
S4J CISCO Academy
15 mësues TIK nga 3 shkolla janë certifikuar si 
instruktorë CISCO, nga të cilët 4 të certifikuar si 
instruktorë CCNA;

546 nxënës të regjistruar në CISCO Net Academy;

119 nxënës të certi�kuar në:
Internet of Things;
CISCO Packet Tracer;
Bazat e teknologjisë së informacionit;
Hyrje në rrjete;
Bazat e programimit në C.

35 kurse të zhvilluara nga mësuesit TIK;

3 laboratorë me pajisje CISCO në shkolla.

Së shpejti…
• Programi traineeship me 5 profesionistë të 

rinj pranë projektit “Aftësi për Punë”;

• Miratimi i udhëzimit që njeh dhe rregullon 
Njësinë e Zhvillimit në institucionet e AFP-së;

• Miratimi i draft rregullores së praktikave 
profesionale;

• Bashkëpunimi me Agjencinë Kombëtare të 
Arsimit, Formimit Profesional dhe 
Kualifikimeve për zhvillimin/përditësimin e 
standardeve të reja të profesionit për 
drejtimin “Elektroteknikë - Elektronikë”, sipas 
vlerësimit të nevojave për aftësi;

• Trajnimi i mësuesve të TIK në nivel kombëtar 
për kurrikulën e re.

Java e Praktikave 
Profesionale 2019
24 aktivitete

- Konferenca  - Histori suksesi
- Vizita shkëmbimi - Vizita në kompani
- Konkurse  - Aktivitete të nxënësve
76 marrëveshje të reja me bizneset

140 intervista për praktikat profesionale

1500+ pjesëmarrës
- Nxënës të shkollave profesionale
- Kursantë të qendrave të formimit profesional
- Prindër dhe anëtarë të familjes
- Përfaqësues biznesi
- Nxënës nga shkollat 9-vjeçare
- Mësues dhe instruktorë

Maj 2019 – Mars 2020

*Të dhënat janë akumulative

Broshurë 
Informative 

Një projekt i Agjencisë Zvicerane për
Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC

Zbatuar nga: Në partneritet me: 

DREJTORIA RAJONALE E
FORMIMIT PROFESIONAL

PUBLIK VLORË
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Të rritur që ndjekin kurse

afatshkurtra të AFP-së

Për f  i tues  të  
 

5571

6 3 5 0

Nxënës
(31% e nxënësve të AFP-së

në nivel kombëtar)

Femra

Femra

21%

748
Kursantë në qendrat e
formimit profesional 

48%

Femra
32%

P ë r f  i t u e s

Situata e punësimit 
e të diplomuarve
Deri në 1 vit pas diplomimit në vitin 2018...

48% u punësuan  (krahasuar me 34% 
në vitin 2016)

32% prej tyre janë femra

54% me eksperiencë pune përpara 
diplomimit

65% u punësuan 1 muaj pas 
diplomimit

21% u paguan 50,000 lekë e sipër 
(mesatarja kombëtare për vitin 2019: 
NET = 43,604 lekë)

Mënyra të reja të 
të nxënit
876 pajisje kompjuterike për nxënësit dhe 
mësuesit

49 hapësira të reja mësimore:

• 24 Klasa të Mësimit të Kombinuar;
• 9 laboratorë TIK (2 me printer 3D dhe 3 

laboratorë CISCO);
• 7 laboratorë të tjerë (1 për mjetet elektrike, 2 

firma ushtrimore, 1 recepsion dhe 1 kuzhinë); 
• 3 infoteka;
• 7 Njësi Zhvillimi;
• 7 hapësira të përbashkëta.

Akses Wi-Fi në ambientet e shkollave;

3 laboratorë me pajisje CISCO të nivelit CCNA;

Sistem i menaxhimit të shkollave;

6 shkolla kanë akses në platformat digjitale 
të mësimdhënies:

• S4J NetCad  • MIA
• Khan Academy • Sololearn

Platforma e re Moodle - MësoVET
• 85 kurse  • 3058 përdorues të   
      regjistruar 

Sjellim më pranë 
shkollat me bizneset
Zgjerimi i rrjetit të biznesve

629

1874
praktikantë dhe stazhierë në 10 ofrues

biznese në
rrjetin e AFP-së

biznese ofrojnë
praktika profesionale

577

Trajnime

• Mënyrat e reja të të nxënit;

• Plani�kimin dhe vlerësimin e praktikave profesionale;

• Menaxhimin e institucioneve të AFP-së;

• Bazat e didaktikës në AFP;

• Analizën e nevojave dhe dizenjimin e kurrikulës për modulet 
me zgjedhje;

• Trajnime në nivelin e industrisë për: automjetet elektrike, 
guidat turistike, sigurimet, Smart Home, shëndetin dhe 
sigurinë në punë, kurset CISCO, marketing digjital, Alfaweb, 
dizenjim grafik, planifikim vjetor, video-pedagogji, mirëmbajtje 
faqesh interneti, mirëmbajte hoteli, etj.;

• Zhvillimin e aftësive profesionale dhe parandalimin e 
braktisjes së shkollës;

• Përfshirjen gjinore në AFP.

Diversi�kimi i ofertës
• 16 tryeza vendore të dialogut me bizneset në qarkun e 

Beratit, Lezhës, Shkodrës dhe Vlorës. 154 përfaqësues 
biznesesh nga 8 industri kontribuan për të kuptuar nevojat për 
aftësi të tregjeve rajonale të punës.  

• 4 katalogje të ofertës rajonale të aftësive për qarkun e 
Beratit, Lezhës, Shkodrës dhe Vlorës.

• Institucionet partnere kanë aktivizuar 1 drejtim dhe 12 pro�le 
të reja vitin akademik 2019-2020 si rezultat i konsultimeve me 
sektorin privat.

Instrumente 
më të mira për 
të siguruar 
punësim
• Studimi gjurmues përfundoi 
për nxënësit e diplomuar në 
2018, përfshirë edhe 
institucionet e reja partnere;

• U zhvilluan profilet e 
kërkesave për 15 profesione, 
pjesë e orientimit në karrierë.

Zhvillimi institucional
• 10 ofrues partnerë kanë tashmë plane strategjike 4-vjeçare;

• Ata zhvilluan plane vjetore veprimi të detajuara;

• U krye analiza e menaxhimit �nanciar për 6 ofrues;

• U zhvilluan faqe interneti të personalizuara për 7 ofrues;

• U mundësuan adresa zyrtare emaili për 7 ofrues;

• Institucionet partnere përdorin sistemin e menaxhimit të të 
dhënave.

369 mësues dhe anëtarë 
të stafit të shkollës 
të trajnuar në:


