
.

.

Mars-Qershor

Para-regjistrim
i

CERTIFIKATË
NIVELI I

Zgjedhja e drejtim
it

Procesi i aplikimit
për praktikën në biznes

Nëntor-Dhjetor

M
ARRËVESHJA

Janar, klasa e 10-të

Procesi i përzgjedhjes

Përfshirje e palëve të interesuara

Menaxhim i marrëdhënieve me bizneset

Intervistimi i nxënësve
në listat paraprake

Përzgjedhja
e praktikantëve

Përgatitja e prezantimit
(CV/Video)

Shkollat mbledhin kërkesat e bizneseve për praktikantë për të përcaktuar nr. e regjistrimeve

Marrëveshje për angazhim Vlerësim i (riskut të) bizneseve partnere Trajnim i mentorëve Memorandume bashkëpunimi Dialog i vazhdueshëm midis shkollës dhe bizneseve partnere

Prezantimi i 
bizneseve pritëse

Përgatitja e letrave të
motivimit

Rekomandohet deri në 3 letra

Qer.-Gusht

R
egjistrim

i

Procesi i orientimit

Procesi i këshillimit për karrierën

Orët e orientimit
(ne shkollë)

Shtator

Maj, klasa e 11-të Mars, klasa e 11-të

Procesi i
para-orientimit

Klasat e 7-ta, 8-ta, 9-ta

Nxënësit sugjerojnë biznese
në formularët e regjistrimit

30 Tetor

Në rast përzgjedhjeje
nga disa biznese, nxënësi

përzgjedh biznesin

Nxënësve u ofrohet orientim dhe këshillim
Nxënësit zhvillojnë takime me instruktorët në biznes
Organizohen vizita te nxënësve tek bizneset (e reja)

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për t'u gjetur 
vende të tjera

.

.

.

.

.

Praktika profesionale në biznes
Niveli I

DITËT E ORIENTIMIT NË BIZNES (JANAR)

Intervistat zhvillohen edhe gjatë
panaireve të praktikave, etj.

Kandidatët e pasuksesshëm (rreth 30%)
kalojnë një proces aplikimi, me

mbështetjen e mësuesve.

Nënshkrimi i 
kontratës, 

Niveli I

Hartimi i planit
individual

të praktikës
(Instruktori në shkollë 

dhe në biznes)

FILLIMI I
PRAKTIKËS

Përfshirje e vazhdueshme e prindërve Platforma rajonale e palëve të interesuara

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit Shkollat vendosin se cilët profile duhen aktivizuar vitin e ardhshëm

Planifikim i burimeve njerëzore dhe rritje kapacitetesh

Klasa e 10-të    Pas dt. 15 gusht

1

1

2 3

2

3

4

4

5

5

6

7

6

7

Maj - QershorShtator, klasa e 12-të

R
egjistrim

i në profil 
dhe fillim

i i shkollës

30 Shtator

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë 
dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i 
shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të 
ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të 
praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për 
t'u gjetur vende të tjera

M
ARRËVESHJA

Shtator
Fillimi klasa 12

Nënshkrimi i 
kontratës, 
Niveli II

Hartimi i planit
individual

të praktikës
(Instruktori në shkollë 

dhe në biznes)

FILLIMI I
PRAKTIKËS

Fundi i klasës së 12-të
Maj - Qershor

Shtator - Qershor

CERTIFIKATË
NIVELI II

Skemat e Zhvillimit Gradual të Aftësive/ Prezantim me botën e punës
Ditët e hapura Ditët e tak. me punëdhënësit Vizitat në biznes Mentorim

Procesi i këshillimit për karrierën

Nxënësve u ofrohet informacion dhe këshillim për 
vende vakante pune në bazë të eksperiencës në 
praktikë dhe marrëveshjeve me bizneset
Nxënësit zhvillojnë takime me personat përgjegjës 
në shkollë
Organizohen vizita te nxënësve tek bizneset
Pjesëmarrje në panaire pune
Këshillim për punësim pas mbarimit të shkollës  

Mars-Qershor, klasa 13

Fillim
i i shkollës

Shtator

CERTIFIKATË
NIVELI III

M
ATURË

Qershor

N
IVELI I

N
IVELI III

N
IVELI II

.

.

.

.

.

.

.

.

8

.

.

.

.

.

Praktika profesionale në biznes
Niveli II

Modeli i praktikave profesionale në biznes 

Zgjedhja e profilit

Ndërmjetësimi I

Shkollat organizojnë 
sistemimin e nxënësve në 
biznese sipas vendeve të lira 
të praktikave dhe kërkesës së 
nxënësve.

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

8

9

Në rastin e sistemit 2+2, praktika vazhdon edhe në Nivelin III9

Ndërmjetësimi II

Shkollat vijojnë sistemimin e 
nxënësve në biznese sipas 
vendeve të lira të praktikave 
dhe kërkesës së nxënësve.

Gusht

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit

10

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

Praktikat profesionale 
në biznes vazhdojnë 
edhe gjatë periudhës 

së pushimeve 
shkollore.

Qershor - Gusht

Ndërmjetësimi III

Shkolla bën analizë të thelluar 
të moduleve praktike dhe 
sistemon nxënësit në kompani 
ekzistuese ose të reja në 
përshtatje me modulet.11

Në rast se do të përzgjidhet kompani e re, 
ndërmjetësimi do të vijojë me procesin e 

aplikimit si në rastin e Nivelit I dhe II

11

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për t'u gjetur 
vende të tjera

Tetor - Qershor, klasa 13

.

.

.

.

.

Praktika profesionale në shkollë 
dhe/ose në biznes, Niveli III 12

Në rastin e sistemit 2+2, praktika vazhdon me 
kompaninë e përzgjedhur në Nivelin II

12

10

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit

Maj 

13

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

13



Nga Zyra e Punës

Të tjerë

Zgjedhja e kurseve

Procesi i aplikimit dhe 
i përzgjedhjes për internship LIDHJA E KONTRATËS M

E 
KURSANTIN

Përfshirje e palëve të interesuara

Menaxhim i marrëdhënieve me bizneset

Intervistimi i nxënësve
në listat paraprake

Përzgjedhja
e praktikantëve

Qendra e formimit mbledh kërkesat e bizneseve për kursantë 

Marrëveshje për angazhim Vlerësim i (riskut të) bizneseve partnere Trajnim i mentorëve Memorandume bashkëpunimi Dialog i vazhdueshëm midis shkollës dhe bizneseve partnere

Prezantimi i 
bizneseve pritëse

R
egjistrim

i

Zhvillimi i kursit 
në qendër (1 muaj)

Orët e mësimit të 
profesionit në laborator

Procesi i
orientimit

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në qendrën e formimit dhe në biznes
Monitorim çdo javë nga instruktori përgjegjës i qëndrës
Instrumentat e vetëvlerësimit të kursantëve nëpërmjet ditarit 
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin internshipin për t'u gjetur vende të tjera

.

.

.

.

Periudha e internship në biznes (2 muaj)

FILLIMI I
INTERNSHIPIT

Zyra e Punës Platforma rajonale e palëve të interesuara

Nga lista e kurseve
aktive të QFP

1

1

CERTIFIKATË
KURSI

PU
N

ËSIM
I

Internships 

Ndërmjetësimi 

Qendra organizon sistemimin 
e kursantëve në biznese sipas 
vendeve të lira për internship 
dhe kërkesës së tyre.

PR
O

VIM
 PËR

FU
N

D
IM

TAR
 

I KU
R

SIT

M
ARRËVESHJA

Trajnime nga industria

3 muaj



Mars-Qershor

Para-regjistrim
i

CERTIFIKATË
NIVELI I

Zgjedhja e drejtim
it

Procesi i aplikimit
për praktikën në biznes

Nëntor-Dhjetor

M
ARRËVESHJA

Janar, klasa e 10-të

Procesi i përzgjedhjes

Përfshirje e palëve të interesuara

Menaxhim i marrëdhënieve me bizneset

Intervistimi i nxënësve
në listat paraprake

Përzgjedhja
e praktikantëve

Përgatitja e prezantimit
(CV/Video)

Shkollat mbledhin kërkesat e bizneseve për praktikantë për të përcaktuar nr. e regjistrimeve

Marrëveshje për angazhim Vlerësim i (riskut të) bizneseve partnere Trajnim i mentorëve Memorandume bashkëpunimi Dialog i vazhdueshëm midis shkollës dhe bizneseve partnere

Prezantimi i 
bizneseve pritëse

Përgatitja e letrave të
motivimit

Rekomandohet deri në 3 letra

Qer.-Gusht

R
egjistrim

i

Procesi i orientimit

Procesi i këshillimit për karrierën

Orët e orientimit
(ne shkollë)

Shtator

Maj, klasa e 11-të Mars, klasa e 11-të

Procesi i
para-orientimit

Klasat e 7-ta, 8-ta, 9-ta

Nxënësit sugjerojnë biznese
në formularët e regjistrimit

30 Tetor

Në rast përzgjedhjeje
nga disa biznese, nxënësi

përzgjedh biznesin

Nxënësve u ofrohet orientim dhe këshillim
Nxënësit zhvillojnë takime me instruktorët në biznes
Organizohen vizita te nxënësve tek bizneset (e reja)

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për t'u gjetur 
vende të tjera

.

.

.

.

.

Praktika profesionale në biznes
Niveli I

DITËT E ORIENTIMIT NË BIZNES (JANAR)

Intervistat zhvillohen edhe gjatë
panaireve të praktikave, etj.

Kandidatët e pasuksesshëm (rreth 30%)
kalojnë një proces aplikimi, me

mbështetjen e mësuesve.

Nënshkrimi i 
kontratës, 

Niveli I

Hartimi i planit
individual

të praktikës
(Instruktori në shkollë 

dhe në biznes)

FILLIMI I
PRAKTIKËS

Përfshirje e vazhdueshme e prindërve Platforma rajonale e palëve të interesuara

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit Shkollat vendosin se cilët profile duhen aktivizuar vitin e ardhshëm

Planifikim i burimeve njerëzore dhe rritje kapacitetesh

Klasa e 10-të    Pas dt. 15 gusht

1

1

2 3

2

3

4

4

5

5

6

7

6

7

Maj - QershorShtator, klasa e 12-të

R
egjistrim

i në profil 
dhe fillim

i i shkollës

30 Shtator

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë 
dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i 
shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të 
ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të 
praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për 
t'u gjetur vende të tjera

M
ARRËVESHJA

Shtator
Fillimi klasa 12

Nënshkrimi i 
kontratës, 
Niveli II

Hartimi i planit
individual

të praktikës
(Instruktori në shkollë 

dhe në biznes)

FILLIMI I
PRAKTIKËS

Fundi i klasës së 12-të
Maj - Qershor

Shtator - Qershor

CERTIFIKATË
NIVELI II

Skemat e Zhvillimit Gradual të Aftësive/ Prezantim me botën e punës
Ditët e hapura Ditët e tak. me punëdhënësit Vizitat në biznes Mentorim

Procesi i këshillimit për karrierën

Nxënësve u ofrohet informacion dhe këshillim për 
vende vakante pune në bazë të eksperiencës në 
praktikë dhe marrëveshjeve me bizneset
Nxënësit zhvillojnë takime me personat përgjegjës 
në shkollë
Organizohen vizita te nxënësve tek bizneset
Pjesëmarrje në panaire pune
Këshillim për punësim pas mbarimit të shkollës  

Mars-Qershor, klasa 13

Fillim
i i shkollës

Shtator

CERTIFIKATË
NIVELI III

M
ATURË

Qershor

N
IVELI I

N
IVELI III

N
IVELI II

.

.

.

.

.

.

.

.

8

.

.

.

.

.

Praktika profesionale në biznes
Niveli II

Modeli i praktikave profesionale në biznes
Drejtimi “Hoteleri-Turizëm”

Zgjedhja e profilit

Ndërmjetësimi I

Shkollat organizojnë 
sistemimin e nxënësve në 
biznese sipas vendeve të lira 
të praktikave dhe kërkesës së 
nxënësve.

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

8

9

Në rastin e sistemit 2+2, praktika vazhdon edhe në Nivelin III9

Ndërmjetësimi II

Shkollat vijojnë sistemimin e 
nxënësve në biznese sipas 
vendeve të lira të praktikave 
dhe kërkesës së nxënësve.

Gusht

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit

10

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

Praktikat profesionale 
në biznes vazhdojnë 
edhe gjatë periudhës 

së pushimeve 
shkollore.

Qershor - Gusht

Ndërmjetësimi III

Shkolla bën analizë të thelluar 
të moduleve praktike dhe 
sistemon nxënësit në kompani 
ekzistuese ose të reja në 
përshtatje me modulet 
(maksimalisht 6 orë në javë).  

11

Në rast se do të përzgjidhet kompani e re, 
ndërmjetësimi do të vijojë me procesin e 

aplikimit si në rastin e Nivelit I dhe II

11

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për t'u gjetur 
vende të tjera

Tetor - Qershor, klasa 13

.

.

.

Praktika profesionale në shkollë 
dhe/ose në biznes, Niveli III 12

Në rastin e sistemit 2+2, praktika vazhdon me 
kompaninë e përzgjedhur në Nivelin II

12

10

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit

Maj 

13

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

13



Mars-Qershor

Para-regjistrim
i

CERTIFIKATË
NIVELI I

Procesi i aplikimit
për praktikën në biznes

M
ARRËVESHJA

Tetor, klasa e 11-të

Procesi i përzgjedhjes

Përfshirje e palëve të interesuara

Menaxhim i marrëdhënieve me bizneset

Intervistimi i nxënësve
në listat paraprake

Përzgjedhja
e praktikantëve

Përgatitja e prezantimit
(CV/Video)

Shkollat mbledhin kërkesat e bizneseve për praktikantë për të përcaktuar nr. e regjistrimeve

Marrëveshje për angazhim Vlerësim i (riskut të) bizneseve partnere Trajnim i mentorëve Memorandume bashkëpunimi Dialog i vazhdueshëm midis shkollës dhe bizneseve partnere

Prezantimi i 
bizneseve pritëse

Përgatitja e letrave të
motivimit

Rekomandohet deri në 3 letra

Qer.-Gusht

R
egjistrim

i dhe zgjedhja
 e drejtim

it

Procesi i këshillimit për karrierën

Realizimi i moduleve
të teorisë e 
praktikës 

profesionale 
në shkollë

Shtator

Maj, klasa e 11-të Mars, klasa e 11-të

Procesi i
para-orientimit

Klasat e 7-ta, 8-ta, 9-ta

Tetor - Qershor, klasa 10

Në rast përzgjedhjeje
nga disa biznese, nxënësi

përzgjedh biznesin

Nxënësve u ofrohet orientim dhe këshillim
Nxënësit zhvillojnë takime me instruktorët në biznes
Organizohen vizita te nxënësve tek bizneset (e reja)

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për t'u gjetur 
vende të tjera

.

.

.

.

.

Praktika profesionale në biznes
Niveli I, klasa 11

DITËT E ORIENTIMIT NË BIZNES (TETOR)

Intervistat zhvillohen edhe gjatë
panaireve të praktikave, etj.

Kandidatët e pasuksesshëm (rreth 30%)
kalojnë një proces aplikimi, me

mbështetjen e mësuesve.

Nënshkrimi i 
kontratës, 

Niveli I

Hartimi i planit
individual

të praktikës
(Instruktori në shkollë 

dhe në biznes)

FILLIMI I
PRAKTIKËS

Përfshirje e vazhdueshme e prindërve Platforma rajonale e palëve të interesuara

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit Shkollat vendosin se cilët profile duhen aktivizuar vitin e ardhshëm

Planifikim i burimeve njerëzore dhe rritje kapacitetesh

Klasa e 10-të

1

1

2

2

3

3

4

5

4

5

Maj - QershorShtator, klasa e 12-të

R
egjistrim

i në profil 
dhe fillim

i i shkollës

30 Shtator

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë 
dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i 
shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të 
ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të 
praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për 
t'u gjetur vende të tjera

M
ARRËVESHJA

Shtator
Fillimi klasa 12

Nënshkrimi i 
kontratës, 
Niveli II

Hartimi i planit
individual

të praktikës
(Instruktori në shkollë 

dhe në biznes)

FILLIMI I
PRAKTIKËS

Fundi i klasës së 12-të
Maj - Qershor

Shtator - Qershor

CERTIFIKATË
NIVELI II

Skemat e Zhvillimit Gradual të Aftësive/ Prezantim me botën e punës
Ditët e hapura Ditët e tak. me punëdhënësit Vizitat në biznes Mentorim

Procesi i këshillimit për karrierën

Nxënësve u ofrohet informacion dhe këshillim për 
vende vakante pune në bazë të eksperiencës në 
praktikë dhe marrëveshjeve me bizneset
Nxënësit zhvillojnë takime me personat përgjegjës 
në shkollë
Organizohen vizita te nxënësve tek bizneset
Pjesëmarrje në panaire pune
Këshillim për punësim pas mbarimit të shkollës  

Mars-Qershor, klasa 13

Fillim
i i shkollës

Shtator

CERTIFIKATË
NIVELI III

M
ATURË

Qershor

N
IVELI I

N
IVELI III

N
IVELI II

.

.

.

.

.

.

.

.

6

.

.

.

.

.

Praktika profesionale në biznes
Niveli II

Modeli i praktikave profesionale në biznes
Drejtimi “Ekonomi”

Zgjedhja e profilit

Ndërmjetësimi I

Shkollat organizojnë 
sistemimin e nxënësve në 
biznese sipas vendeve të lira 
të praktikave dhe kërkesës së 
nxënësve.

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

6

7

Në rastin e sistemit 2+2, praktika vazhdon edhe në Nivelin III7

Ndërmjetësimi II

Shkollat vijojnë sistemimin e 
nxënësve në biznese sipas 
vendeve të lira të praktikave 
dhe kërkesës së nxënësve.

Gusht

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit

8

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

Praktikat profesionale 
në biznes vazhdojnë 
edhe gjatë periudhës 

së pushimeve 
shkollore.

Qershor - Gusht

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë 
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të ndryshme pune në 
firma ushtrimore
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të praktikantit

Tetor - Qershor, klasa 13

.

.

.

Realizimi i moduleve të praktikës 
profesionale në firma ushtrimore

8

Maj 

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

Pushim
et e verës

Shtator, klasa 11 Tetor

Nxënësit përgatiten për provimet e maturës

ë



Mars-Qershor

Para-regjistrim
i

CERTIFIKATË
NIVELI I

Procesi i aplikimit
për praktikën në biznes

M
ARRËVESHJA

Tetor, klasa e 11-të

Procesi i përzgjedhjes

Përfshirje e palëve të interesuara

Menaxhim i marrëdhënieve me bizneset

Intervistimi i nxënësve
në listat paraprake

Përzgjedhja
e praktikantëve

Përgatitja e prezantimit
(CV/Video)

Shkollat mbledhin kërkesat e bizneseve për praktikantë për të përcaktuar nr. e regjistrimeve

Marrëveshje për angazhim Vlerësim i (riskut të) bizneseve partnere Trajnim i mentorëve Memorandume bashkëpunimi Dialog i vazhdueshëm midis shkollës dhe bizneseve partnere

Prezantimi i 
bizneseve pritëse

Përgatitja e letrave të
motivimit

Rekomandohet deri në 3 letra

Qer.-Gusht

R
egjistrim

i dhe zgjedhja
 e drejtim

it

Procesi i këshillimit për karrierën

Realizimi i moduleve
të teorisë e 
praktikës 

profesionale 
në shkollë 

(bazë prodhuese)

Shtator

Maj, klasa e 11-të Mars, klasa e 11-të

Procesi i
para-orientimit

Klasat e 7-ta, 8-ta, 9-ta

Tetor - Qershor, klasa 10

Në rast përzgjedhjeje
nga disa biznese, nxënësi

përzgjedh biznesin

Nxënësve u ofrohet orientim dhe këshillim
Nxënësit zhvillojnë takime me instruktorët në biznes
Organizohen vizita te nxënësve tek bizneset (e reja)

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për t'u gjetur 
vende të tjera

.

.

.

.

.

Praktika profesionale në biznes
Niveli I, klasa 11

DITËT E ORIENTIMIT NË BIZNES (TETOR)

Intervistat zhvillohen edhe gjatë
panaireve të praktikave, etj.

Kandidatët e pasuksesshëm (rreth 30%)
kalojnë një proces aplikimi, me

mbështetjen e mësuesve.

Nënshkrimi i 
kontratës, 

Niveli I

Hartimi i planit
individual

të praktikës
(Instruktori në shkollë 

dhe në biznes)

FILLIMI I
PRAKTIKËS

Përfshirje e vazhdueshme e prindërve Platforma rajonale e palëve të interesuara

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit Shkollat vendosin se cilët profile duhen aktivizuar vitin e ardhshëm

Planifikim i burimeve njerëzore dhe rritje kapacitetesh

Klasa e 10-të

1

1

2

2

3

3

4

5

4

5

Maj - QershorShtator, klasa e 12-të

R
egjistrim

i në profil 
dhe fillim

i i shkollës

30 Shtator

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë 
dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i 
shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të 
ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të 
praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për 
t'u gjetur vende të tjera

M
ARRËVESHJA

Shtator
Fillimi klasa 12

Nënshkrimi i 
kontratës, 
Niveli II

Hartimi i planit
individual

të praktikës
(Instruktori në shkollë 

dhe në biznes)

FILLIMI I
PRAKTIKËS

Fundi i klasës së 12-të
Maj - Qershor

Shtator - Qershor

CERTIFIKATË
NIVELI II

Skemat e Zhvillimit Gradual të Aftësive/ Prezantim me botën e punës
Ditët e hapura Ditët e tak. me punëdhënësit Vizitat në biznes Mentorim

Procesi i këshillimit për karrierën

Nxënësve u ofrohet informacion dhe këshillim për 
vende vakante pune në bazë të eksperiencës në 
praktikë dhe marrëveshjeve me bizneset
Nxënësit zhvillojnë takime me personat përgjegjës 
në shkollë
Organizohen vizita te nxënësve tek bizneset
Pjesëmarrje në panaire pune
Këshillim për punësim pas mbarimit të shkollës  

Mars-Qershor, klasa 13

Fillim
i i shkollës

Shtator

CERTIFIKATË
NIVELI III

M
ATURË

Qershor

N
IVELI I

N
IVELI III

N
IVELI II

.

.

.

.

.

.

.

.

6

.

.

.

.

.

Praktika profesionale në biznes
Niveli II

Modeli i praktikave profesionale në biznes
Pro�let industriale

Zgjedhja e profilit

Ndërmjetësimi I

Shkollat organizojnë 
sistemimin e nxënësve në 
biznese sipas vendeve të lira 
të praktikave dhe kërkesës së 
nxënësve.

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

6

7

Në rastin e sistemit 2+2, praktika vazhdon edhe në Nivelin III7

Ndërmjetësimi II

Shkollat vijojnë sistemimin e 
nxënësve në biznese sipas 
vendeve të lira të praktikave 
dhe kërkesës së nxënësve.

Gusht

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit

8

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

Praktikat profesionale 
në biznes vazhdojnë 
edhe gjatë periudhës 

së pushimeve 
shkollore.

Qershor - Gusht

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë 
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të ndryshme pune në 
shkollë
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të praktikantit

Tetor - Qershor, klasa 13

.

.

.

Realizimi i moduleve të praktikës 
profesionale në shkollë

8

Maj 

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

Pushim
et e verës

Shtator, klasa 11 Tetor

Nxënësit përgatiten për provimet e maturës

ë

Organizohen vizita 
në kompani



CERTIFIKATË
NIVELI I

Përfshirje e palëve të interesuara

Menaxhim i marrëdhënieve me bizneset

Shkollat mbledhin kërkesat e bizneseve për praktikantë për të përcaktuar nr. e regjistrimeve

Marrëveshje për angazhim Vlerësim i (riskut të) bizneseve partnere Trajnim i mentorëve Memorandume bashkëpunimi Dialog i vazhdueshëm midis shkollës dhe bizneseve partnere

Procesi i këshillimit për karrierën

Maj, klasa e 11-tëMars, klasa e 11-të

Nxënësve u ofrohet orientim dhe këshillim
Nxënësit zhvillojnë takime me instruktorët në biznes
Organizohen vizita te nxënësve tek bizneset (e reja)
Të dhëna bazuar në sistemin e gjurmimit

Përfshirje e vazhdueshme e prindërve Platforma rajonale e palëve të interesuara

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të VlerësimitShkollat vendosin se cilët profile duhen aktivizuar vitin e ardhshëm

Planifikim i burimeve njerëzore dhe rritje kapacitetesh

Maj - Qershor

Shtator, klasa e 12-të

R
egjistrim

i në profil 
dhe fillim

i i shkollës

30 Shtator

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë 
dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i 
shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të 
ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të 
praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për 
t'u gjetur vende të tjera

M
ARRËVESHJA

Shtator
Fillimi klasa 12

Nënshkrimi i 
kontratës, 
Niveli II

Hartimi i planit
individual

të praktikës
(Instruktori në shkollë 

dhe në biznes)

FILLIMI I
PRAKTIKËS

Fundi i klasës së 12-të
Maj - Qershor

Shtator - Qershor

CERTIFIKATË
NIVELI II

N
IVELI I

N
IVELI II

.

.

.

.

3

.

.

.

.

.

Praktika profesionale në biznes
Niveli II

Modeli i praktikave profesionale në biznes
Drejtimi “TIK”

Zgjedhja e profilit

Ndërmjetësimi I

Shkollat organizojnë 
sistemimin e nxënësve në 
biznese sipas vendeve të lira 
të praktikave dhe kërkesës së 
nxënësve.

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

3

4

Në rastin e sistemit 2+2, praktika vazhdon edhe në Nivelin III4

Ndërmjetësimi II

Shkollat vijojnë sistemimin e 
nxënësve në biznese sipas 
vendeve të lira të praktikave 
dhe kërkesës së nxënësve.

Gusht

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit

5

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

Praktikat profesionale 
në biznes vazhdojnë 
edhe gjatë periudhës 

së pushimeve 
shkollore.

Qershor - Gusht

5

Mars-Qershor

Para-regjistrim
i

Qer.-Gusht

R
egjistrim

i dhe zgjedhja
 e drejtim

it

Realizimi i moduleve të teorisë e 
praktikës profesionale 

në shkollë (në laborator)

Tetor

Procesi i
para-orientimit

Klasat e 7-ta, 8-ta, 9-ta

Tetor, klasa 10 - Qershor, klasa 11

Klasa e 10-të

1

1

2

2

Organizohen vizita në kompani

Zhvillimi i tryezave të dialogut të strukturuar me bizneset

Procesi i këshillimit për karrierën

Nxënësve u ofrohet informacion dhe këshillim për 
vende vakante pune në bazë të eksperiencës në 
praktikë dhe marrëveshjeve me bizneset
Nxënësit zhvillojnë takime me personat përgjegjës 
në shkollë
Organizohen vizita te nxënësve tek bizneset
Pjesëmarrje në panaire pune
Këshillim për punësim pas mbarimit të shkollës  

Mars-Qershor, klasa 13

Fillim
i i shkollës

Shtator

CERTIFIKATË
NIVELI III

M
ATURË

QershorN
IVELI III

.

.

.

.

.

Ndërmjetësimi III

Shkolla bën analizë të thelluar 
të moduleve praktike dhe 
sistemon nxënësit në kompani 
ekzistuese ose të reja në 
përshtatje me modulet 
(maksimalisht 6 orë në javë).  

6

Në rast se do të përzgjidhet kompani e re, 
ndërmjetësimi do të vijojë me procesin e 

aplikimit si në rastin e Nivelit I dhe II

6

Këshillim dhe udhëzim nga instruktori në shkollë dhe në biznes
Monitorim çdo 2-3 javë nga instruktori përgjegjës i shkollës
Rotacion i nxënësve në pozicione/ profile të ndryshme pune
Vetëvlerësimi i nxënësve nëpërmjet ditarit të praktikantit
Mbështetje për nxënësit që e ndërpresin praktikën për t'u gjetur 
vende të tjera

Tetor - Qershor, klasa 13

.

.

.

Praktika profesionale në shkollë 
dhe/ose në biznes, Niveli III 7

Në rastin e sistemit 2+2, praktika vazhdon me 
kompaninë e përzgjedhur në Nivelin II

7

Instruktori në biznes është 
anëtar i Komisionit të Vlerësimit

Maj 

8

PR
O

VIM
 I PR

AKTIKËS 
PR

O
FESIO

N
ALE

8


