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1. Përmbledhje ekzekutive
1.1 Qëllimi i kërkimit
Ky kërkim cilësor u zhvillua gjatë periudhës mars-prill 2020, në dhjetë institucione të arsimit
profesional, të përfshira në projektin “Aftësi për Punë” S4J. Qëllimet i tij janë identifikimi i sfidave në
drejtimin e institucioneve të AFP, dhënia e sugjerimeve për ndërhyrjet e ardhshme të projektit S4J
dhe eksplorimi i perceptimeve të drejtuesve të institucioneve të AFP mbi përfitimet nga ndërhyrjet e
Projektit S4J.

1.2 Metodologjia
Ky kërkim, është bazuar mbi kërkimin cilësor. Instrumentet e përdorur për të arritur objektivat e
studimi ishin intervistat e thelluara me drejtorët, zv. drejtorët dhe koordinatorët e njësive të
zhvillimit, të nëntë shkollave të përfshira në projekt dhe drejtuesi i Qendrës së Formimit Profesional
Vlorë.
Zhvillimi i intervistave, u karakterizua nga fokusi, për tu thelluar në kërkimin e informacionit për 14
fusha specifike, mes te cilave, qeverisja dhe manaxhimi, programet mësimore, praktikat profesionale
ne biznes, orientimi drejt tregut të punës, trajnimet e stafeve, investimet në infrastrukturë, njësia e
zhvillimit etj. Gjatë fazës së kërkimit primar u realizuan 25 intervista.
Këto informacione mbi perceptimet e tyre, diferencat mes shkollave, përfitimet, sfidat dhe
sugjerimet për të ardhmen, janë organizuar sipas disa seksioneve. Nga përpunimi, analiza dhe
interpretimi i tyre, janë siguruar gjetjet kryesore të kërkimit, të cilat do të paraqiten në mënyrë të
detajuar në seksionin në vijim. Raporti mbyllet me vëzhgimet kryesore dhe rekomandimet për të
ardhmen.

1.3 Gjetjet kryesore
-

Perceptimi i përgjithshëm

Drejtuesit paraqesin projektin, si projektin më jetëgjatë dhe më të suksesshëm, ku janë përfshirë
deri tani dhe që po jep efekte pozitive të rëndësishme në performancën e institucioneve.
Këto vlerësime për ecurinë e projektit, fokusohen kryesisht në :
o
o
o
o
o
o
o
o

ndërtimin e planeve strategjike dhe planeve të veprimit
investimet në infrastrukturë,
trajnimet,
praktikat në biznes
gjurmimin e nxënësve
ngritjen e strukturave të domosdoshme, siç është njësia e zhvillimit,
intensifikimin e lidhjeve me biznesin dhe konsolidimin e tyre,
marketingut institucional

-

Qeverisja dhe manaxhimi

Një nga arritjet kryesore në sajë të ndërhyrjeve të projektit S4J, është hartimi dhe formalizimi i
planeve strategjike dhe detajimi i planeve operacionale, për shkollat e përfshira herët në projekt. Ky
plan vlerësohet prej drejtuesve të shkollave, si një udhërrëfyes për orientimin strategjik dhe për
aktivitet që duhet të kryejnë shkollat, për realizimin e objektivave të tyre
Drejtuesit e shkollave të përfshira herët në projekt janë të qartë dhe të vetëdijshëm tashmë, për
rolin që ka plani strategjik në shkollat që ata drejtojnë si edhe për rolin e tyre, në implementimin e
suksesshëm të planeve.
Për t’u vlerësuar, është edhe qasja e ndjekur për përfshirjen, jo vetëm të drejtuesve të shkollave në
hartimin e planit strategjik, por edhe të mësuesve. Gjithpërfshirja në procesin e planifikimit
strategjik rrit kuptueshmërinë e planeve dhe objektivave, rrit pranueshmërinë e planeve dhe është
faktor i rëndësishëm në zbatimin e planit strategjik.
Paralelisht me optimizmin e drejtuesve për implementimin e planeve strategjike, ata artikulojnë
edhe sfidat të cilat mund t’i bëjnë planet inefektive,. Ndodhja e ngjarjeve të paparashikuara apo
ngjarjeve të rastit, (sic është edhe situata pandemike), mund të vënë në rrezik implementimin e
planit strategjik, ose së paku të planeve operacionale.
-

Roli i bordit të drejtimit

Bordet në të gjitha shkollat janë plotësuar, por drejtuesit e shkollave përgjithësisht mendojnë se
bordi:
o
o
o
o
o
o

duhet të jetë më aktiv,
duhet të jetë më afër shkollës.
të jetë më vendimmarrës,
më kontrollues,
më kërkues,
të ushtrojnë kompetencat e veta si bord

-

Programet mësimore.

Përgjithësisht rezulton, se ka pasur një qëndrueshmëri në drejtimet që shkollat kanë. Drejtuesit e
shkollave, paraqesin interes në rritje, për profilet dhe specialitetet që shkollat mund të ofrojnë në të
ardhmen. Synimi për të hapur profile dhe specialitete të reja, mbështetet në interesin dhe kërkesën
e perceptuar prej tyre, të tregut lokal dhe rajonal të punës për këto profile.
Nuk rezultoi që shkollat të kishin realizuar studime tregu për hapjen e profileve të reja, me
përjashtim të QFP Vlorë. QFP përveç kurseve aktuale nga 1-6 mujore që ka, harton edhe kurrikula
për kurse të reja, të cilat nga studimi i tregut që bën Zyra e Punës Vlorë, identifikohen me interes për
kompanitë.
Ajo që vlen për t’u theksuar është niveli i lartë i ndërgjegjësimit të drejtuesve të intervistuar të
shkollave në përgjithësi, për orientimin e profileve të reja drejt kërkesës, që ka tregu i punës.

Këtu lind nevoja e bërjes së kërkimeve në tregun lokal dhe rajonal, si dhe lidhjes më të fortë më
bizneset lokale, për të kuptuar më mirë dhe për të identifikuar kërkesat që këto biznese kanë, për
profile dhe specialitete të reja në të ardhmen.
Ndërgjegjësimi i drejtuesve për orientimin drejt kërkesës së tregut, është rezultat i disa proceseve të
ndërmarra nga projekti, siç është edhe gjurmimi i nxënësve. Drejtuesit shprehen se ky proces
gjurmimi, do të sigurojë informacion të rëndësishëm, për drejtimet/profilet më të kërkuara, nga
tregu i punës.
Për sa i përket planeve mësimore lëndore, vlerësohet si shumë pozitiv, suporti që projekti ka dhënë
në vlerësimin e planeve mësimore të lëndëve të ndryshme, nga mësues të shkollave të tjera, si dhe
mundësinë e rishikimit të këtyre planeve, duke reflektuar mbi sugjerimet e dhëna nga vlerësimi.
Pavarësisht për sa më sipër, përmirësimi i vazhdueshëm planeve mësimore lëndore, raportohet si
një
nevojë për t’u adresuar, përgjithësisht nga drejtuesit e të gjitha shkollave
-

Skema e praktikave profesionale

Sipas drejtuesve të të gjithë institucioneve të përfshira herët në projekt, viti i fundit ka shënuar një
përmirësim në drejtim të formalizimit të marrëdhënieve me bizneset për praktikat, shtim të numrit
të bizneseve serioze, ndërgjegjësim të tyre për rolin e praktikave, si dhe fuqizim të praktikave
profesionale.
Përsa i partnerëve të rinj, rezulton se në SHTET deri tani nuk janë zhvilluar praktika në biznes, por
edhe në dy shkollat e tjera që zhvillohen praktika në biznes, paraqiten problematika të ndryshme.
Nga drejtuesit e këtyre shkollave raportohet se, ka vështirësi për gjetjen e bizneseve, por sidomos të
bizneseve që paraqiten të angazhuara për të përfshirë efektivisht nxënësit në praktikë. Për t’i
adresuar këto problematika, duhet të rritet numrit i bizneseve serioze dhe të angazhuara, duhen
formalizuar marrëveshjet me to, kontratat dhe gjithë procesi i praktikës.
-

Orientimi drejt tregut të punës

Drejtuesit e shkollave janë të mendimit se oferta e shkollave të tyre, është e orientuar drejt kërkesës
s tregut të punës. Nga drejtuesit e shkollave, raportohen kërkesa në rritje të kompanive, për stafe
nga nxënësit e këtyre shkollave. Natyrisht kjo kërkesë nuk ka njohur rritje, për të gjitha drejtimet
dhe profilet.
Procesi i gjurmimit, i zhvilluar në shkolla po jep një feedback sinjifikativ, se sa kërkohen nga tregu i
punës, aftësitë dhe profesionet që përgatisin shkollat.
Shkollat po vlerësojnë edhe mundësinë e hapjes së kurseve afatshkurtër, mbështetur mbi kërkesën e
tregut për zhvillim të vazhdueshëm profesional.
Nga Drejtori i QFP Vlorë, paraqitet si sugjerim krijimi dhe vitalizimi i Qendrave multifunksionale.
Kurset afatshkurtra të ofrohen nëpërmjet këtyre qendrave dhe të jenë rezultat i bashkëpunimit që,
shkollat e arsimit të mesëm profesional të një qyteti, do të kenë me QFP në atë qytet.
Rezulton se gjatë viteve që projekti ka ndërhyrë, ka ndryshime thelbësore në afrimin e biznesit me
shkollën dhe në ndërgjegjësimin e biznesit, për benefitset e ndërsjella të bashkëpunimit mes tyre.

Drejtuesit rezultojnë të ndërgjegjësuar për rolin e marketingut institucional të shkollës
Mekanizmat e marketingut institucional, në partnerët ekzistues, kanë ardhur duke u rritur e duke u
bërë më frekuentë në përdorim.
Në partnerët ekzistues, marketingu institucional është në fazat e para të tij, stafet janë trajnuar për
marketingun digjital, por duhet të hartojnë planin marketing dhe ta implementojnë atë
Tryezat e strukturuara të zhvilluara, mundësojnë rritjen e bashkëpunimit mes institucioneve dhe
bizneseve, si dhe kuptimin më të plotë të nevojave specifike të ndërsjella. Tryeza të tilla duhet të
organizohen vazhdimisht, për të zgjeruar dhe konsoliduar rrjetin e bashkëpunimit të institucioneve
me bizneset. Nga ky zgjerim, shkollat mundësojnë më shumë potenciale për praktikat në biznes, më
shumë mundësi punësimi për nxënësit e tyre, vlerësojnë sesa të kërkuara janë nga kompanitë
drejtimet/profilet që ata ofrojnë, si dhe marrin feedback për të përmirësuar programet në të
ardhmen
-

Metodat e mësimdhënies dhe përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie

Për sa i përket perceptimeve të drejtuesve të shkollave për metodat dhe materialet e mësimdhënies
dhe përdorimin e teknologjisë në mësimdhënie (MesoVEt, CISCO etj), vihet re qartësisht një
ndryshim i theksuar mes partnerëve ekzistues, si dhe partnerëve të rinj të projektit.
Në partnerët e rinj, metodat e mësimdhënies rezultojnë tradicionale, si në lëndët e përgjithshme
edhe në lëndët profesionale. Gjithashtu për sa i përket përdorimit të teknologjisë, ajo pothuaj
mungon, kështu që sjell edhe mos përfshirje të saj në mësimdhënie/mësimnxënie.
Në partnerët ekzistues, niveli i përdorimi të teknologjisë rezulton i ndryshëm, mes shkollave,
drejtimeve, lëndëve si dhe mësuesve të ndryshëm
Vërehet tendencë më e lartë e përdorimit të teknologjisë në mësimdhënie në drejtimin TIK, në
lëndët profesionale, në klasat e mësimit të kombinuar dhe në laboratorët e informatikës.
Pavarësisht niveleve në rritje të përdorimit të metodave bashkëkohore në këto shkolla, vihet re se
nuk përdoren nga të gjithë mësuesit në nivele të larta dhe se në të ardhmen duhet të intensifikohet
aplikimi i tyre.
Mësuesit e lëndëve të përgjithshme rezultojnë në një përdorim të ulët të këtyre metodave.
Drejtuesit pranojnë që ka rezistencë nga ana e mësuesve në përdorimin e këtyre metodave dhe të
teknologjisë, edhe pse kanë përdorur orë të planifikuara, apo ndarje të eksperiencave për
përdorimin e teknologjisë mes mësuesve. Arsyet e rezistencës rezultojnë të ndryshme, mungesë
gatishmërie e disa mësuesve, vështirësia për tu përshtatur me metodat moderne të mësimdhënies,
mosha e tyre, ngarkesa që ata kanë, apo edhe barriera infrastrukturale.
Niveli i përdorimit të platformave elektronike për mësimdhënie është i ndryshëm nga njëra shkollë
në tjetrën, por përgjithësisht relativisht i ulët dhe i sforcuar. Përdorimi i platformës elektronike Cisco
në drejtimin TIK rezulton i lartë. Ndërkohë gjatë periudhës së ndërprerjes së mësimit dhe zhvillimit
të procesit on-line, për shkak të Covid 19, periudhë gjatë të cilave u zhvilluan dhe intervistat, pati një
rritje reale të menjëhershme, të interesit ndaj platformave elektronike. Kjo situatë e krijuar, rriti
ndërgjegjësimin për rolin e këtyre platformave dhe në të ardhmen përdorimi i tyre duhet të
konsolidohet, duke u nisur edhe nga feedbacku i përdorimi i tyre në këtë periudhë.

Drejtuesit e shkollave parimisht vlerësojnë MësoVet si platformë, për benefitet që ofron. Ndërkohë,
vënë në dukje edhe disa sfida në lidhje me përdorimin e tyre si, ngarkesa e mësuesve për të
përgatitur materiale për platformat dhe rezistencën e tyre për ti përdorur këto platforma. Vështirësi
jo të pakta hasin edhe nxënësit për ti përdorur ato, duke qenë se jashtë shkollës nuk i kanë kushtet e
duhura, kompjuter, apo internet.
Disa prej drejtuesve sugjerojnë se cilësia e materialeve mësimore, në këtë platformë duhet të rritet.
Drejtuesi i Qendrës Profesionale Vlorë, shprehet se do të ishte një ndërhyrje e rëndësishme e
projektit, pajisja me platformën IMPRO e QFP. Kjo do ti shërbente institucionit, për të rritur
monitorimin mbi ecurinë e kurseve, si dhe për të ulur fiktivitetin në ndjekjen e kurseve që qendra
zhvillon.
Nga disa drejtues raportohen probleme me mungesën e librave ose me tekste tashmë shumë të
vjetër. Ky ende paraqitet si një problem i padresuar, që behet pengesë për nxënësit, por edhe për
mësuesit të cilët janë të mbingarkuar, për të siguruar materiale për lëndët e tyre.
Për sa më sipër, rekomandohet që projekti S4J mund të vlerësojë mundësitë në të ardhmen, për të
adresuar këtë problem persistent, në shkollat e mesme profesionale.
-

Trajnimi i mësuesve.

Të gjithë drejtuesit e përfshirë në këtë studim, i vlerësojnë trajnimet, si një prej mbështetjeve
kryesore të projektit, që ka ndihmuar në rritjen esenciale të kapaciteteve të stafit dhe në zhvillimin e
vazhdueshëm të tyre, për fusha të ndryshme.
Pavarësisht se trajnimet kanë qenë të shumta, drejtuesit sugjerojnë zhvillimin e trajnimeve të
mëtejshme për koordinatorët dhe për mësuesit që mbulojnë funksione të ndryshme në njësinë e
zhvillimit. Këto trajnime do të shërbenin për t’i kapacituar këta mësues, për të realizuar një mbulim
të këtyre funksioneve, sa më profesional dhe efektiv.
Ndër sugjerimet kryesore është që përveç trajnimeve për njësinë e zhvillimit, të ketë trajnime
specifike profesionale për teknologji të caktuara, por e shoqëruar kjo edhe me investim në atë
teknologji, për të cilën do të jetë trajnimi. Kjo do të siguronte një integrim më të mirë mes aftësive te
fituara ne trajnim, aplikimit të tyre konkret dhe transferimit të këtyre aftësive tek nxënësit.
Sugjerohet gjithashtu, që procesi i trajnimeve të jetë më selektiv dhe më efektiv. Trajnimet të
shoqërohen me certifikimin e të trajnuarve, mbi bazën e aftësive të tyre, dhe jo detyrimisht për të
gjithë pjesëmarrësit në trajnim. Planifikimi i trajnimeve duhet te bëhet me një përputhshmëri më të
lartë me nevojat e identifikuara tek mësuesit.
Partnerët e rinj, sugjerojnë përveç interesit për trajnimet e mësipërme edhe trajnime për metodat e
mësimit të kombinuar, për përmirësim kurrikule, për përdorimin e platformave, për koordinatorët e
njësisë së zhvillimit, për Autocad, për programe të reja kompjuterike; metoda të reja të
mësimdhënies.
-

Infrastruktura

Opinioni i drejtuesve të intervistuar, në lidhje me investimet në infrastrukturë, varion midis
partnereve, por edhe midis drejtimeve te ofruara, brenda një institucioni.

Në disa prej shkollave padyshim investimet e bëra më herët, janë konsideruar ndërhyrja më efektive
e projektit S4J. Mbizotëron perceptimi se investimet në ndërtimin e klasave të mësimit të
kombinuar, i kanë shërbyer;
o
o
o
o
o
o

krijimit të kushteve të përshtatshme në klasë,
rritjes së bashkëpunimit mësues-nxënës dhe nxënës-nxënës,
rritjes së motivimit të mësuesve dhe nxënësve,
rritjes së efektivitetit të orës së mësimit
rezultateve më të mira të të nxënit
përmirësimit të imazhit të shkollës në komunitet.

Gjithashtu laboratorët e ndërtuar me investimet e projektit, kanë ndikuar fuqishëm në lidhjen e
teorisë me praktikën, në nxitjen dhe motivimin e nxënësve dhe të mësuesve.
Për partnerët e rinj në projekt, rezultojnë se kanë mungesë të theksuar të laboratorëve dhe të
teknologjisë së nevojshme për të adresuar nevojat që burojnë nga objektivat e kurrikulave. Në këto
shkolla nuk ka klasa të mësimit të kombinuar, ka mungesë të kompjuterëve, mungese të video
projektorëve, të smart board, etj.
-

Njësia e zhvillimit.

Njësitë e zhvillimit në këto institucione, janë kontribut i projektit. Sipas drejtuesve, projekti si fillim
investoi në ngritjen e qendrave të zhvillimit dhe në infrastrukturë. Në vazhdim mundësoi trajnimin e
stafeve që kryejnë funksionet e koordinatorit të njësisë së zhvillimit me qëllimin, për të integruar
funksionet e tyre në shërbim të plotë të shkollës.
Në këto shkollat ka ndryshime pozitive të konsiderueshme në vitin e fundit, për sa i përket rolit dhe
funksionimit që njësitë e zhvillimit kanë, si dhe në raport me integrimin e njësisë së zhvillimit me
aktivitetet e tjera të shkollës, që duhet të konsolidohet edhe më tepër në të ardhmen.
Koordinatorët e njësive të zhvillimit të partnerëve ekzistues, e konsiderojnë këtë njësi, si strukturë
bazë në:
o
o
o
o
o

koordinimin e marrëdhënieve me bizneset,
marketingun e shkollës,
proceset e gjurmimit,
këshillimin/orientimin e nxënësve mbi profilizimin dhe karrierën
në rritjen e performancës dhe promovimit të shkollës.

Pavarësisht angazhimit që kanë demonstruar deri tani, koordinatorët shprehen se ngarkesa është e
lartë, nuk ka zvogëlim të orëve për mësuesit që mbulojnë funksione në njësinë e zhvillimit, si dhe
nuk ka pasur mbulim financiar.
Për shkollën “Salih Ceka” dhe shkollën “Ali Myftiu”, drejtuesit shprehen se njësia e zhvillimit nuk ka
ekzistuar më parë, ndërsa në SHTET, ka pasur një qendër karriere edhe më para se shkolla të
përfshihej në projekt, por në funksionimin e saj real, ajo ka qenë larg rolit që do duhej të kishte.

1.4 Rekomandime
-

Vëzhgimet kryesore

Ndër vëzhgimet kryesore të këtij studimi janë
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Formalizimi i planit strategjik dhe hartimi i planeve të zbatimit
Rritja e efektivitetit të praktikave në vitin e fundit
Ndërgjegjësimi në rritje i bizneseve për rolin e tyre në praktika dhe lidhjet me shkollën
Roli i trajnimeve në procesin e zhvillimit të vazhduar të mësuesve,
Përmirësimi i ndjeshëm i imazhit të shkollave në komunitet,
Funksionimi dhe organizimi i njësisë së zhvillimit dhe ndarja në funksione,
Ndërgjegjësimi i mësuesve për rolin e platformave digjitale
Përmirësimi i mekanizmave të marketingut institucional,
Nevojë për investime shtesë në infrastrukturë dhe laboratorë,
Nevojë për zhvillimin e trajnimeve profesionale dhe të targetuara sipas nevojave.

-

Propozimet për ndryshim

Sugjerimet për të ardhmen janë kryesisht për:
o
o
o
o
o
o
o
o

investime të reja në infrastrukturë,
konsolidimin e funksionimit të njësisë së zhvillimit dhe motivimin e mësuesve të përfshirë në
njësinë e zhvillimit,
zhvillimin e trajnimeve profesionale/industriale,
shtimin e kompanive serioze të biznesit,
trajnimi i mentorëve të biznesit,
rritja e efektivitetit të bordeve të drejtimit,
konsolidimin e procesit të gjurmimit
përmirësimin e materialeve mësimore
monitorimin dhe vlerësimin e vazhdueshëm që projekti duhet të bëjë për të konsoliduar
ndërhyrjet e bëra, që kjo mënyrë funksionimi deri tanishme të bëhet kulturë pune

2. Hyrje
2.1 Qëllimi dhe objektivat e studimit
Ky kërkim cilësor ka për qëllim identifikimin dhe eksplorimin e perceptimeve të drejtuesve të
institucioneve të arsimit profesional , mbi përfitimet e institucioneve nga ndërhyrjet e Projektit S4J,
si dhe identifikimin e sfidave dhe dhënien e sugjerimeve për ndërhyrjet e ardhshme të projektit
Objektivat e këtij kërkimi cilësor janë:
o
o
o

o

Të identifikojë dhe të eksplorojë, perceptimet dhe sjelljet e nivelit drejtues të institucioneve
ekzistuese dhe atyre të përfshira së fundmi, për projektin S4J.
Të krahasojë dhe të eksplorojë ndryshimet në perceptime mes nivelit drejtues,
institucioneve ekzistuese dhe atyre të përfshira së fundmi, për projektin S4J.
Të identifikojë përfitimet si dhe sfidat e perceptuara nga niveli drejtues i institucioneve
ekzistuese dhe atyre të përfshira së fundmi, në lidhje me implementimin e Projektit S4J, në
këto institucioneve gjatë vitit të fundit.
Të ndërtojë rekomandime për të ndërhyrjet e ardhshme të projektit në këto institucioneve.

2.2 Metodologjia e kërkimit
Ky kërkim, është bazuar mbi kërkimin cilësor. Për të arritur objektivat e këtij kërkimi, u fokusuam në
sigurimin e informacionit të detajuar, nga niveli drejtues i institucioneve të përfshira në projektin
S4J. Instrumentet e përdorur për të arritur objektivat e studimi ishin, intervistat e thelluara me
drejtorët, zv. drejtorët. koordinatorët e njësive të zhvillimit, të nëntë shkollave të përfshira në
projekt dhe drejtuesi i Qendrës së Formimit Profesional Vlorë. Intervistat u zhvilluan on-line, duke
përdorur aplikacione si Zoom dhe Skype. Intervistat u regjistruan, më vonë u transkriptuan dhe u
përpunuan për të siguruar gjetjet e këtij kërkimi, që raportohen në vazhdim të këtij raporti.
Stakeholdërsit e përfshirë dhe indikatorët numerik për ta, jepen në shtojcë, tabela 1.
Mbas orientimit nga stafi i S4J, për mënyrën sesi ky kërkim cilësor do të dizenjohej dhe përcaktimit
të strategjisë që do të ndiqej, u organizua faza e dytë e kërkimit primar, zhvillimi i intervistave, e cila
u karakterizua nga fokusi, për tu thelluar në kërkimin e informacionit për 14 fusha specifike. Gjatë
fazës së kërkimit primar u realizuan 25 intervista.
Këto informacione cilësore mbi perceptimet, opinionet e tyre, diferencat mes shkollave, përfitimet,
sfidat sugjerimet, janë organizuar sipas 14 rubrikave specifike të kërkimit. Përpunimi, analiza dhe
interpretimi i tyre, janë siguruar gjetjet kryesore të kërkimit, të cilat do të paraqiten në mënyrë të
detajuar në seksionin në vijim. Raporti mbyllet me vëzhgimet kryesore dhe propozimet për të
ardhmen.

3. Gjetjet e kërkimit cilësor
3.1 Qeverisja dhe manaxhimi
3.1.1 Drejtuesit e institucioneve dhe orientimi strategjik
Partnerët ekzistues
Drejtorët e institucioneve të arsimit profesional, të cilët u përfshinë në këtë studim cilësor, referuar
intervistave të tyre, rezultojnë të angazhuar në manaxhimin e institucioneve të tyre më qëllim
përmirësimin e cilësisë së nxënësve/kursantëve dhe të aftësive dhe kompetencave të tyre. Kjo duke
fuqizuar integrimin mes teorisë dhe praktikës, me synimin e rritjes së punësimit të tyre në tregun e
punës.
Pavarësisht faktit, që ata janë në drejtim të këtyre institucioneve prej disa vitesh, ata theksojnë se në
sajë të ndërhyrjeve të projektit S4J, ka një ndryshim thelbësor, në orientimin strategjik të shkollave
të tyre. Nëpërmjet proceseve të drejtuara dhe të realizuara nga projekti, shkollat e tyre tashmë kanë
hartuar plane strategjike të qarta. Si rezultat i këtyre planeve, tashmë përpjekjet e tyre në
menaxhimin dhe drejtimin e shkollave, janë shumë më tepër të orientuara.
Drejtori i shkollës “Kristo Isak”, shprehet:
“Plani strategjik -Nismë shumë e mirë e projektit. Është një meritë e padiskutuar e
projektit që u ndërtua dhe u formalizua Plani Strategjik i shkollës”
Drejtuesit shprehen entuziastë, kanë të qarta objektivat që duhen arritur, strategjitë që do të
ndjekin për arritjen e objektivave, kanë një udhërrëfyes për ecurinë e shkollave të tyre në këto katër
vite dhe që i vendos përpjekjet e të gjithëve në shkollë, në një emërues të përbashkët, që është
plotësimi i aktiviteteve që burojnë nga këto plane strategjike.
Drejtoresha e shkollës Tregtare, shprehet:
“Ne kishim plane edhe më përpara se projekti të ndërhynte, nëse mund të quheshin
plane... por ishin fiktive...
Ndërsa tani plani strategjik që u hartua tani, u mbështet mbi një analizë të mjedisit, mbi
SËOT, objektiva janë të qarta, strategjitë për ti arritur po ashtu”
Drejtuesit rezultojnë se janë të qartë tashmë, për çfarë pritet prej tyre, dhe vlerësojnë se hapat e
radhës të ndërmarra, që zbërthejnë këto plane strategjikë në plane operacionale, do të shërbejnë si
një guidë për të përditshmen e çdo shkolle për implementimin e planeve.
Drejtuesit e partnerëve ekzistues në projekt, janë të qartë dhe të vetëdijshëm tashmë, për rolin që
ka plani strategjik në shkollat që ata drejtojnë. Edhe shkolla, si çdo strukturë organizative që të
plotësojë misionin që ka, duhet të fillojë me një plan strategjik të qartë, të mirë orientuar e
gjithëpërfshirës. Ky plan duhet të jetë i orientuar nga zbatimi dhe drejtuesit janë të bindur, që ky
plan do të zbatohet, duke zbatuar planet operacionale, që kanë derivuar, nga plani strategjik.
Nga intervistat, drejtuesit janë të vetëdijshëm edhe për rolin e tyre, në implementimin e suksesshëm
të planeve. Roli i tyre konsiston në, organizimin e duhur të aktiviteteve për përmbushjen e planeve,

në udhëheqjen dhe motivimin e stafeve që të funksionojnë bashkërisht, për arritjen e objektivave që
plani ka. Roli i tyre duhet të jetë domethënës edhe në monitorimin dhe vlerësimin e vazhdueshëm të
zbatimit të planeve, për të ndërmarrë veprime rregulluese, kur ka shmangie nga plani dhe nga
objektivat e vendosura
Një çështje për t’u vlerësuar, është edhe qasja e ndjekur për përfshirjen jo vetëm të drejtuesve të
shkollave në hartimin e planit strategjik, por edhe të mësuesve të tjerë. Gjithpërfshirja në procesin e
planifikimit strategjik rrit kuptueshmërinë e planeve dhe objektivave, secili ka mundësinë të
qartësojë se çfarë pritet prej tyre, rrit pranueshmërinë e planeve, ul rezistencën gjatë zbatimit dhe
është faktor i rëndësishëm në zbatimin e planit strategjik.
Nga intervistat me drejtuesit, ravijëzohet ideja se, detajimi i planeve të veprimit prej zbërthimit të
planeve strategjike, do t’i orientojë drejtuesit edhe drejt organizimit më të mirë të aktiviteteve të
duhura, për të plotësuar këto plane. Gjithashtu drejtuesit do të jenë më të orientuar edhe drejt,
monitorimit të vazhdueshëm dhe vlerësimit sesi planet e veprimit po plotësohen, sesi objektivat
vjetor po plotësohen, se çfarë po shkon mirë dhe çfarë jo.
Kjo mënyrë e detajimit të planeve dhe e monitorimit të vazhdueshëm të plotësimit të tyre, do të
lejojë të ndërmerren veprimet rregulluese në kohën e duhur, duke i orientuar drejtuesit e këtyre
shkollave për të qenë më proaktiv, duke ju dhënë një feedback-360 gradë të ecurisë së shkollës së
tyre dhe duke i orientuar drejt plotësimit të strategjive, si dhe plotësimit të misionit që çdo shkollë
ka.
Drejtoresha e shkollës “Gjergj Canco” shprehet
“Deri tani na rezulton një plan strategjik i mire përgatitur, i mirëorganizuar. Jemi shumë
optimistë që nëpërmjet tij, do të plotësojmë qëllimin për lidhjet të forta të shkollës me
biznesin.”
Optimizmi për realizimin e planeve strategjike, ishte evident përgjithësisht tek të gjithë drejtuesit e
shkollave. Pavarësisht optimizmit të vërejtur tek drejtuesit, ata janë të vetëdijshëm edhe për risqet
dhe sfidat me të cilat mund ndeshin dhe që mund të çonin në mos realizim të planeve.
Një ndër sfidat që artikulohet nga drejtuesit e institucioneve, është ndodhja e ngjarjeve të
paparashikuara apo ngjarjet e rastit të cilat mund vënë në rrezik implementimin e planit strategjik,
ose së paku të planeve operacionale të radhës. Identifikimi i një sfide të tillë, patjetër u soll në
vëmendje prej situatës së paparashikueshme të shkaktuar prej pandemisë së “Covid 19”, ku
drejtuesit nuk ngurruan të shprehnin pasigurinë për realizimin e aktiviteteve të parashikuara për
periudhën mars 2020-qershor 2020, si pjesë e planit operacional 2020.
Drejtoresha e shkollës “Hamdi Bushati”; shprehet:
“Ne do të rishikojmë planin vjetor të 2020 ndoshta, për shkak të situatës pandemike të
krijuar, që ndoshta do të ndikojë në mos realizimit e pikave të këtij viti, të cilat mund të
realizohen në vitin e ardhshëm”
Gjithashtu, drejtori i qendrës Formimit Profesional Vlorë, prezanton gjatë intervistës rolin e projektit
S4J, në ndërtimin e planit strategjik si dhe në planet operacionale, të institucionit që ai drejton. Me
hartimin e këtij plani strategjik, struktura që ai drejton do të jetë më e orientuar drejt aktiviteteve

në shërbim të kapacitimit të punëkërkuesve të papunë, por edhe të interesuarve të tjerë, për kurset
që kjo qendër zhvillon.
Vlerësimi i paraqitur më sipër, i referohet partnerëve ekzistues, të cilët janë të përfshirë në projekt
prej disa vitesh tashmë dhe impakti i projektit është i qenësishëm, shumë i prekshëm dhe i
vlerësueshëm nga drejtuesit e tyre.
Partnerët e rinj
Drejtuesit e shkollës “Salih Ceka” dhe “Ali Myftiu”, e shohin përfshirjen në projekt, si një mundësi
shumë e mirë për të ndihmuar në adresimin e problemeve që këto shkolla kanë, dhe që kanë dalë
nga vetëvlerësimi. Nga intervistat e realizuara me drejtuesit, raportojnë disa aktivitete të realizuara
gjatë këtyre muajve të parë me suportin e projektit, por që nuk janë derivat i ndonjë plani
strategjik.
Drejtoresha e shkollës “Ali Myftiu” shprehet se:
“Do të ndryshojmë mënyrën sesi do ti bëjmë gjërat në të ardhmen. Kështu duhet të
veprojmë në avancë. Nëse ngarkesën mësimore më parë e ndanim në fund të gushtit,
tani këtë ngarkesë duhet ta shpërndajmë që në qershor. Plan strategjik ende nuk kemi,
ishte lënë të formalizohej në muajin maj”
Referuar intervistave, sugjerohet që projekti të sensibilizojë vazhdimisht drejtuesit e partnerëve të
rinj, por edhe mësuesit e tyre, për t’i ndërgjegjësuar, gjithë aktorët në shkollë për rolin dhe
rëndësinë e këtyre planeve.
Gjithashtu sugjerohet që në vazhdim të ndiqet e njëjta qasje si në shkollat e tjera të përfshira herët
në projekt, që të gjithë nivelet në shkollë të jenë të mirë informuar për objektivat, planet
strategjike, planet operacionale. Në këtë mënyrë, të gjithë do të jenë të qartë për aktivitetet që
duhen realizuar, për përmbushjen e këtyre planeve.
Në ndryshim nga dy shkollat e mësipërme, SHTET raporton se me parë ka pasur plan strategjik, por
që me ndryshimin e drejtuesit si dhe me përfshirjen në projekt, plani strategjik u ndryshua. U
rikonceptua plani strategjik mbështetur në një metodologji të re, nën suportin dhe orientimin e S4j
në shtator 2019. Ky plan strategjik u zbërthye në plane vjetore.
Koordinatori i SHTET vlerëson ndryshimin e metodologjisë së hartimit të planit strategjik në raport
me planet e mëparshme strategjike, të cilët për mënyrën si ishin hartuar ishin edhe të
parealizueshëm.
Një prej sugjerimeve të dala prej tij është:
“Plani i ri ndryshon shumë në metodologji nga i mëparshmi. Tani fokusi duhet vënë tek
implementimi dhe sidomos monitorimi dhe vlerësimi i ecurisë”.

3.1.2 Roli i bordeve drejtuese
Perceptimet e drejtuesve të shkollave, janë të ndryshme në lidhje me rolin e bordit në shkolla dhe
do të analizohen më poshtë.
Nga intervistat rezulton se bordet janë plotësuar në të gjitha shkollat. Ato kanë përfaqësues nga
biznese prestigjioze të komunitetit, përfaqësues të shoqatave të biznesit, profesorë të universiteteve
si dhe drejtues të institucioneve të qeverisjes lokale.
Bordet kanë kapacitetet, potencialet, eksperiencën dhe netëorkun për ta mbështetur shkollën, për
të ndihmuar në lidhje me:
o
o
o
o
o
o
o

praktikat në biznes,
punësimet e nxënësve në të ardhmen,
sponsorizime
marketimin e shkollës në komunitet
zgjerimin e netëorkut të bizneseve bashkëpunuese me shkollën
mbështetjen për shkollën në tërësi, për implementimin e suksesshëm të planit strategjik
realizimin e misionit të saj

Për sa më sipër, ka një dinamikë në sjelljen e bordeve në shkolla të ndryshme, në tre nivele: shkolla
ku bordet janë të angazhuara mbi mesataren, shkolla ku bordet janë të angazhuar në nivelin mesatar
dhe shkolla ku bordet angazhohen pak.
Përgjithësisht kryetarët e bordeve janë aktiv dhe e mbështesin shkollën sidomos në lidhjet e shkollës
me biznesin dhe në sigurimin e bizneseve për të zhvilluar praktikat e nxënësve.
Ndër bordet në të cilat angazhimi rezulton në një nivel më të lartë, se në shkollat e tjera janë bordet
e shkollës “Kolin Gjoka” dhe SHTET
“Në bord marrin pjesë dy përfaqësues biznesi, një përfaqësues nga zyra rajonale e
punësimit, një përfaqësues nga këshilli i qarkut, një përfaqësues nga ZVA, një
përfaqësues i shkollës i zgjedhur me votim nga stafi dhe një nxënës, i zgjedhur nga
këshilli i nxënësve. Kryetari i bordit, është pronari i “Mrizit të zanave. Ata mblidhen 3-4
herë në vit tek ne. Ata miratojnë dhe buxhetin dhe janë mbështetës dhe suportiv”
Disa prej bordeve raportohen si apatikë, nuk janë proaktiv dhe nuk ndërmarrin iniciativa
mbështetëse për shkollën.
Këto borde mblidhen 2-3 herë në vit. Rezultojnë disa inciativa mbështetëse për shkollat, por janë
sporadike. Ato rezultojnë më tepër iniciativa individuale të ndërmarra nga kryetarët e bordeve.
Të tillë vlerësohen nga intervistat, se janë bordet e shkollave Tregtare, “Hamdi Bushati” dhe shkolla
“Salih Ceka”.
Drejtoresha e shkollës Tregtare shprehet:
“Funksionon por jo sa ne do ta donim. Kryetari është i gatshëm. Kishim planifikuar që në
vizitat ne bizneset të përfshihej dhe bordi për marketimin e shkollës. Bordi duhet të jetë

më aktiv, më i orientuar, më pranë shkollës. Kryetari i bordit e do shkollën, i do nxënësit
dhe shpresojmë që të aktivizojë edhe bordin “
Disa borde janë në një shkallë edhe më të ulët të angazhimi dhe drejtuesit i konsiderojnë si formalë,
që përgjithësisht nuk i ushtrojnë kompetencat e veta dhe nuk demonstrojnë angazhim.
Si të tillë mund të shihen bordet e shkollave, “Kristo Isak”, “Pavarësia”, “Ali Myftiu” dhe “Gjergj
Canco”.
Drejtuesja e shkollës “Gjergj Canco” shprehet:
“Bordi është krijuar, por ende nuk kanë impakt. Aktiviteti i tyre është sporadik dhe nuk i
kryejnë kompetencat e tyre. Sugjeroj rikompozim të bordit me përfaqësues të bizneseve,
të cilat kanë rezultuar deri tani shumë aktiv”
Drejtuesit e shkollave të gjithë mendojnë se nuk mjafton që anëtarët e bordit ta duan shkollën dhe
nxënësit - bordi duhet te jete me aktiv, duhet te jete me afër shkollës. Duhet të jetë më
vendimmarrës, më kontrollues, më kërkues, të ushtrojnë kompetencat e veta si strukturë.

3.1.3 Dinamika e aktorëve
Drejtuesit e shkollave përgjithësisht shprehen se në vitin e fundit, ka patur:
•

konsolidim të ecurisë së praktikave,

•

përmirësim të proceseve të gjurmimit dhe të sistemit të administrimit të të dhënave,
nëpërmjet suportit të projektit S4J,

•

konsolidim të lidhjeve me biznesin.

•

Funksionimit të njësisë së zhvillimit

Përmirësime krahasuar me vitin e shkuar, raportohen nga drejtuesit e shkollave edhe në
marketingun institucional të shkollave, ku janë diversifikuar mekanizmat e përdorur, janë zgjeruar
target grupet, kanë filluar gjurmime të hershme, janë konsoliduar praktikat në biznes në shumë
drejtime, janë hartuar planet strategjike.
Një dinamikë pozitive dhe të vlerësueshme në të gjitha shkollat, sipas drejtuesve gjatë këtij viti ka
njohur edhe trajnimi i mësuesve në fusha të ndryshme dhe që i shërbejnë zhvillimit të vazhdueshëm
profesional.
Një lëvizje e vlerësueshme, konsiderohet nga të gjithë drejtuesit e shkollave hartimi, formalizimi i
planit strategjik dhe zbërthimi i tij, në plane operacionale.
Ndërkohë ka një stagnacion, për sa i përket investimeve në infrastrukturë, e theksuar kjo më shumë
nga drejtuesit e shkollave “Kristo Isak” si dhe shkollës “Pavarësia”, me qëllim edhe të zbutjes së
diferencave mes drejtimeve të ndryshme TIK dhe jo TIK, e ngritur si çështje edhe në vlerësimin e vitit
e shkuar. Në shkollën “Kristo Isak” vendoset theksi tek mungesa e laboratorëve dhe pasja e vetëm
një klase të mësimit të kombinuar

I diskutueshëm është edhe përdorimi i platformave digjitale si MësoVet, përdorimi i tyre raportohet
relativisht i ulët, kryesisht në shkollat “Kristo Isak” dhe “Hamdi Bushati”. U theksua se platformat nuk
përdoren dhe ka rezistence nga mësuesit.
Gjithashtu dinamika e funksionimit të bordeve në përgjithësi është ende larg funksionit dhe rolit që
bordi duhet të ketë dhe që në mënyrë më eksplicite, është trajtuar në seksionin përkatës.
Për sa i përket partnerëve të rinj, ato kanë paraqitur tendencat e para të një dinamike pozitive,
kryesisht për sa i përket trajnimeve të zhvilluara, formalizimit të NjZh, procesit të gjurmimit të
nxënësve dhe incentivave për të formalizuar një plan strategjik.
Ata paraqesin problematika persistente në mungesë infrastrukture, laboratorë, Pc, videoprojektor,
programe softëarike, nevoja për trajnime, problematika në metodologjitë e mësimdhënies etj.

3.2 Programet mësimore dhe orientimi drejt tregut të punës
3.2.1 Programet mësimore
Përgjithësisht rezulton se drejtuesit e shkollave mendojnë, se ka pasur një qëndrueshmëri në
drejtimet që shkollat kanë, sepse edhe hapja e këtyre drejtimeve nuk është kompetencë e shkollave,
por ata paraqesin interes të veçante në rritje, për profilet që shkollat mund të ofrojnë në të
ardhmen.
Synimi për të hapur profile të reja, mbështetet në interesin dhe kërkesën e perceptuar prej tyre , të
tregut lokal dhe rajonal të punës për këto profile. Sipas tyre hapja e profileve është me fleksibile për
shkollat dhe këtë drejtuesit e kanë pasur në fokus të vendimeve të marra ne vitet e fundit, për të
hapur ato profile që premtojnë nivele të larta punësimi, duke i shërbyer kështu nxënësve të tyre dhe
natyrisht edhe krahut të kërkesës dhe të ofertës në tregun lokal të punës.
Drejtoresha e shkollës “Gjergj Canco” shprehet:
“Paraqesim qëndrueshmëri në drejtimet që kemi. Nuk mendojmë ndryshim në drejtime
por hapje profilesh të reja, duke pasur si orientim kërkesën e tregut të punës”
Ajo që vlen për t’u theksuar është niveli i lartë i ndërgjegjësimit të drejtuesve të intervistuar të
shkollave në përgjithësi, për orientimin e profileve të reja drejt kërkesës që ka tregu i punës dhe se
hapja e këtyre profileve, duhet të jetë rezultat i një kërkese të tillë. Këtu lind nevoja e bërjes së
kërkimeve në tregun lokal dhe rajonal si dhe lidhjes më të fortë më bizneset lokale, për të kuptuar
më mirë dhe për të identifikuar kërkesat që këto biznese kanë, për profile dhe specialitete të reja.
Ndërgjegjësimi i drejtuesve për orientimin drejt kërkesës së tregut, është rezultat i disa proceseve të
ndërmarra nga projekti, siç është edhe gjurmimi i nxënësve. Drejtuesit shprehen se ky proces
gjurmimi, do të sigurojë informacion të rëndësishëm, për drejtimet/profilet më të kërkuara/pak të
kërkuara, nga tregu i punës.
Drejtori i shkollës “Kolin Gjoka”, shprehet:
“Ne kemi zhvilluar konferencën me bizneset më të rëndësishme të rajonit, dhe kuptuam
qe Lezhës i duheshin me kohë këto profile”

Nga intervistat me drejtuesit haset edhe interesi për rritjen e numrit të specialiteteve, që shkolla
mund të ofrojë në të ardhmen. Përtej perceptimeve individuale dhe informacioneve sporadike nga
bizneset, drejtuesit e mbështesin nevojën për rritjen e numrit të specialiteteve, nga informacioni i
siguruar dhe i konfirmuar nga tryezat e strukturuara me bizneset. Dinamizmi i industrive, por edhe i
tregut të punës janë ndër faktorët kryesorë për kërkesën për specialitete. Nevoja për rritjen e numrit
të specialiteteve, argumentohet nga interesi në rritje i bizneseve për këto specialitete. Kjo vjen si
rezultat i rritjes së numrit të bizneseve që i kërkojnë këto specialitete. Nga ana tjetër ka një ulje të
ofertës në treg, si rezultat i largimit nga tregu i punës i këtyre specialistëve, si rezultat i emigracionit,
i daljeve në pension apo faktorë të tjerë.
Drejtori i Shkollës Pavarësia s shprehet
“Orientimi i tregut është më tepër drejt specializimit, sesa drejt profilizimit. Nuk po
mendojmë profile të reja aktualisht, por hapjen specialiteteve dhe të kurseve
afatshkurtër”
Drejtori i QFP Vlorë, shprehet se përveç kurseve aktuale nga 1-6 mujore që kjo qendër ka, ata
hartojnë edhe kurrikula për kurse të reja, të cilat nga studimi i tregut që bën Zyra e Punës Vlorë,
identifikohen me interes për kompanitë, dhe se në tregun e punës këto aftësi të kërkuara mungojnë.
Ndër kurset e hapura nga QFP Vlorë, mbështetur mbi studimin e tregut nga Zyra e Punës, janë kursi i
Saldimit, kursi i Kuzhinës, kursi për Picajol, etj. Ky i fundit nuk ishte ofruar më herët dhe QFP hartoi
kurrikulë të re, për ta mundësuar atë.
Planet mësimore
Nëse do ta analizonim në mënyrë më specifike, situatën e kurrikulave, duke kaluar nga planet
mësimore, në planet lëndore, vlen të theksohet se ka një qasje të ndryshme mes drejtuesve, e
ndikuar kjo edhe nga natyrat e ndryshme të drejtimeve dhe profileve që shkollat kanë.
Vlerësohet shumë pozitiv, suporti që projekti ka dhënë në vlerësimin e planeve mësimore të lëndëve
të ndryshme nga mësues të shkollave të tjera, si dhe mundësinë e rishikimit të këtyre planeve, duke
reflektuar mbi sugjerimet e dhëna nga vlerësimi. Një proces që orienton drejt të menduarit sa kritik
edhe krijues për ti orientuar planet mësimore, drejt përshtatjes me trajektoren e zhvillimeve të
teknologjisë moderne, por edhe me kërkesat që tregu ka.
Zv. Drejtoresha e shkollës “Kolin Gjoka” shprehet:
“Projekti ngriti një grup pune për të gjithat shkollat që ajo bashkëpunon dhe ne kemi
rishikuar gjithë planet për lëndët e përgjithshme dhe programet për lëndët e modulet
profesionale, jo të shkollës sonë. Për çdo plan, ne kemi bërë sugjerimet se si duhet të
jenë, kemi bërë një raport të përbashkët ku kemi vëzhguar e monitoruar dhe projekti ka
bërë përmbledhjen e duhur. Ky raport ka shkuar tek shkollat përkatëse. Raporti i
shkollës sonë është analizuar nga departamentet”
Kjo rezulton një ndërhyrje e nevojshme e realizuar nga projekti S4J, për të adresuar një prej
problematikave të identifikuara nga aktorë të ndryshëm, si mësuesit, nxënësit apo edhe drejtues të
shkollave, gjatë vlerësimit te bërë në mars 2019. Referuar programeve mësimore dhe lidhjes së tyre
me tregun e punës, gjatë 2019, rezultonte se programet e shumë prej lëndëve, ishin të pa

azhornuara me arritjet e teknologjisë në fushat përkatëse, si p,sh drejtimet hidroteknikë,
elektromekanikë etj.
Ndërhyrjet në vazhdim të projektit për vlerësimin dhe rishikimin e planeve, do të reflektojnë edhe
pritshmëritë që aktorë të ndryshëm kanë për cilësinë e planeve mësimore dhe përputhshmërinë e
tyre, me kërkesat e tregut të punës.
Pavarësisht për sa më sipër, ndër propozimet kryesore mes drejtuesve të intervistuar të shkollave,
është vazhdimi i përmirësimeve të planeve mësimore, duke marrë feedback edhe nga trajnimet dhe
investimet e bëra me mbështetjen e projektit, duke sjellë një integrim të të gjitha ndërhyrjeve të
projektit dhe duke e reflektuar edhe në përmirësimin e kurrikulave.
Ky integrim i të gjithë ndërhyrjeve të projektit, sjell jo vetëm plane mësimore të përmirësuara,
kurrikula moderne, orientim strategjik në lidhje me aftësitë praktike të nxënësve dhe përputhshmëri
më të lartë me kërkesën e tregut të punës, por edhe suport në funksion të zbatimit të planeve
mësimore, mësues më të trajnuar, mësues edhe nxënës më të motivuar, rezultate më të larta të të
nxënit.
Ky model i integrimit të ndërhyrjeve në këtë mënyrë, i shërben gjithë aktorëve të sistemit. Rezultati
do të jetë, nxënës të aftësuar sipas kërkesave të tregut, mundësi më të larta punësimi për ta, biznese
që plotësojnë kërkesat e tyre, për punonjës me aftësitë që duhen në kuadër të dinamizmi të
mjedisit, si dhe plotësimi i misionit që këto shkolla kanë.
Kështu drejtoresha shkollës “Gjergj Canco” shprehet:
“U ndërtua laboratori Smart Home. U trajnuan mësuesit për Smart Home. U përgatitën
kurrikulat, është bërë gati propozimi që të futet në kurrikulë. Mendoj që duhet reflektuar
në kurrikulë, kështu edhe ndërhyrjet janë të integruara dhe kanë impakt më të lartë në
rritjen e cilësisë në shkollën tonë”
Gjithashtu përmirësimi i vazhdueshëm i planeve mësimore raportohet si një nevojë emergjente për
t’u plotësuar, edhe nga partnerpërkatëset e rinj.
Kështu nga shkolla “Ali Myftiu” sugjerohet
“Rishikim i kurrikulave vazhdimisht të bëhet në bashkëpunim dhe me përfshirje të
madhe të mentorëve në bizneset prestigjioze që ka qarku i Elbasanit, por edhe në
bashkëpunim me shkollat e tjera që kanë profile të ngjashme.”
Në përmbyllje të analizës së kësaj çështje, konkludohet se ndërhyrjet e realizuara nga projekti për
përmirësimin e planeve mësimore, janë mirëpritur dhe konsideruar si të domosdoshme. Ky proces
përmirësimi i planeve mësimore në të ardhmen, duhet të jetë i vazhdueshëm dhe në sinkron me
kërkesat e tregut të punës dhe me avancimin e teknologjisë

3.2.2 Praktikat profesionale
Ecuria e përgjithshme e praktikave
Duke iu referuar intervistave me drejtues të institucioneve, të përfshira në projekt, në lidhje me
praktikat, rezulton se ne vitin e fundit ka zhvillime pozitive dhe fuqizim të praktikave profesionale.
Sipas tyre, viti i fundit ka shënuar një përmirësim në drejtim të formalizimit të marrëdhënieve me

bizneset për praktikat, shtim të numrit të bizneseve serioze, ndërgjegjësim të tyre për rolin e
praktikave, etj.
Theksohet ecuria shumë e mirë e praktikave në shkollën “Kristo Isak”, në shkollën “Pavarësia”, si dhe
në shkollën Tregtare
Drejtori i shkollës “Pavarësia” shprehet:
“Vjen biznesi në shkollë, formalizohet, bëhet kontrata, kërkohet raporti nga biznesi çdo
muaj. Ne nuk arrijmë të përmbushim kërkesat e biznesit lokal, për nxënës të drejtimeve
elektroteknike dhe automekanike për praktikantë. Ata i shohin si mundësi, për t’i
trajnuar dhe për t’i punësuar në të ardhmen.”
Koordinatorja e NjZh e shkollës “Kristo Isak” shprehet:
“Projekti na ndihmoi për realizimin e praktikave profesionale. Rezulton një praktikë e
suksesshme . Nxënësit janë më të aftë, më të motivuar. Bizneset më të kënaqura”
Drejtoresha e shkollës Tregtare, gjithashtu shprehet për përmirësim në efektivitetin e praktikave dhe
shtim të numrit të bizneseve serioze dhe suportive:
“Sivjet kemi 90 kontrata - biznesi troket tek ne dhe madje ka nivel të lartë punësimi.
Jemi bërë si zyrë pune. Me praktikat krenohemi”
Përmirësim esencial raportohet edhe në shkollat “Hamdi Bushati” dhe “Kolin Gjoka” kryesisht për
drejtimet Hoteleri-Turizëm.
“Rezultati është shumë pozitiv, 90% kanë qenë në praktika. Për herë të parë këtë vit,
edhe klasa e XII, ishte në praktikë në biznes të ri, pasi në këtë vit ata profilizohen”
Shprehet drejtoresha e shkollës “Hamdi Bushati”
Më pas në këtë drejtim krahasuar me shkollat e tjera, por në një pozicion shumë më të mire
krahasuar me me vitin e shkuar, për sa i përket praktikave në biznes, paraqitet shkolla “Gjergj
Canco”
“Klasa e 10 dhe e 11, nuk bëjnë praktikë në biznes, por vetëm vizita prezantuese ne
biznese. Klasat e 12 dhe 13, ka një tendencë në rritje, për praktika ne biznes. Numri i
nxënësve që bëjnë praktika në biznes, ka ardhur duke u rritur, por nuk është në nivelet e
duhura”
Çfarë ka ndryshuar vitin e fundit?
Falë suportit të projektit, është rritur ndërgjegjësimi dhe angazhimin e biznesit lokal, për të pranuar
dhe për të përfshirë intensivisht nxënës në praktika, pranë bizneseve të tyre. Drejtuesit mendojnë
se, bizneset shikojnë benefitse që lidhen kryesisht me përgatitjen e të punësuarve të tyre të
ardhshëm në afatgjatë, por edhe si mundësi në afatshkurtër, sepse praktikantët performojnë gjatë
praktikës funksione bazike, që do ti kryenin punonjësit e tjerë.
Drejtori i shkollës “Kolin Gjoka” shprehet:
“Fillimisht kemi kërkuar ndihmën e bizneseve për të na mbështetur, sepse në këto
biznese bëjmë praktikat, por nuk po jepte rezultatet që dëshironim. Më pas projekti me

një studio ligjore në Tiranë, hartoi kontrata konform ligjit. U bë firmosja e
memorandumeve të bashkëpunimit me administratorët e bizneseve. 90% te rasteve
vinin ata në shkolle, tek njësia e zhvillimit, dhe e firmosja unë dhe administratorët.”
Gjithashtu drejtoresha e shkollës Tregtare thekson rolin e projektit për formalizimin e praktikave,
nënshkrimin e memorandumeve të bashkëpunimit me biznese serioze dhe prestigjioze:
“Nuk e besonin që të ishte biznesi, ai që do kërkonte nxënës - e kemi konsideruar utopi
por ja që ndodh”
Një tjetër mekanizëm që ka ndjekur shkolla “Pavarësia”, për të bërë efektive edhe modulet e
praktikave në shkollë, është edhe një riorganizim i bërë në fillim të vitit akademik, për shpërndarjen
e orëve të praktikës, në mënyrë të tillë që ato të jenë të orientuara nga rezultati.
“Sivjet vendosa që të bëja një riorganizim ndryshe, për shpërndarjen e orëve të
praktikës. Nuk mori ore praktike çdo mësues, por vetëm ata mësues të cilët gjatë viteve
kanë realizuar projekte me nxënësit dhe që kanë dëshmuar angazhim dhe përkushtim te
vazhduar në realizimin e praktikave. Mbaroi era që luteshim për të gjetur biznese. Sivjet
e them me bindje, që praktikat i kemi të konsoliduara në shumicën e klasave, si ato që
ndiqen në bazë, edhe ato që zhvillohen ne biznese
Në shkollën “Gjergj Canco” vlerësohen ndërhyrjet e projektit për nënshkrimin e memorandumeve
me kompani prestigjioze dhe kanë filluar me realizimin e praktikave të para në biznese. Nga ana e
tyre sugjerohet dhe kërkohet suport për lidhjen e marrëveshjeve të memorandumit me më shumë
biznese, që të mund përfitojnë më shumë nxënës.
Drejtori i QFP Vlorë, prezanton ndryshime thelbësore nga ndërhyrja e projektit, në praktikat që
realizojnë kursantët e tyre. Procesi i praktikave, është formalizuar, janë lidhur marrëveshje mes QFP
dhe bizneseve prestigjioze në qytetin e Vlorës. 60-70% të orëve të kursit, e përbëjnë praktikat
profesionale në këto kurse, prandaj në efektivitetin e kursit praktika është vendimtare. Mundësitë e
bërjes së praktikave pranë këtyre bizneseve, rriti efektivitetin e tyre, sepse shpesh bizneset kanë
teknologji më të avancuar por edhe prezanton kursantët që shpesh janë punë kërkues të papunë,
me mundësi reale punësimi.
Ecuria e praktikave sipas drejtimeve/profileve
Pavarësisht trendit pozitiv përgjithësisht të praktikave në vitin e fundit të trajtuara më sipër, në të
gjitha shkollat identifikohen ndryshime mes drejtimeve apo profileve të ndryshme.
Kështu në shkollën Pavarësia, paraqiten si sukses i plotë praktikat në biznes në drejtimet
automekanikë dhe ato në shkollë në drejtimin TIK, por ka ende probleme me praktikat e drejtimit të
hidroteknikës
Në shkollën “Kolin Gjoka”, paraqiten më efektive praktikat e Hoteleri Turizmit, por mbetet ende e
pakënaqshme gjendja tek drejtimet e tjera TIK dhe Ekonomik
Në shkollën “Hamdi Bushati”, më rezultative paraqiten praktikat e drejtimit Hoteleri-Turizëm, në të
cilën 90% e nxënësve bëjnë praktikë në biznes dhe pavarësisht numrit të lartë të nxënësve, shkolla
ka arritur t’i sistemojë nëpër biznese, duke i grupuar nxënësit sipas orareve të ndryshme dhe sipas

afërsisë së biznesit me vendbanimet e tyre. Ndërsa paraqet ende i vështirë zhvillimi i praktikës tek
profili konfeksione.
Parapërgatitja për praktikat
Një përmirësim në lidhje me vitet e shkuara, rezulton në parapërgatitjen për praktikat. Përgjithësisht
drejtuesit vlerësojnë maksimalisht suportin e projektit për të iniciuar tryeza të strukturuara me
bizneset, për të rritur kontaktet me bizneset, më tej vazhdohet me nënshkrimin e memorandumeve
të bashkëpunimit, për të arritur deri në nënshkrimin e kontratave. Procesi formalizohet me
pjesëmarrjen e palëve në mjediset e shkollës.
Në shkollën “Hamdi Bushati”, nxënësit parapërgatisin CV dhe letrat e motivimit, por për shkak të
numrit të madh të nxënësve si dhe shpërndarjes së vendbanimeve të tyre, janë mësuesit që
orientojnë nxënësit në shprehjen e interesit tek disa biznese, që janë më pranë vendbanimi të tyre, e
më tej është biznesi, që përzgjedh nxënësin.
Drejtoresha e Shkollës Tregtare shprehet se nxënësit parapërgatiten për praktikat, hartojnë letër
motivimin dhe CV, përzgjedhin bizneset ku ata kanë interes, nga katalogu i bizneseve që tashmë
është hartuar dhe që sivjet është pasuruar me biznese të reja.
Përputhshmëria e planit me kapacitetet e bizneseve dhe mundësia për rotacion
Për sa i përket përputhshmërisë së planeve të praktikës me aftësitë që nxënësit fitojnë në praktikat
profesionale në biznes, përgjithësisht identifikohet një nivel jo shumë të lartë përputhshmërie dhe
se rotacioni në biznese, paraqitet i vështirë.
Gjithsesi përputhshmëria e ulët nuk paraqet problem të rëndësishëm, për disa arsye. Ato module të
cilat nuk mund të zhvillohen në praktikën profesionale në biznes, mund të zhvillohen në bazat
prodhuese apo në laboratorët e shkollave.
Gjithashtu problemi mund të mos qëndrojë vetëm tek biznesi, por edhe tek vetë plani i praktikave,
kështu që i’u lihet fleksibilitet bizneseve, që të mos iu përmbahet vetëm modulit që ka plani
E vlerësueshme paraqitet praktika e shkollës “Hamdi Bushati”, ku për të rritur përputhshmërinë e
planit me mundësitë e biznesit, planet hartohen së bashku me mentorët e bizneseve. Hartimi i
planeve në bashkëpunim mes shkollës dhe biznesit, është sugjeruar nga mësuesit dhe nga bizneset,
në raportin e vitit 2019, për shkollën “Pavarësia”. Ky është një model që e orienton planin nga
realizimi, ul vlerësimin fiktiv, rrit kompetencat e nxënësve, por krijon edhe mundësinë e
përmirësimit të planeve sepse, shpesh ato çka biznesi mundëson, janë më të evoluara sesa plani i
praktikës kërkon.
Rotacioni përgjithësisht raportohet i ulët, sepse ka vështirësi të ketë fleksibilitet brenda biznesit,
ndonjëherë edhe nxënësit nuk e preferojnë rotacionin. Në raste të tjera vetë bizneset nuk e kanë
mundësinë e rotacionit.
Mundësia e punësimit dhe shpërblimet
Nga intervistat rezulton përgjithësisht, se një pjesë e konsiderueshme e nxënësve, okupohen me
orare të caktuara pranë bizneseve edhe përtej praktikës, madje një pjesë e tyre janë punësuar nga
kompanitë ku bëjnë praktikat.

Drejtori i shkollës Pavarësia shprehet se :
“Ne nuk arrijmë të përmbushim kërkesat e biznesit lokal me nxënës të drejtimeve
elektroteknike dhe automekanike. Pagat e tyre janë rritur dhe janë të punësuar 60% nga
viti 3-4, ku 80% e tyre janë në profesion me paga 40000-100000 lekë”
Sugjerohet që vlerësimi i mentorit, duhet të jetë komponent i vlerësimit final të praktikes, në një
peshë specifike të paracaktuar. Për ketë skemë vlerësimi të praktikës, nxënësit praktikantë duhet të
informohen nga shkolla në fillim të praktikes, si dhe mentorët pranë bizneseve, për ta orientuar
procesin e praktikes drejt rezultateve cilësore te të nxënit.
Ecuria e praktikave për partnerët e rinj
Partnerët e rinj paraqesin një dinamikë tjetër, për sa i përket praktikave.
Në shkollën “Ali Myftiu” klasat e 10 dhe të 11, e zhvillojnë praktikën në shkollë, ndera klasat e 12
dhe të 13, e zhvillojnë praktikën nëpër biznese.
Praktikat drejtuesit e kësaj shkolle i vlerësojnë si efektive ne 3 drejtimet, që kanë pasur vazhdimisht
dhe më pak efektive në drejtimin e Ndërtimit, i cili ka kaluar këtë vit në këtë shkolle nga shkolla
“Salih Ceka”. Këta nxënës praktikat i kanë zhvilluar vetëm në shkollë, megjithatë për vitin e parë këta
nxënës, janë përfshire ne aktivitete të thjeshta ndërtimore në mjedisin e shkollës.
Ecuria e praktikave afatgjata në drejtimin Ndërtim, mbetet për t’u vlerësuar në të ardhmen.
Drejtuesit janë të mendimit që, duke integruar eksperiencën e tyre në menaxhimin e praktikave në
tre drejtimet e tjera dhe me suportin e projektit për të vendosur lidhje me bizneset ne qarkun e
Elbasanit, edhe praktikat e këtij drejtimi, të zhvillohen pranë bizneseve.
Pavarësisht për sa më sipër, drejtuesit pranojnë nevojën e formalizimit të nënshkrimit të praktikave,
të përcaktimit të programit në bashkëpunim me bizneset dhe nevojën për monitorim dhe vlerësim
të vazhdueshëm. Në këtë kuadër ata synojnë të kenë një suport nga ana e projektit që, të rritet
numri i bizneseve që edhe nxënësit e klasës së 11, ta zhvillojnë praktikën në biznes si dhe për
formalizmin e procesit të praktikës të trajtuar më sipër.
Drejtoresha e shkollës “Salih Ceka” shprehet:
“Në shkollën “Salih Ceka”, ka një skemë për praktikat sipas të cilës, klasa e 10 zhvillon
vetëm vizita në biznes, klasat e 11-ta, 50% në shkollë dhe 50% praktika ne biznes, klasat
e 12, 30% në shkollë dhe 70% në biznes, ndërsa maturantët, 70% në shkollë dhe 30% të
orëve në biznes”.
Pavarësisht përfshirjes në praktikat në biznes të nxënësve, drejtoresha e shkollës, shpreh
ekzistencën e vështirësive për realizimin e këtyre praktikave. Shpesh shkolla has vështirësi në gjetjen
e bizneseve të gatshme, për të pritur nxënësit për praktika. Ndër bizneset që janë të gatshme,
shpesh paraqiten problematika në efektivitetin e praktikave në këto biznese, që burojnë nga
angazhimi i ulët i këtyre bizneseve për ti angazhuar dhe mentoruar nxënësit. Nisur nga sa më sipër,
lind nevoja e formalizimit të marrëveshjeve me më shumë biznese cilësore, e nënshkrimi të
kontratave, e mentorimit të gjithë procesit të praktikave si dhe e trajnimit të mentorëve në biznese.

Sugjerimet më sipër burojnë prej vlerësimit të situatës në këto shkolla, por edhe nga feedbacku
pozitiv i ndërhyrjeve të tilla që projekti ka realizuar në shkollat e përfshira më herët në projekt, të
cilat janë ndeshur më parë me problematika të ngjashme.
Më “gri” paraqitet situata e praktikave në SHTET, ku nxënësit nuk bëjnë praktika në biznes. Deri tani
atje janë praktikuar, vetëm vizitat studimore në biznes, por jo praktika.
Drejtuesit e kësaj shkolle janë në unison, kur identifikojnë mungesën e praktikave deri tani dhe
domosdoshmërinë e tyre.
“Nxënësit e mirëpresin praktikën. Në mënyrë të vazhdueshme, na pyesin pse shkollat e
tjera bëjnë praktike? Prindërit e nxënësve e kërkojnë përfshirjen e fëmijëve të tyre në
praktikë në biznes” shprehet nëndrejtoresha e shkollës”
Përveç kësaj ata shprehen shumë optimistë, se mbasi u nënshkruan marrëveshjet e bashkëpunimit,
të fillojë dhe aplikimi tyre, e cila është sfida e radhës për këtë shkollë

3.2.3 Orientimi drejt tregut të punës
Drejtuesit e shkollave janë të mendimit se oferta e shkollave të tyre, është e orientuar drejt kërkesës
së tregut të punës. Në vendimet e marra për hapjen e profileve ata mbështeten në perceptimet për
tregun e punës. Procesi i gjurmimit i zhvilluar në shkolla, jep një feedback sinjifikativ sesa kërkohen
nga tregu i punës aftësitë dhe profesionet që përgatisin shkollat. Niveli në rritje i punësimit dhe
interesi në rritje i bizneseve, për nxënësit e këtyre shkollave, tregon orientimin e tyre drejt tregut të
punës. Shkollat po vlerësojnë edhe mundësinë e hapjes së kurseve afatshkurtër, mbështetur mbi
kërkesën e tregut për zhvillim të vazhdueshëm profesional.
Gjithashtu edhe drejtuesi i QFP Vlorë, shprehet se roli i qendrës është të ofrojë kurse afatshkurtër,
për të rritur përputhshmërinë mes aftësive që kryesisht të papunët kanë dhe atyre aftësive që tregu
kërkon, duke ndikuar në zbehjen e papunësisë strukturale.
Procesi i gjurmimit dhe roli i tij
Nga intervista me drejtuesit ata konsiderojnë procesin e gjurmimit të nxënësve, një proces të
rëndësishëm. Procesi i gjurmimit, është një proces i ri për shkollat dhe është iniciuar dhe suportuar
nga projekti S4J.
Pavarësisht sfidave që ka ky proces drejtuesit e vlerësojnë atë, sepse nëpërmjet rezultateve të
procesit të gjurmimit, ata mund të vlerësojnë:
o
o
o
o
o
o

Nivelin e punësimit të ish nxënësve të tyre
Impaktin e shkollës në mundësitë për punësim
Cilat prej degëve janë më të kërkuarat në tregun lokal të punës,
Cilat prej degëve rezultojnë në profesione më të mirë paguara,
Cilat prej degëve kanë nivelin më të ulët të punësimit
Cfarë ndryshimesh të propozojnë në kurrikula, në drejtime, në profile/specialitete

Drejtues te shkollës “Gjergj Canco” shprehen:

“Gjurmimi filloi në dy vitet e fundit me iniciativën e projektit. Është proces shumë serioz,
dokumentim i procesit dhe rezulton për shkollën tonë rezulton përqindje e lartë e
gjurmimit, referuar numrit të të gjurmuarve”
Nga shkolla “Kristo Isak” shprehen:
“Gjurmimi rezulton i suksesshëm. Duhej bërë më parë. Ka rëndësi sepse ka ndikuar në
vlerësimin e impaktit të shkollës, nevojat e tregut, profilet me të kërkuara”
Natyrisht ky është një proces në vitet e para të aplikimit, në të ardhmen duhet konsoliduar si
procedurë, duhen para gjurmuar që kur janë në vitin e fundit, siç raportohet edhe nga shkolla “Kolin
Gjoka”, si dhe duhet bërë pjesë e kulturës proceduriale të shkollave dhe ato ta kryejnë këtë proces
në mënyrë të pavarur.
Hapja e profileve të reja mbështetur në kërkesën e tregut të punës
Në fokus të intervistave kanë qenë edhe programet që shkollat ofrojnë dhe lidhja e tyre me tregun e
punës.
Ata kanë synuar të hapin ato profile, që sipas perceptimit të tyre, premtojnë nivele të larta punësimi,
duke i shërbyer kështu nxënësve të tyre dhe natyrisht edhe krahut të kërkesës dhe të ofertës në
tregun lokal të punës.
Drejtori i QFP, thekson se kjo është mënyra e funksionimit të institucionit, aktivizohen ato kurse
ekzistuese si dhe hapen kurse të reja, nëse nga Zyra e Punës, mbi bazë të një studimi, rezulton se nga
ana e tregut të punës ka kërkesë.
Marketingu institucional
Drejtuesit e shkollave të përfshira herët në projekt, raportojnë tashmë për një tërësi mjetesh të
integruara në kuadër të marketingut institucional si më poshtë:
o nëpërmjet prezencës së shkollës dhe drejtuesve në media vizive dhe të shkruara,
o organizimi i ditëve të dyerve të hapura,
o marketingu me bazë gjinie për tërheqjen e vajzave në disa degë, më dominancë
mashkullore,
o broshurave, fletëpalosjeve, katalogëve të biznesit,
o prezencës së shkollës në komunitet, nëpërmjet punimeve të nxënësve në shërbim të
komunitetit,
o pjesëmarrjes së nxënësve në panaire të punës,
o pjesëmarrjes së nxënësve nëpër konkurse të ndryshme
Mekanizmat e marketingut institucional, kanë ardhur duke u rritur e duke u bërë më frekuentë në
përdorim. Drejtuesit rezultojnë të ndërgjegjësuar për rolin e marketingut institucional të shkollës në:
o
o
o
o
o

rritjen e regjistrimeve
rritjen e cilësisë në hyrje
bashkëpunimet institucionale me bizneset,
rritjen e numrit të praktikantëve në këto biznese,
punësimin e nxënësve dhe ish nxënësve në këto biznese

Në partnerët e rinj, është ende herët për të vlerësuar marketingun institucional. Ai është në fazat e
para të tij, stafet janë trajnuar për marketingun digjital, por duhet të hartojnë një plan marketingu
dhe ta implementojnë atë për të arritur qëllimet e shprehura më sipër.
Niveli i punësimit të nxënësve dhe kërkesa e bizneseve
Nga të gjithë drejtuesit e shkollave, raportohen kërkesa në rritje të kompanive, për stafe nga
nxënësit e këtyre shkollave. Një pjesë e nxënësve edhe punojnë gjatë kohës që kryejnë praktikat,
ashtu edhe gjatë sezonit në qytete të ndryshme. Drejtuesit mendojnë se bizneset shikojnë përfitime
që lidhen kryesisht me përgatitjen e të punësuarve të tyre të ardhshëm në terma afatgjatë, por edhe
si mundësi në ato afatshkurtër pasi praktikantët kryejnë gjatë praktikës aktivitete, që do ti kryenin
punonjësit e tjerë.
Tendencat për kurse afatshkurtra dhe për postsekondarin
Të gjithë drejtuesit e shkollave pranojnë se kurse afatshkurtër nuk kanë patur, pasi baza ligjore nuk e
ka pasur këtë fleksibilitet. Tashmë që baza ligjore ka ndryshuar, ata artikulojnë përgjithësisht se kanë
potencialet për t’i hapur kurset afatshkurtër, të orientuara nga kërkesa e tregut. Ndër këto
kapacitete vlerësohet se janë burimet njerëzore, aftësitë dhe eksperienca e tyre, laboratorët,
infrastruktura në tërësi, falë investimeve të realizuara nga projekti S4J. Në këtë moment që baza
ligjore është, ata për të ardhmen mendojnë për hapjen e kurseve afatshkurtër, por ka edhe
skepticizëm.
“Do ta studiojmë situatën që mos të kemi përplasje me kurset që ofrojnë QFP dhe
shkolla tjetër. ...por mund të shikojmë opsionin në bashkëpunim me dy ofruesit e tjerë”shprehet drejtoresha e shkollës “Ali Myftiu”
Për sa më sipër ndër më optimistët dhe që kanë ndërmarrë edhe incentivat e para për kurset
afatshkurtra, janë shkollat “Pavarësia”, Shtet, “Kolin Gjoka” dhe shkolla “Hamdi Bushati”.
Drejtoresha e Shtet shprehet:
“Jemi gati dhe presim te hapet. Kemi kapacitet burimesh njerëzore. Presim të
formalizohet nga ministria”
Drejtues i shkollës “Pavarësia” shprehet:
“Jemi gati për hapjen e kurseve afatshkurtra, kemi bërë shkresat zyrtare tashmë dhe
presim përgjigje. Mendoj që si kategori do te kemi:
-Punonjës tashmë në tregun e punës, por që ju duhen certifikime formale të aftësive të
tyre
-Gjimnazistë të cilët kanë nevojë për marrjen e aftësive në profile të ndryshme dhe
nevojën për certifikimin e tyre
-Nxënësit tanë për më shumë aftësi dhe aftësi të përditësuara”
Nga Drejtori i QFP Vlorë, paraqitet si sugjerim krijimi dhe vitalizimi i Qendrave multifunksionale.
Kurset afatshkurtra të ofrohen nëpërmjet këtyre qendrave dhe të jenë rezultat i bashkëpunimit që,
shkollat e arsimit të mesëm profesional të një qyteti do të kenë me QFP në atë qytet. Në këtë
mënyrë mes të gjithë aktorëve kërkues dhe ofrues do të jetë një strategji “ëin-ëin”.

Kështu shkollat dhe QFP:
o
o
o

identifikojnë kërkesat për kurse afatshkurtra, si rezultat i studimit të tregut,
ndërtojnë kurrikula të përbashkëta (përmirësojnë ekzistueset ose ndërtojnë të reja),
i ofrojnë ato në bashkëpunim me njëra-tjetrën.

Duke operuar në këtë mënyrë si shkollat e mesme profesionale, por edhe QFP kanë përfitime:
o
o
o
o
o
o

Shmangin multiplikimin e kurseve të njëjta, për të njëjtët target grupe,
Sinergjizojnë pikat e tyre të forta,
Shmangin pikat e dobëta,
Optimizojnë investimet dhe shpenzimet,
Ofrojnë kurset e duhura në treg
Kurse do të jenë më efektive

Më skeptikë drejtuesit janë për hapjen e postsekondarit, sidomos kur në lokalitetet ku operojnë këto
shkolla ka prezencë të universiteteve publike ose private – postsekondari mund të hapet edhe prej
tyre. Prandaj hapja e postsekondarit, mendohet se kërkon një analizë shumë të detajuar mbi
kapacitetet, mbi konkurrencën si dhe mbi të gjitha mbi analizën e tregut të punës. Ai konsiderohet
pothuajse prej të gjithë drejtuesve, si një vendim që mund të konsiderohet në një të ardhme më
afatgjatë.

3.2.4 Roli i bizneseve në ofertën e formimit profesional
Gjatë intervistave të zhvilluara me drejtuesit e shkollave, rezulton se gjatë viteve që projekti ka
ndërhyrë, ka ndryshime thelbësore në afrimin e biznesit me shkollën dhe në ndërgjegjësimin e
biznesit për benefitet e ndërsjella, si pasojë e rritjes së bashkëpunimit mes tyre
Disponibiliteti i biznesit për praktikat
Ashtu sikundër u analizua në seksionin e praktikave, biznesi ka rritur angazhimin për të pranuar
nxënës në praktikë dhe për ti orientuar me efektivitet këto praktika. Sipas drejtuesve të 10
institucioneve të përfshira në studim, viti i fundit ka shënuar një përmirësim në drejtim të
formalizimit të marrëdhënieve me bizneset për praktikat, shtim të numrit të bizneseve serioze,
ndërgjegjësim të tyre për rolin e praktikave, duke i konsideruar nxënësit dhe kursantët si punonjës
potencial në të ardhmen.
Roli i tryezave të strukturuara me biznesin
Tryezat e strukturuara mundësojnë rritjen e bashkëpunimit mes shkollave dhe bizneseve si dhe
kuptimin më të plotë të nevojave specifike të ndërsjella, në mënyrë që vendimmarrja e ardhshme të
jetë në kudër të plotësimit të këtyre nevojave, ku njëra palë prezanton kërkesën dhe tjetra
formësimin e ofertës së ardhshme të punës. Drejtuesit e shkollave, përgjithësisht vlerësojnë
organizimin e këtyre tryezave të strukturuara dhe impaktin e tyre

Drejtuesja e Shkollës Tregtare shprehet:
“Janë zhvilluar tryeza të strukturuara me bizneset. Si rezultat i informacionit të
siguruar nga këto tryeza të strukturuara dhe që prezantojnë edhe kërkesat e

tregut, mendojmë që të hapen profilet Bar restorant, Shërbime në Ndërmarrjet
hoteliere, si dhe Kuzhine e pastiçeri”
Drejtuesit paraqesin disa sugjerime për këto tryeza të strukturuara në të ardhmen, për rritjen e
efektivitetit të tyre dhe për të pasur efekte më të qëndrueshme dhe të prekshme. Projekti ka iniciuar
këto tryeza të strukturuara, duke bërë bashkë institucionet dhe bizneset. Projekti duhet të suportojë
dhe të monitorojë vënien në jetë nga ana e institucioneve, të rekomandimeve që dalin nga këto
tryeza të strukturuara.
“Ka shpesh tryeza të strukturuara, nuk përkthehen në shumë aktivitete konkrete,
specifike. Ndonjëherë janë vetëm pjesë e PR të shkollës. Duhet të jenë më efektive”
Sponsorizimet
Kanë qenë relativisht sporadike sponsorizimet direkte, të bëra gjatë vitit të fundit nga ana e biznesit,
por në intervista, drejtuesit shprehen se, biznesi konsideron sponsorizime edhe shpenzimet për
inputet e përdorura, gjatë kohës së praktikimit të nxënësve.

3.3. Metodat e mësimdhënies, përdorimi i teknologjisë në mësimdhënie dhe
trajnimet
3.3.1 Metodat e mësimdhënies
Metodat e mësimdhënies në partnerët ekzistues
Për sa i përket perceptimeve të drejtuesve të shkollave për metodat dhe materialet e mësimdhënies
dhe përdorimin e teknologjisë në mësimdhënie (MesoVEt, CISCO etj), vihet re qartësisht një
ndryshim i theksuar mes partnerëve ekzistues dhe partnerëve të rinj.
Duke analizuar perceptimet e drejtuesve të shkollave të përfshira herët në projekt, konstatohet një
diversitet perceptimesh, nga shkolla në shkollë, por edhe brenda shkollës, për drejtime të ndryshme.
Niveli i përdorimi të teknologjisë rezulton i ndryshëm, mes shkollave, drejtimeve, lëndëve si dhe
mësuesve të ndryshëm
Vërehet tendencë më e lartë e përdorimit të teknologjisë në mësimdhënie në drejtimin TIK, në
lëndët profesionale, në klasat e mësimit të kombinuar dhe në laboratorët e informatikës.
Kështu raportohet një nivel më i lartë i përdorimit të metodave moderne të mësimdhënies duke
përdorur edhe teknologjitë e mësimdhënies në shkollat “Kolin Gjoka”, “Pavarësia”, Tregtare, “Hamdi
Bushati” dhe në nivele më të ulta në shkollën “Kristo Isak”.
Një qasje e re gjendet këtë vit në shkollën “Pavarësia” dhe qe ka dhënë efekte në rritjen e përdorimit
të teknologjisë në shkollë dhe të metodave moderne dhe interaktive , edhe për drejtimet jo TIK.
Drejtori i shkollës nëpërmjet planifikimit në fillim të vitit shkollor, ka orientuar mësuesit e të gjitha
drejtimeve dhe lëndëve të zhvillojnë gjatë vitit orë mësimore në infotekë, e cila si fillim hasi në
rezistencë, por që gjatë gjithë kohës u realizua. Arsyet e rezistencës ishin të ndryshme, mungesë

gatishmërie e disa mësuesve, vështirësia për tu përshtatur me metodat moderne të mësimdhënies,
(nder ata që deri tani përdorin metoda tradicionale), mosha e tyre, ngarkesa që ata kanë etj.
“Është rritur vitin e fundit përdorimi i teknologjisë dhe i metodave moderne dhe
interaktive të mësimdhënies. Si u arrit?!! Këtë vit e vendosëm të detyrueshme, që çdo
mësues pavarësisht lëndës që jep, ka të planifikuara për të zhvilluar dhe është duke i
zhvilluar ore mësimi ne Infotekë.”
Ndërsa në shkollën “Kristo Isak”, raportohet një përdorim në nivele të larta i metodave tradicionale
dhe kjo e ndikuar prej mungesës së investimeve në infrastrukturë, por edhe prej rezistencës së
mësuesve ndaj ndryshimit.
Pavarësisht niveleve në rritje të përdorimit të metodave jo tradicionale, alternative në shkolla,
përsëri në të gjitha shkollat vihet re se, nuk përdoren nga të gjithë mësuesit në nivele të larta dhe se
në të ardhmen duhet të intensifikohen. Drejtuesit pranojnë që ka rezistencë nga ana e mësuesve në
përdorimin e këtyre metodave dhe të teknologjisë, edhe pse kanë përdorur orë të planifikuara, siç
ishte rasti i shkollës “Pavarësia”, apo ndarje të eksperiencave për përdorimin e teknologjisë mes
mësuesve, siç është rasti i shkollës “Gjergj Canco” më poshtë, por edhe i nivelit të nxënësve. Arsyet e
rezistencës rezultojnë të ndryshme, mungesë gatishmërie e disa mësuesve, vështirësia për tu
përshtatur me metodat moderne të mësimdhënies, mosha e tyre, ngarkesa që ata kanë, apo edhe
barriera infrastrukturale. Mësuesit e lëndëve të përgjithshme rezultojnë në një përdorim të ulët të
metodave moderne të mësimdhënies. Gjithashtu përdorimi i këtyre metodave, ndikohet edhe nga
mundësia e nxënësve për ti aksesuar materialet e vëna në dispozicion nga mësuesit, mungesa e PCve, mungesa e internetit etj.
Koordinatorja NJZH e shkollës “Hamdi Bushati”, shprehet se:
“Dy janë sfidat më të mëdha: nxënësit pasi jo të gjithë kanë kushte për këto metoda të
reja dhe mësuesit, përgjithësisht më të mëdhenjtë në moshë, pasi e kane të vështire të
adoptohen me metodat . Ka raste që i përdorin këto metoda për të ndryshuar
atmosferën në shkollë, por nuk përdoren rregullisht”
Metodat e mësimdhënies në partnerët e rinj
Metodat e mësimdhënies në partnerët e rinj të projektit rezultojnë tradicionale, si në lëndët e
përgjithshme edhe në lëndët profesionale. Zv. drejtoresha e ShTET shprehet:
“Nuk mungon dëshira, por nuk ka pasur mundësi investimesh në teknologjitë e
mësimdhënies, që do të mundësonin dhe do të nxisnin përdorimin e metodave moderne
të mësimdhënies”
Në lidhje me përdorimin e platformave, nga drejtues të këtyre shkollave raportohen trajnime të bëra
për stafin dhe që janë mirëpritur prej tyre. Disa mësues të këtyre shkollave janë angazhuar duke
përgatitur materiale për pasurimin e platformës MësoVet. Ata shprehen optimistë se në të ardhmen
kontributi i tyre në këto platforma dhe përdorimi i tyre, do të jetë më i madh, nisur edhe nga situate
aktuale e krijuar nga pandemia e Covid’19, ku zhvillimi i mësimit on-line ishte domosdoshmëri dhe
që rriti ndërgjegjësimin dhe interesin e stafit për përdorimin e tyre.

Ndër sugjerimet kryesore, në të cilat ka koherencë të plotë mes drejtuesve të këtyre tre shkollave,
është kërkesa për tu mbështetur nga projekti, për trajnime të vazhdueshme të stafeve pedagogjike
të këtyre shkollave, për metodologjitë e mësimdhënies si dhe për platformat elektronike.

3.3.2 Platformat digjitale të të nxënit
Për sa i përket platformave, duke i referuar intervistave të drejtuesve, rezulton se niveli i përdorimit
të platformave elektronike për mësimdhënie është e ndryshme nga njëra shkollë në tjetrën, por
përgjithësisht relativisht i ulët dhe i sforcuar deri para situatës së pandemisë. Ndërkohë gjatë
periudhës së ndërprerjes së mësimit, periudhë gjatë të cilave u zhvilluan dhe intervistat, pati një
rritje reale të menjëhershme të interesit, ndaj platformave elektronike si MësoVet dhe Cisco.
Përdorimi i platformave elektronike Cisco në TIK, rezulton i lartë.
Drejtuesit e shkollave parimisht vlerësojnë MësoVet si platformë për përfitimet që ofron, por nga
ana tjetër trajtojnë edhe ngarkesën e mësuesve që të përgatisin materiale për platformat,
rezistencën e tyre për ti përdorur këto platforma, por edhe vështirësitë e nxënësve për t’i përdorur
ato duke qenë se jashtë shkollës nuk i kanë kushtet, PC apo internet për t’i përdorur ato.
Pavarësisht për sa më sipër, drejtuesit e shkollave vlerësojnë kontributin e mësuesve të tyre, për
plotësimin me materiale për lëndët e tyre, në këto platforma.
Drejtoresha e shkollës “Gjergj Canco” shprehet:
“Mësuesit e shkollës sonë janë kontributorë në përgatitjen e materialeve për platformën
MësoVet që përdoren edhe për të tjerët. Aktualisht përdoret MësoVet dhe Google
classroom”
Ndërkohë që në situatën e krijuar nga pandemia dhe ndërprerja e mësimit u raportuan rritje të
numrit të mësuesve që përdornin platformën MësoVet, por një numër më i madh përdorën forma
alternative si Google classroom, Zoom apo edhe nëpërmjet ëhatsap. Kjo situatë e krijuar, rriti
ndërgjegjësimin për rolin e këtyre platformave dhe në të ardhmen përdorimi i tyre duhet të
konsolidohet, duke u nisur edhe nga feedbacku nga përdorimi i tyre në këtë periudhë.
Mes shkollave të përfshira, mbështetur në intervistën me drejtuesit, rezulton të ketë një nivel më të
lartë të përdorimit të MësoVet në Shkollën Tregtare dhe në shkollën “Kolin Gjoka”, ndërsa për
drejtimin TIK rezultoi përdorimi i Cisco .
Koordinatorja e NJZH e shkollës “Kolin Gjoka” shprehet optimiste, për sa i përket përdorimit të një
platforme si Mësovet dhe raporton përdorim të gjerë të saj.
“Mësuesit janë trajnuar dhe e përdorin vazhdimisht platformën MësoVet. Nxënësit e
përdorin me lehtësi platformën MësoVet, është mëse e askesueshme. Në klasë
ndonjëherë është e vështire të përdorimin platformat, sepse jo gjithmonë ka lidhje me
internet”
Në përmbyllje të kësaj çështje, mund të themi që ka përmirësime në përdorimin e metodave
moderne të mësimdhënies edhe në përdorimin e platformave, por edhe në vitin e ardhshëm duhet
intensifikuar në të gjitha shkollat dhe në të gjitha drejtimet përdorimi i tyre, sepse ende ka diferenca
të theksuara dhe rezistencë në përdorimin e tyre.

Drejtuesi i QFP Vlorë, paraqet interes për platformën IMPRO, pavarësisht se institucioni deri tani nuk
e ka, por me suportin e projektit në të ardhmen edhe QFP mund të përdorë këtë platformë. Për
institucionin, kjo platformë perceptohet se do të ketë ndikim të lartë, duke rritur formalizimin e
proceseve, siç është mbajtja e regjistrave, që deri tani rezulton të jetë manuale.
Drejtuesi i institucionit, e konsideron mbajtjen manuale të regjistrave, të ekspozuar ndaj fiktivitetit,
duke pasur parasysh edhe interesimin dhe ndërgjegjësimin jo shumë të lartë, të regjistruarve në
këto kurse, që shpesh janë në këto kurse për të mos humbur përfitimet nga skema e papunësisë

3.3.3 Materialet mësimore
Në lidhje me materialet mësimore, nga disa drejtues raportohen probleme me mungesën e librave
ose me tekste tashmë shumë të vjetër. Ky ende paraqitet si një problem i pazgjidhur, që behet
pengesë për nxënësit, që paraqesin vështirësi për të studiuar me shënime, por edhe për mësuesit të
cilët janë të mbingarkuar, për të siguruar materiale për lëndët e tyre.
Ky vëzhgim është në koherencë edhe me gjetjet e studimit të vitit 2019. Për sa më sipër,
rekomandohet që projekti S4J mund të vlerësojë mundësitë në të ardhmen, për të adresuar këtë
problem persistent, në shkollat e mesme profesionale, pjesë e këtij studimi.

3.3.4 Roli i trajnimeve dhe zhvillimi i vazhdueshëm për mësuesit
Perceptimi i përgjithshëm mbi trajnimet
Lidhur me trajnimet e realizuara deri tani dhe zhvillimin e vazhdueshëm të mësuesve, mund të
themi se ka një homogjenitet në perceptimet e të gjithë aktorëve në të gjithë partnerët.
Trajnimet e vazhdueshme vlerësohen si një prej ndërhyrjeve kryesore të projektit S4J. Ato
vlerësohen me impakt të lartë në performancën e mësuesve të përfshirë dhe të shkollave të tyre në
përgjithësi, si rezultat i:
o
o
o
o
o
o

trajnimeve për teknologjinë dhe transferimin e këtyre njohurive tek nxënësit;
përdorimit të metodave bashkëkohore të mësimdhënies;
rritjes së efektivitetit të orës së mësimit;
motivimit të mësuesve,
zgjerimin e netëorkut të mësuesve
rritjen e ndërveprimit mes shkollave.

Ndër trajnimet kryesore të realizuara prej projektit rezultojnë:
o trajnimet për teknologjinë,
o trajnimet për metodat e mësimdhënies,
o trajnimi për marketingun digjital,
o trajnimi për Cad
o certifikimi për CSNA IT Essentials.
Në shkollën “Pavarësia”, rezulton i shumëpritur mundësimi i kursit të anglishtes, nga ana e projektit.
Sugjerime rreth trajnimeve

Pavarësisht se trajnimet kanë qenë të shumta dhe të shpeshta, gjatë intervistave theksohet nevoja e
trajnimeve të tjera në të ardhmen dhe kjo në kuadër të dinamizmit të mjedisit dhe nevojës për
zhvillim të vazhdueshëm të mësuesve.
Disa prej arsye që përligjin nevojën e artikuluar nga drejtuesit për trajnime të vazhduara janë,
qarkullimi në stafet pedagogjike, largimi apo dalja në pension e disa mësuesve dhe ardhja stafeve të
reja në shkolla, dinamizmi në proceset që ka nxitur projekti, sidomos për funksionet e njësisë së
zhvillimit, nevoja për përshtatjen e aftësive të mësuesve me teknologjinë e avancuar apo ndryshimi
në bazën ligjore.
Për sa më sipër, për të ardhmen sugjerohen:
o trajnime profesionale dhe industriale,
o trajnime për njësinë e zhvillimit dhe funksionet që ajo do të mbulojë,
o trajnime për metodologjinë e mësimdhënies (kryesisht për stafet e reja)

Si një kërkesë e veçantë, drejtuesi i shkollës “Kristo Isak”, artikulon nevojën edhe për ndjekjen nga
mësuesit të kursit të anglishtes, me suportin e projektit.
“Trajnimi për makinën elektrike të vazhdojë, u bë një modul dhe u ndërpre”- sugjeron
zv. drejtoresha e shkollës Pavarësia
“Trajnime industriale, kryesisht trajnime për teknologjitë bashkëkohore, në drejtime të
ndryshme që ka shkolla, siç është trajnimi për makinat elektrike, për IT Esencials, etj”sugjeron koordinatorja e shkollës “Gjergj Canco”
Pavarësisht për sa më lart, sugjerohen që për të ardhmen të ketë një segmentim apo targetim, të të
interesuarëve për trajnime, në përputhje me motivet dhe fushat e tyre të mësimdhënies, p.sh
metodologjitë e mësimdhënies për stafet e reja, trajnimet industriale për stafin që mbulon këto
lëndë Kjo rrit interesin për trajnime, i bën ato me efektive, nuk mbingarkon gjithë mësuesit, por dhe
mirëadreson nevojën për trajnim.
Një sugjerim tjetër vjen prej drejtuesit të shkollës “Pavarësia”, i cili sugjeron që procesi i trajnimeve
të jetë më selektiv dhe më efektiv. Trajnimet të shoqërohen me certifikimin e të trajnuarve, mbi
bazën e aftësive të tyre, dhe jo detyrimisht për të gjithë pjesëmarrësit në trajnim. Kjo do të rrisë
ndërgjegjësimin për rolin e trajnimit, do të rrisë interesin e tyre për njohuritë e marra dhe do të
nxisë tejçimin e tyre tek nxënësit.
Koordinatorja e shkollës “Kolin Gjoka” dhe Drejtori i QFP Vlorë, sugjerojnë zhvillimin e trajnimeve të
vazhdueshme për njësinë e zhvillimit, si dhe për mentorët në biznes. Sipas tyre, mentorët janë të
aftë profesionalisht, por kanë mungesë të aftësive pedagogjike, monitoruese e vlerësuese, sikundër
modeli i ri praktikave e kërkon.
Trajnimet në partnerët e rinj
Në shkollat e tjera të përfshira së fundmi në projekt, rezulton se ato sapo kanë filluar të përfitojnë
prej trajnimeve të organizuara nga projekti. Sugjerimet e tyre kryesore, janë për trajnime në të
ardhmen, janë për metodat bashkëkohore të mësimdhënies, trajnime për Autocad dhe Cisco, si dhe
trajnime për mësuesit e përfshirë në njësinë e zhvillimit.

Drejtoresha e shkollës “Salih Ceka” shprehet:
“Vetëm dy trajnime janë kryer deri tani. Kanë rezultuar shumë efektive. Kemi nevojë për
më shumë trajnime”
Drejtoresha e shkollës “Ali Myftiu” sugjeron:
“Duhen me shumë trajnime profesionale për Autocadin dhe platformat”
Zv drejtoresha e Shtet shprehet,
“Të gjitha trajnimet janë të mirëpritura, por kryesisht për metodat e mësimdhënies dhe
për njësinë e zhvillimit kemi shumë nevojë si fillim”
Ndër sugjerimet kryesore që vjen prej këtyre shkollave, është që trajnimet të jenë specifike, për
teknologji të caktuar, por e shoqëruar kjo edhe me investim në atë teknologji, për të cilën do të jetë
trajnimi. Kjo do të siguronte një integrim më të mirë mes aftësive të fituara në trajnim, aplikimit të
tyre konkret dhe transferimit të këtyre aftësive tek nxënësit

3.4. Investimet në infrastrukturë
3.4.1 Investimet në infrastrukturë në partnerët ekzistues
Opinioni i drejtuesve, në lidhje me investimet në infrastrukturë, në klasa të mësimit të kombinuar,
në laboratorë, pajisje hardëerike në shërbim të proceseve të mësimdhënies/mësim nxënies varion
midis partnereve, por edhe drejtimeve te ofruara, brenda një institucioni.
Në disa prej shkollave padyshim investimet e bëra më herët janë konsideruar ndërhyrja më efektive
e projektit S4J. Mbizotëron perceptimi se investimet në ndërtimin e klasave të mësimit të kombinuar
kanë qenë akseleratorë të nxitjes së bashkëpunimit mes mësues-nxënës, nxënës-nxënës, rritjes së
shkallës së motivimit të mësuesve, por mbi të gjitha nxënësve; krijimit të kushteve të përshtatshme
në klasë; përmirësimit të imazhit të shkollës në komunitet. Këto perceptime janë përgjithësisht tek
drejtues të shkollës “Kolin Gjoka”, shkollës Tregtare, shkollës “Pavarësia”, shkollës “Gjergj Canco”.
Gjithashtu edhe laboratorët e ndërtuar më investimet e projektit, kanë ndikuar fuqishëm në lidhjen
e teorisë me praktikën, në nxitjen dhe motivimin e nxënësve, por edhe të mësuesve. Investimi në
laboratorë e TIK, konsiderohet ndër më të nevojshmit.
Sa më sipër konkretizohet në vezhgimet e mëposhtme:
Drejtoresha e shkollës “Gjergj Canco” shprehet:
“Në tre vite bashkëpunim me projektin, janë bërë investime të rëndësishme në
infrastrukturë. Janë ngritur laboratorët e TIK, Laboratori i Printerit 3 D si dhe Lab i Smart
Home. Për klasat e mësimit të kombinuar, perceptim është shumë pozitiv, por duhet të
rritet numri i tyre”
Drejtoresha e shkollës Tregtare shprehet:
“Ju nuk keni ardhur në shkollë, të shikonit kuzhinën dhe restorantin, apo edhe
laboratorët e tjera në shkollën tonë. Ne e quajmë periudhë të artë, periudhën e
bashkëpunimit me projektin”

Pavarësisht për sa më sipër, gjatë intervistave nga drejtues të disa shkollave ravijëzohet edhe ideja,
se pavarësisht investimeve të bëra, përdorimi i tyre do të duhej të ishte më i madh nga mësuesit
edhe nga nxënësit.
Drejtues të shkollës “Hamdi Bushati” shprehen:
“Janë bërë mjaftueshëm investime, si në aredimin e ambienteve të shkollës, në klasat e
kombinuara të cilat, janë të pajisura me smart tv dhe laptop, por nuk përdoren aq sa
duhen. Mendoj që shkalla e përdorimit do të rritet gradualisht, sepse në fillim kishim
frikë nëse nxënësit do t’i mirëmbajnë këto pajisje. Tani është pozitive, sepse sjellja e
tyre, po ndryshon bashke me ambientet”
Ndërkohë në shkollën “Kristo Isak”, situata paraqitet ndryshe, përgjithësisht drejtuesit raportojnë
mungesë të investimeve në laboratorë dhe se ka vetëm një klasë të mësimit të kombinuar.
“Nuk kemi as kabinet informatike; Infrastruktura e dobët ;kemi një klasë të mësimit të
kombinuar që e përdorim non stop, por është e pamjaftueshme”
Një argument tjetër që vlen për ta artikuluar, në kuadër të këtij vlerësimi periodik, është edhe
perceptimi i disa drejtuesve të shkollave për investime, edhe për laboratorë të tjerë krahas atyre të
informatikës, në shërbim të lëndëve profesionale të drejtimeve të shkollës, por edhe të atyre të
përgjithshme.
Drejtuesi i shkollës “Pavarësia” shprehet:
“Investimet e projektit S4J, të bëra vitet e mëparshme e kemi thënë, kanë qenë shumë të
mira. Por këtë vit kemi mbetur ne vend. Është planifikuar që me ndërhyrjen e projektit,
të realizohet një laborator për “Axhusteri dhe Saldim”. Uroj dhe shpresoj të bëhet”
Drejtues të shkollës “Gjergj Canco” shprehen:
“Paraqitet nevoja për ndërtimin e një laboratori elektroteknike. Të ndërtohet infoteka.
Investime në bibliotekë. Është koha që klasat duhet të kenë video projektor dhe smart
board”
Drejtori i shkollës “Kristo Isak”shprehet:
“Uroj që në vazhdim të kemi investime në teknologjinë në shërbim të procesit mësimor.
Godina jonë është e re, por ka nevojë për investime të ndryshme si p.sh ndertimi i
infotekës, bibliotekës, shtim i klasave të mësimit të kombinuar, ndërtimi i Ziles Smart
krijoi pritshmëri ndaj projektit, salla e mësuesve po ashtu ka nevojë për ndërhyrje”
Drejtori i QFP Vlorë, vlerëson investimet e bëra nga projekti, por nga ana tjetër e shikon si një fushë
në të cilën ka nevojë për investime shtesë, kryesisht në laboratorë dhe bazë materiale.
3.4.2 Infrastruktura në partnerët e rinj
Për sa i përket mirëmbajtjes së infrastrukturës, ka një koherencë në opinionin që përcillet nga
partnerët ekzistues. Pavarësisht se deri tani, ka qenë projekti që ka mbështetur për sa i përket
mirëmbajtjes së pajisjeve, ose është realizuar nga mësues të shkollës të cilët i kanë këto aftësi, në
vazhdim mirëmbajtja do të bëhet nga shkollat, të cilat rezultojnë se kanë planifikuar në buxhetin e
tyre vjetor, fond për mirëmbajtjen nëpërmjet outsorcing.

Gjithashtu për sa i përket mbulimit me internet, tek të gjitha shkollat paraqitet problem si edhe vitin
e shkuar, shpejtësia e tij, e cila pengon edhe përdorimin e teknologjive gjatë procesit mësimor,
kryesisht në klasat e mësimit të kombinuar, por jo vetëm. Nga ana e projektit S4J, mund të ofrohet
këshillim për shkollat, për sigurimin e këtij shërbimi, prej ofruesve më cilësor të internetit
Për partnerët e rinj në projekt, rezultojnë se kanë mungesë të theksuar të laboratorëve dhe të
teknologjisë së nevojshme, për të adresuar nevojat që burojnë nga objektivat e kurrikulave, nuk
kanë klasa të mësimit të kombinuar, mungesë të kompjuterëve, dhe ato Pc që janë, janë të
amortizuar, mungese të video projektorëve dhe të smart board.
Gjatë kësaj periudhe, këto shkolla janë në rikonstruksion dhe nga ana e drejtuesve, shfaqet
optimizëm që gjatë kohës së rikonstruksionit të ambienteve të shkollave të tyre, me suportin e
projektit të mund të ndërhyhet edhe në nevojat infrastrukturale të mësipërme.

3.5. Njësia e Zhvillimit
Njësitë e zhvillimit në partnerët ekzistues
Njësitë e zhvillimit në këto institucione, janë kontribut i projektit. Sipas drejtuesve, projekti si fillim
investoi në ngritjen e qendrave të zhvillimit dhe në infrastrukturë. Në vazhdim mundësoi trajnimin e
stafeve që kryejnë funksionet e koordinatorit të njësisë së zhvillimit me qëllimin, për të integruar
funksionet e tyre në shërbim të plotë të shkollës.
Njësitë e zhvillimit janë të organizuar në forma të ndryshme, kanë një koordinator si dhe disa
mësues që kryejnë funksionet që kjo njësi zhvillimi ka. Funksionet e njësisë së zhvillimit referuar
intervistave identifikohen si më poshtë: Marketingu i shkollës, Gjurmimi; Edukim për karrierë;
Marrëdhënie me biznesin; Zhvillim i kurrikulave; Zhvillimi i brendshëm; Barazia gjinore
Në disa shkolla, ka një mësues për cdo funksion të njësisë së zhvillimit, ndërsa në shkollat e tjera, një
mësues mund të ketë 2-3 funksione të ndryshme. Gjithashtu çdo koordinator, përveç funksionit të
koordinimit të aktiviteteve në njësinë e zhvillimit, mbulon edhe 1-2 funksione të veçanta të njësisë
së zhvillimit, ndër ato të përmendura më sipër.
Ky organizim dhe kjo ndarje e funksioneve në njësinë e zhvillimit, konsiderohet efektiv nga drejtuesit
e shkollave dhe nga koordinatorët. Mbulimi i funksioneve nga mësues të ndryshëm, krijon mundësi
të përfshirjes së më shumë mësuesve, angazhim më të lartë të tyre, specializim të tyre për cdo
funksion, si dhe mbulim më të mirë të cdo funksioni .
Nga ana tjetër, cdo koordinator tashmë ka një ngarkesë më të vogël, angazhohet më shumë në
koordinim dhe në integrimin më të mirë me aktivitetet e tjera ne shkollë.
Funksionimi dhe Integrimi me aktivitetet e tjera në shkollë.
Në të gjithë partnerët ekzistues, këtë vit rezulton se njësia e zhvillimit është e organizuar në funksion
të përmbushjes së shërbimeve, që kjo njësi duhet të ofrojë. Koordinatorët janë të mendimit se,
pavarësisht ngarkesës së mësuesve, që ende raportohet e lartë, në vitin e fundit efektiviteti i NJZH,
është rritur.
Në intervistat me drejtuesit e shkollave Tregtare, “Kristo Isak”, “Kolin Gjoka” dhe “Hamdi Bushati”
rezulton se njësia e zhvillimit ka rol të rëndësishëm, gjatë procesit të praktikave dhe marrëdhënieve

me biznesin. Janë këto njësi që drejtojnë procesin dhe koordinojnë biznesin me shkollën, orientojnë
nxënësit për përgatitjen e letër referencave dhe CV, si dhe për aplikimin për praktikat etj.
Një proces tjetër ku në shkollat e mësipërme njësia e zhvillimit luan rol të rëndësishëm së bashku më
drejtorinë e shkollës dhe me mbështetjen e projektit, është marketingu institucional. Raportohet
vazhdimisht që nëpërmjet njësisë së zhvillimit organizohen “Ditët e dyerve të hapura”, përgatitja e
informacionit për broshurat për shkollat etj.
Një proces tjetër që njësia e zhvillimit ndjek, është gjurmimi i nxënësve. Ky proces është realizuar për
herë të parë këtë vit, mbështetur mbi procedurat që projekti S4J ka vendosur në dispozicion, dhe që
në shume prej shkollave, ka dhënë rezultate të mira.
Përveç shkollave të mësipërme, vihet re se roli i njësisë së zhvillimit, krahasuar me 2019, është rritur
ndjeshëm në shkollën “Pavarësia”, ndërkohë që roli i saj në 2019 konsiderohej ende i padefinuar.
Mësuesit gjatë vitit të fundit, të angazhuar në njësinë e zhvillimit, kanë mbuluar funksionet e
marketingut institucional, gjurmimin, marrëdhëniet me biznesin, zhvillimin e brendshëm etj, ndërsa
në 2019, ndarje të tillë nuk kishte dhe as aktivitete të tilla nuk u raportuan.
Zhvillime pozitive në raport me funksionalitetin e njësisë së zhvillimit, identifikohen edhe tek shkolla
“Gjergj Canco”, në të cilën njësia e zhvillimit është krijuar më vonë.
Për sa më sipër, rezulton se koordinatorët e njësive të zhvillimit të intervistuar, e konsiderojnë këtë
njësi, si strukturë bazë në:
o
o
o
o
o

koordinimin e marrëdhënieve me bizneset,
marketingun e shkollës,
proceset e gjurmimit,
këshillimin/orientimin e nxënësve mbi profilizimin dhe karrierën
dhe si element kyç në performancën dhe promovimin e shkollës.

Rezulton se në shkollat e raportuara më sipër, ka ndryshime pozitive të konsiderueshme në vitin e
fundit për sa i përket rolit dhe funksionimit që njësitë e zhvillimit kanë në këto shkolla dhe se ka një
integrim të njësisë së zhvillimit me aktivitetet e tjera në shkollë, që duhet të konsolidohet edhe më
tepër në të ardhmen.
Të intervistuarit vlerësojnë trajnimet e zhvilluara, siç është ai për marketingun digjital etj, dhe
kërkojnë që këto trajnime të vazhdojnë edhe për funksionet e tjera, për ti kapacituar këta mësues
dhe që mbulimi i funksioneve që ata kryejnë, të jetë sa më profesional dhe efektiv.
Një nga rezervat e shprehura pothuajse nga të gjithë të intervistuarit, është ngarkesa e lartë e deri
tanishme, mungesa e zvogëlimit të orëve për mësuesit që mbulojnë këto funksione, si dhe mungesa
e mbulimit financiar. Ata janë në dijeni të udhëzimit të ri për njësinë e zhvillimit, por janë skeptikë
për sa i përket efektivitetit dhe zgjidhjes që implementimi i këtij udhëzimi do të sjellë.
Njësitë e zhvillimit në partnerët e rinj
Për shkollën “Salih Ceka” dhe shkollën “Ali Myftiu”, drejtuesit shprehen se njësia e zhvillimit nuk ka
ekzistuar deri tani, ndërsa në SHTET, ka pasur një qendër karriere edhe më para se shkolla të
përfshihej në projekt, por në funksionimin e saj real ka qenë larg rolit, që ajo do duhej të kishte.

Drejtuesit e këtyre shkollave e perceptojnë se krijimi dhe formalizimi i njësive të zhvillimit në shkollat
e tyre me suportin e projektit, është një hap i rëndësishëm, pritshmëritë e tyre janë të larta dhe ata
kanë caktuar në njësinë e zhvillimit, stafe të afta dhe të gatshëm për t’u angazhuar.
Drejtoresha e “Salih Ceka”, shprehet se ka zhvilluar intervista me stafin, që ka menduar për t’i
përfshirë në mbulimin e funksioneve përkatëse të NJZH, dhe mbasi ka vlerësuar pozitivisht
gatishmërinë e tyre, ka vendosur t’i përfshijë.
Në SHTET, janë caktuar koordinator dhe zv. koordinator, në mënyrë që të ketë mbulim të mirë të
funksioneve të njësisë së zhvillimit në të ardhmen.
Sugjerohet që projekti të mbështesë me investime për njësinë e zhvillimit dhe me trajnime për stafin
e përfshirë në njësinë e zhvillimit, për funksionimin e tyre në të ardhmen.

4. Vëzhgimet kryesore dhe rekomandimet
4.1 Vëzhgimet kryesore
Vëzhgimet kryesore pozitive apo që rezultojnë si sfida për të ardhmen jepen më poshtë:
+++++
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Formalizimi i planit strategjik
Formalizimi i praktikave dhe efektiviteti i tyre
Rritja e numrit të bizneseve
Ndërgjegjësimi i bizneseve për rolin e tyre në praktika dhe lidhjet me shkollën
Roli i trajnimeve në procesin e zhvillimit të vazhduar të mësuesve
Përmirësimi ndjeshëm i imazhit të shkollave në komunitet
Funksionimi dhe organizimi i DU dhe ndarja në funksione
Ndërgjegjësimi i mësuesve për rolin e platformave digjitale për shkak të pandemisë, solli atë
efekt, që për një kohë të gjatë nuk ishte siguruar
Përmirësimi i mekanizmave të marketingut institucional
Përdorim i metodave moderne të mësimdhënie

------o
o
o
o
o
o
o

Nevojë për investime shtesë në infrastrukturë dhe laboratorë
Vazhdojnë diferencat në investime në drejtime të ndryshme
Nevojë për zhvillimin e trajnimeve profesionale dhe të targetuara sipas nevojave
Mungese të librave në shumë lëndë profesionale
Nevoja për trajnime të mentorëve të biznesit
Zvogëlim i numrit të nxënësve për shkaqe demografike (emigracioni kryesisht/plakja e
popullsisë)
Mungesa e bursave për nxënësit e ekselencës, për të rritur cilësinë në hyrje dhe për të
orientuar drejt cilësisë së lartë gjatë viteve te studimit

4.2 Rekomandime
Sugjerimet e drejtuesve për të ardhmen janë kryesisht për :
o
o
o
o
o
o
o

Ndërhyrje në investime në infrastrukturë,
konsolidimin e funksionimit të njësisë së zhvillimit dhe motivimi i mësuesve të përfshirë në
njësinë e zhvillimit,
zhvillimin e trajnimeve profesionale,
zgjerimin e bashkëpunimit me bizneset,
trajnimin i mentorëve të biznesit,
rritja e efektivitetit të bordeve të drejtimit,
monitorimin dhe vlerësimin e vazhdueshëm që projekti duhet të bëjë për të konsoliduar
ndërhyrjet e bëra

Metodat e mësimdhënies dhe platformat. Nga vlerësimi i bërë rezulton se ka përmirësime në
përdorimin e metodave moderne të mësimdhënies edhe në përdorimin e platformave. Pavarësisht

kësaj, përdorimi i tyre, duhet intensifikuar në të gjitha shkollat dhe në të gjitha drejtimet, sepse ende
ka diferenca dhe rezistencë në përdorimin e tyre. Drejtuesit në bashkëpunim me projektin duhet të
sensibilizojnë dhe të nxisin mësuesit për të rritur përdorimin e këtyre metodave dhe platformave
Materialet mësimore Rezultojnë probleme me mungesën e librave, ose tekste tashmë shumë të
vjetër. Ky ende paraqitet si një problem i pazgjidhur, që bëhet pengesë për nxënësit që paraqesin
vështirësi për të studiuar dhe për të mbajtur shënime vazhdimisht, por edhe për mësuesit të cilët
janë të mbingarkuar për të siguruar materiale, për lëndët e tyre. Rekomandohet që projekti S4J
mund të vlerësojë mundësitë në të ardhmen, për të adresuar këtë problem persistent në shkollat e
mesme profesionale, pjesë e këtij studimi.
Investimet në infrastrukturë. Drejtuesit sugjerojnë realizime shtesë nga projekti, kryesisht për
laboratorë të tjerë krahas atyre të informatikës, në shërbim të lëndëve profesionale të drejtimeve të
ndryshme të shkollës, por edhe të atyre të përgjithshme,. Ky sugjerim vjen kryesisht partnerët e rinj
si dhe nga shkollat “Kristo Isak”, “Gjergj Canco”, “Pavarësia” si dhe nga QFP Vlorë. Një interes në
rritje, është për investime në klasa të mësimit të kombinuar, kryesisht në shkollat e reja dhe në
shkollën “Kristo Isak”.
Për partnerët e rinj , rezultojnë se kanë mungesë të theksuar të laboratorëve dhe të teknologjisë së
nevojshme për të adresuar nevojat që burojnë nga objektivat e kurrikulave, nuk kanë klasa të
mësimit të kombinuar, mungesë të kompjuterëve, dhe ato Pc që janë, janë të amortizuar, mungese
të video projektorëve dhe të smart board.
Fuqizimi dhe konsolidimi i lidhjeve me biznesin dhe praktikat në biznes. Nga ana e drejtuesve të
shkollave, kërkohet suport për lidhjen e marrëveshjeve të memorandumit me më shumë biznese
prestigjioze. Kjo do të ndihmonte në përfshirjen e më shumë nxënësve në praktikat në biznes
kryesisht, në drejtimet ku praktikat nuk kanë qenë shumë efektive. Për partnerët ekzistues, të tilla
janë, drejtimet Ekonomik, Konfeksione, Ndërtim, Termohidraulikë. Manaxhimi i procesit të
praktikave, rezulton përgjithësisht proces i konsoliduar për shkak të ndërhyrjeve sistematike të
projektit. Drejtuesit tashme mendojnë se eksperienca e krijuar falë ndërhyrjeve të projektit, iu ka
shërbyer atyre dhe tashme këto procese ata mund t’i drejtojnë me efektivitet në mënyrë të pavarur.
Ndërsa partnerët e rinj, paraqesin nevojën për suport për praktikat në biznes, për të gjitha drejtimet.
Trajnimet. Të gjithë drejtuesit theksojnë nevojën për trajnime në të ardhmen, në fokus të zhvillimit
të vazhduar të mësuesve.
Ndër sugjerimet kryesore për trajnime, është zhvillimi i trajnimeve të mëtejshme për koordinatorët
si dhe për mësuesit që mbulojnë funksione të ndryshme në njësinë e zhvillimit.
Të intervistuarit vlerësojnë trajnimet e zhvilluara, siç është ai për marketingun digjital, dhe kërkojnë
që këto trajnime të vazhdojnë edhe për funksionet e tjera, për t’i kapacituar këta mësues dhe që
mbulimi i funksioneve që ata kryejnë, të jetë sa më profesional dhe efektiv. Kjo vlerësohet e
rëndësishme, për të gjithë partnerët e përfshirë në studim.
Ndër sugjerimet kryesore është që përveç trajnimeve për njësitë e zhvillimit, të ketë trajnime
specifike për teknologji të caktuar, por e shoqëruar kjo edhe me investim në atë teknologji, për të
cilën do të jetë trajnimi. Kjo do te siguronte një integrim më të mirë mes aftësive të fituara ne
trajnim, aplikimit të tyre konkret dhe transferimit të këtyre aftësive tek nxënësit.

Partnerët e rinj , sugjerojnë përveçse interesit për trajnimet e mësipërme, edhe trajnime për
metodat e mësimit të kombinuar, për bazat e didaktikës, për përdorimin e teknologjisë gjatë orës
së mësimit, për vlerësimin e nxënësve në praktika, për përmirësimin e kurrikulave, për
përdorimin e platformave elektronike, etj.
Krijimi dhe vitalizimi i Qendrave multifunksionale dhe ofrimi prej tyre i kurseve afatshkurtra. Kurset
afatshkurtra të ofrohen nëpërmjet këtyre qendrave dhe të jenë rezultat i bashkëpunimit që, shkollat
e arsimit të mesëm profesional të një qyteti, do të kenë me QFP në atë qytet.
Rritja e angazhimit dhe efektivitetit të bordit. Bordet në të gjitha shkollat janë të plotësuara, por
drejtuesit e shkollave, mendojnë se bordi duhet të jetë më aktiv, duhet të jetë me afër shkollës.
Gjithashtu, duhet të jetë më vendimmarrës, më kontrollues, më kërkues, të ushtrojnë kompetencat
e veta si bord, më proaktiv.
Planet strategjike dhe operacionale. Theksi në të ardhmen duhet të vendoset tek implementimi i
planit strategjik, i planeve operacionale të gjeneruara prej tij. Projekti duhet të monitorojë dhe të
vlerësojë në mënyrë të vazhdueshme, që të nxisë dhe të mbështesë shkollat, për implementimin e
suksesshëm të tyre.

ANEKSE

Aneks 1. Shënime përmbyllëse
Ky kërkim cilësor, u zhvillua në kuadër të projektit S4J, me qëllimin për të identifikuar perceptimet e
institucioneve të arsimit profesional, partnere të projektit S4J, në lidhje me ecurinë e projektit gjatë periudhës
mars 2019-mars 2020. Ky studim pati si qëllim kryesor, të identifikojë dhe të eksplorojë perceptimet e
drejtuesve të institucioneve të arsimit profesional dhe të koordinatorëve të njësive të zhvillimit, në lidhje me
impaktin e projektit S4J.
Në këtë raport gjetjet u mbështeten mbi informacionin e siguruar nga intervistat e transkriptuara, me drejtorë,
zv. drejtorë si dhe koordinatorë të DU-ve të 9 shkollave të përfshira dhe drejtorin e QFP Vlorë
Mbi përpunimin e informacionit te siguruar nga transkriptimet e intervistave u finalizuan gjetjet e raportuara
sipas rubrikave në këtë raport.
Vlerësohet maksimale gatishmëria e të gjithë stakeholdërsve, që pavarësisht situatës së krijuar prej
pandemisë, dhe pamundësisë për t’i zhvilluar fizikisht këto intervista, ata iu përgjigjën pozitivisht kërkesës për
të zhvilluar intervistat on-line, për t’u përfshirë në këtë kërkim dhe për të përcjellë me objektivitet perceptimet
e tyre.

Aneks 2. Institucionet e përfshira dhe drejtuesit e intervistuar
Tabela 1: Institucionet e përfshira dhe drejtuesit e intervistuar

Institucioni

SHIP

Emër Mbiemër

Pozicioni

Gentian Boci

Drejtor

Teuta Harka

Zv/drejtor

Selman Feraj

Përgjegjëse e Nj.Zh.

Shpresa Saliaj

Drejtor

Meralda Mahilaj

Zv/drejtor

Jasmina Lumani

Drejtor

Valbona Dibra

Zv/drejtor

Erimira Mani

Përgjegjëse e Nj.Zh.

Bardh Dedgjonaj

Drejtor

Vera Gjeloshi

Zv/drejtor

Rudina Gjoka

Përgjegjëse e Nj.Zh.

Hedie Gjoni

Drejtor

Flamur Mehmeti

Zv/drejtor

Jonida Haxhi

Përgjegjëse e Nj.Zh.

Ferik Koci

Drejtor

Elda Polovina

Zv/drejtor

Gentjana Haznedari

Përgjegjëse e Nj.Zh.

Refiko Lushjani

Drejtor

Armand Leksi

Zv/drejtor

Rudina Mita

Drejtor

Leonidha Haxhinikolla

Zv/drejtor

Anila Nanaj

Drejtor

Teuta Veleshnja

Zv/drejtor

Kastriot Molla

Zv/drejtor

Klajdi Myzaferaj

Drejtor

Tregtare

Hamdi Bushati

Kolin Gjoka

Gjergj Canco

Kristo Isak

Ali Myftiu

Salih Ceka

SHTET

Qendra e Formimit profesional Vlore

Aneks 3. Lista e temave të përfshira në studim
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Planet strategjike dhe planet e veprimit, si ato ndikojnë në cilësinë e institucionit?
Metodat interaktive të mësimdhënies, çfarë ndikimi kanë në cilësinë e mësimdhënies? Cilat janë
sfidat?
Platformat MesoVET, CISCO etj, Klasat e kombinuara, teknologjia në mësimdhënie, sfidat dhe
benefitet
Roli I bizneseve në diversifikimin e ofertës, roli I tryezave te strukturuara
Roli I bordeve drejtuese në menaxhimin e shkollës, sfidat
Sponsorizimet nga bizneset lider,
Praktikat afatgjata ne biznes,
Investimet në infrastrukturë, si po mirëmbahen dhe si përdoren
Sistemi i gjurmimit të nxënësve, sfidat, rëndësia dhe përdorimi
Roli i Marketingut institucional
Njësia e Zhvillimi si njësi zhvillimi të shkollës, sa të kapacituar janë koordinatorët e funksioneve të
ndryshme?
Krijimi i një sistemi mbledhje dhe raportimi i të dhënave administrative. Ssfidat dhe benefitet
Numri I rregjistrimeve dhe diplomimeve, problematikat dhe adresimi
Hapjet dhe mbylljet e drejtimeve, profileve te ofruara, si mund të diversifikohen
Kurset afatshkurtra nëse ka, nëse planifikohen dhe prespektiva
Mundësitë mbi post-sekondarin

Aneks 4. Opinioni mbi projektin
Opinioni i partnerëve ekzistues
Opinioni i drejtuesve, për projektin, konsiston në një opinion i cili paraqitet përgjithësisht i harmonizuar.
Drejtuesit paraqesin projektin, si projektin më jetëgjatë dhe më të suksesshëm, ku shkollat janë përfshirë deri
tani dhe që sipas tyre, po jep efekte pozitive të rëndësishme në performancën e shkollave.
Këto vlerësime në nivele të larta, për ecurinë e projektit, fokusohen kryesisht në fushën e:
o
o
o
o
o
o
o

investimeve infrastrukturale,
burimeve njerëzore dhe trajnimeve,
proceseve si gjurmimi dhe administrimi i të dhënave administrative,
ngritjen e strukturave të domosdoshme, siç është DU,
intensifikimin e lidhjeve me biznesin dhe konsolidimin e tyre
marketingut institucional
ndërtimin e planeve strategjike.

Ndërhyrjet e mësipërme, pranohen dhe theksohen përgjithësisht, nga të gjithë të intervistuarit se kanë dhënë
efekte pozitive në :
o
o
o
o
o
o
o
o

efektivitetin e praktikave në biznes,
zhvillimin e mësimit në kushte bashkëkohore
metodologjitë e mësimdhënies,
motivim më të lartë të nxënësve,
përmirësim i dukshëm i imazhit të shkollës në komunitet,
orientimin më të mirë të shkollës drejt tregut të punës,
nivele më të larta të punësimit të nxënësve,
një ndryshim gradual të kulturës së punës në këto shkolla.

Drejtues të shkollës “Kolin Gjoka” shprehen,
“Projekti ishte fat për ne”. “Ndërhyrja dhe mbështetja e projektit ka qenë jashtëzakonisht e
madhe, qoftë për sa i përket zhvillimit të kapacitetit të burimeve njerëzore, qoftë për sa i përket
infrastrukturës. Janë bërë gjëra që janë nevojitur vërtetë. Ka një gjithë përfshirje të mësuesve.
Sugjerimet tona janë janë marrë parasysh gjithmonë nga projekti dhe janë bërë”
Koordinatori i DU të shkollës “Pavarësia” shprehet:
“Projekti ka qenë si motor për shkollën, si katalizator”
Koordinatore i DU të shkollës “Gjergj Canco” shprehet:
“Projekti ka sjellë ndryshime thelbësore në trajnim, infrastrukturë, procese vetëvlerësimi,
gjurmimi orientimi në karrierë, marketingun institucional, dokumentim, suport për ngritjen dhe
institucionalizimin e DU”
Drejtoresha e Shkollës Tregtare shprehet:
“Periudha e projektit për ne është një periudhë e artë. E konsideronim utopi realizimin e kaq
shumë ndërhyrjeve, por sot janë të prekshme”
Drejtori i QFP shprehet:

“Ne jemi ndër institucionet e para të përfshira në projekt, dhe falë projektit kemi ndryshime
thelbësore në infrastrukturë, kurrikula, në ndërtimin e planit strategjike, trajnime, Du, sistem
administrimi të të dhënave”
Drejtori i shkollës “Kristo Isak” shprehet:
“ Ndërhyrjet e projektit kanë qenë të vazhdueshme tek ne, por jo në infrastrukturë”
Drejtori i shkollës “Pavarësia”, shprehet konsistent, si dhe në vitet e mëparshme:
“Kemi nevojë për ndërhyrje edhe në drejtimet e tjera të shkollës, nevojë për investime, klasa të
kombinuara e laboratorë, siç është bërë për TIK”
Drejtues të shkollës “Gjergj Canco” shprehen:
“Lidhjet me kompani prestigjioze deri tani kanë dhënë efekte shumë të mira tek praktikat, por
kemi nevojë për më shumë kompani të tilla”
Nga zv. drejtoresha e Shkollës Tregtare, paraqitet si sugjerim fokusi tek monitorim dhe vlerësimi i
vazhdueshëm, që projekti duhet të bëjë për të konsoliduar ndërhyrjet e bëra dhe që kjo mënyrë funksionimi e
deri tanishme, të bëhet kulturë pune
“Projekti të vazhdojë të na rrijë si çekan në kokë. Të vazhdojë të na mbështesë dhe të na
kontrollojë, sepse ende nuk është bërë pjesë e kulturës, ky lloj funksionimi, realizuar deri tani me
mbështetjen e projektit”
Drejtuesi i QFP, sugjeron intensifikimin në investime në infrastrukturë, në platforma, siç është Impro, si dhe në
trajnimin e mentorëve në biznes.
Tek disa drejtues, paraqitet edhe një dozë skepticizmi, për shkak të lodhjes dhe mbingarkesës që mësuesit në
njësinë e zhvillimit kanë, dhe që pavarësisht angazhimit të deri tanishëm, mund të ndikojë në motivimin dhe
angazhimin e tyre në të ardhmen.
Koordinatori i Du të shkollës “Pavarësia” shprehet:
“Ka nevojë për rritje të optimizimit tek mësuesit, sepse një pjesë ndihen të mbingarkuar”
Drejtuesi i shkollës “Kolin Gjoka” shprehet:
“Mësuesit tanë ka një ngarkesë të madhe, përveç orëve shtesë të mësimit, ata punojnë por nuk u
ekzekutua për shkak të situatës ku ndodhemi. Nuk e di sesa justifikuese do të jetë skema e re e
ngarkesës, për punën që bëjnë këta mësues”
Një prej sugjerimeve të bëra është të vazhdojë trajnimi i mentorëve në biznes, por edhe përfshirje e
ekspertëve të biznesit në modulet e praktikave që nxënësit bëjnë në shkollë, për të pasur një impakt sa më të
harmonizuar të projektit, tek të gjithë aktorët e përfshirë dhe të funksionohet në të njëjtën filozofi si në shkollë
edhe në biznes, për praktikat mësimore
Opinioni i partnerëve të rinj
Opinioni i drejtuesve të shkollave të përfshira rishtas në projekt paraqitet vlerësues. Ata japin vlerësimet e tyre
pozitive, për impaktet e para të projektit, në trajnimet e bëra, në proceset e gjurmimit, në marketimin e
shkollës, si dhe në lidhjet e akseleruara me bizneset.
Zv. drejtoresha e SHTET shprehet
“Nuk e dinim çfarë vlere mund të kishte projekti dhe ishim skeptik, por në momentin që u bë
përfshirja në projekt dhe nga vizitat studimore në Lezhë dhe Shkodër, u binda për impaktin e

projektit . Mendoj se projekti ka bërë mrekulli me këto shkolla dhe mendoj i tillë do te jete
realiteti edhe për shkollën tonë në të ardhmen”
Zv. drejtoresha e shkollës “Ali Myftiu” shprehet:
“Bashkëpunimi me projektin themi ndonjëherë “na ka hapur punë”, sepse realisht kemi punë pa
fund, por jemi të gatshëm të përballemi me këtë ngarkesë, sepse na ka orientuar që të gjitha
aktivitetet të kryhen në funksion të cilësisë të rezultateve të të nxënit dhe në plotësimin e
objektivave që shkolla ka. Impakti do të duket qartë në periudhën në vijim”
Këto shkolla janë në fazën e rikonstruksionit aktualisht. Njëkohshmërisht me rikonstruksionin e shkollave,
rikthimi në vitin e ri shkollor, do ti gjejë këto shkolla edhe me shtim të kapaciteteve fizike e infrastrukturale.
Gjithashtu në sajë të ndërhyrjeve të projektit, stafet do të jenë më të trajnuara për metodologjitë moderne të
mësimdhënies dhe me një qajse më pozitive ndaj platformave elektronike. Shkollat të orientuara nga projekti,
do të kenë planet strategjik të formalizuar dhe gati për implementim. Faktorët më sipër, konsiderohen pika të
forta për implementimin e strategjive dhe realizimin e objektivave, për të tejkaluar problematikat e
identifikuara në këto shkolla.

