
                                                                                                                                                     

        

  

Përkrahur nga:      

 

                                                                                                                                                     

            Informatat mbi Projektin 

 

Emri i Projektit: “Monitorimi i zbatueshmërisë së MSA-së në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional ” 

Vlera e projektit: Shuma e përgjithshme: € 20,000.00  

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/01/2018 
Përfundimi:  30/06/2018 

Organizata 
implementuese: 

 

Organizata për Demokraci, Anti-korrupsion dhe Dinjitet- Cohu! 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

Rruga: Rrustem Statovci ;Nr. 17; 10000; Prishtinë 

Tel: +381 38 248 506;  E-mail: Office@cohu.org 

Grupet e synuara: Ministria e Arsimit e Shkencës dhe Teknologjisë, Agjencia për Arsim dhe Aftësim Profesional 
dhe Arsimin e të Rriturve, Autoriteti Kombëtarë i Kualifikimeve,  Agjencia për Punësim. 

Partnerët: N/A 

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Kryesisht në nivelin qendror dhe në komunat relevante ku ndodhen shkollat e aftësimit 
profesional. 

Qëllimi i përgjithshëm: Ky projekt ka për qëllim monitorimin dhe dhënien e kontributit në zbatimin e Marrëveshjes së 
Stabilizim Asocimit në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional si dhe harmonizimin me 
tregun e punës si hap me rëndësi për zbutjen e papunësisë në Kosovë. 

Aktivitetet kryesore: 
- Monitorimi i  harmonizimit të kornizës ligjore për arsimin profesional dhe aftësimin e të 

rriturve në Kosovë siç parashihet në MSA.  

 Publikimi i të gjeturave dhe prezantimi për publikun dhe palët e interesit  

- Monitorimi i politikave të përgjithshme të ndërmarra në ngritjen e cilësisë së arsimit 
profesional si dhe harmonizimit me tregun e punës. 

 Monitorimi në terren i shkollave për aftësimit profesional, identifikimi i sfidave dhe      
problemeve 

- Publikimi i raportit përfundimtar monitorues me të gjeturat dhe rekomandimet konkrete 

- Organizimi i tryezës ku do të diskutohen të gjeturat nga monitorimi me hisedarët relevant.  

- Lobimi tek institucionet relevante  

 

Rezultatet e pritura: - Identifikimi i sfidave dhe problemeve në implementimin e MSA-së, përkatësisht ERA-së 

për Arsimin dhe Aftësimin Profesional 

- Ofrimi i rekomandimeve konkrete për implementim sa më efikas të marrëveshjes  

- Informimi i publikut lidhur me ecurinë e implementimit te MSA për Arsimin dhe Aftësimin 

Profesional 

 


