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NDRYSHIMI SISTEMATIK NË ARSIMIN 
PROFESIONAL DHE TRAJNIMIN 
Synimi për ndryshim sistemik mund të tingëllojë si një detyrë vigane e 
rrezikshme, që nënkupton projekte komplekse, të vështira për t'u kuptuar për 
të huajt. Në fazën e tij të parë, projekti “Arsimi për Punësim në Maqedoninë e 
Veriut” ka treguar se nuk do të thotë të jetë domosdoshmërisht ashtu: së 
bashku me një qeveri me mendje reformuese, projekti ka përgatitur terrenin 
për zbatim të suksesshëm të qasjes sistematike. Mësimet e nxjerra nga kjo 
fazë e parë janë prezantuar në këtë fletë eksperience dhe shpresojmë se do 
të ndihmojnë OJQ-të e tjera, donatorët dhe aktorët në fushën e Zhvillimit të 
Aftësive Profesionale për të përgatitur dhe zbatuar elemente sistematike ose 
për të kuptuar më mirë faktorët që kontribuojnë në një organizim të 
suksesshëm të projektit. 

  

FLETË ME BOTIME – PËRVOJA E 

PROJEKTIT 
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RRETH E4E 
Projekti filloi fazën e tij të parë katërvjeçare në 

2018. OEMVP Projekti mbështetet nga Agjencia 

Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe 

zbatohet nga HELVETAS Maqedonia e Veriut 

(udhëheqës), Qendra e Maqedonisë për Edukim 

Qytetar (QMEQ) dhe Oda Ekonomike e 

Maqedonisë së Veriut (OEMV) me objektivin që: 

'Më shumë gra të reja dhe burrat, veçanërisht të 

rinjtë (15 – 29 vjeç), marrin një punë fitimprurëse 

për shkak të rritjes së punësimit, e cila vjen si 

rezultat i përmirësimit të zhvillimit të aftësive 

profesionale joformale (ZhAP) dhe sistemit formal 

të arsimit dhe trajnimit profesional (APT).' 

Rezultati 1 fokusohet në bërjen e ofertave të 

trajnimit profesional joformal më të orientuara nga 

tregu, inkluzive dhe të përballueshme. Përfituesit 

kryesorë janë të rinjtë e papunë si dhe personat e 

kategorive vulnerabël. Projekti punon ngushtë me 

një numër aktorësh të sistemit për të adresuar 

nevojat për aftësi në mënyrë më të qartë, për 

shembull duke bashkë-financuar ofertat inovative të 

trajnimit nëpërmjet Fondit të Mundësisë. Një fokus i 

përgjithshëm qëndron në promovimin e ZhAP-së jo-

formale si një element kyç për mësim të përjetshëm 

dhe punësimin. 

Rezultati 2 fokusohet në bërjen e arsimit dhe 

formimit të mesëm profesional më të rëndësishëm 

për tregun, duke forcuar bashkëpunimin dhe 

partneritetin ndërmjet sektorit publik dhe atij privat. 

Më shumë praktikë mësimore promovohet përmes 

ndërhyrjeve të tilla si praktika verore (shih më 

poshtë), e cila pritet të rezultojë në aftësi më të 

mira praktike të studentëve dhe të rrisë mundësinë 

e tyre për punësim më të shpejtë dhe më të mirë 

pas përfundimit të APT-së. Një tjetër synim është 

promovimi i APT-së në mënyrë që ajo të shihet si 

një mundësi e qëndrueshme karriere nga të rinjtë, 

në kuadër të së cilës u nis një fushatë e organizuar 

nga MASH. Rezultatet e para janë të dukshme kur 

shikojmë numrat e regjistrimit të vitit 2021: Normat 

më të mira të regjistrimit për disa shkolla APT në 

dekadën e fundit janë të lidhura me fushatën
1
. 

Rezultati 3 fokusohet në forcimin e institucioneve 

kyçe për të krijuar një kuadër më të favorshëm për 

ofrimin e qasjes në ZhAP të orientuara në treg dhe 

inkluzive. Sipas këtij rezultati, projekti lehtëson një 

dialog mbi politikat, ofron këshilla për institucionet 

shtetërore dhe aktorët e tjerë të sistemeve dhe 

                                                   
1
Arsimi profesional dhe teknik po bëhet më tërheqës për 

nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoni | Meta.mk 
(22 qershor 2021) 

kryen punë konceptuale, siç është zhvillimi i një 

koncepti për mësimin e bazuar në punë. Një synim 

kryesor është përmirësimi i financimit të APT-së në 

vend duke propozuar skema për burime shtesë dhe 

të alokuara më mirë në APT nga sektori publik dhe 

privat. 

 

Dallimi midis ZhAP dhe APT 

Zhvillimi i Aftësive Profesionale (ZhAP) është një 

term i gjerë që shkon përtej ofrimit të trajnimit të 

përshkruar shpesh me Arsimin Profesional dhe 

Trajnimin (APT) dhe përfshin shërbime shtesë si 

orientimi profesional, orientimi në karrierë, 

përshtatja e punës dhe futja në tregun e punës. 

Kështu, projektet ZhAP adresojnë mangësitë e një 

sistemi përtej komponentit të thjeshtë të trajnimit. 

Për E4E, ZhAP përfshin të gjitha proceset e ofrimit 

të njohurive, aftësive dhe kompetencave së bashku 

me shërbime të tjera të integrimit në tregun e punës 

që e përgatisin personin për punë. APT formale i 

referohet arsimit të mesëm dhe trajnimit prej dy deri 

në katër vjet, i cili rregullohet nga shteti. 

 

IDENTIFIKIMI I MANGËSIVE TË SISTEMIT 
Me qasjen sistematike

2
, projekti fokusohet në 

mangësitë e sistemit ZhAP dhe në zgjerimin e 

bashkëpunimit të aktorëve privatë, publikë dhe të 

shoqërisë civile për të reduktuar barrierat e hyrjes 

dhe kufizimet sistematike që parandalojnë grupet e 

cenueshme të kenë qasje në mundësitë e ZhAP 

dhe për ta përmirësuar punësimin.  

Elementi kryesor i qasjes sistematike është 

identifikimi i shkaqeve rrënjësore për çështje të tilla 

si papunësia ose mospërputhja e aftësive dhe 

adresimi i tyre përmes ndërhyrjeve ku projekti 

aktivitetet nuk i zbaton kryesisht vetë, por ka një rol 

lehtësues me qëllimin për të mbështetur aktorët 

ekzistues për të adresuar problemet për 

evidentimin e mangësive të sistemit. Kjo kërkon 

përshtatshmëri të lartë dhe e bën të vështirë 

planifikimin e zbatimit të projektit në detaje. Kërkon 

marrëdhënie me partnerë dhe kuptim të thellë të 

sistemit ekzistues ZhAP dhe aktorëve të tij.  

                                                   
2
Termat qasje sistemore, Zhvillimi i Sistemeve të Tregut 

(ZhST) dhe më rrallë zhvillimi/qasja e sistemeve 
gjithëpërfshirëse përdoren në mënyrë të ndërsjellë. Shiko 
gjithashtu: Mbi qasjen sistemore: çfarë është dhe çfarë nuk 
është | Helvetas 

https://meta.mk/en/vocational-and-technical-education-becoming-more-attractive-for-high-school-students-in-nmacedonia/
https://meta.mk/en/vocational-and-technical-education-becoming-more-attractive-for-high-school-students-in-nmacedonia/
https://www.helvetas.org/en/switzerland/how-you-can-help/follow-us/blog/inclusive-systems/On-systemic-approach-what-it-is-and-what-it-is-not
https://www.helvetas.org/en/switzerland/how-you-can-help/follow-us/blog/inclusive-systems/On-systemic-approach-what-it-is-and-what-it-is-not
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Çfarë kuptojmë me ndryshim sistemik3? 

Ndryshimi sistematik si pjesë e qasjes sistemore 

bazohet në perceptimin se problemet kanë shkaqe 

të shumta të cilat duhet të adresohen në nivele të 

ndryshme për të përmirësuar funksionimin e 

sistemeve të përgjithshme, si sistemet e arsimit, 

tregu i punës ose sistemet e përgjithshme të tregut. 

Roli i një projekti që zbaton qasjen sistemore është 

të identifikojë dhe adresojë shkaqet rrënjësore të 

problemeve dhe të promovojë përshtatjet dhe 

ndryshimet. Për një aplikim të suksesshëm të 

qasjes sistemore, sistemet duhet të jenë 

funksionale. Në një kontekst ku aktorët e sistemit, 

si institucionet e APT-së, odat apo shoqatat e 

sektorit, janë shumë të dobëta, qasja arrin kufijtë e 

saj. 

Zhvillimi i sistemeve për të vendosur 

skenën 

Qasja sistemore shpesh ngatërrohet me qasjen e 

zhvillimit të sistemeve, e cila fokusohet në zhvillimin 

institucional dhe organizativ, dhe në ngritjen, 

qeverisjen dhe strukturat dhe proceset 

operacionale të sistemeve kombëtare dhe 

institucioneve të tyre, si dhe gamën dhe cilësinë e 

shërbimeve të tyre. Zhvillimi i sistemeve zakonisht 

kërkon ose projekte specifike ose komponentë 

projekti me ekspertizë ndërkombëtare të nivelit të 

lartë ose partneritet me institucione ndërkombëtare 

me reputacion. Puna kaq e ngushtë me 

institucionet publike dhe forcimi i sistemit publik të 

APT-së, mbart rrezikun e shndërrimit në një qasje 

nga lart-poshtë përmes institucioneve qeveritare pa 

marrë parasysh rolet dhe aftësitë e aktorëve të tjerë 

në sistem, gjë që mund të zbehë ndryshimin nga 

një qasje e drejtuar nga shteti në një sistem ZhAP i 

drejtuar nga tregu. 

                                                   
3
Përkufizimet bazohen në Rishikimin Afatmesëm të E4E 

2018-2020 të zhvilluar nga Roman Troxler (KEK – CDC) dhe 
Aleksandar Stamboliev. 

 
Fig. 1: Projeksioni i ndikimit të qasjes sistemore me kalimin 

e kohës (SDC_Market Systems Development 

Approach_2019.pdf) 

 

MËSIMET E MËSUARA 
Projekti E4E pati një fillim të suksesshëm në 

ndërtimin e marrëdhënieve të shkëlqyera me 

aktorët kryesorë kryesisht në nivel kombëtar dhe 

duke pasur një ndikim të rëndësishëm në politikë 

bërjen. Projekti konsiderohet si ofrues i ekspertizës 

në mesin e aktorëve të ZhAP në Maqedoninë e 

Veriut. Mësimet paraprake të mësuara që mund të 

nxirren nga faza e parë e projektit, shpresojmë se 

do të jenë me interes për projekte të ngjashme. 

Ndërtoni mirëkuptim të përbashkët 

Një nga themelet për një zbatim të suksesshëm të 

qasjes sistematike është miratimi i qasjes nga i 

gjithë ekipi. Projekti u fokusua që në fillim në 

ndryshimet sistemore. Për shumë praktikues, 

aplikimi i qasjes sistemore kërkon ri-mendim dhe 

largim nga zbatimi tradicional i projektit. Viti i parë i 

projektit iu kushtua kështu ndërtimit të një kuptimi 

të përbashkët të qasjes sistemore, përfshirë 

trajnimin dhe shumë mësime duke bërë dhe duke 

shtruar në mënyrë të vazhdueshme dy pyetjet 

kryesore: "Kush mund ta bëjë atë brenda sistemit?" 

dhe "Kush po e financon atë brenda sistemit?" Të 

dyja pyetjet synojnë gjetjen e një zgjidhjeje 

afatgjatë dhe të qëndrueshme. Në përputhje me 

qasjen, projekti nuk zbaton ndërhyrjet e veta, por 

mbështet aktorët e sistemeve për të arritur 

objektivat e përcaktuara bashkërisht. Këto objektiva 

përcaktohen së bashku me aktorët e sistemeve 

bazuar në një vizion/objektiva të përbashkëta, por 

gjithashtu mbështeten nga të dhëna dhe prova.  

Zgjidhni partnerët e duhur 

Ndërtimi i lidhjeve të forta me aktorët e sistemit, siç 

përshkruhet më sipër, siguron një ankorim të mirë 

të projektit në sistem. Me OEMVP dhe QMEQ, E4E 

ka krijuar një njësi të fortë të zbatimit të projektit e 

https://www.shareweb.ch/site/EI/Documents/HowTo/M4P-MSD/SDC_Market%20Systems%20Development%20Approach-a%20brief%20introduction_2019.pdf
https://www.shareweb.ch/site/EI/Documents/HowTo/M4P-MSD/SDC_Market%20Systems%20Development%20Approach-a%20brief%20introduction_2019.pdf
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cila është e lidhur në mënyrë të shkëlqyer me 

institucionet e ndërlidhura qeveritare dhe private. 

Duke pasur dhoma në bord, veçanërisht OEMVP, 

Oda më e madhe e vendit, si partneri kryesor 

strategjik ka qenë jetike për të marrë pjesë në 

sektorin privat.  

Stafi dhe partnerët e projektit E4E kanë lidhje të 

forta, shpesh personale, dhe përvojë në sistemet 

kombëtare të APT-së dhe tregut të punës, të cilat u 

treguan veçanërisht të dobishme në fillim të 

projektit për të lehtësuar qasjen tek aktorët e nivelit 

të lartë të sistemit dhe për të ndihmuar në edukimin 

e marrëdhënieve të punës bazuar mbi besimin dhe 

mirëkuptimin e ndërsjellë ndërmjet projektit dhe 

aktorëve të sistemit. 

Këto ndërlidhje, veçanërisht kur janë të varura nga 

personat dhe jo të institucionalizuara, mbartin një 

rrezik të caktuar dobësimi ose shkëputjeje të plotë 

në rast të ndryshimit të stafit. Ato konsiderohen si 

një faktor i rëndësishëm suksesi për fillimin e 

projektit për të aplikuar qasje lehtësuese dhe për t'u 

lidhur me njerëz me ndikim brenda sistemit. Kjo 

ngre pyetjen e institucionalizimit dhe si mund të 

vendosen pika të tilla kyçe hyrëse në rast të 

mungesës së stafit të projektit të lidhur mirë.  

Jini të orientuar drejt tregut 

Në mënyrë ideale, ZhAP-ja formale dhe joformale 

bazohet në aftësitë që kërkohen nga tregu i punës 

– të qenit i orientuar nga tregu është kështu kyç për 

projektin, i cili synon këtë pozicion në të gjitha 

aktivitetet e tij nëpërmjet shkëmbimit të 

vazhdueshëm me aktorët e sistemit në të gjitha 

nivele dhe në të gjitha sferat. Zhvillimi i shpejtë i 

ekonomive dhe ndryshimi i vazhdueshëm i tregjeve 

dhe faktorëve të jashtëm kërkojnë monitorim të 

vazhdueshëm të ndryshimeve përkatëse, 

fleksibilitet dhe përshtatshmëri të lartë nga ana e 

projektit.  

E4E e ka treguar këtë fleksibilitet që në fillim, për 

shembull kur largohet nga një qasje sektoriale, e 

cila e ka vënë fokusin në sektorët ekonomikë me 

një potencial të lartë punësimi siç përcaktohet në 

dokumentin fillestar të projektit. Projekti së shpejti u 

fokusua më shumë në kërkesën e menjëhershme 

të tregut, duke u fokusuar në fushat ku mund të 

identifikonin aktorët e interesuar të sistemit për një 

bashkëpunim dhe të gatshëm për të bashkë-

investuar. Me largimin nga qasja sektoriale, projekti 

u bë më oportunist duke i bazuar veprimet e tyre në 

nevojat e punësimit dhe në kompanitë dhe 

profesionet me potencialin më të lartë për punësim. 

Qasja më oportuniste, por gjithsesi e orientuar nga 

tregu, çoi në zhvillimin e Fondit të Mundësisë, 

nëpërmjet të cilit projekti i bashkëfinancuar ofron 

trajnime novatore duke iu përgjigjur nevojave 

eksplicite të aftësive. Ofruesit e ndryshëm të 

trajnimit, duke përfshirë kompanitë private, 

shoqatat dhe shkollat e APT-së mund të kërkojnë 

mbështetje, kur të sigurohen që një numër i caktuar 

i të diplomuarve do të punësohen pas trajnimit. Me 

një sistem pagese të bazuar në performancë, 

ofruesit e trajnimeve u motivuan nëpërmjet stimujve 

financiarë për të siguruar një përfshirje në tregun e 

punës të kursantëve të tyre duke ofruar trajnime të 

orientuara nga tregu. Qasja është miratuar nga 

qeveria dhe është përfshirë në Planin e saj 

Operativ. 

 
Trajnimi praktik i studentëve në një kompani (Helvetas/E4E) 

Përfshini sektorin privat 

Në Maqedoninë e Veriut, si në shumë vende ku 

sistemi i APT-së është shumë i formalizuar, 

subvencionuar dhe menaxhuar nga qeveria dhe 

financohet përmes taksave, sektori privat pret që 

qeveria të sigurojë një fuqi punëtore të kualifikuar 

dhe shpesh nuk sheh ndonjë rol më aktiv për vete. 

Si rezultat, APT-ja është pak e orientuar nga tregu 

me mësuesit, programet mësimore dhe materialet e 

trajnimit shpesh jo në përputhje me zhvillimin dhe 

teknologjitë më të fundit. Më tej, veçanërisht 

kompanitë e mëdha trajnohen për kërkesat e tyre të 

brendshme, në raste të caktuara me subjekte të 

tëra trajnuese të specializuara në aftësitë teknike 

në fushën e tyre. 

Përfshirja e sektorit privat në organizimin dhe 

ofrimin e ZhAP-së ndihmon për të siguruar që 

sistemi ZhAP të jetë i orientuar nga tregu i punës 

dhe të përmbushë pritshmëritë e punëdhënësve 

dhe konsumatorëve. Kjo mund të ndodhë në nivele 

të ndryshme. Sektori privat mund të veprojë si 

ofrues i ekspertizës duke marrë pjesë në qeverisjen 

e ZhAP, në procese të tilla si zhvillimi i programit 
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mësimor si ofrues i këshillave të ekspertëve. Ai 

gjithashtu mund të veprojë si një mori procesesh 

trajnimi përmes modeleve të stazhimit ose 

praktikës, zyrtarisht të organizuara si sisteme duale 

ose si praktika joformale
4
. Është roli i projektit të 

promovojë këto funksione. E4E ka inkurajuar 

përfshirjen e sektorit privat në të gjitha këto nivele: 

Në nivelin e politikave ajo promovon përfshirjen e 

sektorit privat përmes dhomave dhe mbështet 

aktorët e sistemit në ngritjen e një sistemi të 

dyfishtë APT me një përfshirje të qartë të sektorit 

privat, p.sh. ngritja e qendrave rajonale formale dhe 

joformale të APT-së dhe në ofrimin e trajnimeve 

praktike për nxënësit ose në zhvillimin e 

udhëzimeve. Ndërsa sektori privat shpesh luan 

gjithashtu një rol të rëndësishëm në 

bashkëfinancimin e APT-së, deri më tani, E4E ka 

bërë disa pilotime në fazën I, por nuk është 

vendosur asnjë instrument financimi. Faza I u 

fokusua në promovimin e përfshirjes së sektorit 

privat, ndërsa faza II do të ketë fokusin kryesor në 

angazhimin e sektorit privat
5
. 

Për të bindur aktorët e sektorit privat se një sistem i 

APT-së i drejtuar nga qeveria nuk është i 

qëndrueshëm në afat të gjatë kërkon shumë 

përfaqësim dhe shkëmbime formale dhe joformale, 

ku avantazhet e trajnimit të brendshëm, praktikat 

në kompani dhe përgjithësisht një bashkëpunim më 

i ngushtë ndërmjet Shkollave të APT-së dhe 

aktorëve të sektorit privat janë përpunuar hollësisht. 

Shembuj nga vende të tjera, ku bashkëpunimi i 

sektorit privat-publik në fushën e sistemit të APT-së 

ka funksionuar, duke përfshirë vizitat studimore dhe 

shkëmbimet e thelluara, mund të ndihmojnë në 

rritjen e interesit, sensibilizimin dhe nxitjen e një 

kuptimi më të mirë.  

Përfshirja e sektorit privat në APT u jep atyre më 

shumë agjenci për të sjellë kërkesat dhe nevojat e 

tyre në lidhje me nevojat e trajnimeve dhe ata 

mund të marrin një rol më aktiv, ndërkohë që 

qeveria vazhdon me mbështetjen e tyre. Kjo shkon 

                                                   
4
Maurer, Markus et al (2015): Roli i sektorit privat në 

zhvillimin e aftësive profesionale. Link: 
https://www.dcdualvet.org/wp-
content/uploads/2015_SDC_ei_Maurer_Private_Sector_in
_VSD.pdf 
5
Angazhimi i sektorit privat është një modalitet i 

bashkëpunimit me sektorin privat në përpjekjet e 
përbashkëta zhvillimore, të dyja palët – publike dhe private 
– ndajnë pronësinë e bashkëpunimit dhe angazhohen në 
një marrëdhënie simetrike. Bashkëpronësia e ndërhyrjes 
është ajo që e dallon PSE nga format e tjera të 
ndërveprimit me sektorin privat. Manuali i SDC mbi 
Angazhimin e Sektorit Privat. 

përtej të qenit kompani të thjeshta vendesh praktike 

dhe trajnimi praktik, por kërkon një shkëmbim aktiv 

ndërmjet të gjithë aktorëve; shkollat, qeveria dhe 

kompanitë e sektorit privat, dhe së fundi nënkupton 

gjithashtu se sektori privat merr më shumë fuqi 

vendimmarrëse dhe merr më shumë përgjegjësi. 

 

Shembuj të përfshirjes së suksesshme të 

sektorit privat 

Ligji i Maqedonisë së Veriut kërkon që praktika 

verore në programet formale katërvjeçare të APT-

së të bëhet në kompanitë e sektorit privat. 

Megjithatë, për shkak të mungesës së 

koordinatorëve në shkollat e APT-së dhe trajnerëve 

në kompani, si dhe mangësive të tjera, ato nuk u 

zbatuan në mënyrë të kënaqshme për t'u ofruar 

praktikantëve përvoja cilësore të të mësuarit të 

bazuar në punë. E4E ndihmoi në reformën e 

programit duke bashkuar aktorët në një grup pune 

për të zhvilluar së bashku udhëzime të 

drejtpërdrejta, praktike që përcaktojnë rolet e të 

gjithë partnerëve, si dhe protokollet e mentorimit 

dhe sigurisë. Bazuar në përvojat e shkollës verore, 

e njëjta qasje u zbatua për rishikimin e udhëzimeve 

të mësimit të bazuar në punë për kompanitë.  

Sistemet e APT-së, të menaxhuara nga qeveria 

përballen me rrezikun e të bëhen të vjetra dhe mos 

jenë në përputhje me zhvillimet më të fundit 

teknologjike. Lidhja e shkollave të APT-së me 

aktorët e sektorit privat mund të kapërcejë këtë 

hendek, siç tregon E4E. Projekti lehtësoi ngritjen e 

aftësive të mësuesve të APT-së përmes kompanive 

private të cilat ishin të gatshme të ndajnë njohuritë 

e tyre rreth zhvillimeve më të fundit teknologjike – 

njohuri që u bartën në shkollat e APT-së nga 

mësuesit që morën pjesë në trajnim. Për të 

promovuar përfshirjen e sektorit privat, kompanitë e 

mëdha paraqesin një pikë hyrëse të madhe, pasi 

ato kanë kapacitetet për të identifikuar boshllëqet e 

aftësive të tyre dhe për të zbatuar zgjidhje për të 

adresuar nevojat e tyre. Për të nxitur ndryshimin, 

duhet të bashkëpunohet me ata që janë të gatshëm 

të investojnë, dhe këto janë kryesisht kompani të 

mëdha. 

 

Projekti do të vazhdojë të duhet të veprojë si 

ndërmjetës për t'i bërë kompanitë e sektorit privat 

të kuptojnë më mirë rolin e tyre të rëndësishëm në 

sistemin e APT-së dhe se si përfshirja e tyre 

përfundimisht mund t'u sjellë dobi atyre. Sektori 

privat i organizuar ende nuk ka marrë pronësinë e 
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mjaftueshme. Sektori privat është i përfaqësuar 

mirë në nivel politik përmes OEMVP-së. Nga ana 

tjetër, shoqatat sektoriale, të cilat janë qendrore në 

përfaqësimin e interesave të sektorëve të tyre, 

përfshirë edukimin e fuqisë punëtore sektoriale, 

kanë nevojë për fuqizim. Lidhjet e ndërtuara në 

nivel kombëtar dhe me aktorët e parë të sektorit 

privat ndërtojnë bazën e fazës së dytë të projektit, e 

cila do të fokusohet në këto mangësi sistemore.  

Përfshirja e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të 

Mesme (NMVM), që punësojnë tre të katërtat e 

fuqisë punëtore të Maqedonisë së Veriut (që 

përbëjnë 98% të të gjitha ndërmarrjeve), do të jetë 

thelbësore për një bashkëpunim më të mirë të 

sektorit privat dhe sistemit formal të APT-së në një 

shkallë më të gjerë.  

 
Trajnimi praktik i studentëve në një kompani me udhëzim 

mentorimi (Helvetas/E4E) 

 

Ndihmoni dhe bashkëpunoni, mos u 

impononi 

Një sërë faktorësh janë kyç për të siguruar 

rëndësinë e projektit, nga të cilët dy të fundit 

shpesh neglizhohen; përafrimi me prioritetet 

kombëtare, në rastin e Maqedonisë së Veriut fokusi 

në APT dhe futja në tregun e punës, për të 

mbështetur koordinimin dhe shkëmbimin e 

donatorëve me projekte të tjera. Në aplikimin e një 

qasjeje lehtësuese, projekti ofron mbështetje për 

aktorët e sistemit dhe nuk imponon aktivitetet dhe 

idetë e veta, siç ndodh shpesh me projektet 

tradicionale të zhvillimit. Aktorët e sistemeve janë të 

përfshirë në procesin e planifikimit strategjik si një 

pjesë e vazhdueshme, integrale e projektit dhe 

plani vjetor i projektit bazohet në planifikimin vjetor 

të partnerëve të sistemit. Kërkesat dhe sfidat e 

partnerëve vihen në qendër dhe projekti merr një 

rol këshillues që shtrihet deri në nivelin ministror. 

Është një proces i përbashkët vendimmarrjeje ku të 

dhënat dhe këshillat nga të gjitha anët merren 

seriozisht. Si rezultat, partnerët e dinë në detaje se 

çfarë lloj mbështetjeje ofron projekti, duke 

shmangur paqartësitë dhe konfuzionet. Kjo qasje i 

bën aktorët e sistemeve drejtues kryesorë të 

projektit, gjë që kërkon shumë fleksibilitet në të 

gjitha nivelet, si dhe komunikim transparent dhe të 

shpeshtë. Kjo është një forcë kyçe e qasjes 

sistematike, por gjithashtu krijon një kompleksitet 

që është i vështirë për t'u kuptuar, veçanërisht për 

të huajt.  

Nëpërmjet mbështetësve nga institucionet 

zvicerane si Instituti Federal Zviceran për Arsim 

dhe Trajnim Profesional (IFZATP), Federata 

Zvicerane për Mësimin e të Rriturve (FZMR) dhe 

Universiteti i Cyrihut për Edukimin e Mësuesve 

(PHZH) dhe vizitave mësimore në Zvicër, projekti 

sjell në Zvicër ekspertizë me qëllim që të frymëzojë 

aktorët e sistemit dhe të adaptojë elemente të 

caktuara nga sistemi zviceran i APT-së së dyfishtë 

dhe sistemi joformal i ZhAP-së në kontekstin e 

Maqedonisë së Veriut pa u përpjekur të kopjojë 

sistemet ose të imponojë elementë të të parës. Kjo 

bëhet gjithashtu nga projekte të tjera të financuara 

nga donatorët dhe u jep aktorëve të sistemit një 

kuptim më të mirë të sistemeve të ndryshme të 

APT-së, disa më të ngjashme me kontekstin e tyre 

historik dhe politik sesa Zvicra, peshojnë 

avantazhet dhe disavantazhet dhe marrin një 

vendim të informuar për masat më të mira që 

duhen marrë në kontekstin e tyre. Ky proces 

inkurajohet nga projekti.  

Qëndroni fleksibël 

Shkathtësia dhe përshtatja janë veçanërisht të 

rëndësishme kur zbatohet përqasja sistemore dhe 

kur ka një rol lehtësues. Kjo do të thotë të përdorni 

mirë sinergjitë dhe t'u përshtateni situatave në 

ndryshim në përputhje me rrethanat. Një shembull 

është zhvendosja nën rezultatin 1 pas realizimit se 

tregu i formimit profesional joformal fokusohet më 

shumë në ri- përmirësimin dhe përmirësimin e 

aftësive të fuqisë punëtore dhe si rrjedhim jo duke 

sjellë e të papunët në punësim. Projekti zgjeroi 

fushën e mbështetjes së trajnimit në masa shtesë 

në rrugën nga identifikimi i të papunëve deri në 

punësimin e tyre dhe kështu duke e kuptuar ZhAP 

joformale si pjesë e instrumenteve të politikave 

aktive të tregut të punës. Rrjedhimisht, ka ofruar 

mbështetje profesionale dhe institucionale për 

Ministrinë e Punës dhe Agjencisë së Shërbimit të 

Punësimit si aktorët kryesorë të sistemit. Një 

shembull tjetër i fleksibilitetit të projektit është 

COVID, i cili e bëri projektin të rishqyrtojë dhe 
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rimendojë ndërhyrjet e planifikuara dhe t'i përshtatë 

ato me rrethanat e reja. 

Bilanci duke arritur numrat dhe duke 

arritur ndryshime sistemore 

Kornizat logjike më 'tradicionale' shpesh kërkojnë 

një numër njerëzish me rezultate të arritura (p.sh. 

përmes trajnimit të drejtpërdrejtë) duke filluar që në 

vitin e parë të zbatimit të projektit. Më tej, qasja 

sistemore mbështetet në të dhëna dhe rezultate për 

hartimin e politikave të bazuara në dëshmi. Kjo 

kërkon pilotimin e aktiviteteve të ndryshme dhe 

qasjeve novatore për të treguar se çfarë 

funksionon. Megjithatë, ndërhyrjet 'të buta', 

rrjetëzimi i tillë me aktorët e sistemit, puna e 

përfaqësimit dhe identifikimi i mangësive, janë të 

vështira për t'u matur për sa i përket rezultateve të 

drejtpërdrejta, por janë vendimtare në planin 

afatgjatë. Kjo gjithashtu paraqiste një sfidë për E4E 

në vitin e parë. Fondi i mundësive për të 

mbështetur financiarisht ofertat e trajnimit u krijua 

për të arritur një numër të të trajnuarve sipas 

rezultatit 1 si një masë e 'fitimi të shpejtë', e cila u 

mor përsipër nga aktorët e qeverisë dhe u integrua 

në sistem. Integrimi i sistemit shpeshherë 

parashihet nga ndërhyrjet e iniciuara nga projekte, 

por i vështirë për t'u arritur dhe tregon vullnetin e 

lartë të aktorëve të sistemit në Maqedoninë e 

Veriut. Kjo rezultoi që shifrat e synuara të 

arriheshin pas vitit të parë falë bazës solide të 

ndërtuar në dymbëdhjetë muajt e parë, por edhe 

falë gatishmërisë së aktorëve sistematikë.  

 

Trajnimi praktik i studentëve në një kompani me udhëzim mentorimi 

(Helvetas/E4E) 

 

 

 

KONKLUZIONE 
Qasja sistemore kërkon kohë dhe shpesh rezultatet 

nuk janë drejtpërdrejt të dukshme, gjë që mund të 

jetë zhgënjyese për donatorët dhe zbatuesit e 

projektit dhe ka nevojë për marrëdhënie të mira dhe 

të besueshme me donatorët. Në rastin e E4E, 

qasja do të duhet të thellohet në fazat e ardhshme. 

Në katër vitet e para të tij, projekti ka arritur të 

mbulojë një sipërfaqe të konsiderueshme. Kjo, 

përkundër disa parakushteve sfiduese në 

organizimin e projektit: Me rezultatet e tij të 

fokusuara në APT-në jo-formale dhe formale, dhe 

forcimin e institucioneve kyçe si dhe përfshirjen 

sociale të grupeve të margjinalizuara, ajo kishte 

detyrën sfiduese të lidhjes sociale dhe qëllimeve 

ekonomike. Kjo e fundit kërkon një fuqi punëtore 

më të kualifikuar për të rritur produktivitetin dhe për 

të nxitur rritjen ekonomike, ndërsa qëllimi social 

fokusohet në përfshirjen e grupeve të pafavorizuara 

në sistemin arsimor dhe tregun e punës. 

Shumë projekte bëjnë pilotim në fazën e parë dhe 

më pas kalojnë në nivelin e sistemeve në fazën e 

dytë. Megjithatë, E4E, bazuar në vullnetin e lartë 

politik në Maqedoninë e Veriut dhe reformat e 

vazhdueshme të APT-së, mori një vendim strategjik 

për t'u fokusuar drejtpërdrejt në sistemin, i cili 

përfundimisht u shpagua. Kjo rezultoi gjithashtu në 

një fokus të fortë te aktorët publikë në fazën e parë 

me një përfshirje të sektorit privat. Qasja 

bashkëpunuese dhe fleksibiliteti i lartë i projektit 

janë sukses shtesë. Për të siguruar një sistem të 

APT-së të orientuar nga tregu, angazhimi i sektorit 

privat do të jetë një nga fokuset kryesore të projektit 

në fazën II. 

Qasja sistemore nuk është një plumb argjendi. Që 

të ndodhë një ndryshim sistematik kuptimplotë, 

duhen dhënë shumë faktorë, të cilët mund të 

qëndrojnë shumë jashtë sferës së ndikimit të 

projektit. Përveç sistemeve që janë të vendosura 

dhe funksionojnë dhe lidhjeve të mira me aktorët 

kryesorë të sistemeve, koha e projektit është 

thelbësore: Qeveria e Maqedonisë së Veriut është 

e prirë ndaj reformave dhe e ka vendosur APT-në 

lart në agjendën e saj politike. Ky vullnet politik 

ofron terrenin pjellor për fillimin e ndryshimeve të 

suksesshme sistemore. Nëse këto parakushte 

vlerësohen me kujdes dhe vlerësohen të 

përshtatshme dhe projekti ka përmasat dhe 

mbështetjen institucionale për të trajtuar mangësitë 

sistemore, qasja sistemore mund të jetë çelësi për 

të sjellë ndryshime të qëndrueshme sistemore. 
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SHKURTESA 
OEMV     Oda Ekonomike e Maqedonisë së Veriut 

E4E  Arsim për Punësim në Maqedoninë e      

Veriut 

QMEQ Qendra e Maqedonisë për Edukim   

Qytetar 

MASH  Ministria e Arsimit dhe Shkencës 

OJQ       Organizata Joqeveritare 

APT Arsimi profesional dhe trajnimi 

ZHAP     Zhvillimi i aftësive profesionale 
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