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PËR ESVET PRO
Projekti KSV/801 - “Mbështetja e Bashkimit Evropian për Rikuali-
fikimet Profesionale dhe Profesionet në Arsimin dhe Aftësimin 
Profesional” (ESVET PRO) financohet në tërësi nga Zyra e Bash-
kimit Evropian (BE) në Kosovë dhe zbatohet nga Agjencia e Luk-
semburgut për Zhvillim të Bashkëpunimit - LuxDev.
Qëllimi i përgjithshëm i Projektit është që të kontribuojë në zh-
villimin e një sistemi të arsimit dhe aftësimit që bazohet në cilë-
si, që është gjithëpërfshirës dhe i përgjegjshëm, në përputhje 
me praktikat më të mira ndërkombëtare.

Rezultatet e pritshme të projektit janë si më poshtë:
1)  Planifikimi dhe ofrimi i arsimit dhe aftësimit profesional 

u përgjigjet nevojave të nxënësve dhe punëdhënësve në 
shkollat e përzgjedhura profesionale;

2) Sistemi i gjurmimit të diplomuarve është instaluar në AAP-në 
fillestare dhe atë të vazhdueshme për të siguruar dëshmi 
të qëndrueshme lidhur me punësimin e të diplomuarve dhe 
relevancën e shkathtësive për nevojat e tregut të punës;

3) Aranzhimet dhe ofrimi i Njohjes së Mësimit Paraprak (NjMP) 
në nivel vendi janë instaluar dhe janë funksionale në sek-
torët/profesionet më të nevojshme ekonomike si një formë 
e nxitjes së punësimit dhe mundësive për mësim gjatë tërë 
jetës për të rriturit

LAJMET DHE PËRDITËSIMET PËR KËTË VIT

 y Lansimi i Projektit ESVET PRO  Një hap para drejt përmirësimit të 
sektorit të AAP-së

 y Projekti ESVET PRO e mbështet Autoritetin Kombëtar të 
Kualifikimeve të Republikës së Kosovës

 y Punëtoria teknike lidhur me Planin Kombëtar për Zhvillimin dhe 
Zbatimin e Sistemit të gjurmimit të diplomuarve në kosovë

 y ESVET PRO ka mbajtur takimin e parë të Komitetit Drejtues të 
Projektit

 y ESVET PRO mbështet Agjencinë e Punësimit të Republikës së 
Kosovës për ta funksionalizuar Njohjen e Mësimit Paraprak 
(NjMP) si masë aktive e tregut të punës

 y Themelimi i organeve industriale në kuadër të shkollave që 
përkrahen nga Projekti ESVET PRO

 y Samiti i AAP-së 2021 për herë të parë në Kosovë

 y Ngjarja e lansimit të Sistemit Kombëtar për Gjurmimin e të 
Diplomuarve

 y Prezantimi i studimit mbi karrierën në ANV

 y Trajnimet dhe mentorimi për stafin drejtues të shkollave lidhur 
me zbatimin e Njësisë për Ndërlidhje me Industrinë

 y Aktivitetet për zhvillimin e kapaciteteve lidhur me studimet 
gjurmuese në AAP në nivel vendi

 y Projekti ESVET PRO i mbështet shkollat e AAP-së në Kosovë në 
procesin e vlerësimit digjital
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Falë bashkëpunimit të ngushtë të Projektit me Departamentin e AAP-së 
në MASHTI, Drejtori i Departamentit të AAP-së Z. Lah Nitaj e shprehu 
falënderimin e tij për projektin dhe i siguroi të gjithë për përkushtimin e 
plotë të departamentit në realizimin e këtij projekti. 

Pavarësisht faktit se ngjarja u mbajt on-line, niveli i ndërveprimit me audi-
encën ishte i lartë, e kjo u realizua nëpërmjet sondazheve gjatë mbarëva-
jtjes së kësaj ngjarje.  Këto sondazhe shërbyen si mënyrë për ta mbajtur 
ngjarjen interaktive dhe për ta parë interesimin e pjesëmarrësve lidhur 
me komponentët e ndryshëm të Projektit ESVET PRO.

Lansimi i Projektit  
ESVET PRO   

Një hap para drejt përmirësimit të 
sektorit të AAP-së

Më 26 janar 2021, Projekti Mbështetja 
e Bashkimit Evropian për Rikualifikimet 
Profesionale dhe Profesionet në Arsimin 
dhe Aftësimin Profesional (ESVET PRO) e 
ka organizuar një ngjarje për të prezan-
tuar raportin fillestar.

Kjo ngjarje u mbajt në formë virtuale 
duke e mbledhur një audiencë të madhe 
me pothuaj 170 pjesëmarrës nga insti-
tucionet vendore, shoqëria civile, sektori 
privat dhe projektet e financuara nga do-
natorët që morën pjesë në këtë ngjarje 
nga vendet e tyre të punës dhe shtëpitë 
e tyre.

Ngjarja është moderuar nga Këshill-
tari Kryesor Teknik i Projektit, Dan-
iele Cristian Passalacqua, i cili e bëri 
një prezantim të rrjedhës së projek-
tit gjatë fazës fillestare dhe i ndau 
me akterët relevantë aktivitetet e 
ardhshme.

Përveç kësaj, ngjarja e prezantimit 
të raportit fillestar përfshiu edhe 
fjalime dhe dëshmi të figurave të 
shquara publike.

Këtë ngjarje e hapi Agim Bërdyna 
– Sekretar i Përgjithshëm i Ministrisë së 
Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Ino-
vacionit (MASHTI), Luigi Brusa – Shef i 
Bashkëpunimit të Bashkimit Evropian në 
Kosovë dhe Paolo Cervino – Përfaqësues 
Rezident i LuxDev.

Jam i ngazëllyer me përkushtimin e akterëve 
dhe të partnerëve, dhe mezi pres të jem dësh-
mitar i mundësive që do t’i ofrojë ky projekt jo 
vetëm në nivel institucional, por edhe për nxë-
nësit individualë të AAP-së

 
STERGIOS TRAGOUDAS- 

Menaxher i Programit - Politikat e BE-së - Arsimi

Aktivitetet e parapara nga Projekti 
ESVET PRO kanë synim reformat 
premtuese dhe unë së bashku 
me departamentin tim presim të 
bashkëpunojmë për zbatimin e 
suksesshëm të këtyre aktiviteteve 
të cilat do të ndihmojnë në për-
mirësimin e sektorit të AAP

LAH NITAJ,  
Drejtor i Departamentit të AAP-së, 

MASHTI 
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Më 26 janar 2021, Këshilltari Kryesor Teknik (KKT) i 
Projektit ESVET PRO, i prezantoi aktivitetet e projek-
tit tek Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK). Në 
takim ishin të pranishëm ekipi i AKK-së, që përbëhej 
nga Ushtruesi i detyrës së Drejtorit, Z. Avni Gashi dhe 
dy ekspertët, Znj. Donjeta Nimani dhe Z. Milot Ha-
sangjekaj.

Z. Passalacqua theksoi se AKK është një nga për-
fituesit kryesorë të projektit. Duke e pasur parasysh 
rolin e rëndësishëm të AKK-së në zhvillimin dhe për-
mirësimin e sektorit të AAP-së në Kosovë, AKK-ja 
është emëruar edhe si Anëtar i Komitetit Drejtues të 
Projektit.

Projekti ESVET PRO do të mbështesë AKK-në tekniki-
sht dhe financiarisht në disa aktivitete për ta krijuar 
dhe zbatuar sistemit kombëtar të Njohjes së Mësimit 
Paraprak (NjMP) në Kosovë. Mbështetja do të përf-
shijë aktivitete për zhvillimin e kapaciteteve të stafit 
të AKK-së në zbatimin e NjMP-së, zhvillimin e mjeteve 

digjitale për procesin e akreditimit dhe vlerësimit, si 
dhe për ofrimin e trajnimeve të ofruesve të ardhshëm 
të NjMP-së.  Përveç kësaj, projekti do ta mbështes një 
grup ekspertësh të cilët do të jenë pjesë e ekipeve që 
do t’i vlerësojnë aplikacionet për akreditim, zhvillojnë 
kapacitetet e trajnerëve dhe krye-trajnerëve të cilët do 
të angazhohen nga AKK-ja për t’i zhvilluar kapacitetet 
e praktikuesve të NjMP-së në të ardhmen, si dhe do t’i 
trajnojnë mentorët, koordinatorët dhe vlerësuesit që 
do të punojnë për ofruesit e NjMP-së. 

Objektivi kryesor i mbështetjes është krijimi i një 
sistemi të fortë dhe të qëndrueshëm të NjMP-së në 
nivel vendi.  Për shkak të masave kufizuese si rrjed-
hojë e pandemisë COVID-19, takimi u zhvillua në 
formë virtuale. Projekti ESVET PRO do të vazhdojë të 
bashkëpunojë ngushtë me AKK-në për t’i realizuar me 
sukses aktivitetet e parapara nga Projekti dhe për të 
kontribuar në zhvillimin dhe përmirësimin e sektorit 
të AAP-së në Kosovë. 

Projekti ESVET PRO e mbështet 
Autoritetin Kombëtar të Kualifikimeve 
të Republikës së Kosovës
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Takimi i parë i Komitetit Drejtues të Projektit u mbajt më 20 maj 
2021. Siç parashihet në Dokumentin Teknik dhe Financiar (DTF), 
Komiteti Drejtues i Projektit takohet të paktën një herë në vit për 
ta shqyrtuar progresin e arritur, për të marrë vendime lidhur me 
orientimin strategjik të intervenimeve në kuadër të reformës së 
AAP-së, si dhe për t’i adresuar të gjitha çështjet që bien nën kom-
petencat e Komitetit Drejtues. 

Takimi i parë u kryesua nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë 
së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI), i cili 
është edhe kryesues i Komitetit Drejtues të Projektit, në të cilin 
morën pjesë përfaqësues të ndryshëm.

Institucionet:
•  Ministria e Arsimit, 

Shkencës, Teknologjisë 
dhe Inovacionit (MASHTI);

• Ministria e Financave, Pu-
nës dhe Transfereve; 

• Zyra e BE-së në Kosovë; 
•  LuxDev.

Anëtarët këshillëdhënës:
•  Autoriteti Kombëtar i Kualifikime-

ve (AKK);
• Drejtoritë Komunale të Arsimit 

(DKA);       
• Drejtorët e shkollave të AAP-së që 

mbështeten nga projekti;
• Udhëheqësi i grupit të donatorëve 

për sektorin e AAP-s.

T’i bësh së bashku akterët e ndryshëm vendorë dhe 
ndërkombëtarë për të reflektuar ndihmon në shqyrtimin e 
çështjeve nga këndvështrime të ndryshme. Prandaj, më 23 
shkurt 2021, Projekti ESVET PRO-KSV/801 e ka organizuar 
një punëtori hibride (me prani fizike dhe në formë virtuale) 
për ta rishikuar metodologjinë për sistemin e gjurmimit të 
të diplomuarve. Kjo punëtori ka stimuluar ide në kohë reale, 
ide të vazhdueshme dhe diskutime me akterët ndërkom-
bëtarë dhe vendorë që merrnin pjesë në punëtori.

Punëtoria i bëri bashkë akterët e rëndësishëm të AAP-së 
nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Ino-
vacionit (MASHTI), Agjencia e Punësimit e Republikës së 
Kosovës (APRK), Drejtoritë Komunale të Arsimit, projektet 
e financuara nga donatorët dhe OJQ-të. Përfaqësuesit tjerë 
nga Fondacioni Evropian për Trajnime (ETF) dhe nga Minis-
tria e Arsimit dhe Shkencës e Maqedonisë së Veriut, të cilët 
nuk mund të ishin të pranishëm fizikisht, morën pjesë në 
këtë ngjarje nëpërmjet platformës Zoom.

ESVET PRO KA MBAJTUR 
TAKIMIN E PARË TË 
KOMITETIT DREJTUES TË 
PROJEKTIT

PUNËTORIA TEKNIKE 
LIDHUR ME PLANIN 
KOMBËTAR PËR 
ZHVILLIMIN DHE 
ZBATIMIN E SISTEMIT 
TË GJURMIMIT TË 
DIPLOMUARVE NË 
KOSOVË
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Themelimi i organeve industriale 
në kuadër të shkollave që 

përkrahen nga 
Projekti ESVET PRO

Në qershor, Projekti ESVET PRO, përfaqë-

suesit e BE-së, përfaqësuesit e APRK-së, 

drejtorët e QAP-ve dhe akterët tjerë rele-

vantë u takuan për ta shënuar një moment 

të rëndësishëm - rishikimin dhe përditësi-

min e dy manualeve që e bëjnë Njohjen 

e Mësimit Paraprak (NjMP) funksionale si 

një masë aktive e tregut të punës (MATP). 

Kjo ngjarje u pasua me trajnime për të 

gjithë drejtorët e QAP-ve lidhur me zbati-

min e këtyre manualeve. Projekti ESVET 

PRO do të vazhdojë ta mbështes APRK-në 

dhe QAP-ët në zbatimin e suksesshëm të 

komponentit të NjMP-së në nivel vendi.

ESVET PRO mbështet Agjencinë e 
Punësimit të Republikës së Kosovës për ta 
funksionalizuar Njohjen e Mësimit Paraprak 
(NjMP) si masë aktive e tregut të punës

Gjatë muajve maj – qershor 2021, Projekti ESVET 
PRO shënoi një moment të rëndësishëm nëpërmjet 
inaugurimit të Organeve industriale. Qëllimi krye-
sor i këtyre ngjarjeve ishte që të tregohet rëndësia 
për ta kyçur sektorin privat si pjesë të menaxhmen-
tit në shkollat e AAP-së dhe ndikimin e këtij sektori 
në ngritjen e cilësisë dhe atraktivitetit të sektorit të 
AAP-së. Sigurimi i cilësisë dhe atraktivitetit të AAP-
së është i rëndësishëm në ofrimin e kompetencave 
të duhura për tregun e punës dhe si mjet për të 
siguruar sasinë dhe cilësinë e të diplomuarve të 
AAP-së.

Deri më tani, tri shkollat e përzgjedhura i 
kanë zyrtarizuar mbi 50 partneritete me kom-
panitë private për t’u bërë pjesë e Organeve 
industriale të shkollave, e që është vetëm një 
hap në rrugën e gjatë për ta bërë modelin e 
biznesit realitet.

Daniele Cristian Passalacqua,  
KKK i Projektit
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Në ditën e parë të samitit të AAP-së, sesio-
ni i dytë i panelit u moderua nga Z. Daniele 
Cristian Passalacqua, Këshilltar Kryesor 
Teknik (KKT) i dy projekteve që zbatohen 
nga LuxDev, “Mbështetja për Reformën 
e Arsimit dhe Aftësimit Profesional në 
Kosovë - Faza 2” dhe “Mbështetja e Bash-
kimit Evropian për Rikualifikimet Profe-
sionale dhe Profesionet në Arsimin dhe 
Aftësimin Profesional (ESVET PRO)”. 

Gjatë diskutimeve u trajtuan një varg 
çështjesh të rëndësishme që kanë të 
bëjnë me legjislacionin për ta lehtësuar 
krijimin e partneriteteve publiko-private 
(PPP) në nivel të shkollës, qasjet që mund 
të përdoren për ta promovuar qëndruesh-
mërinë e PPP-ve, si dhe për ta nxitur efika-
sitetin e sektorit të AAP-së. Duke e pasur 
parasysh situatën ekonomike në Kosovë, 
diskutimi u orientua edhe në përfitimet 
që PPP-të mund t’i ofrojnë institucione-
ve të AAP-së dhe sektorit privat, si dhe 
stimujt për t’i motivuar institucionet që të 

krijojnë PPP. Në këtë drejtim, KKT thek-
soi mbështetjen që LuxDev ua ka ofruar 
komunave të Kosovës dhe Qendrës së 
Trajnimeve MEISTER për t’i krijuar PPP-
të. Si rezultat i kësaj mbështetje, Qendra 
e Trajnimeve MEISTER ka nënshkruar 
Memorandume Mirëkuptimi me komu-
nat e Prizrenit, Gjilanit, Suharekës, Ferizajt 
dhe Vushtrrisë, për t’u ofruar mundësi të 
praktikës profesionale nxënësve të profilit 
teknik i elektronikës. 

Dita e dytë e samitit të AAP-së u hap me 
prezantimin e bërë nga Projektet. Prezan-
timi shërbeu si sesioni i fillimit të ditës së 
dytë të samitit të AAP-së dhe si një kornizë 
udhëzuese për seancat tjera të panelit 
gjatë asaj dite. 

Projektet e prezantuan Qasjen e Mod-
elit të Biznesit, një koncept i ri i cili është 

prezantuar në Kosovë dhe i cili 
është zbatuar me sukses në 
shkollat që mbështeten nga dy 
projektet. Prezantimi i përfshiu 
tri konceptet kryesore që e për-
bëjnë Qasjen e Modelit të Bizne-
sit; (1) niveli i mesëm menax-
hues i fuqishëm (2) bashkë-
menaxhimi me sektorin privat 
dhe (3) tranzicioni në mësimin 
dual të AAP-së. KKT i theksoi tri 

njësitë kryesore që parashihen të krijohen 
në kuadër të Qasjes së Modelit të Bizne-
sit; a) Njësia për Ndërlidhje me Industrinë 
dhe Udhëzim në Karrierë b) Njësia e Sis-
temeve të Informimit dhe Menaxhimit 
të të Dhënave dhe c) Njësia për Ofrimin 
e Shërbimeve. Prezantimi e trajtoi edhe 
rëndësinë e krijimit të Bordeve Këshillëd-
hënëse Industriale (BKI) dhe Organeve 
Industriale (OI) në shkollat e AAP-së. Pre-
zantimi 15-minutësh shërbeu si një sh-
embull i jashtëzakonshëm i integrimit të 
suksesshëm të bizneseve në këshillat e 
shkollave dhe përfshirjes së detyrave të 
menaxhmentit të mesëm. Në këtë drej-
tim, janë krijuar 61 Borde Industriale, ku 
janë përfshirë 218 kompani private dhe 13 
institucione të AAP-së. Prezantimi u pasua 
nga seancat e panelit me akterë të ndry-
shëm relevantë.

Samiti i AAP-së 2021  

për herë të parë në Kosovë

Klubi Kosovar i Prodhuesve 
me mbështetjen e Projektit 
ESVET PRO dhe projekteve 
tjera të financuara nga do-

natorët e ka organizuar për 
herë të parë Samitin e Arsim-

it dhe Aftësimit Profesional 
(AAP) më 29 dhe 30 qershor 

2021.
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Sistemi i Gjurmimit të të 
Diplomuarve për sektorin e 
AAP-së zbatohet në shumë 
vende të botës dhe të rajonit; 
prandaj, kjo ngjarje ishte një 
moment i rëndësishëm për 
ta shënuar fillimin e Sistemit 
Kombëtar të Gjurmimit të 
të Diplomuarve në Kosovë - 
një hap ky vendimtar për të 
qenë më afër standardeve 
të Bashkimit Evropian.

Ngjarja e lansimit të Sistemit Kombëtar 
për Gjurmimin e të Diplomuarve

Prezantimi  
i studimit mbi 
karrierën në 
ANV

Për të siguruar një trajtim të 
barabartë dhe për të ofruar 
arsim dhe aftësim profesion-
al gjithëpërfshirës, në vitin 
2017 pararendësi i Projektit 
KSV/020 e ka mbështetur Min-
istrinë e Arsimit, Shkencës, 
Teknologjisë dhe Inovacionit 
(MASHTI) në zhvillimin e kuali-
fikimit të nivelit 5 për Asistent 
të fëmijëve/ nxënësve me 

nevoja të veçanta arsimore 
(NVA) Gjenerata e tretë e nxë-
nësve tashmë ka diplomuar 
në këtë kualifikim duke e bërë 
këtë iniciativë një histori suk-
sesi e cila shërben si motivim 
për zhvillimin e kualifikimeve 
tjera që çojnë në specializime 
dhe që janë të nevojshme për 
tregun e punës.
Suksesi i kësaj iniciative mund 
të shihet nga të dhënat e pu-
nësimit të të diplomuarve të 
cilët janë punësuar nga au-
toritetet përkatëse komunale 
dhe punojnë në shkollat pub-
like ose janë duke punuar në 
mënyrë të pavarur me familje 
që kanë nevojë për kujdes 
ndaj fëmijëve me nevoja 
të veçanta. Për këtë arsye, 
ekspertja për hulumtime e 
Projektit ESVET PRO ka ndi-
hmuar në zhvillimin e studim-
it përcjellës të karrierës. 

Qëllimi i studimit lidhur me 
karrierën e të diplomuarve 
në ANV ishte që të identifiko-
het statusi aktual i punësimit 
të të diplomuarve të gjener-
atës së parë dhe të dytë që 
tashmë e kishin përfunduar 
kualifikimin e nivelit 5 , dhe ta 
vlerësojë nivelin e kënaqsh-
mërisë së të diplomuarve për 
sa i përket shkathtësive dhe 
aftësive që i kanë përvetësu-
ar nga ky kualifikim. Studimi 
i karrierës së të Diplomuarve 
në ANV është i ngjashëm me 
atë që po e krijon Projekti 
ESVET PRO, përkatësisht, me 
Sistemin Kombëtar të Gjur-
mimit të të Diplomuarve (Stu-
dimet Gjurmuese), në të cilin 
do të përfshihet kualifikimi i 
nivelit të pestë.

Sistemi Kombëtar për Gjurmimin e të 
Diplomuarve u lansua më 30 shtator 
së bashku me Ministren e Arsimit të 
Kosovës - Arberie Nagavci, Ambasa-
dorin e Bashkimit Evropian - Tomas 
Szunyog, Gülten Aka - Përfaqësuese 
Rezidente e LuxDev në Kosovë, Ster-
gios Tragoudas - Menaxher i Pro-
gramit - Politikat e BE-së në Arsim, 
Lah Nitaj - Drejtor i Departamentit të 
AAP-së, si dhe të ftuar të tjerë.
Kjo ngjarje i kishte dy objektiva krye-
sore: së pari, ta prezantojë progresin 
e arritur nga Projekti dhe nga Insti-
tuti Ed Guard për sa i përket Siste-
mit Kombëtar të Gjurmimit të të 
Diplomuarve; dhe së dyti, ta ngris 
vetëdijesimin në mesin e të gjithë ak-
terëve të AAP-së lidhur me këtë pro-
ces dhe hapat që duhet të ndërmer-
ren në të ardhmen për integrimin e 
duhur të Sistemit Kombëtar të Gjur-
mimit të të Diplomuarve në Kosovë.
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Gjatë tremujorit të fundit të vitit 
2021, Projekti ESVET PRO ka re-
alizuar aktivitete për zhvillimin 
e kapaciteteve për zbatimin e 
Njësisë për Ndërlidhje me In-
dustrinë (NjNI). Siç e tregon 
edhe emri, ky komponent syn-
on ta lehtësojë krijimin e mar-
rëdhënieve me përfaqësuesit 
e industrisë për të siguruar 
përafrimin e ofertës së AAP-së 
me nevojat e tregut të punës.

Aktivitetet për zhvillimin e kapa-
citeteve janë realizuar në të tri 
shkollat e AAP-së që mbështeten nga Projekti: Lutfi 
Musiqi në Vushtrri, Feriz Guri dhe Vëllezërit Çaka në 
Kaçanik dhe Adem Gllavica në Lipjan.

Qëllimi kryesor i këtyre aktiviteteve ishte që të trego-
het rëndësia për ta kyçur sektorin privat si pjesë të 
menaxhmentit në shkollat e AAP-së dhe ndikimin e 
këtij sektori në ngritjen e cilësisë dhe atraktivitetit të 
AAP-së. Trajnimi i ka mbuluar temat si në vijim:

1. Hartëzimi i nevojave për partneritet dhe krijimi i një 
strategjie të partneritetit;

2. Menaxhimi i Organeve Industriale;

3. Informatat mbi tregun e punës: rëndësia e tyre dhe 
zbatimi në kontekstin e shkollës;

4. Zëri i nxënësve - identifikimi i stimujve për nxënës 
dhe zbatimi i studimit.

Përmirësimi i performancës së shkollave të AAP-së 
në përputhje me kërkesat e tregut të punës kërkon 
lëvizje të mëdha strategjike. Dhe çdo lëvizje e madhe 
fillon me hapin e parë. Iniciativat për zhvillimin e ka-
paciteteve janë një hap i rëndësishëm në rrugën e 
gjatë për ta bërë realitet Qasjen e Modelit të Bizne-
sit. Në javët në vijim do të organizohen aktivitete të 
mëtejshme me shkollat. 

Trajnimet dhe mentorimi  
për stafin drejtues të shkollave 
lidhur me zbatimin e Njësisë për 
Ndërlidhje me Industrinë
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Për të krijuar modelin e mbështetjes për zbatimin e SGj, 
Projekti e ka përgatitur një program trajnimi ku do të 
përfshihen stafi përkatës nga MASHTI, APRK, si dhe stafi 
i AAAPARr për ta mbështetur përdorimin dhe monitori-
min efektiv të zbatimit të SGj.  Përveç kësaj, Projekti e 
ka zhvilluar dhe zbatuar një program për ngritjen e ka-
paciteteve të institucioneve të AAP-së në zbatimin e stu-
dimeve gjurmuese. Shkollat e AAP-së dhe QAP-të janë 
përgjegjëse për t’i realizuar masat operative në nivel të 
shkollës për ta realizuar në mënyrën më të mirë zbatimin 
e studimeve gjurmuese. Objektivi i këtij programi ishte 
ngritja e kapaciteteve të akterëve kryesorë në nivel qen-
dror dhe lokal në zbatimin e studimeve gjurmuese.

Trajnimi është realizuar në pesë regjione dhe i ka përf-
shirë drejtorët e të gjitha shkollave të AAP-së dhe të QAP-
ve, si dhe stafin e MASHTI-t dhe të Agjencisë së Punësimit 
të Republikës së Kosovës (APRK). Trajnimi ishte realizuar 
në dy pjesë; e para ishte informimi i akterëve relevantë 
lidhur me metodologjinë dhe zbatimin e Studimeve Gjur-
muese dhe përgjegjësive të institucioneve të AAP-së në 
këtë drejtim. Pjesa e dytë kishte të bënte me trajnimin 
praktik për të ofruar një pasqyrë të përgjithshme të për-
dorimit dhe menaxhimit të Sistemit të Informimit të Stu-
dimeve Gjurmuese (SISGj).

Në fund të këtyre sesioneve të trajnimit, të gjithë pjesë-
marrësit morën certifikata për përfundimin me sukses të 
këtyre trajnimeve. Certifikatat u dorëzuan nga Këshilltari 
Kryesor Teknik i Projektit ESVET PRO, i cili, po ashtu, ndau 
informata lidhur me rëndësinë e Studimeve Gjurmuese 
duke theksuar:

Materialet e programit të trajnimit do t’i barten MASHTI-t 
së bashku me një udhërrëfyes për të mundësuar vazhdi-
min e ofrimit të programit të trajnimit.

Aktivitetet për 
zhvillimin e 
kapaciteteve 
lidhur me studimet 
gjurmuese në AAP në 
nivel vendi

Në kuadër të Sistemit për Gjurmimin e të  
Diplomuarve, Projekti i ka realizuar një numër  
trajnimesh për ngritjen e kapaciteteve të  
institucioneve të AAP-së në zbatimin e  
Studimeve Gjurmuese (SGj).

Këto trajnime janë vetëm fillimi i një rrugëtimi të 
gjatë drejt funksionalizimit të plotë të Sistemit Kom-
bëtar për Gjurmimin e të Diplomuarve, përkatësisht 
Studimeve Gjurmuese. Për Projektin tonë ishte 
kënaqësi e madhe që ta nisim këtë iniciativë. Stu-
dimet gjurmuese janë të përhapura në sektorin e 
AAP-së në rajon, sepse institucionet janë të intere-
suara të marrin informata kthyese nga ish-nxënësit 
me qëllim që t’i përmirësojnë programet e tyre 
mësimore dhe t’u tregojnë aplikuesve të rinj se si e 
kanë menaxhuar të diplomuarit tranzicionin drejtë 
punësimit
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Projekti ESVET PRO 
i mbështet shkollat 
e AAP-së në Kosovë 
në procesin e 
vlerësimit digjital
Duke e pasur parasysh se vlerësimi është pjesë 
thelbësore e procesit të mësimdhënies dhe të 
nxënit, përdorimi i softuerit për menaxhim digji-
tal është vendimtar në përafrimin e rezultateve 
mësimore me vlerësimin. Sistemi i Testimit i ba-
zuar në Cloud (CBTS), që u mundëson mësimd-
hënësve ta zhvillojnë dhe rishikojnë vlerësimin 
e nxënësve kundruall rezultateve mësimore, ka 
një rëndësi të madhe për sigurimin e cilësisë 
në sektorin e AAP-së. Sistemi i Testimit i bazuar 
në Cloud njihet edhe me emrin EVALUO dhe e 
mbështet krijimin dhe ofrimin on-line të testeve 
të pasura me veçori, duke përfshirë krijimin e 
testeve, ofrimin e testeve, menaxhimin e kandi-
datëve, raportimin e rezultateve dhe analizën.  
Projekti ESVET PRO i mbështet të gjitha shkollat 
e AAP-së në Kosovë në zbatimin e këtij sistemi.

Procesi i zbatimit përfshin dhënien e licencave 
të përhershme për të gjitha shkollat e AAP-së, 
ofrimin e trajnimeve për mësimdhënësit në të 
gjitha modulet e CBTS, zhvillimin e materialeve 
për aftësim, instruksionet online, videot vetë-
shpjeguese për mësimdhënësit dhe zhvillimin e 
bankave të pyetjeve për profilet e përzgjedhura. 
Mbështetje e veçantë u është ofruar tri shkollave 
që mbështeten nga Projekti për zhvillimin dhe 
zbatimin e bankave të pyetjeve.

Bankat e pyetjeve shërbejnë si depo të pyetjeve 
të kategorive, llojeve, si dhe niveleve të ndryshme 
të vështirësisë. Ato krijohen një herë ose kohë 
pas kohe dhe përdoren për të gjeneruar dhe 
shpërndarë në mënyrë automatike një numër 
të pakufizuar të testeve, thjesht duke specifikuar 
numrin e pyetjeve për test dhe nivelin e vështirë-
sisë.

Sigurimi i licencave të përhershme për të gjitha 
shkollat e AAP-së dhe ofrimi i trajnimeve për 
mësimdhënësit në të gjitha modulet e CBTS janë 
duke u zhvilluar dhe do të vazhdojnë gjatë tërë 
vitit 2022. 
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Ky e-buletin është zhvilluar dhe mirëmbahet me mbështetjen  
financiare të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e tij është përgjegjësi  
ekskluzive e Projektit ESVET PRO dhe nuk i pasqyron  
domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian

Ekipi i Projektit i falënderon të gjithë akterët e përfshirë 
për bashkëpunim dhe siguron përkushtim të plotë sa i  
përket bashkëpunimit të mëtejshëm deri në arritjen e  

suksesshme të reformave në sektorin e AAP-së.

ESVETPRO
Mbështetja e Bashkimit Evropian për Rikualifikimet  

Profesionale dhe Profesionet në Arsimin dhe Aftësimin Profesional

Funded by  
the European Union

Për më shumë informata lidhur me projektin, vizitoni ueb-faqen tonë: 
www.esvetpro.eu 

https://esvetpro.eu/
https://esvetpro.eu/
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