Tryezave të Rrumbullakëta për këtë 
dokument strategjik. Për më shumë, shkollat e AAP-së theksuan se OEK-u mund të 
kryejë një rol avokues me qeverinë për të krijuar bazën ligjore, me ç’rast pranimi i 
nxënësve nga kompanitë të mos jetë vetëm një vendim vullnetar, pasi shkollat po për-
ballen me vështirësi për t'i vendosur nxënësit e tyre në kompani. Roli i OEK-ut shihet 
gjithashtu në ngritjen e vetëdijes për rëndësinë e MVP-së për bizneset dhe nxënësit. 
Shkollat kanë cekur se OEK mund të luajë një rol të rëndësishëm si burim i informatave 
për nevojat e tregut të punës, i cili do të reflektohej në kurrikula, por edhe në ofrimin e 
arsimit nga shkollat e AAP-së.
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3
Marrë parasysh kontekstin në të cilin është paraqitur çështja e rolit të OEK-ut, dhe sa i 

përket diskutimit për fuqitë dhe dobësitë e Sistemit të AAP-së në Kosovë, janë 

identifikuar një sërë sfidash madhore. Këto janë diskutuar më poshtë.

Ligji Nr. 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional thotë qartë se sistemi kombëtar 

i arsimit dhe aftësimit profesional duhet të jetë në përputhje me nevojat e zhvillimit 

ekonomik dhe shoqëror të Republikës së Kosovës, duke konsideruar ndryshimet 

ekonomike dhe teknologjike, kërkesat e tregut të punës si dhe nevojat (neni 1). Megjithatë, 

në praktikë, shkollat e AAP-së kanë ngecur prapa nevojave të ekonomisë dhe, në veçanti, 

nuk kanë mundur të mbajnë hapin me ndryshimin e shpejtë teknologjik në sektorë të 

ndryshëm të ekonomisë. Për të siguruar që cilësia e ofrimit në shkollat e AAP-së të jetë 

në përputhje me standardet moderne, një proces validimi dhe akreditimi është thelbësor. 

Megjithatë, siç raporton studimi i ALLED2 (Rizvanolli Bajraktari, 2021), deri më tani vetëm 

dy shkolla të AAP-së kanë hyrë në proces, por të dyja kanë dështuar në procesin e 

akreditimit; dy shkolla tjera filluan procesin, por ndaluan në mes të procesit dhe tre 

shkolla të tjera AAP nuk aplikuan fare. Studimi gjeti se shkollat profesionale ende nuk janë 

gati t'i nënshtrohen procedurave të rregulluara për validim dhe akreditim. U theksua se 

shkollave të AAP-së u është ofruar mbështetje e kufizuar sa i përket pajisjeve, 

dokumentacionit, trajnimit të mësimdhënësve, etj. që do t'i përgatiste ato për të hyrë në 

procese të validimit dhe akreditimit. ALLED2 mbështet forcimin e mekanizmave të 

sigurimit të cilësisë; zhvillimin e kapaciteteve të KAAPARr, mbështetjen e shkollave të 

AAP-së me infrastrukturë dhe pajisje digjitalizimi, etj.

Ky seksion fokusohet në ekzaminimin e dëshmive për mospërputhjen në mes të kërkesës 

dhe ofertës së shkathtësive dhe profesioneve të ndryshme, gjë që është konfirmuar nga 

shumë studime, duke përfshirë Barometrin e Shkathtësive në Kosovë 1.0 (ALLED2, 

2022c) dhe të dhënat për përbërjen e profilit të shkollave të AAP dhe përbërjen sektoriale 

të punësimit. Të dhënat për numrin e nxënësve në profile të ndryshme në të gjitha 

shkollat e AAP-së gjatë tre viteve të fundit që tregojnë ofertën potenciale të profesioneve 

të ndryshme, janë siguruar nga MASHTI. Të dhënat për ndarjen e punësimit nëpër 

sektorët e ndryshëm të ekonomisë dhe numrin e vendeve të lira të punës në sektorët e 

ndryshëm, që tregojnë një përafrim të kërkesës, jepen përkatësisht nga ASK17-ja, 

gjegjësisht Agjencia e Punësimit. Dëshmitë e mbledhura përmes Barometrit të 

Shkathtësive 1.0 (ALLED2, 2022c) dhe hulumtimet e tjera të fundit janë përdorur për këtë 

SFIDAT ME TË CILAT PËRBALLET 
SEKTORI PRIVAT NË LIDHJE ME 
SHKATHTËSITË DHE PROFESIONET

3.1 Sfida 1: Mospërputhja në mes të kërkesës dhe ofertës së shkathtësive dhe 
profesioneve nga institucionet e AAP-së
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vlerësim. Të dhënat sipas profileve të AAP-së i referohen vitit shkollor 2020/21, duke 

treguar numrin e nxënësve të regjistruar në profile të ndryshme gjatë 3 viteve (klasa 10, 11 

dhe 12) dhe që përfaqësojnë trendin afatshkurtër. Numri i nxënësve sipas profilit është 

grupuar sipas sektorëve dhe profileve. Për një përafrim të kërkesës është përdorur 

përbërja sektoriale e punësimit dhe numri i vendeve të lira të punës në sektorët e 

ndryshëm.

Sipas MASHTI-t, në vitin shkollor 2021/22, 51.5% e nxënësve të nivelit të mesëm të lartë 

ishin në shkollat e AAP-së dhe 47% e tyre në gjimnaze.18 Në shifra absolute, 36,481 nxënës 

ishin në shkollat e AAP-së në vitin 2021/22 (me rënie nga 37,858 në 2020/21). Tabela 1 

tregon numrin e nxënësve të regjistruar në profile të ndryshme të shkollave të AAP-së në 

vitin akademik 2020-21 (më e fundit në dispozicion). Siç tregon tabela, profilet më të 

kërkuara nga nxënësit në Kosovë janë profilet shëndetësore (21% e nxënësve), pasuar nga 

sektori i TI-së (6.8%) dhe banka dhe sigurimet (6%). Megjithatë, kjo përbërje nuk 

korrespondon me masat e kërkesës të përdorura për këtë analizë.
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17 Agjencia e Statistikave të Kosovës - ASK
18 https://masht.rks-gov.net/uploads/2022/01/statistical-notes-2021-22-pre-unversity-education.pdf



Sektori

Tabela 1: Numri i nxënësve të AAP në klasat 10-12, shkollat profesionale dhe qendrat e kompetencave, sipas 
profileve, 2020/21

Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Totali In %

Shëndeti 2,987 3,060 2,670 8,724 22.3%

TI dhe TIK 1,253 1,281 1,267 3,809 9.8%

Bankare dhe sigurime 799 830 705 2,334 6.0%

Kontabiliteti 749 664 636 2,049 5.2%

Ligji 513 692 579 1,784 4.6%

Ngrohje 787 553 426 1,766 4.5%

Riparim 536 508 483 1,527 3.9%

Përpunimi i ushqimit 381 398 369 1,148 2.9%

Prodhimtaria 369 366 333 1,068 2.7%

Transporti 330 368 364 1,062 2.7%

Ndërtimi 429 284 327 1,040 2.7%

Bujqësia 304 353 335 992 2.5%

Administrata 337 303 272 912 2.3%

Arkitekturë 268 300 287 855 2.2%

Administrim biznesi 266 303 248 817 2.1%

Tregtia 339 219 223 781 2.0%

Logjistika 246 297 237 780 2.0%

Elektrika 278 264 220 762 1.9%

Shkenca natyrore 262 227 267 756 1.9%

Energjia 248 231 169 648 1.7%

Dizajni 198 207 217 622 1.6%

Përpunimi i metaleve 224 178 122 524 1.3%

Shkenca shoqërore 194 148 181 523 1.3%

Turizmi 163 176 162 501 1.3%

Gastronomia 114 163 139 416 1.1%

Gjeneral 134 135 130 399 1.0%

Financa 64 145 150 359 0.9%

Ujësjellës dhe kanalizime 60 139 121 320 0.8%

Rrobaqepës 110 113 83 306 0.8%

Elektronikë 109 92 81 282 0.7%

Technologjia 66 81 97 244 0.6%

Muzika 66 81 97 244 0.6%

Shtypje 59 65 20 144 0.4%

Artet 53 49 41 143 0.4%

Mechatronika 92 24 24 140 0.4%

Përpunimi i drurit 43 29 42 114 0.3%

Minierat 45 55 - 100 0.3%

Kimia 49 20 14 83 0.2%

Veterinar 13 16 20 49 0.1%

Të tjera - - 32 32 0.1%

Rrugët 11 6 - 17 0.0%

Gjuhët - - 12 12 0.0%

Totali 13,542 13,429 12,163 39,149 100.0%

Burimi: Të dhënat e siguruara prej Sistemi Informativ i Menaxhimit të Arsimit nga MASHTI. Shënim: Pro�let me hije jeshile janë përbërës të sektorit të prodhimit.
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Tabela 2, e cila tregon përbërjen sektoriale të punësimit, megjithatë, zbulon se përqindja 

më e madhe e të punësuarve është në sektorin e Tregtisë me Shumicë dhe Pakicë 

(mesatarisht 17.5%), e ndjekur nga Prodhimi (mesatarisht 11%) dhe Ndërtim (11.1%). 

Shëndetësia, e cila është sektori kryesor në shkollat e AAP-së (22% e nxënësve), përbën 

vetëm 6% të të punësuarve. E kundërta është e vërtetë për sektorët e tjerë të 

rëndësishëm të ekonomisë ku profilet përkatëse të AAP-së përbëjnë një përqindje shumë 

më të vogël të nxënësve (Prodhimi19, rreth 10% dhe Ndërtimtari, rreth 2.7%). Është e qartë 

se proporcionet e nxënësve të AAP-së në profile të ndryshme nuk korrespondojnë me 

përbërjen e punësimit të ndërmarrjeve aktive.

2018 2019

100%

2020 2021 TM2

A - Bujqësi, pylltari dhe peshkim 3.5 5.2 4.8 2.7

B - Minierat dhe guroret 0.9 0.6 1.1 1.0

C - Prodhim 10.3 11.9 11.8 9.6

D - Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të              
      kondicionuar

1.8 1.4 2.2 2.3

E - Furnizimi me ujë, kanalizimet, menaxhimi i mbetjeve

     dhe aktivitetet e rehabilitimit

1.3 1.1 1.2 1.3

F - Ndërtimi 11.9 12.5 11.1 11.4

G - Tregtia me shumicë dhe pakicë; riparimi i mjeteve

      motorike dhe motoçikletave

17 17 17 18.1

H - Transporti dhe Deponimi 3.3 3.7 3.5 3.8

I - Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit të ushqimit 6.9 6.4 6.2 6.4

J - Informacioni dhe komunikimi 3.4 3.8 4 3.9

K - Aktivitete financiare dhe sigurime 2 1.7 1.8 2.5

L - Aktivitetet e pasurive të paluajtshme 0.1 0.1 0.1 0.2

M - Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike 1.8 2.7 3.1 3.1

N - Aktivitetet administrative dhe shërbimet mbështetëse 2.9 3.9 4.3 5.3

O - Administrata publike dhe mbrojtja; sigurimet

      shoqërore të detyrueshme
7 6.5 6.7 6.0

P - Arsimi 11.3 10 10.1 11.3

Q - Shëndeti i njeriut dhe aktivitetet e punës sociale 5.8 5.3 6.1 6.5

R - Arte, argëtimi dhe rekreacioni 1.3 1.3 1.1 0.8

S - Aktivitete të tjera shërbimi 4.8 2.7 2.7 3.2

T - Aktivitetet e familjeve si punëdhënës; mallra dhe

     shërbime të padiferencuara që prodhojnë aktivitete të

     familjeve për përdorim e tyre vetjak

1.7 1.2 0.7 0.2

U - Veprimtaritë e organizatave dhe organeve ekstraterritoriale 1 0.7 0.6 0.6

Tabela 2: Struktura e punësimit sipas aktivitetit ekonomik, 2018-2020

Totali 100% 100% 100%
Burimi: ASK, Llogaritë Kombëtare.
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19 Shifra për 'Prodhim' llogaritet duke shtuar aksionet e profileve në vijim: Përpunimi i ushqimit, prodhimi, elektrika, përpunimi i metaleve, 
elektronika, teknologjia, shtypja, mekatronika dhe përpunimi i drurit.



Tabela 3 paraqet numrin e ndërmarrjeve të reja të themeluara në sektorë të ndryshëm 

gjatë periudhës 2019-2022 (TM2), duke treguar sektorët në rritje të ekonomisë. Tabela 

tregon se sektorët me numrin më të madh të ndërmarrjeve të reja janë tregtia (rreth një 

e katërta), akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit me ushqim, ndërtimi dhe prodhimi 

(rreth 11% secili) dhe aktivitetet profesionale, shkencore dhe teknike (rreth një të dhjetën 

secili). Kjo konfirmon sygjerimin tonë paraprak që nxënësit në profile të ndryshme të 

AAP-së nuk janë të përqendruar në sektorët që kanë qenë dominues në tregun e punës 

gjatë 3 viteve të fundit (stoku) dhe ata me potencial (flukse hyrëse-të matura me hyrje të 

ndërmarrjeve të reja). Natyrisht, Tabela 3 paraqet numrin e ndërmarrjeve të reja dhe jo 

nivelet e tyre të punësimit, por duke pasur parasysh se pjesa më e madhe e ndërmarrjeve 

të reja në Kosovë janë ndërmarrje mikro dhe të vogla (me pak të punësuar), numri i tyre 

është në përgjithësi tregues i punësimit të tyre.

2019 2020

9,805

2021
2022 

TM1 dhe TM2

A Bujqësi, pylltari dhe peshkim 1% 4% 2% 3%

B Minierat dhe guroret 0% 0% 0% 0%

C Prodhimi 15% 14% 9% 11%

D Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër
të kondicionuar

0% 0% 0% 1%

E Furnizimi me ujë, kanalizimet dhe menaxhimi i

mbetjeve dhe aktivitetet e revitalizimit të tokës

0% 0% 0% 0%

F Ndërtimi 9% 11% 8% 11%

G Tregti me shumicë dhe pakicë, riparim i mjeteve
motorike dhe motoçikletave

24% 25% 23% 25%

H Transporti dhe deponimi 3% 3% 2% 2%

I Akomodimi dhe aktivitetet e shërbimit me ushqim 11% 10% 9% 11%

J Informacioni dhe komunikimi 6% 6% 5% 6%

K Aktivitete financiare dhe sigurime 1% 1% 1% 1%

L Aktivitetet e pasurive të paluajtshme 1% 1% 1% 2%

M Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike 9% 10% 8% 9%

N Aktivitete administrative dhe mbështetëse 6% 5% 5% 7%

O Administrata publike dhe mbrojtja; sigurimet

shoqërore të detyrueshme
0% 0% 0% 0%

P Arsimi 1% 1% 1% 1%

Q Shëndeti i njeriut dhe aktivitetet e punës sociale 2% 2% 2% 3%

R Arte, argëtim dhe rekreacion 2% 2% 2% 2%

S Aktivitete të tjera shërbimi 6% 5% 5% 5%

Totali i ndërmarrësive të reja 9,994 12,670 5,658

Tabela 3: Struktura e ndërmarrjeve të reja të regjistruara, sipas aktiviteteve ekonomike (hise e totalit në %)

ASK, Numri i ndermarrësive të regjistruara sipas komunave dhe sektorëve të aktivitetit ekonomik:https://askdata.rks-gov.net/pxweb/en/ASKdata/ASK-
data__Statistical%20business%20register__Statistical%20repertoire/enterprises03.px
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Të dhënat e paraqitura në këtë seksion mund të tregojnë se shpërndarja e nxënësve të 

AAP-së nëpër profile të ndryshme nuk është në përputhje me kërkesën për profesione të 

ndryshme. Megjithatë, duhet të merret parasysh se nuk presim ekuilibër të plotë në mes 

të treguesve të ofertës dhe kërkesës për profesione të ndryshme, pasi që disa sektorë 



mund të kërkojnë punonjës me kualifikime të arsimit të lartë, të tilla si teknologjia e 

informacionit dhe komunikimit; inxhinierë profesionistë. Për më tepër, disa profesione 

(dhe profile) si IT, administrimi i biznesit, kontabiliteti dhe logjistika gërshetohen, duke 

qenë në gjendje të punojnë në disa sektorë. Prandaj, një krahasim i drejtpërdrejtë në mes 

të kërkesës dhe AAP profileve të nxënësve nuk mund të bëhet me saktësi të lartë.  

Mospërputhja në mes të ofertës dhe kërkesës për profesione dhe aftësi të ndryshme 

mund të demonstrohet më mirë duke përdorur të dhënat për vendet e lira të punës të 

paraqitura në Tabelën 4. Megjithatë, duhet të theksohet se të dhënat për vendet e lira të 

punës mblidhen nga këshilltarët e punësimit të Agjencisë së Punësimit, ashtu që ata 

mund të mos jenë në gjendje të zbulojnë të gjitha vendet e lira të punës, dmth. të dhënat 

për vendet e lira të punës ka gjasa të jenë të nën-raportuara. Siç shihet në Tabelën 4, në 

tre vitet 2019-2021, tregtia ishte një sektor kryesor për vendet e lira të punës duke 

përfaqësuar në mes të 21% dhe 28% të vendeve të lira të punës; ndjekur nga prodhimi që 

përbën në mes 15% dhe 27% e të gjitha vendeve të lira; bujqësia që përfaqëson në mes të 

4% dhe 13% të vendeve të lira të punës (të tre sektorët janë theksuar me shkronja të 

trasha). Përsëri, një krahasim i vendeve të lira të punës në sektorë të ndryshëm dhe numri 

i nxënësve të AAP-së në profile të ndryshme konfirmon mospërputhjen në mes të dyjave: 

sektorët dominues me vende të lira nuk janë ata që dominojnë profilet e AAP-së. Për 

shembull, 20% e vendeve të lira të punës janë në sektorët e prodhimit, ndërsa vetëm 7% 

e nxënësve të AAP-së studiojnë në profile që lidhen me sektorin e prodhimit; shëndetësia 

zë vetëm rreth 3% të vendeve të lira të punës, ndërsa ajo përfaqëson 22.3% të nxënësve 

në shkollat e AAP-së.20  
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20 Është e rëndësishme të theksohet se kërkesa për të studiuar në profile të lidhura me shëndetësinë është të paktën pjesërisht e nxitur 
nga rritja e kërkesës për profesionistë shëndetësorë në vendet e BE-së, veçanërisht në Gjermani, ku nxënësit synojnë të emigrojnë.



Një dimension tjetër i mospërputhjes është ai gjeografik: nëse korrespondojnë 

vendndodhja e shkollave me profile të caktuara dhe kompanitë në sektorë të ngjashëm. 

Kjo analizë është përgatitur nga një aktivitet i projektit ALLED2 (ALLED2, 2021).21 

Përdorimi i treguesve si: numri i bizneseve për qytet, që tregojnë kërkesën për fuqi 

punëtore; Profilet e AAP-së që mbulojnë çdo industri, duke treguar ofertën e fuqisë 

punëtore; dhe distancën në kilometra mes shkollave në rajon, studimi ofron njohuri mbi 

programet e studimit dhe jep drejtim se në cilat fusha duhet të krijohen programet e reja 

të studimit ose në cilat fusha ka nevojë për zgjerimin e programit të studimit. Dëshmia për 

mospërputhjen gjeografike në mes të kërkesave të tregut dhe profileve të AAP-së u 

përmendën gjatë tryezave të rrumbullakëta të organizuara për këtë dokument. Për 

shembull, një shkollë që ofron një profil të ekonomisë dhe të juridikut raportoi se 

kompanitë në atë rajon nuk kërkojnë të diplomuar të AAP-së për pozicione ekonomike 

dhe juridike, pasi ato plotësohen nga të diplomuarit e arsimit të lartë.

Dëshmitë për mungesën e shkathtësive të caktuara në disa sektorë janë mbledhur 

përmes Barometrit Shkathtësive në Kosovë 2021 (ALLED2, 2022c) me pjesëmarrjen e 

21 http://alled.eu/wp-content/uploads/2022/02/Barometer-2020-2021-24-Feb-2021-1.pdf

Tabela 4: Struktura e vendeve të lira të punës sipas sektorëve të ekonomisë (ndarja në total, në %)

2019 2020 2021

Bujqësi, pylltari dhe peshkim 13.6% 4.2% 10.3%

Minierat dhe guroret 1.0% 0.1% 1.1%

Prodhim 27.1% 15.6% 17.6%

Furnizimi me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar 1.3% 0.3% 1.5%

Furnizimi me ujë, kanalizimet, menaxhimi i mbetjeve dhe

aktivitetet e rivitalizimit të tokës

Ndërtimi 4.0% 10.9% 5.4%

Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i mjeteve motorike, motoçikletave 25.4% 28.4% 21.1%

Transporti dhe telekomunikacioni 3.3% 3.2% 2.1%

Akomodim dhe aktivitete sherbimi me ushqim 7.2% 19.9% 10.3%

Informacioni dhe komunikimi

Aktivitete financiare dhe sigurime 1.4% 0.5% 2.1%

Aktivitetet e pasurive të paluajtshme 2.7% 3.7% 5.3%

Aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike

Aktivitetet administrative dhe shërbimet mbështetëse

Administrata publike dhe mbrojtja; sigurimet shoqërore të detyrueshme 1.7% 1.9% 1.9%

Arsimi 1.4% 1.8% 3.5%

Shëndeti i njeriut dhe aktivitetet e punës sociale 1.1% 2.4% 4.0%

Shërbime kolektive, sociale dhe personale 7.5% 5.4% 11.3%

ë

Veprimtaritë e organizatave ndërkombëtare 0.2% 0.3% 1.9%

Aktivitete shtëpiake 1.4% 1.5% 1.8%

15,647Numri i përgjithshëm i vendeve të lira të punës 11,116 10,743

Burimi: Agjencia e Punësimit, Raportet Vjetore të Punës dhe Fuqisë së Punës 2019, 2020, 2021.
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Odës Ekonomike të Kosovës. Barometri i Shkathtësive përfshiu një anketë të 400 

kompanive me më shumë se pesë të punësuar në sektorët ekonomikë (përjashtuar aty 

kompanitë e sektorit publik dhe shërbimet publike). Barometri mblodhi informata mbi 

nevojat e kompanive për një sërë shkathtësish në tre deri në pesë vitet e ardhshme dhe 

sfidat me të cilat përballen punëdhënësit për të plotësuar vendet e lira të punës për 

profesione të ndryshme tani dhe në të ardhmen e afërt. Gjetjet e anketës sugjeruan se 

profesionet më të kërkuara janë menaxherët, teknikët dhe profesionistët e asociuar, të 

ndjekur nga punëtorët e zanateve dhe punëtorët e profesioneve të lidhura, si dhe 

operatorët dhe montuesit e impianteve dhe makinerive. Dy kategoritë e fundit janë 

pikërisht ato që priten nga profilet përkatëse në shkollat e AAP-së. Studimi zbuloi 

gjithashtu se ndërmarrjet përballen me vështirësi për të plotësuar vendet e lira të punës 

për punëtorët e kualifikuar në bujqësi, pylltari dhe peshkim, teknikë dhe profesionistë të 

asociuar, si dhe profesionistë. Barometri i Shkathtësive gjithashtu mblodhi të dhëna për 

vendet e lira të punës sipas profesioneve, si përqindja e numrit të përgjithshëm të 

punonjësve në atë profesion. Gjetjet tregojnë se raportet e vendeve të lira të punës janë 

më të lartat në grupin e profesioneve të 'Punonjësve të zejtarisë dhe tregtive të lidhura' 

(gati 53%), e ndjekur nga profesioni i 'Operatorëve dhe montuesve të impianteve dhe 

makinerive' (50%) dhe 'Teknikët dhe profesionistët e asociuar' (48%). Përsëri, në këto 

fusha shkollat e AAP-së po mbeten prapa kërkesës dhe do të vazhdojnë ta bëjnë këtë 

nëse nuk bëjnë disa ndryshime në mënyrën e punës së tyre.

Këto gjetje konfirmojnë se oferta e profesioneve dhe aftësive të ndryshme nga shkollat e 

AAP-së nuk është plotësisht në përputhje me kërkesën e tregut të punës, gjë që krijon 

kosto për kompanitë e detyruara të përdorin punonjës me aftësi më të ulëta, të ofrojnë 

më shumë trajnime dhe/ose angazhim të ekspertëve ndërkombëtarë dhe rrjedhimisht, 

kanë produktivitet dhe konkurrueshmëri më të ulët. Në SKZH 203022, mungesa e fuqisë 

punëtore të kualifikuar frenon zhvillimin dhe inovacionin e sektorit privat në Kosovë. Siç 

raportohet në Barometrin e Shkathtësive 1.0, mospërputhjet e aftësive çojnë në një rritje 

të kostos së rekrutimit dhe kostos së trajnimit për punëdhënësit; dëmtojnë pagat dhe 

produktivitetin, cilësinë e vendeve të punës dhe kënaqësinë e punonjësve; dhe 

ngadalësojnë planet e zgjerimit të kompanive.
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Përgjigja strategjike 1: Planifikimi i mençur i AAP-së për të përmbushur nevojat e 
ardhshme të tregut të punës

Pas diskutimit të sfidës së parë me të cilën përballet sektori privat, kjo pjesë këtu 

shpjegon reagimin strategjik të OEK-ut ndaj kësaj sfide. Siç u diskutua më lart, ka mjaft 

prova që tregojnë se ofrimi i shkathtësive dhe profesioneve të ndryshme nga shkollat e 

AAP-së nuk është në përputhje me kërkesën në ekonomi dhe numri i nxënësve në profile 

të ndryshme nuk përputhet me shpërndarjen e krahasueshme sektoriale të punësimit ose 

me vende te lira pune për profesione të ndryshme. Qasja me kohë në të dhëna të cilësisë 

së lartë për kërkesën dhe ofertën e profesioneve dhe aftësive të

ndryshme është me rëndësi thelbësore për kompanitë, shkollat e AAP-së, nxënësit dhe 

prindërit e tyre. Përgjigja strategjike ndaj sfidës së parë është zhvillimi i një sistemi të 

planifikimit të mençur të AAP-së duke përdorur disa nga informatat ekzistuese në tregun 

e punës dhe duke e kombinuar atë me informatat e zhvilluara rishtazi. OEK së bashku me 

shoqatat sektoriale mund të kontribuojnë në planifikim të mençur të AAP-së për të 

siguruar që oferta e të diplomuarve nga AAP të afrohet gradualisht me nevojat e tregut 

të punës në të ardhmen. Kjo bëhet përmes përgatitjes së botimeve të rregullta të 

Barometrit të Shkathtësive në Kosovë dhe Analizave të rregullta të Tregut të Punës dhe 

bazuar në platformën e Barometrit të Tregut të Punës të Kosovës të zhvilluar tashmë nga 

ALLED2. OEK është në një pozicion unik për të bërë përgatitjen e Barometrit të 

Shkathtësive – ka lidhje dhe qasje të mirë tek kompanitë, si dhe realizon anketa të 

rregullta me anëtarët e saj dhe për këtë arsye mund të zgjerojë anketat e saj të rregullta 

duke përfshirë pyetësorin për Barometrin e Shkathtësive. Në kuadër të OEK-ut, do të 

themelohen komitetet sektoriale të arsimit, për të luajtur një rol kritik në përgatitjet për 

Barometrin e Shkathtësive në Kosovë dhe Analizën e Tregut të Punës. Për më shumë, 

komitetet sektoriale të arsimit do të veprojnë si urë lidhëse në mes të MASHTI-t, shkollave 

të AAP-së, komunave dhe sektorit privat.

Metodologjia për Barometrin e Shkathtësive është zhvilluar tashmë nga ALLED2 projekti 

(përmendet më lart) në të cilin ishte përfshirë edhe OEK, duke marrë pjesë aktive në 

fazën e mbledhjes së të dhënave dhe anketimin e ndërmarrjeve. Barometri i Shkathtësive 

në Kosovë do të organizohet në baza vjetore, çdo vit për një grup të ndryshëm sektorësh 

dhe do të përsëritet çdo tre vjet për secilin sektor. OEK do të duhet të zhvillojë 

kapacitetet e Departamentit të vet të AAP-së në disa fusha (marrja e mostrave, mbledhja 

e të dhënave dhe analiza e të dhënave) në mënyrë që të përgatisë Barometrin e 

Shkathtësive në Kosovë çdo vit.

Përveç kësaj, OEK do të kryejë analiza të rregullta të tregut të punës duke hulumtuar të 

dhënat për të diplomuarit e profileve të ndryshme të ardhur nga AAP dhe duke i 

krahasuar ato me kërkesën për punë sipas sektorëve të ndryshëm. Analiza do të përfshijë 

gjithashtu përdorimin e të dhënave nga Agjencia e Statistikave të Kosovës për përbërjen 

e BPV-së dhe të punësimit; të dhënat nga Agjencia e Punësimit për vendet e lira të punës; 

Barometrin Kosovar të Tregut të Punës për të dhënat për profilet dhe të diplomuarit e 

AAP-së; dhe Barometrin e Shkathtësive në Kosovë për informata sa i përket kërkesave të 
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Përveç mospërputhjes në mes të profileve të AAP-së dhe profesioneve të kërkuara dhe 

mosbalancimit numerik në mes të ofertës dhe kërkesës, ka gjithashtu dëshmi se të 

diplomuarit nga shkollat e AAP-së nuk mund t'i aftësojnë të diplomuarit e tyre me njohuri 

dhe shkathtësi të cilësisë së lartë të kërkuara nga punëdhënësit, p.sh., cilësia e arsimit në 

AAP në shumicën e profileve është mjaft e ulët. Kjo është njohur në SKZH 2030, PSAK 

2022-2026 dhe në Programin e Reformës Ekonomike (PRE) për Kosovën 2022-2024. Ky 

i fundit raporton se pas punësimit, punëdhënësit duhet të ofrojnë trajnime mjaft të gjata 

për të diplomuarit për t'u mundësuar atyre të kryejnë me efektivitet detyrat që lidhen me 

punën e tyre: mesatarisht një punonjësi i ri ka nevojë për rreth 7.8 muaj trajnime në 

industrinë e përpunimit të drurit. 7.3 muaj në përpunimin e metaleve dhe pajisjeve 

elektrike, dhe 6.7 muaj në teknologjinë e informacionit (PRE, 2022-2024). Për më tepër, 

individëve të sapopunësuar u mungojnë shkathtësitë horizontale si kreativiteti, aftësitë 

ndërmarrëse dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve. Raporti thekson se shkathtësitë 

dhe njohuritë e tilla si menaxhimi i ndryshimit dhe kreativiteti, aftësitë e komunikimit dhe 

aftësitë digjitale për menaxhimin e klientëve dhe furnitorëve që do të bëhen thelbësore 

në epokën pas Covid-19 (që të tria u konsideruan thelbësore nga më shumë se 70% e të 

anketuarve ). Nevoja e secilit profesion për trajnim për njohuri dhe shkathtësi si dhe 

nevoja për trajnim në aftësitë horizontale është konfirmuar edhe nga Barometri i 

Shkathtësive në Kosovë 1.0 (ALLED2, 2022c).

Njohuritë dhe aftësitë e pamjaftueshme në radhët e të diplomuarve të AAP-së janë për 

shkak të disa faktorëve, e që kryesorët janë: kurrikula e AAP-së nuk pasqyron nevojat e 

tregut të punës; mungesë pothuajse totale e mësimdhënësve me praktikë profesionale në 

shkollat e AAP-së; bashkëpunim i dobët ose inekzistent në mes të shkollave të AAP-së 

dhe punëdhënësve; pajisje të vjetruara në punëtori të cilat aktualisht ofrojnë përvojën 

praktike të vetme për nxënësit; mësimdhënësit shpesh nuk ligjërojnë lëndët në të cilat 

janë të specializuar; prania e shumë pengesave për vendosjen e nxënësve në kompani për 

mësim në vendin e punës. Studimi i fundit i realizuar në vitin 2021 në kuadër të projektit 

ALLED2 (ALLED2, 2021) gjeti se në mesin e 20 shkollave të AAP-së të mbështetura nga 

ALLED2 (nga 67 që veprojnë në Kosovë), vetëm 55% e shkollave raportuan se kurrikulat 

parashikuara për shkathtësitë dhe profesionet për sektorë të ndryshëm; dhe informatat e 

mbledhura nga shoqatat sektoriale.

Me këto ndërhyrje, OEK-ja dhe përfaqësues të tjerë të sektorit privat kontribuojnë 

drejtpërdrejt në objektivin e dytë të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 2030 - 

SKZH2030 për Përafrimin më të mirë të sistemit arsimor me nevojat e tregut të punës (në 

kuadër të synimit Zhvillimor për Zhvillim të Barabartë Njerëzor) dhe të objektivit 

strategjik 3 të Planit Strategjik të Arsimit të Kosovës 2022-2026- PSAK- për 

Harmonizimin e Arsimit dhe Aftësimit Profesional me Zhvillimet Dinamike të Teknologjisë 

dhe Tregut të Punës, në funksion të mësimit gjatë gjithë jetës.
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3.2 Sfida 2. Të diplomuarit nga AAP kanë nevojë për njohuri dhe shkathtësi të 
përshtatshme për Industrinë 4.0



e tyre janë relevante për nevojat e tregut të punës, 15% më pak se rezultatet e anketës në 

vitin 2020.

Bashkëpunimi i kufizuar në mes të shkollave dhe ndërmarrjeve është dokumentuar 

përmes një ankete të realizuar së fundmi me 214 ndërmarrje në Kosovë, nga një aktivitet 

i projektit ALLED2 (ALLED2, 2022b). Anketa zbuloi se përderisa 86% e ndërmarrjeve e 

konsiderojnë bashkëpunimin me shkollat e AAP-së si të favorshëm për biznesin e tyre, një 

pjesë e madhe e tyre nuk kanë pasur asnjë bashkëpunim të tillë (68%). Përfitimet 

kryesore të përmendura ishin: përafrimi më i mirë në mes të tendencave të industrisë dhe 

përmbajtjes së kurrikulës shkollore, aftësimi profesional i fuqisë punëtore, rritja e 

efikasitetit dhe cilësisë së shërbimeve dhe produkteve, përmirësimi i shkathtësive dhe 

cilësisë së fuqisë punëtore me potencial për punësim pas diplomimit si dhe lehtësimi i 

zgjerimit të biznesit, si dhe fuqizimi i biznesit. Mungesa e bashkëpunimit është konstatuar 

edhe nga një studim i realizuar nga projekti Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim 

(KEEN) në vitin 2019 (KEEN, 2019). Anketa është realizuar me 400 biznese për të matur 

shkallën e bashkëpunimit të tyre me institucionet e AAP-së në Kosovë dhe gatishmërinë 

e tyre për të rritur këtë bashkëpunim.

Përderisa disa skema që përfshijnë bashkëpunimin me kompanitë e sektorit privat mund 

të gjenden në disa shkolla të AAP-së, mësimi në vendin e punës (MVP) është më i 

zhvilluari nga këto skema dhe shihet si një komponent i rëndësishëm për ngritjen e 

cilësisë së arsimit të AAP-së dhe nxënësve. Kjo është veçanërisht në rastet kur shkollat 

nuk kanë punëtori të pajisura mirë dhe u mungojnë burimet financiare të nevojshme për 

të përmirësuar punëtoritë e tyre – siç është situata me shumicën e shkollave të AAP-së. 

Për më shumë në disa profile dhe disa shkolla, por gradualisht duke u shtrirë në të gjitha 

shkollat dhe të gjitha profilet (UA për IAAP, Nr. 137, 2000).

Mungesa e burimeve financiare në dispozicion të shkollave pengon ofrimin e arsimit 

cilësor dhe relevant. Aktualisht në Kosovë formula e financimit për gjimnazet dhe shkollat 

e AAP është e njëjtë dhe nuk ndryshon as edhe sipas profileve të AAP-së. Një studim i 

realizuar nga programi ALLED2 (Kolegji Ndërkombëtar për Biznes dhe Teknologji, 2020) 

raportoi se formula aktuale e financimit nuk adreson nevojat e sistemit të AAP-së dhe 

duhet të rishikohet. Studimi raporton se mbi 90% e buxhetit total të shkollës shpenzohet 

për paga dhe mëditje kurse pjesa e mbetur e buxhetit nuk mjafton për të mbuluar 

shpenzimet e nevojshme operative. Raporti propozon një formulë të re financimi të 

bazuar në nevojat për sistemin e AAP-së me qëllim të përmirësimit të planifikimit 

financiar në shkollat e AAP-së. Formula e propozuar është përshtatur me nevojat 

specifike të sistemit të AAP-së në Kosovë dhe adreson sfidat kryesore me të cilat 

përballen shkollat e AAP-së në aspektin e financimit. Formula merr parasysh të gjitha 

profilet e ofruara në çdo shkollë të AAP-së dhe konsideron dallimet e tyre sa i përket 

burimeve dhe materialeve të kërkuara për mësimdhënie dhe mësimnxënie. Gjatë 

realizimit të intervistave të bëra për këtë dokument, është vërejtur se shpesh materialin e 

duhur për praktikë në kabinete e sjellin vet nxënësit (kjo është raportuar edhe nga një prej 

shkollave të intervistuara për këtë hulumtim). Informatat e mbledhura përmes 

intervistave për këtë hulumtim dhe studim të mëparshëm të realizuar nga programi i 
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ALLED2 (Rizvanolli Bajraktari, 2021) zbulojnë se punëtoritë shkollore nuk janë plotësisht 

dhe në mënyrë adekuate të pajisura, duke i penguar nxënësit të aftësohen siç duhet në 

profesionet e tyre të zgjedhura. Drejtorët e shkollave kanë raportuar se ndërmarrjet janë 

shumë më të përditësuara me teknologjinë dhe proceset e punës sesa punëtoritë e 

shkollave dhe është e pamundur që shkollat të ndjekin përparimet në teknologji. Gjatë 

tryezave të organizuara për këtë analizë u pranua se për shumicën e profileve, shkollave 

u mungojnë pajisjet moderne dhe për këtë arsye nuk mund të përgatisin vetë nxënësit 

për punësim, andaj është e një rëndësie kritike vendosja e nxënësve në kompani për 

mësim në vendin e punës.

Sipas Kornizës së Kurrikulës së Kosovës (KKK) aktuale, lënda e praktikës profesionale 

duhet të jetë pjesë e integruar e kurrikulës së shkollës së mesme të AAP-së e cila bazohet 

në arsimin e bazuar në kompetenca dhe rezultatet e të nxënit. Korniza për praktikën 

profesionale mbulon të gjithë nxënësit e klasave 10-12 dhe organizohet si në vijim: Klasa 

10: Teoria 60% kundrejt praktikës 40%; Klasa 11: Teoria 50% kundrejt praktikës 50%; Klasa 

12: Teoria 40% kundrejt praktikës 60%. Programet për praktikën profesionale janë krijuar 

me qëllim që t'u mundësojnë nxënësve të kalojnë një periudhë të caktuar kohore në 

ndërmarrje për të fituar përvojë praktike që do t’i ndihmonte në zgjedhjen e karrierës së 

tyre dhe do të ndërtonte shkathtësitë e tyre në lidhje me industrinë. Shkollat e AAP-së në 

Kosovë ofrojnë dy lloje kryesore të programeve të mësimit në vendin e punës: mësimin në 

vendin e punës në punëtoritë e shkollave të AAP-së dhe praktikën profesionale në 

ndërmarrje. E rëndësishme është të theksohet se Korniza kurrikulare kombëtare është në 

fazën e fundit të zhvillimit. Në vitin 2020, UA nr. 137/2020 ka hyrë në fuqi, por për shkak 

të kufizimeve COVID-19, zbatimi i tij është shtyrë deri në shtator 2022. Nuk ka statistika 

zyrtare për përfshirjen e nxënësve në mësim në vendin e punës, por studimet në 

dispozicion dhe diskutimet me shkollat dhe zyrtarët e MASHTI-t konfirmojnë se vetëm 

një pjesë e kufizuar e nxënësve kanë mundësi të vendosen në kompani. Edhe kur gjenden 

kompanitë, mbeten ende shumë sfida për të realizuar bashkëpunimin mes biznesit dhe 

shkollës. Disa sfida të rëndësishme të identifikuara nga punëdhënësit (një anketë me 212 

punëdhënës në 2022) janë: mungesa e transportit nga shkolla në kompani për nxënësit 

(61.7% e të anketuarve), mungesa e sigurimit aksidental për nxënësit gjatë praktikës 

(55.6%) dhe mungesa e qasjes serioze të nxënësve dhe ngurrimi për të bashkëpunuar për 

punë praktike (44,9%) (ALLED2, 2022b). Pavarësisht këtyre sfidave, 95% e bizneseve të 

anketuara shprehën gatishmërinë e tyre për bashkëpunim në të ardhmen me shkollat 

profesionale. Punëdhënësit gjithashtu sugjeruan se ka nevojë për mbështetje nga ana e 

Qeverisë për të stimuluar dhe inkurajuar bizneset të bashkëpunojnë me shkollat 

profesionale. Edhe pse MASHTI ka ndarë buxhet për komunat për mbulimin e sigurimit 

aksidental për nxënësit, sipas shkollave të intervistuara, fondet nuk janë vënë në 

dispozicion për sigurimet aksidentale dhe janë shfrytëzuar për përdorime të tjera.23 Kjo 

paraqet rrezik për kompanitë në rast aksidenti në punë dhe i demotivon për të pranuar 

nxënës për MVP. Programi i ALLED2 ka realizuar një analizë për të identifikuar 
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modalitetet për stimulimin e punëdhënësve dhe së shpejti do të publikojë një dokument 

propozimi politikash me opsione të mundshme për kontekstin e Kosovës. Ofrimi i MVP-së 

me cilësi të mirë kërkon gjithashtu praninë e instruktorëve brenda kompanisë, trajnerëve 

brenda kompanisë dhe master trajnerë. Sipas përfaqësuesit të MASHTI-t, deri më tani 

janë trajnuar 300 instruktorë nëpër kompani (me certifikatë), por nuk ka trajnerë dhe 

master trajnerë brenda kompanisë.

Një pengesë tjetër për ofrimin e arsimit cilësor në AAP-së në Kosovë konsiderohet të jetë 

mungesa e mësimdhënësve të kualifikuar të AAP-së në (ETF, 2020). Në raportin e ETF 

thuhet se një numër i konsiderueshëm mësimdhënësve nuk kanë përvojë të mëparshme 

praktike dhe kjo çështje është ngritur edhe nga pjesëmarrësit e Tryezave të këtij studimi. 

Mësimdhënësit e AAP-së duhet të avancojnë dhe përditësojnë aftësitë e tyre 

profesionale, ishte propozimi i përmendur nga një prej përfaqësuesve të shoqatave 

sektoriale gjatë diskutimeve në tryezën e rrumbullakët për këtë hulumtim. Teknologjia 

dhe proceset e punës kanë ndryshuar në mënyrë drastike dhe mësimdhënësve të AAP-së 

nuk u janë ofruar trajnime për avancimin e aftësive të tyre. Plani Strategjik i Arsimit të 

Kosovës 2022-2026 planifikon të ofrojë zhvillim të vazhdueshëm profesional për 

mësimdhënësit e AAP-së. Duhet të sigurojë që të futen dispozita për përfshirjen e 

trajnimit teknik në listën e lëndëve të përfshira në katalogun e arsimit të vazhdueshëm 

profesional.

Zhvillimi i kapaciteteve të mësimdhënësve mund të mbështetet nga instituti i UP-së 

(UPCO). UPCO përbëhet nga Universiteti i Prishtinës, Komuna e Prishtinës dhe Oda 

Ekonomike e Kosovës përmes bashkëpunimit të strukturuar në mes të botës akademike, 

sektorit publik dhe komunitetit të industrisë/biznesit (Triple helix në realitet) paraqet një 

terren të shëndoshë për ofrimin e suksesshëm të arsimit cilësor, përfshirë AAP-në dhe 

nxitjen e një ekosistemi ndërmarrës në Kosovë në përputhje me trendet dhe zhvillimet më 

të fundit teknologjike (ALLED2, 2022a). Më tej, do të eksplorojë potencialin për 

përsosmëri në mësimdhënie dhe mësimnxënie, transferime inovative të teknologjisë 

ndërmarrëse në nivel lokal dhe kombëtar, duke ndjekur trendet e BE-së. Instituti UPCO do 

t'i hapë mundësi të reja UP-së dhe partnerëve të saj për përafrim më të mirë me politikat, 

trendet dhe zhvillimet e BE-së dhe për të kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe shoqëror 

të Kosovës të bazuar në njohuri (ALLED2, 2022a).
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Sfida e tretë me të cilën përballet aktualisht sektori privat është mjedisi ndërmarrës i 

dobët dhe mentaliteti i dobët ndërmarrës tek të rinjtë. Rritja e qëndrueshme ekonomike 

është e lidhur ngushtë me qëndrimet dhe mentalitetin ndërmarrës të popullsisë që mund 

të zhvillohen dhe forcohen në mjediset arsimore (shkolla dhe universitete) dhe familje. 

Përderisa procesi i tranzicionit në një ekonomi tregu në Evropën Jugore, Qendrore dhe 

Lindore u karakterizua me aktivitete të gjera ndërmarrëse në pothuajse të gjitha vendet, 

shumica e tyre ishin të tipit 'ndërmarrësi e bazuar në nevoja' dhe më pak të tipit 

'ndërmarrësi e mundësive'. Përderisa e para mund të gjenerojë punësim dhe të ardhura 

Përgjigja strategjike 2: Rritja/Përmirësimi i cilësisë së sistemit të AAP-së

Pas diskutimit të sfidës së dytë me të cilën përballet sektori privat, kjo pjesë shpjegon 

reagimin strategjik të OEK ndaj kësaj sfide. Dëshmitë e ofruara më lartë tregojnë se edhe 

kur shkollat e AAP ofrojnë profesione të kërkuara, njohuritë dhe kompetencat e fituara 

nga nxënësit nuk janë në përputhje me kërkesat e punëdhënësve. Mungesa e 

shkathtësive praktike është shqetësimi më i dalluar i punëdhënësve. Kjo mangësi është 

pranuar në Strategjinë Kombëtare të Kosovës për Zhvillim 2030 dhe në PSAK 2022-2026. 

OEK së bashku me shoqatat sektoriale mund të kontribuojnë në zhvillimin e

mësimit/shkathtësive praktike të nxënësve të AAP-së. OEK do të veprojë si 

ndërmjetësues në mes të shkollave të AAP-së dhe kompanive për skemën e Mësim në 

Vendin e Punës (MVP); trajnimin e instruktorëve brenda kompanie, trajnerëve brenda 

kompanie dhe master trajnerëve; zhvillimin dhe mirëmbajtjen e një baze të 

dhënash/platformë për MVP me të dhëna për nxënësit, shkollat, kompanitë dhe 

instruktorët e kompanive; dhe çertifikimin e kompanive për MVP. Të gjitha këto 

intervenime mund të realizohen në bashkëpunim të ngushtë me komitetet sektoriale të 

arsimit (të cilat përfshijnë përfaqësues nga shoqatat sektoriale) dhe do të kryhen nga 

Zyrat Rajonale të OEK-ut. Zyrat Rajonale do të kenë nevojë të mbështeten me kapacitete 

njerëzore shtesë dhe t'i nënshtrohen ndërtimit të kapaciteteve. Siç u përmend më lart, 

mungesa e burimeve financiare është një sfidë urgjente për shkollat që duan të ofrojnë 

arsim cilësor për nxënësit e tyre. Hulumtimi i mundësisë për krijimin e një fondi trajnimi të 

ngjashëm me sistemin francez të taksave është konsideruar në Planin e Veprimit të 

OEK-ut (shih Shtojcën 1).

Ndërhyrjet e parapara në kuadër të këtij objektivi strategjik janë drejtpërdrejt të lidhura 

me objektivin e dytë të Strategjisë Kombëtare për Zhvillim 2030 për Përafrimin më të 

mirë të sistemit arsimor me nevojat e tregut të punës (në kuadër të synimit Zhvillimor për 

Zhvillim të Barabartë Njerëzor) dhe të objektivit strategjik të Planit Strategjik të Arsimit 

të Kosovës 2022-2026- për harmonizimin e arsimit dhe aftësimit profesional me 

zhvillimet dinamike të teknologjisë dhe tregut të punës, në funksion të mësimit gjatë 

gjithë jetës, specifkisht me objektivin 3.4 Ofrimin e mundësive për zbatimin e mësimit 

praktik dhe funksionalizimin e shërbimeve për këshillime për karrierë.
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3.3 Sfida 3. Drejt mendësisë ndërmarrëse dhe edukimit ndërmarrës



për ndërmarrësin dhe familjen e ngushtë, shtrirja dhe ndikimi i saj janë të vogla dhe të 

kufizuara. Por lloji i fundit është një përpjekje për t'iu përgjigjur një mundësie, një vendim 

i ndërgjegjshëm për t'u përfshirë në marrjen e rrezikut që nuk lind nga nevoja, por nga 

njohja e një kamare (niche) në treg. Ndërmarrësia e mundësive lidhet me krijimin e 

firmave të orientuara drejt rritjes dhe mundësive të punësimit përtej familjes së ngushtë 

së ndërmarrësit. Që ndërmarrësia e mundësive të zhvillohet, duhet të jetë i pranishëm 

mjedisi dhe ekosistemi i duhur. Kjo përfshin rritjen e vetëdijesimit dhe edukimin për 

ndërmarrësi në të gjithë sistemin arsimor, po edhe në familje dhe shoqëri.

Në shoqërinë e sotme që ndryshon me shpejtësi, është thelbësore që të gjithë të kenë 

aftësinë për të vepruar sipas mundësive dhe ideve, për të punuar me të tjerët, për të 

menaxhuar karriera dinamike dhe për të formësuar të ardhmen për të mirën e 

përgjithshme. Për të arritur këto qëllime, ne kemi nevojë për njerëz, ekipe dhe organizata 

me një mentalitet ndërmarrësie, në çdo aspekt të jetës. Komisioni Evropian ka zhvilluar 

Kornizën Evropiane të Kompetencës së Ndërmarrësisë (EntreComp) si një kornizë 

referimi për të shpjeguar se çfarë nënkuptohet me një mentalitet ndërmarrësie. 

EntreComp ofron një përshkrim të plotë të njohurive, aftësive dhe qëndrimeve që u 

duhen njerëzve për të qenë ndërmarrës dhe për të krijuar vlera financiare, kulturore ose 

sociale për të tjerët. EntreComp është një kornizë e përbashkët referuese që identifikon 

15 kompetenca në tre fusha kryesore që përshkruajnë se çfarë do të thotë të jesh 

ndërmarrës.24 Që nga krijimi i tij në vitin 2016, EntreComp është përdorur si në politika 

ashtu edhe në praktikë në shumë sektorë për të mbështetur qytetarinë aktive, 

inovacionin, mundësinë e punësimit dhe të mësuarit përmes të menduarit dhe veprimit 

ndërmarrës. EntreComp mund të ofrojë bazën për zhvillimin e edukimit ndërmarrës 

nëpër shkollat e AAP-së.

Tradicionalisht, shkollat e AAP-së në Kosovë kanë synuar trajnimin e nxënësve të tyre për 

shkathtësi dhe disiplina specifike, duke i përgatitur ata për punësim në sektorin publik ose 

privat. Më pak vëmendje i është kushtuar përgatitjes së nxënësve për vetëpunësim si një 

rrugë alternative. Përderisa të gjitha shkollat në Kosovë pritet të ofrojnë arsim për 

ndërmarrësi për nxënësit në të gjitha profilet, diskutimet tona me shkollat e AAP-së 

konfirmojnë se kjo bëhet kryesisht për ata nxënës që janë në profilet e ekonomisë dhe 

biznesit dhe jo për ata në profilet e tjera – madje edhe për profilet e ekonomisë dhe 

biznesit, është një përpjekje e sipërfaqësore për të mësuar ndërmarrësinë në vend që të 

inkurajojë dhe mundësojë praktikën dhe mentalitetin ndërmarrës. Shkollat e AAP-së 

mund të promovojnë qasjen ndërmarrëse duke organizuar ngjarje të veçanta, panaire, 

vizita në firma të vogla të suksesshme, vizita mysafirësh në shkolla nga ndërmarrës të 

suksesshëm për të entuziazmuar nxënësit dhe për t'i inkurajuar ata që të mendojnë për 

aktivitetet ndërmarrëse si një opsion serioz për karrierën e tyre. Por për të qenë efektive, 

vizitat e tilla dhe aktivitetet e tjera duhet të organizohen sistematikisht nga një Zyrë (siç 
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janë Qendrat e Këshillimit të Karrierës) me personel të trajnuar siç duhet me lidhjet në 

sektorin privat dhe qasje në një grup ndërmarrësish. Gjithashtu duhet të mbështetet dhe 

promovohet nga mësimdhënësit në të gjitha fushat lëndore, në mënyrë që etika e 

shkollës të mund të ndryshojë gradualisht qëndrimin dhe mentalitetin ndërmarrës.

Përgjigja strategjike 3: Kontributi në zhvillimin e mentalitetit ndërmarrës

OEK dhe organizatat e tjera të sektorit privat mund ta lehtësojnë këtë proces duke i 

lidhur shkollat dhe kompanitë, duke i prezantuar shkollat me kompani të suksesshme dhe 

ndërmarrës të lidhur me profile të ndryshme. Një program tjetër, i planifikuar të jetë i 

detyrueshëm në të gjitha shkollat e AAP-së, i promovuar nga, Qendra Kosovare e 

Firmave Ushtrimore e MASHTI-t është skema Practice Enterprise (ndërmarrje për 

praktikë) ku nxënësit krijojnë një kompani virtuale dhe pritet ta zhvillojnë atë me kalimin 

e kohës, duke u marrë me aspekte të ndryshme (ligjore, financiare, analiza të tregut, 

modele biznesi, etj.) të krijimit dhe drejtimit të kompanive. OEK, në bashkëpunim me 

shoqatat e industrisë, mund të ndihmojë gjithashtu zhvillimin e Ndërmarrjeve për 

Praktikë duke i ndihmuar ata të gjejnë mentorë për nxënësit që t'i këshillojnë rreth 

aspekteve dhe sfidave të ndryshme të themelimit dhe drejtimit të një kompanie. OEK 

gjithashtu mund të mbështesë stafin përgjegjës për këtë element të syllabusit.

Krijimi i qasjes pozitive ndaj ndërmarrësisë dhe vetëpunësimit dhe zhvillimi i mentalitetit 

ndërmarrës në mesin e nxënësve, megjithatë kërkon një përpjekje të bashkërenditur nga 

familjet, mësimdhënësit, shkollat dhe shoqëria në tërësi për një periudhë të gjatë. Në të 

vërtetë, ndërmarrësia duhet të jetë një element i kurrikulës së fakulteteve të edukimit dhe 

programeve të trajnimit të mësimdhënësve, në mënyrë që ata (në të gjitha nivelet dhe të 

gjitha lëndët) të kenë një kuptim të rolit të ndërmarrësve në shoqëri. Kjo duhet të ndodhë 

edhe në nivelin e arsimit terciar (edhe pse kjo është përtej fushëveprimit të këtij studimi). 

OEK gjithashtu mund të punojë me fakultetet për të përmirësuar syllabuset e kurseve për 

ndërmarrësi.
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4
Bazuar në analizën e paraqitur në seksionin paraprak, vizioni i OEK-ut dhe i 

përfaqësuesve të sektorit privat në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional është 

ngritja e cilësisë së AAP-së dhe promovimi i një mentaliteti ndërmarrës në Kosovë. Ky 

vizion do të arrihet përmes kontributit të OEK-ut dhe sektorit privat për: a) planifikimin e 

mençur të AAP-së për të përmbushur nevojat e ardhshme të tregut të punës; b) 

rritjen/përmirësimin ei cilësisë së sistemit të AAP-së; dhe c) stimulimin e mentalitetit për 

shoqëri ndërmarrëse. Këto objektiva do të arrihen përmes një sërë ndërhyrjesh në tre 

vitet e ardhshme. Për secilin objektiv janë përcaktuar objektiva specifike për të 

mundësuar matjen e ndikimit të ndërhyrjeve. Treguesit e synuar dhe aktivitetet për secilin 

objektiv janë paraqitur në këtë seksion.

Në periudhën 2023-2025 pritet të arrihen këto rezultate: tre barometra të shkathtësive; 

tri analiza të tregut të punës dhe krijimi dhe funksionalizimi i pesë komisioneve sektoriale 

të arsimit (shih Tabelën 5).

Për të realizuar Barometrin e Shkathtësive do të ndërmerren detyrat në vijim. Fillimisht do 

të rishikohet pyetësori i Barometrit të Shkathtësive 1.0. Stafi i OEK-ut do të trajnohet në 

lidhje me teknikat e marrjes së mostrave dhe përcaktimin e madhësisë së mostrës (për 

sektorë dhe profesione). Çdo vit, Barometri i Shkathtësive do të përgatitet për një sektor 

të caktuar (kriteret: kontributi në BPV; punësimi; potenciali i eksportit, etj.). Do të 

zhvillohet vegla për mbledhjen e të dhënave dhe një pyetësor online. Do të ofrohet 

STRATEGJIA AFATMESME DHE 
PLANI I VEPRIMIT PËR OEK

4.1 Treguesit dhe aktivitetet për objektivin strategjik 1: Planifikimi i mençur i 
AAP-së për të përmbushur nevojat e ardhshme të tregut të punës

Baza
kumulativë

Synimi
2023

Synimi
2025

Burimi i
të dhënave

1 Objektivi strategjik 1: Planifikimi i mençur i AAP-së për të përmbushur 
nevojat e ardhshme të tregut të punës

1 Numri i Barometrave të Shkathtësive 1 3 MASHTI 
dhe OEK

2 Numri i analizave të tregut të punës 1 3 OEK

OEK3 Numri i komisioneve funksionale të arsimit sektorial 2 5

Tabela 5: Treguesit dhe aktivitetet për objektivin strategjik 1: Planifikimi i mençur i AAP-së për të përmbushur 
nevojat e ardhshme të tregut të punës
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OEK dhe sektori privat do të luajnë një rol aktiv në ngritjen e cilësisë së arsimit AAP. Në 

periudhën 2023-2025, OEK dhe sektori privat do të kontribuojnë në zbatimin e 

MVP-së/mësimit dual në 5 sektorë. Në total, 300 kompani do të certifikohen për të ofruar 

MVP dhe do të trajnohen 1000 instruktorë brenda kompanisë në nivelet 2 dhe 3. Për të 

mbështetur zhvillimin e kapaciteteve të mësimdhënësve të AAP-së, do të ndërmerret një 

vlerësim i shkurtër i situatës dhe një pilot skemë për të ofruar mundësi 

përmirësimi/rikualifikimi për mësimdhënësit e AAP-së në lëndët profesionale. Për të 

adresuar burimet e kufizuara financiare për shkollat e AAP-së, do të kryhet një studim për 

të vlerësuar krijimin e një fondi arsimi/trajnimi.

trajnim për mbledhjen e të dhënave dhe sigurimin e cilësisë dhe do të prodhohet një 

manual me udhëzime. Poashtu, do të ofrohen trajnime për analizën e të dhënave (dhe 

testimin e hipotezave)

dhe për shkrimin e raporteve. Intervistat personale të asistuara me kompjuter (CAPI) dhe 

paketa softverike Qualtrics do të blihen për mbledhjen dhe analizën e të dhënave. Të 

dhënat për Barometrin e Shkathtësive do të mblidhen nga zyrat rajonale të OEK-ut dhe 

anketuesit/stafi që bën mbledhjen e të dhënave i angazhuar nga OEK. Rezultatet nga 

Barometri i Shkathtësive do të diskutohen dhe vërtetohen përmes intervistave të 

thelluara dhe diskutimeve në fokus grupe me shoqatat sektoriale, ndërmarrjet dhe palët 

e tjera të interesuara. Raporti do të përgatitet nga stafi i OEK-ut dhe gjetjet do t'i 

prezantohen audiencës së gjerë. Barometri i Shkathtësive do të kontribuojë gjithashtu në 

planifikimin dhe identifikimin e sektorëve dhe profesioneve të ardhshme, të rëndësishme 

për zbatimin e Skemës së Garancisë për të Rinjtë.

Për të përgatitur raportin e rregullt vjetor për ofertën dhe kërkesën për punë, fillimisht 

OEK do të themelojë një komision arsimor dhe 5 komisione sektoriale të arsimit, të cilat 

do të shërbejnë si platformë për të analizuar zhvillimet e tregut të punës dhe për të 

propozuar ndryshime në arsimin e AAP. Për analizën e tregut të punës do të përgatitet 

metodologjia për raportin. Raporti do të përdorë të dhënat nga ASK, APRK dhe MASHTI, 

si dhe informata nga shoqatat sektoriale. Raporti do të identifikojë sektorët me potencial 

për rritje, konkurrueshmëri, IHD25 dhe faktorë të tjerë që mund të formësojnë ekonominë 

e Kosovës. Raporti do t’i ndajë të dhënat sipas rajoneve dhe komunave të tyre përkatëse, 

gjë që do t'u mundësojë atyre të identifikojnë sektorët me potencial për rritje.
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Tabela 6: Objektivi strategjik 2: Rritja/Përmirësimi i cilësisë së sistemit të AAP-së

Baza
kumulativët

Synimi
2023

Synimi
2025

Burimi i 
të dhënave

1 Objektivi strategjik 2: Rritja/Përmirësimi i cilësisë së sistemit të AAP-së 

1 Numri i kompanive të certifikuara për MVP shtesë
50

300 OEK

2
Numri i sektorëve që zbatojnë MVP-në/mësim dual 2 5

MASHTI 
dhe OEK

OEK
3 Numri i instruktorëve të certifikuar brenda 

kompanive dhe Niveli 2 dhe 3 (trajnerë brenda 
kompanive dhe master trajner)

120

15

n.d.

400
600+400=

1,000

OEK
4 Vlerësimi për krijimin e fondit të arsimit/aftësimit i 

kompletuar
1 1

OEK1 1
5 Një vlerësim i shkurtër i situatës dhe një pilot skemë 

për ofrimin e mundësisë për përmirësimi/rikualifikimi 
të mësimdhënësve të AAP-së në lëndët profesionale
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Për të mbështetur zgjerimin e MVP-së/mësimit dual, OEK do të krijojë një grup punues 

me pjesëmarrës nga MASHTI, Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë - MINT, 

OEK, Asociacionet Komunale, të cilat do të kenë një rol këshillues në lidhje me MVP. Do 

të përgatitet një protokoll për mbledhjen e të dhënave të shkollës dhe përputhjen e të 

dhënat e kompanisë dhe Zyrat Rajonale të OEK-ut (gjithashtu edhe personeli i 

sapopunësuar) do të trajnohen mbi protokollin e zhvilluar. Fillimisht do të mblidhen 

kontaktet e të gjitha shkollave me informata për profilin, numrin e nxënësve sipas profi-

leve dhe lokacionin. Të dhënat do të mblidhen edhe për kompanitë aktive në Kosovë, 

sipas komunave dhe aktiviteteve ekonomike. Zyrat rajonale të OEK-ut do të organizojnë 

takime me shkollat e AAP-së, për t’i shkëmbyer idetë dhe për t’i ndarë informatat rreth 

aktiviteteve të planifikuara nga Zyrat Rajonale dhe për të mësuar për nevojat specifike 

të shkollave. OEK së bashku me shoqatat sektoriale do t’i kontaktojnë kompanitë për të 

identifikuar ato të përshtatshme për MVP (të gatshme dhe me kapacitet) dhe do të 

përpilohet një listë e kompanive të interesuara për të pasur instruktorë të trajnuar 

brenda kompanive. Për të informuar kompanitë për rëndësinë dhe modalitetin e zbatim-

it të MVP-së, zyrat rajonale të OEK-ut, së bashku me shoqatat sektoriale do të organizo-

jnë sesione informuese. Do të mblidhen të dhëna për numrin e nxënësve që kompanitë 

mund të pranojnë; të dhënat do të ndahen sipas rajonit, komunës, profilit të studimit 

dhe sektorit. Të dhënat e kompanive dhe shkollave do të përputhen me njëra-tjetrën. 

Një ndërhyrje inovative është përgatitja e stafit të OEK-së për të luajtur rolin e 

trajnerëve të MVP-së për të mbështetur NVM-të për të pranuar nxënës të AAP - një 

mbështetje e ofruar nga Odat në Evropë. Disponueshmëria e instruktorëve të kualifikuar 

brenda kompanive është thelbësore për cilësinë e MVP-së. OEK do të vazhdojë të ofrojë 

trajnime për instruktorët brenda kompanisë në Nivelin 1. Për më tepër, OEK gjithashtu 

do të ofrojë trajnime për trajnerët e nivelit 2 brenda kompanisë dhe për trajnerin e 

nivelit 3/master. Fillimisht OEK, për këtë do të organizojë trajnimin e trajnerëve (brenda 

organizatës ose nga ekspertët).



OEK dhe sektori privat do të kontribuojnë në rritjen e mentalitetit për shoqërinë 

ndërmarrëse përmes trajnimit të 300 mësimdhënësve të AAP-së për ndërmarrësi; 

mbështetja e shkollave të AAP-së me 20 mentorë/ambasadorë të ndërmarrësisë; dhe 

përmes 3 ngjarjeve vetëdijësuese (1 në vit) për profesionet e reja në ngritje dhe 

mundësitë e punësimit/vetëpunësimit.

Për të ofruar trajnime të mësimdhënësve për edukimin e ndërmarrësisë në shkollat e 

AAP-së, fillimisht do të bëhet një analizë e ofrimit të edukimit për ndërmarrësi në shkol-

lat e AAP-së dhe përputhshmërisë me Entrecomp si dhe gatishmërisë së mësim-

dhënësve për t’u integruar dhe ofruar ndërmarrësinë në lëndët e tyre. Këtu fokusi do të 

jetë në të kuptuarit nëse katalogu i trajnimeve i MASHTI-t ofron komponentin e ndër-

marrësisë dhe nëse Fakulteti i Edukimit në Universitetin e Prishtinës dhe universitetet 

tjera që ofrojnë programe të trajnimit të mësimdhënësve do të aftësojnë mësimdhënësit 

për edukimin e ndërmarrësisë. Më pas, me mbështetjen e ekspertizës së jashtme, do të 

organizohet një program trajnimi për trajnimin e mësimdhënësve të AAP-së në përputh-

je me kornizën Entrecomp. Programi i trajnimit do të dorëzohet për akreditim në 

4.3 Treguesit dhe aktivitetet për objektivin strategjik 3: Stimulimi i mentalite-
tit ndërmarrës dhe edukimit ndërmarrës

Tabela 7: Objektivi strategjik 3: Stimulimi i mentalitetit ndërmarrës dhe edukimit ndërmarrës

Baza
Synimi
2023

Synimi
2025

Burimi i 
të dhënave

Objektivi strategjik 3: Kontributi në stimulimin e mentalitetit për shoqëri ndërmarrëse

1
Edukimi për ndërmarrësi: numri i mësimdhënësve të 
trajnuar për ndërmarrësi

50 300 OEK

2 Numri i mentorëve/ambasadorëve të ndërmarrësisë 5 20 OEK

OEK
3 Numri i ngjarjeve vetëdijësuese për profesionet e 

reja në ngritje dhe mundësitë e punësimit/ 
vetëpunësimit

1

n.d.

n.d.

3

Siç u përmend më lart, Plani i Veprimit parasheh zbatimin e një vlerësimi të mundësisë 

për krijimin e një fondi arsimor dhe aftësimi që do të përdoret për trajnimin dhe rikualifi-

kimin e punëtorëve. Qëllimi i vlerësimit është të studiohen praktikat e mira ndërkom-

bëtare dhe të vlerësohet fizibiliteti i tyre në kontekstin e Kosovës.

Siç përcaktohet në UA Nr. 137/2020 për Mësim në Vendin e Punës në AAP, OEK është 

përgjegjëse për mirëmbajtjen e të dhënave për MVP. Për të kryer këtë rol, do të zhvillo-

het një bazë e të dhënave/platformë për futjen e informatave për shkollat, nxënësit, 

kompanitë dhe instruktorët brenda kompanisë. Të dhënat do të futen nga Zyrat Rajo-

nale të OEK-ut dhe do të mbështeten nga Departamenti i AAP-së në OEK. OEK 

gjithashtu do të vlerësojë përshtatshmërinë e kompanive (bazuar në kriteret tashmë të 

përcaktuara të cilësisë) për ofrimin e MVP-së.
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MASHTI. Pasi që trajnimi të akreditohet, do të organizohet trajnimi i trajnerëve për 

Edukimin për Ndërmarrësi. Mësimdhënësit e trajnuar do të angazhohen për trajnimin e 

mësimdhënësve të AAP-së. Plani është të trajnohen 50 mësimdhënës të AAP-së në vitin 

2023, me gjithsej 300 mësimdhënës të trajnuar deri në fund të vitit 2025.

OEK dhe sektori privat do të kontribuojnë në promovimin e ndërmarrësisë dhe 

rrugën/zhvillimin e karrierës përmes mbështetjes së nxënësve për mësim në vend të 

punës dhe përmes angazhimit të mentorëve/ambasadorëve të ndërmarrësisë për të 

promovuar ndërmarrësinë në mesin e nxënësve të AAP-së. Për këtë fillimisht do të 

zhvillohen kriteret për mentorët/ambasadorët (të tillë si ata që vijnë nga ndërmarrjet që 

janë tatimpagues të rregullt, ato që respektojnë të drejtat e punëtorëve, etj.); do të 

publikohet thirrja për personat e interesuar për mentorë/ambasadorë. Pasi të zgjidhen, 

do të ofrohen seanca orientuese për mentorët/ambasadorët e përzgjedhur dhe ata do 

të bashkohen me shkollat respektivetë AAP-së.

Përveç kësaj, OEK me shoqatat e tjera sektoriale do të organizojnë një ngjarje të përv-

jetshme për ngritjen e vetëdijes për nxënësit dhe prindërit, duke ofruar informata për 

profesionet e reja në ngritje, për t’i informuar ata për rrugët e tyre të karrierës që ofro-

jnë mundësi punësimi dhe vetëpunësimi.

Shtojca 1
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Plani i veprimit është për përdorim të nevojave të brendshme të OEK-ut.
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