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1

Standardet dhe udhëzimet për auditimin e performancës bazuar në Standardet e Auditimit të ONISA-s dhe përvoja praktike
2 Ekonomia - Parimi i ekonomisë nënkupton minimizimin e kostos së burimeve. Burimet e përdorura duhet të jenë
në dispozicion në kohën e duhur, në sasinë dhe cilësinë e duhur dhe në çmimin më të mirë të mundshëm.
3 Efikasiteti - Parimi i efikasitetit nënkupton marrjen e maksimumit nga burimet në dispozicion. Ka të bëjë me lidhjen mes burimeve të përfshira dhe rezultatit të dhënë në aspektin e sasisë, cilësisë dhe kohës.
4 Efektiviteti - Parimi i efektivitetit nënkupton arritjen e objektivave të paracaktuara dhe arritjen e rezultateve të
pritshme.
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Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve
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Drejtoria Komunale e Arsimit

KAAP

Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional

Ministria

Ministria e Arsimit dhe Shkencës
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Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

SP
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Përmbledhje e përgjithshme
Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e performancës “Efektiviteti i ndërlidhjes
së arsimit dhe aftësimit profesional me nevojat e tregut të punës”. Institucionet kryesore në
menaxhimin e sistemit të Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe përputhjes së tij me nevojat e
tregut të punës janë Ministria e Arsimit dhe Shkencës si dhe Ministria e Punës dhe Mirëqenies
Sociale.
Sistemi aktual i arsimit dhe aftësimit profesional nuk është në gjendje t’i përgjigjet nevojave
dhe kërkesave të tregut të punës. Përkundër përpjekjeve për të ndërlidhur njohuritë dhe
aftësitë profesionale me nevojat dhe kërkesat e vazhdueshme të tregut të punës, ky sistem
është përcjellë me mangësi të shumta, dhe kjo ka ndikuar që institucionet përgjegjëse të mos
jenë të suksesshme në arritjen e qëllimit të synuar.
Hartimi dhe rishikimi i kurrikulave të profileve të arsimit dhe aftësimit profesional dhe
harmonizimi i tyre me standardet e profesionit është përcjellë me vështirësi dhe ngecje
të shumta. Pavarësisht bashkëpunimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës me akterët
tjerë me qëllimin për të rishikuar kurrikulat e profileve të arsimit dhe aftësimit profesional,
e sidomos për të bazuar kurrikulat e rishikuara në zhvillimin e standardeve të profesionit,
ky qëllim nuk u arrit. Kjo për faktin se, një pjesë e konsiderueshme e kurrikulave nuk janë
rishikuar ende dhe një numër shumë i kufizuar i institucioneve të arsimit dhe aftësimit
profesional janë duke zbatuar kurrikulat e rishikuara të klasave të X-ta. Po ashtu mungon
analizimi dhe shqyrtimi i relevancës së profileve ekzistuese, mungon shqyrtimi i standardeve
të profesionit para se ato të rekomandohen tutje për verifikim dhe aprovim dhe standardeve
të profesionit iu vazhdohet afati i vlefshmërisë pa iu nënshtruar procesit të rishikimit. Si
rezultat i këtyre mangësive një numër i konsiderueshëm i institucioneve të arsimit dhe
aftësimit profesional punojnë me kurrikula të vjetërsuara të cilat nuk përkojnë me nevojat
e tregut të punës dhe një numër i tyre nuk posedojnë kushtet e nevojshme për zbatimin e
kurrikulave të rishikuara. Kjo sinjalizon që edhe pse procesi i rishikimit të kurrikulave mund
të finalizohet, kurrikulat nuk do të mund të zbatohen nga pjesa dërrmuese e institucioneve
të arsimit dhe aftësimit profesional, të paktën jo në një të ardhme të afërt. Vazhdimi i afatit të
vlefshmërisë të standardeve të profesionit pa iu nënshtruar procesit të rishikimit bënë që ato
të mos azhurnohen për të reflektuar nevojat aktuale të tregut të punës.
Mësimi praktik në punëtoritë e Institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional
dhe praktika profesionale në biznese janë realizuar me vështirësi dhe ngecje të mëdha.
Institucionet përgjegjëse nuk kanë arritur të ofrojnë mundësi efektive për përvetësimin
dhe zhvillimin e aftësive dhe shkathtësive dhe nuk kanë siguruar se janë krijuar kushtet e
nevojshme në Institucionet e Arsimit dhe Aftësimit Profesional për zbatimin e formave duale
të arsimit, kushte këto që mundësojnë realizimin e mësimit praktik në ambientet e shkollës
dhe praktikës profesionale në biznese. Kjo gjendje është krijuar si rezultat i vështirësive
të mëdha për mbajtjen e mësimit praktik në shkolla për shkak të mungesës së pajisjeve
të nevojshme, mungesës së kabineteve apo punëtorive, problemeve me pajisjet aktuale,
mungesës së materialit shpenzues, etj. Po ashtu, realizimi i praktikës profesionale në biznese
1
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ka pasur ngecje dhe vështirësi të shumta si rezultat i përfshirjes së ulët të nxënësve në praktikë
profesionale dhe mos përmbushjes së orëve të nevojshme nga nxënësit që i nënshtrohen
praktikës profesionale. Ngecjet në realizimin e praktikës profesionale janë pasojë e mungesës
së një subjekti ndërmjetësues për koordinimin e bashkëpunimit në mes të shkollave dhe
bizneseve, numrit të vogël të marrëveshjeve, kapaciteteve të kufizuara të bizneseve për
pranimin e nxënësve dhe monitorimi i dobët i praktikës profesionale. Mangësitë që ndërlidhen
me vështirësitë e zhvillimit të mësimit praktik në punëtori dhe praktikës profesionale në
biznese, ndikojnë që nxënësit e Institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional të mos
jenë në gjendje të përfitojnë aftësitë dhe shkathtësitë e duhura për profesione të caktuara
në ambiente të simuluara të punës, të hasin në vështirësi për të kuptuar se ku gjejnë zbatim
shkathtësitë e profesionit të caktuar, dhe si rrjedhojë e të gjitha këtyre të mos jenë të denjë dhe
të aftë për t’iu përgjigjur kërkesave të tregut të punës dhe të kenë perspektivë tejet të ulët për
t’u punësuar.
Përfundimet audituese tregojnë se çështjet lidhur me arsimin dhe aftësimin profesional kanë
nevojë të përmirësohen. Me qëllim të adresimit të shpejtë të çështjeve rreth menaxhimit dhe
qeverisjes së arsimit dhe aftësimit profesional, brenda organizatës kemi dhënë 7 rekomandime
për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, 2 rekomandime për Autoritetin Kombëtar të
Kualifikimeve, 2 rekomandime për Agjencinë e Arsimit dhe Aftësimit Profesional dhe
Aftësimit për të Rritur dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit, 2 rekomandime specifikisht për
Drejtoritë Komunale të Arsimit dhe 3 rekomandime për Institucionet e Arsimit dhe Aftësimit
Profesional. Lista e rekomandimeve është paraqitur në kapitullin 5 të këtij raporti.

Përgjigja e palëve tё përfshira nё auditim
Ministria e Arsimit dhe Shkencës, Komuna e Prizrenit dhe Ferizajt janë pajtuar me gjetjet
dhe konkluzionet e auditimit, si dhe janë zotuar se do t’i adresojë të gjitha rekomandimet e
dhëna. Ndërsa, nuk kemi pranuar përgjigje nga Komuna e Prishtinës. Inkurajojmë subjektet
e përfshira në këtë auditim që ti bëjnë të gjitha përpjekjet për t’i adresuar rekomandimet e
dhëna.
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1. Hyrje
Konkurrenca ekonomike globale gjithnjë e më shumë kërkon që vendet të konkurrojnë në
cilësinë e produkteve dhe shërbimeve. E gjithë kjo kërkon fuqi punëtore me një gamë të gjerë
të aftësive tregtare, teknike dhe profesionale të nivelit të mesëm krahas aftësive të nivelit
të lartë të lidhura me arsimin universitar.5 Po ashtu, një prej faktorëve kryesorë që merret
parasysh nga investitorët e huaj për të investuar është fuqia punëtore e kualifikuar.6
Për shumë të rinj, arsimi dhe aftësimi profesional (tash e tutje AAP) është mënyra për të
përparuar nga shkollimi në tregun e punës, ose në arsimim apo trajnim të mëtejshëm prandaj,
AAP-ja ndahet në AAP-në fillestar dhe AAP-në të vazhdueshëm. AAP-ja fillestar i përket
nivelit të arsimit të mesëm të lartë dhe shërben si bazë për përgatitjen e nxënësve për t’u kyçur
në tregun e punës. Ndërkaq, AAP-ja i vazhdueshëm realizohet pas depërtimit në tregun e
punës dhe si qëllim kryesor ka azhurnimin e njohurive ekzistuese. Po ashtu, AAP-ja duhet
të shikohet si mundësi përmes së cilës arrihet përmirësimi i performancës dhe avancimi në
punë.7
Megjithëse programet e AAP-së kanë dëshmuar që mund të ndikojnë në rritjen e konkurrencës
ekonomike, shumë shtete argumentojnë që këto programe ballafaqohen edhe me sfida të
shumta. Ato janë mos plotësimi i nevojave të tregut të punës, vështirësitë në përgatitjen e
të rinjve në mënyrë adekuate për punë, si dhe shkëputja e institucioneve që ofrojnë këto
programe nga ndryshimet e shpeshta dhe të shpejta që i karakterizojnë ekonomitë e tregut.8
Qeveria e Kosovës është nisur nga praktikat e suksesshme të shteteve të tjera që aplikojnë
sistemin e AAP-së dhe është bazuar në aspiratat e arritjes së një zhvillimi të qëndrueshëm
ekonomik dhe një tregu konkurrues. Në këtë mënyrë ka përcaktuar përputhshmërinë më
të mirë të sektorit të arsimit dhe tregut të punës si një ndër objektivat kryesore strategjike të
vendit.9
Qëllim parësor i Institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional (tash e tutje IAAP) është
përgatitja e kuadrove për treg të punës, ndërkaq është më se e domosdoshme që sistemi i AAPsë të jetë në përputhje me nevojat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit. Mësimi teorik
dhe praktik në shkollë si dhe praktika profesionale në biznese janë dy prej komponentëve mbi
të cilat është i ndërtuar koncepti i AAP-së. Kjo nënkupton se nxënësit që përfshihen në këtë
sistem kanë mundësinë e pajisjes me njohuri, aftësi praktike, shkathtësi dhe kompetenca të
kërkuara në profesione specifike.

5
6
7
8
9

OECD (2011), OECD reviews of vocational education and training, Learning for Jobs, Pointers for Policy Development.
Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016-2021.
Leney & Green (2005), Achieving the Lisbon Goal: the contribution of Vocational Education and Training, European Journal of Education, Vol. 40, No. 3.
European Parliament (2019) Skills for the labour market: EU policies for VET and upskilling, Policy Department
for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, BRIEFING requested by the EMPL Committee.
Strategjia Kombëtare për Zhvillim 2016-2021.
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Buxheti i përgjithshëm
i ndarë për arsim gjatë vitit shkollor

2017-2018
ka qenë

263 milionë Euro

9.6% për shpenzimet
e Arsimit dhe
Aftësimit Profesional
(25.2 milionë Euro)

Në institucionet shkollore në Kosovë
që i përkasin arsimit të mesëm të lartë
janë të regjistruar mesatarisht

85,000
nxënës.

50%

e nxënësve

1

Janë pjesë e
shkollave
profesionale
dhe qendrave
të kompetencës.

Shkollimi i mesëm profesional është i ndarë në dy nivele:

Niveli i parë përfshinë klasën e X-të dhe
XI-të, dhe ofron kualifikimin bazik që
mundëson punësimin në treg të punës si
punëtor gjysmë kualifikuar.
Në nivelin e parë në vitin shkollor
2019/2020 ndjekin mësimet rreth 28,000
nxënës.

Niveli i dytë, është vazhdimësi e nivelit
të parë, përfshinë klasën e XII-të dhe
ofron punësim në treg të punës si
punëtor i kualifikuar.
Në nivelin e dytë numri i nxënësve arrin
në 13,305.
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Vështirësitë në bashkëpunimin me IAAP-të sipas komunitetit të biznesit
Ndërlidhja e AAP-së me tregun e punës është e dyanshme, prandaj shqetësimet e komunitetit
të biznesit duhet të trajtohen, sidomos kur bëhet fjalë për angazhimin e tyre në organizimin
dhe mbajtjen e praktikës profesionale për nxënësit e IAAP-ve. Një prej barrierave me të cilët
bizneset përballen gjatë kryerjes së veprimtarisë së tyre është mungesa e fuqisë punëtore të
shkathët.10
Sipas bizneseve të vendit, profesionet më të nevojshme për ta janë ato për të cilat veçse
ofrohen profile nëpër IAAP (shembull: agjent distributor i shitjes, saldator, kuzhinier dhe
automekanik ndër të tjerë). Ndërkaq, edhe pse diplomojnë shumë nxënës në këto fusha të
kërkuara, ka biznese që ende hezitojnë t’i punësojnë ata. Nga sektorët e prodhimit, tregtisë,
ndërtimtarisë dhe shërbimeve janë anketuar 100 biznese nga Oda Ekonomike e Kosovës për
të marrë opinionin e tyre për sistemin e arsimit në Kosovë. Skepticizmi i tyre dëshmohet
kur vetëm 0.8% nga ta mendojnë se sistemi arsimor është i mirë apo nuk ka nevojë për
përmirësim, ndërsa 5.7% mendojnë se sistemi arsimor është tërësisht i dështuar11. Ky mosbesimi i bizneseve vjen si rezultat i mungesës së shkathtësive të veçanta të cilat nuk gjinden
tek të diplomuarit e IAAP-ve. Kjo ilustrohet edhe në grafikun më poshtë.
Diagrami 1. Opinioni i bizneseve për sistemin arsimor

0.8%

92.8%

5.7%

93.5%

Të kënaqur

Të pa-kënaqur

Ka nevojë për reforma

Sistemi është tërësisht i dështuar

Sfidë tjetër sipas bizneseve është edhe mos funksionimi i bashkëpunimit mes bizneseve dhe
IAAP-ve. Sipas tyre, kjo rezulton nga mos-interesimi i IAAP-ve për bashkëpunim, barra e
angazhimit të një mentori për monitorim të kandidatëve, siguria dhe shëndeti në punë si dhe
paqartësitë në bashkëpunim12.
Mungesa e bashkëpunimit në mes të komunitetit të biznesit, institucioneve qendrore dhe
IAAP-ve është identifikuarAfatet
edhe nga
MPMS-ja
në Strategjinë
Sektorialetëtëprofileve
Ministrisëtësë
Punës
kohore
për rishikimin
e kurrrikulave
AAp-së
13
dhe Mirëqenies Sociale 2018-2022 .









2020(2017). Hapja e Rrugës për Biznes më të mirë në Kosovë: cilat janë pengesat për rritjen
10 Oda Ekonomike e TMI
Kosovës
e biznesit në Kosovë.
11 Oda Ekonomike e Kosovës (2018). Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar - sfidë për bizneset.
12 Oda Ekonomike e Kosovës (2018). Mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar - sfidë për bizneset.
13 Strategjia Sektoriale e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2018-2022.
TM4 2019
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Komuniteti i biznesit nuk qenë pjesë e fushëveprimit të këtij auditimi, megjithatë
këndvështrimet e këtij komuniteti lidhur me zhvillimet në fushën e arsimit dhe aftësimit
profesional dhe përgatitjen e kuadrove për tregun e punës janë shumë të rëndësishme.

1.1. Treguesit e problemit të fushës së audituar
Sipas Raportit të Progresit të BE-së për Kosovën për vitin 2019, programet ekzistuese që
ofrohen nga IAAP-të karakterizohen me mungesë të mësimit praktik dhe rrjedhimisht me
profile teorike që janë vështirë të aplikueshme në praktikë. 14
Ndër mangësitë e tjera që e karakterizojnë AAP-në janë edhe vështirësitë e të rinjve për t’iu
qasur tregut të punës e po ashtu problemet me zgjerimin dhe rritjen e sektorit privat si rezultat
i mungesës së kualifikimeve të duhura të fuqisë punëtore.15
Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021 po ashtu elaboron tregues të problemit të AAPsë që kanë të bëjnë me mungesën e përshtatshmërisë së programeve shkollore me nevojat e
tregut të punës si dhe nevojën e zhvillimit të një kurrikule bërthamë e cila do të ishte specifike
për AAP.16
Tregues të tjerë të problemit janë të identifikuar edhe nga Procesi i Torinos, në të cilin
pjesëmarrëse është edhe Kosova dhe që shpie në një analizë të bazuar në fakte të politikave të
AAP-së. Sipas këtij procesi, ende ka mungesë të mekanizmave dhe kapaciteteve për koordinim
institucional dhe përfshirje të palëve të interesuara në procesin e mbledhjes së të dhënave për
nevojat e tregut të punës.17
Çështje tjetër që përmendet jo rrallë herë si tregues problemi në kuadër të sistemit të AAPsë është edhe mungesa e monitorimit të vazhdueshëm të performancës së IAAP-ve dhe e
nevojave apo prioriteteve që ato mund të kenë. Në bazë të raportimeve të Kosovës tek procesi
i Torinos për progresin e arritur në AAP, monitorimi i zbatimit të kurrikulës së re për arsimin
para-universitar mungon dhe kjo e bënë të pamundur për të përcaktuar së në çfarë mase janë
arritur kompetencat e parapara në kurrikulë. Në anën tjetër, ka indikacione se në nivel lokal
ka mungesë të monitorimit të zbatimit të planeve zhvillimore të shkollave që ofrojnë aftësim
profesional për të përcaktuar nëse po i përmbahen planit dhe masave të parapara në të.18
Treguesit e problemit të diskutuar më lartë na shpijnë në formulimin e problemit të auditimit
si në vijim: që institucionet përgjegjëse nuk kanë ndërmarrë masat e nevojshme për të
ndërlidhur arsimin dhe aftësimin profesional me nevojat e tregut të punës.

14 Commission Staff Working Document, European Commission, Kosovo 2019 Report, COM (2019) 260 final.
15 Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim - KEEN (2019), Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Kosovë: Sfidat dhe
mundësitë, Bashkimi Evropian Misioni në Kosovë.
16 Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021.
17 Torino Process (2019) Custom Report, Countries: Kosovo.
18 Torino Process (2019) Custom Report, Countries: Kosovo.

6

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

2. Objektiva dhe pyetjet e auditimit
Objektivë e këtij auditimi është vlerësimi i efektivitetit të masave të ndërmarra nga institucionet
përgjegjëse qeveritare për zhvillimin e njohurive dhe aftësive profesionale dhe ndërlidhjen e
tyre me nevojat e vazhdueshme të tregut të punës.
Për t’iu përgjigjur objektives së auditimit kemi parashtruar pyetjet e auditimit si në vijim:
A janë ndërmarrë masat e nevojshme nga institucionet përgjegjëse për zhvillimin e sistemit
të arsimit dhe aftësimit profesional që është në përputhje me nevojat e tregut të punës?
••A janë zhvilluar kurrikula të përshtatshme dhe gjithëpërfshirëse për Arsim dhe
Aftësim Profesional?
••A sigurohen institucionet përgjegjëse që nxënësit që janë pjesë e IAAPve përfitojnë shkathtësi dhe aftësi të cilat i përgjigjen kërkesave specifike të
profesioneve?
Ky auditim ka përfshirë një vlerësim të aktiviteteve dhe masave të ndërmarra gjatë vitit
shkollor 2018/2019, ndërkaq për kryerjen e analizave krahasimore do të merren aktivitetet
dhe masat e ndërmarra gjatë viteve shkollore 2017/2018 dhe 2019/2020. Auditimi ka vlerësuar
procesin e hartimit dhe rishikimit të kurrikulave të profileve të AAP-së, procesin e zhvillimit,
verifikimit dhe rishikimit të standardeve të profesionit, procesin e ofrimit të mësimit praktik
në punëtoritë e IAAP-ve dhe procesin e realizimit të praktikës profesionale në biznese.
Metodologjia e detajuar e auditimit e aplikuar gjatë këtij auditimi, kriteret e auditimit dhe
fushëveprimi i auditimit janë paraqitur në Shtojcën 1, ndërsa përshkrimi detaj i sistemit dhe
përgjegjësitë e palëve relevante janë të paraqitura në shtojcën 2 të këtij raporti.
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3. Gjetjet e auditimit
Në këtë kapitull janë prezantuar gjetjet e auditimit që kanë të bëjnë me procesin e hartimit dhe
rishikimit të kurrikulave për profilet e AAP-së. Gjithashtu, shqyrtohet procesi i zhvillimit,
verifikimit dhe rishikimit të standardeve të profesionit dhe integrimin e tyre në profilet dhe
plan programet e AAP-së. Po ashtu, në këtë kapitull janë prezantuar edhe gjetjet e auditimit
që ndërlidhen me procesin e ofrimit të mësimit praktik në punëtoritë e IAAP-ve dhe procesin
e kryerjes së praktikës profesionale në biznese.
Gjetjet janë rezultat i analizimit dhe vlerësimit të dokumentacionit, auditimit të proceseve,
intervistave me zyrtarë përgjegjës, testimeve si dhe vëzhgimeve fizike në terren. Këto kanë
shërbyer në dhënien e konkluzioneve të cilat janë paraqitur në Kapitullin 4 dhe rekomandimeve
për përmirësimin e proceseve të cilat janë paraqitur në Kapitullin 5.

3.1. Procesi i hartimit dhe rishikimit të kurrikulave për
profilet e AAP-së dhe procesi i zhvillimit, verifikimit dhe
rishikimit të standardeve të profesionit
Në këtë pjesë janë të paraqitura gjetjet e auditimit që ndërlidhen me procesin e hartimit dhe
rishikimit të kurrikulave për AAP-të dhe procesin e zhvillimit, verifikimit dhe rishikimit të
standardeve të profesionit. Gjetjet janë të strukturuara si në vijim:
••Procesi i hartimit dhe rishikimit të kurrikulave të profileve të AAP-së; dhe
••Procesi i zhvillimit, verifikimit dhe rishikimit të standardeve të profesionit.

3.1.1. Procesi i hartimit dhe rishikimit të kurrikulave
të profileve të AAP-së
Një numër i madh i kurrikulave të profileve të AAP-së nuk janë rishikuar
që prej vitit 2013
Kurrikula e AAP-së duhet të hartohet dhe të ketë kontributin e të gjithë akterëve relevant19, të zhvillohet
në pajtim me standardet relevante të profesionit, arsimit dhe kualifikimeve20, t’i nënshtrohet rishikimeve
të vazhdueshme21 dhe të jetë në përputhje me kurrikulën e arsimit para-universitar. Të gjitha këto
duhen realizuar me qëllim të përfshirjes së komunitetit të biznesit për të arritur rezultate konkrete drejt
zhvillimit të profileve profesionale, profileve që i përshtaten profesioneve që kërkohen nga tregu i punës
dhe arritjes së harmonizimit të tyre ndaj ndryshimeve potenciale në tregun e punës.

19 Ligji për AAP.
20 Programi i Kosovës për Reforma Ekonomike (PKRE) 2018.
21 Programi për Reforma në Ekonomi 2019-2021.
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Ministria është përgjegjëse për rishikimin e kurrikulave ekzistuese të profileve që ofrohen
në AAP. Për të bërë një gjë të tillë, përveç përfaqësuesve të Ministrisë dhe atyre të IAAP-ve,
përfshihen edhe ekspertë të ndryshëm të fushës. Ministria thekson se ka pasur një bashkëpunim
edhe me Agjencinë e Punësimit e cila funksionon në kuadër të MPMS-së. Bashkëpunimi ka
konsistuar në pranimin e raporteve vjetore nga kjo Agjenci, nga të cilat raporte Ministria
është informuar për karakteristikat e tregut të punës në vend, çështjet që ndërlidhen me
ndërmjetësimin në punësim dhe referimin në aftësimin profesional në vend. Përveç këtyre
informatave, Ministria ka bashkëpunuar me Këshillin Ekonomiko-Social i udhëhequr nga
MPMS-ja. Në këtë aspekt, para se të rishikohen të gjitha kurrikulat e klasave të X-ta është bërë
rishikimi i thirrjeve/titujve dhe harmonizimi i tyre me Librin e Klasifikimit të Profesioneve
në Kosovë. Ky dokument i cili është përpiluar nga grupi punues që për pjesëmarrës ka pasur
përfaqësues të MPMS-së, Ministrisë dhe partnerë të tjerë, është udhëhequr nga Këshilli
Ekonomiko-Social dhe është i bazuar në Standardin Ndërkombëtar për Klasifikimin e
Profesioneve. Dokumenti ka për qëllim ndërlidhjen e qartë dhe të harmonizuar në mes të
tregut të punës, arsimit92.8%
dhe punësimit5.7%
duke ndërtuar sistem
funksional dhe transparent të
0.8%
93.5%
pranueshëm nga të gjithë hisedarët brenda shtetit.
Rishikimi i fundit i plotë i kurrikulave ekzistuese të AAP-së është kryer në vitin 2013. Në
maj të vitit 2019, Ministria ka marrë vendim për emërimin e ekspertëve dhe koordinatorëve
për rishikimin e kurrikulave për profilet përkatëse të AAP-së, fillimisht për klasat e X-ta.
Të kënaqur
Të pa-kënaqur
Rishikimi
i këtyre kurrikulave ka qenë i paraparë
për t’u përfunduar para fillimit të vitit
shkollor
2019/2020
me qëllim që kurrikulat e rishikuara
të tërësisht
fillojnë së
zbatuari në profilet e
Ka nevojë
për reforma
Sistemi është
i dështuar
AAP-së për klasat e X-ta. Sipas po të njëjtit vendim, është paraparë që rishikimi i kurrikulave
të profileve të AAP-së për klasat e XI-ta dhe XII-ta të përfundoj gjatë pjesës së dytë të vitit
2019, respektivisht fillimit të vitit 2020.
Diagrami 2. Statusi i realizimit të afateve kohore për rishikimin e kurrikulave të profileve të AAP-së
Afatet kohore për rishikimin e kurrrikulave të profileve të AAp-së

TMI 2020

TM4 2019

TM3 2019











Rishikimi i kurrikulave për
klasat e X-ta

Rishikimi i kurrikulave për
klasat e XI-ta
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Në bazë të këtij diagrami evidentohet se Ministria ka bërë rishikimin e të gjitha kurrikulave
për klasat e X-ta. Pavarësisht kësaj, një pjesë e konsiderueshme e kurrikulave të profileve
të AAP-së (ato të klasave të XI-ta dhe XII-ta) nuk janë rishikuar ende, dhe nuk pritet që të
përfundohet me rishikimin e tyre deri në vitin 2021. Kjo tregon që Ministria nuk ka arritur
afatet e parapara për përfundimin e rishikimit të të gjithë kurrikulave të AAP-së.
Një prej shkaktarëve për mungesën e rishikimit të kurrikulave të profileve të AAP-së
është mungesa e përkushtimit dhe veprimeve konkrete të Ministrisë për t’i kushtuar
rëndësi dhe për të prioritizuar këtë sektor. Këtë gjë e dëshmon fakti që AAP-ja ende nuk
ka kornizë të kurrikulave të veçantë dhe vazhdon të mbetet nën kurrikulën e arsimit parauniversitar. Kurrikula në fjalë është e përgjithësuar për tërë arsimin para-universitar dhe jo
domosdoshmërisht i parasheh dhe rregullon nevojat e AAP-së në veçanti. Gjithashtu, korniza
e kurrikulave për AAP ekziston si draft që nga viti 2018, mirëpo deri më tani nuk është
miratuar; gjë që tregon edhe për neglizhencën e institucioneve përgjegjëse kundrejt AAP-së.
Shkaktarë për vonesat e fundit në rishikimin e kurrikulave të profileve të AAP-së, sipas
informatave dhe dëshmive të pranuara nga personat përgjegjës në Ministri, është edhe vonesa
në miratimin e grupeve punuese dhe ekspertëve përgjegjës për rishikimin e kurrikulave të
AAP-së. Edhe pse listat e ekspertëve kanë qenë të gatshme që prej muajit qershor të vitit 2018,
ato nuk janë konkretizuar me vendim dhe me aprovim të grupeve punuese deri në maj të vitit
2019.
Mungesa e rishikimit të kurrikulave në mënyrë të vazhdueshme, e sidomos mos rishikimi i
tyre për 7 vite, bënë që një numër i konsiderueshëm i IAAP-ve të punojnë me kurrikula të cilat
nuk përkojnë me nevojat bashkëkohore të tregut të punës. E gjithë kjo ndikon negativisht në
sigurimin e vendeve të punës për nxënësit që diplomojnë nga këto profile, pasi që këto profile
nuk janë në gjendje t’i pajisin ata me përgatitjen e duhur si dhe me njohuri të azhurnuara
teorike dhe praktike që kërkohen nga tregu i punës.

Kurrikulat e rishikuara për vitin shkollor 2019/20 për klasat e X-ta kanë filluar
së zbatuari për një numër të kufizuar të profileve dhe nga një numër i kufizuar
i IAAP-ve
Institucionet përgjegjëse duhet të sigurohen se IAAP-të kanë kapacitetet e nevojshme për të iu përgjigjur
kërkesave të veçanta të programeve të AAP-së, në veçanti ato kërkesa që ndërlidhen me mundësimin
e mësimit praktik në këto institucione. Mësimi praktik mundësohet në mes tjerash nga posedimi i
hapësirave të përshtatshme që IAAP-të i përdorin për punëtori apo laboratore, varësisht prej natyrës së
profilit, si dhe posedimi i pajisjeve adekuate.22
Po ashtu, institucionet përgjegjëse duhet të sigurohen se IAAP-të kanë resurset e nevojshme për të
zbatuar kurrikula të cilat janë të bazuara në qasje modulare23.24
22 Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF), 2014. Making better vocational qualifications – Vocational qualifications
system reforms in ETF partner countries.
23 Qasja modulare nënkupton që mësimi teorik në IAAP zhvillohet paralel me mësimin praktik, siguron fleksibilitet
për IAAP-të për të trajnuar nxënësit e tyre në aftësi që i përshtaten nevojave të tregut të punës, dhe janë më të lehta
për tu azhurnuar për të përfshirë ndryshime në legjislacion, teknologji të reja ose mënyra të reja të punës, duke
zëvendësuar ose azhurnuar module individuale kur është e nevojshme.
24 Qendra Evropiane për Zhvillimin e Aftësimit Profesional (Cedefop), 2015. The role of modularisation and unitisation
in vocational education and training, Luksemburg: Zyra e publikimeve të Bashkimit Evropian.
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Për të bërë ndërlidhjen më të mirë të kurrikulave të profileve të AAP-së me nevojat e tregut të
punës, janë zhvilluar Standarde të Profesionit (SP) me bashkëpunimin e ndërsjellë ndërmjet
Ministrisë, Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve (AKK), Agjencisë së Arsimit dhe Aftësimit
Profesional dhe Aftësimit për të Rritur (tash e tutje Agjencia), ministrive tjera relevante si dhe
komunitetit të biznesit. Pas rishikimit të kurrikulave për klasën e X-të, Ministria ka vendosur
që të fillojë me zbatimin/pilotimin e tyre tek një numër i caktuar i profileve dhe IAAP-ve.
Numri i profileve që në vitin shkollor 2019/2020 kanë filluar së zbatuari kurrikulat e rishikuara
është shumë i kufizuar. Aktualisht nga rreth 119 profile që ofrohen në IAAP, vetëm 8 profile
(6.7%) kanë filluar me zbatimin e kurrikulave të rishikuara. Numri i IAAP-ve të cilat i ofrojnë
këto profile dhe që janë duke i zbatuar kurrikulat e rishikuara është po ashtu shumë i vogël
në krahasim me numrin total të IAAP-ve në Kosovë. Problematik është edhe fakti që profilet
që po zbatojnë kurrikulat e rishikuara i përkasin vetëm drejtimeve ekonomike dhe teknike.
Diagrami më poshtë ilustron profilet dhe IAAP-të në të cilat ka filluar pilotimi i kurrikulave
të rishikuara.
Diagrami 3. Profilet dhe shkollat ku po kryhet pilotimi i kurrikulave të rishikuara
Banka dhe
Sigurime

Instalues
Elektrik

Instalues
i ngrohjes
dhe klimatizimit

Metalpunues

Ymer PrizreniPrizren

PROFILET & SHKOLLAT
KU PO KRYHET PILOTIMI
I KURRIKULAVE
TË RISHIKUARA

Tafil Kasumaj - Deçan
Pjetër Pogdani - Ferizaj
Shtjefën Gjeqovi - Prishtinë
11 Marsi - Prizren
Shaban Spahija - Pejë

QK - Skenderaj
Mehmet Isaj - Gjilan
Bahri Hoxha - Vushtrri

Ndërtimtari

Instalues i ujësjellësit
dhe kanalizimit
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Në bazë të këtij diagrami shohim që nga 8 profilet që janë duke i zbatuar kurrikulat e
rishikuara, vetëm njëra prej tyre i përket drejtimit të ekonomisë, respektivisht Banka dhe
Sigurime. Gjithashtu, duke qenë që kurrikulat e rishikuara janë duke u zbatuar për vetëm 8
profile, bënë që edhe në kuadër të drejtimeve ekonomike dhe teknike të ketë profile që nuk
janë të përfshira në këtë proces. Siç vihet re në diagram, kurrikulat e rishikuara kanë filluar
së zbatuari për klasat e X-ta dhe për numrin e lartpërmendur të profileve vetëm në 9 IAAP,
apo 13.2% e të gjithë IAAP-ve në Kosovë. Në mesin e këtyre 9 IAAP-ve kemi 3 IAAP që janë
nën menaxhimin e Agjencisë dhe 6 IAAP që janë nën menaxhimin e Drejtorive Komunale të
Arsimit (DKA).
Më tutje, Ministria para fillimit të vitit shkollor 2019/2020 ka përzgjedhur 18 IAAP për zbatim
të kurrikulave të rishikuara, mirëpo siç u tha më lartë, vetëm 9 prej tyre aktualisht kanë filluar
së zbatuari ato.
Në bazë të informatave dhe dokumenteve të pranuara nga Ministria, shkaku i përzgjedhjes së
një numri të kufizuar të profileve dhe IAAP-ve i atribuohet një raporti vlerësues të kryer nga
GiZ25 me kërkesë të Ministrisë. Ai vlerësoi se një pjesë e madhe e IAAP-ve nuk kanë kushtet
bazike për zbatimin e qasjes modulare. Kjo ka nënkuptuar që një pjesë e madhe e IAAP-ve
nuk kanë pajisjet themelore në punëtoritë e tyre si dhe marrëveshjet me biznese për kryerjen
e praktikës profesionale. Edhe kjo përzgjedhje ka pasur mangësitë e veta pasi që sikurse u
tha më lartë 9 prej IAAP-ve që kanë qenë të parapara për të filluar së zbatuari me kurrikulat
e rishikuara për profilet e caktuara nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Kjo është për shkakun se
pasi që është filluar viti shkollor është konstatuar nga Ministria se nuk kanë mundur të bëhen
përgatitjet e duhura në ato IAAP.
Arsye tjetër sipas Ministrisë është edhe fakti që janë përzgjedhur ato IAAP të cilat kanë mbulesë
apo përkrahje nga projektet që përkrahin shkollat profesionale. Ky qëndrim i Ministrisë nuk
ka bazë pasi që nga analiza që kemi bërë të përkrahjes së projekteve për IAAP, del që ka pasur
edhe disa IAAP të tjera që janë përkrahur nga projekte e donatorë të ndryshëm mirëpo që nuk
janë përzgjedhur për të filluar me zbatimin e kurrikulave të rishikuara.
Ky lloj rishikimi i kurrikulave nuk ka arritur rezultatet e synuara për shkak që aktualisht
profilet që po përfitojnë nga kurrikulat e rishikuara janë shumë të pakta. E gjithë kjo nënkupton
që pjesa dërrmuese e IAAP-ve kanë në përdorim për profilet e tyre kurrikula të vjetërsuara
që nuk janë rishikuar që prej vitit 2013. Kjo përfshinë një pjesë të madhe të klasave të X-ta të
shumë IAAP-ve, që kurrikulat i kanë të rishikuara, por nuk posedojnë kushtet për t’i zbatuar
ato. Kjo situatë tregon që Ministria nuk është siguruar paraprakisht që kurrikulat e rishikuara
do të gjejnë zbatim nëpër IAAP, nëse jo në të gjitha profilet atëherë të paktën në pjesën
dërrmuese të tyre. Po ashtu, sinjalizon që kurrikulat mund të rishikohen edhe për klasat e
XI-ta dhe XII-ta, mirëpo ato vështirë se do të fillojnë së zbatuari nëpër profilet e shumicës prej
IAAP-ve, të paktën jo në një të ardhme të afërt për shkak se shumica prej tyre nuk posedojnë
kushtet e nevojshme për aplikimin me sukses të qasjes modulare.

25 Organizata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar.

12

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

Fakti që në mesin e profileve në të cilat po zbatohen kurrikulat e rishikuara janë edhe profilet që
i përkasin drejtimit të ekonomisë, tregon që profilet e këtij drejtimi nuk është se u përzgjodhën
për shkak se janë më të kërkuara nga tregu i punës. Në fakt, tregon se këto profile e kanë më të
lehtë mbajtjen e mësimit praktik dhe praktikës profesionale duke qenë se kërkesat e tyre për
pajisje janë shumë më lehtë të realizueshme dhe pa ndonjë kosto të lartë nëse i krahasojmë me
kërkesat e profileve të tjera më specifike të AAP-së.
Mangësitë e tjera të identifikuara gjatë rishikimit të kurrikulave janë të paraqitura në diagramin
më poshtë:
Diagrami 4. Mangësitë e tjera të identifikuara në rishikimin e kurrikulave të AAP.

Mungesa e certifikimit
të mësimdhënësve që janë
të përfshirë në
hartim të kurrikulave
Mungesa e trajnimeve
të një pjese të madhe të
mësimdhënësve që janë
përfshirë në hartim
të kurrikulave

Jo të gjitha kurrikulat e
rishikuara bazohen
në standarde të
profesionit
MANGËSITË TJERA
NË RISHIKIMIN

Jo të gjitha
standardet e profesionit
që po pilotohen me
kurrikulate rishikuara
janë të aprovuara
nga AKK

E KURRIKULAVE
TË AAP

Mungesa e
mekanizmave
të brendshëm
në MASHTI
për monitorimin e zbatimit
të kurrikulave
të rishikuara
në AKK
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Mungesa e analizimit dhe shqyrtimit të relevancës së profileve ekzistuese
që ofrohen nëpër IAAP
Rishikimi i profileve është i lidhur ngushtë me rishikimin e kurrikulave. Rishikimi i profileve në mënyrë
të vazhdueshme është veçanërisht i rëndësishëm për të analizuar nëse profile të caktuara kanë nevoje
për përditësime në kurrikulat e tyre; nëse kurrikula e atyre profileve duhet integruar me kurrikulat e
profileve të tjera që mund të jenë të ndërlidhura mes vete; apo thjeshtë nëse profili duhet modifikuar apo
ri-organizuar duke qenë se nuk ka interesim për të nga ana e nxënësve apo nuk është në përputhje me
kërkesat e tregut të punës.26
Ministria monitoron procesin e regjistrimit dhe pranimit të nxënësve, analizon dhe aprovon
drejtimet dhe profilet që IAAP-të ofrojnë për çdo vit shkollor, si dhe shqyrton kërkesat e
DKA-ve që kanë të bëjnë me hapjen e drejtimeve apo profileve të reja. Para fillimit të çdo
viti shkollor, IAAP-të përmes DKA-ve që janë përgjegjëse për menaxhimin e tyre, sjellin në
Ministri dokumentet e nevojshme për të arsyetuar pezullimin e profileve ekzistuese apo
hapjen e profileve të reja gjatë atij viti shkollor.
Gjatë analizimit të tre viteve të fundit shkollore janë evidentuar disa mangësi sa i përket
profileve ekzistuese që vazhdojnë të ofrohen nëpër IAAP. Këto mangësi përfshijnë:
••një pjesë e profileve kanë interesim shumë të vogël të nxënësve; dhe
••profilet miratohen si të mirëqena nga Ministria dhe neglizhohet fakti që një pjesë
e tyre pezullohen nga IAAP-të për vite të caktuara pavarësisht faktit që për ato
profile ka interesim të madh të nxënësve dhe ka kërkesa nga tregu i punës.
Në komunat e Prishtinës, Prizrenit dhe Ferizajt është evidentuar se në disa prej profileve ka
mungesë të interesimit të nxënësve. Shumë profile kanë më pak se 15 nxënës të regjistruar
gjatë vitit shkollor 2019/20, e në disa raste, si në 5 nga profilet e shkollës “Zenel Hajdini” në
Ferizaj, numri i nxënësve të regjistruar është më i vogël se 10. Më tutje, janë evidentuar disa
profile të cilat pezullohen për një numër të caktuar të viteve shkollore dhe pastaj aktivizohen
sërish. Pezullimi ka ndodhur pavarësisht interesimit të madh të nxënësve dhe kërkesave të
vazhdueshme të tregut të punës për të diplomuarit nga ato profile. Një rast i tillë është
pezullimi i profilit teknik i dhëmbëve gjatë vitit shkollor 2019/20 në shkollën “Dr. Ali Sokoli” në
Prishtinë, pavarësisht që nuk ka pasur një arsyetim të dokumentuar për pezullim. Nëse
marrim për bazë numrin e regjistruar të nxënësve në këtë profil gjatë viteve shkollore 2017/18
dhe 2018/19, shohim se janë regjistruar mesatarisht rreth 70 nxënës secilin vit shkollor, gjë që
tregon për interesimin e madh për profilin në fjalë.
Shkaktar që disa prej profileve ekzistuese vazhdojnë të funksionojnë me numër të vogël të
nxënësve dhe pa iu nënshtruar asnjë modifikimi apo rishikimi, si dhe fakti që disa prej profileve
pezullohen nga IAAP-të pavarësisht faktit që për to ka kërkesa të shumta për regjistrim nga

26 Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021, Rezultati 6.1.
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nxënësit, është fakti që divizionet e caktuara në Ministri nuk kontestojnë asnjëherë profilet
ekzistuese që ofrohen në IAAP. Këto divizione po ashtu nuk marrin për bazë para aprovimit
të konkurseve trendin e regjistrimeve apo mangësi të tjera të atyre profileve. Tek profili teknik
i dhëmbëve Ministria ka treguar neglizhencë dhe nuk ka vënë re që ky profil do të pezullohet
dhe nuk do të regjistrojë nxënës në vitin shkollor 2019/20.
Këto mangësi bëjnë që nëpër IAAP të shfrytëzohen kapacitete njerëzore dhe financiare në
profile të cilat kanë numër tejet të ulët të nxënësve dhe të cilat jo domosdoshmërish përfaqësojnë
kërkesat e tregut të punës. Gjithashtu, Ministria investon në burime njerëzore dhe financiare
për rishikimin e të gjitha kurrikulave të profileve të AAP-së, përfshirë të profileve të tilla
me mungesë të lartë të interesimit të nxënësve, në vend se të shqyrtojë arsyet e mungesës
së atraktivitetit dhe kërkesës për këto profile. Duke treguar neglizhencë ndaj pezullimit të
profileve që kanë interesim të nxënësve dhe janë të kërkuara nga tregu i punës, Ministria
injoron vazhdimësinë e profileve të suksesshme dhe të cilat janë në përputhje me nevojat e
tregut të punës.

3.1.2. Procesi i zhvillimit, verifikimit dhe rishikimit të
standardeve të profesionit
SP-të nuk shqyrtohen nga Ministria para se të rekomandohen për verifikim dhe
aprovim tek AKK
SP-të zhvillohen në bashkëpunimin me Ministrinë, AKK-në, MPMS-në, ministritë tjera
relevante dhe partnerët social. SP-të miratohen nga Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional
dhe Arsim për të Rritur (tash e tutje KAAP) para se të dërgohen në AKK për verifikim.27
KAAP-ja këshillon Ministrinë në orientimin e përgjithshëm për politikën e AAP-së, rishikon
çështjet e zhvillimit të AAP-së, si dhe ofron këshilla dhe rekomandon profilet për aprovim në
të cilat duhet të bazohen programet e AAP-së, standardet për çdo profil, si dhe përmbajtjen
profesionale të plan programit për këto profile.28
Aktualisht të gjitha përgjegjësitë e parapara për t’u kryer nga KAAP-ja realizohen nga një person
i vetëm në kuadër të Ministrisë. Zhvilluesit e SP-ve i dërgojnë ato në Ministri, prej ku personi
që kryen përgjegjësitë e KAAP-së i verifikon se a janë në rregull vetëm nga ana e formatit të
standardit dhe pas kësaj procedure i dërgon në AKK për verifikim dhe aprovim.

Në kuadër të Ministrisë në momentin e pranimit të SP-ve verifikohet vetëm aspekti teknik i
tyre, dhe anashkalohet shqyrtimi i tyre për të parë se a janë të duhura për t’u rekomanduar
për verifikim tek AKK dhe a do të mund të jenë të dobishme për përmirësimin e përmbajtjes
profesionale të plan programit për profilin që e mbulon standardi. Shkak për anashkalimin
e shqyrtimit të SP-ve para se ato të rekomandohen për verifikim tek AKK është mungesa e
funksionalizimit të KAAP-së dhe pamundësia e një personi të vetëm në kuadër të Ministrisë
për të shqyrtuar këto SP dhe rekomanduar ato për verifikim tek AKK.
27 Ligji për AAP.
28 Ligji për AAP; Rregullore e punës së Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional.
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E gjithë kjo ndikon që jo gjithmonë të rekomandohen për verifikim SP-të e duhura. Po ashtu,
mungesa e shqyrtimit paraprak bënë që të investohet kohë për verifikimin e një SP-je i cili në
fund mund të mos marrë aprovimin e nevojshëm për shkak të parregullsive që mund të ketë
apo edhe mungesës së relevancës së tij me profilet ekzistuese që ofrohen në IAAP.

Vazhdimi i afatit të vlefshmërisë të Standardeve të Profesionit
pa iu nënshtruar procesit të rishikimit/ri-verifikimit
Standardet ekzistuese të profesioneve duhet të rishikohen dhe përshtaten në rast se ekziston nevoja për
një gjë të tillë, me qëllim të harmonizimit të tyre me nevojat e tregut të punës. E rëndësishme është që
ky rishikim të realizohet nga palët që kanë qenë të përfshira në zhvillimin e SP-ve pasi që konsiderohet se
ata janë në dijeni për ndryshimet në kërkesat e tregut të punës për atë profesion që e rregullon standardi
dhe se cilat janë aftësitë e kërkuara për atë profesion.29
Ministria është përgjegjës për të përcaktuar se cilat profile duhet rekomanduar për verifikim,
dhe në momentin që Ministria e bënë këtë rekomandim, përgjegjës për verifikimin e SP-ve
është AKK. Kjo gjë realizohet përmes angazhimit të ekspertëve të cilët janë përgjegjës për
verifikimin e SP-ve sipas kritereve dhe procedurave të përcaktuara me vendim nga Këshilli
Drejtues i AKK-së. Në bazë të specifikave dhe karakteristikave të profilit janë këta ekspertë
që gjatë procesit të verifikimit e vlerësojnë dhe përcaktojnë afatin e vlefshmërisë që duhet të
ketë standardi. Pas përfundimit të afatit të vlefshmërisë së SP-ve, AKK e dërgon për rishikim
apo ri-verifikim SP-në tek zhvilluesi i standardit pasi që vet nuk e ka të drejtën e inicimit apo
rishikimit të SP-ve.
AKK për disa prej SP-ve të cilave u ka përfunduar afati i vlefshmërisë ka vendosur që t’u
vazhdohet afati i vlefshmërisë edhe për 5 vite të tjera. Vazhdimi i afatit për disa prej SP-ve
është bërë pavarësisht faktit se AKK aktualisht nuk mund të iniciojë e as rishikojë SP-të, e po
ashtu nuk posedon ndonjë procedurë të brendshme që i mundëson atyre shtyrjen e afateve
të SP-ve pa u konsultuar paraprakisht me zhvilluesit e tyre, respektivisht pa iu nënshtruar
procesit të rishikimit.

29 Qendra Evropiane për Zhvillimin e Aftësimit Profesional (Cedefop), 2009. The dynamics of qualifications: defining
and renewing occupational and educational standards, Luksemburg: Zyra për publikime zyrtare të komuniteteve Evropiane.
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Shkaqet kryesore për
vazhdimin e afateve të SP-ve

Diagrami 5. Shkaqet kryesore për vazhdimin e afateve të SP-ve pa iu nënshtruar procesit
të rishikimit/ri-verifikimit.

Mos funksionalizimi i KAAP-së - në kuadër të Ministrisë i cili përveç se do të shqyrtonte
SP-të para rekomandimit të tyre për verifikim tek AKK, do të koordinonte edhe procesin e
rishikimit të SP-ve me zhvilluesit e tyre.
Mungesa e interesimit nga zhvilluesit e SP-ve për të bërë një verifikim të ri dhe për të
rishikuar SP-të me qëllim të përshtatjes së tij me nevojat eventuale të profesionit/profesioneve që i rregullon ai standard, nevoja këto që pas skadimit të vlefshmërisë së
standardit duhen plotësuar apo modifikuar.
Disa prej projekteve të donatorëve që kanë iniciuar dhe zhvilluar SP iu ka përfunduar
mandati dhe si rezultat ato SP nuk mund të rishikohen nga ato projekte.

Vështirësitë në realizimin
e mësimit praktik në IAAP

Si rezultat i mungesës së interesimit nga zhvilluesi për rishikimin e SP-ve shkaktohen vonesa
në rishikimin e tyre. Kjo për faktin se përzgjedhja e një zhvilluesi tjetër të standardit merr kohë
të gjatë pasi që duhet përzgjedhur një zhvillues që është i përshtatshëm për profesionin/et që
i rregullon standardi dhe që ka interesimin dhe kompetencën e nevojshme për t’u angazhuar
me rishikimin e atij standardi. Në rastin e përfundimit të projekteve që kanë marrë iniciativën
Pajisjet janë
të vjetra dhe
nuk përkojnë
me kërkesat
aktuale të teknologjisë.
për të koordinuar
zhvillimin
e SP-ve,
ndodh
që standardeve
t’u vazhdohet afati për një
periudhë tjetër kohore pa iu nënshtruar procesit të rishikimit. Kjo nënkupton që standardet të
cilave u ështëPajisjet
vazhduar
afatifunksionit.
vazhdojnë të përdoren pa qenë të azhurnuara për të reflektuar
janë jashtë
nevojat aktuale të tregut të punës.
Ka mungesë të materialit shpenzues.
Kabinetet në shkollat që ofrojnë profile në drejtimet e bujqësisë posedojnë reagjentë me
afate të skaduara të cilët paraqesin rrezik për përdorim.
Numër i vogël i pajisjeve në profile të caktuara dhe numër i madh i nxënësve.
Disa prej profileve nuk posedojnë fare punëtori/kabinete, e as pajisje për realizimin e
mësimit praktik në ambientet e shkollës.
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3.2. Procesi i ofrimit të mësimit praktik në punëtoritë
e IAAP-ve dhe procesin e realizimit së praktikës
profesionale në biznese
Në këtë pjesë janë të paraqitura gjetjet e auditimit që ndërlidhen me procesin e ofrimit të
mësimit praktik në punëtoritë e IAAP-ve dhe procesin e kryerjes së praktikës profesionale në
biznese. Gjetjet janë të strukturuara si në vijim:
••Procesi i ofrimit të mësimit praktik në punëtoritë e IAAP-ve; dhe
••Procesi i realizimit të praktikës profesionale në biznese.

3.2.1. Procesi i ofrimit të mësimit praktik
në punëtoritë e IAAP-ve
Vështirësitë në zhvillimin e mësimit praktik në IAAP
Institucionet përgjegjëse duhet të sigurohen se IAAP-të kanë kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe
financiare për t’iu përgjigjur kërkesave të veçanta të programeve të AAP-ve lidhur me pajisjet materiale
dhe shpenzimet tjera që mundësojnë mësimin praktik30, si dhe të promovojnë një kulturë përmes së
cilës inkurajohet shkëmbimi dhe partneriteti midis IAAP-ve dhe bizneseve31; të gjitha këto për t’iu
mundësuar nxënësve zhvillimin e të kuptuarit mbi zbatimin dhe përdorimin e shkathtësive32 dhe
përvetësimin e aftësive për profesione të caktuara në ambiente të simuluara të punës33.
Mësimi praktik është i paraparë që të realizohet në punëtoritë, kabinetet apo laboratorët e
IAAP-ve pasi që u mundësojnë nxënësve ambiente të simuluara të punës që janë gjithashtu
më kosto-efektive dhe nuk i ekspozojnë nxënësit menjëherë në pajisje që mund të jenë të
rrezikshme për ta. Punëtoritë e IAAP-ve kanë tendencë të funksionojnë me një ritëm
më të ngadaltë në krahasim me bizneset dhe u japin nxënësve kohë për t’i përvetësuar
aftësitë. Posedimi dhe funksionalizimi i punëtorive në ambientet e IAAP-ve konsiderohet i
domosdoshëm për realizimin e moduleve profesionale në IAAP.
Pjesa dërrmuese e IAAP-ve që kanë qenë pjesë e fushëveprimit të këtij auditimi, e që u përkasin
komunave të Prishtinës, Prizrenit dhe Ferizajt kanë vështirësi për zhvillimin e mësimit praktik
në ambientet e tyre.

30 Ligji për AAP.
31 European Parliament (2019) Skills for the labour market: EU policies for VET and upskilling, Policy Department
for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, BRIEFING requested by the EMPL Committee
32 Center on International Education Benchmarking (March 2015) Gold Standard: The Swiss Vocational Education
and Training System, International Comparative.
33 OECD (2011), OECD reviews of vocational education and training, Learning for Jobs, Pointers for Policy Development.
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Diagrami 6. Vështirësitë në realizimin e mësimit praktik në IAAP.

Vështirësitë në realizimin
e mësimit praktik në IAAP

Pajisjet janë të vjetra dhe nuk përkojnë me kërkesat aktuale të teknologjisë.
Pajisjet janë jashtë funksionit.
Ka mungesë të materialit shpenzues.
Kabinetet në shkollat që ofrojnë profile në drejtimet e bujqësisë posedojnë reagjentë me
afate të skaduara të cilët paraqesin rrezik për përdorim.
Numër i vogël i pajisjeve në profile të caktuara dhe numër i madh i nxënësve.
Disa prej profileve nuk posedojnë fare punëtori/kabinete, e as pajisje për realizimin e
mësimit praktik në ambientet e shkollës.

Një pjesë e IAAP-ve nuk posedojnë fare punëtori apo kabinete (Shkolla “7 Shtatori”, Prishtinë),
ndërkaq pjesa tjetër që i posedon punëtoritë apo kabinetet për mbajtjen e mësimit praktik nuk
i posedon fare pajisjet e nevojshme për profilet e caktuara. Në rastin kur posedohen pajisjet,
ato nuk janë adekuate për zhvillimin e mësimit praktik për profilet e caktuara (Shkolla “28
nëntori”, Prishtinë; Shkolla “Zenel Hajdini”, Ferizaj; Shkolla “Pjetër Bogdani”, Ferizaj).
Gjendje më të mirë për sa i përket zhvillimit të mësimit praktik si rrjedhojë e posedimit të
punëtorive me pajisje adekuate dhe funksionale kanë IAAP-të që kanë përgjithësisht drejtime
të ekonomisë (Shkolla “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë; Shkolla “Ymer Prizreni”, Prizren;
Shkolla “Faik Konica”, Ferizaj) si dhe 4 IAAP-të që janë nën menaxhimin e Agjencisë (Qendrat
e Kompetencës në Prizren dhe Ferizaj; Shkolla “11 Marsi”, Prizren; Shkolla “Shtjefën Gjeqovi”,
Prishtinë).
Disa IAAP janë deklaruar dhe kanë dëshmuar përmes listës së inventarit që një pjesë e
konsiderueshme e kabineteve/punëtorive të tyre janë të funksionalizuara me pajisje të cilat
janë financuar nga donatorë të ndryshëm. Mirëpo edhe në këto raste janë hasur vështirësi
në vënien në funksion të këtyre pajisjeve dhe si rrjedhojë zhvillimin e mësimit praktik. Kjo
pjesërisht ka rezultuar për shkak se një pjesë e këtyre pajisjeve janë të shtrenjta e njëkohësisht
kanë kërkesë për material shpenzues që po ashtu është i kushtueshëm. Përveç kësaj, ka
pasur edhe raste ku shumica e pajisjeve të dhëna donacion nuk janë shfrytëzuar si rezultat i
mungesës së përgatitjes së nevojshme të mësimdhënësve për të përdorur pajisjet dhe frikës së
tyre se mund t’i dëmtojnë ato.
Praktikë e mirë e zhvillimit të mësimit praktik në ambientet e vet IAAP-së, mirëpo që është
evidentuar vetëm tek një IAAP, është ajo e shkollës “Hoxhë Kadri Prishtina” në Prishtinë
e cila përgjithësisht ofron profile që i përkasin drejtimeve ekonomike dhe juridike. Në këtë
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IAAP mësimi praktik zhvillohet në të ashtuquajturat “firma ushtrimore”. Firmat ushtrimore
janë firma të improvizuara në ambientet e shkollës që i mundësojnë nxënësve të përfitojnë
shkathtësi praktike me pajisje konkretizuese dhe nën kujdesin e mësimdhënësve.
Aspekti i shkëmbimit të përvojave në mes të IAAP-ve dhe bizneseve, sidomos në aspekt të
pjesëmarrjes së bizneseve në punëtoritë e IAAP-ve në formën e ofrimit të ligjëratave apo
demonstrimit para nxënësve të funksionimit të pajisjeve të ndryshme, nuk është evidentuar
në shumicën e IAAP-ve, me përjashtim të shkollës “Abdyl Frashëri” në Prishtinë dhe shkollës
“Faik Konica” në Ferizaj.
Mungesa e punëtorive apo kabineteve e pamundëson zhvillimin e mësimit praktik në
ambientet e IAAP-ve, ndërkaq mungesa e pajisjeve adekuate në punëtoritë/kabinetet e
IAAP-ve e vështirëson në masë të madhe zhvillimin e duhur të mësimit praktik në IAAP.
E gjithë kjo ndikon që nxënësit e IAAP-ve të mos jenë në gjendje të përfitojnë aftësitë dhe
shkathtësitë e duhura për profesione të caktuara në ambiente të simuluara të punës; të hasin
në vështirësi për të kuptuar se ku gjejnë zbatim shkathtësitë e profesionit të caktuar dhe të
mos kenë përgatitjen themelore në momentin që i nënshtrohen praktikës profesionale në
biznese. Si rrjedhojë të diplomuarit e IAAP-ve nuk janë të denjë dhe të aftë për t’iu përgjigjur
kërkesave të tregut të punës.

Mangësi në vlerësimin e nevojave për buxhetin bazë për realizimin e moduleve
profesionale në IAAP-të dhe mangësitë lidhur me shfrytëzimin e grantit shtesë
prej 1 milion Euro për pjesën praktike
Institucionet përgjegjëse duhet të sigurohen se IAAP-të kanë kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe
financiare për t’iu përgjigjur kërkesave të veçanta të programeve të AAP-ve lidhur me pajisjet materiale
dhe shpenzimet tjera që mundësojnë mësimin praktik. Institucionet përgjegjëse po ashtu duhet të
sigurohen se IAAP-të janë duke menaxhuar planifikimin e shpenzimeve, furnizimin me materialet e
nevojshme të punës dhe të bëjnë monitorimin e aktiviteteve të tyre.34
Çdo vit fiskal, Ministria e Financave iu ndan DKA-ve buxhet për grantin bazë për arsim, sipas
formulës së financimit të përcaktuar me Udhëzimin Administrativ nr. 22/2013. Formula e
financimit bëhet sipas parimit: krahasimi i numrit të mësimdhënësve në raport ndaj numrit të
nxënësve. Granti bazë për arsimin para universitar në vitin 2019 ka qenë në vlerë rreth 183€
milion. Në po të njëjtin vit, përveç grantit bazë, Ministria ka kërkuar nga Ministria e Financave
aprovimin e një granti shtesë në vlerë prej 1 milion euro për realizimin e praktikës profesionale
për nxënësit e IAAP-ve. Kërkesën për grant shtesë Ministria e ka bërë me arsyetimin se IAAPtë po hasin në vështirësi për sigurimin e materialeve shpenzuese të cilat janë të nevojshme për
mbajtjen e pjesës praktike. Po ashtu, IAAP-të kanë pasur probleme gjatë procesit të zbatimit
të moduleve profesionale, sepse ka pasur mungesë të vlerësimit të nevojave për buxhetin
bazë, sidomos për kategorinë për mallra dhe shërbime dhe kjo e ka vështirësuar zbatimin e
moduleve profesionale të parapara me kurrikula.
34 Center on International Education Benchmarking (March 2015) Gold Standard: The Swiss Vocational Education
and Training System, International Comparative.
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Nga granti bazë për arsim që u është ndarë DKA-ve dhe Agjencisë, rezulton se mesatarisht
90% e buxhetit shpenzohet për paga, ndërkohë që mesatarisht 10% mbesin shpenzime për
kategoritë e mallrave dhe shërbimeve dhe shpenzimeve komunale. Shkaku kryesor i kësaj
dukurie është që formula aktuale financiare nuk bazohet në nevojat e profileve të IAAPve. Mjetet që shfrytëzohen nga IAAP-të për realizimin e moduleve profesionale merren
nga kategoria e mallrave dhe shërbimeve, dhe është vënë re se shuma që shpenzohet për
module profesionale është shumë e ulët. Kjo është edhe për shkak se në kuadër të kësaj
kategorie shfrytëzohen mjete nga IAAP-të edhe për shpenzime të tjera siç janë: shpenzimet e
udhëtimit, të telekomunikimit, internetit, furnizimeve për zyrë, pastrimit, derivateve, druve,
mirëmbajtjes, etj.
Në diagramin e mëposhtëm, kemi paraqitur buxhetin e ndarë nga granti bazë për vitin 2018
dhe 2019, për kategoritë ekonomike paga e mëditje dhe mallra e shërbime për IAAP-të që
janë nën menaxhimin e Agjencisë së Aftësimit. Me të dhënat në këtë diagram ilustrohet edhe
përqindja e lartë e buxhetit që shpenzohet për paga, dhe përqindja e ulët që i atribuohet
kategorisë së mallrave dhe shërbimeve prej nga shfrytëzohen mjetet për pjesën praktike në
IAAP.
Diagrami 7. Buxheti i ndarë nga granti bazë për vitin 2018 dhe 2019.
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Lidhur me grantin shtesë, në fillim të vitit 2019, Ministria e ka bërë ndarjen e këtij granti prej
1 milion euro, tek të gjitha DKA-të për zhvillimin e praktikës profesionale në IAAP. IAAP-të
që janë nën menaxhimin e Agjencisë nuk kanë përfituar nga ky grant shtesë.
Në kërkesën për grant shtesë për realizimin e praktikës profesionale për IAAP,
Ministria ishte zotuar se do të monitoronte shpërndarjen dhe mënyrën e shpenzimit
të këtij granti. Mirëpo, është evidentuar se kjo Ministri nuk ka themeluar mekanizma
monitoruese për të përcjellë menaxhimin e tij nga DKA-të, dhe rrjedhimisht shpenzimin
e grantit shtesë nga IAAP-të.

Ministria, në korrik të vitit 2019 ka bërë informimin e drejtorëve të DKA-ve lidhur me qëllimin
e grantit shtesë dhe mënyrën e shpenzimit të tij. Po ashtu, DKA e Komunës së Prishtinës,
në nëntor të vitit 2019, ka informuar drejtorët e IAAP-ve të cilat i ka në menaxhim, rreth
shpenzimit të buxhetit për praktikë profesionale, pra grantit shtesë. DKA e Komunës së
Prizrenit është deklaruar se nuk janë në dijeni lidhur me grantin shtesë, ndërkaq nga DKA e
Komunës së Ferizajt nuk kemi pranuar asnjë të dhënë lidhur me grantin shtesë.
Nga 20 IAAP-të që kanë qenë pjesë e fushëveprimit të këtij auditimi, me përjashtim të 4 IAAPve që janë në menaxhim të Agjencisë, kemi pranuar përgjigje lidhur me grantin shtesë vetëm
nga 3 IAAP. Shkolla “7 shtatori” në Prishtinë është deklaruar se nuk ka përfituar grant shtesë
gjatë vitit 2019, pavarësisht kërkesës së bërë nga kjo shkollë për pajisje kompjuterike për
kabinetin e TIK-ut. Shkolla “28 nëntori” në Prishtinë në nëntor të vitit 2019 ka bërë kërkesë
për tu pajisur me disa kompjuterë, projektorë dhe laptop. Deri më tani përveç që kjo shkollë
nuk ka përfituar nga granti shtesë, DKA në Prishtinë ende nuk i është përgjigjur kërkesës
së saj. Në Komunën e Prizrenit kemi pranuar përgjigje vetëm nga shkolla “Ymer Prizreni”,
menaxhmenti i së cilës është deklaruar se nuk janë informuar për ekzistencën e këtij granti
shtesë.
Mungesa e monitorimit nga ana e Ministrisë për mënyrën e shpenzimit të grantit shtesë
e pamundëson sigurimin e një pasqyre përmbledhëse mbi shfrytëzimin e tij. Sikurse e
dëshmon fakti që tre IAAP-të që janë deklaruar që nuk kanë përfituar nga ky grant, mungesa
e monitorimit po ashtu mund të shpie deri te mos shfrytëzimi i grantit shtesë, e sidomos
rrezikon që edhe nëse shfrytëzohet të mos jetë shpenzuar për qëllimin për të cilin është synuar.
Mos shfrytëzimi i këtyre mjeteve financiare, e sidomos kur këto mjete nuk shpenzohen për
praktikë profesionale sikurse është synuar, dëmton drejtpërsëdrejti nxënësit, rrjedhimisht
realizimin e mësimit praktik dhe praktikës profesionale.
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3.2.2. Procesi i realizimit të praktikës profesionale në biznese
Vështirësitë në realizimin e praktikës profesionale në biznese
Institucionet përgjegjëse duhet të sigurohen se janë krijuar kushtet e nevojshme për zbatimin e
formave duale të arsimit, respektivisht kryerjen e praktikës profesionale në biznese, dhe se ekziston
koordinim dhe bashkëpunim i ndërsjellë ndërmjet IAAP-ve dhe bizneseve për të realizuar një qëllim
të tillë. Praktika profesionale ndihmon në përafrimin e njohurive dhe aftësive të përfituara në shkollë
me zhvillimin dhe përdorimin e tyre në biznese35, ofron përvojë të vërtetë në vendin e punës36, si dhe
mbështetë nxënësit e IAAP-ve të përmirësohen në aspektin e produktivitetit, të jenë më inovativ dhe të
zhvillohen profesionalisht37.
Korniza e Kurrikulit të Arsimit para-universitar në Kosovë parasheh që programet e
praktikës profesionale janë pjesë e kurrikulit të shkollave të mesme të AAP-së dhe janë të
bazuara në rezultate të arsimit dhe nxënies së bazuar në kompetenca. Programet e praktikës
profesionale ndjekin kornizën si në vijim: klasa X - 60% Teori kundrejt 40% Praktikë; klasa
XI - 50% Teori kundrejt 50% Praktikë; dhe klasa XII - 40% Teori kundrejt 60% Praktikë.
Themelimi i partneritetit në mes të IAAP-ve dhe bizneseve të ndryshme bëhet përmes lidhjes
së marrëveshjeve apo memorandumeve të bashkëpunimit. Në të shumtën e rasteve përgjegjës
për një gjë të tillë janë vet drejtorët apo zëvendës drejtorët e IAAP-ve apo mësimdhënësit që
janë përgjegjës për praktikën profesionale.
Praktikë e mirë e evidentuar tek të gjitha IAAP-të është që ato lidhin marrëveshje apo
memorandume bashkëpunimi dhe realizojnë praktikën profesionale nëpër biznese me
veprimtari të cilat janë në përputhje të plotë me profilet që ato ofrojnë. Pavarësisht këtyre, ka
pasur raste kur për profile të caktuara, IAAP-të nuk kanë pasur asnjë marrëveshje me biznese
dhe si rrjedhojë nxënësit e atyre profileve nuk i janë nënshtruar praktikës profesionale në
teren.
Gjendje më e mirë sa i përket realizimit të praktikës profesionale në biznese është evidentuar
në 4 IAAP-të që janë nën menaxhimin e Agjencisë. Kjo është arritur edhe për faktin se këto
IAAP janë përkrahur shpesh herë nga donatorë të ndryshëm si në aspektin e furnizimit të tyre
me pajisje të ndryshme për zhvillimin e mësimit praktik e po ashtu kanë pasur mbështetje të
formave të ndryshme për mundësimin e realizimit të praktikës profesionale.

35 Kuczera, M. and S. Jeon (2019), Vocational Education and Training in Sweden, OECD Reviews of Vocational Education and Training, OECD Publishing, Paris.
36 European Commission (2012), Vocational Education and training for better skills, growth and jobs, Accompanying
the document - Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes.
37 OECD (2014), Skills Beyond School: Synthesis Report, OECD Reviews of Vocational Education and Training,
OECD Publishing.
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Tabela 1. Mangësitë në procesin e praktikës profesionale.
Procesi i praktikës profesionale në biznese është përcjellë me mangësi të tjera të cilat
kanë vështirësuar akoma më shumë realizimin me sukses të këtij procesi. Mangësitë e tilla
përfshijnë:


Një numër i nxënësve (në raste të caktuara të gjithë nxënësit e një apo disa profileve)
nuk janë të përfshirë fare në praktikë profesionale;



Në shumicën e marrëveshjeve apo memorandumeve të bashkëpunimit
në mes të IAAP-ve dhe bizneseve nuk është i përcaktuar fare numri i nxënësve që do të
përfshihen në praktikë profesionale;



Orët e parapara për t’iu alokuar praktikës profesionale nuk përmbushen
për asnjërën nga klasat;



Monitorimi i praktikës profesionale nga IAAP-të është shumë i dobët pasi që është më
shumë i natyrës teknike/administrative se sa përmbajtësore.

Një prej shkaktarëve kryesor që procesi i praktikës profesionale përcillet me vështirësi dhe
mangësi të shumta është mungesa e një subjekti ndërmjetësues që do të ishte përgjegjës për
koordinimin e bashkëpunimit në mes të IAAP-ve dhe bizneseve. Zyra për bashkëpunim me
biznese është e paraparë edhe me Ligjin për AAP për t’u themeluar, mirëpo një zyrë e tillë
ende nuk është themeluar. Marrëveshjet dhe memorandumet e mirëkuptimit lidhen në mes
të menaxhmentit apo mësimdhënësve të IAAP-ve dhe bizneseve dhe një gjë e tillë duhet
përmendur se është vullnetare dhe jo obligative.
Jo të gjithë nxënësit përfshihen në praktikë profesionale për shkak të numrit të vogël të
marrëveshjeve në mes të IAAP-ve dhe bizneseve, si dhe për shkak të kapaciteteve të kufizuara
të bizneseve apo bizneseve me të cilat lidhen marrëveshje. Kapacitetet e kufizuara të bizneseve
për të akomoduar nxënës në hapësirat punuese të tyre për të kryer praktikën profesionale
kanë bërë që një numër shumë i vogël i nxënësve t’i nënshtrohen praktikës profesionale,
mirëpo edhe këta nxënës nuk i janë nënshtruar praktikës profesionale në nivelin e nevojshëm
të orëve.
Monitorimi i dobët i praktikës profesionale ka ardhur si rezultat i mungesës së prezencës
së mësimdhënësit të lëndës apo personit përgjegjës të IAAP-së gjatë kryerjes së praktikës
profesionale. Po ashtu, është evidentuar se përgjegjësi kryesore e bizneseve që pranojnë të kenë
nxënës për kryerjen e praktikës profesionale është raportimi tek IAAP-të për vijueshmërinë
e nxënësve dhe në raste të rralla raportimi për ndonjë nxënës që mund të tregojë aftësi më të
dalluara se të tjerët. Pra, nuk ka raporte të detajuara të cilat do të tregonin se punët që janë
kryer gjatë praktikës profesionale korrespondojnë me plan programin mësimor të atij profili
dhe me aftësitë e parapara për t’u përfituar nga nxënësit.
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Monitorimi i dobët i nxënësve gjatë kryerjes së praktikës profesionale ka rezultuar shpesh
herë në dukuri negative siç është mos prezenca e një numri të madh të nxënësve në mbajtjen
e praktikës profesionale pavarësisht që kanë qenë të caktuar nga shkolla për të marrë pjesë.
Përfshirja e ulët e nxënësve në praktikë profesionale dhe mos përmbushja e orëve të nevojshme
nga nxënësit që i nënshtrohen praktikës profesionale, bëjnë që nxënësit e IAAP-ve të mos jenë
në gjendje të përfitojnë aftësitë dhe shkathtësitë e nevojshme dhe të hyjnë në tregun e punës
si të paaftësuar ose jo të aftësuar në nivelin e duhur. Si rrjedhojë, nxënësit që diplomohen nga
profilet që ofrohen nga IAAP-të kanë perspektivë tejet të ulët për t’u punësuar.

4. Konkluzionet
Sistemi aktual i arsimit dhe aftësimit profesional nuk është në gjendje t’i përgjigjet nevojave dhe
kërkesave të tregut të punës.
Ministria në bashkëpunim me akterët tjerë siç janë ministritë e linjës, AKK dhe partnerët social kanë
arritur që të rishikojnë kurrikulat e profileve të AAP-së për klasat e X-ta. Po ashtu, masë pozitive
e evidentuar është se pjesa dërrmuese e rishikimeve që janë kryer, janë bazuar në zhvillimin e
standardeve të profesionit të cilat ndihmojnë në përputhjen më të mirë të programeve mësimore
me nevojat dhe kërkesat e tregut të punës.

Përkundër iniciativës dhe përpjekjeve të Ministrisë për të përmirësuar ndërlidhjen në mes të
programeve të AAP-së dhe nevojave të tregut të punës, nuk është arritur ky qëllim. Kjo ka
rezultuar si pasojë e vështirësive dhe mangësive të shumta siç janë:
••mungesa e rishikimit të një pjese të konsiderueshme të kurrikulave të profileve
të AAP-së;
••zbatimi i kurrikulave të rishikuara për klasat e X-ta vetëm për një numër të
kufizuar të profileve dhe nga një numër i kufizuar i IAAP-ve;
••mungesa e analizimit dhe shqyrtimit të relevancës së profileve ekzistuese që
ofrohen nëpër IAAP;
••mungesa e shqyrtimit të SP-ve nga Ministria para se ato të rekomandohen për
verifikim dhe aprovim tek AKK;
••vazhdimi i afatit të vlefshmërisë të SP-ve pa iu nënshtruar procesit të
rishikimit/ri-verifikimit;
••vështirësitë në zhvillimin e mësimit praktik në punëtoritë e IAAP-ve;
••mungesë e vlerësimit të nevojave për realizimin e moduleve profesionale në
IAAP dhe mangësitë lidhur me shfrytëzimin e grantit shtesë prej 1 milion
Euro për pjesën praktike; si dhe
••vështirësitë në realizimin e praktikës profesionale në biznese.
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Shkak për mungesën e rishikimit të kurrikulave të profileve të AAP-së për një kohë të gjatë
është mungesa e përkushtimit dhe veprimeve konkrete të Ministrisë për t’i kushtuar rëndësi
dhe për të prioritizuar këtë sektor, ndërkaq shkaktarë për vonesat e fundit në rishikimin
e kurrikulave të profileve të AAP-së, është vonesa në miratimin e grupeve punuese dhe
ekspertëve përgjegjës për rishikimin e kurrikulave të AAP-së. Më tutje, shkak i përzgjedhjes
së një numri të kufizuar të profileve dhe IAAP-ve ka qenë fakti se është vlerësuar se një pjesë
e IAAP-ve nuk kanë kushtet bazë për zbatimin e qasjes modulare dhe disa IAAP që është
planifikuar të fillojnë me zbatim të kurrikulave nuk kanë bërë përgatitjet e duhura. Shkak i
mangësive që ndërlidhen me relevancën e profileve ekzistuese në IAAP-të është neglizhenca
e Ministrisë për të reaguar ndaj profileve që pezullohen e që kanë kërkesa të mëdha për
regjistrime nga ana e nxënësve dhe fakti që Ministria nuk merr për bazë para aprovimit të
konkurseve trendin e regjistrimeve apo mangësi të tjera të profileve ekzistuese.
Shkaqet e mangësive në procesin e shqyrtimit, verifikimit dhe rishikimit të SP-ve përfshijnë:
mungesa e funksionalizimit të KAAP-së, pamundësia e një personi të vetëm në kuadër të
Ministrisë për të shqyrtuar SP-të dhe rekomanduar ato për verifikim tek AKK, mungesa e
interesimit nga zhvilluesit e SP-ve për të bërë një verifikim të ri dhe për ta rishikuar SP-në dhe
disa prej projekteve të donatorëve që kanë iniciuar dhe zhvilluar SP iu ka përfunduar mandati
dhe si rezultat ato SP nuk mund të rishikohen nga ato projekte. Shkaqet e vështirësive në
zhvillimin e mësimit praktik përfshijnë: faktin që profilet e disa prej IAAP-ve nuk posedojnë
fare punëtori/kabinete, e as pajisje për realizimin e mësimit praktik në ambientet e shkollës,
apo rastet kur numri i pajisjeve është i vogël, rastet kur pajisjet janë të vjetra, rastet kur pajisjet
janë jashtë funksionit dhe disa raste kur ka mungesë të materialit shpenzues. Shkaktar që ka
vështirësuar akoma më shumë zhvillimin e mësimit praktik në punëtoritë e IAAP-ve dhe që
ka pamundësuar blerjen e pajisjeve apo materialit shpenzues është edhe mungesa e vlerësimit
të nevojave për buxhetin bazë që ndahet çdo vit për IAAP-të, si dhe mungesa e monitorimit të
Ministrisë të grantit shtesë prej 1 milion Euro i cili ka qenë i destinuar pikërisht për mbështetjen
e IAAP-ve për mbajtjen e moduleve profesionale.
Së fundmi, shkaqet që kanë vështirësuar realizimin e praktikës profesionale në biznese
përfshijnë mungesën e një subjekti ndërmjetësues për koordinimin e bashkëpunimit në mes
të IAAP-ve dhe bizneseve, numri i vogël i marrëveshjeve në mes të IAAP-ve dhe bizneseve,
kapacitetet e kufizuara të bizneseve apo bizneseve me të cilat lidhen marrëveshje dhe
monitorimi i dobët i praktikës profesionale nga ana e IAAP-ve.
Mangësitë e lartpërmendura në rishikimin e kurrikulave bëjnë që një numër i konsiderueshëm
i IAAP-ve të punojnë me kurrikula të vjetërsuara dhe të cilat nuk përkojnë me nevojat e tregut
të punës. Po ashtu, fakti që shumica prej IAAP-ve nuk posedojnë kushtet e nevojshme për
zbatimin e kurrikulave të rishikuara, sinjalizon që edhe pse rishikimi i kurrikulave të klasave
të tjera mund të përfundohet, kurrikulat e rishikuara nuk do të mund të zbatohen nga pjesa
dërrmuese e IAAP-ve, të paktën jo në një të ardhme të afërt. Njëkohësisht, vazhdimi i afatit
të vlefshmërisë të SP-ve pa iu nënshtruar procesit të rishikimit bënë që ato SP të përdoren në
kurrikulat e profileve të AAP-ve pa qenë të azhurnuara për të reflektuar nevojat aktuale të
tregut të punës.
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Të gjitha këto, si dhe mangësitë që ndërlidhen me vështirësitë e zhvillimit të mësimit praktik
në punëtori dhe praktikës profesionale në biznese, ndikojnë që nxënësit e IAAP-ve të mos
jenë në gjendje të përfitojnë aftësitë dhe shkathtësitë e duhura për profesione të caktuara
në ambiente të simuluara të punës, të hasin në vështirësi për të kuptuar se ku gjejnë zbatim
shkathtësitë e profesionit të caktuar dhe si rrjedhojë e të gjitha këtyre të mos jenë të denjë dhe
të aftë për t’iu përgjigjur kërkesave të tregut të punës dhe të kenë perspektivë tejet të ulët për
t’u punësuar.
Si përfundim, institucionet përgjegjëse në nivelin qendror dhe atë lokal, nuk kanë rezultuar
efektive në biznesen e masave për zhvillimin e njohurive dhe aftësive profesionale dhe
ndërlidhjen e tyre me nevojat e vazhdueshme të tregut të punës.

5. Rekomandimet
Rekomandimet për Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës
Me qëllim që sistemi i Institucioneve të Arsimit dhe Aftësimit Profesional të jetë në përputhje me
nevojat e zhvillimit ekonomik dhe shoqëror të vendit si dhe të përgatisë kuadrot për treg të punës,
Ministria duhet me prioritet të zbatojë rekomandimet në vijim:

1. Të finalizojë sa më shpejtë që është e mundur rishikimin e kurrikulave të klasave të XI-ta dhe
XII-ta;
2. Të sigurohet se IAAP-të kanë kushtet bazë për zbatimin e qasjes modulare. Kjo gjë është
veçanërisht e rëndësishme të bëhet para se të fillohet me zbatimin e kurrikulave të rishikuara;
3. Të analizojë në detaje trendet e regjistrimeve për profilet ekzistuese dhe vlerësojë se a ia vlen
që ato profile të aprovohen si të tilla apo kanë nevojë për ri-organizim apo për modifikime, të
evidentojë profilet që janë planifikuar të pezullohen nga IAAP-të dhe të sigurohet se profilet
e reja janë të bazuara në SP;
4. Të funksionalizojë sa më shpejtë që është e mundur KAAP-në me qëllim të përmirësimit të
procesit të shqyrtimit të SP para se ato të rekomandohen për aprovim tek AKK, si dhe me
qëllim të përmirësimit të koordinimit të procesit të rishikimit të SP;
5. Të rishikojë formulën aktuale të financimit të IAAP-ve në mënyrë që ndarja e mjeteve
financiare të bazohet në natyrën e profileve që ofrohen në IAAP. Kjo nënkupton që jo të
gjitha IAAP-të, pavarësisht numrit të nxënësve dhe mësimdhënësve, kanë nevoja të njëjta,
sepse çdo gjë varet nga specifikat e profilit dhe kërkesave që ai profil ka për pajisje, materiale
mësimore, materiale shpenzuese, etj;
6. Të monitorojë në baza të rregullta DKA-të për menaxhimin e grantit shtesë të ndarë në vitin
2019 për praktikë profesionale. Lidhur me këtë, të obligojë DKA-të që të raportojnë lidhur me
shpërndarjen e mjeteve financiare nga granti shtesë dhe shpenzimin e tyre nga IAAP-të; dhe
7. Të themelojë dhe funksionalizojë sa më shpejtë që është e mundur Zyrën për bashkëpunim
me biznese ashtu sikurse është paraparë me Ligjin për AAP me qëllim të ndërmjetësimit të
IAAP-ve dhe bizneseve në realizimin sa më të suksesshëm të praktikës profesionale.
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Rekomandimet për Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve
1. Të përpilojnë një procedurë të brendshme e cila do të rregullonte procesin e përcaktimit të
vlefshmërisë së afateve të SP-ve dhe vazhdimit të tyre. Vazhdimi i afateve të SP-ve të bëhet
vetëm pasi që AKK konsultohet me Ministrinë dhe me zhvilluesit e SP-ve për të parë nëse ka
nevojë për ndryshime për t’u përshtatur me nevojat e tregut të punës; dhe
2. Të plotësojë bazën e të dhënave me të dhënat se kur janë pranuar SP-të për verifikim nga
Ministria, me të dhënat e datës së aprovimit të SP-ve dhe të dhënat e afatit të vlefshmërisë së
tyre.

Rekomandimet për Agjencinë dhe Drejtoritë Komunale të Arsimit
1. Të sigurohen se IAAP-të që i kanë në menaxhim, buxhetin e ndarë në kuadër të kategorisë
mallra dhe shërbime, e shfrytëzojnë në mënyrë racionale, e sidomos i japin prioritet
shpenzimeve që kanë të bëjnë me blerjen e pajisjeve apo materialeve mësimore që e
mundësojnë mësimin praktik në IAAP; dhe
2. Të monitorojnë në vazhdimësi punën e IAAP-ve që kanë në menaxhim me qëllim të
sigurimit se ato kanë lidhur marrëveshje të mjaftueshme për kryerjen e praktikës profesionale
në biznese dhe se ato i monitorojnë nxënësit e tyre gjatë kryerjes së praktikës profesionale.

Rekomandimet për Drejtoritë Komunale të Arsimit
1. Të raportojnë në Ministri në baza të rregullta lidhur me shpërndarjen e mjeteve financiare
nga granti shtesë tek IAAP-të dhe shpenzimin e tyre nga IAAP-të si dhe të sigurohen se
mjetet financiare janë shpenzuar për qëllimin e synuar, pra për pjesën praktike; dhe
2. Të prioritizojë kërkesat e IAAP-ve lidhur me shfrytëzimin e mjeteve financiare që u takojnë
për pjesën praktike, në mënyrë që të mos ketë vonesa në ndarjen e atyre mjeteve, gjë që e
vështirëson procesin e realizimit të mësimit praktik në punëtoritë e IAAP-së.

Rekomandimet për IAAP-të (Qendrat e Kompetencës dhe
Shkollat profesionale)
1. Të vlerësojnë në vazhdimësi profilet ekzistuese që ofrojnë dhe të konsiderojnë nëse ato profile
kanë nevojë për ri-organizim apo modifikime të tjera, nëse kanë interesimin e duhur të
nxënësve dhe janë atraktive për nxënësit dhe nëse u përgjigjen nevojave të tregut të punës;
2. Të jepen arsye të qëndrueshme për rastet e profileve që planifikohen për t’u pezulluar për
periudha të caktuara, si dhe për profilet që planifikohen të hapen si të reja. Për profilet e reja
përveç që duhet siguruar Ministria se IAAP-ja posedon burimet e nevojshme njerëzore dhe
financiare, IAAP duhet të ofrojë edhe dëshmi dhe arsye se profili në fjalë do të jetë i bazuar
në zhvillimin e SP dhe se i plotëson kërkesat dhe nevojat e tregut të punës; dhe
3. Të monitorojnë në vazhdimësi nxënësit gjatë mbajtjes së praktikës profesionale në biznese
me qëllim të sigurimit se po përvetësohen aftësitë dhe shkathtësitë e parapara edhe me
kurrikula, si dhe të sigurohen se menaxhmentit i bizneseve me të cilat lidhen marrëveshje
apo memorandume mirëkuptimi raporton në baza të rregullta dhe me raporte të detajuara e
jo vetëm me informata të vijimësisë së nxënësve.
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Shtojca 1. Kriteret, metodologjia, dhe fushëveprimi i
auditimit
Kriteret e auditimit
Kriteret e auditimit të përdorura në këtë auditim rrjedhin nga praktikat e mira ndërkombëtare,
direktivat relevante evropiane dhe legjislacioni vendor.
1. Kriteret që i refe+rohen kurrikulës, standardeve të profesionit, profileve dhe plan
programeve që ofrohen në IAAP:
Kurrikula e AAP-së duhet të hartohet dhe të ketë kontributin e të gjithë akterëve relevant38;
të zhvillohet në pajtim me standardet relevante të profesionit, arsimit dhe kualifikimeve39; t’i
nënshtrohet rishikimeve të vazhdueshme40; si dhe të jetë në përputhje me kurrikulën e arsimit
para-universitar; me qëllim të përfshirjes edhe të komunitetit të biznesit për të arritur rezultate
konkrete drejt zhvillimit të profileve profesionale, profileve që i përshtaten profesioneve që
kërkohen nga tregu i punës dhe arritjes së harmonizimit të tyre ndaj ndryshimeve potenciale
në tregun e punës.
Institucionet përgjegjëse duhet të sigurohen se IAAP-të kanë kapacitetet e nevojshme për t’iu
përgjigjur kërkesave të veçanta të programeve të AAP-së, në veçanti ato kërkesa që ndërlidhen
me mundësimin e mësimit praktik në këto institucione. Mësimi praktik mundësohet në mes
tjerash nga posedimi i hapësirave të përshtatshme që IAAP-të i përdorin për punëtori apo
laboratore, varësisht prej natyrës së profilit, si dhe posedimi i pajisjeve adekuate dhe relevante.41
Po ashtu, institucionet përgjegjëse duhet të sigurohen se IAAP-të kanë resurset e nevojshme për
të zbatuar kurrikula të cilat janë të bazuara në qasje modulare. Qasja modulare nënkupton që
mësimi teorik në IAAP zhvillohet paralel me mësimin praktik, dhe kjo gjë siguron fleksibilitet
për IAAP-të për të trajnuar nxënësit e tyre në aftësi që i përshtaten nevojave të tregut të punës.
Qasjet modulare janë po ashtu më të lehta për tu azhurnuar për të përfshirë ndryshime në
legjislacion, teknologji të reja ose mënyra të reja të punës, duke zëvendësuar ose azhurnuar
module individuale kur është e nevojshme. 42
Aktualisht, në IAAP ofrohen rreth 119 profile nga sektorë të ndryshëm ekonomik, relevanca
e të cilëve vazhdimisht duhet të rishikohet dhe të përshtatet me kërkesat e tregut të punës.
Rishikimi i profileve është i lidhur ngushtë me rishikimin e kurrikulave, pasi që këto të
fundit janë pjesë integrale e profileve. Rishikimi i profileve në mënyrë të vazhdueshme është
veçanërisht i rëndësishëm për të analizuar nëse profile të caktuara kanë nevoje për përditësime
në kurrikulat e tyre, nëse kurrikula e atyre profileve duhet integruar me kurrikulat e profileve
38
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Ligji për AAP.
Programi i Kosovës për Reforma në Ekonomike (PKRE) 2018.
Programi për Reforma në Ekonomi 2019-2021.
Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF), 2014. Making better vocational qualifications – Vocational qualifications
system reforms in ETF partner countries.
42 Qendra Evropiane për Zhvillimin e Aftësimit Profesional (Cedefop), 2015. The role of modularisation
and unitisation in vocational education and training, Luksemburg: Zyra e publikimeve të Bashkimit Evropian.
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të tjera që mund të jenë të ndërlidhura mes vete, apo thjesht nëse profili duhet modifikuar
apo ri-organizuar duke qenë se nuk ka interesim për të nga ana e nxënësve apo nuk është në
përputhje me kërkesat e tregut të punës.43
Standardet e profesionit (SP) zhvillohen në bashkëpunimin me Ministrinë, AKK, MPMS,
ministritë tjera relevante dhe partnerët social. SP-të miratohen nga KAAP-ja para se të dërgohen
në AKK për verifikim.44
KAAP-ja i cili është trup që funksionon në kuadër të Ministrisë, këshillon Ministrinë në
orientimin e përgjithshëm për politikën e AAP-së, rishikon çështjet e zhvillimit të AAP-së, si
dhe ofron këshilla dhe rekomandon profilet për aprovim në të cilat duhet të bazohen programet
e AAP-së, standardet për çdo profil, si dhe përmbajtjen profesionale të plan programit për këto
profile.45
Zhvilluesit e standardeve të profesionit duhet të kuptojnë profesionet sa i përket njohurive,
shkathtësive dhe kompetencave ashtu siç kërkohen në tregun e punës nga punëdhënësit, si
dhe të kenë njohuri për profesionet e kërkuara më shumë dhe ato të cilat ballafaqohen me rënie
të kërkesës në tregun e punës.46
Standardet ekzistuese të profesioneve duhet të rishikohen dhe përshtaten në rast se ekziston
nevoja për një gjë të tillë, me qëllim të harmonizimit të tyre me nevojat e tregut të punës. E
rëndësishme është që ky rishikim të realizohet nga palët që kanë qenë të përfshira në zhvillimin
e SP pasi që konsiderohet se ata janë në dijeni për ndryshimet në kërkesat e tregut të punës për
atë profesion që e rregullon standardi dhe se cilat janë aftësitë e kërkuara për atë profesion.47
Kurrikula bërthamë e AAP-së duhet të rregullojë në mënyrë të qartë aftësitë kryesore të
të mësuarit dhe lëndët mësimore thelbësore që i përgjigjen secilit profil përkatës dhe është
specifike për nevojat e AAP-së dhe i përgjigjet në mënyrë të vazhdueshme kërkesave të tregut
të punës.48
Kurrikula e AAP-së duhet të zhvillohet mbi bazën e analizave gjithëpërfshirëse dhe të duhura
të tregut të punës të cilat ofrojnë informacione mbi aftësitë e kërkuara dhe për të cilat ka nevojë
tregu i punës, si dhe në analiza që bazohen në të dhënat e pranuara nga anketat e fuqisë
punëtore, anketat e popullsisë, të dhënat e tatim paguesve si dhe të dhënat e vendeve të lira të
punës.49
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Plani Strategjik i Arsimit në Kosovë 2017-2021, Rezultati 6.1.
Ligji për AAP.
Ligji për AAP; Rregullore e punës së Këshillit për Arsim dhe Aftësim Profesional.
Fondacioni Evropian i Trajnimit (ETF), 2014. Making better vocational qualifications – Vocational qualifications system
reforms in ETF partner countries.
47 Qendra Evropiane për Zhvillimin e Aftësimit Profesional (Cedefop), 2009. The dynamics of qualifications: defining
and renewing occupational and educational standards, Luksemburg: Zyra për publikime zyrtare të komuniteteve Evropiane.
48 European Parliament (2019) Skills for the labor market: EU policies for VET and upskilling, Policy Department for
Economic, Scientific and Quality of Life Policies, BRIEFING requested by the EMPL committee.
49 OECD (2017), In-Depth Analysis of the Labor Market Relevance and Outcomes of Higher Education Systems:
Analytical Framework and Country Practices Report, Enhancing Higher Education System Performance, OECD,
Paris.
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2 . Kriteret që i referohen përfitimit të aftësive dhe shkathtësive në IAAP
dhe në biznese:
Institucionet përgjegjëse duhet të ofrojnë mundësi më efektive për përvetësimin apo zhvillimin
e aftësive dhe shkathtësive me qëllim të arritjes së përmirësimit të aftësive bazike të nxënësve
të AAP-së, ofrimit të trajnimeve që lidhen me punën, promovimin e qasjeve inovative për të
siguruar kompetenca të kombinuara dhe aftësi specifike për punën, si dhe vendosjen e fokusit
të veçantë në zhvillimin e aftësive sipërmarrëse.50
Institucionet përgjegjëse duhet të sigurohen se IAAP-të kanë kapacitetet e nevojshme
njerëzore dhe financiare për t’iu përgjigjur kërkesave të veçanta të programeve të AAP-së
lidhur me pajisjet materiale dhe shpenzimet tjera që mundësojnë mësimin praktik51, si dhe
të promovojnë një kulturë përmes së cilës inkurajohet shkëmbimi dhe partneriteti midis
IAAP-ve dhe bizneseve52; të gjitha këto për t’iu mundësuar nxënësve zhvillimin e të kuptuarit
mbi zbatimin dhe përdorimin e shkathtësive53 dhe përvetësimin e aftësive për profesione të
caktuara në ambiente të simuluara të punës54.
Institucionet përgjegjëse duhet të sigurohen se janë krijuar kushtet e nevojshme për zbatimin
e formave duale të arsimit, respektivisht kryerjen e praktikës profesionale në biznese, dhe
se ekziston koordinim dhe bashkëpunim i ndërsjellë ndërmjet IAAP-ve dhe bizneseve për
të realizuar një qëllim të tillë. Praktika profesionale ndihmon në përafrimin e njohurive dhe
aftësive të përfituara në shkollë me zhvillimin dhe përdorimin e tyre në biznese55, ofron
përvojë të vërtetë në vendin e punës56, si dhe mbështetë nxënësit e IAAP-ve të përmirësohen
në aspekt të produktivitetit, të jenë më inovativ dhe të zhvillohen profesionalisht57.
Institucionet përgjegjëse duhet të sigurohen se IAAP-të kanë kapacitetet e nevojshme njerëzore
dhe financiare për të iu përgjigjur kërkesave të veçanta të programeve të AAP-së lidhur
me pajisjet materiale dhe shpenzimet tjera që mundësojnë mësimin praktik.58 Institucionet
përgjegjëse po ashtu duhet të sigurohen se IAAP-të janë duke menaxhuar planifikimin e
shpenzimeve, furnizimin me materialet e nevojshme të punës dhe të bëjnë monitorimin e
aktiviteteve të tyre.

50 RIGA Conclusions 2015.
51 Ligji për AAP.
52 European Parliament (2019) Skills for the labour market: EU policies for VET and upskilling, Policy Department
for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, BRIEFING requested by the EMPL committee.
53 Center on International Education Benchmarking (March 2015) Gold Standard: The Swiss Vocational Education
and Training System, International Comparative.
54 OECD (2011), OECD reviews of vocational education and training, Learning for Jobs, Pointers for Policy Development.
55 Kuczera, M. and S. Jeon (2019), Vocational Education and Training in Sweden, OECD Reviews of Vocational Education and Training, OECD Publishing, Paris.
56 European Commission (2012), Vocational Education and training for better skills, growth and jobs, Accompanying
the document - Rethinking Education: Investing in skills for better socio-economic outcomes.
57 OECD (2014), Skills Beyond School: Synthesis Report, OECD Reviews of Vocational Education and Training,
OECD Publishing.
58 Center on International Education Benchmarking (March 2015) Gold Standard: The Swiss Vocational Education
and Training System, International Comparative.
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Metodologjia e auditimit
Metodat e përdorura në këtë auditim përfshijnë dëshmitë fizike, verbale, të dokumentuara
dhe analitike, gjithmonë duke u siguruar se këto dëshmi janë relevante, të besueshme dhe të
mjaftueshme. Metodat e përdorura në këtë auditim përfshijnë:
••Analizimi i kornizës së nevojshme ligjore dhe institucionale për adresimin e
çështjeve të AAP-së;
••Mbajtja e intervistave me zyrtarët përgjegjës të Ministrisë, respektivisht
me zyrtarë të Divizionit për arsim dhe aftësim profesional dhe arsim për të
rritur në lidhje me hartimin e kurrikulave, vënien në funksion të standardeve
të profesionit, rishikimin e kurrikulave, si dhe planifikimet strategjike për
funksionimin e IAAP-ve, identifikimin e nevojave, mbledhjen e të dhënave për
shkollat dhe propozimin e masave të ndryshme për avancimin e AAP-së;
••Mbajtja e intervistave me zyrtarët përgjegjës të Autoritetit në lidhje me
shqyrtimin dhe aprovimin e standardeve të profesionit;
••Mbajtja e intervistave me zyrtarët përgjegjës të Agjencisë lidhur me
menaxhimin e Qendrave të Kompetencës në aspektin e avancimit të AAP-ve;
••Mbajtja e intervistave me zyrtarët përgjegjës të MPMS-së dhe Agjencisë së
Punësimit lidhur me procesin e përgatitjes së analizave të tregut të punës dhe
bashkëpunimit të tyre me Ministrisë në raportimin e rezultateve të këtyre
analizave;
••Mbajtja e intervistave me zyrtarët përgjegjës të DKA-ve të Prishtinës,
Prizrenit dhe Ferizajt lidhur me menaxhimin e Shkollave Profesionale në
aspektin e financimit të tyre si dhe ngritjen e cilësisë së AAP-së;
••Observimi i Qendrave të Kompetencës dhe Shkollave Profesionale në
Komunën e Prishtinës, Prizrenit dhe Ferizajt lidhur me profilet që ofrojnë,
mësimin praktik, praktikën profesionale dhe bashkëpunimin e tyre me DKA,
komunitetin e biznesit si dhe me Ministrinë dhe palët e tjera relevante;
••Analizimi i dëshmive të pranuara nga institucionet që janë pjesë e
fushëveprimit të këtij auditimi në lidhje me aktivitetet dhe masat e ndërmarra
për menaxhimin e AAP-së;
••Analizimi dhe krahasimi i praktikave të menaxhimit të Shkollave Profesionale
nga ana e Drejtorive të Arsimit dhe praktikave të menaxhimit të Qendrave të
Kompetencës nga ana e Agjencisë.

Fushëveprimi i auditimit
Fushëveprimi i këtij auditimi përfshinë Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës (Ministria) dhe
Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS) si dy prej institucioneve kryesore në
menaxhimin e sistemit të AAP-së dhe përputhjes së tij me nevojat e tregut të punës.
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Në kuadër të Ministrisë, fushëveprimi i auditimit përfshinë Agjencinë për Arsim dhe Aftësim
Profesional dhe Arsim për të Rritur (Agjencia) si trupë e themeluar nga Ministria. Në fokus
të këtij auditimi janë të përfshira edhe Qendrat e Kompetencës që menaxhohen drejtpërdrejtë
nga Agjencia. Po ashtu, fushëveprimi i auditimit mbulon edhe përgjegjësitë e Autoritetit
Kombëtar të Kualifikimeve (Autoriteti) si organ i pavarur publik që është themeluar nga
Qeveria me propozim të Ministrisë.
Fushëveprimi i auditimit përfshinë edhe Agjencinë e Punësimit të Republikës së Kosovës
(Agjencia e punësimit), e cila funksionon si organ i pavarur në kuadër të MPMS-së.
Shkollat Profesionale menaxhohen nga Drejtoritë Komunale të Arsimit (DKA-të) nëpër komuna
të Kosovës, dhe me këtë rast janë përzgjedhur tri DKA për të qenë pjesë e fushëveprimit të
këtij auditimi, respektivisht DKA-të në Komunën e Prishtinës, Prizrenit dhe Ferizajt. Duke
qenë se numri total i Shkollave Profesionale dhe Qendrave të Kompetencës që gjenden në
këto komuna është 20, auditimi do të jetë në gjendje të mbulojë me mostrim rreth 30% të të
gjithë populacionit.
Tabela 2. Mostrimi i IAAP-ve.

Nr. total i Shkollave
Profesionale dhe Qendrave
të Kompetencës

68

Nr. i Shkollave Profesionale
dhe Qendrave të
Kompetencës në Komunat e
përzgjedhura
Komuna e Prishtinës: 8
Komuna e Prizrenit: 5
Komuna e Ferizajt: 7
Total:

20

% e mbuluar e
populacionit

30%

Fokusi i këtij auditimi është i përqendruar vetëm në AAP duke qenë se i përket nivelit të
arsimit të mesëm të lartë dhe shërben si bazë për përgatitjen e nxënësve për tu kyçur në
tregun e punës.
Arsimi dhe aftësimi profesional i vazhdueshëm nuk është pjesë e fokusit të këtij auditimi
për shkak se realizohet pas përfundimit të arsimit dhe aftësimit fillestar, apo pas depërtimit
në tregun e punës, dhe si qëllim kryesor ka azhurnimin e njohurive ekzistuese, përfitimin e
aftësive të reja, dhe zhvillimin e mëtejmë personal dhe profesional. Në këtë aspekt, duke qenë
se roli dhe përgjegjësitë e Qendrave të Aftësimit Profesional të cilat veprojnë në kuadër të
Agjencisë së Punësimit kanë të bëjnë me arsimin dhe aftësimin profesional të vazhdueshëm,
ato nuk janë të përfshira në fushëveprim të këtij auditimi. Po ashtu, në fushëveprim të këtij
auditimi nuk është përfshirë pjesa e arsimit dhe aftësimit për të rritur për shkak se ky lloj
arsimi dhe aftësimi u dedikohet atyre personave mosha e të cilëve është më e madhe se mosha
e paraparë në ligjin për arsimin para-universitar për të ndjekur një nivel arsimor.
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Në kuadër të sistemit të AAP-së, ky auditim do të fokusohet në proceset dhe aspektet si në
vijim:
••Procesi i hartimit të kurrikulës për AAP, përfshirë këtu edhe hartimin dhe
aprovimin e standardeve të profesionit dhe integrimin e tyre në profilet dhe
plan programet e AAP-së;
••Procesi i ofrimit të mësimit praktik në punëtoritë e shkollave profesionale dhe
qendrave të kompetencës;
••Bashkëpunimi ndërmjet shkollave profesionale, qendrave të kompetencës dhe
bizneseve, sidomos në aspekt të kryerjes së praktikës profesionale në biznese;
••Procesi i analizimit të nevojave të tregut të punës si dhe procesi i raportimit
mbi gjetjet e këtyre analizave.
Po ashtu, fokusi i auditimit do të përqendrohet vetëm tek plan programet e një numri të
caktuar të profileve që ofrohen nga IAAP-të.
Për kryerjen e analizave më thelbësore fushëveprim i këtij auditimi janë aktivitetet dhe masat
e ndërmarra të institucioneve përgjegjëse për AAP të zhvilluara gjatë vitit shkollor 2018/2019,
ndërkaq për kryerjen e analizave krahasimore do të merren aktivitetet dhe masat e ndërmarra
gjatë vitit shkollor 2017/2018 dhe 2019/2020.
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65,000
27,000

46,000
27,000

Shtojca 2. Përshkrimi i sistemit dhe përgjegjësitë e
Total
Paga
Mallra
Total
Paga
Mallra
palëve
relevante
Buxheti
Mëditje
Shërbime
Buxheti
Mëditje
Shërbime
Përgjegjësitë për menaxhimin e sistemit të AAP i janë ndarë dy institucioneve kryesore,
11 MARSI PRIZREN
SHTJEFËN GJEQOVI PRISHTINË
respektivisht Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies
2018përgjegjëse
2019
Sociale. Më poshtë janë të paraqitura palët
që aktualisht ndërlidhen me çështjet e
AAP-së.
Diagrami 8. Palët përgjegjëse për menaxhimin e sistemit të AAP.
Autoriteti Kombëtar
i Kualifikimeve
Ministria e Arsimit
dhe Shkencës

Sistemi i Arsimit
dhe Aftësimit Profesional

Ministria e Punës
dhe Mirëqenies Sociale

Drejtoritë Komunale
të Arsimit

Shkollat
Profesionale

Agjencia për Arsim
dhe Aftësim Profesional
dhe Arsim për të Rritur

Qendrat e
Kompetencës

Agjencia e Punësimit
e Republikës së Kosovës

Ministria e Arsimit dhe Shkencës - Përgjegjësitë kryesore të kësaj ministrie përfshijnë
zhvillimin e politikave, planifikimin, përcaktimin e standardeve dhe sigurimin e cilësisë së
sistemit të arsimit në përgjithësi. Ministria në bashkëpunim me ministritë tjera, partnerët
e AAP-së, komunat, dhe partnerët social, lidh marrëveshje të bashkëpunimit me bizneset
publike dhe private, qendrat e aftësimit profesional, me qëllim të realizimit të interesave të
përbashkëta në krijimin e lidhjeve në mes të IAAP-ve dhe tregut të punës.
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve - Autoriteti është institucion i pavarur që funksion në
kuadër të Ministrisë dhe ka përgjegjësi hartimin e Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve59 si
dhe rregullimin e sistemit kombëtar të kualifikimeve në përputhje me Kornizën Evropiane
të Kualifikimeve.
Autoriteti bën aprovimin e standardeve të kualifikimeve, pas analizimit dhe verifikimit të
kërkesave për standarde të cilat vijnë nga bizneset apo ndonjë palë tjetër e interesuar, por jo
nga vet shkollat. Standardet janë kritere për profesione specifike të cilat pas miratimit mund
të përdoren si udhëzues për plan-programe mësimore.

59 Ligji Nr. 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional.
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Agjencia për Arsim, Aftësim Profesional dhe Arsim për të Rritur - Agjencia është institucion
i themeluar nga Ministria60 dhe është përgjegjëse për zbatimin e politikave të AAP-së.
Aktualisht në kuadër të kësaj Agjencie funksionojnë gjashtë qendra të kompetencës, katër
prej të cilave që prej fillimit janë themeluar si qendra të kompetencës dhe dy prej tyre janë
shkolla profesionale që në momentin e kalimit nën menaxhimin e Agjencisë konsiderohen po
ashtu si qendra të kompetencës.
Ndër përgjegjësitë e tjera të kësaj Agjencie përfshijnë: administrimin dhe udhëheqjen e
Qendrave të Kompetencës lidhur me burimet financiare, njerëzore, objekteve ndërtimore
dhe infrastrukturës të të gjitha IAAP-ve. Kjo Agjenci po ashtu bën koordinimin e projekteve
ndërkombëtare, si dhe përfshirjen e partnerëve social në AAP. Agjencia gjithashtu mundëson
pjesëmarrjen e institucionalizuar të sektorit privat dhe partnerëve social në AAP si dhe
mbikëqyrë dhe koordinon zhvillimin e standardeve të profesionit.
Drejtoritë Komunale të Arsimit - Procesi arsimor brenda territorit të përcaktuar të komunave,
menaxhohet nga ana e DKA-ve61. Financimi i Shkollave Profesionale dhe Qendrave të
Kompetencës bëhet nga granti specifik për arsim i cili u ndahet komunave sipas formulës
shtetërore për financimin e arsimit para-universitar, nga të hyrat vetanake që gjenerohen
nga IAAP-të si dhe përmes financimit shtesë nga granti i përgjithshëm komunal, varësisht
nga mundësitë financiare të komunës. Komuna përmes DKA-ve e delegon përgjegjësinë për
buxhet dhe financa tek IAAP-të sipas formulës komunale.
Institucionet e arsimit dhe aftësimit profesional - Arsimi dhe aftësimi profesional mund
të zhvillohet në shkolla apo institucione publike apo private për pjesën teorike të mësimit si
dhe në biznese publike apo private, për zhvillimin e pjesës praktike. IAAP-të janë Shkollat
Profesionale dhe Qendrat e Kompetencës dhe ato akreditohen nga Autoriteti, bazuar në
kriteret dhe standardet e përcaktuara dhe licencohen nga Ministria. Aktualisht në Kosovë
janë gjithsej 68 institucione që ofrojnë AAP.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale – Ndër përgjegjësitë e kësaj ministrie që ndërlidhet
me sistemin e AAP-së është hartimi i politikave të punësimit dhe aftësimit profesional, si dhe
analizimi, hulumtimi dhe studimi i nevojave të tregut të punës.
Agjencia e Punësimit të Republikës së Kosovës – Agjencia e Punësimit është organ i pavarur
që funksionon në kuadër të MPMS-së dhe është përgjegjëse për organizimin dhe koordinimin
e planifikimit vjetor të aktiviteteve dhe iniciativave për implementim të politikave vjetore të
punësimit dhe të aftësimit profesional.62 Kjo Agjenci përpilon raporte vjetore qëllimi i të cilave
është ofrimi i informacioneve për tregun e punës.

60 Ligji Nr. 04/L-138 për Arsimin dhe Aftësimin Profesional.
61 Ligji Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale dhe Ligji Nr.03/L-068 për Arsim në Komuna.
62 Ligji Nr.04/L-205 Për Agjencinë e punësimit të Republikës së Kosovës.
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