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Kuotime 
 

“Çdo profesionist ka qenë dikur amator” - Alexander Pope 

 

“Pa punë dhe disiplinë është vështirë të bëhesh profesionist i aftë” - Jahangir Khan 

 

“Profesionisti është dikush që arrin të punojë më mirë kur nuk ka dëshirë të punojë” - Alistair 

Cook 

 

“Emërtimin ‘profesionist’ njeriu nuk ia jep dot vetes – është mënyra se si ai do donte ta 

shihnin të tjerët” - David Maister 
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Përmbledhje ekzekutive 
 

Praktikat profesionale afatgjata në biznes janë një mundësi e shkëlqyer për të ekspozuar 

nxënësit në tregun e punës, falë aftësive profesionale që përfitojnë dhe rritjes së shanseve për 

punësim. Ato përfaqësojnë një element sa thelbësor, aq edhe të ndërlikuar, ku përballen aktorë 

me role dhe pikëpamje të ndryshme. Studimi shumëpërmasor i praktikave në biznes, që nga 

aspektet formale të zbatimit të skemës deri tek ndjesitë e marra nga aktorë të ndryshëm, kanë 

interes të veçantë në të kuptuarit e rëndësisë së këtyre praktikave në zhvillimin e shkollimit 

profesional dhe në qasjen e të rinjve në tregun e punës.   

 

Qëllimi dhe objektivat 

Studimi ka për qëllim të eksplorojë procesin e zhvillimit të praktikave profesionale në 9 shkollat 

partnere të projektit S4J, nëpërmjet analizimit dhe interpretimit informacionit të marrë nga 

aktorët e përfshirë (bizneset, instruktorët e praktikave, nxënësit), duke synuar validimin e 

elementëve dhe proceseve të ndryshme të lidhura me praktikën. Objektivat e studimit janë: 

1. Të evidentojë mënyrën e zbatimit të skemës së praktikës nga ana e shkollave partnere 

dhe shkallën e përputhshmërisë së saj me skemën e sugjeruar nga S4J.  

2. Të shqyrtojë perceptimet dhe dinamikën e aktorëve të praktikave profesionale në 

biznes, duke nxjerrë në pah qëndrimet, problematikat, përfitimet dhe nevojat, të para 

në një këndvështrim kronologjik. 

3. Të nxjerrë në pah ngjyrimet brenda aktorëve të të njëjtit grup, si dhe mes 

drejtimeve/profileve të shkollave. 

4. Të zbërthejë rolin e praktikës profesionale në biznes në aftësimin profesional të 

nxënësve, në kapacitimin e instruktorëve në shkollë, si dhe në përafrimin e shkollimit 

profesional me tregun e punës.  

5. Të adresojë sfidat e ndeshura nga aktorët dhe të ofrojë rekomandime të vlefshme. 

 

Metodologjia dhe të dhënat  

Mbedhja e të dhënave cilësore për këtë studim është realizuar nëpërmjet intervistave të 

thelluara dhe diskutimeve në fokus grupe me të gjithë aktorët e përfshirë në praktikat 

profesionale. Në fazën e parë, informacioni është mbledhur nga vizitat në shkolla dhe biznese, 

ndërsa më pas, në kushtet e situatës së pandemisë COVID-19, disa intervista janë realizuar 

nëpërmjet telefonatave. Numri total i aktorëve të përfshirë në këtë kërkim është 187, nga të 

cilët 29 janë biznese, 115 nxënës, 13, prindër dhe 30 mësues. Fokus grupet dhe intervistat e 

thelluara kanë përfshirë nxënës të vitit të X, XI, XII dhe XIII të të gjitha drejtimeve të përfshira në 

shkollat pjesëmarrëse. Studimi bazohet në triangluimin mes të dhënave cilësore, atyre sasiore, 

si dhe punës me studime dhe raporte të mwparshme (desk research). 

 

 

 



 
 

 

 

 

Gjetjet kryesore 

Skema e praktikës në biznes që zbatohet nga shkollat ka përputhje të kënaqshme me skemën e 

sugjeruar nga projekti S4J në fazat e para të saj, para momentit të sistemit të nxënësve në 

biznes, dhe në lidhje me aspektet më afatshkurtra, më teknike dhe të dokumentuara.  

• Në fazat vijuese, në procese më të zgjatura në kohë dhe më sfiduese (rotacion postesh, 

monitorim, mentorim, vlerësim, këshillim mbi karrierën), skema e zbatuar shfaq 

përputhshmëri më të ulët me skemën e sugjeruar nga projekti. 

• Aktorët me njohje më të plotë të skemës së praktikës të sugjeruar nga projekti janë 

koordinatorët e marrëdhënieve me biznesin dhe instruktorët në shkollë, ndërkohë që njohja 

nga ana e nxënësve dhe e bizneseve rezulton më e plotë në fillim të procesit, sidomos në 

hapat pas shpërndarjes së nxënësve në biznese, ndërsa më pas zbehet. 

• Sistemimi i nxënësve në biznes duket si “pikë kthese” në mënyrën sesi shkollat e zbatojnë 

skemën e sugjeruar nga projekti: informacioni i disponuar nga aktorët është më i varfër, 

përputhshmëria me skemën ulet dhe mobilizimi i aktorëve pëson rënie.  

• Skema e zbatuar nga ana e shkollave shfaq mangësi në lidhje me: 

- mospërputhjen e planit të punës me atë që nxënësit realizojnë në praktikë; 

- përpilimin dypalësh të planeve të punës të nxënësve; 

- rotacionin e posteve të punës;  

- monitorimin e praktikantëve nga ana e instruktorëve në shkollë;  

- vlerësimin dypalësh të nxënësve mbi praktikën në biznes.  

Bizneset i konsiderojnë praktikat në biznes shumë të rëndësishme në formimin profesional të 

nxënësit dhe në përgatitjen e tij për tregun e punës.  

• Në raport me praktikën, bizneset dhe instruktorët në biznes variojnë nga më pasivët, që 

mjaftohen me pranimin e nxënësve në praktikë dhe ingranimin në disa procese pune,  deri 

tek proaktivët, që “investojnë” te nxënësit përtej detyrimit.  

• Sipas pjesës më të madhe të bizneseve, praktika në biznes i pajis nxënësit me aftësi të 

mirëfillta profesionale, të vlefshme për tregun e punës, dhe me aftësi të buta, si dhe u shton 

motivimin dhe vetëbesimin në ushtrimin e profesionit. 

• Pakënaqësitë e bizneseve ndaj nxënësve lidhen me: 

- pamjaftueshmëria e koncepteve/njohurive bazë të profesionit; 

- mungesa e interesit të disa nxënësve për përthithjen e profesionit; 

- këmbënguljen për t’u angazhuar në vetëm në sektorë/poste të caktuara  pune; 

- mungesën e njohurive mbështetëse për profesionin (veçanërisht gjuhët e huaja), etj. 

• Pjesa më e madhe e bizneseve i sheh praktikantët si punonjës potencialë dhe mjaft biznese 

kanë punësuar tashmë një pjesë të tyre. 

• Mendimi i bizneseve mbi shkollat dhe instruktorët në shkollë, në tërësi është pozitiv, 

ndërkoh që shfaqin edhe rezerva, si:  monitorimi i nxënësve në biznes, profesionalizmi i 

instruktorëve në shkollë në lëndët e praktikës, etj. 

 

 



 
 

 

 

 

• Ndonëse bizneset pohojnë se marrëdhëniet me shkollën përforcohen vazhdimisht, kjo 

mbetet në plan konstatues dhe vetëm një numër i vogël biznesesh arrin ta konkretizojë, 

duke përmendur shkëmbimin e vazhdueshëm të ideveve dhe rritjen e numrit të 

praktikantëve. 

• Bizneset i shohin shkollat si më të përgatitura për t’u përcjellë nxënësve aftësitë e 

nevojitura në tregun e punës, por nuk arrijnë të japin shpjegime të kënaqshme, duke 

evidentuar vetëm aftësitë didaktike të instruktorëve në shkollë. 

Aftësitë që bizneset kërkojnë nga nxënësit: 

• Bizneset e kanë të vështirë të identifikojnë dhe të artikulojnë qartësisht nevojat e tyre në 

lidhje me aftësitë që praktikantët duhet të kenë.  

• Bizneset më pak aktive në praktikat profesionale, në lidhje me aftësitë që duhet të kenë 

nxënësit, shtrojnë nevoja « të thjeshta », të lidhura kryesisht me aftësitë e tyre të buta, 

ndërsa bizneset më aktive, artikulojnë edhe nevoja të lidhura drejtpërdrejt me aftësimin 

profesional të nxënësve (bagazh më të bollshëm teorik, njohje e një gjuhe të huaj, etj.).  

• Aftësitë që nxënësit kanë para fillimit të praktikës në biznes nuk përputhen plotësisht me 

nevojat e biznesit, sidomos në lidhje me nivelin e njohurive teorike, ndërsa aftësitë që 

përfitojnë falë përvojës në biznes janë të kënaqshme dhe u përgjigjen gjithnjë e më mirë 

nevojave të biznesve, të cilat në disa raste u besojnë edhe poste e sektorë me përgjegjësi. 

 

Koordinatorët e marrëdhënieve me biznesin dhe instruktorët në biznes i konsiderojnë 

praktikat në biznes si pjesë e identitetit të shkollës dhe si urë lidhëse me tregun e punës,  

• Shkollat shfaqen gjithnjë e më të prirura për të bashkëpunuar me bizneset, por jo në çdo 

rast cilësia e bizneseve është në nivelin e kërkuar. 

• Sipas koordinatorëve të marrëdhënieve me biznesin dhe instruktorëve në shkollë, ndër 

aspektet kryesore ku praktika çalon puna e instruktorit në biznes, sidomos për shkak të 

njohjes së përciptë të rolit dhe detyrimeve të tij dhe ndërgjegjësimit të ulët mbi vlerën e 

praktikës, duke vënë theks në rëndësinë e trajnimit të tyre. 

• Koordinatorët e marrëdhënieve me biznesin dhe instruktorët në shkollë përgjithësisht 

mendojnë se praktikat në biznes e pajisin nxënësin me njohuritë dhe kompetencat që tregu 

i punës kërkon, duke evidentuar si tregues punësimin e nxënësve nga bizneset.  

• Një pjesë e vogël e instruktorve në shkollë janë skeptikë mbi praktikat që realizohen në 

biznese, bazuar në: moshën e re të hyrjes në praktikë (për nxënësit e klasave të X), 

pamjaftueshmërinë e njohurive teorike të nxënësve, mospërputhjes së profilit të ofruar nga 

shkolla me sektorët e bizneseve, mungesën e besimit të biznesit te praktikanti, etj. 

Nxënësit shprehen se praktika në biznes është shumë e vlefshme dhe efikase, falë: 

- konkretizimit në praktikë të asaj që merret në teori; 

- vendosjes në kushte reale pune; 

- mundësisë për të përdorur mjete, metoda pune apo programe më të avancuara; 

 

 



 
 

 

 

 

- shansit që jep për t’u punësuar në biznes, gjatë ose pas përfundimit të praktikës. 

• Eksperiencat jo të kënaqshme të nxënësve në biznes lidhen kryesisht me:  

- mbulimin e vazhdueshëm të punëve që i konsiderojnë të rëndomta (pastrim ambienti, 

larje enësh, etj.);  

- mbulimin e punëve të konsideruara ndihmëse dhe jo konkretisht të lidhura me profilin; 

- mbajtjen e nxënësit me orare të zgjatura; 

- mungesën e sektorëve të caktuar në biznes, sidomos kur flitet për sektorin e preferuar; 

- raportet jo të mira me instruktorin në biznes apo anëtarë të tjerë të stafit.  

• Nxënësit e shohin praktikën si hapi i parë konkret drejt tregut të punës dhe një pjesë e tyre 

janë tashmë të integruar në të.  

• Nxënësit i shohin instruktorët në shkollë më të mirëorganizuar gjatë fazës para sistemimit 

në biznese, ndërsa në drejtim të monitorimit, shprehen se ata variojnë, si edhe në vitet e 

mëparshme, mes më të pranishëmve dhe më pak të pranishëmve.  

• Sipas nxënësve me përvojë më të gjatë në të njëjtin biznes, instruktorët në biznese shfaqen 

më të përgatitur dhe arrijnë të ingranojnë më mirë në praktikë nxënësit e rinj. 

• Nxënësit që realizojnë praktikat në shkollë kanë bindjen se aftësohen më mirë dhe 

shmangin problemet me të cilat mund të ndeshen në biznes. Në disa raste, vendimi i tyre 

duket i influencuar edhe nga skepticizimi i disa prej instruktorëve në shkollë.  

• Përfitimet e biznesit nga praktika profesionale konsistojnë në: 

- mbulimin e punëve/proceseve të caktuara; 

- përballimin më efikas të orëve/ditëve/periudhave me fluks më të madh pune; 

- njohjen dhe identifikimin më të lehtë i nxënësve që mund të punësohen gjatë praktikës; 

- sigurimin e një fuqie punëtore brenda profilit të kërkuar; 

- koston më të ulët për një praktikant të punësuar; 

- promovimin e biznesit nëpërmjet nxënësve praktikantë; 

- hapjen e mentalitetit të biznesit dhe ndryshimin e vizionit të tij; 

- formimin e një kontigjenti më cilësor profesionistësh, etj. 

• Përfitimet e nxënësve nga praktika profesionale lidhen me: 

- konkretizimin e njohurive teorike të marra në shkollë dhe përftim i njohurive të reja; 

- fitimin e aftësive profesionale në kushte dhe mjedise pune reale dhe i atyre të buta; 

- përballjen e hershme me tregun e punës dhe njohjen e specifikave/kërkesave të tij; 

- angazhimin/punësimin e nxënësve më kohë të pjesshme gjatë viteve të praktikës; 

- punësimin e nxënësve me kohë të plotë gjatë viteve të praktikës; 

- marrjen e një shpërblimi monetar; 

- krijimin e hershëm i një netëork-u profesional.   

• Përfitimet e shkollës/instruktorëve në shkollë nga praktika kanë të bëjnë me: 

- pozicionimin e shkollave/instruktorëve më pranë botës së biznesit dhe tregut të punës; 

- nxitjen e mësuesve për rritje profesionale dhe përditësim njohurish; 

 

 



 
 

 

 

 

- krjimin e një dinamike të re në punën e përditshme të instruktorit në shkollë; 

- përmirësimin e imazhit të shkollave dhe promovimi i tyre; 

- ndryshimin e opinionit mbi vlerën e arsimit të mesëm profesional në tërësi. 

• Sfidat kyresore me të cilat aktorët përballen janë:  

1. Plani për të emigruar ose emigrimi i nxënësve menjëherë pas përfundimit të shkollës. 

2. Angazhimi i instruktorëve në shkollë në ndjekjen e njëkohshme të nxënësve që 

realizojnë praktikat në biznes dhe atyre që i zhvillojnë në shkollë.  

3. Mbulimi i njëkohshëm nga ana e instruktorëve në biznes i punëve për të cilat janë 

përgjegjës në biznes dhe i rolit të tyre si instruktorë.  

4. Ndërgjegjësimi i bizneseve mbi rolin që luajnë në zinxhirin e shkollimit profesional. 

5. Përballja me perceptimin/gjykimin e bizneseve mbi cilësinë e kontigjentit të nxënësve.  

6. Mbizotërimi i bizneseve të specializuara/të fokusuara.  

7. Pasqyrimi nga ana e mësuesve i njohjes më të mirë të botës së biznesit dhe tregut të 

punës në përgatitjen dhe orientimin e nxënësve drejt asaj që tregu i punës kërkon.  

8. Transporti drejt bizneseve të largëta.  

9. Rritja e numrit të nxënësve praktikantë në drejtimin Hoteleri-Turizëm në mënyrë jo 

proporcionale me rritjen e numrit të bizneseve.  

 

Rekomandime 

1. Rifreskim i informacionit mbi skemën e sugjeruar nga projekti për bizneset dhe nxënësit. 

2. Përzgjedhje më e kujdesshme e bizneseve partnere.  

3. Gjetje/aplikim i mekanizmave për ndërgjegjësimin e bizneseve mbi rolin e tyre në 

zinxhirin e shkollimit profesional.  

4. Organizim/shpeshtim i tryezave të diskutimit ndërmjet bizneseve.  

5. Informim/ndërgjegjësim më i madh i nxënësve mbi vlerën e aftësimit në çdo sektor të 

përfshirë, si dhe mbi hapësirat që krijon tregu i punës për secilin sektor.  

6. Rivlerësim i disa profileve të hapura rishtazi në fushën e menaxhimit, të cilat gjykohen të 

pamenduara mirë dhe jo në përputhje me kërkesat e tregut të punës. 

7. Modifikim/përditësim i kurrikulave tashmë të vjetëruara dhe me përsëritje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

II. Hyrje 
 

Ky studim ka për qëllim të eksplorojë procesin e zhvillimit të praktikave profesionale në 9 

shkollat profesionale, partnere të projektit S4J, nëpërmjet analizimit dhe interpretimit 

informacionit të marrë nga aktorët e përfshirë (bizneset, instruktorët e praktikave, nxënësit), 

duke synuar validimin e elementëve dhe proceseve të ndryshme të lidhura me praktikën. 

Objektivat e studimit janë: 

1. Të evidentojë mënyrën e zbatimit të skemës së praktikës nga ana e shkollave partnere 

dhe shkallën e përputhshmërisë së saj me skemën e sugjeruar nga S4J.  

2. Të shqyrtojë perceptimet dhe dinamikën e aktorëve të praktikave profesionale në 

biznes, duke nxjerrë në pah qëndrimet, problematikat, përfitimet dhe nevojat, të para 

në një këndvështrim kronologjik. 

3. Të nxjerrë në pah ngjyrimet brenda aktorëve të të njëjtit grup, si dhe mes 

drejtimeve/profileve të shkollave. 

4. Të zbërthejë rolin e praktikës profesionale në biznes në aftësimin profesional të 

nxënësve, në kapacitimin e instruktorëve në shkollë, si dhe në përafrimin e shkollimit 

profesional me tregun e punës.  

5. Të adresojë sfidat e ndeshura nga aktorët dhe të ofrojë rekomandime të vlefshme. 

 

Në hulumtim janë përfshirë shkollat: “Hamdi Bushati” - Shkodër, “Kolin Gjoka” - Lezhë, 

“Tregtare” - Vlorë, “SHIP” - Vlorë, “Gjergji Canco” – Tiranë dhe “Kristo Isak” – Berat, të cilat 

kanë qënë pjesë e praktikës profesionale dhe objekt studimi në këtë fushë edhe një vit më 

parë, si edhe shkollat që përfshihen për të parin vit në skemën e praktikës: “SHTET” - Tiranë, 

“Ali Myftiu” – Elbasan dhe “Sali Ceka” – Elbasan, të cilat janë bërë pjesë e projektit vitin e 

fundit. Të gjitha shkollat janë shqyrtuar në lupën e një sërë indikatorëve dhe të të gjithë 

aktorëve. Studimi synon të realizojë një vlerësim sa më të plotë të situatës aktuale në shkollat 

partnere dhe në bizneset bashkëpunese, duke u foksuar në çështje të lidhura me dinamikat e 

procesit përgatitor të nxënësve për fillimin e praktikave, problematikat e hasura gjatë zbatimit 

të skemës së praktikës, perceptimet mbi praktikat nga aktorë të ndryshëm, përfitimet e 

aktorëve, aftësitë e fituara nga nxënësit dhe përkimin e tyre me nevojat e tregut të punës.   

 

Studimi i adresohet të gjithë aktorëve të përfshirë në skemën e praktikës profesionale, me 

qëllimin final për të  mundësuar një shkrirje sa më të natyrshme dhe eficente ndërmjet 

potencialeve profesionale aktuale dhe kërkesave të tregut të punës. Më konkretisht, raporti 

shkon në adresë të aktorëve sipas figurës së mëposhtme: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figura 1: Aktorët të cilëve u adresohet studimi 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

III. Statusi aktual i praktikave profesionale në mjedisin shqiptar  

Praktikat profesionale afatgjata në biznes janë një mundësi shumë e mirë për të qasur nxënësit 

në botën e punës, në mënyrë që ata të fitojnë aftësitë e nevojshme profesionale për punësimin 

e tyre të ardhshëm. Sipas CEDEFOP, praktika është një “trajnim sistematik, në periudha 

afatgjataduke alternuar vendet e punës në një institucion arsimor ose qendër trajnimi. 

Praktikanti është i lidhur me kontratë me punëdhënësin dhe merr shpërblim (pagë ose 

kompensim). Punëdhënësi merr përsipër përgjegjësinë për të siguruar trajnerin që mundëson 

zhvillimin e profesionit specifik ”1.  

Ndonëse programet akademike ofrojnë një substrat teorik, duke pajisur nxënësit me njohuri e 

koncepte bazë të fushës, ai nuk është i mjaftueshëm për aftësimin e nxënësve dhe qasjen e tyre 

me tregun e punës. Vendosja e nxënësve në kushte dhe marrëdhënie reale pune, ku mund të 

shfaqin njohuritë e fituara dhe të zhvillojnë kompetenca të reja është një vlerë e shtuar në 

ecurinë profesionale të tyre. Përvoja e fituar krijon lidhje më të hershme të nxënësve me tregun 

e punës, një pjesë e të cilëve punësohen gjatë zhvillimit të praktikës. Fatkeqësisht, në mjedisin 

shqiptar, ndërgjegjësimi mbi rëndësinë e praktikave në biznes është i ulët dhe realizimi i tyre 

mbetet shpesh në planin vizual, pa pjesëmarrje konkrete në proceset e punës.  

Në Shqipëri, ndonëse ka një interes në rritje për shkollat profesionale, nxitur edhe nga politikat 

dhe ndryshimet ligjore të fundit, numri i profesionistëve në treg vazhdon të jetë i ulët. Nisur nga 

rëndësia që praktikat profesionale kanë, projekti “Aftësi për Punë” (S4J) ka mbështetur 

zhvillimin e një modeli të praktikave profesionale afatgjata pranë bizneseve për 9 ofrues të 

arsimit profesional. Implementimi i këtyre praktikave ka nisur në mars të vitit 2017, në shkollën 

Kolin Gjoka – Lezhë dhe më pas, në po të njëjtin vit, në 4 shkolla të tjera: Tregtare – Vlorë, 

Industriale “Pavarësia” – Vlorë, Kristo Isak – Berat dhe Hamdi Bushati – Shkodër). Nga viti 2019 

është shtrirë në 4 shkolla të tjera: Ali Myftiu – Elbasan, Sali Ceka – Elbasan, Gjergji Canco – 

Tiranë dhe Shkolla Teknike Ekonomike – Tiranë).  

Dy karakteristikat kryesore të skemës së sugjeruar nga projekti S4J janë: shtrirja e praktikave në 

biznes gjatë gjithë vitit kalendarik dhe zhvillimi afatgjatë (studenti është i lidhur për të paktën 2 

vjet me të njëjtën biznes). Skema e propozuar dhe e mbështetur nga S4J në shkollat 

profesionale është si më poshtë: 

 

 

 

 
1S4J Apprenticeship scheme applies Albanian dual VET system and follows European Framework for Quality & Effective 
Apprenticeships 



 
 

 

 

 

Figura 2: Skema me 15 hapa per fillimin e praktikave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figura 3: Skema e praktikave afatgjata në biznese mbështetur nga S4J 

 
 

Në përputhje me kurrikulat, instruktori në shkollë në bashkëpunim me instruktorin në biznes 

ndërtojnë një plan individual për nxënësit, ku parashikohet vendosja e tyre në pozicione të 

ndryshme gjatë praktikës. Instruktori mëson dhe vëzhgon nxënësin, duke e vlerësuar mbi 

nxënien në praktikë. Kjo skemë fillimisht u implementua për drejtimin Hoteleri-Turizëm dhe 

aktualisht është zgjeruar në drejtime të tjera dhe në numër nxënësish për çdo drejtim2. Në 

figurën e mëposhtme janw paraqitur të gjitha shkollat qw janw pjesw e projektit S4J dhe kanë 

implementuar skemën e sugjeruar në drejtimet e përcaktuara për çdo vit.  

 

 

 

 

 

 

 
2 Apprenticeship Case 



 
 

 

 

 

Figura  4: Drejtimet e instirucioneve partnere të S4J në vite 
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*Në këtë vit janë përfshirë në projektin S4J edhe shkollat Ali Myftiu, Sali Ceka dhe SHTET3 

 

Si edhe në grafikët e mëposhtëm shfaqet ndryshimi vit pas viti i numrit të binzeseve 

bashkëpunuese dhe nxënësve që zhvillojnë praktikat në biznes në shkollat që janë pjesë e 

studimit4. 

 
        Figura 5: Bizneset që ofrojnë praktika profesionale   Figura 6: Numri i praktikantëve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Tri shkollat e përfshira së fundmi nuk i kanë implementuar ende praktikat profesionale afatgjata sipas skemës së propozuar 
nga S4J. 
4 Në këtë studim janë konsideruar edhe shkollat e përfshira së fundmi në projekt: Ali Myftiu, Sali Ceka dhe SHTET.  



 
 

 

 

 

IV. Metodologjia  
 

Me synimin për të dhënë në panoramë sa më të afërt me realitetin, studimi është bazuar në 

triangluimin mes të dhënave cilësore, atyre sasiore, si dhe punës me raporte dhe studime të 

mëparshme. Të dhënat primare, bazuar në qasjen cilësore, janë mbledhur nëpërmjet dy 

metodave: intervista të thelluara (me bizneset, koordinatorët e marrëdhënieve me biznesin, 

instruktorët në shkollë dhe nxënësit) dhe diskutimeve në fokus-grupe (me nxënësit).  

 

 Aktorët e përfshirë në studim 

 

Aktorët 

Nxënës Mësues Biznese Prindër Total 

115 30 29 13 187 

 

Vëmendje e veçantë iu kushtua gjuhës së trupit të aktorëve, për të deshifruar sa më mirë 

reagimet dhe qëndrimet në raport me çështje të ndryshme. Në kushtet e situatës së pandemisë 

COVID-19, intervistat me një pjesë të aktorëve janë nëpërmjet telefonatave. Në lidhje me të 

dhënat sekondare, janë shfrytëzuar hulumtime të mëparshme, manuale, studime sasiore dhe 

statistika që projekti S4J disponon mbi shkollat pjesëmarrëse. Studimi është shtrirë në 6 rajone: 

- Tiranë, në shkollat Gjergji Canco dhe SHTET;  

- Vlorë, në shkollën Tregtare dhe shkollën Industriale “Pavarësia”;  

- Shkodër, në shkollën Hamdi Bushati; 

- Lezhë, në shkollën Kolin Gjoka;  

- Elbasan, në shkollat Ali Myftiu dhe Salih Ceka;  

- Berat, në shkollën Kristo Isak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

V. Skema e praktikave profesionale në biznes: sa përputhet zbatimi në realitet 

me protokollin? 

Praktika profesionale e realizuar në bizneset bashkëpunuese, mbështetet në një skemë 

konkrete dhe të mirëdetajuar (fig. 3). Implementimi i skemës paraqitet sfidues për shkollat 

partnere, aq më tepër që periudha që skema mbulon nis përpara hyrjes së nxënësve në ciklin e 

shkollimit profesional dhe mbështetet në elementë të shtrirë në kohë, që bashkëshoqërojnë 

nxënësin gjatë gjithë shkollimit të tij. Ç’ndodh në realitet? Në ç’masë respektohet nga shkollat 

skema e sugjeruar nga projekti? 

 

V. 1 Zbatimi i skemës së praktikave deri në momentin e sistemimit të nxënësve në biznes 
 

Në lidhje me fazën fillestare të praktikave, që nga procesi i pre-orientimit deri në dërgimin e 

nxënësve në biznese, hapat e praktikës që shkollat ndjekin, përputhen, në shumicën e rasteve 

të shqyrtuara, me ato të skemës që përcaktohet në protokoll në një pjesë të mirë të pikave të 

saj. Siç shpjegohet nga koordinatori i marredhenieve me bizneset dhe mësuesit e praktikës, 

gjithçka nis me fushatat promovuese në shkollat 9-vjeçare dhe orientimin e nxënësve që në 

fillim të vitit të parë mbi praktikën. Në këtë mënyrë procesi vijon sic është përcaktuar më sipër 

në Fig. 2.  

 

Në raste të veçanta, vërehet një fleksibilitet i skemës së praktikave në varësi të kërkesave të 

biznesit, gamës jo të plotë të sektorëve në biznes, duke zbatuar rotacion biznesesh, apo 

bindjes së mësuesve mbi atë që është me e përshtatshme për nxënësit.i  

 

Vështirësitë në identifikimin e bizneseve të përshtatshme dhe përfshirjen e tyre në skemën e 

praktikës kanë bërë që njohjet familjare e miqësore të mësuesve dhe nxënësve me biznese të 

ndryshme të kenë peshë të konsiderueshme në lidhjen e marrëdhënieve me ta. Nga të dhënat 

e studimit sasior, konstatohet se nxënësit e kanë gjetur praktikën nëpërmjet tri mënyrave: 43% 

me ndihmën e koordinatorëve të marrëdhënieve me biznesin, 30% nga mësuesit e praktikës 

dhe 24% nëpërmjet njohjeve të tyre (personale dhe familjare).  

 

Fazat e skemës së zbatuar në realitet deri në momentin e sistemimit të nxënësve në biznese 

shfaqin mangësi në dy aspekte kryesore në raport me skemën e sugjeruar nga projekti: 

 

a. në mospërputhjen në mjaft raste të planit të punës me atë që nxënësit realizojnë në 

praktikë 

 

Gjatë procesit të përzgjedhjes së bizneseve, mësuesit pohojnë se marrin në konsideratë kritere 

si: oferta e sektorëve/shërbimeve/posteve të punës, mundësitë e realizimit të asaj që 

parashikojnë modulet, numri i nxënësve që mund të presë biznesi për praktikë, kapaciteti fizik i 



 
 

 

 

 

tij, etj. Gjithsesi, pavarësisht njohjes së mirë të kritereve që bizneset duhet të përmbushin në 

parim, ajo që nxënësit zhvillojnë në praktikë jo gjithnjë përputhet me përmbajtjen e 

moduleve. Arsyet që qëndrojnë pas kësaj janë:  

- oferta e limituar e bizneseve lokale, të cilat nuk mbulojnë të gjitha fushat apo shërbimet 

që kërkohen sipas moduleve; 

- kompromisi i shkollave për realizimin e praktikës në biznese të veçanta, për hir të 

eksperiencës tejet pozitive me bizneset në praktika5. 

Shkalla e përmbushjes së kritereve nga ana e bizneseve bashkëpunuëse varion edhe sipas 

drejtimeve së të njëjtës shkollë.6 Vakuumin që mund të krijohet në biznes për shkak të 

pamundësisë së aplikimit të moduleve të caktuara, shkollat përpiqen ta mbushin gjatë orëve të 

praktikës në shkollë.ii Ndërkohë, në disa drejtime, në funksion të garantimit të rotacionit në 

poste të ndryshme pune, duke iu përgjigjur të gjitha moduleve, shkollat kanë arritur t’i 

përqëndrojnë nxënësit e tyre në atë që konsiderohet si shembulli më i mirë i biznesit nga 

pikëpamja e përputhjes së praktikës me planin mësimor.iii  

 

b. në përpilimin dypalësh të planeve të punës të nxënësve 

 

Planet e punës hartohen vetëm nga instruktorët në shkollë, ndërkohë që skema e sugjeruar 

nga projekti parashikon kontribut edhe të instruktorit në biznes. Mësuesit e pranojnë këtë 

mangësi dhe theksojnë rëndësinë e elaborimit të dyanshëm, me qëllim ndërthurjen e 

eksperiencës dhe zbatimin sa më të suksesshëm të planit. 

 

V. 2 Zbatimi i skemës së praktikave pas sistemimit të nxënësve në biznes 
 

Në përgjithësi, modeli i sugjeruar nga projekti respektohet nga pikëpamja procedurale në 

realizimin e elementëve kyçë të saj pas sistemimit të nxënësve në biznes (rotacioni i posteve 

të punës, mentorimi në biznes, monitorimi i praktikantëve nga instruktorët në shkollë, vlerësimi 

dypalësh shkollë-biznes i praktikantëve, etj.), ndërsa mënyra sesi ato zbatohen në realitet 

shfaq mangësi, që lidhen me: 

 

a. rotacionin e posteve të punës. Në jo pak raste, rotacioni nuk realizohet sic duhet, 

kryesisht për shkak të:  

o mungesës së predispozitës së disa bizneseve për t’i angazhuar praktikantët në të 

gjithë sektorët, për arsye vendosjeje në sektorin ku biznesi ka më shumë nevojë, 

mungese besimi në aftësitë e praktikantëve; për mungesë kohe të instruktorit në 

biznes; nga frika e humbjeve apo dëmeve; nga frika nga konkurrenca në rast 

 
5 Raste të tilla nuk perceptohen si problematike nga mësuesit dhe, sipas tyre, bashkëpunimi me ta nuk duhet të ndërpritet, 

ndonëse janë koshientë për mospërmbushjen e kritereve (Case study 2). 
6 Koordinatori i marrëdhënieve me biznesin në shkollën Kolin Gjoka – Lezhë, vlerëson se në drejtimin Hoteleri-Turizëm, kriteret 
plotësohen nga rreth 80% e bizneseve, ndërsa në drejtimin Ekonomik dhe TIK, nga rreth 40%. 



 
 

 

 

 

punësimi të nxënësit nga një biznes tjetër; nga frika e marrjes në punë të 

praktikantit në vend të instruktorit në biznes apo njërit prej anëtarëve të stafit; 

o pengesave të natyrës formale apo teknike7iv. 

 

b. monitorimin e praktikantëve nga ana e instruktorëve në shkollë. Ndonëse monitorimi  

përmbush, në pjesën dërrmuese të rasteve, detyrimin që paraqet skema e sugjeruar nga 

projekti për të kontrolluar nxënësit në biznes një herë në çdo 2-3 javë, madje në disa 

edhe raste më shpesh, procesi shfaq disa mangësi dhe vështirësi, si:  

o ndarja e nxënësve gjatë orarit të praktikës, ku një pjesë e tyre i realizon në biznes dhe 

një pjesë tjetër në shkollë, duke e vendosur instruktorin në shkollë përballë sfidës për 

të udhëhequr praktikat në klasë dhe për të monitoruar paralelisht nxënësit në biznes. 

Një pjesë e instruktorëve në shkollë në profilet teknike, duke besuar edhe te roli i 

instruktorit në biznes, shohin më të arsyeshme qëndrimin pranë nxënësve që e 

zhvillojnë praktikën në klasë dhe, sipas mundësive, vizitojnë bizneset, si dhe mbajnë 

kontakte me telefon me instruktorët në biznes.  

o largësia e bizneseve nga shkolla apo nga njëri-tjetri. Në disa raste, largësia e 

bizneseve ndikon në mosrealizim të vizitave në biznes nga ana e instruktorëve në 

shkollë, të cilët e kryejnë ndjekjen nëpërmjet  modaliteteve alternative (telefonata, 

mesazhe, e-maile, ëhatsapp, video calls). 

o shpërndarja e praktikantëve në orare të ndryshme dhe ditë të ndryshme të javës. 

Zhvillimi i praktikave në orare dhe ditë e ndryshme, që të mos ketë mbingarkesë 

nxënësish në të njëjtin biznes gjatë të njëjtit orar, optimizon praktikën duke 

lehtësuar biznesin dhe nxënësin, por monitorimin e bën më të vështirë. 

c. vlerësimin e nxënësve mbi praktikën në biznes. Ndonëse aktorët janë në dijeni se 

vlerësimi i nxënësve është rezultantja e vlerësimit të dhënë nga instruktori në biznes 

dhe e vlerësimit të instruktorit në shkollë, konstatohet se zëri i ardhur nga biznesi 

merret me njëfarë rezerve nga instruktorët në shkollë, të cilët e shohin vlerësimin si jo 

objektiv, por “dashamirës”. Ky qëndrim pohohet edhe nga bizneset dhe nxënësit. Në më 

pak raste, te nxënësit ekziston përshtypja se vlerësimi final i çdo nxënësi varet kryesisht 

nga instruktori në shkollë8.  

 

 

 
7 Një prej pengesave në rotacionin e posteve të punës ka qenë edhe varësia së bizneseve nga sezonaliteti, lidhur ngushtë me 
periudhën e kryerjes së praktikës, duke mos i krijuar praktikantëve mundësi për të prekur të gjithë sektorët/proceset e punës 
edhe kur ata ofrohen në biznes (veçanërisht në rastin e drejtimit Hoteleri-Turizëm). Aktualisht, bazuar në rregulloren "Për 
Zbatimin e Praktikave Profesionale në Biznes në Kuadrin e Ndjekjes së Programeve të Afp-së në Institucionet Publike të Arsimit 
dhe Formimit Profesional”, “Praktika profesionale në biznes zhvillohet në periudha të ndryshme në koordinim me organizimin e 
punës në biznes, si në periudhën e zhvillimit të programit mësimor të kualifikimit profesional/kursit të unifikuar të formimit 
profesional, ashtu edhe gjatë fundjavave dhe gjatë periudhës së pushimeve” (neni 4, pika 2), gjë që shmang varësinë nga 
sezonaliteti. 
8 Kjo situatë përshkruhej si problematike nga nxënësit e shkollave të përfshira së fundmi në projekt. “Nuk e kuptoj vlerësimin. 
Kur në ofiçinë më japin punë e ata që janë në biznes më thonë që i bëj shumë mirë, s’ka kuptim që nota e praktikës të vendoset 
vetëm nga çfarë mësuesi ka vlerësuar në shkollë” (nxënës i shkollës Ali Myftiu – Elbasan). 



 
 

 

 

 

 

V. 3 Shkalla e informimit të aktorëve mbi skemën e praktikave sipas protokollit 
 

Në raport me aktorët e tjerë, më të informuar në lidhje me skemën e praktikave profesionale 

të sugjeruar nga projekti janë instruktorët e praktikës. Eksperienca disavjecare e shkollave në 

lidhje me praktikën në biznes, si dhe konsolidimi i marrëdhënieve me biznesin, u ka mundësuar 

një menaxhim më të mirë të skemës në të gjitha hallkat e saj. Nxënësit njohin kryesisht hapat 

bazikë të skemës së sugjeruar, që lidhen me produkte konkrete, të prekshme dhe që 

realizohen në intervale të shkurtra kohore (përgatitja e letrës së interesit dhe CV-së, takimet 

me bizneset, intervistat, përzgjedhja e biznesit prej tyre), ndërsa në lidhje me elementë të tjera 

më pak të dukshme dhe me shtrirje gjithëkohore (frekuenca e monitorimit nga ana e mësuesve, 

këshillimi mbi karrierën, etj.), informacioni është i vakët. Bizneset, në pjesën më të madhe të 

rasteve, mjaftohen me njohjen e elementëve më thelbësorë të skemës, informacion i cili u 

vjen nga mësuesit dhe, sipas nevojave, njihen në vazhdimësi gjatë procesit të praktikave. 

Informacioni mbi skemën rezulton të ketë qenë më i plotë në fillim të procesit, menjëherë pas 

kontaktimit nga shkolla, ndërsa me kalimin e kohës ai zbehet dhe gjeneralizohet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VI. Perceptimi i bizneseve dhe instruktorëve në biznes në lidhje me praktikën, 

praktikantët dhe instruktorët në shkollë 

Skema e praktikave afatgjata në biznese nga një pjesë e shkollave profesionale implementohet 

tashmë prej më shumë se tre vitesh. Një pjesë e instruktorëve në biznes janë ingranuar më së 

miri në proces, duke shërbyer edhe si promotorë dhe njohës të kësaj skeme edhe nga disa prej 

instruktorëve të rinj. Instruktorëtë tjerë nuk shfaqin të njëjtin entusiazëm dhe disponibilitet në 

lidhje me praktikat profesionale. Çfarë opinionesh ndajnë instruktorët në biznes në lidhje me 

procesin? Cilat janë raportet e tyre me shkollën? Si i shohin ata praktikantët? 

 

VI.1 Arsyet e angazhimit të bizneseve në skemën e praktikës profesionale 
 

Bizneset, si promotorë të ekonomisë së një vendi, si ofrues të ambienteve dhe kushteve të 

përshtatshme për të praktikuar profesionin dhe për t’u aftësuar, si dhe si “prodhues” të 

kërkesës për njëfuqi punëtore gjithnjë e më të kualifikuar, luajnë rol themeltar në skemën e 

praktikave afatgjata. Arsyet që i kanë shtyrë bizneset të jenë pjesë e praktikës janë: 

a. krijimi i një fuqie punëtore të aftë, që ajo i përgjigjet nevojave të bizneseve; 

b. dhënia e një kontributi për komunitetin, mund të përkthehet në të ardhemen edhe 

në ulje të papunësisë së brezit të ri; 

c. plotësimi i kërkesës së instruktorëve në shkollë apo nxënësve për të qenë pjesë e 

skemës, nisur nga njohjet personale; 

d. rritja e standardit të shërbimeve të ofruara,në sajë të krijimit të njëkontigjenti 

punonjësish të ardhshëm të kualifikuar; 

e. ndihma nga praktikantët për përballimin e ngarkesës, sidomos në ditët apo 

periudhat me më shumë fluks pune; 

f. kënaqësia që marrin nga arritjet e nxënësve, si vlerësim edhe i punës së biznesit.  

 

VI.2 Marrëdhënia e bizneseve me nxënësit praktikantë 
 

Në tërësi, bizneset shfaqen dashamirëse ndaj nxënësve, i mbajnë pranë ata dhe, kush me më 

shumë kompetencë dhe aftësi didaktike e kush më pak, i ndihmojnë në përvetësimin e 

profesionit. Bizneset vlerësojnë te nxënësit dëshirën për të qenë aktivë gjatë praktikës dhe për 

të nxënë njohuri të reja, kuriozitetin, frymën për të punuar në grup, etj.  

 

Intervistat nxjerrin në pah edhe pakënaqësi të bizneseve në lidhje me nxënës të caktuar, duke 

evidentuar disa rezerva në lidhje me ta, si:  

a. pamjaftueshmëria e koncepteve/njohurive bazë të profesionit. Thuajse në të gjithë 

sektorët, bizneset evidentojnë nivelin e ulët të njohurive bazë të nxënësve në lidhje me 

profesionin. Sipas biznesve, duhen bërë më shumë përpjekje nga shkolla për përvetësim 

më të mirë të disa koncepteve fillestare.  



 
 

 

 

 

b. mungesa e interesit të disa nxënësve për përthithjen e profesionit. Bizneset sugjerojnë 

që shkolla të realizojë një seleksionim të nxënësve për të shmangur dërgimin në biznes 

të atyre që nuk u intereson kjo formë praktike dhe që nuk përpiqen të përfitojnë prej 

saj. Marrja me këta nxënës konsiderohet nga bizneset si kohë dhe mund i çuar dëm, 

ndërkohë që këto energji mund t’i shpenzonin në të mirë të nxënësve të interesuar.  

c. preferencae nxënësve për sektorë të caktuar  pune. Një pjesë e nxënësve pretendon të 

angazhohet në biznes vetëm në sektorin e preferuar, duke mos vlerësuar postet e tjera.v 

d. mungesa e njohurive mbështetëse për profesionin. Disa biznese, sidomos ato të fushës 

së Hoteleri-Turizmit dhe TIK, mendojnë se për kompletimin e nxënësve në aspektin 

profesional, është e nevojshme që ata të përvetësojnë edhe elementë suplementarë, 

duke vënë theksin në gjuhët e huaja. Pjesa më e madhe e nxënësve nuk njeh asnjë 

gjuhë të huaj, ndërkohë që zotërimi i saj do të ishte një vlerë e shtuar për biznesin. 

 

Një pjesë e këtyre problemeve tejkalohet me rritjen në moshë dhe maturimin e nxënësve, si 

dhe me ingranimin e plotë të tyre në praktikë. 

 

Në lidhje me identifikimin e aftësive që praktikantët duhet të kenë, bizneset e kanë të 

vështirë ta identifikojnë dhe ta artikulojnë qartësisht nevojën e tyre, ky evidentim validon 

gjithashtu rezultatet e mëparshme të marra në tryezat e dialogut me bizneset.   

 
VI.3 Roli i praktikave profesionale në aftësimin e nxënësve dhe në përgatitjen e tyre për tregun 
e punës 
 

Në sytë e pjesës më të madhe të bizneseve, praktikat në biznes janë shumë të rëndësishme 

në formimin profesional të nxënësit dhe në përgatitjen e tij për tregun e punës. Sipas 

bizneseve, fakti që nxënësve u jepet mundësia të qëndrojnë pranë profesionistëve, të vendosen 

në kushte reale pune, të përballen vetë me problemete përditshme të punës, etj. nxit zhvillimin 

e aftësive dhe forcon vetëbesimin e tyre. Sipas disa bizneseve, praktika, pavarësisht rëndësisë 

që ka, krijon njëfarë shkëputje të nxënësit nga shkolla, duke e bërë më indiferent dhe skeptik 

ndaj përgatitjes profesionale në shkollë. 

 

Sipas pjesës më të madhe të bizneseve, praktika në biznese i pajis nxënësit me aftësi 

profesionale të vlefshme, të cilat do t’u vlejnë në tregun e punës dhe do të shoqërohen me 

përfitime edhe për bizneset. Bizneset janë të bindura në ndikimin pozitiv të kësaj përvoje në 

rritjen e vetëbesimit të nxënësve, në marrjen e aftësive të buta (etikë, komunikim, menaxhim 

situatash, zgjidhje problemesh), si dhe në aftësimin profesional, duke marrë kompetenca në 

sektorë të caktuar, duke njohur radhën e punës, duke u ndeshur me situata të së nesërmes, etj. 

 

Pjesa më e madhe e bizneseve i sheh praktikantët si të punësuarit e tyre të ardhshëm. Ata 

arrijnë të identifikojnë edhe pas një periudhe të shkurtër nxënës të caktuar, të cilët i shohin si 



 
 

 

 

 

të përshtatshëm për t’i punësuar. Një pjesë e bizneseve ka punësuar tashmë një pjesë 

nxënës.vi 

 

VI.4  Marrëdhëniet e bizneseve me shkollën dhe instruktorët në shkollë 
 

Prirja e bizneseve për të bashkëpunuar me shkollën është pak a shumë në të njëjtat nivele si 

më parë, duke u lëkundur mes bizneseve më të interesuara dhe atyre më pak të interesuara 

në këtëmarrëdhënie.Në bizneset me bashkëpunim më të hershëm me shkollën vihen re frytet 

e eksperiencës së fituar në mentorimin e praktikantëve, ndërveprimin me instruktorët në 

shkollë, punën me dokumentacionin, etj. Nëse më parë, gjetja dhe bindja e bizneseve për të 

bashkëpunuar ishte më sfiduese, tashmë kjo kryhet më lehtë, madje në disa rastejanë vetë 

bizneset të cilat i qasen shkollës në kërkim të nxënësve praktikantë, si psh. në drejtimin 

Hoteleri-Turizëm të shkollës Tregtare – Vlorë. Bizneset pohojnë se marrëdhëniet me shkollën 

janë të mira dhe vazhdojnë të përforcohen, por veçojnëkontaktet më të shpeshta me 

instruktorëtmbi prezencën dhe ecurinë e nxënësve. Vetëm pak biznese përmendin aspekte 

konkrete të përforcimt të marrëdhënieve, si: shkëmbimi i vazhdueshëm i ideve, rritja e 

numrit të praktikantëve, etj.Marrëdhënia e mirë e përfaqësuesve të bizneseve me instruktorët 

në shkollë lidhet edhe me faktin se rreth 50% e bizneseve e ka nisur bashkëpunimin me 

shkollën në sajë të njohjeve miqësore me stafin e shkollës.Bizneset i konsiderojnë instruktorët 

në shkollë të aftë në planin profesional dhe personal, qëpërpiqen të aftësojnë nxënësit dhe t’i 

përkrahin. Perceptimet e bizneseve jo gjithnjë konvergojnë, duke shfaqur edhe rezerva, 

kryesisht mbi: 

a. monitorimin e nxënësve në praktika. Bizneset shprehen se jo të gjithë instruktorët në 

shkollë kanë të njëjtën shkallë përkushtimi. Sipas tyre, ka instruktorë në shkollë që e 

quajnë procesin e praktikës totalisht përgjegjësi të biznesit, duke u mjaftuar me vizita të 

rralla dhe kontaktim nëpërmjet telefonit. 

b. profesionalizmin e instruktorëve në shkollë në lëndën e praktikës. Një pjesë e 

bizneseve shfaq rezerva mbi instruktorët në shkollë në drejtim të zhvillimit të lëndëve të 

praktikës profesionale, duke theksuar mungesën e përvojës në pozicione pune të lidhura 

me fushën. 

 

 

Bizneset i shohin shkollat me të cilat bashkëpunojnë si më të përgatitura për t’u përcjellë 

nxënësve aftësitë e nevojitura në tregun e punës duke e krahasuar atë me një vit më parë, 

por, ashtu si në lidhje me aspektet në të cilat marrëdhënia biznes-shkollë është konsoliduar, 

bizneset nuk arrijnë të japin shpjegime të kënaqshme. Pjesa më e madhe e bizneseve e kufizon 

aftësimin e nxënësve nga ana e shkollës në përgatitjen profesionale të instruktorëve në shkollë 

dhe në aftësitë didaktike të tyre. 

 

 



 
 

 

 

 

VI.5 Kategorizimi i bizneseve në raport me rolin e tyre në praktikën profesionale 
 

Në raport me predispozitën për të pranuar dhe vazhduar pjesëmarrjen në skemën e praktikës 

profesionale dhe rolin e tyre në të, bizneset dhe instruktorët në biznes mund të ndahen në tri 

grupe kryesore: 

- Biznese / instruktorë aktivë. Në këtë kategori, ku bën pjesë edhe shumica, përfshihen 

biznese dhe instruktorëtë interesuar për praktikat profesionale dhe ecurinë e tyre dhe 

që përpiqen të jenë sa më besnikë ndaj skemës së sugjeruar nga projekti. Instruktorët 

në biznes i mbajnë pranë nxënësit dhe u përcjellin njohuritë dhe aftësitë e nevojshme. 

Kjo kategori prirettë identifikojë mes praktikantëve edhe punonjës të ardhshëm. 

- Biznese / instruktorëpasivë. Në këtë grup përfshihen biznese dhe instruktorë që shfaqin 

njëfarë indiference në lidhje me mënyrën e realizimit të praktikave profesionale dhe 

eficensën e tyre. Rolin e tyre e shohin në pranimin e propozimit për tëpritur nxënës dhe 

në ingranimin e nxënësve në disa procese pune, ndërsa kontributi në drejtim të 

aftësimit dhe këshillimit të nxënësve është i vakët, duke u bazuar kryesisht në atë që 

nxënësi përthith vetëvetiu në punë dhe jo në përpjekjet e vetë instruktorit. Kjo 

kategoriështë më pak e prirur për të respektuar aspektet formale të skemësdhe është 

më skeptike në raport me vlerën e praktikës në aftësimin profesional të nxënësve. 

- Biznese / instruktorë proaktivë. Ky grup, ndonëse më i pakët në numër, përfshin 

biznese/instruktorëtë cilët, përtej përmbushjes së detyrimeve formale të praktikës dhe 

vullnetit për të aftësuar profesionalisht nxënësit, bëjnë edhe përpjekje shtesë, me 

dëshirën e tyre, në të mirë të përfitimit të një përvoje profesionale sa më të vlefshme 

nga ana e nxënësve. Këtu bëjnë pjesë bizneset/instruktorët që i besojnë më shumë 

vlerës dhe rëndësisë së praktikës profesionale dhe që “investojnë” në brumosjen e 

praktikantëve, duke i konsideruar si punonjës potencialë të tyre dhe, në një plan më të 

gjerë, si vlerë e shtuar në tregun përkatës të punës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Hotel “Yacht” – Vlorë, ndonëse sapo ka filluar bashkëpunimin me shkollën Tregtare – Vlorë, shfaq entuziazëm dhe 

optimizëm në lidhje me praktikat profesionale. Për t’u krijuar nxënësve hapësirë për të përftuar sa më shumë nga 

përvoja në praktikë, u jep mundësinë e ardhjes në biznes edhe përtej orarit dhe ditëve të planifikuara. 

 

Instruktori i Mnela shpk – Lezhë, me iniciativën e tij, ka ftuar në biznes një prej profesorëve të UBT-së të fushës së 

Teknologjisë Ushqimore për të zhvilluar një leksion me praktikantët. 

 

Instruktori i kompleksit agrotouristik “Mrizi i Zanave” – Lezhë tregon kujdes të veçantë për të plotësuar vakumin 

që praktika mund të krijojë në disa sektorë për shkak të sezonalitetit të proceseve të punës në biznes dhe për të 

ecur paralelisht me teorinë që realizohet në shkollë. Kështu, me praktikantët e drejtimit Teknologji Ushqimore 

(kl.X), pamundësia e praktikimit konkret në përgatitjen e verës për shkak të mospërputhjes stinore, ndërkohë që 

në shkollë po realizohej në teori, është kompensuar me një seancë shpjegimi të detajuar nga enologu i biznesit. 

 

Instruktori i restorant “Loredano”-Shkodër, përveç kujdesit të veçantë për të plotësuar mangësitë që nxënësit 

shfaqin gjatë praktikës, shpreh disponibilitetin përtë qenë pranë shkollës në orë të hapura. Vitin e fundit ka 

marrëpërsipër të jetë mësues me kohë të pjesshme në shkollën Hamdi Bushati për zhvillimin e praktikave 

profesionale. 

 

Dy biznese te tjera që spikasin janë ABP-Tiranë dhe Elita Group–Elbasan, të cilët u kanë mundësuar nxënësve, pa 

pagesë, ndjekjen e kurseve apo programeve që bizneset kanë zhvilluar për aftësimin e stafit të tyre. 

 

Ky kategorizim i përshkallëzuar i perceptimeve dhe qëndrimeve të bizneseve është në 

përpjestim të drejtë me predispozitën e tyre për të kontribuar në praktikën profesionale dhe 

për ta konsideruar atë si një instrument valorizues në formimin profesional dhe personal të 

nxënësve, si dhe në lehtësimin e integrimit të tyre në tregun e punës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

VII. Vlerësimi i shkollave, koordinatorëve tëMB dhe instruktorëve në shkollë 

mbi praktikën profesionale në biznes 

Praktikat profesionale në biznes përfaqësojnë një proces kompleks dhe delikat në marrëdhëniet 

mes aktorëve të përfshirë.Roli i shkollave në tërësi, koordinatorëve të MB dhe instruktorëve në 

shkollë është thelbësor në këto aspekte, pasi janë pikërisht ata që organizojnë punën për 

fillimin e praktikave në biznes, që janë përgjegjës për ndjekjen e skemës së sugjeruar nga 

projekti, që survejojnë vazhdimësinë e marrëdhënieve, etj.  

 

VII.1 Prirja e shkollave, koordinatorit të MB dhe instruktorëve në shkollë për të bashkëpunuar 
me bizneset dhe opinioni i tyre mbi bizneset dhe instruktorët 
 

Shkollat shfaqen gjithnjë e më të prirura për të bashkëpunuar me bizneset, kryesisht falë: 

- eksperiencës së fituar në kuadër të praktikave profesionale në biznes, e cila rezulton 

pozitive dhe shton besimin te praktika në tërësi; 

- konsolidimit të raporteve me bizneset, që reflektohet edhe në lehtësim të procedurave; 

- rritjes së besimit në aftësimin e nxënësve falë praktikës, në sajë të përvetësimit më të 

mirë të njohurive mbi profesionin, treguesve gjithnjë e më të lartë të punësimit të 

nxënësve gjatë praktikës, rezultateve të kënaqshme në konkurset, etj. 

- forcimit të bindjes se praktikat profesionale përmirësojnë performancën dhe imazhin e 

shkollimit profesional në tërësi. 

 

Koordinatorët e MB dhe instruktorët në shkollë shprehen se bizneset, në tërësi, nuk shfaqin 

ndonjë diferencë të dukshme nga viti në vit në drejtim të përgatitjes së tyre për të pritur dhe 

mentoruar praktikantët. Sipas një pjese të tyre, jo në çdo rast cilësia e bizneseve është në 

nivelin e kërkuar, duke mos ofruar kushtet për aftësim të duhur të nxënësve dhe duke 

minimizuar mundësitë e instruktorëve në biznes për t’i orientuar dhe trajnuar ata. Të gjithë 

aktorët në fjalë gjykojnë se përgatitja dhe roli i instrkutorëve në biznes shfaq probleme dhe 

mangësi, të cilat lidhen kryesisht me: 

- njohjen e përciptë të rolit të tij dhe detyrimeve në lidhje me praktikantët; 

- ngarkesën e lartë të punës së instruktorit në biznes dhe mungesën e kohës, duke  

vështirësuar ndjekjen e praktikantëve nga ana e tij; 

- mungesën e motivimit; 

- mbulimin e të gjithë sektorëve nga një instruktor i vetëm në biznes, ndërkohë që duhet 

të caktohet një instruktor për secilin sektor (e nevojshme sidomos në drejtimin Hoteleri-

Turizëm, ku sektorët kanë dallime më të shprehura nga njëri-tjetri); 

- ruajtjen e sekreteve të biznesit, në rastet kur bizneset i konsiderojnë disa aspekte të 

punës si diçka që u përket vetëm atyre dhe që nuk duhet ndarë me askënd; 

 



 
 

 

 

 

Koordinatorët e MB dhe instruktorët në biznes janë të mendimit se rëndësi të veçantë në 

garantimin e një mentorimi të suksesshëm ka të qenurit më rigoroz ndaj kritereve që duhet të 

plotësojë instruktori në biznes, si dhe kryerja e vazhdueshme e trajnimeve për ta. 

 

VII.2 Perceptimet e shkollave, koordinatorit të MB dhe instruktorëve në shkollë mbi rolin e 
praktikave profesionale në aftësimin e nxënësve dhe në përgatitjen e tyre për tregun e punës 
 

Në përgjithësi, koordinatorët e MB dhe intsruktorët në shkollë mendojnë se praktika në 

biznes e pajis nxënësin me një set të vlefshëm njohurish dhe kompetencash, të cilat e 

aftësojnë dhe e bëjnë më të përgatitur për tregun e punës. Sipas tyre, falë praktikës në biznes, 

nxënësit:  

- aftësohen në procese pune të njëjta ose të ngjashme me ato që do të gjejnë në vendin e 

ardhshëm të punës; 

- përshtaten me tensionin dhe fluksin e punës; 

- mësohen me kulturën e punës (respektimoraresh, rregullash, afatesh, përgjegjësish, 

etj); 

- qëndrojnë të përditësuar me të rejat e fushave përkatëse;  

- maturohen, fitojnë më shumë besim në vetvete dhe bëhen më të aftë për të marrë 

përsipër përgjegjësi, cilësi të nevojshme për të ardhmen e tyre në tregun e punës; 

- përvetësojnë më herëtnjë profesion dhe hyjnë më shpejt në tregun e punës; 

- përforcojnë aftësitë e buta, si: komunikimi me klientët dhe stafin, aftësia për të punuar 

në grup, komportimi i duhur në përputhje me situata të ndryshme, etj. 

 

Sipas koordinatorëve të MB dhe instrukturorëve në shkollë, një tregues i mirëfilltë i fitimit të 

aftësive të duhura për tregun e punës është punësimi i nxënësve nga bizneset (gjatë gjithë 

vititose gjatë verës)dhe angazhimi i herëpashershëm përtej orëve të praktikës(p.sh. gjatë ditëve 

tëpushimit) kur bizneset kanë më tepër nevojë për staf. Ky tregues është në proporcion të 

drejtë me kërkesat e tregut vendas të punës në tërësi dhe me specifikat e kontekstit lokal në 

veçanti, që përkthehet në dallime mes drejtimeve të shkollimit.vii 

 

Jo të gjithë instruktorët në shkollë ndajnë të njëjtin opinion mbi aftësimin real të nxënësve gjatë 

praktikës në biznes. Një pjesë e vogël e instruktorëve në shkollë e sheh procesin e aftësimit të 

praktikantëve me njëfarë rezerve, duke e lidhur më shumë me marrjen e disa aftësive të buta 

dhe të mësuarit me rregullat/kërkesat e punës, sesa përfitimin e aftësive profesionale. 

 

Në lidhje me aftësimin e nxënësve që i realizojnë praktikat vetëm në shkollë krahasuar me 

ato në biznes, instruktorët në shkollë rezultojnë të ndarë në dy grupe: 

- ata që besojnë se nxënësit që realizojnë praktikën në shkollë aftësohen dhe përgatiten 

njësoj për tregun e punës si ata që e kryejnë praktikën në biznes;viii 



 
 

 

 

 

- ata që besojnë se nxënësit që praktikohen vetëm në shkollë janë të disavantazhuar në 

krahasim me ata në biznesix.  

 

VII.3 Vlefshmëria e praktikave profesionale në biznes në sytë e koordinatorëve të MB dhe 
instruktorëve në shkollë 
 

Shkolla, koordinatorët e MB dhe instruktorët në shkollë i konsiderojnë praktikat profesionale 

në biznese të domosdoshme dhe të vlefshme në disa aspekte: 

- në plotësimin e kuadrit teorik të njohurive të fituara dhe në aftësimin “on the job/në 

vendin e punës” të nxënësve, duke u vendosur realisht në pozita pune; 

- në përvetësimin e proceseve/hallkave të  punës;  

- në përballimin e sfidave me të cilat do të hasen në vendin e punës; 

- në dhënien e një avantazhi konkurues në tregun e punës, falë eksperiencës së fituar; 

- në dhënien e mundësisë për punësim nga biznesi, gjatë ose pas përfundimit të 

praktikës.  

 

Praktikat profesionale konsiderohen tashmë nga këta aktorë si pjesë e identitetit të shkollës 

dhe si urë lidhëse mes shkollimit dhe tregut të punës. 

 

Mundësimi i praktikave profesionale në biznes ka ndikuar sipas instruktorëve në shkollë në 

përmirësimin e imazhit të shkollave në veçanti dhe në rritjen e atraktivitetit të shkollimit 

profesional në përgjithësi. Rol luan edhe promovimi i praktikantëve në rrjete sociale, sidomos 

në kuadër të pjesëmarrjes në veprimtari të ndryshme. 

 

Veçanërisht e vlefshme konsiderohet shtrirja afatgjatë e praktikave në biznes, ndryshe nga 

skema e mëparshme e praktikave “në bllok”, duke qenë se: 

- garanton varësi më të ulët nga sezonaliteti i punëve në biznes dhe, për rrjedhojë, 

aftësim më të kënaqshëm në proceset e punës; 

- i përball nxënësit me situata të ndryshme në biznes, duke i përgatitur më mirë për 

tregun e punës; 

- nuk i “lodh” bizneset me praninë e  nxënësve dhe nuk e rëndon punën e instruktorit në 

biznes; 

- lehtëson procesin e monitorimit nga ana e instruktorëve në shkollë të praktikës, etj.  

 

Nga ana tjetër, një pjesë e instruktorëve në shkollë shfaq rezerva në lidhje me praktikat e 

realizuara në biznes gjatë gjithë shtrirjes së viteve shkollore. Argumentet e dhëna prej tyre 

lidhen me:  

- moshën e re të nxënësve që hyjnë në praktikë që në vit të parë, duke i mëshuar nevojës 

për të qenë më të kontrolluar dhe më të lidhur fizikisht me shkollënx; 



 
 

 

 

 

- pamjaftueshmërinë e njohurive teorike të nxënësve, që e bën të nevojshme shtyrjen e 

praktikave për në vit të dytëxi; 

- nevojën e maturantëve për të qëndruar më të lidhur me shkollën, në të mirë të 

përgatitjes së vazhdueshme për provimexii. 

 

Skepticizëm shfaqet edhe në lidhje me eficencën e praktikave të realizuara në biznes, 

kryesisht për drejtimin Ekonomik, por edhe TIK, për arsye të: 

- mospërputhjes së profilit të ofruar nga shkolla me sektorët e bizneseve lokale që 

operojnë në fushat përkatëse, duke shfaqur preferencë ndaj praktikave në shkollëxiii; 

- mungesës së predispozitës së bizneseve për të marrë praktikantë dhe e besimit të tyre 

për t’i angazhuar praktikantët në procese të caktuara pune, duke bërë që shpesh 

nxënësit të marrin pjesë në punë jashtë profilin e tyrexiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

VIII. Përvoja e nxënësve në praktikë dhe përshtypjet mbi aktorët e përfshirë 

 
VIII.1 Shkalla e informimit të nxënësve mbi praktikën profesionale në biznes 
 
Nxënësit rezultojnë pjesërisht të informuar në lidhje me praktikën profesionale në biznes. Në 

pjesën dërrmuese të rasteve, informacioni i disponuar prej tyre lidhet me fazat e para të 

aplikimit për praktikë në biznes (përgatitje e CV-së dhe letrës së motivimit, njohje me bizneset, 

përzgjiedhje, intervistim, nënshkrim kontrate), si dhe deri diku me procedurën e monitorimit 

nga instruktorët në shkollë, e mentorimit në biznes dhe të vlerësimit. Të gjithë nxënësit janë 

të informuar mbi detyrimin e instruktorëve në shkollë për ndjekjen e nxënësve në biznes, por 

nuk janë në dijeni të frekuencës së detyrueshme të vizitave. Gjithashtu, të gjithë janë në dijeni 

të caktimit të një instruktori në biznes, por informacioni mbi rolin e tij kufizohet vetëm në 

asistimin dhe orientimin gjatë praktikës, si dhe në vlerësimin final të nxënësit, ndërkohë që 

aspekte të tjera si: dhënia e kontributit në hartimin e planeve individuale të praktikës, këshillimi 

mbi përzgjedhjen e profilit, etj. nuk njihen nga nxënësit. Nxënësi e sheh rolin e vet në 

pjesëmarrjen korrekte në praktikë, në plotësimin e ditarit të nxënësit, në ndërveprimin me 

instruktorin nëbiznes dhe në raportimin te instruktori në shkollë mbi atë që përfiton gjatë 

praktikës, mbi mungesat dhe shqetësime të mundshme. Nxënësit janë në dijeni të faktit se kanë 

të drejtë të kërkojnë ndërrim të biznesit nëse gjykojnë se biznesi nuk ofron në praktikë atë që 

nxënësit marrin në teori në shkollë, si dhe në rast trajtimi jotë duhur. Në përgjithësi, 

informacioni mbetet në nivele bazike, mbështetur kryesisht në proceset/veprimtaritë ku 

nxënësit marrin vetë pjesë dhe që finalizohen me një produkt konkret (të dokumentuar). 

 

VIII.2 Perceptimi i nxënësve mbi ecurinë e përgatitjes së bizneseve/instruktorëve në biznesdhe 
instruktorëve në shkollë 
 

Sipas pjesës më të madhe të tyre, bizneset dhe intstruktorët kanë përgatitje të kënaqshme 

profesionale dhe kanë ç’t’u mësojnë praktikantëve, por jo të gjithë arrijnë t’i kuptojnë dhe t’i 

menaxhojnë siç duhet praktikat profesionale.  

 

Bazuar në opinionet e nxënësve me përvojë më të gjatë në të njëjtin biznes, konstatohet se 

nga viti në vit, biznesi dhe instruktori në biznes rezulton më i përgatitur. Sipas tyre, këtë 

tendencë e tregon edhe pritja dhe ingranimi në biznes i praktikantëve të rinj.  

 

Përsa u përket instruktorëve në shkollë dhe përgatitjes së tyre për të organizuar dhe 

menaxhuar punën për praktikën, nga diskutimet me nxënësit rezulton se ata janë vit pas viti 

më të mirëorganizuar gjatë fazës që i paraprin sistemimit të nxënësve në biznese (realizimi i 

CV-ve dhe letrave të motivimit, përzgjedhja e bizneseve nga nxënësit, intervistat, caktimi i 

secilit nxënës në biznes, etj.), ndërsa në drejtim të monitorimit, nxënësit shprehen se 



 
 

 

 

 

instruktorët në shkollë variojnë, ashtu edhe si në vitet e mëparshme, nga më të pranishmit 

nëmë pak të pranishmit në biznese. 

 

VIII.3 Përvoja e nxënësve në biznes 
 

Nga diskutimet e realizuara, eksperienca e nxënësve në praktikat profesionale në biznes 

konsiderohet përgjithësisht e kënashqshme dhe e vlefshme. Kjo evidentohet edhe në studimin 

sasior, ku rreth 81% e tyre janë të kënaqur me ato që mësojnë në biznes, 78% janë të kënaqur 

me marrëdhëniet me stafin dhe 77% janë të kënaqur me kushtet e punës. Pjesa më e madhe e 

nxënësve shprehet se praktika e realizuar në biznes është shumë efikase, duke e lidhur me: 

- konkretizimin në praktikë të asaj që merret në teori; 

- vendosjen në kushte reale pune,nëpërmjet përballjes me ngarkesën e punës dhe 

presionin e kohës, me probleme të ndryshme, etj.; 

- mundësinë për të përdorur mjete, metoda pune apo programe më të avancuara, në 

përputhje me kërkesat e kohës dhe asaj që kërkon edhe tregu i punës; 

- shansin që jep për t’u punësuar në biznes, gjatë ose pas përfundimit të praktikës. 

 

Nxënësit ndihen komodë në praktikë edhe për faktin se gjejnë mjaft përputhshmëri mes asaj 

që realizohet në praktikë dhe teorisë së marrë në shkollë. I njëjti perceptim shfaqet edhe në 

studimin sasior, ku rreth 71% e nxënësve shprehen se praktika ka shumë ngjashmëri me 

informacionin e marrë në shkollë dhe vetëm 2% e tyre mendon se nuk ka përputhje.  

 

Disa nxënës e konsiderojnë praktikën në biznes edhe si një opsion për të thyer monotoninë e 

shkollës dhe për të qenë më të lirë. Atyre u pëlqen fakti që për disa orë nuk do të jenë të 

mbyllur në ambientet e shkollës dhe nën presionin për t’u pyetur mbi njohuritë teorike. 

 

Një pjesë e nxënësve flet për një eksperiencë jo të kënaqshme në biznesin ku kryen praktikën 

profesionale, duke shtyrë një pjesë të tyre të ndryshojnë biznes. Shkaqet kryesore që i kanë 

shtyrë nxënësit të ndërrojnë biznes janë të ndryshme, në varësi të perceptimeve dhe 

pritshmërive të vetë nxënësve, të gatishmërisë së bizneseve për t’i ingranuar praktikantët në 

proceset e punës, të marrëdhënieve me stafin, etj. Ndër këto shkaqe veçohen:  

- mbulimi, thuajse gjatë gjithë kohës, i punëve të konsideruara prej tyre të rëndomta, si: 

pastrim ambienti, larje enësh, etj.;  

- mbulimi i punëve të konsideruara si ndihmëse dhe jo konkretisht të lidhura me 

profilinxv; 

- mbajtja e nxënësit me orare të zgjatura, qëperceptohet si një formë shfrytëzimi; 

- mungesa e sektorëve të caktuar në biznes, sidomos kur bëhet fjalë për sektorin në të 

cilin nxënësi dëshiron të fokusohet; 

- raportet jo të mira të krijuara me instruktorin në biznes apo anëtarë të tjerë të stafit.  

 



 
 

 

 

 

 

Përveç pakënaqësive të tilla, konstatohen edhe raste kur nxënësi dëshiron të ndryshojë biznes 

pasi ndjen se ka përvetësuar gjithçka që mund të mësonte në biznesin e parë dhe dëshiron të 

marrë njohuri dhe përvojë të re në një biznes tjetërxvi. 

 

Kërkesa për shkëputje të marrëdhënieve të një nxënësi me biznesin trajtohet me kujdes nga 

koordinatori i MB dhe instruktorët në shkollë, të cilët nuk nxitojnë të prishin kontratën, por 

përpiqen fillimisht të kuptojnë se ku qëndron problemi dhe ta zgjidhin atë, duke diskutuar 

paralelisht me biznesin, nxënësin dhe prindin. Nëse nuk gjendet një zgjidhje, shkolla 

mundëson ndërprerjen e kontratës ekzistuese dhe lidhjen e kontratës me një biznes tjetër. 

 

VIII.4 Rëndësia e praktikave në biznes në aftësimin profesional dhe lidhjen me tregun e punës 
sipas nxënësve 
 

Nxënësit i konsiderojnë praktikat shumë të nevojshme dhe të vlefshme në drejtim të 

ushtrimit konkret të profesionit dhe përballjes së hershme me tregun e punës.Praktikat janë 

shndërruar në mainstream për nxënësit, duke i konsideruar si pjesë integrale të shkollimit të 

tyre dhe përgatitjes për tregun e punës. Përvoja e marrë gjatë praktikës, aftësitë e përftuara, 

njohja me një ambient real pune, punësimi aktual ose potencial nga biznesi, etj., janë themeli i 

çdo diskutimi nga ana e nxënësve. Praktika profesionale konsiderohet nga nxënësit edhe si 

njëelement motivues në rrugëtimin profesional, që ndikonedhe në forcimin e vetëbesimit.  

 

Nxënësit e shohin praktikën si hapi i parë konkret drejt tregut të punës dhe një pjesë e tyre 

janë tashmë të integruar në të. Praktikimi në atmosferëpunerealeshihet si parapërgatitje për 

tregun e gjerë të punës pas mbarimit të shkollës, por edhe një mundësi për të shfaqur aftësitë 

në biznesin pritës, me idenë për t’u punësuar prej tij gjatë ose pas përfundimit të praktikës. Një 

pjesë e nxënësve angazhohet në biznes edhe jashtë orarit të praktikës, duke përfituar edhe 

stimuj monetarë e në disa raste, pagesë të plotë mujorexvii. Këta nxënës shfaqen edhe më 

konfidentë kur projektojnë veten në të ardhmen përballë tregut të punës.  

 

Një nxënës i klasës XII i shkollës Tregtare - Vlorë, drejtimi Hoteleri-Turizëm, profili Kuzhinë, i cili ka realizuar më 
parë praktikën në restorant “Amantia” dhe në “Regina City” dhe tani gjendet te restorant “Scooby Doo”, tregon se 
ka përftuar aq shumë nga praktikat në biznes saqë aktualisht i është besuar mbulimi i sektorit të picave dhe 
prodhimeve të zgarës.   

 
Një tjetër nxënës i klasës XII i shkollës Tregtare - Vlorë, drejtimi Hoteleri-Turizëm, profili Kuzhinë, i cili ka realizuar 
më parë praktikën në kompleksin “Bojo”, vazhdon praktikën dhe është i punësuar në resortin “Mandarinë”, një 
prej më të mëdhenjve të zonës. 

 

Një rast konkret, i cili, brenda suazës së moshës dhe mundësive të nxënësit, mund të konsiderohet histori suksesi 
në drejtim të aftësimit gjatë praktikës në biznes dhe lidhjes me tregun e punës, është ai i Olsianit, nxënës i 
drejtimit Auto, shkolla Industriale – Vlorë. Olsiani filloi praktikën në një servis të vogël pranë shkollës. Pak kohë më 
pas, instruktori i tij u largua dhe aktivitetin e vazhdoi vetë nxënësi, duke marrë ambientin me qira. Falë praktikës, 
ka fituar siguri në vetvete dhe aftësi të mjaftueshme për të drejtuar një aktivitet të tillë. Pavarësisht se bëhet fjalë 



 
 

 

 

 

për një aktivitet modest, nxënësi ka arritur të krijojë klientelë, merr përsipër kontrolle dhe riparime të ndryshme 
dhe ndjen se po aftësohet çdo ditë e më shumë 
 

VIII.5 Praktika në biznes përballë praktikës në shkollë në sytë e nxënësve 
 

Ndonëse mes nxënësve mbizotëron opinioni se praktikat në biznes janë më të vlefshme në 

formimin e tyre dhe më orientuese drejt tregut të punës krahasuar me ato në shkollë, një pjesë 

e nxënësve ka preferuar t’i realizojë praktikat në shkollë, me bindjen se falë tyre aftësohen 

më shumë dhe shmangin probleme që mund t’u lindin në biznes (që nga mosangazhimi me 

punë i praktikantëve për shkak të mosbesimit apo mungesës së kohës së instruktorëve 

nëbiznes, deri te shfrytëzimi i tyre për mbulim i punëve aspak në përputhje me fushën e tyre). 

Një pjesë e nxënësve e sheh praktikën në shkollë si më të lidhur me fushën, ndërsa të tjerë e 

shohin avantazhin në përzgjedhjen më të mirë të profilit, në sajë të gjerësisë së informacionit të 

marrë dhe njohjes më të plotë të sektorëve/proceseve të ndryshme të punës.xviii 

 

Përkrah nxënësve që kanë përzgjedhur që në fillim t’i realizojnë praktikat në shkollë dhe 

shprehin bindjen për efikasitetin më të lartë të tyre, vendosen edhe nxënës të tjerë që 

aktualisht zhvillojnë praktikën profesionale në biznes, por qëjanë penduar për vendimin e 

marrë, duke shprehur dëshirën për ndjekje të praktikave në shkollë. Nxënësit dëshmojnë se 

kanë biseduar edhe me instruktorët në shkollë, por nuk u është dhënë një zgjidhje, duke e 

argumentuar pengesën me vështirësinë e zgjidhjes së kontratës me biznesin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

IX. Aftësitë e nxënësve kundrejt aftësive të kërkuara nga bizneset 

Për një funksionim sa më të mirë të praktikës dhe për t’i dhënë kuptim zhvillimit profesional të 

nxënësve nëpërmjet praktikimit të tyre në biznes, me qëllim integrimin e tyre të shpejtë dhe të 

duhur në tregun e punës, është thelbësore që aftësitë e nxënësve, para ose gjatë kryerjes së 

praktikës, të përkojnë me nevojat e biznesve. Por si shfaqet realiteti? Sa të afta janë bizneset 

për të identifikuar nevojat e tyre në lidhje me aftësitë e nxënësve, cilat janë këto nevoja dhe sa 

përputhen me aftësitë që nxënësit disponojnë? 

 

Bizneset e kanë të vështirë të identifikojnë dhe të artikulojnë qartësisht nevojat e tyre në lidhje 

me aftësitë që praktikantët duhet të kenë. Bizneset që janë më të tërhequra dhe më pak 

aktive në praktikat profesionale shtrojnë kryesisht nevoja “të thjeshta”, duke synuar më së 

shumti një ecuri normale të praktikës profesionale, pa probleme apo situata të papritura. 

Këto nevoja, që kanë më tepër natyrën e kërkesave, lidhen kryesisht me: 

- përqëndrimin dhe angazhimin e nxënësve; 

- respektimin e orareve;  

- aftësinë për tëpunuar në grup; 

- etikën në veshje; 

- mënyrën e komunikimit;  

- seriozitetin që nxënësit duhet të shfaqin, etj.,  

 

Pra inkuadrohen kryesisht në aftësitë e buta dhe jo në aftësi profesionale. Bizneset më 

bashkëpunuese dhe më aktive, artikulojnë edhe nevoja të tjera të lidhura në mënyrë më të 

drejtpërdrejtë me aftësimin profesional të nxënësve, efikasitetin sa më të lartë të praktikës 

dhe përgatitjen për tregun e punës. Të tilla nevoja janë:  

- pajisja e nxënësit me një bagazh më të bollshëm teorik para dërgimit në biznes, me 

qëllim njohjen e radhës së punës dhe disa procesve dhe pajisjeve bazike: pavarësisht 

përpjekjeve për përmirësim vitet e fundit, sërish shihet si boshllëk, por që 

kompensohet me fitimin e përvojës në biznes; 

- informimi dhe ndërgjegjësimi më i mirë i nxënësve në lidhje me rëndësinë e 

aftësimit në të gjitha postet e punës, për të shmangur insistimin për t’u praktikuar 

vetëm në një post të preferuar, duke synuar edhe përputhje më të mirë me ofertën 

e tregut të punës: informacioni që nxënësit kanë, konsiderohet ende jo i plotë, por 

krahasuar me vitet e mëparshme, vihet re përmirësim i ndjeshëm; 

- njohja e një gjuhe të huaj: kjo nevojë vazhdon të shtrohet vit pas viti nga bizneset. 

 

Nxënësit, shprehen se aftësitë e tyre para fillimit të praktikës në biznes kufizohen në 

zotërimin e disa njohurive bazë teorike, ndërkohë që praktika në biznes po i pajis me aftësi të 

mirëfillta profesionale. Përfshirja konkrete e nxënësve në punë e procese të tilla si: mbulimi 

dhe menaxhimi i një sektori në kuzhinën e biznesit psh. picat, zgara, etj. (drejtimi Hoteleri-



 
 

 

 

 

Turizëm); përgatitja e Kartonit Jeshil apo mbajtja e procesverbalit të aksidentit në vendngjarje 

(profili Sigurime, drejtimi Ekonomik); kryerja në mënyrë të pavarur e instalimeve elektrike 

(drejtimi ETN); përfshirja në riparim të defekteve të ndryshme xhenerike, motorrike, etj. 

(drejtimi Auto, SHMT); përgatitja e djathit të mykur (drejtimi Teknologji Ushqimore), zhvillimi i 

aplikacioneve apo përfshirja në projekte konkrete (drejtimi TIK) etj. janë të gjitha aftësi të 

mirëfillta profesionale që nxënësit po përvetësojnë, të përkthyera edhe në punësim me kohë të 

pjesshme ose të plotë të një pjese të nxënësve që gjatë viteve të shkollimit. Këtyre aftësive 

profesionale u bashkëngjitet edhe përftimi i aftësive të buta. 

 

Në tërësi, aftësitë që nxënësit kanë para fillimit të praktikës në biznes nuk përputhen 

plotësisht me nevojat e biznesit, sidomos në lidhje me disa njohuri teorike dhe koncepte 

bazë, me të cilat nxënësi duhet të pajiset që në shkollë. Aftësitë që përfitojnë nxënësit pas 

përvojës në biznes janë të kënaqshme dhe u përgjigjen gjithnjë e më mirë nevojave të 

biznesve, të cilat në disa raste u besojnë edhe poste e sektorë me përgjegjësi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

X. Si përfitojnë aktorë të ndryshëm nga praktikat? 

Përfitimet që rrjedhin nga realizimi i praktikave profesionale në biznes janë të shumëfishta, me 

impakt të menjëherëshm ose më të shtrirë në kohë, në rrafsh individual ose në plan më të 

gjerë.Jo të gjithë aktorët arrijnë t’i shohin dhe t’i vlerësojnë përfitimet nga praktikat afatgjata 

në biznes dhe jo të gjithë e kanë të lehtë t’i evidentojnë ato, gjë që shtron nevojën për një 

ndërgjegjësim më të mirë të tyre në lidhje me avantazhet e këtij modeli praktike. Gjithsesi, 

mbështetur kryesisht në mendimin e aktorëve më “produktivë” në diskutime, janë nxjerrë në 

pah këto përfitime: 

 

Përfitimet e biznesit 

- Mbulimi i punëve/proceseve të caktuara në biznes nga ana e praktikantëve, duke 

lehtësuar edhe ngarkesën e stafit, sidomos në rastet e bizneseve më të vogla, ku një 

person mbulon disa procese pune. 

- Përballimi më efikas i orëve/ditëve/periudhave me fluks më të madh pune, falë 

angazhimit të nxënësve praktikantë në harqet kohore kur biznesi ka më shumë nevojë. 

- Njohja nga afër dhe identifikimi më i lehtë i nxënësve që mund të punësohen gjatë 

praktikës. 

- Sigurimi i një fuqie punëtore brenda profilit të kërkuar,  në proces të vazhdueshëm 

aftësimi dhe kualifikimi, pa pasur nevojë për të kërkuar gjetkë. 

- Kostoja më e ulët për një praktikant të punësuarkrahasuar me persona të tjerë që 

biznesi do të mund të rekrutonte.  

- Përcjellja e kulturës së punës së biznesit te nxënësit si të punësuar potencialë,në 

përputhje me specifikat e biznesit, dinamikat e punës, nevojat dhe vizionin e tij. 

- Krijimi i një klime pozitive në biznes, nëpërmjet energjisë së sjellë nga nxënësit dhe 

rifreskimit të stafit. 

- Promovimi i biznesit nëpërmjet nxënësve praktikantë, nëpërmjet informacionit që 

përcjellin në të njohurit e tyre, pjesëmarrjes në aktivitete të ndryshme, konkurse, etj. 

- Hapja e mentalitetit të biznesit dhe ndryshimi i vizionit të tij, nëpërmjet daljes nga 

korniza, duke mos funksionuar thjesht si “aparat” pune, prodhimi dhe financash, por 

duke shtuar funksione të reja, si aftësimi i profesionistëve të rinj.  

- Formimi i një kontigjenti më cilësor profesionistësh, me përvojë pune të fituar që gjatë 

viteve shkollimit dhe me njohje më të hershme me tregun e punës, kërkesat e tij, 

sfidat, etj., që do të përkthehet në të ardhmen në përfitim të bizneseve. 

 

Përfitimet e nxënësve 

- Përforcimi dhe konkretizimi i njohurive teorike të marra në shkollë, si dhe përftim i 

njohurive të reja, duke tejkaluar edhe ato të zotëruara nga instruktorët në shkollë. 

- Fitimi i aftësive profesionale në kushte dhe mjedise pune reale. 

 



 
 

 

 

 

 

- Fitimi/përmirësimi i aftësive të buta (komunikim, etikë, punë në grup, menaxhim kohe 

dhe situatash të vështira, zgjidhje problemesh të përditshmërisë së punës, etj.)  

- Përballja e hershme me tregun e punës dhe njohja e specifikave/kërkesave të tij. 

- Angazhim/punësimi i nxënësve më kohë të pjesshme gjatë viteve të praktikës, në 

orare të caktuara, ditë, evente apo periudha vecanërisht të ngarkuara pune. 

- Punësimi i nxënësve me kohë të plotë gjatë viteve të praktikës, duke u bërë plotësisht 

pjesë e tregut të punës që përpara mbarimit të shkollës. 

- Marrja e një shpërblimi monetar në rast angazhimi përtej orarit të praktikës apo në rast 

punësimi, në formë stimujsh të herëpashershëm ose në formë page të mirëfilltë. 

- Krijimi i hershëm i një netëork-u profesional, duke pasur mundësi të njohin, në formë 

zinxhiri, profesionistë të fushave përkatëse në sajë të eksperiencës në biznese.   

 

Përfitimet e shkollës dhe instruktorëve në shkollë 

- Pozicionimi i shkollave dhe instruktorëve në shkollë më pranë botës së biznesit dhe 

tregut të punës, duke mundësuar njohje më të mirë të dinamikave të tyre, nevojave që 

ata kanë për aftësi profesionale të punonjësve të ardhshëm, etj.  

- Nxitje e instruktorëve në shkollë për rritje profesionale dhe përditësim njohurish, për 

t’iu përgjigjur sa më mirë kërkesave të aktorëve të ndryshëm dhe tregut të punës. 

- Krjim i një dinamike të re në punën e instruktorit në shkollë, duke mos mbetur vetëm 

brenda suazës së mësimdhënies dhe përmbushjes së detyrimeve të zakonshme. 

- Përmirësimi i imazhit të shkollave dhe promovim i tyre në sajë të mundësisë për të 

realizuar praktika në biznes, organizimit apo pjesëmarrjes në aktivitete të ndryshme, etj. 

- Ndryshimi i opinionit mbi vlerën e arsimit të mesëm profesional në tërësi, falë 

mundësisë që u krijohet nxënësve për një aftësim simbiotik teori-praktikë dhe falë 

rritjes së shanseve për t’u bërë pjesë e tregut të punës në profilin përkatës, në mënyrë 

sa më të hershme dhe financiarisht të kënaqshme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

XI. Cilat janë sfidat dhe si t’i adresojmë ato? 

 
1. Angazhimi i instruktorëve në shkollënë ndjekjen e njëkohshme të nxënësve që 

realizojnë praktikat në biznes dhe atyre që i zhvillojnë në shkollë. Detyrimit për të 

qenë pranë nxënësve që kryejnë praktika në shkolla i mbivendoset ai i monitorimit nga 

afër të nxënësve në biznese, duke krijuar një situatë të vështirë për t’u menaxhuar, 

sidomos kur bëhet fjalë për numër të madh biznesesh, si dhe kur bizneset janë larg 

njëri-tjetrit. Vendosja e të gjithë nxënësve në biznes ose, në pamundësi, kryerja e disa 

moduleve në shkollë dhe e disa të tjerave në biznes, ku të përfshihen të gjithë nxënësit, 

mund të jenë opsione të vlefshme për zgjidhjen e këtij problemi. 

2. Plani për t’u larguar ose largimi i nxënësve jashtë vendit pas përfundimit të shkollimit 

profesionalxix. Kjo është një sfidë të dyfishtë, së pari, në drejtim të vazhdimësisë së 

bashkëpunimit me bizneset, të cilat stepen nga ideja se do t’u dedikohen praktikantëve 

që, «në fund të ditës», nuk do të furnizojnë tregun vendas të punës, së dyti, për shkak të 

krijimit të perceptimit kolektiv se shkollimi profesional, më tepër sesa dhënëse e një 

profesioni dhe përshpjetuese e integrimit në tregun lokal të punës, shërben mbi të 

gjitha si «trampolinë» drejt tregjeve të huaja të punës. Krahas politkave në rang vendi, 

rritja e kënaqshmërisë nga eksperienca në shkollë dhe biznes dhe krijimi i hapësirave 

për angazhim/punësim të nxënësit gjatë praktikës, mund të ndikojnë në rishqyrtimin e 

planeve për t’u larguar.  

3. Mbulimi i njëkohshëm nga ana e instruktorëve në biznes i punëve për të cilat janë 

përgjegjës në biznes dhe i rolit të tyre si instruktorë. Në kushtet kur në skemën e 

praktikave mbizotërojnë bizneset e vogla, me natyrë familjare, ku nuk ka ndarje të 

mirëfilltë të punëve dhe ku shpesh 1-2 persona mbulojnë thuajse çdo proces, mentorimi 

i nxënësve praktikantë është sfidues. Mentorimi është po ashtu i vështirë edhe kur 

instruktori është i punësuar në biznes, ndërkohë që nuk aplikohen instrumente për 

motivimin e tij. Filtrimi më i mirë i bizneseve që në fazën e përzgjedhjes së tyre dhe 

gjetja e formave për motivimin e instruktorëve (stimuj financiarë, stimuj jo materialë, 

reduktim i ngarkesës/orëve të punës, etj.) do të ndikonin pozitivisht në këtë aspekt. 

4. Ndërgjegjësimi i bizneseve mbi rolin që luajnë në zinxhirin e shkollimit profesional. Jo 

çdo biznes e ka të qartë rolin dhe ndikimin që ka në këtë proces. Përfshirja në takime, 

tryeza të rrumbullakëta, trajnime, etj. do t’i informonte më mirë dhe do t’i vinte në 

pozita përgjegjësie më të lartë këta aktorë.   

5. Përballja me perceptimin/gjykimin e bizneseve në lidhje me cilësinë e kontigjentit të 

nxënësve. Një pjesë e bizneseve shfaq pakënaqësi dhe pasivitet për shkak të nivelit jo të 

dëshiruar të praktikantëve, qoftë në aspektin e njohurive të tyre mbi fushat përkatëse, 

qoftë në lidhje me aftësitë e buta apo personalitetin e tyre. Një mendësi e tillë bëhet 

pengesë në krjimin e një klime pozitive për praktikantët në biznes, si dhe cënon 

predispozitën e bizneseve për të vazhduar bashkëpunimin me shkollat.Është e 



 
 

 

 

 

rëndësishme që bizneset të ndërgjegjësohen mbi faktin se, ndonëse jo të gjithë nxënësit 

janë njëlloj, të gjithëve u duhen dhënë shanse të barabarta. 

6. Mbizotërimi i bizneseve të specializuara/të fokusuaraxx. Prirja e sotme e bizneseve të 

fushave të caktuara është drejt specializimit në procese të ngushta. Në rastin e disa 

bizneseve partnere, kjo pengon zhvillimin e të gjitha moduleve të praktikës në një biznes 

të vetëm. Sfida mund përballohet nëpërmjet rotacionit të nxënësve në biznese të 

ndryshme.  

7. Pasqyrimi nga ana e instruktorëve në shkollë i njohjes më të mirë të botës së biznesit 

dhe tregut të punës në përgatitjen dhe orientimin/këshillimin e nxënësve drejt asaj që 

kërkon tregu i punës. Vendosja e instruktorëve në shkollë më pranë botës së biznesit ka 

ndikuar pozitivisht te mësuesit në drejtim të njohjes më të mirë të specifikave tëtregut 

të punës. Ndërkohë, është e vështirë të përcaktohet nëse realisht kjo përkthehet në 

përgatitje dhe orientim më të mirë të nxënësve drejt asaj që tregu i punës kërkon. 

Ndërveprimi më i ngushtë i instrukturorëve në shkollë me biznesin dhe shfrytëzimi i këtij 

informacioni në përditësimin e materialeve teorike për nxënësit, orientimin e nxënësve 

gjatë përzgjedhjes së profilit, sugjerimin e hapjes së drejtimeve/profileve të reja në 

shkollë, etj., do të ishin hapa konkretë në adresimin e kësaj sfide. 

8. Transporti drejt bizneseve të largëta. Një pjese e bizneseve të mëdha janë të 

lokalizuara jashtë qyteteve. Duke konsideruar se këto biznese nuk kanë mundësi as të 

lidhen nga transporti publik, mbërritja në biznes është sfidë për nxënësit. Në të njëjtën 

situatë shfaqen edhe instruktorët në shkollë, të cilët duhet të sigurojnë një mjet 

transporti personal dhe të shpenzojnë shumë kohë. E gjitha kjo përkthehet në një kosto 

personale. Zgjidhja do të ishte marrja e masave nga ana e shkollave për sigurimin e 

mjetit të përbashkët të transportit dhe mbulimin e kostos së udhëtimitxxi. 

9. Rritja e numrit të nxënësve praktikantë në drejtimin Hoteleri-Turizëm në mënyrë jo 

proporcionale me rritjen e numrit të bizneseve. Numri i kufizuar i bizneseve rajonale 

bën të vështirë përballimin e një rritjeje të numrit të kërkesave të nxënësve të këtij 

drejtimi për të zhvilluar praktikën në biznese, aq më tepër që kërkohet një përputhje sa 

më e plotë e moduleve mësimore me sektorët e ofruar në biznes. Do të ishte e 

përshtatshme që në këto raste, në bazë të një inputi nga bizneset, në këto drejtime të 

kërkuara të zhvillohen profile të ndryshme. Njëkohësisht, të vendosen kuota për 

profilet, duke konsideruar kapacitetin e shkollës dhe kërkesën e tregut të punës. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

XII. Rekomandime 
 

1. Rifreskim i informacionit të bizneseve dhe nxënësve mbi modelin e skemës së 

sugjeruar nga projekti, nëpërmjet trajnimeve të posaçme, duke i mëshuar veçanërisht 

fazave dhe detyrimeve të aktorëve pas sistemimit të nxënësve në praktikë. 

2. Përzgjedhje më e kujdesshme e bizneseve partnere. Një pjesë e konsiderueshme e 

nxënësve dhe disa isntruktorë në shkollë, propozojnë që filtrimi i bizneseve të mos 

mjaftohet thjesht me pranimin e biznesit për të bashkëpunuar apo plotësimin e 

kritereve formale, por të shqyrtohen më mirë edhe aspekte të tjera si: aftësia e 

instruktorit për të ushtruar rolin e tij, klima në biznes, predispozita e biznesit për t’i bërë 

realisht nxënësit pjesë të punës së tyre, etj.  

3. Gjetje dhe aplikim i mekanizmave për ndërgjegjësim të bizneseve/instruktorëve në 

lidhje me rolin që luajnë në zinxhirin e shkollimit profesional. Ende biznesi nuk është i 

qartë dhe i ndërgjegjshëm se ç’rol mund të luajë si në mikroshkallë, pra në progresin 

dhe performancën profesionale të një nxënësi, ashtu edhe në makroshkallë, si një 

element themeltar në shkollimin dhe formimin profesional në tërësi, si përafrues dhe 

lidhës i shkollës me tregun e punës. Gjetja dhe vënia në jetë e mekanizmave që nxisin 

ndërgjegjësimin e bizneseve, të tilla si: shpeshtimi i kontakteve dhe diskutimeve mes 

tërësisë së aktorëve të përfshirë, trajnimi i vazhdueshëm i instruktorëve, promovimi i 

historive të suksesit me përfitime reciproke, etj. janë thelbësore në këtë drejtim. 

4. Organizim/shpeshtim i tryezave të diskutimit ndërmjet bizneseve. Ky sugjerim vjen 

veçanërisht nga bizneset që kanë hyrë rishtas në skemën e praktikave profesionale. Të 

përballur me një situatë krejtësisht të re, disa nga bizneset e interesuara i konsiderojnë 

të nevojshme diskutimet me partnerë të rajoneve të ndryshme, për të ndarë 

eksperiencat dhe për të konsoliduar procesin.  

5. Informim dhe ndërgjegjësim më i madh i nxënësve mbi vlerën e aftësimit teorik dhe 

praktik në çdo sektor të përfshirë, si dhe mbi hapësirat që krijon tregu i punës për 

secilin sektor. Preferenca e theksuar e nxënësve ndaj një sektori të caktuar shoqërohet 

me mangësi në eksperiencën që duhet të fitojnë gjatë praktikës në biznes dhe, më tej, 

në shpërndarje jo optimale të nxënëseve sipas profileve. Në një plan afatgjatë, kjo do të 

ndikonte në krijimin e një oferte që nuk i përgjigjet kërkesave të tregut të punës, duke 

krijuar tepricë të fuqisë punëtore në disa sektorë dhe mungesë në sektorë të tjerë. 

Bizneset vënë theksin në punën më të madhe që duhet të bëjë shkolla me nxënësit në 

drejtim të këshillimit dhe orientimit të duhur të tyre. 

6. Rivlerësim i disa profileve të hapura rishtazi në fushën e menaxhimit, të cilat 

perceptohen të integruara në mënyrë të sforcuar, të pamenduara mirë dhe jo në 

përputhje me ofertën dhe kërkesat e tregut të punës. Sugjerimi vjen nga instruktorë në 

shkollë në lidhje me profilin “Menaxhim biznesi” në drejtimet e shkollës Industriale – 

Vlorë dhe “Menaxhim hotelier” në drejtimin Hoteleri-Turizëm të shkollave që e ofrojnë. 

Sipas tyre, duke pasur parasysh programin mësimor të viteve pararendëse, nuk mund të 



 
 

 

 

 

pretendohet që nxënësit të përftojnë aftësimin e duhur teorik dhe praktik për të 

justifikuar marrjen e një profesioni të tillë, ndërkohë që bizneset kërkojnë individë të 

kualifikuar në nivele menaxheriale (me diplomë universitare) dhe mundësisht me 

eksperiencë të mëparshme në këtë fushë, pasi këto pozicione janë të lidhura direkt me 

suksesin e biznesit në tërësi. 

7. Modifikim dhe përditësim i kurrikulave tashmë të vjetëruara dhe me përsëritje të 

panevojshme. E shtruar si nevojë nga instruktorët në shkollë të drejtimeve teknike, 

kurrikulat duhet të ndryshohen, duke grupuar/tkurrur një pjesë të temave ekzistuese 

dhe duke i lënë vend temave më bashkëkohore, për të ndjekur ritmin e zhvillimit të 

fushave përkatëse dhe për t’iu përshtatur dinamikave aktuale në botën e biznesit. 
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Anekse 

 

Rast studimi 1: Zhvillimi i praktikave profesionale gjatë periudhës së pandemisë së COVID-19 
 

Të ndodhur në një situatë të papritur, ku pothuajse çdo aktivitet i bizneseve u ndërpre nga 

masat e marra të qeverisë për mospërhapjen e virusit COVID-19, shkollat, si edhe praktikat që 

zhvilloheshin në biznese, u pezulluan menjëherë. Disa nga shkollat sapo kishin përfunduar 

marrëveshjet e lidhura me disa biznese dhe për herë të parë gjendeshin plot entusiazëm në 

fazën e pozicionimit të nxënsve në biznese, si në rastin e shkollës SHTET - Tiranë. Duke kuptuar 

që kjo situatë kërkon kohë për t’u normalizuar, filluan të shihen mënyra alternative për 

zhvillimin e procesit mësimor dhe realizimit të praktikave. Nga intervistat telefonike të 

realizuara gjatë kësaj periudhe, evidentohet se një pjesë e nxënësve zhvillojnë praktikat në 

kushte shtëpie. Rastet më tipike gjatë intervistave ishin: profili TIK dhe Elektronikë, ku praktika 

vazhdon të zhvillohet me punët në grup dhe me takimet që zhvillojnë me bizneset në mënyrë 

virtuale; profili Konfeksione, ku nxënësit zhvillojnë punime të caktuara me mjete shtëpiake; 

profili Ekonomik, ku nxënësit praktikohen nëpërmjet detyrave dhe rasteve studimore;  drejtimi 

Hoteleri-Turizëm, ku nxënësit kanë vënë në zbatim njohuritë dhe recetat e reja në gatimet 

familjare, ndërkohë që në profilet Mekanikë, SHMT, Instalime Termohidraulike, ka raste 

sporadike të nxënësve që, me dëshirën e tyre, vazhdojnë të zhvillojnë praktikën pranë ndonjë 

biznesi me orare të limituara, për projekte specifike. Këto konstatime konvergojnë në një pjesë 

të profileve edhe rezultatet e studimit sasior të realizuar gjatë muajit mars me 2048 nxënës të 

shkollave profesionale. Kështu, në këtë qasje sasiore, rezulton se, gjatë kësaj periudhe, rreth 

30% e nxënësve e realizojnë praktikën nëpërmjet projekteve, rreth 42% e realizojnë në kushte 

shtëpie dhe rreth 26% nuk janë duke e realizuar momentalisht atë, ndërkohë që rreth 2% nuk 

kanë dhënë asnjë përgjigje. Vlen të theksohet njëkohësisht se gjatë diskutimeve telefonike ky 

trend ka diferencime në konstatimin e zhvillimit të praktikave në drejtimet e industrive të 

rënda.  Të dhënat e studimit sasior, të specifikuara sipas drejtimeve, paraqiten në grafikun më 

poshtë.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
Figura 7: Zhvillimi i praktikave të secilit drejtim nga të dhënat e studimit sasior 

 

 

 
Rast studimi 2: Mospërputhje të planit të punës me atë që nxënësit realizojnë 
 
Në disa shkolla vërehen oferta të limituara të bizneseve lokale, të cilat nuk mbulojnë të gjitha 

fushat apo shërbimet që kërkohen sipas moduleve. Shkollat dhe instruktorët në shkollë edhe 

pse janë koshient për mangësitë që mund të krijohen në zhvillimin e plotë të moduleve pranë 

këtyre biznese, kanë vlersuar më shumë predispozitën e instruktorëve në biznese dhe aftësitë 

shumë të mira që nxënësit kanë përfituara. Të tilla raste mund të përmendim:  

• Drejtimi TIK në shkollën Kolin Gjoka – Lezhë, në shkollën Gjergji Canco – Tiranë dhe në 

shkollën Sali Ceka – Elbasan, ku nxënësit, gjatë viteve të praktikës, duhet të aftësohen si 

në fushën e hardëare, ashtu edhe në atë të softëare, ndërkohë që bizneset lokale 

operojnë thuajse tërësisht në fushën e hardëare ose vetëm në fushën e softëareve;  

• Drejtimi Hoteleri-Turizëm në shkollën Kolin Gjoka – Lezhë, në shkollën Hamdi Bushati – 

Shkodër dhe Sali Ceka – Elbasan, ku një pjesë e nxënësve kryen praktikë në biznese që 

nuk përfshijnë një pjesë të moduleve, duke mundësuar një rotacion të pjesshëm të 

posteve të punës; 

• Drejtimi SHMT në shkollën Industriale – Vlorë, i drejtimit SHMT dhe Elektroteknikë në 

shkollën Ali Myftiu – Elbasan dhe i drejtimit Elektroteknikë në shkollën Gjergji Canco -  

 



 
 

 

 

 

 

Tiranë, duke qenë se bizneset e kësaj fushe (si kudo në botë) priren drejt ngushtimit të gamës 

së profileve. Dallimi i shkollave Gjergji Canco-Tiranë, Ali Myftiu-Elbasan dhe Pavarsia-Vlorë nga 

shkollat e tjera evidentohet edhe në studimin sasior, ku këto tri shkolla rezultojnë me 

përqindjen më të madhe të nxënësve që zhvillojnë praktikën në laboratorët/bazat prodhuese të 

shkollës); 

 
 

ECURIA E PRAKTIKAVE PROFESIONALE NË BIZNES SIPAS SHKOLLAVE 
 
 

SHKOLLA TREGTARE VLORË 
 

Skema e  praktikës e aplikuar në shkollën Tregtare Vlorë njihet shumë mirë nga instruktorët në 

shkollë dhe përputhet në një masë të kënaqshme me skemën e sugjeruar nga projekti. Falë 

eksperiencës së fituar vit pas viti, sistemimi i nxënësve në biznese rezulton më i thjeshtë dhe 

më pak i lodhshëm për aktorët e implikuar. Koordinatori i MB dhe instruktorët në shkollë 

ndjekin në mënyrë skrupuloze të gjitha procedurat deri në sistemimin e të gjithë nxënësve në 

biznes. Të gjitha planet me të cilat nxënësit pajisen para se të shpërndahen në bizneset 

përkatëse janë individuale. Shkolla është treguar veçanërisht e kujdesshme në përzgjedhjen e 

bizneseve me të cilat bashkëpunon drejtimi Hoteleri-Turizëm, duke u përqëndruar thuajse 

tërësisht në biznese të tipit “resort”, të cilat ofrojnë gamë shërbimesh dhe aktivitetesh që 

mundëson realizimin e plotë të temave mësimore të përfshira në module, si dhe rotacion të 

plotë të posteve të punës. Përjashtim bëjnë biznese të cilat nuk ofrojnë kushte për mbulim të të 

gjitha moduleve dhe posteve të punës, por që shkolla vazhdon të ruajë marrëdhëniet, në sajë të 

eksperiencës pozitive me praktikantët, aftësive të spikatura të instruktorit nëbiznes, etj.9 Puna 

me bizneset ndihmohet edhe nga pasurimi i vazhdueshëm i një databaze, ku përfshihen të 

dhënat për të gjitha bizneset, si dhe për nxënësit e shpërndarë sipas tyre. Për të evituar 

ngarkimin e biznesit me një numër të madh praktikantësh brenda së njëjtës ditë, është 

ndërtuar një grafik për një shpërndarje sa më të balancuar të nxënësve në biznes gjatë ditëve 

të javës. Procesi i monitorimit të nxënësve në biznes i përgjigjet detyrimit të vizitave cdo 2-3 

javë, madje edhe më shpesh, sic pohohet nga të gjithë aktorët. Instruktorët në shkollë e 

perceptojnë ndjekjen nga afër të nxënësve në biznes si detyrim profesional, por edhe moral. 

Procesi facilitohet nga përqëndrimi i nxënësve në një numër jo të madh biznesesh, si dhe nga 

ndarja e bizneseve jo vetëm sipas klasave, por edhe sipas zonave. Në monitorimin e nxënësve 

merr pjesë herë pas here edhe drejtoria e shkollës, e cila organizon edhe takime me bizneset 

dhe instruktorët në shkollë për të diskutuar mbi ecurinë dhe problematikat e praktikës në  

 

 

 
9 Rasti i fast-food “Kolona”. 



 
 

 

 

 

biznes. Ashtu sic parashikon edhe skema e praktikës, nxënësve u ofrohet edhe 

këshillim/orientim në lidhje me karrierën e tyre profesionale, proces i cili vazhdon gjatë gjithë 

viteve të shkollës dhe kulmon në prag të përzgjedhjes së profilit, ku instruktorët në shkollë 

bëjnë të njohura opsionet e mundshme, japin sugjerime në bazë të njohjes së aftësive/prirjeve 

të nxënësve dhe i orientojnë edhe në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Gjithsesi, 

krahasuar me pjesën tjetër të hallkave të skemës së praktikës, ky aspekt është më pak i 

dukshëm. 

 

Bizneset partnere të shkollës Tregtare janë bashkëpunuese dhe të interesuara për 

mbarëvajtjen e praktikës profesionale. Me ndonjë përjashtim, bizneset shfaqen shumë të 

prirura për të qenë pjesë e praktikave edhe në të ardhmen, duke i konsideruar ato si thelbësore 

në formimin profesional të nxënësit dhe njohjen e tij me tregun e punës. Sipas bizneseve, 

nxënësit marrin aftësi konkrete profesionale, mësojnë të realizojnë vetë disa procese pune, 

aftësohen për të punuar në grup, për të menaxhuar kohën, për të përballuar ngarkesën, etj., si 

dhe përfitojnë në drejtim të komunikimit, etikës profesionale, etj. Problem për bizneset mbetet 

këmbëngulja e nxënësve për t’u angazhuar vetëm në një sektor të caktuar, duke mos i kushtuar 

vëmendjen e duhur sektorëve të tjerë. Kjo tendencë vërehet veçanërisht në drejtimin Hoteleri-

Turizëm, ku thuajse të gjithë nxënësit synojnë drejt kuzhinës. Kjo jo vetëm cungon përgatitjen 

profesionale të nxënësit, por edhe kompromenton binomin kërkesë-ofertë në tregun e punës, 

aq më tepër në tregun lokal (Vlorë), ku ka një nevojë të madhe veçanërisht për individë të 

kualifikuar në sektorin e shërbimit në sallë.  

 

Instruktorët në shkollë dhe koordinatori i MB e konsiderojnë praktikën profesionale në biznes 

shumë të rëndësishme në formimin e nxënësit. Sipas tyre, praktika është kryefjala e dinamikës 

së shkollës dhe aktorëve të lidhur me të. Sipas pjesës më të madhe të instruktorëve në shkollë 

dhe koordinatorit të BR, praktika në biznes është kompletuesja e aftësimit profesional të 

nxënësit tashmë të pajisur me njohuritë bazë teorike, si dhe celësi që hap portën e tregut të 

punës. Në këndvështrimin e instruktorëve në shkollë, nxënësit ndihen më të sigurtë në vetvete, 

më të motivuar dhe gjithnjë e më të kompletuar në aspektin profesional, vecanërisht ata që 

edhe punësohen nga biznesi ku zhvillojnë praktikën. Sipas po të njëjtëve aktorë, procesi i 

praktikës shfaq mangësi te instruktorët nëbiznes për shkak të ngarkesës së madhe të punës, e 

cila u lë pak kohë për t’ia kushtuar nxënësve. Kjo kërkon, sipas tyre, kujdes më të madh në 

përzgjedhjen e bizneseve dhe caktimin e instruktorëve nëbiznes. Gjithashtu, instruktorët 

nëbiznes vënë theksin nërëndësinë e trajnimeve të instruktorëve nëbiznes, të cilat I 

ndërgjegjësojnë për rolin/detyrimet e tyre ndaj praktikës/praktikantëve dhe u rrisin shkallën e 

profesionalizmit në mentorim. Sipas tyre, trajnimi ka dhënë fryte te instruktorët në biznes që e 

kanë ndjekur. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Për nxënësit e shkollës, praktika në biznes është thelbi dhe kuptimi i shkollimit profesional, por 

ndjesitë nuk janë të njëjta për të gjithë. Praktika shihet me shumë vlerë për nxënësit e drejtimit 

Hoteleri-Turizëm, të cilët praktika i shoqëron në cdo vit dhe i con natyrshëm drejt tregut të 

punës (gjatë ose menjëherë pas shkollës), ndërkohë që në drejtimin Ekonomik vërehet njëfarë 

skepticizmi, si nga e nxënësve, ashtu edhe e instruktorëve në shkollë. Kjo lidhet me faktin se, 

ndryshe nga drejtimi Hoteleri-Turizëm, bizneset që presin nxënësit e Ekonomikut nuk i 

ingranojnë sic duhet në proceset e punës, duke mos i dhënë mundësi të merren me 

dokumentacionin apo punë të lidhura mirëfilltazi me fushën, dhe duke i caktuar punë që nuk 

përputhen realisht drejtimin e tyre dhe modulet e parashikuara (sistemim raftesh, vendosje 

çmimesh, por edhe të tjera të papërshtatshme si: ngarkim-shkarkim, pastrim, etj.). Më 

problematike situata paraqitet te nxënësit e profilit Tregti, duke sjellë edhe pakënaqësi në 

radhët e nxënësve, si dhe një qëndrim të rezervuar të instruktorëve në shkollë ndaj 

vlefshmërisë së praktikave në këtë drejtim. Shpërndarja e nxënësve të këtij profili kryesisht në 

supermarkete ka zgjidhur nga njëra anë problemin e gjetjes së një biznesi për praktikën, pasi 

supermarketet mund të akomodojnë më shumë nxënës, por vihet në diskutim fakti nëse është 

ose jo modeli i duhur i biznesit ku një nxënës i Ekonomikut duhet të realizojë praktikën. Në 

profilin Sigurime, ku puna në biznes kryet në zyrë dhe bazohet thuajse tërësisht në 

dokumentacion, praktika nuk shfaq probleme. Rezervat e instruktorëve në shkollë të drejtimit 

Ekonomik në lidhje me praktikën i kanë shtyrë drejt marrjes së vendimit për të mos çuar në 

praktikë as nxënësit e vitit të parë, duke pasur parasysh edhe moshën e tyre dhe nevojën për 

konsolidim të njohurive teorike, as ata të vitit të katërt, duke e lidhur me ngarkesën e tyre në 

kuadër të provimeve të maturës dhe, për rrjedhojë, me nevojën për të qëndruar më të lidhur 

me shkollën dhe instruktorët në shkollë. Gjithashtu, siç theksojnë instruktorët në shkollë, 

praktikat për nxënësit e drejtimit Ekonomik nuk janë aq rezultative as në drejtim të punësimit 

ose, të paktën ky përfitim nuk shfaqet qartë, pasi tregu i punës preferon të thithë ekonomistë 

me arsim universitar, gjë që e shtyn pjesën më të madhe të nxënësve të synojë ndjekjen e 

universitetit dhe të mos ketë interes të punësohet gjatë ose menjëherë pas përfundimit të 

shkollës.  

 

Ndër vështirësitë dhe sfidat kryesore me të cilat ndeshen aktorët janë: mentorimi jo gjithnjë i 

duhur i nxënësve për shkak të ngarkesës së instruktorëve në biznes gjatë punës, lidhur ngushtë 

edhe natyrën e pjesës më të madhe të bizneseve bashkëpunuese (resorte dhe supermarkete të 

mëdha); frytshmëria e diskutueshme e praktikave profesionale të nxënësve të drejtimit 

Ekonomik, për arsyet e artikuluara më sipër; “dyndja” e nxënësve të drejtimit Hoteleri-Turizëm 

drejt kuzhinës, duke neglizhuar sektorë të tjerë mjaft të kërkuar në tregun e punës, etj. 

 

Ndër propozimet kryesore të aktorëve veçohen: aktivizimi i mekanizmve lehtësues për 

instruktorët nëbiznes (psh. reduktim i orëve/ngarkesës së punës), që ngarkesa e tyre e punës  

 



 
 

 

 

 

 

mos bëhet pengesë në mentorim, që roli i tyre të luhet në mënyrë sa më të përgjegjshme dhe 

që performanca e tyre të jetë në rritje; shqyrtimi më i kujdesshëm i profileve potenciale të 

shkollimit, duke analizuar më mirë para hapjes së tyre, formimin e nxënësve gjatë viteve të 

mëparshme shkollore, kërkesën e tregut të punës dhe konkurueshmërinë e ofertës universitare 

në të njëjtën fushë 10 ; ndryshimi i mentalitetit të biznesve në lidhje me aftësitë dhe 

profesionalizmin e nxënësve të shkollave profesionale, veçanërisht të drejtimit Ekonomik, në 

mënyrë që t’u besohen punë të lidhura fushën, si dhe të shihen si ekonomistë të mirëfilltë pas 

mbarimit të shkollës, me njohuritë e duhura në fushën e dokumentacionit dhe jo thjesht si 

punonjës supermarketi. 

 

Në tërësi, shkolla rezulton e përkushtuar për të garantuar një ecuri sa më të mirë të 

praktikave dhe instituese në drejtim të rolit që luan secili aktor (nxënës, instruktorë në 

shkollë, biznes), duke i nxitur të gjithë drejt korrektesës, përmbushjes së detyrimeve në masë 

sa më të kënaqshme dhe performancës gjithnjë e më të lartë, por nuk vërehet e njëjta situatë 

në të dyja drejtimet: praktika duhet shumë më e konsoliduar dhe eficente në drejtimin 

Hoteleri-Turizëm, ndërkohë që në atë Ekonomik, për edhe vetë specifikat e fushës dhe të 

bizneseve, praktika nuk ka po të njëjtin impakt.  

 

 

SHKOLLA INDUSTRIALE “PAVARËSIA” – VLORË 
 

Skema e praktikës në këtë shkollë gjen më pak aplikim në fazën e parë të saj (para sistemimit të 

nxënësit në biznes) krahasuar me shkollat e tjera, nga njëra anë për shkak të zhvillimit të 

praktikave në shkollë për një pjesë të konsiderueshme të nxënësve, nga ana tjetër pasi, në 

pjesën më të madhe të rasteve, bizneset janë gjetur dhe kontraktuar nëpërmjet njohjeve 

personale, duke mos ndjekur kështu hapat që përmban skema. Fakti që një pjesë e nxënësve e 

realizon praktikën në shkollë e bën të vështirë monitorimin e nxënësve në biznes nga ana e 

instruktorëve në shkollë, të cilët herë pas here mjaftohen edhe me kontaktimin e instruktorëve 

nëbiznes me telefon. Një ndër problemet që shfaqet në lidhje me atë që skema parashikon ka 

të bëjë me plotësimin e kritereve të bizneseve. Siç dëshmojnë instruktorët në shkollë, tendenca 

e përgjithshme e bizneseve të fushave teknike, ashtu si në të gjithë botën, është drejt 

specializimit, duke mos përfshirë të gjithë sektorët që u korrespondojnë moduleve dhe posteve 

të parashikuara të punës. Kjo ngre pikëpyetje dhe kërkon diskutim në lidhje me faktin se sa të 

përshtatshme janë realisht disa prej bizneseve dhe kërkon ndoshta përzgjedhje më të 

vëmendshme, por në të njëjtën kohë situata është e vështirë të ndryshohet pasi e tillë është 

oferta lokale. Skema e aplikuar e praktikës respekton protokollin në mënyrën e vlerësimit të  

 

 

 
10Rasti i profilit Shërbime Hoteliere, i cili shihet me rezervë nga mësuesit në lidhje me punësimin e ardhshëm të të diplomuarve. 



 
 

 

 

 

nxënësve, ku instruktorët e praktikës shprehen se marrin gjerësisht në konsideratë edhe 

opinionin e instruktorit nëbiznes. 

 

Në tërësi, diskutimet me bizneset e shkollës ishin disi sipërfaqësore dhe “të thata”, ndaj edhe 

konkludimi mbi perceptimet e tyre rezulton disi i vështirë. Gjithsesi, thelbi i opinionit të tyre 

doli qartë në dy aspekte: praktikat sipas bizneseve janë shumë të vlefshme në përvetësimin e 

profesionit nga ana e nxënësit; bizneset stepen në bashkëpunim për shkak të dy problemeve 

kryesore: punësimi i nxënësve në një tjetër biznes pas përfundimit të praktikës dhe planet e tyre 

për të emigruar, lëvizje të cilat, në sytë e biznesve, zhvlerësojnë punën e bërë prej tyre për 

aftësimin profesional të nxënësve. 

 

Instruktorët në shkollë dhe koordinatori i MB i vlerësojnë praktikat në biznes dhe janë të 

bindur në përfitimet e nxënësve, të tilla si: aftësimi në sektorë dhe poste pune të caktuar, 

mundësia për të fituar përvojë në sektorin e preferuar, punësimi e një pjese të nxënësve (me 

kohë të pjesshme ose të plotë) shpërblimi monetar për punën e kryer, etj., por, njëkohësisht, 

shprehin edhe një sërë rezervash. Sipas stafit të shkollës, një nga pikat e dobëta të praktikave 

profesionale në biznes lidhet cilësinë dhe performancën jo të duhur të biznesve lokale. 

Aktivitetet/shërbimet e ofruara janë shpesh tepër modeste, duke mos mundësuar angazhim të 

kënaqshëm të praktikantëve, si dhe kapitali njerëzor, në më të shumtën e rasteve, lë për të 

dëshiruar, duke vështirësuar ndërveprimin e nxënësve me stafin, si duke mos përcjellë siç duhet 

aftësitë profesionale dhe ato të buta. Një tjetër shqetësim i ngritur nga instruktorët në shkollë 

lidhet me instruktorët nëbiznes, të cilët, për shkak të natyrës së punëve në biznes, e ka të 

vështirë të gjejë kohën për t’i shpjeguar nxënësve. Gjithashtu, ndërgjegjësimi I tyre në lidhje me 

rolin që duhet të luajnë në skemën e praktikës është I pamjaftueshëm. Instuktorët në shkollë 

vënë theksin edhe në rëndësinë e përditësimit të planeve mësimore, të cilat janë të vjetëruara, 

me shumë përsëritje dhe me lidhje të dobët me atë që realizohet në ditët e sotme në tregun e 

punës.  

 

Nxënësit përzgjedhin vetë nëse dëshirojnë t’ realizojnë praktikat në shkollë (në Bazën 

Prodhuese ose në laborator) apo në biznes. Ata që e zhvillojnë praktikën në biznes vlerësojnë 

mbi të gjitha mundësinë për të parë nga afër proceset e punës, marrjen e njohurive shtesë 

përtej programit mësimor, vendosjen përballë problemeve dhe defekteve reale, si dhe njohjen 

me tregun e punës. Ndonëse nxjerrin në pah edhe probleme me të cilat ndeshen gjatë praktikës 

(operimin e biznesit në një sektor të vetëm, mbajtjen me orare të zgjatura, angazhimin në të 

njëjtën punë/proces gjatë gjithë orarit të praktikës11, etj.), ata janë të bindur se në biznes 

përfitojnë shumë më tepër sesa në shkollë. Shumë nxënës janë edhe të punësuar kundrejt 

pagesës në bizneset ku zhvillojnë praktikën, gjë që i shton vlerën këtij modeli të realizimit të 

praktikës. Kjo kategori ndihet edhe më e sigurtë në vetvete për aftësitë profesionale që  

 
11 Vecanërisht e shprehur te nxënësit e profilit Elektrike, të cilët theksojnë se merren vetëm me instalime sahatesh. 



 
 

 

 

 

 

 

zotëron, si dhe e ndjen veten që tani pjesë të tregut të punës. Nxënësit shprehen se 

instruktorët në biznes janë shumë të aftë në fushën e tyre dhe se kanë raporte shumë të mira 

me ta, por, duke konsideruar informacionin e vjelë dhe ndjesitë e marra nga të gjithë aktorët, 

duket se vlerësimi pozitiv I nxënësve mbi instruktorët nëbiznes është më tepër në planin 

personal (natyra e instruktorit në biznes, lirshmëria në komunikim, aftësitë individuale), 

ndërkohë që ajo që nxënësit përfitojnë profesionalisht është kryesisht efekt i ndjekjes së 

instruktorit në biznes gjatë punës, si dhe I interesit/pasionit të vetë nxënësit për mësuar, 

ndërkohë që procesi I mentorimit, në kuptimin e plotë të fjalës, nuk është në nivelin e duhur.  

Pa dashur të paragjykojmë, mund të themi se kjo lidhet me natyrën e punës në biznese të tilla 

dhe prirjen e punonjësit për të qenë më tepër “fizik” sesa “verbal”, ndaj është vështirë të 

superohet si problem. Nxënësit që qëndrojnë në shkollë e shohin këtë formë të kryerjes së 

praktikës si më efikase në sajë të gjerësisë së informacionit të marrë, mundësisë e njohjes më 

të plotë të sektorëve/proceseve të ndryshme të punës, shpjegimit më profesional nga ana e 

instruktorit të praktikës, krijimit të një ideje më të qartë në profilin që do të përzgjidhet, etj., 

por pa mohuar edhe avantazhet e praktikës në biznes. Kjo kategori nxënësish e percepton më 

të largët tregun e punës. Një tjetër problem që prek në tërësi nxënësit e shkollës është dëshira 

apo plani i tyre për t’u larguar nga vendi (kryesisht në Gjermani) pas përfundimit të shkollës. 

Përshtypja e marrë gjatë diskutimeve me nxënësit është se, të paktën për një pjesë të tyre, 

shkolla shihet më tepër si rruga që duhet ndjekur për të marrë një diplomë të vlefshme për 

tregun e huaj të punës. Vecanërisht e theksuar kjo tendencë shfaqet te nxënësit e drejtimit TIK, 

por edhe Auto dhe Mekanikë e Përgjithshme. 

 

Një ndër problemet kryesore të praktikave profesionale në këtë shkollë është fakti që klasat e 

mbuluara nga një instruktor në shkollë janë të ndara pjesërisht në biznes dhe pjesërisht në Bazë 

Prodhuese ose laborator, duke e bërë të vështirë për instruktorët e praktikës ndjekjen nga afër 

të të gjithë nxënësve. Situata komplikohet edhe më tej nga numri i madh i bizneseve 

bashkëpunuese, veçanërisht në drejtimin SHMT, si dhe nga largësia e madhe e një pjese të 

bizneseve nga shkolla dhe nga njëri-tjetri. Instuktorët në shkollë kërkojnë zgjidhje të problemit, 

por nuk sugjerojnë ndonjë strategji konkrete. Ndërkohë, ky problem nuk shfaqet në profilin 

Elektrike, duke qenë se, për shkak të ofertës së limituar lokale në kompani të fushës12, nxënësit 

janë përqëndruar në OSHEE, çka lehtëson punën monitoruese të instruktorit të praktikës. 

Gjithsesi, edhe në këtë profil shfaqen probleme për shkak të mospërputhjes së moduleve me 

atë që realizohet në biznes, si dhe pamundësisë së përfshirjes në nxënësit në disa procese të 

caktuara për shkak të mungesës së kualifikimit në sigurimin teknik.13 Ndërkohë, probleme  

 
12 Kompani të vogla, shpesh të paregjistruara. 
13 Për këtë arsye, nxënësit nuk lejohen të futen në kabina elektrike e të punojnë me transformatorët. Një vit më parë, një grup 
nxënësish praktikantë, me mbështetjen e projektit, u aftësuan në sigurimin teknik dhe u pajisën me certifikatat përkatëse. 
Mësuesit e përkrahin këtë iniciativë me bindjen se mundëson një realizim më të plotë dhe më të vlefshëm të praktikës në 
biznes.  



 
 

 

 

 

 

 

konstatohen edhe në praktikën e realizuar në Bazën Prodhuese të shkollës. Ndonëse 

instruktorët e praktikës janë ndër profesionistët më të mirë të rajonit (sipas fushave përkatëse), 

amortizimi i Bazës Prodhuese e vështirëson aftësimin profesional të nxënësve.  

 

Sfidat dhe vështirësitë e hasura në realizimin e praktikës kanë të bëjnë kryesisht me: 

mospërputhjen e sektorëve/aktiviteteve që ofron biznesi me atë që nxënësit duhet të zhvillojnë 

në praktikë; ndjekjen paralelisht të nxënësve që zhvillojnë praktikën në shkollë dhe atyre të 

shpërndarë në biznese nga ana e instruktorit të praktikës; monitorimin e një numri të madh 

biznesesh, shpesh të largëta; cënimin e marrëdhënieve me biznesin dhe vënien në diskutim e 

vazhdimësisë së pjesëmarrjes së tij në praktikë në rastet kur nxënësi përfundon praktikën dhe 

punësohet nga një biznes tjetër; tendencën e nxënësve për t’u larguar jashtë shteti; natyrën e 

burimeve njerëzore të bizneseve të fushës, për të cilat roli i instruktorit në biznes është sfidues 

etj. 

 

Propozimet e ardhura nga aktorë të ndryshëm përmblidhen në: rritjen e shkallës së 

ndërgjegjësimit të instruktorëve nëbiznes përsa i takon rolit dhe kontributit që duhet të japin; 

gjetjen e mënyrave/instrumenteve për informim dhe ndërgjegjësim më të mirë të nxënësve në 

lidhje vlerën e shkollimit profesional në tregun vendas të punës, për të zbutur prirjen e tyre për 

të emigruar; nxitjen e bashkëpunimit dhe kënaqshmërisë reciproke mes biznesit dhe nxënësit, 

në mënyrë që nxënësi të mos priret të zhvendoset drejt një biznesi tjetër, etj. 

 

Në tërësi, në shkollën Industriale “Pavarësia”, praktikat profesionale në biznes, pavarësisht 

njohjes së rëndësisë dhe vlerës së tyre nga ana e të gjithë aktorëve dhe efekteve pozitive në 

punësimin e nxënësve, janë mjaft sfiduese, lidhur ngushtë vecanërisht me ofertën e 

bizneseve lokale (në aspektin e sektorëve të ofruar dhe kapitalit njerëzor), si dhe me 

vvështirësinë në monitorimin e klasave të fragmentuara mes praktikës në biznes dhe asaj në 

shkollë. 

 

 

SHKOLLA KOLIN GJOKA - LEZHË 
 

Skema e  praktikës sipas modelit të sugjeruar nga projekti rezulton të njihet mirë nga 

instruktorët në shkollë. Nga njëri vit në tjetrin, konstatohet më shumë siguri dhe lehtësi në 

hapat e skemës deri në momentin e sistemimit të nxënësve në biznes. Instruktorët në shkollë 

ndihen më komodë në raportin me rolin dhe detyrimet e tyre. Marrëdhëniet me pjesën më të 

madhe të bizneseve janë në përforcim të vazhdueshëm, duke krijuar një rrjet solid biznesesh  

 

 



 
 

 

 

 

bashkëpunuese. Konsolidimi i rrjetit të bizneseve shihet në vazhdimësinë e marrëdhënieve 

tashmë disavjeçare me shkollën dhe mbajtjen e numrit të praktikantëve të marrë. Kompleksi 

agroturistik “Mrizi i Zanave”, një prej bizneseve më aktive në skemën e praktikave, jo vetëm që 

vazhdon të presë praktikantë të drejtimit Hoteleri-Turizëm, por është ofruar të marrë disa nga 

praktikantët e drejtimit të sapoçelur Teknologji Ushqimore. Problem vazhdon të mbetet 

pamundësia e një pjese të bizneseve për ndjekjen e moduleve të planit mësimor dhe aplikimin 

e rotacionit të posteve të punës, qoftë për shkak të mungesës së sektorë, qoftë si rrjedhojë e 

natyrës sezonale të bizneseve. Njohjet personale kanë peshë të rëndësishme në vendosjen e  

marrëdhënieve me bizneset, sidomos në drejtimin Ekonomik, por edhe TIK. Monitorimi i 

nxënësve nga instruktorët në shkollë është përgjithësisht i rregullt, çdo 2-3 javë. Instruktorët në 

shkollë janë në kontakt të vazhdueshëm me bizneset edhe nëpërmjet telefonit e emailit dhe 

janë gjithnjë në dijeni të pranisë ose jo të nxënësve në praktikë. Megjithatë, në disa raste, 

nxënësit ankohen për vizita të rralla të instruktorëve në biznes, duke theksuar se kjo ndikon 

negativisht te instruktori nëbiznes dhe te nxënësi, pasi praktika në mungesë të kontrollit nuk 

merret me seriozitetin e duhur nga asnjëra palë. 

 

Bizneset e kontaktuara gjatë punës në terren shfaqen të interesuara për ecurinë pozitive të 

praktikave profesionale, si dhe janë të gatshme të vazhdojnë bashkëpunimin edhe në të 

ardhmen. Instruktorët e bizneseve të tilla si Mrizi i Zanave apo Mnela Shpk, jo vetëm që 

pëmbushin rolin dhe detyrat e tyre, por u ofrojnë nxënësve edhe njohuri përtej atyre të 

parashikuara në plan, duke përfshirë në praktikë edhe elementë të tjerë si psh. leksione nga 

profesionistë të fushës.  Bizneset vlerësojnë energjinë që sjellin praktikantët në biznes dhe 

dëshirën e tyre për të ecur me risitë e kohës. Pavarësisht rezervave që mund të shfaqin në 

adresë të një pjese të nxënësve përsa i takon nivelit të ulët të njohurive teorike, mungesës së 

seriozitetit dhe vëmendjes në punë, etj., sidomos gjatë fillimit të praktikës, bizneset besojnë në 

zhvillimin e tyre falë pjesëmarrjes në praktikë, si në aspektin profesional, ashtu edhe në atë 

personal. Nga bizneset bashkëpunuese me drejtimin Hoteleri-Turizëm, vihet në dukje tendenca 

jo pozitive e thuajse të gjithë nxënësve për t’u përqëndruar në sektorin e kuzhinës, ndërkohë që 

kjo nuk përkon me nevojat e tregut të punës, i cili shfaq boshllëk vecanërisht në fushën e 

shërbimit në sallë. Theksi vihet gjithashtu në nevojën për të përforcuar njohuritë teorike të 

nxënësve, në mënyrë që koha në biznes të shfrytëzohet sa më mirë për aftësimin praktik dhe të 

përvetësuarit e radhës së punës dhe jo duke shpjeguar koncepte bazë.  

 

Instruktorët në shkollë dhe koordinatori i MB shfaqen të interesuar për mbarëvajtjen e 

praktikave në biznes. Eksperienca e fituar gjatë viteve të bashkëpunimit me projektin dhe 

biznesin, si dhe qëndrueshmëria e marrëdhënieve me një pjesë të mirë të bizneseve i ka 

ndihmuar ata në përmbushjen më të suksesshme të detyrimeve dhe në përballjen më të mirë 

të problemeve dhe vështirësive që hasin. Bashkëpunimi me biznesin shihet prej tyre si element  

 

 



 
 

 

 

 

kyç për nxënësit në dhënien e profesionit dhe përballjen me tregun e punës. Praktikat 

konsiderohen nga instruktorët në shkollë si pjesë e pandarë e shkollimit të nxënësve dhe si 

element konsolidues i njohurive dhe aftësive të tyre. Instruktorët në shkollë pranojnë se ka një 

vizibilitet më të lartë dhe promovim më të madh të nxënësve të drejtimit Hoteleri-Turizëm 

krahasuar me drejtimet e tjera, në përputhje edhe me dinamikat ekonomike bashkëkohore dhe 

ofertën e kontekstit lokal, si dhe falë stimulimit të nxëënsve të këtij drejtimi me konkurse, 

aktivitete të ndryshme, etj. Marrëdhëniet me instruktorët nëbiznes janë përgjithësisht të mira 

dhe, në rastet e bashkëpunimit të suksesshëm, vijnë duke u përforcuar. Në radhët e 

instruktorëve në shkollë vërehen edhe përpjekje për të sjellë dhe për të vënë në jetë metoda 

dhe instrumente në të mirë të konsolidimit të njohurive nga ana e nxënësve (në teori dhe 

praktikë), lehtësimit të kontrollit të vazhdueshëm të tyre, vlerësimit final, dokumentimit të 

përvojës së tyre në praktikë, etj.14 

 

Pjesa më e madhe e nxënësve i konsideron praktikat në biznes si shumë të rëndësishme në 

marrjen e aftësive profesionale dhe në prezantimin me tregun e punës. Përgjithësisht,  ndihen 

mirë në bizneset e tyre, kanë raporte të kënaqshme me instruktorët nëbiznes dhe besojnë se 

po aftësohen realisht falë praktikës, ndonnëse, siç do të shpjegohet më poshtë, ka diferenca të 

dukshme mes drejtimeve. Informacioni i tyre mbi praktikat në biznes lidhet kryesisht me 

procedurat që duhen ndjekur para sistemimit në biznes, me detyrimet bazë të instruktorëve 

nëbiznes dhe instruktorëve në shkollë, si dhe me format e vlerësimit, ndërsa detajet e skemës 

nuk njihen. Të krijohet përshtypja që interesi i shumicës së nxënësve për t’u informuar mbi 

mënyrën sesi organizohet praktika në biznes merr fund pas sistemimit në biznes dhe mund të 

“rizgjohet” vetëm nëse kërkohet ndryshim biznesi. Marrëdhëniet e nxënësve me instruktorët 

nëbiznes karakterizohen përgjithësisht nga fryma e bashkëpunimit. Nxënësit ndihen të lirshëm 

të komunikojnë me ta dhe t’u drejtojnë pyetje.  

 

Edhe këtë vit, në qendër të praktikave profesionale vendoset sërish drejtimi Hoteleri-Turizëm, 

nxënësit e të cilit janë të gjithë sistemuar në biznese. Ky drejtim rezulton sërish si fusha ku 

njohuritë teorike të marra në shkollë dhe ajo realizohet në biznes gërshetohen më mirë dhe më 

në përputhje me planin e parashikuar. Gjithashtu, frytet e praktikës profesionale në aftësimin e 

nxënësve dhe në integrimin e tyre në tregun e punës janë më të dukshme dhe më të hershme 

 
14 Mësuese Meri Simoni, që mbulon praktikat e profilit Shërbime të Udhëtimit dhe Turizmit, ka përpiluar një udhëzues, sipas një 
formati të ngjashëm me ditarin e nxënësve, por më kompleks, të cilin nxënësit e plotësojnë për cdo RM, duke dokumentuar 
njohuritë dhe aftësitë e përftuara nga praktika në shkollë dhe në agjenci. Nga e njëjta mësuese burojnë edhe shembuj aplikimi 
të formave alternative të kontrollit të njohurive të nxënësve: në një prej orëve të praktikës, mësuesja u ka kërkuar nxënëseve 
praktikante që të realizonin në tabelë një listë të detajuar të punëve të kryera në agjencitë turistike. Duke cituar fjalët e 
mësueses, “...tabela u mbush plot, madje edhe nga nxënëse prej të cilave nuk e prisja, si dhe përfituan të gjithë”. Të tilla forma, 
të cilat e bëjnë më elastike kornizën e vlerësimit dhe çtendosin disi nxënësit, rezultojnë kështu të vlefshme në të kuptuarit më 
të mirë të shkallës së përvetësimit të njohurive praktike të nxënësve. Po e njëjta mësuese sjell ide të reja në lidhje me 
dokumentimin e të gjithë aktivitetit të nxënësit, në formë të shkruar dhe audio-vizive, në kuadër të praktikave profesionale, 
duke përfshirë gjithcka në një dosje të vetme. Metoda të tilla rezultojnë të jenë mjaft të vlefshme jo vetëm për të lënë gjurmë 
nga ajo që është realizuar, por edhe për të shërbyer si shembuj apo si manualë ndihmës për pasuesit e skemës së praktikave në 
të ardhmen, si dhe si pika referimi për të ndjekur evolucionin e praktikave profesionale në tërësi.  



 
 

 

 

 

për nxënësit e këtij drejtimi krahasuar me drejtimet Ekonomik dhe TIK. Kjo lidhet, së pari, me 

sektorët e biznesve, në të cilat është më e lehtë t’u besosh punë të caktuara praktikantëve 

(përgjegjësia nuk është aq e lartë, gabimet janë më të kthyeshme dhe kostoja e tyre është më e 

ulët, ndryshe nga ato në drejtimet e tjera); së dyti, me  tregun përkatës të punës, i cili ka 

kërkesë të lartë për profesionistë të këtij niveli kualifikimi, ndryshe nga të diplomuarit në 

drejtimet e tjera ku preferohet një nivel më i lartë (universitar); së treti, me faktin se nxënësit e 

drejtimit Hoteleri-Turizëm janë më të prirur të punësohen gjatë ose menjëherë pas përfundimit 

të shkollës, krahasuar me drejtimet e tjera ku një pjesë e konsiderueshme synon vazhdimin e 

studimeve. Interes të veçantë këtë vit pati shqyrtimi i ecurisë në praktikë i nxënësve të drejtimit 

të sapohapur Teknologji Ushqimore, të cilët, pas marrjes së njohurive bazë në shkollë, kanë 

nisur praktikat në disa biznese lokale. Oferta lokale në biznese të fushës, të cilat, në pjesën 

dërrmuese të rasteve, janë të specializuara dhe mundësojnë aplikim vetëm të njërit prej 

moduleve të planifikuara, e ka shtyrë shkollën drejt një zgjidhjeje pragmatike, duke mos 

aplikuar rotacion të posteve të punës brenda të njëjtit biznes, por rotacion biznesesh, pra duke 

e zhvendosur nxënësin nga njëri subjekt në tjetrin për t’u praktikuar në secilin sektor. Ndonëse 

është vetëm fillimi dhe është herët të nxirren konkluzione mbi mbarëvajtjen e praktikës për 

këtë drejtim, nxënësit deri tani duken të kënaqur dhe të interesuar. Probleme vërehen në 

praktikat profesionale të drejtimit TIK, për shkak të pamundësisë së praktikimit në 

biznese/kompani të moduleve të fushës së softëare, duke qenë se bizneset lokale operojnë 

thuajse tërësisht në fushën e hardëare. Sic është trajtuar edhe më parë, zgjidhja u mendua të 

ishte realizimi i praktikave në distancë, duke lidhur kontrata me kompani në Tiranë, të 

menduara si të përshtatshme për të mbushur këtë vakuum që krijohet te nxënësit. Realizimi i 

praktikave në distancë rezultoi i mangët që në gjenezë të tij, ndërkohë që këtë vit, edhe në ato 

pak raste të suksesshme të bashkëpunimit, praktika në distancë ka ndaluar tërësisht së 

funksionuari. Nxënësit, tashëm në klasë të XII, dëshmojnë për një proces të rregullt fillestar të 

sistemimit në kompani, por që përfundoi me mosrealizim të praktikave në distancë dhe kryerje 

të tyre në klasë, kryesisht për shkak të sfidës që krijon largësia dhe të bazuarit vetëm në raporte 

virtuale, të mungesës së predispozitës të bizneseve për të bashkëpunuar, por edhe të 

neglizhencës së nxënësve. Nxënësit, nga ana tjetër, ende nuk janë të qartë dhe nuk arrijnë t’i 

japin një përgjigje asaj që ndodhi, duke pranuar thjesht dështimin e skemës. Të pyetur mbi 

mundësinë e gjetjes së ndonjë biznesi në Lezhë që mundëson aftësim edhe në drejtim të 

programimit, nxënësit shprehen se nuk janë interesuar vetë, duke qenë se edhe oferta lokale 

është e kufizuar në hardëare. Nxënësit janë pajtuar me idenë e zhvillimit të praktikave në klasë 

dhe nuk shprehin ndonjë pakënaqësi nga kjo zgjedhje, ndonëse pranojnë se angazhimi nga afër 

në kompani do të ishte një opsion shumë më i vlefshëm për aftësimin profesional të tyre. 

Ndërkohë, pamundësia e aftësimit në softëare gjatë praktikave profesionale të drejtimit TIK 

ekziston edhe te nxënësit e klasës së XI, të cilët janë shpërndarë në biznese lokale. Në fazën ku 

ndodhen këta nxënës, kjo nuk përbën problem, duke qenë se në dy vitet e para të shkollës, 

njohuritë janë të përgjithshme, kështu që bizneset lokale përmbushin kriteret për të marrë 

praktikantë. Shqetësimi do të shfaqet në vitet në vazhdim, për nxënësit që do të profilizohen 



 
 

 

 

 

drejt programimit apo rrjeteve kompjuterike, ndërkohë që pjesa më e madhe e bizneseve 

aktuale nuk e mbulon këtë sferë. Ndërkohë, aktualisht, nxënësit e klasës XI shfaqen 

përgjithësisht të kënaqur nga praktika në bizneset lokale. Probleme konstatohen edhe në 

praktikat e nxënësve të drejtimit Ekonomik, angazhimi i të cilëve në biznes, ndryshe nga ata të 

drejtimit Hoteleri-Turizëm, rezulton të jo aq i frytshëm për shkak të mospërputhjes së planit 

mësimor (temave të moduleve) me atë që bizneset u lejojnë nxënësve të bëjnë, si dhe për 

shkak të angazhimit të nxënësve në punë që nuk lidhen me fushën e tyre. Mbështeja e punës së 

bizneseve në dokumentacion dhe në procese pune delikate e me përgjegjshmëri të lartë, bën 

që ato të stepen për t’i përshirë praktikantët, duke u caktuar atyre detyra të tjera, të 

perceptuara nga nxënësit si “të papërshtatshme”, “të rëndomta”, “jo etike” e deri 

“shfrytëzuese”. Ajo që percepohet gjatë diskutimit me nxënësit e drejtimit Ekonomik është 

edhe influencimi i tyre nga instruktorët në shkollë, duke rezultuar, në pjesën më të madhe të 

rasteve, në një preferencë ndaj praktikave të realizuara në shkollë krahasuar me ato në biznes. 

Sipas nxënësve, mbështetur edhe në atë që u përcillet nga instruktorët në shkollë, firma 

ushtrimore ku ata bëjnë praktikën dhe njohuritë e përftuara nga instruktorët në shkollë nuk i 

vendosin ata (nxënësit) në pozita defavorizuese në raport me të ngjashmit e tyre në biznes, 

përkundrazi, kanë më shumë mundësi të njohin dhe të administrojnë dokumentacionin, si dhe 

të shmangin problemet që mund të ndeshin në biznes. Nxënësit shprehen se një tregues i 

efikasitetit të praktikave në shkollë janë edhe rezultatet e nxënësve në testime, ku ata që e 

kryejnë praktikën në shkollë kanë rezultate më të kënaqshme krahasuar me ata në biznes.  

 

Ndër vështirësitë dhe sfidat me të cilat përballen aktorët veçohen: numri i pakët i biznesve 

bashkëpunuese në drejtimet Ekonomik dhe TIK; gjetja e bizneseve dhe organizimi i praktikave 

për profilet e hapura rishtazi, ku gjithçka nis nga e para (rasti i profilit Shërbime të Udhëtimit 

dhe Turizmit); mungesa e instruktorëve të trajnuar nëbiznes; mungesa e disa sektorëve në 

biznese, mosmarrja në konsideratë e moduleve nga ana e disa instruktorëve nëbiznes dhe 

angazhimi i nxënësve në sektorë/punë sipas nevojave të tyre; mospërputhja e orarit të 

praktikave me orarin e fluksit të punës së biznesit, duke mos u dhënë mundësi nxënësve të 

përfshihen në procese pune në kohë reale (drejtimi Hoteleri-Turizëm dhe Teknologji 

Ushqimore); menaxhimi i nxënësve të së njëjtës klasë nga ana e instruktorit në shkollë kur, 

brenda të njëjtit orar, një pjesë kryejnë praktikën në biznes dhe një pjesë në klasë (drejtimet  

 

Ekonomik dhe TIK), duke vështirësuar ndjekjen e tyre; largësia e bizneseve nga shkolla dhe nga 

njëri-tjetri, që vështirëson procesin e monitorimit nga instruktorët në shkollë, etj. Ndërkohë, 

sigurimi i mjetit transportit për në biznes dhe kostoja e tij, një prej problemeve kryesore të 

nxënësve dhe instruktorëve në shkollë në vitet e mëparshme, këtë vit rezulton i zgjidhur. Mjeti i 

transportit tashmë sigurohet nga shkolla, e cila mbulon edhe shpenzimet.  

 

Propozimet kryesore që vijnë nga aktorët janë: përzgjedhja më e vëmendshme e bizneseve 

bashkëpunese me qëllim zbatimin e moduleve sipas planit; trajnimi i instruktorëve nëbiznes dhe 



 
 

 

 

 

ndërgjegjësimi më i mirë i tyre; riorganizimi i praktikave për nxënësit e drejtimeve Ekonomik dhe 

TIK, në kushtet e një numri të kufizuar biznesesh bashkëpunuese, duke mos u bazuar në 

ndarjen e nxënësve mes klasës dhe biznesit, por duke ndarë modulet (disa në klasë e disa në 

biznes, sipas specifikave), në mënyrë që në të njëjtën orë praktike, nxënësit të jenë ose të gjithë 

në shkollë ose të gjithë të shpërndarë në biznes, gjë që do të mundësonte edhe një monitorim 

më të mirë nga instruktorët në shkollë; rishikimi i orareve të praktikave për t’i përputhur me 

ritmin e punës në biznes, etj. 

 

Në tërësi, praktikat profesionale në biznes në shkollën Kolin Gjoka realizohen në mënyrë të 

kënaqshme në drejtimin Hoteleri-Turizëm dhe Teknologji Ushqimore, ku rrjeti i bizneseve 

tashmë është i konsoliduar, ndërkohë lënë për të dëshiruar në drejtimet TIK dhe Ekonomik. 

Filtrimi më i kujdeshëm i bizneseve, monitorimi më i mirë i nxënësve në biznes dhe trajnimi i 

instruktorëve nëbiznes janë thelbësore në mbajtjen e dinamikës pozitive të praktikave në 

biznes. 

 

 

SHKOLLA KRISTO ISAK - BERAT 
 

Skema e praktikës njihet me hollësi nga instruktorët në shkollë. Që në fillim të shkollës, 

instruktorët në shkollë vënë në dijeni nxënësit mbi kryerjen e praktikës fillimisht në shkollë dhe 

dërgimin më pas në biznes, procedurat që do të ndiqen, etj. Pasi marrin disa njohuri teorike, ku 

njihen me konceptet dhe proceset bazë të fushës, në fund të janarit nxënësit dërgohen të gjithë 

në biznes, me përjashtim të ndonjë rasti, për shkak të mospërzgjedhjes së tyre nga biznesi. 

Shkolla dhe nxënësit ndjekin të gjithë hapat e parashikuara në skemë deri në momentin e 

sistemimit në biznes : që nga njohja me bizneset, përgatitja e CV-së dhe letrës së motivimit, deri 

te firmosja e kontratës 2-vjeçare me biznesin. Instruktorët në shkollë i asistojnë nxënësit në 

secilën prej hallkave. Faza që i paraprin shpërndarjes së nxënësve në biznes zbatohet rigorizisht 

në përputhje me skemën15 dhe nga të gjithë aktorët njëlloj, me përjashtim të rasteve kur lidhja 

me biznesin vendoset mbi baza njohjeje. Ashtu siç vërehet edhe në shkollat e tjera, sistemimi i 

nxënësit në biznes, si synimi parësor dhe fryti i parë konkret i punës në kuadër të realizimit të 

praktikave, duket sikur merr të gjithë vëmendjen e aktorëve të përfshirë16, ndërkohë që pas 

atashimit të secilit nxënës në biznes, tempi duket sikur bie, aktorët sikur dekontraktohen dhe 

skema elasticizohet, në varësi edhe të ndërgjegjës dhe vullnetit të secilit aktor. Paralelisht me 

dërgimin e nxënësve në biznes, biznesi merr informacion mbi kompetencat që ka marrë nxënësi 

në shkollë dhe pajiset me listën e moduleve, të cilat duhet të ndiqen nga biznesi. Jo të gjitha 

bizneset e përfshira në skemë arrijnë t’i plotësojnë tërësisht kriteret e vendosura, sidomos në 

lidhje me praninë e sektorëve dhe aplikimin e të gjitha moduleve, pasi i tillë është formati i 

pjesës më të madhe të tyre. Gjithsesi, krahasuar me vitet e mëparshme, eksperienca e fituar 

 
15 Sipas koordinatorit të MB, kjo është edhe faza më e mirëdokumentuar. 
16 Kjo lidhet edhe me faktin se gjetja e bizneseve të përshtatshme, që plotësojnë sa më mirë kriteret, është vëretet sfiduese. 



 
 

 

 

 

dhe njohja më nga afër e sferës së biznesit ka ndikuar pozitivisht në përzgjedhjen me të duhur 

të bizneseve17. Në rast pamundësie për të ofuar praktikë në një sektor të caktuar, mundësohet 

rotacioni në biznese ose realizim i atij segmenti praktike në shkollë. Planet mësimore me të cilat 

pajiset nxënësi kur dërgohet në biznes janë individuale, siç e parashikon skema, por planet i 

realizon vetëm instruktori në shkollë, pa kontributin e biznesit, siç indikon modeli i sugjeruar 

nga projekti. Procesi i mentorimit kryhet rregullisht, duke shkuar në biznes një herë në 2-3 javë, 

si dhe mbahet rregullisht kontakt me biznesin për të ndjekur pjesëmarrjen e nxënësit dhe për 

t’u njoftuar në lidhje me ndonjë problem të mundshëm. Vlerësimi i nxënësve realizohet 

gjithashtu konform skemës : shkolla pajis biznesin me fletët e vlerësimit, të cilat merren në 

konsideratë nga instruktori në shkollë dhe, bashkë me vlerësimet e tij, përkthehen në notë. 

Ndërkohë, instruktorët në shkollë, duke konsideruar mundësitë dhe sfidat e praktikës në 

biznes, moshën e re të nxënësve, etj., përpiqen të tregohen tolerantë në vlerësim. Në lidhje me 

këshillimin për karrierën, puna nis që me promovimin e shkollës në ciklin 9-vjeçar, ku nxënësit 

marrin informacionin bazë mbi shkollën, drejtimet, profesionin e ardhshëm, etj., vazhdon me 

fazën e regjistrimit, ku nxënësit orientohen në lidhje me drejtimet e ofruara nga shkolla, i 

shoqëron nxënësit gjatë viteve të shkollimit nëpërmjet këshillimit të herëpashershëm me 

instruktorët në shkollë, si dhe kulmon në momentin e përzgjedhjes së profilit, ku nxënësi 

asistohet për të zgjedhur profilin që i përshtatet më shumë aftësive apo prirjes së tij dhe 

gjithcka dokumentohet. 

 

Instruktorët në shkollë dhe koordinatori i MB pranojnë se praktika në biznes, të paktën në 

parim, ofron kushte më të përshtatshme për realizimin e praktikës (mjete, pajisje, produkte, 

etj.), por realisht, në një rajon të vogël si ai i Beratit, jo të gjitha bizneset i kanë mundësitë për 

realizim të plotë të praktikës sipas sektorëve dhe moduleve të përcaktuar. Gjithashtu, konteksti 

lokal paraqitet linear në dinamikat zhvillimore të botës së biznesit. Bizneset kanë pak a shumë 

të njëjtën trajtë dhe vizion si më parë, duke u karakterizuar nga një mentalitet disi i mbyllur, që 

përqafon me vështirësi të renë, çka pasqyrohet edhe në bashkëpunimin me bizneset partnere, 

në ndërgjegjësimin e tyre mbi rëndësinë e praktikave dhe rolit që mund të luajnë ata vetë në 

përmirësimin e ofertës për tregun e punës nëpërmjet aftësimit profesional të nxënësve. Nga 

ana tjetër, instruktorët në shkollë theksojnë se të qenurit pjesë e një rajoni të vogël, ka edhe 

avantazhet e veta në drejtim të njohjes më të mirë të bizneseve, çka ndihmon edhe në fazën e 

identifikimit të tyre si bashkëpunues potencialë, si dhe krijimit të raporteve më pozitive. 

Instruktorët në shkollë e konceptojnë lidhjen me biznesin si një bashkëpunim të ngushtë, me 

interesa të përbashkëta, ku secili përpiqet të kontribuojë, ndonëse jo të gjithë bizneset shfaqin 

të njëjtin angazhim. Ata veçojnë  Bashkëpunim shumë i frytshëm me disa prej bizneseve, ku në 

proces nuk përfshihet vetëm instruktori nëbiznes, por edhe stafi, si në rastin e hoteleve Onufri 

dhe Portik, kur pronaret e tyre, të cilat luajnë edhe rolin e menaxhereve, kanë ndërtuar 

marrëdhënie shumë të mira me nxënësit, i mbikqyrin, i orientojnë dhe raportojnë vazhdimisht 

 
17 Sipas mësuesve të praktikës, rreth 80% e bizneseve me të cilat shkolla bashkëpunon aktualisht, i përmbush kriteret. 



 
 

 

 

 

në shkollë mbi ta. Fakti që eksperienca e të gjithë nxënësve në këto biznese është shumë e 

kënaqshme, dëshmon mbi rolin thelbësor të biznesit në suksesin e praktikës. Sipas instruktorët 

në shkollë, prirja e bizneseve për të bashkëpunuar varet ngushtë jo vetëm nga stafi i biznesit 

dhe mundësitë që ka, por edhe nga kontigjenti i nxënësve që merr në praktikë, ku ata më 

« fatlumët » janë më të interesuar, ndërkohë që pakënaqësitë e shkaktuara nga nxënës më pak 

performantë kanë çuar edhe në shkëputjen e disa bizneseve nga skema. Kjo shkëputje mund të 

shkaktohet edhe nga probleme të tjera, si : lodhja e biznesit nga puna me praktikantët, nxjerrja 

e « sekreteve » të biznesit nga ndonjëri prej tyre, etj. Sipas instruktorëve në shkollë, rëndësi të 

vecantë në zhvillimin e praktikave mësimore ka trajnimi i instruktorëve nëbiznes, falë të cilit ata 

aftësohen dhe ndërgjegjësohen mbi rolin e tyre. Instruktorët në shkollë nxjerrin në pah edhe 

vështirësitë që kanë në momentin e vlerësimit të nxënësve, një pjesë e të cilëve nuk shfaq nivel 

të kënaqshëm në shkollë, ndërkohë që « shpërthen » në biznes, duke i vënë instruktorët në 

shkollë në dilemë në lidhje me atë që nxënësi realisht meriton. Sipas instruktorëve në shkollë, 

ky fenomen nuk duhet parë vetëm në aspektin e vlerësimit, por duhet shqyrtuar më tej, për të 

kuptuar arsyet e kësaj kontradikte dhe për të mundësuar përafrim qasjesh ndaj nxënësit, 

standardesh dhe vizioni mes shkollës dhe biznesit. Kontakti me bizneset është i vazhdueshëm, 

nëpërmjet vizitave në terren, si dhe telefonatave me instruktorët nëbiznes. Në lidhje me 

nxënësit, instruktorët në shkollë përpiqen të jenë të kuptueshëm, duke marrë parasysh dhe 

moshën e tyre, si dhe t’i motivojnë vazhdimisht mbi praktikën në biznes. Sipas tyre, nxënësit 

marrin aftësi në biznes, sidomos në drejtim të të mësuarit të radhës së punës, përvojës falë 

përsëritjes së proceseve/punëve të caktuara, si dhe ndeshjes me probleme e situata të 

ndryshme. Aftësimin e nxënësve e tregon edhe shkalla e lartë e punësueshmërisë së nxënësve 

që gjatë praktikës në biznes, por gjithçka varet ngushtë nga predispozita e biznesit dhe kushtet 

që ai ofron. Vetë instruktorët në shkollë pranojnë se puna për realizimin dhe mbikqyrjen e 

praktikave është impenjative dhe e lodhshme, por përvoja e fituar e ka lehtësuar procesin.  

 

Sipas bizneseve, zhvillimi i praktikës në biznes është një vlerë e shtuar në procesin aftësimit 

profesional të nxënësve, falë konkretizimit të njohurive teorike të marra në shkollë dhe gjendjes 

së tyre në mjedise, kushte dhe raporte njerëzore të njëjta me ato të tregut të punës. 

Marrëdhëniet e biznesit me instruktorët në shkollë janë pozitive dhe gjithnjë e më të afërta. 

Bizneset e shohin shkollën gjithnjë e më të përgatitur për t’i aftësuar nxënësit, ndonëse nuk 

japin ndonjë sqarim mbi aspektet në të cilat vërehet ky progres. Ndërkohë, sipas tyre, është e 

nevojshme që nxënësit në shkollë të pajisen me njohuri teorike jo vetëm nga instruktorët në 

shkollë, por edhe nga përfaqësues të botës së biznesve mirë dimensionet praktike të 

profesionit. Për këtë, instruktori nëbiznesin “Neptun” sugjeron që instruktorët nëbiznes me një 

background solid në profesionin e tyre të ftohen për të dhënë ndonjë orë mësimi në shkollë. 

Bizneset përfitojnë falë praktikantëve një fuqi punëtore shtesë, por kjo vihet re më së shumti në 

bizneset e vogla, ndërkohë që në bizneset e mëdha, me staf të gjerë dhe të mirëpozicionuar, 

përfitimi lidhet më tepër me punësimin potencial të ndonjërit prej nxënësve që spikat në 



 
 

 

 

 

praktikë, si dhe me kënaqësinë që biznesi merr duke ndihmuar në aftësimin e nxënësve dhe në 

përgatitjen e tyre për tregun e punës.  

 

Sfidat me të cilat ndeshen aktorët kanë të bëjnë me: gjetjen e bizneseve të reja 

bashkëpunuese ; garantimin e vazhdimësisë së marrëdhënieve me bizneset, një pjesë e të cilave 

shfaq shenja lodhjeje dhe pakënaqësie nga praktikantët ; përballjen me mentalitetin e mbyllur 

të bizneseve lokale; monitorimin e rregullt të nxënësve në biznes, etj. 

 

Ndër propozimet e dhëna veçohen : shtimi i vëmendjes në respektimin e skemës së praktikës 

pas sistemimit të nxënësve në biznes; trajnimi i instruktorëve në biznes ; prezenca e biznesit në 

shkollë, me qëllim ndërveprimin më të madh mes palëve, njohjen më të mirë të vizionit të 

shkollës, etj.  

 

Në tërësi, praktikat profesionale në biznes në shkollën Kristo Berat janëtë varura ngushtë nga 

konteksti lokal, ku oferta e bizneseve nësektorë, mentaliteti i tyre dhe, nëdisa raste, 

predispozita e ulët për vazhdim të bashkëpunimit, kthehet shpesh nëpengesë për 

mbarëvajtjen e praktikave.  

 

 

QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL – VLORË 
 

Qendra e Formimit Profesional, e cila ofron kurse të shkurtra profesionale për individë të 

moshave dhe formimeve të ndryshme, ka veçori dhe dinamika të tjera në raport me 

organizimin e praktikave profesionale, që e dallojnë nga shkollat profesionale. 

 

Skema e praktikës që aplikohet ndjek specifikat e qendrës, kurseve dhe bizneseve, duke mos 

rezultuar në përputhje me atë që modeli i sugjeruar nga projekti përcakton. Qendra ofron kurse 

të profileve të ndryshme, me kohëzgjatje 4-mujore. Bizneset sigurohen kryesisht nëpërmjet 

njohjeve personale të instruktorëve të praktikës, si dhe nëpërmjet qasjes së vetë bizneseve në 

qendër, në kërkim të punonjësve të ardhshëm. Filtrimi i bizneseve nuk respekton gjithnjë 

kriteret e vendosura, por bazohet kryesisht në eksperiencat e mëparshme, duke i dhënë 

përparësi bizneseve ku kjo eksperiencë ka qenë më e kënaqshme. Nëse deri më përpara, 

organizimi i praktikave në biznes rezultonte i paqëndrueshëm në formulën e zbatuar, afatet,  

kontratat, etj., tashmë qendra ndjek një skemën sipas së cilës  praktika fillon në shkollë, 

vazhdon në biznes dhe përmbyllet sërish në shkollë, duke vendosur si kusht që 50% e praktikës 

të kryhet  në ambientet e shkollës. Gjithashtu, kontratat që nënshkruhen me biznesin janë në 

cdo rast individuale. Duke e gjykuar të pamundur ndjekjen e kursantëve të një klase të ndarë 

pjesërisht në shkollë dhe pjesërisht në biznes, qendra ka vendosur që praktika të mund të 

kryhet në biznes vetëm nëse të gjithë kursantë arrijnë të sistemohen në to. Në të kundërt, sikur 

edhe një kursant të mos arrihet të dërgohet në biznes, praktika për të gjithë klasën realizohet 



 
 

 

 

 

në shkollë. Menaxhimi i bizneseve është sfidues pasi janë të shumtë në numër, për shkak të 

kapacitetit të vogël pritës të praktikantëve. Numri i madh i bizneseve, si dhe largësia e tyre nga 

njëri-tjetri e bën të vështirë procesin e monitorimit nga ana e instruktorëve të praktikës. Kjo 

është edhe një nga pikat e dobëta të mënyrës së aplikimit të skemës së praktikës nga ana e 

qendrës. QFP nuk disponon një databazë të pasur dhe dinamike të bizneseve, nga e cila të 

mund të realizojnë analiza, korrelime e deduksione, por kanë disa statistika në lidhje me 

bizneset. Ndërkohë, informacionin për secilin biznes e marrin nga vetë biznesi, si dhe arrijnë të 

kuptojnë tendencën e secilit kurs dhe biznes nga shkalla e punësimit të kursantëve. Vlerësimi  i 

kursantëve në biznes nga ana e instruktorit nëbiznes nuk realizohet nëpërmjet check-list-ës, sic 

e parashikon modeli i sugjeruar nga projekti, por mbi baza jo formale: instruktori nëbiznes i 

komunikon instruktorit në shkollë mendimin e tij mbi kursatin. Në vlerësimin final, në fund të 

kursit, marrin pjesë edhe përfaqësues nga fusha e biznesit, duke iu përmbajtur kështu skemës 

së sugjeruar nga projekti.  Kursanti testohet në praktikë në lidhje me njohuritë që ka mbi 

radhën dhe procedurën e punës, në lidhje me një temë të caktuar.  

 

Bizneset me të cilat bashkëpunon QFP janë të shumta dhe të profileve nga më të ndryshmet. 

Roli i këtyre bizneseve dhe stafit të tyre përballë kursantëve ndryshon nga ai i bizneseve 

bashkëpunuese me shkollat profesionale, si për shkak të moshës së ndryshme të kursantëve, 

ashtu edhe për shkak të periudhës dhe shkallës së përfshirjes së kursantit në praktikën në 

biznes. Njohja dhe marrëdhëniet janë disi më sipërfaqësore dhe përgjegjësia për efekt moshe 

është më e ulët. Stafi i biznesit është i prirur t’i ndihmojë kursantët në përthithjen e njohurive 

praktike dhe e sheh si thelbësor realizimin  e praktikave në biznes, si në aftësimin e kursantëve, 

ashtu edhe në aksesin e tyre në tregun e punës. Marrëdhëniet me shkollën janë korrekte, por 

komunikimi realizohet kryesisht nëpërmjet telefonatave, për shkak të vështirësive të 

instruktorëve të praktikës për të vizituar një numër shumë të madh biznesesh me shpërndarje 

të gjerë hapësinore. Duhet theksuar se përfitimet e biznesve nga kursantët, për shkak të 

periudhës së shkurtër të praktikës, ndryshojnë në raport me ato të bizneseve që 

bashkëpunojnë me shkollat profesionale. Koha e njohjes së kursantit dhe e të kuptuarit të 

potencialit të tij është më e shkurtër dhe, po për të njëjtën arsye, nuk mund të flitet për 

shaping të kursantëve sipas vizionit dhe nevojave të vetë biznesit. Gjithashtu, formimi teorik i 

kursantëve, i cili ndihmon në përvetësimin e aftësive praktike, është më i cekët. Megjithatë, 

kursantët, për vetë motivet që i kanë shtyrë drejt ndjekjes së kurseve, janë kontigjent 

disponibël për tregun e punës menjëherë pas përfundimit të kursit, ndryshe nga nxënësit e 

shkollave profesionale, një pjesë e të cilëve synon vazhdimin e studimeve universitare. Një 

pjesë e bizneseve “ankohen” pasi nuk janë të kënaqur me cilësinë e kursantëve të dërguar, 

perceptim që përkthehet në ulje të angazhimit dhe performancës së biznesit në skemën e 

praktikës. Një tjetër problem i shtruar prej tyre është edhe fakti se një pjesë e konsiderueshme 

e kursantëve planfikon të emigrojë, duke mos e konsideruar veten që në fillim pjesë të ofertës 

për tregun vendas të punës dhe, për rrjedhojë, duke zbehur një prej përfitimeve kryesore të 

bizneseve prej praktikave profesionale.  



 
 

 

 

 

 

Instruktorët e praktikës dhe koordinatori i MB shfaqen të mirëinformuar, aktivë dhe të 

interesuar në mbarëvajtjen e praktikës profesionale të kursantëve, si në qendër, ashtu edhe në 

biznes. Ata janë të prirur të forcojnë marrëdhëniet me biznesin dhe e konsiderojnë praktikën në 

biznes si urë lidhëse mes formimit të kursantit në qendër dhe tregut të punës. Instruktorët e 

praktikës dhe koordinatori i MB vlerësojnë faktin se bizneset janë duke u ndërgjegjësuar 

gradualisht në lidhje me rëndësinë e punësimit të një stafi të paktën me kualifikim bazë, si dhe 

për faktin se bashkëpunimi me QFP në kuadër të praktikave profesionale është një opsion i mirë 

për të identifikuar punonjësit e tyre potencialë. Sipas instruktorëve në shkollë, si praktika në 

biznes, ashtu edhe ajo në shkollë, janë të vlefshme, por kanë edhe disavantazhet e veta. Biznesi 

mundëson praktikim të profesionit në kushte pune të vërteta, situata konkrete, menaxhim kohe 

dhe ngarkese pune, njohje me tregun e punës dhe, në më të mirën, punësim pas përfundimit të 

kursit, por nuk ka përputhje të plotë të asaj që realizohet në biznes dhe kurrikulës mësimore, 

ndërkohë që e anasjellta ndodh në shkollë. Për këto arsye, ata janë të mendimit se alternimi i 

praktikave në shkollë me ato në biznes është formula më e mirë për kursantët. Sipas  

 

instruktorëve në shkollë, kursantët marrin aftësi të mjaftueshme në sajë të praktikës në biznes, 

duke sjellë si tregues edhe punësimin e një pjese prej tyre nga bizneset. Ndërkohë, pohojnë 

vështirësinë e sigurimit të biznesve për të alokuar të gjithë kursantët e një grupi, duke qenë se 

edhe kapacitetet fizike të bizneseve janë të vogla dhe mund të marrin vetëm pak kursantë. 

Problem mbetet edhe sezonaliteti i një pjese të bizneseve, sidomos i atyre të fushës së 

shërbimit dhe kuzhinës, ritmet e punës të të cilave jo gjithnjë përkojnë me periudhën e 

zhvillimit të kurseve. Shqetësuese për këtë kategori aktorësh është mungesa e një instruktori të 

mirëfilltë në biznes. Kjo lidhet me mbizotërimin e biznesve të vogla, me strukturë të dobët 

organizimi, me kapacitete njerëzore kryesisht modeste. Instruktori që caktohet nëbiznes, edhe 

pse mund jetë i shkëlqyer në profesionin e tij, shpesh e ka “të vjedhur”, sic citohet nga vetë 

aktorët, pra nuk e ka të kultivuar në mënyrën e duhur që të mund t’ia përcjellë sic kërkohet 

edhe kursantëve. Problematike është edhe cështja e monitorimit të kursantëve në biznes, për 

arsye të numrit të madh të bizneseve, shpërndarjes së tyre, por edhe kostos së zhvendosjes në 

secilin biznes. Koordinatori i MB zbaton mënyra alternative për të mbikqyrur ecurinë e 

praktikave në biznes, duke u kërkar kursantëve të dërgojnë vazhdimisht foto nga puna e tyre, të 

cilat përdoren më pas edhe për marketingun e shkollës në rrjetet sociale.  

 

Kursantët i drejtohen qendrës me qëllimin për të përftuar aftësi bazike profesionale në një 

fushë të caktuar dhe për të hyrë sa më shpejt në tregun e punës, qoftë gjatë periudhës së 

praktikës (nëse praktika zhvillohet edhe në biznes), qoftë menjëherë pas përfundimit të kursit. 

Impenjimi i tyre në fushën përkatëse dhe në praktikat profesionale, në shkollë apo biznes, është 

në përgjithësi më i përciptë krahasuar me nxënësit e shkollave profesionale, për efekt 

grupmoshe të ndryshme, kohëzgjatjeje të kursit, lidhjes institucionale më të dobët me qendrën 

krahasuar me shkollën, etj. Falë njohurive teorike të fituara dhe praktikimit në biznes, kursantët 



 
 

 

 

 

ndihen më pranë profesionit të ardhshëm të tyre dhe më të sigurtë për t’u ekspozuar në tregun 

e punës. Një pjesë e kursantëve është punësuar nga biznesi ku është angazhuar, gjë që vërteton 

edhe vlerën e praktikës profesionale në biznes. Kursantët, nisur edhe nga diskutimet me njëri-

tjetrin, pohohjnë tendencën e një pjese prej tyre për të marrë pjesë në kurse profesionale 

vetëm për të marrë një certifikatë, e cila do t’u lehtësojë ingranimin në tregun e huaj të punës. 

 

Ndonëse QFP ofron një mori kursesh profesionale, në përputhje edhe me kërkesat e tregut të 

punës dhe interesave të individëve, jo të gjitha kurset janë njëlloj rezultative në punësim. 

Instruktorët në shkollë dallojnë si kurse me punësueshmërinë më të lartë ato të lidhura me 

turizmin (shërbim në bar-restorant, piceri, pasticeri, etj.), suksesi i të cilatve lidhet ngushtë me 

profilin zhvillimor të rajonit dhe kërkesën e lartë të tregut të punës për këto specialitete. Nivel 

të lartë punësimi ka në kursin e saldimit, falë bashkëpunimit të frytshëm me një firmë të madhe 

të kësaj fushe, e cila punëson vazhdimisht 3-4 kursantë. Kjo lidhet edhe me faktin se, ndryshe 

nga pjesa me e madhe e bizneseve të tjera, në fushën e saldimit është arritur të bashkëpunohet 

me biznese më të mëdha, të cilat kanë nevoja dhe mundësi për të thithur më shumë fuqi 

punëtore.  

 

Ndër sfidat dhe vështirësitë përmenden: gjetja e bizneseve të duhura, që pranojnë të 

bashkëpunojnë, por që edhe përmbushin sa më mirë kriteret; menaxhimi i një numri shumë të 

madh biznesesh; mungesa e sinkronizimit mes skemës së praktikës në biznes dhe mentalitetit të 

botës së biznesit; monitorimi fizik i bizneseve nga ana e instruktorëve të praktikës; deficitet në 

mentorim, kryesisht për shkak të modestisë së bizneseve në staf; përballja me pakënaqësitë e 

bizneseve në lidhje me cilësinë e kursantëve, etj. 

 

Propozimet kryesore të aktorëve të përfshirë janë: institucionalizim i marrëdhënieve me botën 

e biznesit, në mënyrë që bashkëpunimi të mos jetë në varësi të njohjeve personale18; aplikim i 

mjeteve dhe mënyrave për të motivuar biznesin, për të nxitur bashkëpunimin mes palëve dhe 

për të garantuar jetëgjatësinë e tij (promovim i biznesve, lehtësim fiskal, rimbursimi sado 

simbolik, etj.); tkurrja e numrit të bizneseve nëpërmjet përfshirjes së biznesve me kapacitete më 

të mëdha pritëse të praktikantëve; ndërgjegjësimi më i madh i biznesit mbi rëndësinë e 

praktikave profesionale dhe përfitimet prej saj për të gjithë aktorët; ndryshim i mentalitetit të 

bizneseve, për të qenë më të hapur dhe më mikpritës ndaj praktikantëve, më pak gjykues dhe 

më të kuptueshëm mbi nivelin e tyre intelektual dhe profesional; shpeshtim i takimeve mes 

qendrës dhe bizneseve, nëpërmjet tryezave të përbashkëta periodike, etj. 

 

Praktikat profesionale në biznes në Qendrën e Formimit Profesional – Vlorë mund të 

konsiderohen si privilegj, pasi mundësohen vetëm kur i gjithë grupi i kursantëve arrihet të 

sistemohet në biznes. Pavarësisht predispozitës së mirë të stafit të qendrës për realizim sa të 

 
18 Mësuesit I mëshojnë forcimit të bashkëpunimit me institutcione si Dhoma e Tregtisë, Bashkia, etj.  



 
 

 

 

 

suksesshëm të praktikës në biznes dhe efektit pozitiv të saj në punësim, procesi paraqet 

vështirësi për shkak të vështirësisë së monitorimit të kursantëve si rrjedhojë e numrit i madh 

të bizneseve bashkëpunuese dhe mentorimit jo në nivel të kënaqshëm për shkak të 

kapaciteteve njerëzore të një pjese të konsiderueshme të bizneseve.  

 

 

SHKOLLA SALIH CEKA – ELBASAN 
 

Është një shkollë e cila e ka kuptuar rëndësinë e procesit të praktikave me kohë dhe ka pasur si 

synim zhvillimin e praktikave në biznese, aktualisht nëpërmjet projektit S4J po përpiqet ta 

zyrtarizoj këtë proces dhe të rrisë numrin e profileve që e implementojnë këtë bashkëpunim. 

Në disa drejtime specifike si Hoteleri-Turizëm, TIK dhe Tekstil Konfeksione lidhjet e shkollës me 

bizneset kanë qënë të ngushta duke mundësuar një pjesë të praktikave në biznese nëpërmjet 

shfrytëzimit të njohjeve personale të instruktorëve në shkollë. Lidhje më të dobëta evidentohen 

në drejtimet Ekonomik dhe Termo Hidraulik. Një vlerë e spikatur e drejtueses së institucionit, e 

evidentuar nga diskutimet me instruktorët në shkollë, është që ajo ka vënë theksin gjithmon në 

përzgjedhjen e stafit që realizon lëndët profesionale. Duke i plotësuar kështu pozicionet me 

individë të cilat kanë mundësi të sjellin në procesin mësimor, aftësitë që ata kanë përdorur në 

profesion përvecse aftësive të tyre të përfituara nga ana akademike. Sic evidentohet edhe nga 

diskutimet me instruktorët në shkollë, thuajse të gjithë ata kanë eksperienca konkrete 

profesionale në fushat përkatëse (një nga mësuesit e lëndës Hoteleri-Turizëm ka punuar prej 

vitesh kuzhinier dhe aktualisht është i përfshirë në këtë profesion qoftë në eventet locale ashtu 

edhe në ato kombëtare; instruktori në shkollë i drejtimit TIK ka eksperinca pune të mëparshme 

me kompani të fushës; një nga instruktorët në shkollë të drejtimit Konfeksion-tekstil ka 

aktualisht marrëdhënie pune me një kompani tekstili). 

 

Drejtimi i hoteleri turizmit në këtë shkollë përbën numrin më të madh të nxënësve (përafërsisht 

1/3 e shkollës). Duke nisur nga vitet e dyta dhe më lartë nxënësit e realizojnë në masë praktikën 

pranë bizneseve. Deri në këtë periudhë, me vitet e para orët e praktikës janë realizuar pranë 

ambienteve të shkollës, në këtë mënyrë nxënësit përfitonin rregullat bazë dhe instruksionet 

fillestare të profesionit. Instruktorët në shkollë shprehen se në instruksionet e projektit S4J po 

përpiqen të bëjnë edhe përfshirjen e nxënësve të vitit të parë në biznese edhe pse jo të gjithë 

mendojnë se kjo është shumë e përshtatshme për nxënësit që sapo fillojnë shkollë dhe nuk janë 

njohur fillimisht me elementët kyc të profesionit. Sipas instruktorëve në shkollë, shkolla 

mundëson ambinte të përshtatshme dhe është e pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për 

konkretizimin e orëve të praktikës në laboratorë. E vetmja vështirësi që mund të hasë është 

pajisja me perime të freskëta e cila në bazë të procedurës aktuale të përdorimit të fondeve has 

vështirësi në realizim, por edhe në këto raste mundësohet zëvëndësimi me perimet e ngrira. Në 

këndvështrimin e instruktorëve në shkollë, praktikat e realizuara në biznese kanë qenë shumë 

produktive. Rreth 80% e nxënësve shprehen shumë të kënaqur duke diskutuar me entuziazëm 



 
 

 

 

 

në lidhje me praktikën e tyre si edhe një pjesë e madhe e këtyre nxënësve (përafërsisht 30-40%) 

kanë arritur të punësohen në këto biznese. Plani i praktikave që nxënësit duhet të ndjekin në 

biznese i është shpjeguar biznesit në mënyrë joformale edhe pse ajo që vihet re është se 

nxënësit më shumë sesa ndjekja rigoroze e një plani i përshtaten kërkesave dhe nevojave të 

klientëve të biznesit. Duke konsiderur se rritja e përgjegjshmërisë së nxënësve vjen nga kontrolli 

dhe suporti, instruktori në shkollë zgjedh t’i vizitojë shpesh fizikisht nxënësit në orarin e 

praktikës.    

 

Praktikat e drejtimi TIK. Pjesa më e madhe e orëve të praktikës realizohet në ambientet e 

laboratorit të shkollës. Në këtë drejtim jane hedhur hapat e para të lidhjeve me bizneset. Për 

disa nga nxënësit është mundësuar realizimi i praktikave në biznese dhe njëkohësisht shkolla 

është në proces për gjetjen e biznese të reja, në mënyrë që ti jepet mundësia të gjithëve 

nxënësve për zhvillimin e praktikave në biznese. Nxënësit janë shumë të kënaqur nga aftësitë 

që fitojnë pranë bizneseve edhe pse në pjesën më të madhe të rasteve praktika nuk përputhet 

plotësisht me njohuritë paraprake të marra nga shkolla. Duke konsideruar praktikën si një 

arritje dhe sukses të instruktorëve në shkollë për lidhjen që po krijojnë me bizneset, nxënësit 

shprehen se kjo është një nga mundësitë më të mira për tu lidhur me tregun dhe për të 

përfituar një profesion real.  

 

Drejtimi Tekstil-Konfeksione - Nxënësit e këtij drejtimi kanë mundësi të njihen me ambinetet e 

një biznesi konkret dhe të realizojnë programin e tyre pranë tij. Falë marrëdhënies që 

instruktorja në shkollë ka me këtë biznes, nxënësve i është mundësuar njohja dhe konkretizimi i 

moduleve në makineritë që biznesi operon. Ndryshe nga profilet e tjera këta nxënës nuk 

përballen me presionin e punës reale dhe nuk kryejnë punë ndihmëse për biznesin. Ata 

shoqërohen gjithmonë nga instruktorja në shkollë e tyre, e cila i jep instruksionet për punën 

dhe i monitoron ata. E vetmja gjë që shfrytëzohet nga biznesi është hapsira dhe makineritë që 

ata disponojnë dhe për biznesin kjo nuk është aspak problem pasi ata operojnë jo në 

kapacitetin maximal të tyre. Në këto rrethana nxënësit e kryejnë praktikën ose pas mbylljes së 

punës nga punonjësit ose edhe në të njëjtën kohë kur ka hapsira të mjaftueshme. Këta nxënës 

shprehen të kënaqur për mënyrën e zhvillimit të praktikës por dukshëm ata nuk kanë asnjë 

opsion tjetër krahasues për të kuptuar se cfarë mund të pëlqenin më shumë. 

 

Drejtimi ekonomik është një drejtim për të cilin hasen vështirësi më të mëdha në përfshirjen e 

nxënësve në biznese. Më masive bashkëpunimet për këtë drejtim kanë qenë me institucionet 

shtetërore. Sipas bisedave me nxënësit në varësi të institucionit apo biznesit përkatës 

realizohet mënyra e praktikës. Ata shprehen se njihen nga instruktorët në shkollë në lidhje me 

një plan paraprak dhe më pas nga vizitat dhe ndonjë punë e vogël e realizuar në vendet e 

praktikës së përcaktuar, ndërtojnë relatimin e punës. Normalisht që për nxënësin kjo është një 

mënyrë më e mirë sesa zhvillimi i praktikës në ambinetet e shkollës, ku konsiderohet firma 



 
 

 

 

 

ushtrimore, por një pjesë e nxënësve shprehen se do të dëshironin të ishin më të përfshirë në 

vendin e praktikës duke realizuar punë konkrete. 

 

Drejtimi hidraulik: Ky drejtim e zhvillon praktikën të grupuar në muajt e fundit të shkollës dhe 

nxënësit mundohen të pozicionohen në biznese edhe në mënyrë individuale. Sipas nxënësve 

përgjithësisht tendenca e atyre që e mundësojnë vendin e praktikës nga njohjet familjare është 

për ta konkretizuar atë në formën zyrtare duke mos e realizuar konkretisht. Ka raste më të 

rralla në këtë drejtim krahasuar me drejtimet e tjera, ku nxënësit janë të predispozuar për të 

mësuar më shumë rreth profesionit të tyre. Në këto raste lidhja me bizneset përgjithësisht 

realizohet nëpërmjet sugjerimeve të instruktorit në shkollë.   

 

Bizneset bashkëpunuese të shkollës në tërësi shfaqen pozitivë dhe premtues për vazhdimësinë. 

Pjesa më e madhe e tyre janë përfshirë në bashkëpunim në sajë të njohjeve personale që kanë 

me instruktorët në shkollë dhe kohët e fundit ata theksojnë se po e konkretizojnë këtë 

marrdhënie edhe me marrveshje formale. Normalisht që praktikat nga shumica e tyre është 

parë si një opsion i konkretizimit të situatave që krijohen natyrshëm në bizneset e tyre dhe nuk 

kanë kërkuar asnjëherë informacion në lidhje me programin që shkolla duhet të ezauroj. Në 

tërësi shprehen të kënaqur nga nxënësit dhe në raste të rralla evidentojnë nxënës jo të 

dedikuar por për ta nuk përbën problem sepse e shohin këtë situatë vetëm si humbje të vetë 

nxënësit, i cili nuk përthith aftësitë që do ti duhen në vazhdimësi. Në varietetin e bizneseve 

evidentohën edhe raste të rralla si baret që janë të përfshirë në skemën e praktikës vetëm për 

të ndihmuar nxënësin me formalizimin e procesit të praktikës duke mos e kryer realisht atë.   

 

Perspektiva e shkollës: Tendenca e shkollës është të pajisë të gjithë nxënësit me njohuritë bazë 

të profilit të zgjedhur duke i dhënë praktikave një rëndësi të vecantë. Pjesa më e madhe e 

instruktorëve në shkollë konsiderojnë se, të qënurit sa më pranë biznesit nëpërmjet praktikave 

afatgjata dhe nëpërmjet përshtatjes sa më të plotë të njohurive që nxënësit përfitojnë me 

kërkesat e tregut të punës, do të mundësojë përmirsimin e imazhit të shkollës. Përfshirja në 

projektin S4J zyrtarizon për ta strategjinë e synuar dhe kjo do ti siguronte shkollës rritjen e 

kredibilitetit të saj, përkthyer kështu edhe me rritjen e numrit të nxënësve që kërkojnë të 

regjistrohen në këtë shkollë. Gjatë kësaj periudhe shkolla është munduar të zhvilloj 

marketingun e saj duke implementuar skema të ngjashme me atë të shkollave të tjera 

profesionale që kanë qënë pjesë e projektit S4J. Aktualisht mendohet se një ndihmë më 

profesionale në këtë drejtim nga ana e projektit S4J si edhe zyrtarizimi i marrdhënieve me 

bizneset do të ketë një impact më të madh për forcimin e imazhit të shkollës. Disa nga sfidat 

dhe vështirësitë që evidentohen gjatë diskutimit me aktorët e ndryshëm janë: Largimi i 

nxënësve jashtë shqipërisë; punësimi i nxënësve nga biznese të tjera pas përfundimit të 

praktikës; biznese të specializuara që mundësojnë kryerjen e të njëjtit proces apo produkt gjatë 

gjith kohës; marrdhëniet personale që vendosen në thelb të ndërtimit të marrdhënieve 

bashkëpunuese. Për një vijueshmëri sa më të mirë të praktikave nga aktorët sugjerohet se: 



 
 

 

 

 

Nxënësit duhet të përthithin fillimisht informacionet bazike në shkollë e më pas të dërgohen në 

biznese; Marrdhëniet e krijuara ndërmjet shkollës dhe bizneseve nuk duhet të mbështetet 

vetëm në njohjen personale; Gjetja e instrumentave stimulues për bizneset që përfshihen në 

skemë; Ndërgjegjësimi dhe informimi i nxënësve për tregun vendase të punësimit etj.. 

 

Praktikat profesionale në biznes, në shkollën Sali Ceka, janë konsideruar gjithmonë si një vlerë 

e shtuar nga nxënësit dhe shkolla. Aktualisht në bashkëpunim me projektin marrdhëniet 

egzistuese ndërmjet shkollës dhe bizneseve u formalizuan nëpërmjet marrveshjeve formale. 

Praktika në biznese në këtë shkollë realizohen në mënyrë të kënaqshme në drejtimin Hoteleri-

Turizëm dhe po vijojnë përpjekjet për ta implementuar në të njajtat masa edhe në profilet e 

tjera që shkolla zhvillon.  

 

 

SHKOLLA ALI MYFTIU – ELBASAN 

Prej vitesh kjo shkollë ka funksionuar dhe ka nxjerrë në treg profesionistë të zotët. Me profilet e 

saj si mekanik, riparues axhustator, motorist, xhenerik, elektrik dhe ndërtim, të përcaktuara si 

të destinuara për industrinë e rëndë, ka shërbyer si burim profesionistësh fillimisht për 

zhvillimin rajonal industrial. Në ditët e sotme shihet si një shkollë profesionale, përgjithësisht e 

preferuar nga meshkujt e qytetit të Elbasanit dhe qyteteve përreth për përvetësimin e një 

profesioni.  

Praktikat profesionale: Nga çdo nxënës i vitit të X dhe XI të kësaj shkolle praktikat profesionale 

realizohen në ambinetet laboratorike në shkollë. Në raste shumë të rralla, për vitet e para, në 

bazë të interesave personale, nxënësit mund të ndjekin praktika profesionale pranë bizneseve 

por këto nuk janë të formalizuara nga shkolla. Në vitet e XII dhe XIII këto praktika realizohen 

pranë bizneseve, pasi konsiderohet që nxënësi ka marrë një informacion bazë për profesionin, 

është më i rritur dhe është më i përgjegjshëm edhe për cështje sigurie. Në varësi të profilit dhe 

bizneseve këto praktika realizohen ose në biznese të ndryshme ose në një biznes të vetëm ku 

gjithë klasa shpërndahet në pozicione të ndryshme. Në ato raste ku klasa është e shpërndarë 

instruktori në shkollë i ndjek duke shkuar në secilin biznes dhe duke komunikuar me biznesin, 

ndërsa në rastin kur gjithë klasa është në një biznes të vetëm është gjithmonë e shoqëruar nga 

instruktori i praktikës. Ka raste ku nxënësi vetë nuk pranon të shkojë në biznese, përgjithësisht 

këto raste i referohen nxënësve që nuk kanë interes dhe që nuk kanë as ndonjë performancë të 

mirë në shkollë. Këtyre nxënësve u mundësohet zhvillimi i praktikës në laboratorët e shkollës 

me klasat e tjera ku të jetë në mbikqyrjen e një instruktori në shkollë që ndodhet në ambientin 

e shkollës. Sistemi i vlersimit të nxënësve për praktikën realizohet nëpërmjet një komisioni 

vlersues pas përfundimit të modulit. Në komision përzgjidhet instruktori në shkollë, një 

përfaqësues nga një biznes dhe një mësues tjetër që jep lëndë profesionale.  



 
 

 

 

 

Nxënësit shprehin dëshirë për të zhvilluar praktikën pranë bizneseve dhe sipas mendimit të tyre 

vetëm në kushtet e biznesit mund të zhvillohet e plotë praktika pasi në laboratorët e shkollës 

realizohen procese të thjeshta elementare dhe më shumë koha konsumohet me muhabete dhe 

diskutime me shokët. Nxënësit që nuk dëshirojnë të shkojnë në biznese mund të qëndrojnë në 

shkollë dhe sipas vetë nxënësve, ata që vendosin të qëndrojnë janë nxënës që me vështirësi 

kalojnë klasën. Kryesisht praktika u caktohet nga instruktori në shkollë dhe në disa raste ata e 

gjejnë nëpërmjet njohjeve. Instruktorët në shkollë i lejojnë ta realizojnë praktikën në bizneset 

që nxënësit njohin, por duhet të jenë të lokalizuara në qytetin e Elbasanit ose në raste shumë të 

rralla edhe biznese që janë të pozicionuara më larg por që instruktori në shkollë ka të mundur 

kontaktin me të. Disa nga nxënësit kanë theksuar si problematikë të këtij sistemi transportin 

për në biznes si edhe vlersimin e praktikës pasi në vlersimin përfundimtare nuk konsiderohet 

vlersimi i biznesit.  

Instruktorët në shkollë e përkrahin zhvillimin e praktikës në biznes duke u shprehur se vetëm 

kështu nxënësit mund të përfitojnë në përthithjen e risive teknologjike të profilit të tyre, si dhe 

me konkretizimin e rasteve, pasi në shkollë janë vetëm situata të simuluara. Duke u ndalur në 

faktin që një pjesë e mirë e praktikës realizohet në ambinetet e shkollës ata shprehin nevojën 

për të investuar në makneri dhe pajisje në laboratorët e tyre. Sipas tyre jo vetëm makineritë 

dhe pajisjet por edhe trajnimi i instruktorëve në shkollë, për tu zhvilluar me teknologjinë dhe 

softet e fundit, duhet të jetë i vazhdueshëm. Në mënyrë që nxënsit të mësojnë mbi situatën 

aktuale dhe të jenë të mundur të hyjnë në tregun e punës lehtësisht duhet të përfitojnë 

njohuritë që i duhen për të qenë koherent. Në lidhje me bizneset ata shprehen se deri tani kanë 

vepruar në mënyrë miqësore por kjo marrdhënie nuk mund të vazhdoj gjatë, ndaj duhen 

menduar instrumenta stimulues për bizneset si dhe duhet punuar me ndërgjegjësimin e tyre 

mbi përfitimet që kanë në këtë proces. 

Bizneset: edhe pse janë shumë të interesuar për ti konsideruar këta nxënës si punonjësit e tyre 

të ardhshëm, kanë përgjithësisht probleme me sigurinë që këta nxënës duhet të kenë, apo me 

përgjegjësinë që i duhet të marrin në lidhje me ta, në ambientet e punës. Ata nuk mund të 

mundësojnë individ të dedikuar gjatë gjith kohës, por për nxënës që kanë informacionet bazike 

dhe shprehin dëshirë për profesionin ata janë mikpritës. Edhe pse nuk janë të informuar me 

programin që nxënësit duhet të realizojnë ata mundohen ti përfshijnë në procese pune të cilat 

janë përgjithësuese për profilin. 

Ndër sfidat dhe vështirësitë që përmenden janë: natyra e bizneseve dhe vështirësia për të 

fituar besimin tek nxënësit; monitorimi i bizneseve të shpërndara; tendenca e disa nxënësve 

për të qënë jo shumë të përfshirë në procesin e praktikës; monitorimi paralel i nxënësve në 

biznese dhe nxënësve në shkollë; tendenca e nxënësve për tu larguar jashtë shtetit; në situata 

shumë të rralla humbja e ndonjë materiali në kompani gjatë kohës që nxënësi është në biznes. 

Disa nga propozimet e ardhura nga aktorët për të ardhmen: Mundësimi i trajnimeve 

profesionale të aktualizuara me teknologjinë e kohës për instruktorët në shkollë. Investime në 



 
 

 

 

 

teknologjitë dhe mjetet që përdoren për praktikë në ambientet e shkollës; Ndërgjegjësimi i 

instruktorëve të bizneseve për vlerën që i shton procesi atyre; Gjetjen e instrumentave për të 

informuar nxënësit mbi vlerën që tregu i punës i ofron për profesionin e tyre; Gjetje e 

mundësisë së ofrimit të transportit si nxënëseve dhe instruktorëve në shkollë në bizneset larg 

qendrave urbane.   

Në tërësi, zhvillimi i praktikave profesionale në biznese në shkollën Ali Myftiu mbështet nga 

instruktorët në shkollë. Ata kanë përcaktuar praktikën në biznes si më të përshtatshme në dy 

vitet e fundit të shkollës, ku nxënësit janë më të rritur, kanë fituar një pjekuri dhe janë më të 

sigurt. Pavarsisht kushteve të larta të sigurisë që nevojiten në këto rrethana nga bizneset, 

konsideruar njohjet miqësore dhe nevojën e tyre për fuqi punëtore në të ardhmen, ata 

shprehen të gatshëm për bashkëpunim me kërkesën që nxënësit që dërgohen për praktikë të 

dallohen për dëshirën dhe korrektësinë në profesion.  

 

 

SHKOLLA TEKNIKE EKONOMIKE TIRANË (SHTET) 
 

Shkolla Teknike Ekonomike është një nga shkollat me një historik të gjatë për zhvillimin 

profesional specifikisht në profilin ekonomik. Për vite me radhë nxënësit nga rrethet si edhe nga 

kryeqyteti e kanë zgjedhur si një shkollë e cila i pajis me kompetenca bazë në profilin ekonomik 

për një karrierë të mëtejshme në këtë fushë. Në bazë edhe të politikave dhe strategjive të 

zhvilluara kjo shkollë ka pasur luhatjet e kredibilitetit të saj në preferncat e nxënësve që kishin 

rezultatet më të larta në shkollat 9-vjeçare. Për një periudhë, numri i lartë i kërkesave për 

regjistrim i mundësonte shkollës vendosjen e kritereve përzgjedhës për nxënësit duke 

mundësuar kështu burime me potencial të lartë zhvillimi. Aktualisht ndryshimet strategjike dhe 

zhvendosja e tregut të punës e ka fokusuar shkollën në zhvillimin profesional bazik të fushës 

ekonomike e cila nuk mjafton që një nxënës të integrohet menjëherë në tregun e punës. Vitet e 

fundit shkolla ka nisur zhvillimin e degës së konfeksion-tekstil dhe në vitin e fundit ka hapur 

drejtimin e modelimit. Mendohet që efekti i rikonstruksionit të godinës me spostimin e orareve 

u ndje këtë vit edhe në numrin më të ulët të regjistrimeve në shkollë. 

 

Praktika është një nga elementët dallues të një shkolle profesionale por kjo në këtë shkollë 

realizohet në ambientet e shkollës me situata hipotetike dhe raste studimore pasi vetë profili i 

ekonomikut është i vështirë që të të mundësojë zhvillimin e praktikës në pozicione konkrete, 

për arsye të informacioneve diskrete, si edhe rëndësisë ekonomike që mund të kenë gabimet 

që mund të realizohen nga një nxënës.  

 

Shkolla aktualisht i realizon praktikat në ambientet e shkollave dhe ka funksionuar më shumë 

me praktika të natyrës vizitë në biznes. Ajo ka operuar me disa marrëveshje me bizneset për 

realizimin e një pjese të orëve të praktikës por nxënësit nuk pozicionohen në një pozicion 



 
 

 

 

 

konkret. Nxënësit vetëm i shpjegohet nëpërmjet slideve nga kompanitë, ose i jepet fizikisht 

ndonjë dokument në dorë për të parë se cila është forma përfundimtare e produkti që krijohet 

nga ekonomistët. Një numër shumë i vogël nxënësish mund të realizojë me orë më të gjata 

praktikën në disa biznese. Gjithashtu në kuadrin e praktikave, janë realizuar vizita në kompani 

të mëdha, ku nxënësit njihen me gjithë procesin e kompanisë. Me kompanitë e sigurimit (Insig 

dhe Albsig) është realizuar edhe prerja e policave të sigurimit të jetës për cdo nxënës referuar 

orëve të praktikave. Kështu disa nga bizneset me të cilat shkolla ka mundësuar bashkëpunime 

janë: Megatek, tek i cili shkonin një numër shum i vogël nxënësish; Bankat e nivelit te dytë që 

merrnin sërisht një numër të vogël nxënësish por nuk pranonin të vazhdonin të njëjtin proces 

cdo vit, Agjensitë e sigurimit që mundësonin vizita në ambientet e tyre si edhe disa fasoneri. Një 

opsion ndryshe i zhvillimit të praktikave është edhe konkterizimi i tyre me zhvillimin e 

studimeve të tregut, ku pas zhvillimit të pyetësorëve, nxënësit lokalizohen për marrjen e 

përgjigjeve nga konsumatorët. Nxënësit e përjetojn shumë pozitivisht dhe gëzueshëm daljen 

për praktikë kudo që ajo kryhet duke e konsideruar si më pak angazhuese dhe lodhëse.  Viti i 

parë edhe viti i dytë realizojnë bazat e praktikës dhe janë koncepte shumë të përgjithshme. 

Ndërsa viti i tretë dhe viti i katert ka orë shumë specifike dhe sipas mendimit të instruktorëve 

në shkollë, kjo mund të realizohet konkretisht në kompani që kanë të njëjtën natyre si edhe 

emërtim me drejtimin e përcaktuar, kjo do të plotësonte me përpikmëri modulet. Shkolla 

gjithmon ka pasur nje individ i cili merrej me lidhjen e bizneseve, por fizikisht ka qënë shumë e 

vështirë për tu realizuar për efekt të mbingarkesës së orëve fizike që duhet të konsumonin në 

auditorë. Sipas diskutimit me isntruktorë në shkollë, ata shprehen se 1.5 orë mësimi 

konvertohej në 1 orë. Së fundmi janë bërë takimet me bizneset si kompanitë e sigurimeve dhe 

agjensitë turistike, është proceduar me ndërtimin e Cv dhe letrave të motivimit për nxënësit e 

vitit të XII me ndihmën e projektit S4J dhe pasi është realizuar seleksionimi i disa bizneseve nga 

nxënësit por në sajë të pandemisë procesi ka stopuar në fazën ku bizneset do të përzgjedhin 

nxënësit për të filluar praktikën pranë tyre.  

 

Perspektiva e shkollës: Tendenca është të jetë sa më pranë kërkesave të tregut. Të përgatisin 

nxënësit me njohuri më të plota ekonomike për të filluar që në këtë fazë zhvillimin e karrierës 

në këtë profil. Shkolla është e hapur kundrejt cdo mundësie të re qofshin këto panaire, 

ëorkshope apo edhe konkurse të mundëshme. Sipas instruktorëve në shkollë, praktika dhe 

konkretizimi i dijeve të jep një horizont më të gjerë se vetë lënda profesionale. Edhe pse 

përballen me nxënës që kanë vizione dhe kultura të ndryshme dëshira e tyre është që të gjithë 

nxënësit të dalin nga kjo shkollë me konceptet bazike të profesionit që do ti mundësonin atyre 

një punë fillestare në tregun e punës së këtij profesioni. Duke qenë se realizimi i praktikave në 

kompani mund të realizohet në përputhje me modulin e praktikës së lëndëve profesionale 

instruktorët në shkollë janë shumë të gatshëm për bashkëpunimin me bizneset. Këtë vit 

mendohet se informacioni në lidhje me rikonstruksionin e godinës derivoj dhe një numër më të 

vogël regjistrimesh, por mendohet se lidhjet afatgjata me bizneset si edhe strategjia marketing 

do të mund të ndryshoj këtë trend për vitet e ardhshme. Mikpritja dhe gadishmëria e bizneseve 



 
 

 

 

 

të mëdha e të vogla, për të qenë pjesë e bashkëpunimit me shkollën kanë krijuar pritshmëri të 

larta për vijimin e këtij procesi. Ajo që pritet si rezultat i këtij bashkëpunimi është rritja e numrit 

të nxënësve të punësuar dhe njëkohësisht kompletimin e tyre, me aftësitë që vetë kompanitë 

kanë nevojë.  

 

Përgjithësisht aktorët e shkollës SHTET kanë shprehur gjerësisht dëshirën për të zhvilluar 

praktikat profesionale në biznese duke i konsideruar ato një mundësi shumë e mirë për 

nxënësit, shkollën por edhe vetë bizneset. Nga instruktorët në shkollë dhe nxënësit është 

konfirmuar nisja e këtij procesi duke përcaktuar se një pjesë e nxënësve kanë ndjekur hapat 

formal deri në nënshkrimin e marrveshjes me disa biznese. Ata shpresojnë se me kthimin në 

normalitet të situatës do të vazhdojnë me procesin, në mënyrë që një pjesë të rezultateve, të 

mund ti shijojnë brenda këtij viti. 

 

 

SHKOLLA GJERGJ CANCO – TIRANË 
 

Konsideruar kërkesat e tregut në lidhje me profilet specifike dhe institucione si televizione, 

agjensi telegrafike, radiostacione, centrale etj shkolla “Gjergji Canco” nga viti 2010 e në 

vazhdim është fokusuar në drejtimet  Elektroteknikë, Elektronikë dhe Teknologji Informacioni 

dhe Komunikimi. Si të gjitha shkollat e tjera profesionale, qëllimi i saj është të përgatisë teknikë 

të mesëm në këto drejtime, ndërkohë statusi kombëtar dhe vendndodhja në kryeqytet i 

mundëson të frekuentohet me  nxënës nga të gjitha rrethet e Shqipërisë. Momentalisht ka 

përfunduar rikonstruksioni i shkollës, pas problematikave të shfaqura nga tërmeti dhe përpara 

situatës së pandemisë, shkolla u rivendos në godinën e saj për zhvillimin e aktivitetit. 

 

Edhe pse përfshirja e shkollës në projektin S4J ka nisur nga viti 2017 implementimi i praktikës 

profesionale evidentohet me diferenca të theksuara në realizim krahasuar me skemën formale. 

Edhe pse nuk zhvillohet në mbështetje të plotë të skemës së sugjeruar, gjerësisht aktorët e 

ndryshëm mendojnë se realizimi i praktikave profesionale aktuale, është një nga aspektet me 

ndryshimin më të ndjeshëm në shkollë, që projekti ka mundësuar. Praktika profesionale në këtë 

shkollë zhvillohet duke u përshtatur rast pas rasti me natyrën e biznesit bashkëpunues si edhe 

mënyrën sesi instruktori në shkollë ka menduar ta implementojë atë. Një pjesë të nxënësve, 

pasi përfundojnë vitin e dytë ju mundësohet zhvillimi i praktikës në biznes. Fillimisht 

konsiderohet nëse nxënësi ka dëshirë si edhe nëse ka biznese të cilat kanë hapsirë për të 

realizuar praktikën në profilin përkatës apo jo. Në pjesën më të madhe të rasteve shpërndarja e 

nxënësve në biznese realizohet në bazë të sugjerimeve të instruktorëve në shkollë dhe raste më 

të rralla janë sipas disa kritereve që bizneset kanë vendosur. Nxënësit që nuk kanë shfaqur 

dëshirë ose dhe që nuk kanë pasur mundësi të pozicionohen në biznese zhvillojnë praktikën në 

laboratorët e shkollës.  

 



 
 

 

 

 

 

 

Instruktorët në shkollë evidentojnë se të kufizuar nga numri i vogël i bizneseve me të cilat ata 

bashkëpunojnë janë të detyruar që pjesën më të madhe të praktikave ta realizojnë në shkollë. 

Sipas tyre dëshira për të qenë sa më pranë bizneseve është e shfaqur si nga ata vetë edhe nga 

nxënësit. Instruktorët në shkollë të drejtimit TIK, edhe pse e shohin të pamundur përshtatjen e 

kurikulave me praktikat që zhvillohen në biznese, pasi bizneset janë shumë të specializuara apo 

edhe punojnë me projekte duke bërë kështu të pamundur ndjekjen e një plani paraprak, sërisht 

mendojnë se kjo është një nga mundësitë më të mira që nxënësit e tyre të aftësohen dhe të 

jenë sa më pranë teknologjisë më të fundit.  Instruktorët në shkollë të profileve Elektroteknikë 

dhe Elektrikë e shohin pak më problematike faktin e mospërputhjes së praktikës me kurikulat 

duke propozuar në këtë mënyrë kombinimin e praktikave të nxënësve, në biznese të ndryshme. 

Pjesën e shpjegimeve që ata realizojnë gjatë orëve laboratorike në shkollë përpiqen ta 

konkretizojnë me vizita në binzese apo pozicione pune konkrete edhe pse ata vetë pranojnë se, 

nxënësit fiksojnë më mirë punë apo procese të cilat i realizojnë konkretisht vetë në një post 

pune.  

 

Nxënësit, thuajse të gjithë shprehin dëshirën dhe entuziazmin për të qënë pjesë e praktikave 

pranë bizneseve. Ata mendojnë se të qënurit pranë një biznesi i mundëson njohjen e 

teknologjive dhe proceseve më të fundit, i mundëson një afrimitet me bizneset dhe i jep 

mundësinë e të kuptuarit të tregut të punës për të ardhmen. Nxënësit përgjithësisht janë 

dashamirës dhe bashkëpunues për zhvillimin e praktikave në biznes duke e konsideruar këtë një 

mundësi të mirë për të ardhmen e tyre. Atyre të cilëve iu është mundësuar praktika në biznes, 

shprehin kërkesën për realizimin e një përqasjeje më të mirë ndërmjet informacionit teorik që 

kanë marrë dhe atij praktik që marrin. Ata konstatojnë se ka shumë informacione të reja dhe 

për ta është paksa problematike përthithja. Një aspekat tjetër me të cilën ata nuk janë mësuar 

është edhe vlersimi i tyre në grup që ndodh nga disa instruktorë në biznese. Sipas tyre në 

momentet që grupi nuk funksionon mirë nuk arrijnë të dalin në pah vlerat individuale që 

gjithsesicili ka. Në profilin e elektronikës nga nxënësit evidentohet se kohëzgjatja e shkurtër në 

biznes, periudha 1 mujore që i caktohet, është shum e shkurtër për të përfituar njohuri të plota. 

Të shumtë në numër janë ata nxënës që e shohin këtë shkollë si një trampolinë për 

universitetin apo edhe ata që kërkojnë të emigrojnë duke vënë në zbatim profesionin e 

përfituar. Së fundmi një pjesë e nxënësve në praktika sqarojnë se edhe disatanca e largët që ata 

mund të kenë me bizneset është pak shqetësuese për ta por deri tani ka rezultuar e zgjidhshme 

në mënyrë individuale.  

 

Bizneset–në mënyrë të konsiderueshme bizneset që bashkëpunojnë me shkollën janë binzese 

të mëdha dhe prestigjoze. Një pjesë e mirë e bizneseve të kësaj natyre janë të ndërgjegjshëm 

që këta nxënës, i referohen grupit të fuqisë puntore të së ardhmes, prandaj ndër arsyet 

kryesore të përfshirjes në këtë skemë është identifikimi i nxënësve për punësim në të ardhmen.  



 
 

 

 

 

 

 

Konsideruar praktikat e realizuara vite më parë apo edhe nga skema të ngjashme me 

universitetet një pjesë e bizneseve kanë preferuar të zhvillojnë mënyrën e praktikës ashtu sic 

është e përshtatshme me ambientet që ata disponojnë. Kështu ka nga ata biznese të cilët kanë 

ndërhyrë për ndryshime që në fazën e parë përzgjedhëse, duke krijuar disa kritere të vetat si: 

vendosja e mesatares si kriter përzgjedhës, intervistat personale me nxënësit si edhe monitorim 

për të kuptuar dëshirën e nxënësve për tu përfshirë nëpërmjet një detyre apo edhe një 

periudhe prove. Konsideruar natyrën e punës disa biznese zgjedhin ta zhvillojnë praktikën në 

formë pune në grup duke mundësuar takime fizike të kufizuara, disa biznese të tjera e grupojnë 

zhvillimin e praktikës në një periudhë 2-3 mujore dhe disa biznese të tjera që e konsiderojnë 

punën me rrezikshmëri të lartë zgjedhin ti trajtojnë nxënësit më shumë si vizitorë duke i dhënë 

mundësi të prekin gjëra shumë të vogla. Ajo që evidentohet thuajse nga cdo biznes është 

mungesa e hapsirave dhe personave të dedikuar për të realizuar trajnimin dhe zhvillimin e 

nxënësve, qartazi ata pranojnë se nxënësit i ngarkohen personave që kanë ngarkesat e 

pozicionit të vetë punës. 

 

Perspektiva e shkollës: Të gjithë aktorët bien dakort për rolin që zhvillimi i praktikave 

profesionale në biznes ka, por kur diskutimi bëhet konkret secili nga aktorët për rrethana të 

ndryshme mundohet të devijojë nga skema formale e propozuar. Pavarësisht vështirësive si 

instruktorët në shkollë dhe bizneset vlerësojnë shumë që përveç anës profesionale, kjo 

periudhë e praktikës profesionale do ndikojë në aftësitë e nxënësve edhe në elementë të tjerë 

si: korrektësia në punë, marrja e përgjegjësive, serioziteti, bashkëpunimi etj.  

 

Sfidat dhe vështirësitë e hasura në realizimin e praktikës kanë të bëjnë kryesisht me: 

mospërputhjen e plotë të kurikulave me atë që ofron biznesi; ndjekjen paralelisht të nxënësve që 

zhvillojnë praktikën në shkollë dhe atyre të shpërndarë në biznese nga ana e instruktorit të 

praktikës; tendencën e nxënësve për t’u larguar jashtë shteti; instruktorët në biznese ngarkohen 

përvec punëve të tyre edhe me nxënësit praktikantë. etj. 

 

Disa propozime që vijnë nga aktorët e ndryshëm të shkollës janë: përditësim i shkollës dhe 

instruktorëve në shkollë me teknologjitë dhe proceset e fundit; proces më i sistemuar i 

seleksionimit dhe shpërndarjes në biznese të nxënësve; riorganizim për një përputhje më të 

lartë ndërmjet teorisë dhe praktikës; mundësi vlersimi ndividuale gjatë periudhës së praktikës 

përvec mundësisë së vlersimit në grup; mundësimi i transportit në raste kur bizneset janë në 

distanca të largëta. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Në sajë të përpjekjeve për të implementuar skemën e praktikës profesionale në biznese 

shkolla Gjergji Canco ka mundur ta implementojë atë në nivele të kënaqëshme në profilin TIK 

dhe deri diku elektroteknikë. Rrjeti i bizneseve në këto sektorë ka nisur të rritet por secili prej 

tyre reflekton disa kushte kufizuese në sajë të natyrës së biznesit si psh: përzgjedhja e 

nxënësve, koha e shtrirjes së praktikës, vlersimi dhe monitorimi i nxënësve etj..Ende lë për të 

dëshiruar shumë profili elektrik që në të shumtën e rasteve e zhvillon praktikën në formën e 

vizitave në biznes. Vlen të theksohet se pavarsisht përpjekjeve të deritanishme, një numër i 

madh i nxënësve e zhvillojnë praktikën në ambientet e shkollës.  

 

 

SHKOLLA HAMDI BUSHATI – SHKODËR 
 

Në shkollën Hamdi Bushati vazhdon, për të tretin vit radhazi, implementimi i praktikave 

afatgjata në biznese, mbështetur edhe nga projekti S4J. Kjo praktikë u integrua fillimisht në 

profilin hoteleri turizëm në të cilin aktualisht janë përshirë thuajse të gjithë nxënësit e këtij 

drejtimi. Ndryshe nga një vit më parë ku zhvillimi i praktikave në biznese konsiderohej si një 

arritje e shkollës nga nxënësit dhe prindërit, këtë vit një numër i konsiderueshëm i tyre i quajnë 

praktikat në biznese si një detyrim normal që vjen nga kryerja e një shkolle profesionale.  

 

Praktikat profesionale: Nga diskutimet me aktorët e ndryshëm vihet re që pjesa më e madhe e 

hapave të ndjekura gjatë procesit të pozicionimit të nxënësve në biznese ëshë në përputhje me 

skemën e sugjeruar. Procedurën ka nisur me evidentimin e bizneseve të mundëshme për 

pozicionimin e nxënësve në to, ku normalisht janë bazuar në databazën e mëparshme. Bizneset 

të cilat janë konsideruar me prioritet kanë qenë ato biznese që mundësojnë zhvillimin e 

praktikave në përputhje me kurikulat dhe bizneset që kanë shfaqur më shumë gadishmëri në 

vitet e kaluara. Përgatitja e nxënësve - ky proces i referohet dhe përgatitjes së cv-së dhe letrës 

së motivimit për secilin nga nxënësit e vitit të X. Nga diskutimet me nxënësit e klasave të X vihet 

re se një pjesë e tyre nuk mbajnë mënd të kenë qenë të përfshirë në ndërtimin e një cv apo 

letre motivimi, kjo mund të shpjegohet edhe me faktin se ata e kanë paracaktuar biznesin ku do 

të kryenin praktikën që në fillim dhe duke qenë se nuk e kanë përdorur cv-në dhe letrën e 

motivimit nuk e kanë kuptuar qëllimin dhe produktin e kësaj faze. Nxënësit, që nuk kanë 

siguruar paraprakisht një biznes, në linjë me skemën e sugjeruar kanë vijuar me përzgjedhjen e 

tre bizneseve dhe më pas sipas ditëve të përcaktuara nga bizneset janë realizuar intervista në 

biznese. Në ndryshim nga viti i kaluar një pjesë e madhe e intervistave me bizneset janë kryer 

në ambientet e bizneseve sipas ditës dhe orarit të dakortësuar me bizneset. Pozicionimi i 

nxënësve në biznese: Pasi ka përfunduar përzgjdhja e nxënësve është vijuar me nënshkrimin e 

kontratave midis palëve dhe dakortësimi i ditëve dhe orareve kur do të zhvillohet praktika.  

Specifikat e funksionimit të ndonjë biznesi si hapja e guzhinës në një orar të caktuar i detyron  



 
 

 

 

 

 

 

ata të përcaktojnë orarin në të cilin nxënësi mund të jetë më aktiv pranë biznesit. Mbarëvajtja 

dhe ndjekja e praktikave: në bazë të eksperiencës, ngarkesës, distancës dhe marrdhënies që 

kanë Instruktorët e shkollave, kanë ndërtuar opsione të ndryshme të monitorimit të nxënësve 

në biznes. Sipas instruktorëve në shkollë, ky është një proces i vazhdueshëm komunikimesh dhe 

vëzhgimesh, duke theksuar kështu që vizitat më të shpeshta i bëjnë në biznese që janë afër dhe 

që kanë orare të përputhshme me orarin mësimor, ndërkohë që bizneset që janë në periferi 

dhe kanë orare të ndryshme në të shumtën e rasteve kontaktohen nëpërmjet telefonit. 

Vlersimi: ky proces realizohet në varësi të dakortësisë së instruktorëve në shkollë, një pjesë e 

tyre ia besojnë vlersimin totalisht instruktorëve në biznes, një pjesë tjetër i marrin në 

konsideratë komentet e instruktorëve në biznese por vendosin ta bëjnë vlersimin bashkarisht 

me ta duke marrë në konsideratë edhe ditarët që nxënësit plotësojnë apo performancën e tyre 

gjatë orëve në shkollë.    

 

Bizneset: Në tërësi bizneset shfaqen shumë pozitiv për marrdhënien e krijuar me shkollën dhe 

vijueshmërinë e praktikave më nxënësit. Kjo marrdhënie e mirë vihet re nga rritja e numrit të 

bizneseve dhe sugjerimet që ata bëjnë në bizneset e tjera mbi këtë proces. Unanimisht bizneset 

shprehen se praktikat profesionale në biznese ndikojnë në të mirën e komunitetit, të zhvillimit 

dhe promovimit të profilit të tyre si dhe njëkohësisht të mirën e kësaj shkolle për ti dhënë dije 

më të plota nxënësve të regjistruar. Duke konsideruar këtë bashkëpunimi me shkollën si një 

opsion i mirë për të ardhmen dhe gjenerimin e punëtorëve potencial për bizneset e tyre, ata 

preferojnë ti mësojnë dhe rrisin profesionalishtë vetë nxënësit. Gjerësisht bizneset janë 

koshient për nivelin e ndryshëm të dëshirës për tu përfshirë të nxënësve të ardhur, edhe pse do 

të dëshironin nxënës me dëshirë të madhe për tu përfshirë në proces ata bien dakort që edhe 

një pjesë e nxënësve që nuk shfaqin dëshira mund të motivohen.  

 

Instruktorët në shkolla: kryesisht mësuesit e lëndëve profesionale konstatojnë në masë 

zhvillimin dhe rritjen profesionale të nxënësve të tyre duke e relatuar këtë si mundësi që nuk 

mund tu jepej nxënësve nëse praktika do të zhvillohej në ambientet e shkollës. Për më tepër 

ata konstatojnë se nxënësit e tyre përvec se kanë mundur të rriten profesionalisht dhe të njohin 

nga afër tregun e punës kanë mundur të zhvillojnë edhe vetëbesimin që do tu mundësoj atyre 

një zhvillim të mëtejshëm në profesion. Eksperienca e fituar gjatë viteve dhe krijimi i 

marrëdhënieve të mira me bizneset i ka ndihmuar ata  në përmbushjen me sukses të këtij 

procesi. Marrdhëniet me instruktorët në biznese janë përgjithësisht të mira dhe rastet e 

bashkëpunimit të suksesshme kanë ardhur duke u rritur. Konsideruar numrin e lartë të 

nxënësve që iu është dashur të shpërndajnë në biznese si edhe faktin që mes praktikantëve ka 

nga ata nxënës që nuk e marrin seriozisht këtë proces ata shprehen pak të dyshimtë nëse në 

vijim është e nevojshme që të dërgohen të gjithë nxënësit në biznese. Në tërësi mësuesit 

shprehen se implementimi i kësaj skeme dhe mbështetja nga projekti me strategjinë marketing  



 
 

 

 

 

 

 

i ka mundësuar shkollës një njohje më të gjerë dhe kërkesa më të larta për regjistrim nga 

nxënësit.  

 

Nxënësit: Si edhe një vit më parë të gjithë nxënësit rezultojnë të mirëinformuar mbi mënyrën 

sesi do të zhvillohej praktika. Një pjesë e tyre e kanë nisur procesin duke e vetë përcaktuar 

biznesin ku do të zhvillojnë praktikën në baznë të njohjeve dhe miqësive familjare. Kryesisht 

nxënësit përcaktohen në biznese nga përzgjedhja që ata bëjnë apo edhe sugjerimet e 

mësuesve. Në ndryshim nga viti i kaluar një pjesë e intervistave me bizneset janë realizuar 

pranë ambienteve të bizneseve dhe jo në shkollë. Nxënësit të cilët e zhvillojnë praktikën pranë 

bizneseve e shohin këtë proces shumë produktive që ju mëson shumë aspekte konkrete të 

profiliti të tyre duke i mundësuar kështu një njohje më të mirë të tregut të punës, informacion 

më të bollshëm për profilin duke e tejkaluar informacionin e marrëe në shkollë si dhe një 

mundësi e mirë e njohjes së kushteve reale të punës. Nxënësit të cilët kanë kaluar një vit në 

praktikat në biznese shprehen me më shumë entuziazëm pasi shohin tek vetja rritje 

profesionale, zhdërvjellësinë, aftësinë për të gatuar më shumë ushqime, njohjen e disa 

ushqimeve që nuk i kanë përdorur përpara etj..për më tepër që një pjesë e tyre kanë arritur të 

pozicionohen në vende pune reale kundrejt përfitimeve fianciare.  Në dakortësi me biznesin ata 

kanë përcaktuar oraret e zhvillimit të praktikës, ku jo gjithmon këto orare janë të ngjashme me 

orarin mësimor por për nxënësit kjo gjë nuk përbën problem. Në lidhje me procesin e zhvillimit 

të planit të punës, monitorimit dhe vlerësimit nga nxënësit vërehet se për këto procese ka një 

informacion të përgjithshëm të cilat variojnë në bazë të mësuesve të praktikës dhe 

instruktorëve të bizneseve. Një pjesë e nxënësve janë në dijeni të një plani paraprak pune dhe 

këtë e lidhin edhe me ditarët që duhet të plotësojnë për orët e praktikës një pjesë tjetër 

kufizohen vetëm me realizimin e punëve në bazë të nevojave të biznesit. Sa i përket procesit të 

monitorimit nxënësit shprehen se mësuesit e tyre janë në komunikim të vazhdueshëm me 

instruktorët e bizneseve dhe në disa raste janë prezent edhe në ambientet e biznesit. 

Konkludimi i këtij procesi realizohet me vlerësimin ku sipas nxënësve peshën më të madhe e ka 

vlersimi i instruktorëve në biznese në bashkëpunim me mësuesin e lëndës që i ka ndjekur 

proceset në disa raste fizikisht dhe në disa të tjera nëpërmjet komunkimit dhe fotografimit të 

procesit. Unanimisht nxënësit shprehen të kënaqur nga marrdhënia dhe bashkpunimi me 

mësuesit e tyre edhe pse kryesisht këtë e bazojnë në aspektin human dhe shumë më pak në atë 

profesional. Konsideruar implementimin e skemës së propozuar të praktikave në profile të 

ndryshme dhe larmishmërinë e natyrës së bizneseve në drejtime të ndryshme ka specifika të 

vecanta por ajo që vihet re është se kryesisht në këtë proces ngelet i avantazhuar profili i 

hoteleri turizmit19.  Këtë vit ka një përpjekje për të implementuar këtë skemë të propozuar  

 

 
19 Drejtimi i konfeksionit këtë vit e realizon praktikën vetëm në laboratorët e shkollës. Sipas instruktorëve në shkollë një nga 
arsyet pse vendosën që të realizonin praktikën në shkollë ishte sepse bizneset nuk mundësonin një ezaurim të moduleve. 



 
 

 

 

 

 

edhe në profilin ekonomik specifikisht në profilin e sigurimeve. Sipas nxënësve bizneset janë 

mikpritës, por sërisht nuk i mundësojnë kryerjen e punëve konkrete. Bizneset përgjithësisht i 

presin në zyra, iu japin materiale të përgjithshme për të lexuar, mundësojnë që të shohin gjithë 

procedurën në zyrë dhe të bëjnë pyetje nëse kanë. Njëra nga nxënëset u shpreh “Praktika në 

këtë formë është më interesante se në shkollë por sërisht nuk është ashtu sic e kam pritur, të 

paktën të na vënë të plotësojmë dicka ose dhe të realizojmë ndonjë gjë të vogël në kompjuter”. 

 

Në tërësi, krahasuar me një vit më parë edhe prindërit shfaqen më të ndërgjegjësuar për 

rëndësinë që ka zhvillimi i praktikave në biznese për zhvillimin profesional të fëmijëve të tyre 

por në raste të rralla evidentohen prindër që e shohin këtë proces si një detyrim formal për 

përmbushjen e programit të shkollimit.  

 

Ndër sfidat dhe vështirësitë përmenden nga aktorët janë: Numri i lartë i nxënësve në profilin 

hoteleri turizëm; Mos njohja e nevojave dhe kërkesave të nxënësve duke qenë se është një 

periudhë e shkurtër e nxënësve që nisin shkollën deri në momentin e shpërndarjes në biznese; 

Zhvillimi i moduleve në biznese, jo të gjithë bizneset kanë mundësitë për zhvillimin e të gjitha 

moduleve; Përshtatja e nxënësve me biznesin, ndonjëhër është e vështirë që të përmbushen 

pritshmëritë që nxënësit kanë krijuar paraprakisht edhe pse punohet nga ana e shkollës për 

këtë pjesë; Mungesa e orëve fizike për praktikë në shkollë, tendenca për të zhvilluar cdo gjë në 

biznes ka vendosur një distancim ndërmjet mësuesit të praktikës dhe nxënësit; Mungesa e 

ambinteve të mëdha për zhvillimin e praktikës në shkollë, laboratori i guzhinës është i vogël 

nëse do të konsiderohet për kryerjen e praktikave nga disa klasa njëhërësh. Një sfidë më vete 

është edhe dëshira apo plani i nxënësve për tu larguar nga vendi pas përfundimit të shkollës.  

 
Propozimet kryesore që vijnë nga aktorët janë: Larmishmëria e profileve në drejtim sidomos në 

profilin hoteleri turizem, në kushtet e një numri të kufizuar biznesesh dhe rritjes së numrit të 

nxënësve është e nevojshme diversifikimi i drejtimeve të nxënësve, në këtë mënyrë mund të 

konsiderohen biznese të reja për tu përfshirë në skemë; Nxënësit e vitit të parë të mos 

dërgohen menjëherë në biznese. Është e nevojshme që nxënësit të përthithin fillimisht bazat e 

profesionit që lidhen me proceset bazike, sigurinë, rregullin e më pas mund të adresohen në 

biznese; si dhe Mirëorganizimi paraprak i shpërndarjes së nxënësve në biznese.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Përgjithësisht aktorët e shkollës Hamdi Bushati rezultojnë të përkushtuar dhe me dëshirë për 

të mundësuar një zhvillim sa më të mirë të praktikave në vijimësi. Praktikat në drejtimin 

Hoteleri Turizëm është zhvilluar në biznes, thuajse për cdo nxënës të këtij drejtimi. Në sajë të 

numrit të madh të nxënësve, skema e praktikës nuk është mundur të realizohet në përputhje 

totale me skemën formale të përcaktuar. Për drejtimin e konfeksioneve, konsideruar 

eksperiencën e mëparshme të një mospërputhjeje të theksuar ndërmjet biznesit dhe 

moduleve nga shkolla është vendsour të zhvillohet e gjithë praktika në laboratorët e shkollës. 

Profili i tretë në të cilin praktika në biznes nuk ka të njëjtin impakt dhe shkolla po shikon 

mundësi bashkëpunimi është profili i ekonomikut. Në këtë drejtim sapo kanë implementuar 

zhvillimin e praktikave në biznese për profilin e Sigurimeve dhe secili nga aktorët shprehet 

pozitiv edhe pse është ende herët për të konkluduar.  

 
Tabela 2: Permbledhëse e intervistave 

 

Rajoni 
Intervista të thelluara/Diskutime në fokus-grupe 

Shkolla Mësues Nxënës Prindër Biznese 

Shkodër Hamdi Bushati 3+1 19 6 5 (Casa Blanka, Shqiponja, 

Loredano, Kompleksi Dea 

Spathar, Sigal)  

Elbasan  Sali Ceka 3 15 2 5 (Bar Ponte restorant, Eria 

Textiles, Elita Travel Group, 

Bar Skampa, Riparime 

elektrinikesh) 

Ali Myftiu 1 9 2 2 (Ofris dhe Ferrocrome) 

Tiranë SHTET 3 1 1  

Gjergji Canco 3 9 2 3 (ABP, Abcome dhe OSHE) 

Vlorë SHIP 4 25  2 (Servis Olsi, Nisatel) 

Tregtare 5 12  5 (Resort Mandarine, Hotel 

Yacht, Hotel Duka, restorant 

Titanik, AlbSig) 

QFP  2 3  2 (servis Beni, restorant 

Studenti) 

Lezhë Kolin Gjoka 3 22  4 (Mrizi i Zanave, Hoteli i 

Gjuetisë, Jolly Hotel, Mnela 

Shpk) 

Berat  Kristo Isak 2 - - 1 (Neptun) 

Total 30 115 13 29 

 



 
 

 

 

 

 
i Në rastin e profilit TIK në shkollën Gjergji Canco-Tiranë, bizneset shprehen se kjo gjë vjen si pasojë e specifikave të sektorit, 
mbingarkesës paralele që mentorët kanë gjatë orarit të punës dhe konsideratës për t’i punësuar nxënësit në të ardhmen. 
Konkretisht, biznesi “ABP”, fillimisht kërkon të përfshijë një numër të madh nxënësish në praktikë. Të gjithë nxënësit që 
shprehin dëshirën për të vazhduar praktikën pranë tyre, i ndajnë në grupe pune për një periudhë 2-mujore. Ata nxënës që 
tregojnë interes dhe përkushtim, përzgjidhen për të vazhduar praktikën pranë biznesit. Një rast tjetër është ai i profilit të 
Elektroteknikës dhe Elektrikës, ku mësuesit e shkollës Gjergji Canco – Tiranë, konsiderojnë prioritet zhvillimin e përpiktë të 
praktikës sipas programit. Kështu kanë zgjedhur të dërgojnë,cdo muaj, nxënës të ndryshëm në bizneset bashkëpunuese. Në disa 
raste, fleksibiliteti i skemës është konsideruar nëprocesin e shpërndarjes së nxënësve në biznese.Bizneset, mbas nënshkrimit të 
memorandumit, kanë preferuar t’ia lënë shkollës caktimin e nxënësve, si psh. kompleksi agroturistik Mrizi i Zanave në Lezhë, 
pritës i nxënësve të drejtimeve Hoteleri-Turizëm dhe Teknologji Ushqimore,  i cili u kërkon mësuesve të vendosin se cilët nxënës 
të marrë në praktikë. Në raste të tjera, në ato variante ku një biznes nuk ofron të gjitha modulet e praktikës, është konsideruar 
plotësimi me biznese të tjera nëpërmjet një rotacioni.  
 
Shkollat e përfshira së fundmi në projektin S4J (Sali Ceka, SHTET dhe Ali Myftiu), gjenden nëhapat e parë të implementimit të 
kësaj skeme. Procesi parapërgatitor evidentohet si një proces iimplementuar për herë të parë nga shkollat. Ata kanë nisur 
fillimisht me ndërtimin e listës së bizneseve duke zyrtarizuar marrdhëniet me bizneset që kanë bashkëpunuar më parëdhe duke 
iniciuar bashkëpunime të reja. Paralelisht kanë nisur fazën përgatitore me nxënësit, në profile dhe vite të përcaktuara, ku 
bashkarisht me projektin kanë mundësuar ndërtimin e cv dhe letrave të motivimit. Disa nga nxënësit kanë mundur të 
përfundojnë fazat përgatitore, duke përmbyllur nënshkrimin e marrëveshjeve me bizneset,por për efekt të pandemisë, procesi i 
vijimit të praktikave në biznese është aktualisht i pamundur të zhvillohet. 
 
ii Në disa shkolla kjo është e mundur, si psh. në shkollën Kristo Isak – Berat apo në shkollën Tregtare – Vlorë. Në shkollën Hamdi 
Bushati – Shkodër, pamundësia për t’i përmbushur boshllëqet e profilit Hoteleri-Turizëm në shkollë, për faktin e mungesës së 
kohës fizike të mësuesve të lëndëve profesionale, si dhe hapësirës së vogël të laboratorit në shkollë krahasuar me numrin e 
nxënësve, përbën problem shqetësues. 
iii Shembull tipik është rasti i drejtimit Hoteleri-Turizëm në shkollën Tregtare – Vlorë, ku thuajse të gjithë nxënësit janë 
shpërndarë në resorte. 
iv Rasti i profilit Elektrike, drejtimi Elektroteknikë, në shkollën Industriale – Vlorë, ku kryerja e praktikave pranë OSHEE-së 
mundëson në më të shumtën e rasteve vetëm instalime të aparateve, për shkak të mungesës së kualifikimit të nxënësve në 
sigurim teknik, duke mos mundësuar angazhim të tyre në sektorë të tjerë të mbuluar nga kompania. Raste të ngjashme vërehen 
edhe në shkollën Gjergji Canco – Tiranë dhe Ali Myftiu – Elbasan. 
vKjo tendencë është më e theksuar në drejtimin Hoteleri-Turizëm, nëlidhje me sektorin e kuzhinës, ndonëse krahasuar me një 
vit më parë është zbehur disi. 
viMë e dukshme kjo tendencë është në drejtimin Hoteleri-Turizëm, si dhe në drejtimet me natyrë teknike (Auto, Mekanikë, 
SHMT, TIK etj.), ndërkohë që nuk është aq e shprehur në drejtimin Ekonomik. 
viiTreguesi është më i lartë në drejtimet Hoteleri-Turizëm të shkollave të ndryshme, në disa prej drejtimeve të shkollës 
Industriale – Vlorë (Auto, Mekanikë e Përgjithshme, etj.), ndërkohë që në drejtime të tjera, sidomos Ekonomik, treguesi i 
punësimit gjatë periudhës së praktikës është më i ulët, ku ndikon kryesisht kërkesa e ulët e tregut të punës për ekonomistë të 
mesëmpër shkak të furnizimit nga universitetet me ekonomistë të lartë, predispozita më e ulët e bizneseve për t’i punësuar si 
rrjedhojë e përgjegjësisë më të lartë të punës, etj. 
viiKryesisht bëhet fjalë për nxënës të drejtimit Ekonomik, fushë e cila, duke qenë e lidhur ngushtë me dokumentacionin, 
mundëson realizim efikas të praktikave edhe në shkollë, duke pasur parasysh edhe kushtet që ofrohen në firmën (zyrën) 
ushtrimore të shkollave, si dhe nxënës të profilit Tekstil-Konfeksione në shkollën Hamdi Bushati – Shkodër, ku mësuesit 
mendojnë se në shkollë mund të mësohet shumë më shumë se në biznese (fasoneri), duke qenë se këto biznese janë të 
spëcializuar në procese shumë të vogla dhe rutinë dhe nuk i mundësojnë nxënësve përfitimnjohurish të nevojshme për 
profesionin. 
viiiKryesisht bëhet fjalë për nxënës të drejtimit Ekonomik, fushë e cila, duke qenë e lidhur ngushtë me dokumentacionin, 
mundëson realizim efikas të praktikave edhe në shkollë, duke pasur parasysh edhe kushtet që ofrohen në firmën (zyrën) 
ushtrimore të shkollave, si dhe nxënës të profilit Tekstil-Konfeksione në shkollën Hamdi Bushati – Shkodër, ku mësuesit 
mendojnë se në shkollë mund të mësohet shumë më shumë se në biznese (fasoneri), duke qenë se këto biznese janë të 
spëcializuar në procese shumë të vogla dhe rutinë dhe nuk i mundësojnë nxënësve përfitimnjohurish të nevojshme për 
profesionin. 
 
ix Kryesisht për shkak të: mungesës së kushteve të duhura apo bazës materiale të përshtatshme në shkollë, pamundësisë për 
simulimin në shkollë të problemeve/vështirësive/defekteve/fluksit të punës me të cilat nxënësit hasen realisht në biznes, 
pamundësisë për t’u vendosur në marrëdhënie me një staf pune, etj. 
xRasti i nxënësve të klasave të X të drejtimit Ekonomik në shkollën Tregtare – Vlorë, nxënësit e klasave të X të profileve që 
kërkojnë një siguri teknike të lartë, si në shkollën Ali Myftiu-Elbasan. 
xiRasti i nxënësve të klasave të X të drejtimit Ekonomik në shkollën Tregtare – Vlorë dhe rasti i nxënësve të klasave të X në 
drejtimin Hoteleri-Turizëm nëshkollën Sali Ceka – Elbasan);  



 
 

 

 

 

 
xiiRasti i nxënësve të klasave të XIII të drejtimit Ekonomik në shkollën Tregtare – Vlorë dhe të klasave të XIII të drejtimit Hoteleri-
Turizëm në shkollën Hamdi Bushati – Shkodër. 
 
xiiiVecanërisht rasti i drejtimit Ekonomik të shkollës Tregtare-Vlorë, rasti i drejtimeve Ekonomik dhe TIK të shkollës Kolin Gjoka-
Lezhë dhe rasti i profilit Tekstil-konfeksion të shkollës Hamdi Bushati-Shkodër. 
xivRasti i proflilit Tregti, drejtimi Ekonomik, ndërsa nëprofilet Sigurime dhe Sipërmarrje e Agjensisë Turistike kjo nuk vërehet. 
xvRastet kur nxënësve të drejtimit Hoteleri-Turizëm, gjatë praktikës në kuzhinë u lejohet vetëm të merren me qërime, pastrime 
produktesh, etj. pa iu mundësuar përfshirje në gatim; rastet mes nxënësve të drejtimit Ekonomik që 
xviRaste të tilla janë më të shpeshta në biznese modeste, me gamë të ngushtë procesesh pune apo shërbimesh. 
xviiKryesisht nxënës të drejtimeve Hoteleri-Turizëm, si dhe të drejtimeve teknike. 
xviiiPreferenca ndaj praktikës në shkollë në raport me atë në biznes është më e shprehur mes nxënësve të drejtimit Ekonomik të 
shkollave Kolin Gjoka – Lezhë dhe Tregtare – Vlorë, si dhe të drejtimit Konfeksion tekstil të shkollës Hamdi Bushati – Shkodër. 
Nëkëto drejtime, vërehet se nxënësit e janëtë influencuar edhe nga mësuesit, duke shfaqur të dyja palët skepticizëm dhe 
pritshmëri të ulëta përsa i përket aftësimit profesional në biznes. Kjo tendencë nuk vërehet në të gjitha shkollat me drejtim 
Ekonomik: në rastin e shkollës SHTET – Tiranë dhe në profilin Sigurime të shkollës Hamdi Bushati – Shkodër, po bëhet një 
përpjekje e madhe për implementimin e suksesshëm të skemës së praktikave profesionale afatgjata në biznese, ku evidentohet 
dëshira dhe entuziazmi i nxënësve të drejtimit ekonomik, mbështetur edhe nga mendimet e mësuesve. 
 
xixKjo sfidë është veçanërisht prezente mes nxënësve të drejtimeve më natyrë teknike, sidomos atij TIK. 
xxKjo sfidë prek veçanërisht drejtimet/profilet me natyrë teknike. 
xxiKëtë vit, shkolla Kolin Gjoka – Lezhë e ka kapërcyer këtë sfidë, duke siguruar një mjet dhe duke mbuluar vetë koston e 
transportit. 


