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1. COVID-19 

Në janar të vitit 2020, Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) konfirmoi se koronavirusi i ri 
ishte shkaku i një sëmundje të frymëmarrjes në një grup njerëzish në qytetin Wuhan në Kinë. Në 
Mars të vitit 2020, Sekretari i Përgjithshëm i OBSH-së shpalli pandemi të COVID-19.  

Në shkurt të vitit 2020, u konfirmua se COVID-19 kishte arritur në Maqedoninë e Veriut. Më 18 
mars, Presidenti i Maqedonisë së Veriut shpalli gjendje të jashtëzakonshme për të gjithë territorin 
e vendit, fillimisht për 30 ditë, e cila më vonë u zgjat deri në fund të majit 2020. Më 23 mars, 
qeveria vendosi orë policore të zbatuar në mënyrë të ndryshueshme sipas grup moshës së 
qytetarëve. Ora policore filloi të shkurtohet në mënyrë progresive që nga 8 maji por u rikthye 
pjesërisht pas pak kohe për shkak rritjes së rasteve të infeksionit COVID-19. Më 26 qershor, të 
gjithë kufijtë e Maqedonisë së Veriut u rihapën për të gjithë pasagjerët.  

Pandemia e COVID-19 pritet të ketë ndikim domethënës si afatshkurtër ashtu edhe afatmesëm 
në sjelljen e shoqërisë, zhvillimin e ekonomisë dhe kështu në arsimin profesional dhe trajnimin 
(APT) dhe joformal profesional, sistemi i zhvillimit të aftësive profesionale (ZhAP) në Maqedoninë 
e Veriut.  

Dokumenti në fjalë synon të nxjerrë në pah sfidat e rëndësishme në këtë drejtim dhe të shërbejë 
si bazë për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit ZhAP/APT në një periudhë pas COVID-19. 
Dokumenti do të shërbejë si bazë për diskutime midis palëve të interesuara në sistemin 
ZhAP/APT.  

2. Shoqëria 

Përhapja e COVID-19 prek të gjitha segmentet e popullatës maqedonase. Rritja e pabarazisë, 
përjashtimit dhe papunësisë në afat të shkurtër dhe afatmesëm është e parashikueshme 
veçanërisht për anëtarët e grupeve më të cenuara - njerëzit që jetojnë në varfëri, personat e 
moshuar, rinia, gratë, romët ose personat me aftësi të kufizuara. Megjithëse qeveria siguron 
mbështetje socio-ekonomike për të gjithë, pa masa të përshtatura, këto grupe rrezikojnë të mos 
kenë mundësi t'i përdorin kushtet minimale për jetë dinjitoze - qoftë integrimi social, shërbimi 
shëndetësor, arsimi ose punësimi.  

Sipas vlerësimit të shpejtë të Ndikimeve të Punësimit dhe Përgjigjeve të Politikave nga ONP1 
rënia e orarit të punës gjatë tremujorit të dytë të vitit 2020 është e barabartë me humbjen e 85.550 
vendeve të punës me orar të plotë, që korrespondon me afërsisht 11% të popullsisë që punon. 
Kjo do të dëmtojë shanset e të rinjve dhe grupeve të margjinalizuara për të gjetur punë të mirë, 
pasi ata tashmë janë të papunë në mënyrë jo-proporcionale dhe shumë nga ata që janë të 
punësuar kanë kontrata të pasigurta pune ose punojnë në sektorin joformal, gjë që përkeqëson 
dobësinë e tyre. Është e pasigurt nëse kriza e COVID-19 dhe hapja e negociatave për anëtarësim 
në BE do të kenë ndikim të rëndësishëm në migrimin e të rinjve në Evropën Perëndimore apo BE 
në të ardhmen e afërt.  

Shoqëria dhe ekonomia maqedonase aktualisht janë të detyruara të integrojnë një numër të 
panjohur të qytetarëve që zakonisht janë të angazhuar si punëtorë sezonal jashtë vendit. Shumë 
prej tyre kanë punuar jashtë vendit në sektorët ekonomikë si hotelieri, turizëm, bujqësi etj, sektorë 
që mund të kërkojnë më pak punonjës në vitin 2020 dhe vitet e ardhshme për shkak të situatës 
së COVID-19. Sidoqoftë, ky grup mund të konsiderohet si një shans për të integruar profesionistë 
të kualifikuar me përvojë pune në tregun e punës në Maqedoni.  

Kriza COVID-19 dhe recesioni i pritshëm relevant tregon në mënyrë të qartë rëndësinë e 
funksionimit të shërbimeve publike si shëndetësia, kujdesi për të moshuarit dhe kujdesi për 
fëmijët, arsimi, si dhe nevoja për përmirësimin e infrastrukturës publike dhe mallrave (furnizimi 

                                                
1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_746124.pdf  

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Health_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Novel_coronavirus
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_746124.pdf
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me energji elektrike, furnizimi me ujë etj.) të cilat mund të ndikojnë në profesionet dhe kualifikimet 
e nevojshme në tregun e punës.  

Përkatësisht, kriza mund të çojë në interes të rritur të popullatës për të kërkuar "punë të sigurta" 
në sektorin publik, i cili nga ana tjetër do të rrisë presionin ndaj sektorit privat për të gjetur punë 
të mjaftueshme (të kualifikuar), pasi ai është akoma i vogël dhe evoluon. 

Kriza COVID-19 ka nisur një impuls digjitalizimi në Maqedoninë e Veriut (dhe globalisht) që do të 
zgjasë dhe të paraqesë sfida, por gjithashtu do të sigurojë mundësi të reja në ekonomi, arsim dhe 
sfera të tjera të shoqërisë. Sfida kryesore në këtë drejtim është të sigurohet që të gjitha grupet e 
shoqërisë do të kenë qasje dhe do të përfitojnë nga procesi i digjitalizimit. 

3. Ekonomia 

Ndikimi negativ në ekonominë e shkaktuar nga kriza bëhet edhe më i dukshëm pasi koha kalon 
dhe pasojat ekonomike nuk janë të favorshme as tani, as në afat të shkurtër. Për shkak të një 
rënie të konsiderueshme dhe çekuilibrim si nga ana e ofertës ashtu edhe nga ana e kërkesës, 
ekonomitë u përballën me tronditje të rënda dhe dobësuan rezistencën e subjekteve ekonomike.  

Ndërsa kërkesa për produkte dhe shërbime të caktuara u rrit në mënyrë dramatike (pajisje 
mjekësore, platforma lidhëse, pagesa elektronike, etj.), për të tjerët (turizëm dhe hotelieri, industri 
automobilistike, etj.), u ul ndjeshëm. Në të njëjtën kohë, furnizuesit nuk mund të plotësojnë 
kërkesën e rritur për produktet dhe shërbimet e kërkuara. Sektori i transportit përballet me 
vështirësi serioze për shkak të masave të sigurisë të vendosura rishtazi nga secili vend, gjë që 
tregon varësinë kritike nga një ekonomi e globalizuar. Prodhimi i sotëm është shumë i varur nga 
transporti dhe tregtia pasi produkti kërkon pjesë të prodhuara në vende të ndryshme. Të gjitha 
këto kanë ndikuar dhe do të ndikojnë më tej në zhvillimin e ekonomisë maqedonase.  

Ekzistojnë specifika shtesë që kërkojnë angazhim të fortë të të gjitha palëve të interesuara për të 
kapërcyer situatën. Si një vend i vogël në zhvillim, Maqedonia e Veriut lufton me burime të 
kufizuara financiare. Me borxhin e lartë publik ekzistues, mundësitë për masa urgjente ekonomike 
që synojnë të mbështesin kompanitë/ekonominë janë shumë të kufizuara. Të ardhurat e buxhetit 
të shtetit nuk do të jetë e mjaftueshme për t'i kënaqur kërkesat në anën e shpenzimeve dhe 
sigurisht që kjo situatë çon në deficit më të madh buxhetor se sa ishte planifikuar fillimisht. 
Popullsia nuk është rezistente ndaj krizave financiare, duke pasur parasysh nivele të ulëta të të 
ardhurave në kohërat e mëparshme. Kjo situatë mund të sjellë përsëri më shumë qytetarë në 
rrezik nga varfëria. Për më tepër, palët e interesuara do të përmbahen nga blerja dhe investimet, 
kështu që rritja ekonomike do të jetë negative, ose në rastin më të mirë të mbetet në të njëjtin 
nivel.  

Pasi që kjo krizë do të jetë një mësim i jashtëzakonshëm për ekonominë dhe shoqërinë, mënyrat 
e reja të të bërit biznes duhet të shfrytëzohen me rëndësi të lartë si dhe ndikimi i digjitalizimit 
brenda realitetit të ri të punës. 

4. ZhAP/APT  
Pandemia ndërpreu përfundimin e vitit shkollor 2019/2020, me efektin më të madh në APT2. 
Përkatësisht, të gjitha mundësitë për aftësi mësimore përmes përvojës praktike (qoftë në mjediset 
e shkollës ose përmes trajnimit praktik në kompani / MBP) u bënë të pamundura për shkak të 
kufizimeve të qeverisë. Megjithëse MASH dhe Qendra APT kanë bërë thirrje për mësuesit që të 

                                                
2APT-ja formale kuptohet si arsim i mesëm i programeve dy vjeçare, tre vjeçare dhe katërvjeçare, i cili rregullohet nga shteti dhe 

zbatohet nga shteti në një bashkëpunim në rritje me ekonominë. APT formale kualifikon studentët për tregun e punës dhe nivelin e 

arsimit terciar.  
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hartojnë materiale për t'u shpërndarë në internet në platformën EDUINO (fillimisht e zhvilluar dhe 
e synuar t'u shërbejë nxënësve të moshës parashkollore dhe fillore), përgjigja për këtë të fundit 
është e pakët, kështu që nxënësit ndjekin mësimet falë masave të organizuara individualisht nga 
shkollat e tyre, për të cilat ende nuk ka asnjë informacion zyrtar (për sa i përket efekteve). Aftësitë 
digjitale pjesërisht të kufizuara të stafit në sektorin e arsimit janë një sfidë, së bashku me pajisjet 
e nevojshme si të stafit mësimdhënës ashtu edhe të familjeve të studentëve.  

Proceset e krijimit të bashkëpunimit me sektorin e biznesit nuk janë ndalur plotësisht, por 
aktualisht janë prekur rëndë për shkak të vështirësive ekonomike të kompanive dhe çështjes së 
thjesht, mbijetesës së shumë njerëzve. Praktika verore është anuluar tërësisht për verën e vitit 
2020, dhe aktualisht po merren parasysh zgjidhjet për kompensimin e saj. Sidoqoftë, nuk ka asnjë 
indikacion se sektori i biznesit është duke u konsultuar në proces. 

Pandemia ka ndikim të konsiderueshëm negativ në sistemin joformal ZhAP3. Ndërsa filloi papritur, 
nuk kishte kohë të mjaftueshme për një rregullim të duhur të situatës së re. Obligimet për masat 
e detyrueshme të shëndetit dhe sigurisë përkeqësojnë gjithashtu kontekstin e sistemit ende 
joformal ende të dobët ZhAP dhe krizat e përhapura në sipërfaqe në të vërtetë janë pengesa që 
janë lënë pas dore më parë. Sfidat nuk mund të kapërcehen me rregullime të shpejta dhe 
improvizim si në periudha normale.  

Niveli i ulët ose investimet joefikase në arsim në të kaluarën, të plotësuara me infrastrukturë të 
dobët shkollore, përafrim i papërshtatshëm të sistemit joformal ZhAP dhe nevojave të tregut të 
punës dhe digjitalizimit të pamjaftueshëm në arsim në përgjithësi, janë ndër sfidat që kërkojnë 
masa inovative në këtë kohë të vështirë. 

Pas tronditjes fillestare të imponuar nga shpërthimi i pandemisë COVID-19, institucionet 
përkatëse dhe ofruesit e ZhAP filluan diskutime intensive dhe si rezultat u përmirësua në mënyrë 
të konsiderueshme koordinimi mes tyre. Qendra e Edukimit për të Rritur filloi të përmirësojë 
komunikimin me ofruesit e ZhAP dhe filloi të rregullojë proceset brenda institucionit në situatën e 
re (dokumente elektronike, kërkesa në internet për verifikim etj.). Agjencia e Shërbimit për 
Punësim u bë aktive në informimin dhe ofrimin e shërbimeve dhe masave për njerëzit e papunë. 
Ata kanë shkëmbyer informacione përmes e-mail, SMS, thirrje telefonike etj.) ose fizikisht, duke 
respektuar protokollet specifike. Për më tepër, pjesa e masave të përqendruara në kompanitë u 
promovua nga shoqatat (kryesisht me postë elektronike). Interesi aktual i dukshëm (numri i 
aplikacioneve) për masën tregon që promovimi është përshtatur mirë.  

Bashkëpunimi midis shoqatave dhe qendrave rajonale të ASHP është rritur dukshëm edhe pse 
po ndodh përmes mediave digjitale. Megjithëse reagimet e para pozitive janë të dukshme në 
sektorin joformal të ZhAP, sistemi tani ka për detyrë të përcaktojë një strategji që synon tejkalimin 
e sfidave në planin afatgjatë.  

5. Sfidat kryesore në lidhje me COVID-19 

 

Ekonomia maqedonase duhet të specifikojë nevojat e saj të punës bazuar në planet e 

zhvillimit ekonomik (profesione, kualifikime, sasi)  

Përdorimi/shpenzimi i duhur i burimeve financiare do të fitojë rëndësi pasi subjektet ekonomike 
të përballen me humbje. Informacioni/të dhënat e sakta dhe në kohë të tregut janë të rëndësishme 
për të siguruar shpenzime efektive dhe efikase me rezultat pozitiv, pavarësisht nëse janë fonde 
private apo shtetërore. Analiza të tilla të bazuara në situatën aktuale të tregut të kombinuar me 

                                                
3ZhAP joformale i referohet zhvillimit të aftësive të caktuara të të rinjve dhe të rriturve nga ofruesit e ZhAP, të cilët mund të jenë 

OJQ, kompani, shkolla APT, shoqata biznesi ose ndonjë entitet tjetër që ka aftësi për të rritur punësimin dhe të mbështesë 

punësimin e pjesëmarrësve pra nxënësit.   
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pritjet e sektorit privat do të shpalosin perspektivën ekonomike kombëtare për të ardhmen. Kjo 
duhet të bëhet një proces i vazhdueshëm i përsëritur i aprovuar nga të gjitha palët e interesuara 
private dhe institucionale, dhe gjatë kohës së krizës duhet të bëhet edhe më shpesh, sesa çdo 
vit. Për më tepër, procesi duhet të jetë gjithëpërfshirës dhe konsensual, përfshirë perspektivë 
realiste për progres. Plani/modeli i zhvillimit ekonomik është baza për planifikimin e duhur të 
aftësive, kompetencave dhe kualifikimeve të nevojshme në mënyrë që t'i përshtatin sistemet e 
shkollimit për t'iu përgjigjur nevojave të tregut. Vizioni futuristik është me një rëndësi parësore, 
por duhet të adresojë potencialin real të zhvillimit. 

Sektorët ekonomikë preken ndryshe nga kriza COVID-19. Ndërsa disa sektorë më digjitalë dhe 
me bazë zyre (p.sh. financimi, menaxhimi) mund të vazhdojnë punën e tyre në një masë të 
madhe, të tjerët si prodhimi ose përpunimi i ushqimit duhet të përshtatin mjedisin e tyre të punës 
në mënyrë të konsiderueshme. Kjo thekson nevojën për plane të zhvillimit vazhdimisht të 
përditësuara në nivelin e sektorëve ekonomikë. Shoqatat profesionale të lidhura duhet të forcojnë 
funksionin e tyre si urë lidhëse midis kompanive dhe institucioneve përgjegjëse ZhAP/APT. 
Përveç bashkëpunimit në nivel kombëtar, një bashkëpunim i forcuar rajonal midis sektorit privat 
dhe ofruesve të ZhAP/APT do të sjellin sigurinë e nevojshme për sektorin privat për sa i përket 
punës së kualifikuar, e cila nga ana tjetër është thelbësore për ata që të investojnë në biznesin e 
tyre.  

 
Sistemi zyrtar i APT-së dhe joformal i ZhAP janë sfiduar të përshtaten më mirë me nevojat 
e tregut të punës dhe shoqërisë 

Si pasojë e COVID-19, qeveria duhet tu japë prioritet sektorëve ekonomikë që rezultuan të jenë 
të pazhvilluar ose i mungonte personeli i kualifikuar (p.sh. shëndetësia, transporti publik). Një 
koordinim i përmirësuar i masave mbështetëse të ZhAP/APT të dhëna nga ministri të ndryshme 
do të stimulojnë dhe drejtojnë ofertat joformale të ZhAP drejt kualifikimeve me përparësi të lartë 
kombëtare. Ministritë, së bashku me njësitë e vetëqeverisjes lokale dhe sektorin privat duhet të 
promovojnë APT-të, jo vetëm në përgjithësi, por profesione specifike të kërkuara në rajone sipas 
nevojave të tregut të punës. 

Shkollat e APT-së kanë nevojë për fleksibilitet që t'i përshtatin shpejt kurrikulat dhe programet 
mësimore me zhvillimet e tregut të punës. Programet shkollore të APT-së për profesione me ulje 
të kërkesës për punë mund të shkrihen ose zëvendësohen nga programet për profesione në 
zhvillim.  

Odat ekonomike dhe shoqatat e sektorit duhet të forcojnë më tej bashkëpunimin e tyre me ASHP 
dhe ofruesit e ZhAP në mënyrë që së bashku të krijojnë oferta ZhAP me një mundësi të lartë 
punësimi ose kualifikimi të mëtejshëm. Kjo gjithashtu përfshin ri-integrimin e njerëzve që kanë 
humbur vendin e punës për shkak të krizës COVID-19.  

 

Publiku dhe sektori privat duhet të rritin investimet në ZhAP/APT për të kapërcyer pasojat 

e COVID-19 dhe forcimin e ekonomisë në planin afatgjatë  

Duhet të merren parasysh më tej masat së bashku me zbatimin e koordinuar të politikave fiskale 
dhe monetare që janë prezantuar për të mbështetur sistemin shëndetësor, për t'i parandaluar 
njerëzit të humbin punë, për t'i shpëtuar kompanitë dhe për të lehtësuar rikuperim të 
qëndrueshëm.  

Politikat fiskale dhe monetare duhet të planifikojnë mbështetje të mëtutjeshme për punësimin dhe 
mbrojtjen sociale, e cila lidhet fuqimisht me investimet në ZhAP/APT të orientuara nga tregu i 
punës. Duke pasur parasysh sfidat specifike të tregut të punës gjatë COVID-19, është shumë e 
rëndësishme hapja e një diskutimi mbi politikat/masat stimuluese shtetërore (për bizneset, 
shkollat e APT, etj.) për t'i përfshirë sistemet ZhAP/APT në kontekstin e situatës së re.  

Qeveria dhe ministritë përgjegjëse duhet të investojnë në programe trajnimi dhe punësimi, që 
mund të jenë përgjigje efektive ndaj krizës dhe pas krizës, veçanërisht nëse programe të tilla 
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përshtaten për të zbutur rreziqet e COVID-19 ose të fitojnë aftësi të kërkuara rishtazi të dala nga 
pandemia. Politika të tilla mund të sigurojnë që investimet e nevojshme për përmirësimin e 
aftësive të punëtorëve janë bërë për ta lehtësuar ri-punësimin ose zhvendosjen në sektorët që 
po zgjerohen si rezultat i pandemisë (p.sh. shëndetësia, ushqimi, transporti, komunikimi). 

Programet e punësimit publik mund të adresojnë nevoja të ndryshme multi-sektoriale (siç janë 
mbrojtja shëndetësore dhe kujdesi) në ndërmarrje të ndryshme të ofruesve të trajnimit/arsimit, 
ndërmarrjeve, infrastrukturës së komunitetit. 

Është shumë i rëndësishëm ndërtimi i një strategjie/plani afatmesëm dhe afatgjatë për forcimin e 
qëndrueshmërisë së ardhshme të sistemit formal të APT-së dhe joformale të ZhAP. 

 
Në kohën e rënies ekonomike dhe rritjes së luftërave për mbijetesë, 
ndërmarrjet/punëdhënësit kanë nevojë për mbështetje të sistemit për të mbajtur rolin e 
tyre në APT përmes mësimit të bazuar në punë 

Me përfundimet se rrënimi e procesit arsimor do të sjellë pasoja në zhvillimin e kapitalit njerëzor4, 
si afatmesëm, ashtu edhe afatgjatë, është shumë e rëndësishme që komuniteti i biznesit të mos 
e lërë pas dore rolin e tyre në zhvillimin e vet, pasi mund të përkeqësojë pasojat për të qenë mjaft 
afatgjata, duke ndikuar në nivelet e produktivitetit dhe duke shkaktuar mungesë akute të fuqisë 
punëtore të përshtatshme në të ardhmen. Duhet të mirëmbahet përfshirja e sektorit të biznesit në 
ndërtimin e aftësive midis të rinjve dhe stimulimet për inkurajim të përfshirjes së tyre duhet të 
merren parasysh gjatë periudhës së rimëkëmbjes së tyre ekonomike.  

Në periudha të tilla rrënuese është i vështirë të parashikohet zhvillimi i bizneseve, dhe kështu 
aftësitë e parashikimit dhe BNj - të cilat shpesh janë motivuesi kryesor për t'u përfshirë në APT. 
Kjo nënkupton që pjesëmarrja në MBP në modelin aktual arsimor duhet të stimulohet (p.sh. 
promovimi i shembujve të mirë, stimuj të synuar dhe masa mbështetëse për kompanitë dhe 
shkollat e APT-së, masa shtesë për sektorë specifikë). Modeli stimulues i mbështetjes gjithashtu 
mund të kontribuojë në zbutjen e rreziqeve të kouçingut dhe adresimin e mungesës së 
përgjegjësisë sociale sektoriale përtej periudhës së krizës. 

Sistemi arsimor gjithmonë duhet të ketë parasysh që fizibiliteti i MBP varet nga pjesëmarrja e 
dedikuar e punëdhënësve, të cilët duhet të kuptojnë qartë interesin dhe përfitimet e tyre për të 
investuar. Nevojitet strategji për të dhënë qartësi në zhvillimin e sistemit të APT-së, veçanërisht 
në lidhje me prezantimin e qasjes së dyfishtë, kështu që do të hartohen masa të përshtatshme 
për të mbështetur punëdhënësit në pjesën MBP të modelit aktual arsimor dhe për punëdhënësit 
e përfshirë në qasje të dyfishtë. 

Vendimet në lidhje me planet e rimëkëmbjes së arsimit që përfshijnë kompensimin e periudhave 
të humbura të MBP për shkak të COVID-19 (dhe arsye të tjera) duhet të merren në konsultim me 
komunitetin e biznesit duke marrë parasysh realizueshmërinë e zgjidhjeve të propozuara. 
 

Ndikimet e mundshme afatmesme dhe afatgjata të COVID-19 duhet të pasqyrohen në 

modelet e ardhshme të financimit të APT-së zyrtare dhe ZhAP jo-formale 

Arsimi ka nevojë për mbështetje që të parandalojë një "gjeneratë të humbur" të studentëve në 
APT. Ndikimi i COVID-19 dhe pas COVID-19 në ekonomi, mund të ndikojë në kapacitetin e 
familjes për të mbështetur arsimin e fëmijëve. Financimi i arsimit publik mund të ketë efekte 
afatgjata në rezultatet e studentëve, kështu që financimi i zonave që kanë nevojë më të madhe 
duhet të rritet (formula e financimit që i jep përparësi fondeve për më të cenuarit, bllok dotacione 
shtesë, transferim parash të kushtëzuara ose të pakushtëzuara për familjet, mbështetje/lirim i 
familjeve nga kostot për shkollën/kompaninë për mësimin praktik dhe MBP). 

Kriza ka shtyrë sistemet arsimore për përdorimin e mësimit në internet dhe TIK. Qeveria dhe 
MASH do të duhet të dedikojnë financat e nevojshme për vlerësimin dhe përfshirjen e këtyre 

                                                
4Raport i rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor, nr 17, pranverë 2020, Banka Botërore 
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inovacioneve në sistem (pajisje kompjuterike dhe softuer të përdorur për mësimin në internet në 
shkollat e APT-së dhe në shtëpi). 

Për funksionimin afatmesëm të APT-së, duhet të llogariten kostot dhe duhet të sigurohen mjetet 
financiare për kushtet e sigurisë në shkollat e APT-së (pajisje dhe materiale sigurie, grupe më të 
vogla të studentëve në klasa, orare të përshtatshme të studentëve dhe mësuesve për mësimin 
teorik dhe trajnim praktik, etj). Janë të nevojshme burime shtesë për menaxhimin e krizave, 
koordinimin, planifikimin, logjistikën dhe kontrollin e infeksionit në shkollat e AFP-së.  

Situata aktuale kërkon shpërndarje më efektive dhe të burimeve për APT dhe ZhAP bazuar në 
nevojat e tregut të punës. Qeveria duhet të marrë vendime të bazuara në prova, duke marrë 
parasysh vlerësimet dhe reagimet nga sektori i biznesit për masat që ndihmuan në zbutjen e 
ndikimit COVID-19.  

Politikat dhe protokollet që synojnë mbrojtjen e punëtorëve gjatë pandemisë gjithashtu duhet të 
mbulojnë kërkesa specifike për mbrojtjen e studentëve në trajnimin praktik. Zbatimi i këtyre 
masave (kostot "shtesë" për studentët dhe mentorët në kompani) mund të kërkojë mbështetje 
financiare për kompanitë.  

 

Për shkak të COVID-19, shkollat e APT dhe ndërmarrjet e përfshira në PPP duhet të 

adaptojnë trajnimin praktik (programe trajnimi, metodologji për 

mësimdhënie/mësimnxënie, vlerësime, kërkesa të sigurisë, etj.) Në mënyrë që të 

garantojnë cilësinë e vazhdueshme të APT-së.  

 

Për të zvogëluar pasigurinë aktuale, institucionet përgjegjëse duhet të marrin në konsideratë 
organizimin e një sistemi trajnimi dhe shkëmbimi të informacionit për palët e interesuara (prindërit, 
studentët, mentorët, kompanitë, etj.) Për t'u njohur me kërkesat e reja të sigurisë dhe higjienës 
në ZhAP/APT. 

MASH së bashku me sektorin e biznesit duhet të krijojë një komitet/grup zyrtar këshillimi (i përbërë 
nga ekspertë nga aktorë të ndryshëm) i cili do të jetë përgjegjës për monitorimin, analizimin dhe 
propozimin e masave dhe ndryshimeve të politikave ditore për të adresuar sfidat aktuale dhe ato 
afatmesme me ndikim COVID-19 në të gjitha llojet e trajnimeve praktike në APT. 

Ligji për APT, aktet nënligjore, konceptet dhe strategjitë e ndryshme etj., duhet të ofrojnë në 
mënyrë të qartë fleksibilitetin e nevojshëm për shkollat e APT dhe punëdhënësit në lidhje me 
mënyrën e aplikimit të MBP dhe vlerësimit të tij, në konsideratë me situatën e imponuar rishtazi. 
Kjo do të lehtësojë faktin që studentët të hyjnë në tregun e punës me më pak përvojë MBP sesa 
është planifikuar ose e nevojshme. Prandaj, sistemi duhet të përcaktojë orët minimale të trajnimit 
praktik të nevojshëm për të garantuar cilësinë e kualifikimit të fituar (numri i orëve dhe niveli i 
cilësisë së arritur para diplomimit). Këto procese duhet të përfshijnë sektorin privat për të siguruar 
pronësinë dhe angazhimin. 

Skenarët për trajnim praktik duhet të rregullohen deri në mbarimin e pandemisë - rishikimi i 
mënyrave të grupimit të studentëve (raportet mësues-student dhe mentor-student), kërkesat e 
sigurisë, protokollet dhe sigurimi i kanaleve efektive të komunikimit për shkëmbimin e 
informacionit midis mësuesve dhe këshilltarëve të kompanive në të gjitha hapat e procesit të 
trajnimit (përgatitja, realizimi, vlerësimi). 

Nëse nuk është e sigurt ose e përshtatshme që studentët të vazhdojnë në një ndërmarrje, duhet 
të merren parasysh alternativa të ndryshme. Mundësia e realizimit të MBP nga distanca duhet të 
rishqyrtohet dhe nëse kjo mund të përsëritet/të jetë zëvendësim i përshtatshëm për MBP të bërë 
në kompani (në drejtim të rezultateve të mësimit dhe kritereve të vlerësimit). Mbështetje dhe 
mbikëqyrje shtesë e studentëve gjithashtu duhet të vendosen për të vlerësuar mundësitë e 
vazhdimit të aktiviteteve MBP (qoftë brenda kompanisë, ose përmes një marrëveshje alternative). 
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Çdo marrëveshje alternative duhet të marrë parasysh nevojat e studentëve, duke përfshirë çdo 
nevojë shtesë për mbështetje ose burime ndërsa ruajnë standardet dhe cilësinë akademike. 

Mësuesit e APT kanë nevojë për mbështetje të menjëhershme sistematike që t'i përgjigjen 

sfidave të reja (p.sh. digjitalizimi) dhe për të vazhduar me zhvillimin e sektorit ku japin ata 

mësim 

Digjitalizimi në arsim nënkupton përfshirjen e mësimit në internet në kurrikul/zhvillimin e trajnimit 
modular; sigurimi i cilësisë dhe kontrolli i cilësisë së të njëjtës; dhe mjetet dhe metodologjitë e reja 
që do të zbatohen. Kjo kërkon mbështetja e zhvillimit profesional të mësuesve të bëhet lehtësues 
i mësimit në distancë, të përdorë platformat e mësimit në internet, të rrisë aftësitë e tyre digjitale, 
si dhe aftësimin e mekanizmave për t'i mbajtur ata të përditësuar në fushën ku japin ata mësim 
(ku bashkëpunimi me sektorin e biznesit përsëri është i domosdoshëm). 

Zhvillimi i mësuesve duhet të shkojë në drejtimin e aftësimit të tyre për të krijuar dhe aplikuar vetë 
përmbajtje, metoda etj., dhe jo vetëm të ndjekin udhëzimet dhe të veprojnë në bazë të materialeve 
të përgatitura paraprakisht. Qasja e tyre mësimore duhet të mbështesë zhvillimin e një fuqie 
punëtore fleksibël të të ardhmes, d.m.th të rinjtë të jenë të aftë të përdorin TIK për të mësuar, të 
kenë qëndrim për zgjidhjen e problemeve, aftësi ndër personale etj. 

Duhet të vendosen mekanizma të përshtatshëm që stimulojnë dhe pranojnë përpjekjet e 
mësuesve në këtë drejtim. Kjo do të krijojë një garë të caktuar ndërmjet mësuesve dhe kështu do 
të rezultojë në cilësi të përmirësuar të mësimdhënies.  

Tendenca drejt mësimit të përzier nxit që arritja e rezultateve të të nxënit deri në fund të kualifikimit 
kërkon përzgjedhje të kujdesshme të materialeve dhe mjeteve mësimore, si dhe miratimin e një 
metodologjie mësimdhënëse/mësimnxënëse që pasqyron realitetin e punës për të cilën po 
kualifikohen studentët.  

 

Ofruesit ZhAP duhet të përshtatin ofertat e tyre me nevojat e modifikuara të tregut të punës 

duke marrë parasysh fuqinë e zvogëluar blerëse, nevojat e rikualifikimit të punëtorëve të 

tepërt ose tendencat në zhvillim 

 

Është e vështirë t'i parashikosh me saktësi tendencat e tregut të punës për të ardhmen, por 
tendenca të caktuara janë tashmë të dukshme. Përkatësisht, fuqia blerëse e njerëzve do të ulet 
në përgjithësi. Nevojat thelbësore (ushqim, shërbime komunale, qira, hipotekë etj) do të kenë 
përparësi mbi zhvillimin personal. Pra, pritet që investimet personale në ZhAP joformale të ulen 
gjithashtu. Nga ana tjetër, humbja e vendeve të punës do të rrisë nevojën për rikualifikimin e 
njerëzve rishtazi të papunë, duke çuar në rritjen e kërkesës për ZhAP joformale. Sfida kryesore 
është kush do të përballojë shpenzimet për trajnimet e rikualifikimit, dhe në këtë kuptim është i 
nevojshëm një bashkëpunim i fortë midis shtetit dhe sektorit të biznesit. Të gjithë mekanizmat e 
mundshëm të financimit, të parashikuar nga shteti dhe sektori privat, duhet të mbështesin 
procesin (përsëritës) e tregut të punës. 

Është e qartë se kriza do të ndryshojë në një farë mase mënyrën tonë se si jetojmë dhe punojmë. 
Përdorimi i shtuar i telemjekësisë, blerjet në internet ose takimet e menaxhimit virtual janë vetëm 
një shembull i sjelljeve të tilla të reja. Kjo kërkon aftësi të reja / të përmirësuara nga punonjësit 
dhe punëkërkuesit, gjë që nga ana tjetër krijon mundësi të reja për ofruesit e ZhAP. Kjo është 
arsyeja pse është thelbësore të forcohet bashkëpunimi midis punëdhënësve dhe ofruesve të 
ZhAP që këta të fundit të jenë në gjendje të përafrojnë ofertat e tyre me nevojat e modifikuara të 
tregut të punës. Nga ana tjetër, masat e mundshme mbështetëse (p.sh. Plani Operacional) duhet 
të bëhen që të bazohen më shumë në performancë në mënyrë që të krijojnë një sektor të 
qëndrueshëm dhe të bazuar në kërkesa në vend të asaj aktuale që është shumë e varur nga 
mbështetja financiare e shtetit dhe donatorëve ndërkombëtarë.   
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Investimet në digjitalizim dhe teknologjitë e përditësuara në ZhAP/APT kanë nevojë për 

strategji të qartë që merr parasysh perspektivat e sektorëve ekonomikë dhe profesioneve 

të ndërlidhura. 

 

Cilësia ZhAP/APT mund të arrihet vetëm përmes investimeve të konsiderueshme në digjitalizim 
dhe teknologjive të përditësuara. Ky është një proces i përhershëm, me kosto intensive që kërkon 
bashkëpunim të mirë midis shtetit dhe sektorit privat si dhe një strategji transparente të 
investimeve.  

Duke ndjekur qasjen e Qendrave rajonale të APT (IPA II), investimet në digjitalizim dhe 
teknologjitë e përditësuara për trajnim5 shkollat e APT-së duhet të drejtohen nga perspektiva 
ekonomike dhe e punësimit në rajone të ndryshme të vendit. Mënyra më e qëndrueshme për të 
financuar dhe mirëmbajtur teknologji të përditësuara të trajnimit për një periudhë afatgjatë është 
një bashkëpunim i orientuar nga synimi ndërmjet komunave, shkollave të APT-së dhe kompanive 
nga i njëjti rajon.  

Rritja e mundësive të trajnimit për studentët në kompani të pajisura mirë (MBP) do t'i lejojë shkollat 
e APT-së (shteti) të përqendrojnë investimet e tyre në teknologjitë e përditësuara të trajnimit që 
janë të përshtatshme që studentët të fitojnë aftësi themelore praktike. Kompanitë janë të prira të 
kontribuojnë në teknologji të tilla në shkollat e APT-së nëse shohin përfitim të drejtpërdrejtë për 
veten e tyre. Ky mund të jetë ose një përfitim për t'i përmirësuar aftësitë e të diplomuarve në 
shkollë si punonjës të tyre të ardhshëm, investim marketingu që synon studentët si klientët e tyre 
të ardhshëm, ose akt i menaxhimit të imazhit të përgjegjësisë sociale.  

 

Politikat aktive të tregut të punës (p.sh. Plani operacional) kanë nevojë për masa të 

adaptuara/shtesë për t'i shërbyer grupeve të ndryshme të synuara si rinia, të papunët 

afatgjatë, punëtorët e tepërt, punëtorët sezonalë, gratë etj. 

 

Në disa raste është rekomanduar nga ekspertët ndërkombëtarë fleksibilitet i rritur i masave 
brenda Planit operativ. Ky fleksibilitet do të mundësojë reagim më të shpejtë të nevojave të tregut 
të punës, veçanërisht në situata jo të favorshme, siç jemi tani. Përkufizimi i rreptë dhe i ngurtë, 
në lidhje me masat e trajnimit, nuk do të sigurojë rezultate të rëndësishme pozitive në tregun e 
punës. Aktualisht, për shkak të krizës COVID-19, përdorimi i fondeve të alokuara për Planin 
operacional është në nivelin e ulët, i cili plotësohet nga reagimi i ngadaltë ndaj nevojave të tregut 
nuk ofron vlerë të shtuar të konsiderueshme në treg. Shteti dhe palët e interesuara private duhet 
të gjejnë një ekuilibër të duhur midis fleksibilitetit dhe ngurtësisë së masave aktive të tregut të 
punës, duke pasur parasysh grupet e ndryshme të synuara. 

Për më tepër, politikat dhe masat duhet të përshtaten me zhvillimet e tregut të punës. Këtu, mund 
të përdoren përvojat ndërkombëtare për ta mbështetur procesin drejt krijimit të masave më 
efektive dhe efikase të tregut të punës. 

 

Masat shtesë janë të nevojshme për të përmirësuar gjithë-përfshirjen e grupeve të 

margjinalizuara në ZhAP/APT dhe tregun e punës  

Për shkak të rrethanave të shfaqura të shkaktuara nga COVID-19, gjithëpërfshirja e ofrimit të 
ZhAP/APT dhe tregut të punës në lidhje me grupet e margjinalizuara është bërë edhe më 
sfiduese. Nga njëra anë këto grupe kanë më shumë rrezik për të kontraktuar virusin dhe nga ana 
tjetër ata janë gjithashtu më të prekur në humbjen e mundësive të ndryshme në lidhje me 
ZhAP/APT dhe tregun e punës. Prandaj, është shumë e rëndësishme që qeveria dhe aktorët e 
tjerë të rëndësishëm të sistemit të mbështesin grupet e margjinalizuara duke i integruar ato në të 

                                                
5Teknologji / pajisje që ka si qëllim kryesor trajnimin e studentëve 
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gjitha masat mbështetëse që ata ofrojnë për trajtimin e COVID-19 dhe gjithashtu duke hartuar 
masa speciale që synojnë në veçanti nevojat e grupeve të margjinalizuara.  

Në afat të shkurtër, para se të kontribuojnë në gjithëpërfshirjen e ZhAP/APT ose tregut të punës, 
ata duhet të garantojnë sigurinë e grupeve të margjinalizuara dhe të cenueshëm në lidhje me 
COVID-19 duke u ofruar atyre qasje në produkte higjienike dhe duke i edukuar ata se si të 
parandalojnë ekspozimin ndaj virusit. Në mënyrë të ngjashme, ata duhet të hartojnë masa 
ndihmëse si në aspektin e sigurisë financiare ashtu edhe të shëndetit, përfshirë masat për 
mbështetje të shëndetit mendor të cilat në kohë si kjo bëhen thelbësore. Ndërkohë, institucionet 
arsimore dhe sektori privat nuk duhet të përjashtojnë grupet e margjinalizuara nga planet e tyre 
lehtësuese në përpjekjet e tyre për t'u përshtatur me situatën aktuale. 

Ofruesit e jo-zyrtares ZhAP duhet të informojnë dhe përfshijnë ato në trajnime online, trajnime 
online individuale ose në grup ose rregullime të tjera të sigurta për sigurimin e ZhAP. Në drejtim 
të ngjashëm, shkollat e APT duhet të sigurojnë që nxënësit nga grupet e margjinalizuara të mos 
mbeten prapa në krahasim me nxënësit e tjerë. Në të dy rastet, qasja në pajisjet digjitale është 
thelbësore. Prandaj, përcaktimi i infrastrukturës/parakushteve për gjithë-përfshirje është 
thelbësor. 

Punëdhënësit që mund të përshtatin veprimet e tyre në këtë situatë duhet të sigurojnë që të gjithë 
punonjësit e tyre, përfshirë ata me aftësi të kufizuara, të jenë plotësisht të fuqizuar/aftësuar për 
të punuar si në kompani ashtu edhe në distancë. Duke vepruar kështu, ata duhet të jenë vigjilente 
pasi puna e telekomunikacionit mund të ketë pasoja të paqëllimshme në aspekte të ndryshme - 
produktivitet, kontroll të cilësisë, shëndetin mendor dhe ngjashëm. Më në fund, pyetja se si të 
merren me pasojat pas COVID-19 ndaj grupeve të margjinalizuara dhe të cenueshme bëhet edhe 
më e rëndësishme duke marrë parasysh faktin se shumë njerëz më parë bënin jetë të gjallë me 
gjasë do të bien në grupet e margjinalizuara për shkak të humbjes së punëve të tyre ose ndonjë 
mbështetje tjetër që kanë përdorur, por është ndalur gjatë pandemisë. Bazuar në rekomandimet 
e Qeverisë, punëdhënësve u është kërkuar që të lirojnë punonjësit që janë prindër të fëmijëve 
deri në moshën 10-vjeçe dhe kjo është bërë kryesisht nga gratë, megjithëse masa nuk kufizonte 
gjininë. Kjo mund të ketë ndikim negativ në trendet e ardhshme të punësimit të grave. Këto pyetje 
kërkojnë qasje dhe konsideratë të plotë nga qeveria, organizatat e biznesit, OPAK-ët, OJQ-të, 
donatorët dhe nga të gjithë aktorët e tjerë të sistemit që duhet të jenë proaktiv dhe të bashkohen 
me përpjekjet e tyre për të mbështetur ata që kanë nevojë për një ndihmë.  

 

Prindërit/të rinjtë duhet të informohen në mënyrë intensive që APT është rrugë po aq e 

sigurt për karrierën siç është arsimi i përgjithshëm 

 

APT ende nuk perceptohet si një mundësi e vlefshme për karrierë si nga studentët ashtu edhe 
nga prindërit e tyre, të cilët kanë ndikim të madh në zgjedhjen e tyre gjatë arsimit të mesëm. Kjo 
për shkak të disa arsyeve kryesore ndër të cilat është fakti që të dy grupet nuk janë të informuar 
mirë për nevojat e tregut të punës, opsionet dytësore të APT-së dhe mundësitë e karrierës që 
vijojnë. Kjo mungesë e informacionit mbështetet gjithashtu nga perceptimi që shkollat e APT-së 
kanë mësimdhënie dhe infrastrukturë me cilësi të ulët. COVID-19 mund ta përkeqësojë edhe më 
shumë këtë perceptim për shkak të arsyeve të "sigurisë së shëndetit" dhe përgjigjes aktuale të 
mësimit në APT (studentët e APT-së duhet të mësojnë në dy vende të ndryshme: shkollë dhe 
kompani, kështu që arsimi i përgjithshëm që ofrohet vetëm në shkolla mund të shihet si më i sigurt 
dhe proaktiv në gjetjen e zgjidhjeve). 

Prandaj, aktorët e sistemit si MASH, Qendra APT, shkollat e APT-së dhe sektori privat duhet të 
bashkohen me përpjekjet e tyre për t'i bërë më të dukshme përfitimet e APT-së dytësore dhe në 
përmirësimin e cilësisë së kësaj të fundit, veçanërisht duke krijuar dhe shfrytëzuar kushte të 
favorshme për ndërtimin praktik të aftësive si në shkollë ashtu edhe në mjediset reale të punës, 
pra kompanitë. Në këtë drejtim, gjatë vetë pandemisë, Qendra e APT-së, e mbështetur nga 
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E4E@мк, krijoi një Udhëzim përmes Kualifikimeve të APT-së dhe e shpërndau atë përmes 
kanaleve të ndryshme digjitale që synojnë të afrojnë studentët dhe prindërit e tyre. Është një hap 
përpara shumë domethënës në informimin e partnerëve/të rinjve për kualifikime të ndryshme të 
APT-së, por nuk pritet të ndikojë në vendimin e prindërve për të zgjedhur APT-në në vend të 
arsimit të mesëm të përgjithshëm. Kjo iniciativë është mbështetur edhe nga përpjekjet 
promovuese individuale të disa shkollave të APT-së për tërheqjen e studentëve, zakonisht 
përmes mediave sociale. Në mënyrë të ngjashme, Fushata Kombëtare e ZhAP-së që filloi vitin e 
kaluar intensifikoi aktivitetet e saj në promovimin e APT-së, duke pasur parasysh që qershori 
është muaji kur ndodh regjistrimi në arsimin e mesëm. Promovimi i APT-së këtë vit u pengua 
rëndë nga shpërthimi i pandemisë, por konsiderimet në të ardhmen do të duhet të marrin në 
konsideratë përpjekjet e përbashkëta promovuese me sektorin e biznesit, si në vitin 2019.  

Për më tepër, atraktiviteti i APT-së mund të forcohet duke përdorur profesione dhe profile të 
lidhura me shërbime që nuk preken dhe mbeten një domosdoshmëri për shoqëri funksionuese 
dhe të shëndetshme edhe gjatë një pandemie (siç janë: bujqësia dhe prodhimi i ushqimit, 
përpunimi dhe shpërndarja, prodhimi i energjisë elektrike dhe mirëmbajtja, furnizimi me ujë, 
kujdesi për fëmijë dhe persona të moshuar, ndërtimtari etj) 

6. Përfundim  
Duke marrë parasysh theksin në zhvillimin e aftësive praktike dhe marrëdhëniet me sektorin 
privat, që të dyja formalja e APT dhe jo formalja ZhAP janë më shumë të ndikuara nga pandemia 
e COVID-19 sesa arsimi i përgjithshëm. Në Maqedoninë e Veriut, kriza zbuloi investimet e 
munguara në infrastrukturë, zhvillimin e burimeve njerëzore, trajnime praktike, procese të 
decentralizimit, orientim të shënuar, digjitalizim etj., të cilat për pasojë kanë rezultuar në një sistem 
të brishtë ZhAP/APT që mezi plotëson pritjet e nxënësve ose pritjet e punëdhënësve për gjetjen 
e një fuqie punëtore dhe për këtë arsye njihet si opsioni i dytë i arsimit të përgjithshëm.  

Sidoqoftë, COVID-19 është fakt dhe për këtë arsye duhet të konsiderohet si sfidë e vërtetë që 
duhet të adresohet. Projekti E4E@мк është i bindur që lëvizja e filluar kohët e fundit drejt një 
sistemi më të orientuar drejt tregut të punës dhe gjithëpërfshirës ZhAP/APT me një angazhim më 
të fortë të sektorit privat dhe një theks më të lartë të zhvillimit të aftësive praktike duhet të mbetet, 
pasi kjo është e vetmja mundësi premtuese për të siguruar një staf të kualifikuar të nevojshëm 
për zhvillimin e ekonomisë maqedonase dhe kështu të krijojë mundësi punësimi për njerëzit në 
vend, veçanërisht ato që formojnë grupet e margjinalizuara. Adaptimet siç u përmendën në 
kapitujt e mësipërm duhet të prezantohen në të gjithë aktorët shtetërorë dhe privatë të përfshirë 
në ZhAP/APT bazuar në një strategji të përcaktuar bashkërisht. 

Megjithëse partnerët ndërkombëtarë do të vazhdojnë të mbështesin Maqedoninë e Veriut në këtë 
drejtim, është Qeveria e Maqedonisë dhe ekonomia maqedonase që duhet të nxisin zhvillimin e 
ZhAP/APT në interes të popullatës së saj dhe mirëqenies së përgjithshme socio-ekonomike.  

 

7. Reagimet e jashtme mbi raportin 

Reagimet e jashtme mbi raportin janë dhënë nga partnerët e projektit / institucionet shtetërore 
përgjegjëse për zhvillimin e arsimit  profesional dhe trajnimit. Reagimet në këtë pjesë janë 
prezantuar në mënyrë origjinale (siç paraqitet) dhe nënvizon faktin se të gjithë aktorët përkatës 
kanë mendime të njëjta ose të ngjashme në lidhje me ndikimin e COVID-19 në ZhAP/ATP 
sistemin e  Maqedonisë dhe projektin E4E@мк: 
„Edhe pse vitin e kaluar shkollor u përpilua Udhëzimi për praktikë ferijale dhe pilot zbatimi i tij, për 
shkak të KOVID-19 është miratur vendim të prolongohet realizimi i praktikës feriale në arsimin e 
mesëm profesional për vitin shkollor 2019 / 2020. Janë miratuar Udhëzime për realizimin e 
praktikës feriale dhe në bazë të tyre do të realizohet e njëjta gjatë vitit të ardhshëm shkollor - para 
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fillimit të gjymëvjetorit të dytë deri në fund të muajit janar 2021. Megjithatë, nuk është miatuar 
vendim se si do të realizohet praktika feriale nëse pandemia vazhdon“. 
“Duhet të përforcohen kapacitetet e kompanive shkollore reale, punëtorive shkollore dhe 
laboratorëve për ushtrime në shkollat profesionale. Është veçanërisht e rëndësishme të sigurohet 
përvetësimi i aftësive në kuadër të programeve mësimore të integruara për arsimin teknik, por 
edhe për ata nxënës që, për ndonjë arsye, nuk do të jenë në gjendje të qëndrojnë tek 
punëdhënësit.“. 
„Për të mbështetur mësimdhënësit në arsimin profesional, është e nevojshme të forcohen 
kapacitetet e Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim. Si institucion kompetent për zhvillimin 
e arsimit profesional dhe trajnimit, në mënyrë që të harmonizohen nevojat me zhvillimin modern 
teknologjik dhe shoqëror, forcimi i kapaciteteve të tij do të kontribuojë në disa lloje të mbështetjes 
për mësimdhënësit në zhvillimin e tyre profesional“. 
„U bë hap i konsiderueshëm në lidhje me informimin e partnerëve / të rinjve për kualifikimet e 
ndryshme në kuadër të arsimit profesional dhe trajnimit, por për të pasur një ndikim më të madh 
mbi vendimin e prindërve për t'i drejtuar fëmijët e tyre në arsimin profesional, duhet të forcohet 
në të ardhmen promovimi i arsimit profesional përmes takimeve të drejtpërdrejta ndërmjet 
përfaqësuesve të shkollave fillore, prindërve dhe nxënësve“. 
„Kompanitë duhet të tregojnë iniciativë dhe të ristrukturojnë aktivitete të caktuara. Situata tregon 
se shumë nga detyrat e punës së një kompanie mund të kryhen jashtë kompanisë, përkatësisht 
përmes punës nga shtëpia (sidomos punët administrative). Nevojitet analizë e cila do të 
përcaktojë se sa do të jetë kursimi për kompaninë kur punonjësi punon nga shtëpia (transporti, 
ushqimi, kursimi i energjisë elektrike, etj.), ndërsa zgjidhjet mos kërkohen në reduktimin e fuqisë 
punëtore„. 
„Digitalizimi ka treguar që ekziston analfabetizmi digjital në një masë të caktuar. Në vend që 
institucionet të varen nga Zoom, Kudoway dhe platforma të ngjashme, duhet të ketë një platformë 
komunikimi në nivel shtetëror. Së dyti, stafi mësimdhënës në vendin tonë, tregoi kompetencë të 
pamjaftueshme për këtë lloj pune në ndërthurje me pajisjet të pamjaftueshme të TI-së (si në 
nivelin institucional, ashtu edhe në atë individual) për këtë mënyrë të punës. Së treti, një pjesë e 
madhe e nxënësve e pranuan mësimin në distancë si një çlirim nga kthetrat e mësimit të 
vazhdueshëm, të përditshëm, gjatë çka një numër i vogël kanë pasur ndihmën e prindërve të tyre,  
që në këtë situatë paraqiten si tutorë të fëmijëve“. 
„Duhet të mendohet në mënyrë proaktive dhe të identifikohen zgjidhje dhe modele për të lënë 
pas sistemin e centralizuar të arsimit dhe zhvillimin e parimit bashkëpunues të punës“. 
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