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Puna vullnetare:
Instrumenti ideal
për rritjen
profesionale dhe
personale të të
rinjve.
Aldoni punon vullnetarisht pranë një qendre biblike. Lideri i grupit
të punës kishte kohë që e shihte Aldonin të ndihmonte gjatë
aktiviteteve të organizuara pranë qendrës biblike dhe mbledhjeve
për planifikimin e punës për aktivitetet e radhës. Gjithsesi Aldoni
rrinte i heshtur dhe vetëm dëgjonte. Por ç’mund të pritet tjetër
nga një djalë pesëmbëdhjetë vjeçar, i rrethuar nga më të rritur që
kanë më shumë eksperiencë? Prandaj lideri mori vendimin që në
aktivitetin e rradhës ta aktivizonte vetë Aldonin duke i përcaktuar
një detyrë. Që prej asaj dite, Aldoni është angazhuar rregullisht në
të gjitha aktivitetet dhe ka marrë përgjegjësi që as lideri dhe as ai
vetë nuk e kishin imagjinuar.

Puna vullnetare: një punë e papaguar apo një mundësi
për të ardhmen?
Gjithçka nisi me pjesëmarrjen e Aldonit në aktivitetet e organizuara
nga kjo qendër. Aktivitetet ishin të llojeve të ndryshme, si: trajnime,
kampe, takime, udhëtime përreth Shqipërisë, etj. Si një djalë plot
me energji dhe i komunikueshëm, atij i pëlqeu pjesëmarrja në këto
aktivitete dhe preferoi të përfshihej edhe më shumë duke dhënë
kontributin e tij në forma të ndryshme. Fillimisht, ai ndihmonte në
aktivitetet e mëdha, si përshembull kremtimi i Krishtlindjes, ku
organizoheshin aktivitete të shumëllojshme me rreth 200 fëmijë.
Aldoni vinte në ndihmë me menaxhimin e fëmijëve në mënyrë që
aktivitetet të realizoheshin në kohën e parashikuar dhe të kishin
sukses. Duke parë aftësitë e një lideri tek Aldoni, prej tre vitesh
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Aldon Bali
Mosha: 19 vjeç
Shkolla: “Ali Myftiu”, Elbasan
Drejtimi: Ndërtim
Klasa: 13
“Në çdo gjë që bëj kam gjithmonë në
mendje këtë parim: Shijo të sotmen,
se të nesërmes nuk i dihet.”

tashmë ai është integruar në grupin e punës dhe merr pjesë
në planifikimin e organizimin e të gjitha aktiviteteve. Edhe pse
në moshë të re, ai nuk e konsideron këtë si një sfidë. Aldoni
është i mendimit që nuk ka asgjë të vështirë dhe çdo gjë është
e realizueshme nëse ekziston dëshira, vullneti dhe të pëlqen ajo
që bën.

Organizimi i punës
Përfshirja në punën vullnetare kërkon që Aldoni t’i kushtojë disa
pasdite gjatë javës takimeve me organizuesit e aktiviteteve. Gjatë

këtyre takimeve flitet për qëllimin e aktivitetit, pjesëmarrësit apo
formës së aktivitetit. Pasi lideri i grupit të punës dëgjon mendimet
e të gjithëve mbi realizimin e aktivitetit, bëhet planifikimi dhe ndarja
e detyrave. Në përgjithësi, detyrat e Aldonit janë menaxhimi i
pjesëmarrësve, asistencë në koordinimin e eventit dhe logjistikë.
Çdo gjë vjen në jetë në fundjavë, ku parapërgatitjet dhe puna
përgjatë të gjithë aktivitetit është shumë intensive, por rezultati
final dhe kënaqësia e shprehur nga pjesëmarrësit e motivojnë
Aldonin dhe i japin dëshirë për të menduar rreth eventit të rradhës.

Përfitimet
Sipas mendimit të Aldonit, angazhimi në punë vullnetare ka
qenë një avantazh për të dhe ai e mendon si të tillë edhe për
bashkëmoshatarët e tij. Ai pëlqen të mos shtyhet nga përfitimet
financiare. Sipas tij, kënaqësia që merr nga përfshirja në aktivitete
dhe puna në grup, e bashkë me të eksperienca dhe zhvillimi i
aftësive të ndryshme, janë shumë më të vlefshme në këtë moshë.
Ai mësoi të menaxhojë kohën mes shkollës, praktikës dhe punës
vullnetare, mësoi të menaxhojë situata të paparashikuara, zhvilloi
aftësinë e zgjidhjes së një problemi. Puna në grup e ndihmoi atë
të marrë përsipër detyra dhe t’i zbatojë ato, të delegojë detyra
tek të tjerët dhe të zhvillojë aftësitë e negocimit. Aldoni e ndjen
veten më të pjekur pasi ka mësuar se si të pranojë gabimet dhe
si t’u qaset atyre. Përveç aftësive të zhvilluara, për Aldonin puna
vullnetare ka qenë edhe një shkëputje nga rutina e përditshme;
një vend ku ai gjen qetësi dhe argëtohet.
Një vlerë e pazëvendësueshme për Aldonin është mentorimi gjatë
punës vullnetare. Nga ndihma direkte dhe indirekte e mentorit të
tij ai ka mësuar dhe zhvilluar të gjitha aftësitë e lartpërmendura.
Për më tepër, ai dëshiron që përvojën e tij t’ua kalojë të tjerëve.
Puna vullnetare ka krijuar edhe mundësi të reja, si pjesëmarrja
e Aldonit në emisione televizive. Duke parë lirshmërinë e tij në
komunikim si dhe zhvillimin e aftësisë së të folurit në publik gjatë
punës vullnetare, mësueset e përzgjodhën si përfaqësues të
shkollës në emisionin “E Diell” në një sfidë mes nxënësve në
vend. Aldoni ka marrë gjithashtu disa çertifikata nga trajnimet e
ndryshme të organizuara në kuadër të punës vullnetare.
Edhe pse ende adoleshent, Aldoni është shumë i ndërgjegjshëm
në lidhje me rëndësinë e punës dhe për të ardhmen e tij. Ai di të
kuptojë dhe vlerësojë situatat e njerëzit dhe është i ndërgjegjshëm
për përparësinë që i krijon kjo eksperiencë tek një punëdhënës
potencial. Ai ka filluar të pranojë projekte që lidhen me profesionin
e tij, të cilat edhe pse i realizon pa përfitime financiare do ta
ndihmojnë shumë për ta rritur profesionalisht.

Vështirësitë
Aldoni nuk është një djalë i ndrojtur. Ai krijon marrëdhënie të mira
me të gjithë dhe konsideron komunikimin si pikën e tij më e fortë.
Por në fillimet e angazhimit të tij në aktivitetet e qendrës biblike,
ai kujton që ishte një djalë të heshtur që nuk merrte iniciativë
të ndante mendimet e tij me të tjerët. Nga ideja se ishte i vogël
në moshë dhe mendimet e tij mund të ishin të paqena, ose nga
mosdija e artikulimit të tyre, ai kishte frikë të shprehej.
Gjatë menaxhimit të aktiviteteve, Aldoni është përballur me
shumë situata të cilat kanë kërkuar zgjidhje të menjëhershme.
Por karakteri i tij praktik ka bërë që ai të jetë fleksibël dhe të
veprojë drejt, duke i rritur kështu vetëbesimin.

“Unë mendoj se puna vullnetare të
zhvillon aftësi të buta dhe jo vetëm.
Nga kjo eksperiencë më ka lindur
dëshira që këto aftësi që kam zhvilluar
dhe praktikuar t’jua kaloj të tjerëve, me
aq mundësi sa kam.”
Puna vullnetare si pjesë e integruar në shkolla
Nëse do të kthehej pas në kohë Aldoni do të bëntë të njëjtën
zgjedhje, pasi sipas tij aftësitë e fituara nga puna vullnetare nuk
do të arrinte kurrsesi t’i fitonte në shkollë. Puna vullnetare në
themel është një punë e papaguar për një kauzë. Për nxënësit
e shkollave të mesme mund të përkthehet në zhvillim të aftësive
personale dhe profesionale, fitim i përvojës së punës dhe jetës
që mund t’i jap ngjyra CV-së së tyre, mësim të përgjegjësisë dhe
vlerës së punës, zgjerim i pikëpamjes së tyre për botën, përfitime
për shëndetin mendor dhe fizik, etj.
Por puna vullnetare nuk duhet të mbetet në kuadër të vullnetit të
lirë të nxënësve. Institucionet dhe mësuesit mund të ndihmojnë
në ndryshimin e mendësisë tek nxënësit në lidhje me këtë
praktikë, në mënyrë që ata të dalin sa më të përgatitur në
tregun e punës. Ekzistojnë disa mënyra se si mund të qaset kjo
problematikë. Njëra prej tyre mund të jetë krijimi i programeve të
punës vullnetare në shkolla, ku nxënësit nëpërmjet aktiviteteve
të ndryshme mund të simulojnë situata të punës vullnetare, duke
fituar aftësi dhe duke nxitur angazhimin jashtë shkolle. Së dyti,
vetë shkolla mund të krijojë vende vakante brenda institucionit
ku nxënësit të punojnë vullnetarisht. Së treti, shkollat mund të
krijojnë partneritet me biznese dhe organizata të cilat ofrojnë punë
vullnetare.
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Sfida e testimeve
gjatë pandemisë:
Nxënësi i
drejtimit TIK vjen
me një zgjidhje
Me të mbaruar prezantimin e projektit për të cilin
kishte punuar pesë ditë pa ndërprerje, Alioni kujtoi
se kishte harruar të ndante me jurinë se si do të
shihej nga kompjuteri klient testimi online që ai kishte
zhvilluar. Nuk është hera e parë që ai ngurron gjatë
prezantimeve, dhe nga emocionet harron të thotë ato
çfarë ka parashikuar. I shtyrë nga situatat e vështira
të krijuara gjatë pandemisë në momentin e vlerësimit
të nxënësve, Alioni e pa konkursin e Javës Europiane
të Praktikave Profesionale si një dritare ku ai mund të
prezantonte idenë e tij novatore.

Alion Emini
Mosha: 18 vjeç
Shkolla: “Gjergj Canco”, Tiranë
Drejtimi: T.I.K.
Klasa: 13

“Pjesën më të madhe të ditës e kaloj
duke përdorur teknologjinë për arsye të
shumta, duke qenë po jetojmë në një
periudhë ku shumica e aktiviteteve janë
kthyer online, si përshembull: puna,
shkolla, lojërat. Në kohën e lirë kam
dëshirë të ndjek evente të ndryshme.”
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Ndër dekada, vlerësimi i nxënësve ka qenë i
standardizuar, ku në fund të semestrit nxënësi duhet
t’i nënshtrohet një provimi, nëpërmjet të cilit i maten
njohuritë. Pra, nxënësi vlerësohet për njohuritë e tij
dhe jo për aftësitë e tij, si: mendimi kritik, mendimi
ndryshe, mendimi krijues, arsyetimi deduktues dhe
induktues, sensi analitik, zgjidhja e problemeve,
aplikimi i informacionit në skenarë të botës reale,
etj. Në kushtet e mësimit në distancë për shkak
të pandemisë, realizimi i provimeve tradicionale
mbështetur kryesisht ne aspekte kognitive (riprodhim
konceptesh dhe shtjellim pyetjesh), hasi shumë
vështirësi. Të gjendur në këto kushte, mësimdhënësit
filluan të gjejnë dhe të praktikojnë forma të reja
vlerësimi për nxënësit. Por, në të njëjtën kohë, edhe
nxënësit filluan të vinin me zgjidhje novatore, duke
vënë në përdorim njohuritë e marra në shkollë për
të ideuar mënyra efektive vlerësimi, të cilat mund të
përdoreshin nga mësuesit. Një ndër to është edhe
rasti i Alioni Eminit, nxënës drejtimit TIK në shkollën
“Gjergj Canco”.

Platforma online për testime
Nisur nga nevoja për organizim dhe monitorim më efikas të
provimeve realizuar online, Alioni filloi të mendojë rreth një
qasjeje të re në sistemin e vlerësimit. Gjatë javës së praktikave
profesionale, ai shprehu dëshirën për të marrë pjesë në konkursin
e organizuar nga shkolla e tij. Së bashku me tre shokë të klasës,
Alioni vendosi të vijë me një projekt për krijimin e një serveri i cili
do të luante rolin e një domain controller, DNS Server, DHCP
Server dhe, më e rëndësishmja, Web Server. Nëpërmjet këtij të
fundit mund të realizohej testimi online i nxënësve.
Duke marrë paraysh zhvillimet e fundit për shkak të pandemisë,
por edhe natyrën e shkollës në të cilën janë mbledhur profesionistë
të fushës së IT, Alioni filloi të mendojë për rëndësinë e krijimit të
një sistemi menaxhimi të brendshëm, i cili do të bënte të mundur
kontrollin e aktiviteteve të kompjuterave të shkollës dhe jo vetëm.
Nëpërmjet aktivizimit të këtij sistemi, Alioni kishte për qëllim që
të integronte dhe realizimin e testimeve online në laboratorët e
shkollës. Projekti i Alionit është ambicioz, pasi ai mund të zgjerojë
përdorimin e këtij serveri jo vetëm në ambientet e shkollës, por
edhe jashtë saj, duke u mundësuar nxënësve realizimin e provime
edhe nga shtëpia gjatë mësimit në distancë.

Vështirësitë
Edhe pse projekti ishte menduar të integronte shumë elemente
nga të cilat do të kishin përfitime jo vetëm nxënësit, por edhe
stafi pedagogjik, koha që grupi kishte në dispozicion ishte
shumë e shkurtër. Kjo e bëri projektin edhe më sfidues, pasi ata
tashmë duhet të përzgjidhnin se cilat funksionalitete të përfshinin.
Organizimi i mësimit me turne solli mospërputhje oraresh midis
shokëve, gjë që vështirësoi disponibilitetin e secilit.

Organizimi i punës
Koha të rimendojmë metodat e vlerësimit të nxënësve
Në një kohë shumë të kufizuar, vetëm për gjashtë ditë, Alioni
arriti të krijojë grupin e tij të punës, të ndajë rolet përkatëse dhe
të përzgjedhë infrastrukturën e nevojshme. Grupi shfrytëzoi orët
e praktikës profesionale për të punuar së bashku dhe pjesa
më e madhe e punës u krye individualisht pas mësimit. Grupi i
punës u mbështet edhe nga shkolla dhe mësuesit, duke iu ofruar
infrastrukturën e nevojshme për realizimin e këtij projekti.

Përfitimet
Nga realizimi i këtij projekti do të mundësohej një formë
alternative vlerësimi. Alioni dhe shokët e tij janë të bindur se prej
tij do të përfitonin jo vetëm nxënësit, por edhe institucioni. Përveç
fleksibilitetit të aksesimit nga shkolla ose shtëpia, ky server
mundëson edhe ndarjen e roleve të përdoruesve. Nxënësi mund
të aksesojë provimin dhe të marrë rezultatet e tij; ndërsa mësuesi
mund të krijojë provimin në formën e pyetjeve të mbyllura ose të
hapura dhe ta korrigjojë atë automatikisht ose manualisht.
Ky server lehtëson procesin e dokumentimit të të dhënave
të shkollës. Drejtuesit të shkollës i jepet mundësia të krijojë
një databazë me të dhënat e nxënësve, ndërsa drejtuesit e
departamenteve kanë një pasqyrë të qartë të të gjitha provimeve
të realizuara, bashkë me vlerësimet përkatëse.

Alioni i shikon format alternative të vlerësimit si vlerë e shtuar në
mësimdhënie, pasi i motivojnë dhe i aktivizojnë më shumë nxënësit
gjatë dhe pas procesit mësimor. Sipas tij, provimet online rrisin
angazhimin dhe seriozitetin e të dyja palëve. Nga eksperienca
gjatë kohës së pandemisë, ai vuri re interesin e shtuar të nxënësve
për të hulumtuar online përpara testimeve në distancë. Integrimi
i projekteve shihet gjithashtu si një formë efektive vlerësimi e
nxënësve. Sipas Alionit, kjo do t’u jepte mundësi nxënësve që
performojnë më mirë në anën praktike sesa në atë teorike. Së
fundi, ai sugjeron që mësuesit të fokusohen në vlerësimin praktik
në klasë, duke përdorur infrastrukturën digjitale për të simuluar
situatë reale në fushën ku ata veprojnë. Kjo i jep mundësinë
nxënësit për marrjen e një feedback-u të menjëhershëm.
Rasti frymëzues i Alionit na mëson se mësimi në distancë, edhe
pse erdhi me sfida të shumta, vuri në provë format tradicionale të
vlerësimit të nxënësve dhe krijoi hapësirë për novacion. Vlerësimi
tradicional mund të jetë i vështirë për t’u ndryshuar, pasi është
një proces i integruar thellë në arsim. Megjithatë, pandemia dhe
zhvillimi i teknologjisë nxorrën në pah nevojën për të orientuar
arsimin drejt një mendësie të re përsa i përket vlerësimit të njohurive
dhe performancës së nxënësve, shoqëruar me ndryshimet në
format dhe instrumentet e përdorura. Implementimi i këtyre
metodave të reja, alternative, kërkon kushte të përshtatshme,
zhvillim profesional, reflektim se si dhe ku janë të realizueshme
këto metoda, si dhe deshirë për t’i testuar ato me nxënësit dhe
për të kuptuar më mire procesin duke marrë feedback nga ata.
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Nxënësit e arsimit
profesional,
novatorët e së
ardhmës
Danieli ndodhej në laboratorin e shkollës duke punuar për projektin e
tij të radhës. Pasi kishte përdorur për disa orë kufjet e realitetit virtual,
ai vuri re se me kalimin e kohës i kishin shkaktuar dhimbje tek zona
që prek hundën. Kureshtar për gjërat që i ngjallin interes, edhe në
këtë rast Danieli u bë kurioz të zbulojë se pse kufjet e realitetit virtual
janë të parehatshme. Ndaj ai e la mënjanë projektin për të cilin po
punonte dhe filloi të kërkojë të dhëna që mund ta çonin drejt zgjidhjes
së problemit.
Gjenerata Z, të quajtur ndryshe “fëmijët digjitalë”, janë lindur në një
botë të avancimeve të mëdha teknologjike dhe novacionit. Ndryshe
nga gjeneratat e mëparshme, ata lindën në një botë digjitale e cila i ka
bërë të ndërveprojnë lehtësisht me teknologjinë, duke u perceptuar
nga të tjerët si “magjistarë digjitalë”.
Një ndër ta është edhe Daniel Doçi, nxënës i vitit të tretë në shkollën
“Gjergj Canco”. Danieli studion në drejtimin Teknologji e Informacionit
dhe Komunikimit (TIK), dhe që në vitin e parë ka treguar interes për
projekte të ndryshme në këtë fushë duke ardhur me ide novatore. Një
ndër to është edhe krijimi i një pajisjeje duke përdorur printerin 3D, ku
nëpërmjet skanimit të fytyrës bëhet e mundur përshtatja e strukturës
së hundës me objekte, si: kufjet e realitetit virtual, syzet optike apo
helmetat e motorrëve.

Teknologjitë e reja: hapësira për përmirësim dhe
novacion
Danieli ka krijuar një portofol ku mbledh ide nga më komplekset
deri tek ato më spontanet. Ideja e pajisjes 3D ishte njëra prej
tyre. Duke qenë se kjo ide i ka ardhur në moshë shumë të re kur
Danieli kishte vetëm bazat e njohurive në TIK, ai e kishte lënë
të fjetur. Ishte pikërisht konkursi në kuadër të Javës Europiane
të Praktikave Profesionale që ia risolli projektin në fokus si dhe
dëshirën për ta realizuar atë.
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Daniel Doçi
Mosha: 17 vjeç
Shkolla: “Gjergj Canco”, Tiranë
Drejtimi: T.I.K.
Klasa: 12
“Gjithçka është e projektuar. Pak
gjëra janë të projektuara mire.” - Brian
Reed, është thënia ime e preferuar
dhe që më nxit. Për çdo problem që
has mundohem të gjej një zgjidhje;
për këtë kam filluar të luaj edhe shah
në kohën e lirë, pasi më ndihmon të
mendoj e të gjej zgjidhje.”

Organizimi i punës
Fillimisht, Danieli rishikoi idenë fillestare, tashmë me sytë e një djali
që ka njohuri më të thella rreth fushës, për të konstatuar ndonjë
problem që mund të lindë gjatë punës dhe si mund ta rregullojë
atë. Pasi krijoi një pasqyrë të qartë të asaj që do të realizojë,
Danieli filloi me planifikimin e punës dhe ndarjen e proceseve për

zhvillimin e projektit. Për të qenë sa më i organizuar dhe efiçent,
Danielit i vjen shumë në ndihmë përpilimi i një liste me hapat
dhe instrumentet e nevojshme. Vetëm pasi ka mbyllur këtë fazë,
ai fillon të krijojë prototipin. Për realizimin e këtij të fundit atij i
nevojitet të skanojë fytyrën për të krijuar modelin e fytyrës, e cila
më pas ndihmon në krijimin e strukturës për printim e pajisjes me
printerin 3D.

Përfitimet
Iniciativa për realizimin e projekteve të reja dhe dëshira për të
eksperimentuar me idetë e tij, e shtyjnë Danielin të bëjë kërkime
rreth teknologjive të ndryshme që gjenden në treg dhe të zhvillojë
aftësitë e tij në gjuhë të ndryshme programimi. Ai tashmë ka
një portofol të diversifikuar dhe shumë kompani do të ishin të
hapura të konsideronin kandidaturën e tij për punë. Natyra e
tij e hapur dhe dëshira për të mësuar ka zgjeruar rrjetin e tij të
kontakteve me ekspertë të fushës së TIK, duke krijuar hapësira
për bashkëpunime potenciale në të ardhmen.
Një vlerë e shtuar në iniciativat e shumta të ndërmarra nga Danieli
ka qenë zhvillimi i aftësive sipërmarrëse dhe aftësive të buta.
Prezantimi i projekteve tek ekspertë të fushës dhe sipërmarrës
të ndryshëm ka ndihmuar në aftësimin e tij në komunikim dhe
mënyrën e prezantimit të idesë tek të tjerët. Danieli tashmë ka
mësuar të zgjedhë me kujdes audiencën e synuar për produktet e
tij që në konceptim, gjë e cila e ndihmon ta përshtasë atë sipas
preferancave dhe duke iu përgjigjur kërkesave të tyre në bazë të
një studimi të tregut.

Vështirësitë
Projektet e Danielit nuk janë të lehta për t’u zbatuar pasi vijnë
si rezultat i ideve spontane apo një problemi që ai konstatuar në
jetën e përditshme; pra jo detyrimisht kanë lidhje me projektet e
dhëna në shkollë. Në rastin tonë, Danieli shprehet se pjesa më
e vështirë për të ishte përpunimi i modelit 3D dhe përshtatja e
këtij procesi në të qenit automatik. Kjo vjen si rezultat i mungesës
së njohurive që Danieli ka në këtë fushë, duke qenë se ato nuk
përfshihet në kurrikulën e shkollës. Danieli është i mendimit se
kurrikula nuk është e përditësuar me atë çfarë kërkohet në treg
në ditët e sotme.

Teknologjia: një forcë lëvizëse në novacion
Danieli i sheh projektet si një dritare drejt novacionit. Për të
kjo vjen si rezultat i eksperimentimit me teknologjitë e reja në
industri të ndryshme. Ai është i mendimit se kurrikula duhet të
përditësohet, jo vetëm me teknologjitë dhe gjuhët e programimit
që përdoren sot në treg, por të përmbajë informacion edhe për
ato që do të përdoren në të ardhmen. Ai e sheh rolin e shkollës si
vendimtar, jo vetëm në përvetësimin e njohurive/aftësive bazë me
të rejat e teknologjisë, por edhe në mbështetjen dhe promovimin
e nxënësve.
Teknologjia është një forcë e fuqishme lëvizëse në kapacitetin
novator, veçanërisht kur bëhet fjalë për evolucionin në novacion.
Nëse ajo nuk përqafohet nga të gjitha fushat dhe të gjithë aktorët
nuk do të krijohen kushtet e përshtatshme për zhvillim. Vënia në
përdorim e teknologjive të reja krijon hapësira për përmirësim dhe
inovacion, krijimin e produkteve të reja, industrive të reja.
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Të rinjtë
sugjerojnë
mënyra
argëtuese për
realizimin e
detyrave të
shtëpisë
Për herë të parë Juliani kishte vëmendjen e të gjithë
shokëve të klasës gjatë prezantimit të detyrës së tij. Të
paktën kështu i tha mësuesja. Kjo e entuziazmoi dhe i
bëri të kuptojë se ideja e tij novatore funksionoi. Në të
vërtetë nuk ishte hera e parë që Juliani sillte detyrat
në një format të tillë. Por për shkak të pandemisë,
ai nuk kishte arritur ta prezantonte asnjëherë në
klasë për të parë efektin që mund të krijonte. Atë
orë mësimi, nxënësit jo vetëm u argëtuan por edhe
u përqëndruan duke përthithur informacionin e ri të
sjellë nga Juliani.

Julian Shehaj
Mosha: 18 vjeç
Shkolla: Tregtare, Vlorë
Drejtimi: Hoteleri - Turizëm
Klasa: 13

Në kohën e lirë dëgjoj shumë muzikë,
luaj sporte, bëj foto, gatuaj, dal me
shokë dhe lexoj shumë. Kjo e fundit
jo vetëm për të patur një notë të lartë,
por kam dëshirë të kem informacion
në lidhje me tematika të ndryshme. Në
rast se bëhet një bisedë me shokë,
miq, familjarë dhe hapet një temë e
caktuar, kam dëshirë të kem njohuri të
sakta e të shprehem mirë dhe të tjerët
të ndihen mirë në praninë time.
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Duke parë sasinë e detyrave që mësuesit u jepnin
nxënësve (që shpeshherë konsistojnë në detyra të
përgatitura me shkrim dore) dhe mungesën e interesit
që nxënësit tregojnë për prezantimin e detyrave të
njëri-tjetrit, Julian Shehaj, nxënës i drejtimit Hoteleri –
Turizëm në shkollën Tregtare Vlorë, filloi të mendonte
mënyra të reja sesi detyrat të testonin njohuritë e
nxënësve dhe në të njëjtën kohë të ishin argëtuese.
Për herë të parë ai eksperimentoi me detyrën
tremujore në lëndën e matematikës. Juliani vendosi
të mos i zhvillonte ushtrimet në një fletë formati por
të krijonte një video ku të demonstronte ushtrime
praktike të matematikës. Tani krijimi i videove është
bërë më i shpeshtë në klasën e Julianit. Edhe
mësues të tjerë filluan të kërkojnë detyra në formate
të ngjashme. Sipas Julianit, edhe nxënësit tregojnë
më shumë interes kur detyrën e zhvillojnë nëpërmjet
videove.

Organizimi i punës
Juliani ndjek disa hapa për përgatitjen e videove. Pasi eksperimentoi
me disa programe, ai mendoi të përdorte programin E-movie pasi
është i thjeshtë, është falas dhe mund të përdoret nga kompjuteri
dhe nga telefoni. Juliani përgatit detyrën që i është dhënë dhe
harton një skenar për videon. Në këtë proces ai shpenzon më
shumë kohë pasi e konsideron të rëndësishëm për një prezantim
të denjë. I nxitur edhe nga dëshira për ta bërë detyrën sa më
tërheqëse, Juliani bën kërkime jo vetëm për zgjidhjen e saktë të
detyrës por edhe për përzgjedhjen e imazheve, informacioneve,
fjalëve kyçe, për të qenë sa më të kuptueshme për të gjithë. Në
varësi të lëndës dhe natyrës së detyrës, Juliani bën foto, regjistron
imazhe, shton tekst mbi to apo ngarkon muzikë në sfond. Në të
njëjtën kohë ai regjistron zërin e tij për ta bërë videon më të plotë
dhe shpjeguese për ata që e dëgjojnë.

Vështirësitë
Si çdo fillim tjetër, edhe për Julianin nuk ka qenë e lehtë. Ai
hasi vështirësi në zgjedhjen e aplikacionit të duhur dhe në
përdorimin e tij. Megjithatë, Juliani mendon se ai dhe miqtë e tij
kanë aftësi digjitale të mira dhe përshtaten shpejt me përdorimin
e instrumentëve të ndryshëm. Ai e di nga eksperienca se edhe
nëse këto aftësi mungojnë, ato mund të përmirësohen në një
kohë shumë të shkurtër. Gjetja e informacionit dhe imazheve të
duhura ishte një vështirësi tjetër për Julianin. Krijimi i videove
është një punë kreative për të cilën duhet të mendohet çdo detaj
në mënyrë që rezultati të jetë në harmoni.

Përfitimet
Juliani ka mësuar shumë nga kjo eksperiencë. Së pari, aftësitë e
tij krijuese janë zhvilluar dukshëm. Çdo herë ai përpiqet të krijojë
një video edhe më të bukur se ajo më parë, me qëllim që shokët
e tij të tregohen të vëmendshëm dhe të interesuar për atë që ai
shpjegon. Së dyti, pas krijimit të videove të para, Juliani vuri re një
interes të shtuar të shokëve të tij për të realizuar edhe ata detyrat
dhe projektet të ndryshme në format videoje. Për t’i ndihmuar ata
me këtë proces, Juliani luante rolin e mentorit duke u siguruar
fillimisht informacionin e nevojshëm për hapat që duhet të ndiqnin
si dhe video shpjeguese për aplikacionet e ndryshme. Ata e
shihnin përgatitjen e detyrave si një aktivitet të përbashkët, ku jo
vetëm mësonin por edhe argëtoheshin. Së treti, Juliani mësoi si
të integronte aplikacione të ndryshme për krijimin e videove. Një
nga këto aplikacione është dhe Instagrami, ku Juliani përgatit
imazhe me tekste për t’i shtuar në videot e tij.

Stimulimi i kreativitetit për një mësimnxënie më të mirë
Për Julianin koha e shpenzuar për krijimin e një videoje është
pothuajse e njëjtë me atë që do të shpenzonte nëse do ta
shkruante detyrën në fletë, por kënaqësia që ai merr është shumë
herë më e madhe. Për të këto video janë veprimtari që i stimulojnë
kreativitetin, e bëjnë detyrën më të kuptueshme, rrisin vëmendjen
dhe angazhimin me një detyrë dhe motivojnë nxënësit. Juliani
mendon se këto video mund të kenë një përdorim më të gjerë, jo
vetëm për t’u vlerësuar, por edhe për të ndihmuar nxënësit në vitet
e ardhshme duke i demostruar procese të ndryshme të lëndëve
profesionale dhe ato të përgjithshme. Ky proces ka nisur që tani
duke i ngarkuar këto video në platformën MësoVET por edhe tek
faqja e shkollës ku ish-nxënësit komentojnë dhe i motivojnë.
Nxënës si Juliani, kureshtarë dhe kreativë, janë ata që sjellin
ndryshime të mëdha në sistemet arsimore. Mësuesit duhet të
identifikojnë dhe të stimulojnë potenciale të tilla pasi vetëm në këtë
mënyrë mund të sigurojnë një mësimdhënie gjithëpërfshirëse dhe
të thyejnë barriera apo hierarki të panevojshme në marrëdhënien
mësues-nxënës. Mësimdhënia dhe mësimnxënia janë procese të
cilat janë gjithmonë në ndryshim dhe këto ndryshime duhet të
vijnë nga vetë nxënësit.
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Angazhimi në
komunitetin
ndërkombëtar, një
mundësi e shkëlqyer
për të rinjtë në
Shqipëri

Livia Sadikaj
Mosha: 19 vjeç
Shkolla: Teknike Ekonomike Tiranë
Drejtimi: Ekonomi - Biznes
Klasa: 13

Lajmi se Sesioni Ndërkombëtar i Parlamentit Europian për të rinj që do të
mbahej në Milano ishte anulluar për shkak të pandemisë, e mërziti shumë
Livian. Pjesëmarrja në aktivitete të tilla ka qenë gjithmonë një përvojë e
paharruar për të. Livia entuziazmohet kur imagjinon larminë kulturore që
ajo gjen atje. Sesionet ndërkombëtare mbledhin nxënës e studentë të 40
shteteve anëtare ose që aspirojnë të aderojnë në Bashkimin Europian.
Fakti që këto sesione organizohen nga të rinjtë dhe për të rinjtë e bën
Livian të ndihet e lirshme në ato ambiente. Gjatë pjesëmarrjes në sesione të
ndryshme, ajo ka mësuar se mendimet ndryshe nuk gjykohen. Përkundrazi,
ato diskutohen, ndahen praktikat e mira dhe pjesëmarrësit përvetësojnë
njohuri të reja dhe zhvillojnë botëkuptimin e tyre.

“Pjesëmarrja në aktivitete ku ka kultura
dhe kombësi të shumëllojshme më
ka bërë të njoh pikëpamje nga me
të ndryshmet rreth çështjeve shumë
të rëndësishme lidhur me politikat
europiane. Gjithashtu, kjo më ka bërë
të kem një qasje shumë fleksibël
dhe kreative për karrierën time të
saponisur.”

Mundësia për angazhim qytetar të të rinjve ka një impakt pozitiv tek ata dhe komunitetin që i rrethon. Të rinjtë që angazhohen në
aktivitete të tilla kanë më shumë gjasa të performojnë mirë në shkollë dhe në punë si dhe të bëhen qytetarë aktivë të një vendi. I tillë
është edhe rasti i Livia Sadikaj, nxënëse në vitin e katërt në drejtimin Ekonomi – Biznes në Shkollën Teknike Ekonomike Tiranë. Prej dy
vitesh Livia merr pjesë në aktivitete të ndryshme në organizata jo-qeveritare (OJQ) që veprojnë në Tiranë.

Rëndësia e angazhimit vullnetar në OJQ për të rinjtë
Angazhimi i Livias në Parlamentin Europian për të Rinj (EYP) lindi
shumë spontanisht. Nisur nga kurioziteti dhe dëshira për të dalë
jashtë kornizave të njohurive të marra në shkollë, për të zgjeruar
rrethin e njohjeve dhe për të pasuruar CV-në e saj, Livia filloi të
kërkonte mundësitë që ofronin diçka të tillë. Një mikeshë e saj e
njohu me organizatën jo-qeveritare të Parlamentit Europian për të
Rinj në Shqipëri. Fillimisht Livia ishte e paqartë rreth mënyrës se
si ata veprojnë dhe çfarë ajo mund të merrte nga kjo eksperiencë.
Gjithsesi dëshira e saj për të bërë diçka interesante dhe argëtuese
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në kohën e lirë bëri që ajo të aplikonte si delegate në një nga
sesionet e mbajtura në rang vendi. Që prej asaj dite, angazhimi
i Livias në aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare të EYP-së
është bërë pjesë e e saj. Ajo tashmë nuk do të ndalet vetëm me
disa çertifikata të varura në mur të cilat vërtetojnë pjesëmarrjen e
saj në këto aktivitete. Për të është më i rëndësishëm informacioni
i marrë rreth temave më të diskutuara në rang ndërkombëtar që
këto aktivitete i ofrojnë dhe mundësisë për rritje personale.

Organizimi i punës
Si çdo i ri që dëshiron të marrë pjesë në sesionet e mbajtura nga
EYP në Shqipëri, edhe Livias i duhej të kalonte në fazën e
aplikimit.
Gjatë kësaj faze ajo plotësoi formularin e aplikimit, i cili përbëhej
nga disa pyetje për informacion të përgjithshëm, për të kaluar më
pas në pyetje më specifike lidhur me tematikën për të cilën do të
mbahej sesioni. Debatet mbulojnë një gamë të gjerë tematikash
– kryesisht në lidhje me politikat ndërkombëtare ose të drejtat e
njeriut, por përfshijnë edhe fusha, si: ndryshimi i klimës, shëndeti
dhe energjia. Sesionet mund të kenë një kohëzgjatje 2 orëshe
deri në 10 ditë. Të moderuara nga homologë, të rinjtë bëhen
pjesë e një sërë aktivitetesh, si: aktivitete me qëllim ngriten e një
ekipi (team building), aktivitete në formën e grupeve të punës,
debate në formën e asambleve gjenerale (ku të rinjtë propozojnë
rezoluta duke ndjekur standardet e procedurave parlamentare)
dhe programet kulturore, që kanë si qëllim njohjen me kulturat
dhe traditat e vendeve pjesëmarrëse. Sesion pas sesioni Livia ka
arritur të mbajë mbi vete ‘’kapele’’ të ndryshme, duke filluar nga ai
i delegatit, moderatore e diskutimeve e deri tek ai i organizatores
së sesioneve të organizuara si brenda dhe jashtë vendit

Vështirësitë
E pyetur nëse angazhimi i saj vullnetar ka ndikuar negativisht
në performancën në shkollë, Livia u shpreh se ajo dhe
bashkëmoshatarët e saj kanë mjaftueshëm kohë të lirë për t’u
aktivizuar në aktivitete të tilla. Ajo mund të menaxhojë shumë
mirë kohën mes shkollës, mësimeve dhe punës vullnetare pranë
EYP. Në fillimet e saj, Livia ndjeu vështirësi të të folurit në publik.
Për një vajzë gjashtëmbedhjetë vjeçare, dalja përpara një numri të
madh pjesëmarrësish nuk ishte e lehtë. Livia tregon se artikulimi
i saktë i mendimeve dhe transmetimi i mesazheve të duhura
rreth temave që trajnoheshin i mori pak kohë, por ishte shumë
e vlefshme.

Përfitimet
Aftësitë e fituara në këto dy vite eksperiencë pranë EYP do ta
shoqërojnë Livian gjatë rrugëtimit të saj profesional. Zhvillimin e
aftësive komunikuese dhe zgjidhjes së problemeve në mënyrë
demokratike e bashkëpunuese ajo do të mund t’i praktikojë
me sukses në ambientet akademike, në ato të punës dhe në
situatat e ndryshme të jetës personale. Nga të rinjtë pjesëmarrës
në sesionet e EYP është kërkuar në mënyrë të vazhdueshme
mendimi i pavarur dhe kritik, gjithmonë duke marrë në konsideratë
tolerancën ndaj mendimit ndryshe.
Fakti që Livia ka luajtur role të ndryshme gjatë sesioneve ka bërë që
ajo të punojë me njerëz me sjellje, natyra dhe kultura të ndryshme.
Për këtë arsye ajo është bërë më empatike, bashkëpunuese,
e mirëkuptueshme ndaj diversitetit kulturor, dëgjuese dhe
menaxhuese e mirë e situatave konfliktuale. Përgjegjësia që i
është dashur të marrë në këto aktivitete e ka mësuar Livian të
përballojë ngarkesën e punës. Një vlerë e shtuar e pjesëmarrjes
në aktivitetet e EYP ka qenë përvetësimi i gjuhës angleze, me një
fjalor të mirë jo vetëm për komunikimin e përditshëm, por të denjë
për të punuar në ambiente ndërkombëtare pune. Gjithashtu, ajo
është edhe më e ndjeshme ndaj problematikave sociale dhe
mundohet të gjejë forma për të dhënë kontributin e saj për t’i
luftuar ato.

Angazhimi në komunitet – një mënyrë efikase për të
mësuar
Një impakt pozitiv për rezultate të mira tek nxënësit mund të ketë
edhe angazhimi i tyre në komunitet. Angazhimi si vullnetar, ashtu
edhe kundrejt një kontributi financiar, mund të jetë i formave të
ndryshme. Ai mund të realizohet brenda ambienteve të shkollës,
duke ndihmuar në kauza që kanë lidhje të drejtëpërdrejtë me
nxënësit e një shkolle por edhe pranë organizimeve komunitare
ose organizatave jo-qeveritare. Rasti frymëzues i Livias na
mëson se aktivizimi i nxënësve në aktivitete të tilla ndihmojnë në
arritjet e tyre si personale, ashtu edhe në shkollë. Njëkohësisht,
ato ndihmojnë në zhvillimin e aftësive të ndryshme shumë të
kërkuara në tregun e punës. Shndërrimi i nxënësve në qytetarë
aktivë krijon një impakt pozitiv jo vetëm për individin, por edhe
për shoqërinë në tërësi. Të angazhosh të rinjtë, e ardhmja e një
vendi, në aktivitete komunitare zhvillon botëkuptimin e tyre dhe i
ndërgjegjëson rreth rolit që kanë në shoqëri.
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Zhulieta Capi
Mosha: 16 vjeç
Shkolla: Industriale “Pavarësia”, Vlorë
Drejtimi: TIK
Klasa: 10

“Një nga shprehjet që më motivon
më shumë është: “Nëse forca do të
matej me inteligjencën, ndershmërinë
dhe thellësinë në mendime, atëherë
po, gratë janë të forta si guri”- Paget
Brewster.Kjo shprehje më nxit të eci
përpara dhe të mendoj se vajzat janë
më të zgjuara se djemtë.”

Flavio Mëzuri
Mosha: 16 vjeç
Shkolla: Industriale “Pavarësia”, Vlorë
Drejtimi: TIK
Klasa: 10

“Më pëlqen teknologjia dhe lojërat
në kompjuter. Kam qenë gjithmonë
kureshtar të mësoj se si krijohen lojërat
që luaj; prandaj edhe zgjodha degën e
TIK në një shkollë profesionale. Përveç
programimit të lojërave, aplikacioneve
dhe sistemeve operative, më pëlqejnë
dhe design-et elektronike.”
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Rritja e angazhimit
të nxënësve
në shkollat
profesionale
përmes përdorimit
të teknologjisë 3D
Që në klasën e shtatë, Flavio dhe Zhulieta kuptuan se kishin
një interes të theksuar në fushën e IT-së. Për ta eksploruar
më tej këtë interes të veçantë, Flavio ndoqi një kurs me
njohuri bazike në programin AUTOCAD, ndërsa Zhulieta
lexonte dhe shikonte video tutoriale që e çonin gjithnjë e më
shumë në dimensione njohurish nga të cilat ajo mahnitej.
Nga kurioziteti që shtohej pas çdo kërkimi, ata vendosën të
ndjekin studimet e mesme profesionale në drejtimin TIK.

Sot, Flavio dhe Zhulieta janë dy miq të cilët ndajnë së bashku
kuriozitetin dhe dëshirën për të mësuar sa më shumë rreth
printerave 3D. Ata janë në klasën e 10-të dhe ndjekin studimet
në Shkollën industriale “Pavarësia” në Vlorë në drejtimin TIK.
Konceptet të vizualizuara nga nxënësit duke përdorur
printerin 3D
Projekti i tyre i parë në 3D lindi pas një ore praktike, në të cilën
nxënësit e klasën së 10-të u pyetën rreth njohurive në programin
AUTOCAD. Flavio i entuziazmuar se më në fund mund t’i tregonte
shokëve dhe mësues për programin që njihte, si dhe Zhulieta me
kureshtjen për të mësuar sa më shumë, u shprehën se kishin disa
njohuri bazë e se do të dëshironin të përfshiheshin në testimin e
tyre në projekte të vogla. Të dy u angazhuan për ta marrë me
seriozisht këtë mundësi me shpresën që do të hapte dyer edhe
për projekte të tjera. Dhe kështu ndodhi! Mësuesit e shkollës e
vunë re interesin dhe investimin e tyre dhe sugjeruan përfshirjen
në projekte pak më të mëdha, të cilat promovojnë njëkohësisht
edhe shkollën. Disa nga produktet që Flavio dhe Zhulieta realizuan
ishin varëse çelësash me logon e shkollës, zemra të dizenjuara në
forma të ndryshme për ditën e të dashuruarve, etj.

Organizimi i punës
Për finalizimin e një produkti Zhulieta dhe Flavio ndjekin disa hapa
të cilat janë sfidues, por u japin mundësinë që në të njëjtën kohë
të mësojnë dhe të rriten. Si fillim, duke marrë parasysh burimet
dhe kohën që kanë në dispozicion, ata vendosin se çfarë produkti
do të realizojnë dhe e skicojnë atë në një fletë. Edhe pse nuk janë
të trajnuar mirë mbi këtë proces, ata kanë ambicie për të realizuar
projekte të bukura dhe kreative. Pasi kanë vendosur se si do të
duket produkti i tyre, ata vendosin në praktikë njohuritë e tyre në
AUTOCAD për ta skicuar produktin në 2D. Ky proces është sa
i lodhshëm aq dhe argëtues, pasi ata jo vetëm eksperimentojnë
me funksionalitete të ndryshme, por edhe mësojnë nga njëri-tjetri.
Për të perfeksionuar më shumë njohuritë teknike në AUTOCAD,
Flavios dhe Zhulietës i vijnë në ndihmë edhe video tutorialet në
Youtube. Ngritja në 3D e produktit me përmasat e dëshiruara
është hapi i tretë që Flavio dhe Zhulieta ndjekin. Edhe për këtë
proces atyre u duhet të testojnë funksionalitete të ndryshme për
të realizuar produktin siç e kanë imagjinuar përpara printimit. Hapi
i fundit është printimi në printerin 3D, proces i cili kërkon një kohë
të caktuar në varësi të përmasave të produktit.

Përfitimet
Flavio dhe Zhulieta nuk e shohin angazhimin në këto projekte
vetëm si një mënyrë për të mësuar më shumë aftësi teknike të
përdorimit të AUTOCAD-it dhe printerit 3D. Ata e shohin si një
dritare që i kanë hapur vetes për të mësuar edhe aftësi të tjera, si

përshembull të punuarit në grup dhe aftësinë për të ndarë njohuri
dhe dije me njëri- tjetrin. Ky proces i ka rritur dhe pjekur shumë
Flavion dhe Zhulietën, jo vetëm të disiplinojnë tek vetja punën
individuale dhe mësimin autodidakt, por edhe të ketë aftësinë dhe
dashamirësinë për t’i ndarë këto njohuri me të tjerë.

Vështirësitë
Sigurisht që për Flavion dhe Zhulietën rrugëtimi në realizimin i
këtyre projekteve me printerin 3D nuk ka qenë i lehtë. Për
realizimin e tyre, dy të rinjtë janë përballur si fillim me sfidën e
përdorimit të AUTOCAD, pasi ky program nuk ofrohet si lëndë
në shkollën e tyre. Mungesa e njohurive mbi funksionalitetet
që ky program ofron ia vështirësonte dhe ngadalësonte punën.
Megjithatë, dëshira për të mësuar më shumë rreth saj ishte më e
madhe sesa sfida që hasnin. Duke punuar në grup ata mësonin
nga njëri - tjetri dhe gjenin mënyra të reja dhe interesante për të
përfunduar projektin. Video tutorialet në Youtube ishin një ndihmë
shumë e madhe gjatë procesit të punës. Flavio dhe Zhulieta
e shpenzonin kohën e lirë që kishin për të mësuar në mënyrë
autodidakte dhe më pas i ndanin këto njohuri me njëti-tjetrin.
Tashmë ata ndihen pak më të përgatitur dhe kanë më shumë
vetëbesim në përdormin e këtyre programeve, por procesi është
i njëjtë. Për çdo projekt të ri ata sfidojnë veten me njohur dhe
funksionalitete të reja.
Si mund të përdoret në masë printeri 3D?
Flavio dhe Zhulieta do të donin që printeri 3D të kishte një
përdorim të gjerë nga bashkëmoshtarët e tyre në shkollë, pasi do
të ndihmonte jo vetëm në drejtimin TIK por edhe në lëndët e tjera.
Për këtë ata sugjerojnë zhvillimin e një moduli mbi përdorimin e
AUTOCAD. Kjo do t’i nxiste nxënësit ta eksploronin më shumë
dhe të mësonin më shumë rreth saj. Sipas tyre, përdorimi i printerit
3D do të ishte më interesant nëse do ta përdornin për projektet
ndërlëndore. Nga përvoja e Flavios, projekte të cilat ndërlidhin
njohuritë mbi AUTOCAD, printerat 3D dhe lëndë të përgjithshme
apo profesionale, janë më argëtuese. Ai shpjegon se projekte të
tilla i ka përdorur në lëndë të ndryshme si në kimi, ku realizonte
sistemin e molekulave, dhe në gjeografi, ku realizonte modelin
e sistemit diellor. Për të ndërthurja e këtyre aftësive nxit të
menduarit, kreativitetin, imagjinatën dhe angazhimin tek nxënësit.
Flavio dhe Zhulieta janë dy të rinj të cilët me punën dhe pasionet e
tyre na bëjnë të kuptojmë rëndësinë e teknologjisë dhe printerave
3D. Duke qenë se në Shqipëri impakti i printerave 3D nuk njihet
ende gjerësisht, këta dy të rinj ndikojnë tek bashkëmoshatarët e
tyre por edhe tek më të rriturit në kuptueshmërinë rreth botës së
pafundme të përdorimit të printerave 3D. Dëshira për eksplorim
dhe dije, investimi në to dhe mbështetja e shkollës në projekte
të tilla janë ato çfarë na duhet që të rinjtë të lënë gjurmë në
përdorimin e teknologjisë në të mirë të shoqërisë.
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Sipërmarrja tek të
rinjtë: një formë
efektive në mësimin
e aftësive jetësore
Me të mbaruar mësimin, Arjeta shpejton të kthehet në shtëpi
sepse në faqen e saj në Instagram mori një porosi të re. Kjo ishte
diçka e veçantë dhe e re për të pasi personi që bëri porosinë
jeton në Francë. E mbushur me emocione nga fakti se faqja e
saj tashmë kishte “kaluar” kufinjtë shqiptarë, Arjeta dëshiron që
puna të jetë cilësore dhe produkti të arrijë tek klienti sa më parë.
Dalëngadalë Arjeta fillon të kuptojë që tashmë diçka që nisi për
pasion dhe në mënyrë spontane po kthehej në një sipërmarrje të
mirëfilltë.
Në ditët e sotme, falë internetit, është gjithmonë e më e lehtë
të fillosh një biznes. Por ka një grup të cilin ne nuk e përfshijmë
kur flasim për sipërmarrjen – nxënësit e shkollave të mesme.
Me natyrën e tyre kurioze, mungesën e frikës për të dështuar,
lirshmërinë në përdorimin e teknologjisë dhe shkathtësinë që
i karakterizon, sipërmarrësit e rinj mund të kenë një impakt të
madh. Një nga këto raste është dhe Arjeta.

Arjeta Meaj
Mosha: 19 vjeç
Shkolla: “Hamdi Bushati”, Shkodër
Drejtimi: Tekstil-Konfeksion
Klasa: 13
“Ka gjithmonë një super ide të vleshme
në mendjen tënde, sado njeri i thjeshtë të
jesh, sepse edhe pronari i markave më
të njohura të veshjeve të modës shkon
tek një rrobaqepës i thjeshtë i lagjes dhe
kërkon ide për koleksionin e radhës, - kjo
thënie do të thotë shumë për ata që duan
që t’i japin vetes një shans për të ecur
përpara, sepse çdo njeri në të vërtetë e ka
mendjen gjeniale.”

Kur pasioni kthehet në burim fitimi
Frymëzuar nga një aktivitet jashtëshkollore, Arjeta, vetëm 16 vjeç
në atë kohë, vendosi të ndërmerrte një iniciativë të pazakontë
për moshën e saj. Gjatë vizitës në një panair, Arjeta pa punime të
ndryshme të punuara me dorë dhe kuptoi që kishte ardhur koha
që t’i vinte në praktikë njohuritë e marra në shkollë për përfitime
ekonomike. Mënyra më e shpejtë për të promovuar punën e saj
dhe për të fituar klientelë në një kohë të shkurtër ishte përdorimi
i rrjeteve sociale. Faqja e Instagramit me emrin ‘’Art n’fije
t’penit’’ do të bëhej hapësira të cilën Arjeta do ta shfrytëzonte
për të promovuar punimet e saj të dorës, të ardhura në forma të
ndryshme.
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Zgjerimi i iniciativës u bë e mundur me ndihmën e të njohurve dhe
familjarëve të saj, të cilët për ta nxitur filluan të blinin produktet që
Arjeta ofronte dhe të ndanin faqen e saj në rrjetet e tyre sociale.
Disa nga produktet që Arjeta filloi të shiste ishin bluza për të rritur
dhe për fëmijë, dekorime të qëndisura shtëpiake dhe festive. Jo
vetëm familja por edhe shkolla e mbështeti shumë Arjetën në
fillimet e saj. Ata zgjeruan njohuritë profesionale të saj nëpërmjet
kurrikulës dhe trajnimeve të ndryshme të organizuara jashtë
ambienteve të shkollës.

Organizimi i punës
Angazhimi me punën e dorës nuk e pengoi në asnjë moment
Arjetën të performojë mirë në shkollë. Si fillim kërkesat ishin të
pakta, aq sa Arjeta mund t’i menaxhonte. Mbyllja për shkak të
pandemisë u shoqërua me një rritje të kërkesës. Kalimi i mësimit
online për Arjetën ndikoi pozitivisht, pasi ajo mundi të menaxhonte
kohën në mënyrë më efektive. Kjo i dha mundësi Arjetës të
investonte në biznesin e saj, t’i përgjigjej kërkesës në rritje dhe të
praktikonte profesionin.
Arjeta e konsideron profesionin e saj jo vetëm si një burim të
ardhurash për veten, por edhe për familjen. Gjatë periudhave
festive kërkesat për produketet që Arjeta ofron rriten në mënyrë
të konsiderueshme. Prandaj ajo ka vendosur të përfshijë motrën
dhe vëllain e saj për ta ndihmuar në procese të caktuara.

Përfitimet
Tashmë që iniciativa e Arjetës po bën gati dy vjet, ajo shprehet se
ka mësuar shumë nga kjo experiencë dhe ndihet shumë krenare
për arritjet e saj. Si një sipërmarrëse e re, Arjetës iu desh të
përballej me shumë situata që për moshën dhe eksperiecën e
saj ishin të paimagjinueshme. Raste të refuzimeve të produkteve
të punuara prej ditësh apo pakënaqësi të shprehura për punën
e saj nga klientë të ndryshëm ishin raste të përsëritura për të.
Megjithatë, Arjeta mësoi t’i kthente sfidat në mundësi. Ajo zhvilloi
aftësinë për të menduar në mënyrë strategjike, për të zgjidhur
problemet dhe për t’iu përgjigjur kërkesave të klientëve. Për të
mbajtur marrëdhënie të mira edhe me klientë të pakënaqur dhe
njëkohësisht për të marrë përfitimet financiare e produkteve të
refuzuara prej tyre, Arjeta i hidhte këto të fundit në “ankand”
nëpërmjet faqes së saj në Instagram. Falë kësaj, produketet e saj
nuk kanë mbetur asnjëherë në stok.
Një tjetër aftësi që Arjeta zhviloi ishte partneriteti me biznese të
tjera. Duke pasur klientë nga qytete të ndryshme të Shqipërisë,
ajo duhet të bënte dërgesa me postë apo me kompani të
ndryshme private që ofrojnë këtë shërbim. Në fillim Arjeta nuk i
kushtonte shumë vëmendje përzgjedhjes së postës, ndërsa tani i
merr shumë seriozisht marrëdhëniet me biznese të tjera, jo vetëm
nga ana financiare por edhe nga serioziteti dhe profesionalizimi
që ato shfaqin.

Vështirësitë
Edhe pse pasioni dhe guximi që buron nga mosha e saj e re e
shtynë të ndërmerrte këtë iniciativë, Arjeta hasi shumë vështirësi
në fillimet e saj. Ajo nuk kishte asnjë lloj informacioni rreth
sipërmarrjes dhe çdo elementi që lidhej me të. Pika më e dobët
e Arjetës ishte çmimi i ulët i produkteve që ajo ofronte. Kjo erdhi
si pasojë e mungesës së një studimi të tregut dhe analizës së
kostos. Gjithashtu nga mungesa e vetëbesimit për punën që
bënte dhe koha e gjatë e shpenzuar për punimin e një produkti
ndikonin ndjeshëm në fitim.
Duke qenë se këtë iniciativë Arjeta e nisi e vetme, të ardhurat për
të blerë materialet bazë ishin të pamjaftueshme. Tani Arjeta ka
mundësi që me të ardhurat që fiton nga shitjet të mund të blejë
materiale të shumëllojshme që tërheqin klientët dhe i sjellin më
shumë fitime.
Një sfidë tjetër fillestare ishte dhe mungesa e njohurive në
marketing. Ajo kishte shumë pak njohuri mbi promovimin e
produkeve që ofronte; se si t’i bënte ato më tërheqëse për syrin
e klientëve të saj. Megjithatë Arjeta nuk ishte vetëm në këtë
rrugëtim. Shkolla e ndihmoi duke i ofruar mundësinë për të marrë
pjesë në trajnime për elemente të ndryshme të marketingut, që
më pas ajo i integroi në punën e saj.

Aftësitë menaxhuese të fituara këto vite janë ndërthurrur edhe
me zhvillimin e aftësive të buta, si: komunikimi, negocimi,
bashëpunimi, duke e bërë të suksesshme sipërmarrjen e saj të
vogël. Arjeta tani nuk ndjehet më e pasigurt dhe e frikësuar. Ajo
mendon ta shndërrojë faqen e saj në Instagram në një biznes të
vërtetë, ku të punësojë familjarë dhe shoqet e klasës.
Sipërmarrja: një formë efektive në mësimin e aftësive
jetësore
Zhvillimi i aftësive sipërmarrëse si pjesë e integruar e kurrikulës
dhe vendosja në praktikë e tyre janë element të domosdoshëm
në një botë që zhvillohet me hapa shumë të shpejtë. Jo çdo i
ri përfundon detyrimisht në një sipërmarrës të suksesshëm.
Por secili prej tyre duhet të ketë mundësinë të eksperimentojë
me të. Arjeta në përvojën e saj trevjeçare arriti të fitojë aftësi
praktike, si: të përdorësh pasionin, kuriozitetin dhe kreativitetin
për të gjetur një mënyrë novatore për zgjidhjen e problemeve,
të bashkëpunosh dhe të punosh në grup, të komunikosh dhe
të negociosh, të mbledhësh të dhëna dhe t’i analizosh ato, të
përdorësh median sociale për marketing dhe promovim, etj.
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Praktika në
biznes, një
dritare drejt
punësimit
Një nga arsyet pse Ajvi zgjodhi të vazhdonte studimet
në shkollën profesionale ishte zhvillimi i praktikave
profesionale në biznes. Ai kishte dëgjuar nga
bashkëmoshatarë se në shkollën profesionale “Salih
Çeka” nxënësve iu jepej mundësia të praktikonin
njohuritë e tyre duke punuar në kompani. Kjo ia shtoi
edhe më shumë dëshirën dhe kuriozitetin Ajvit: si do
të ishte të studioje dhe në të njëjtën kohë të punoje
me profesionistë? Pasioni i tij për dizajn kishte nisur
që në klasë të gjashtë, kur ai bënte provat e para
amatore me Photoshop. Pavarësisht ndikimit të
familjes për të vazhduar një shkollë tjetër, në fund të
klasës së nëntë Ajvi vendosi të vazhdonte studimet
në shkollë profesionale, i bindur se kishte marrë
vendimin e duhur.

Ajvi Bajrami
Mosha: 19 vjeç
Shkolla: “Salih Çeka”, Elbasan
Drejtimi: TIK
Klasa: 13

“Gjithmonë më ka shoqëruar pasioni
për dizajn. Disa herë të shtyra nga
unë dhe disa herë në mënyrë shumë
spontane, rrugët më çuan në atë
drejtim. Tani maturant në drejtimin
TIK, jam i punësuar në fushën e
marketingut ku ushtroj profesionin e
Multimedia Designer.”
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Ajvi aktualisht po përfundon studimet në drejtimin TIK
pranë shkollës “Salih Çeka” në Elbasan. Rrugëtimi
4-vjeçar e ka rritur shumë Ajvin, jo vetëm për shkak
të njohurive që ka marrë në shkollë, por edhe në
biznese ku ka bërë praktikën, eksperincë e cila i hapi
rrugën e punësimit të sigurt.

Një ditë pune e zakonshme
Për t’i siguruar një përvojë praktike e cila nuk mund
të simulohet plotësisht në klasë, shkolla i dha
mundësinë Ajvit të kryente praktikën tek Elite Travel
Group, një kompani që vepron në sektorin e turizmit
duke aplikuar zgjidhje novatore në teknologji. Ajvi
kishte tashmë mundësi që nën mbikëqyrjen e një
mentori të praktikonte në ambient pune njohuritë
që mësonte në klasë. Ajvi tregon se praktika e ka
ndihmuar shumë, pasi supervizorët dhe instruktori i
tij në biznes nuk nënvlerësuan asnjëherë aftësitë e tij
dhe mbi të gjitha dëshirën për të mësuar.

Organizimi i punës
Që në ditët e para të praktikës, Ajvi u angazhua me punë
të cilat i stimulonin shumë kreativitetin dhe vetëstudimin.
Për këtë arsye ai shpenzonte shumë kohë në ambientet
e biznesit duke punuar dhe eksperimentuar me projektet
që i ngarkoheshin. Instruktori në biznes ishte gjithmonë i
gatshëm për të ndjekur punën e realizuar prej tij dhe për
t’i dhënë sugjerime kur e shihte të nevojshme. Megjithatë,
shumë shpejt mbikqyrja e mentorit filloi të zbehej pasi puna
e Ajvit u përmirësua dhe ai filloi të prodhonte produkte më
cilësore. Për këtë arsye, vetëm pas dy muajsh praktikë pranë
kompanisë Elite Travel Group, Ajvit iu ofrua një vend pune si
Multimedia Designer.

Vështirësitë
Edhe pse kalimi i Ajvit nga praktika në punësim ishte
relativisht i shpejtë, ai kujton se ka pasur vështirësi për
të arritur deri këtu. Pavarësisht se shkolla i kishte dhënë
njohuri të mjaftueshme, Ajvi shpenzonte shumë kohë duke
studiuar dhe eksperimentuar ide të reja. Vështirësia më e
madhe ishte tek përvetësimi i komandave të aplikacioneve
që përdorte, pasi një pjesë të tyre duhej t’i praktikonte në
mënyrë autodidakte. Ajvi kujton se në fillimet e tij i dedikonte
një projekti dyfishin e kohës që kishte në dispozicion.
Duke qenë se ishte eksperienca e parë e të punuarit në
një kompani, Ajvit i duhej të ambietohej me të punuarit në
grup dhe me hierarkinë brenda një kompanie. Megjithatë,
mbështetja që mori nga instruktori dhe nga kolegët ia
lehtësuan këtë proces dhe e bënë Ajvin të familjarizohej
shpejt në ambientin e punës.

Përfitimet
Koha tregoi që zgjedhja e shkollës profesionale ishte vendimi i duhur
për Ajvin. Ai u bë një profesionist shumë i mirë në TIK, ndërkohë
që zhvilloi edhe aftësitë e buta. Praktika profesionale në biznes
ishte mundësia e artë e Ajvit për të mësuar më shumë rreth botës
së pafundme të teknologjisë së informacionit, por edhe të punonte
njëkohësisht në një mjedis të vërtetë pune.
Përfitimi më i madh për të ishte mundësia për punësim ofruar
nga kompania, e cila i rriti vetëbesimin, dëshirën dhe kuriozitetin
për punën. Nga kjo eksperiencë Ajvi arriti të zhvillonte aftësitë
komunikuese dhe ndërvepruese me kolegët. Ai tregon se shembulli
që i ka dhënë lideri të kompanisë ka ndikuar pozitivisht në ndërtimin
e identitetit të tij personal dhe profesional. Për Ajvin një lider i mirë
është gjithëpërfshirës dhe bashkëpunon për gjetjen e zgjidhjeve në të
mirë të kompanisë.
Duke parë vullnetin e Ajvit, instruktori i tij arriti të harmonizojë nevojat
e kompanisë për një mirëmbajtës rrjeti dhe aftësinë e tij për të kryer
edhe këtë funksion përveç atij të Multimedia Designer. Pra zhvillimi
profesional i Ajvit brenda kësaj kompanie ishte shumëdimensional.

Një hap më pranë tregut të punës
Rasti i Ajvit është një nga ato raste frymëzuese të cilat na mësojnë
se dëshirat dhe pasionet tona na udhëheqin drejt vendimmarrjeve të
duhura. Të duash atë që bën është çelësi për një performancë të mirë
në punë. Ajvi ndihej i motivuar për t’ia dalë në atë që bënte, edhe pse
i duhej të punonte disa orë më shumë. Por motivin dhe mundësinë
për të eksperimentuar me pasionet e tij ai nuk do t’i gjente kurrsesi
nëse nuk do të kishte pasur mundësinë e praktikës pranë biznesit.
Praktika profesionale në biznes jo vetëm i jep nxënësve mundësinë
të zhvillojnë aftësitë e tyre profesionale, por edhe të jenë një hap më
pranë tregut të punës.
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Eliana Myrselaj
Mosha: 19 vjeç
Shkolla: “Gjergj Canco”, Tiranë
Drejtimi: TIK
Klasa: 13

“Më pëlqen teknologjia dhe lojërat
në kompjuter. Kam qenë gjithmonë
kureshtar të mësoj se si krijohen lojërat
që luaj; prandaj edhe zgjodha degën e
TIK në një shkollë profesionale. Përveç
programimit të lojërave, aplikacioneve
dhe sistemeve operative, më pëlqejnë
dhe design-et elektronike.”

Aleksis Qiro
Mosha: 19 vjeç
Shkolla: “Gjergj Canco”, Tiranë
Drejtimi: TIK (Profili Web Developer)
Klasa: 13

“Një nga shprehjet që më motivon
më shumë është: “Nëse forca do të
matej me inteligjencën, ndershmërinë
dhe thellësinë në mendime, atëherë
po, gratë janë të forta si guri”- Paget
Brewster.Kjo shprehje më nxit të eci
përpara dhe të mendoj se vajzat janë
më të zgjuara se djemtë.”
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Zhvillimi i aftësive
teknike dhe të buta
nëpërmjet punës
në grup
Për Elianën dhe Aleksin nuk ishte hera e parë që punonin së
bashku, por asnjëherë për një projekt të këtyre përmasave.
Para pak ditësh mësuesja lajmëroi që në kuadër të Javës
Europiane të Praktikave Profesionale do të oganizohej një
konkurs, ku nxënësit do të vlerësoheshin nga një juri me
ekspertë të fushës së IT-së, dhe ajo kishte dëshirë që Aleksi
dhe Eliana të sfidonin veten e të merrnin pjesë. Mendimi i
tyrë i parë ishte që të punonin bashkë. Por me çfarë projekti
do të vinin për të tërhequr vëmendjen e jurisë dhe për të
fituar një çmim? Të dy ishin të vetëdijshëm që puna në grup
do të ishte sfiduese për të realizuar projektin në një kohë kaq
të shkurtër, por ishin të gatshëm të pranonin sfidën.

Një ndër aftësitë e domosdoshme në tregun e punës në shekullin
e XXI është aftësia e njeriut për të punuar në grup. Kjo aftësi
tek disa vjen natyrshëm, ndërsa tek të tjerë mund të zhvillohet
në shkollë nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme në grup gjatë një
ore mësimore. Për mësuesit, planifikimi dhe organizimi i punëve
në grup, sidomos për nxënësit e shkollave të mesme, mund të
jetë sfidues. Por në një plan afatgjatë përfitimet e aktiviteteve me
këtë fokus janë të shumta dhe ndikojnë ndjeshëm në zhvillimin e
aftësive komunikuese dhe bashkëpunuese, ndër më të kërkuarat
në tregun e punës. Eliana dhe Aleksi, dy nxënës të shkollës
“Gjergj Canco”, zgjedhin të punojnë me njëri – tjetrin sa herë që
iu krijohet mundësia. Për ta, puna në grup vjen natyrshëm dhe
ka efektivitet, duke qenë se janë shokë klase dhe ndërveprojnë
mirë me njëri – tjetrin. Bazuar në këtë qasje, Eliana dhe Aleksi
sollën një risi.
Faqja e internetit “Health and Fitness”: një produkt
gjithëpërfshirës, rezultat i bashkëpunimit
Me hapjen e konkursit “Java e praktikave” në shkollë, Eliana dhe
Aleksi vendosën të bashkëpunojnë për të realizuar një projekt të
përbashkët. Për të dy periudha e izolimit dhe stresi i përjetuar
gjatë pandemisë ndryshoi perceptimin mbi rëndësinë e aktivitetit
fizik në mirëqenien fizike dhe atë mendore. Nisur nga periudha
e kaluar në karantinë dhe më pas nga moslejimi i frekuentimit të
palestrave, ata menduan t’u vijnë në ndihmë njerëzve duke krijuar
faqen e internetit “Health and Fitness”, ku secili mund të gjente
video të përshtatshme për t’u stërvitur në kushtet e shtëpisë.

Organizimi i punës
Si fillim, Eliana dhe Aleksi kishin shumë ide të cilat dëshironin t’i
integronin në faqen e internetit. Për të orientuar më mirë “stuhitë
e ideve” mes njëri-tjetrit, ata vendosën të realizonin një studim
tregu. Eliana dhe Aleks vunë re se faqet e internetit për fitness
ishin të shumta, por u mungonin dy elemente të rëndësishme:
fleksibilieti për t’u stërvitur nga shtëpia, si dhe shërbimi për
njerëzit me nevoja të veçanta, të cilat vendosën t’i integronin tek
“Health and Fitness”.
Në fazën tjetër grupi ndau detyrat. Eliana u angazhua në
realizimin e dizajnit, ndërsa Aleks u mor me programimin. Për
të bërë të mundur komunikimin sa më efektiv mes tyre, ata
përdorën Discord, një aplikacion interesant për të rinjtë, ku ata
mund të flasin, të shkruajnë, të ndajnë ekranin dhe të krijojnë një
komunitet.
Në faqen “Health and Fitness” përdoruesit kanë mundësinë të
ndjekin kurse fitnesi në ambientet e shtëpisë nëpërmjet videove
ekzistuese ose duke u stërvitur individualisht ose në grup me
një instruktor online. Gjithashtu, njerëzit me sindromën down
mund të gjejnë video dhe instruktorë të trajnuar për t’iu përgjigjur
nevojave të tyre. Risi e aplikacionit është edhe shtimi i kategorive
“yoga” dhe “meditim”, dy disiplina gjerësisht të rekomanduara për
mbajtjen e trupit dhe mendjes në formë, por të munguara në
tregun shqiptar.

Vështirësitë
Koha në dispozicion për realizimin e projektit nuk ishte në
avantazhin e Elianës dhe Aleksit, duke krijuar stres dhe tension
në momente të caktuara. Realizimi i projektit në grup e bënte
menaxhimin e kohës më të vështirë dhe ngadalësonte procesin.
Shpeshherë, kur puna bëhej individualisht dhe më pas grupi
mblidhej për ta konsultuar, ndodhte që produkti nuk pëlqehej
nga njëri ose tjetri dhe duhej të realizohej nga e para. Një
tjetër vështirësi ishte mospërputhja e ideve. Kjo kërkoi pjekuri
dhe mirëkuptim nga Aleksi dhe Eliana për të dëgjuar idetë dhe
dëshirat e njëri-tjetrit sipas vizionit që kishin mbi produktin dhe
realizimin e tij.
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Përfitimet
Pavarësisht sfidave, puna në grup i mësoi Elianës dhe Aleksit
rëndësinë e komunikimit të vazhdueshëm, tolerancës, vendosjes
së përparësive, vlerës së diversitetit të mendimeve dhe qëndrimit
kritik. Bashkëpunimi i Elianës dhe Aleksit bëri të mundur krijimin e
një aplikacioni të larmishëm të aktiviteteve fizike, por në radhë të
parë gjithëpërfshirës, duke marrë parasysh nevojat, dëshirat dhe
mundësitë e të gjithë njerëzve. Në fazën e ndarjes së roleve, ata
u ndjenë mirë pasi mund të kontribuonin me aftësitë që kishin.
Falë punës së përbashkët, mësuan shumë edhe nga ekspertiza
e njëri – tjetrit.
Aleksi u shpreh se përfitimet më të mëdha të punës në grup
ishin aftësitë komunikuese dhe bashkëpunuese që ata zhvilluan.
Ata arritën të praktikojnë negocimin, artikulimin e ideve dhe
dakordësinë, edhe kur idetë nuk përputheshin me dëshirat
individuale. Gjithashtu, nga puna dhe komunikimi i përbashkët
arritën të zbulonin elemente që kanë të bëjnë me personalitetin
e tyre, duke i shtyrë të reflektojnë mbi aspekte që mund t’i
përmirësojnë.
Në të njëjtën kohë, për Elianën dhe Aleksin realizmi i projektit
bazuar në punën në grup shërben për t’u përgatitur më mirë për
tregun e punës i cili e kërkon vazhdimisht këtë mënyrë pune.
Një punë në grup që funksionon
Puna në grup i ndihmon nxënësit të zhvillojnë aftësitë e tyre duke
i përgatitur të jenë të suksesshëm, si brenda dhe jashtë shkolle.
Ajo i nxit të japin më të mirën dhe të përfitojnë nga njohuritë dhe
aftësitë e të tjerëve. Por siç vumë re nga eksperienca e Elianës
dhe Aleksit puna në grup është komplekse dhe shpesh mund të
rezultojë e ndërlikuar. Problematikat gjatë punës në grup mund të
jenë të shumta: fakti që vetëm një ose dy persona punojnë në të
vërtetë, stepja e nxënësve me natyrë të mbyllur për t’u integruar,
vështirësia për të alternuar siç duhet kohën e shpenzuar në grup
me kohën kur nxënësi reflekton i vetëm, vlerësimi jo i drejtë për
secilin pjesëtar të grupit, etj.
Disa praktika të mira për të shmangur problematika të tilla janë:
ndarja e roleve në fillim të punës në mënyrë të rastësishme ose nga
dëshira e nxënësve, rritja e përgjegjshmërisë mes nxënësve të një
grupi nëpërmjet nënshkrimit të një kontrate, krijimi i dinamikave
mes grupit duke nxitur qasje të larmishme ndaj punës, krijimi i
grupeve të vogla për të shmangur realizimin e punës vetëm nga
një pjesë e nxënësve, etj. Një rol shumë të rëndësishëm që në
fazën parapërgatitore kanë edhe mësuesit, duke e bërë punën
sa më gjithëpërfshirëse dhe duke dhënë udhëzime të qarta rreth
organizimit dhe pritshmërive.
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“Përfitimi më i madh
nga puna në grup është
komunikimi; të meson
të komunikosh më mirë
me palën tjetër dhe të
bashkëpunosh që ta
realizosh sa më mirë punën
duke shmangur konfliktet”,
shprehet Aleks.
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Vajza kampion në
edukimin digjital
Vetëm një vit shkollor më parë, përdorimi në masë i platformave
digjitale ne edukim na dukej një praktikë e largët dhe e vështirë.
Distancimi social na largoi nga njëri-tjetri por na afroi më shumë
me teknologjinë dhe lehtësirat që ajo ofron. Nxënësit e shkollave
partnere të projektit ‘’Aftësi për Punë’’ ishin njohur edhe më parë
me platformën MësoVET, platforma e të mësuarit online për
shkollat e arsimit profesional. Por, duke qenë se mësimi zhvillohej
në klasë, ata nuk kishin pasur mundësinë dhe nuk iu ishin krijuar
rrethanat për ta eksploruar atë më gjatë.
Valbona Hila, nxënëse e klasës së 11-të në drejtimin HoteleriTurizëm në shkollën “Kolin Gjoka” në Lezhë ka një natyrë kurioze.
Ashtu si bashkëmoshatarët e saj edhe ajo tërhiqet shumë nga
teknologjia dhe përpiqet ta kanalizojë shpenzimin e kohës duke
kombinuar teknologjinë me dijen. Kalimi i mësimit online, edhe
pse i vështirë, ishte një mundësi fantastike për Valbonën për
të studiuar individualisht duke përdorur instrumente digjitale.
Valbona është një përdoruese kampion e platformës MësoVET.
Nga raportet e gjeneruara nga platforma, Valbona rezulton ndër
nxënësit që shpenzojnë më shumë kohë në të.

Çfarë e bën interesante përdorimin e platformave në
mësimnxënie?
Përdorimi i platformës nuk ishte i panjohur për Valbonën dhe
shokët e saj të klasës. Prezantimi i funksionaliteve kryesore në
platfomë, gjë që mësuesit kishin bërë pak kohë përpara se mësimi
të kalonte në distancë, e shtyu Valbonën ta eksploronte më
shumë gjatë kohës së saj të lirë. Për këtë arsye ajo konsideron
se zhvillimi i mësimit në distancë nuk i gjeti nxënësit krejtësisht
të papërgatitur. Nxënës si Valbona, me kuriozietetin dhe dëshirën
për të zbuluar se çfarë ofron kjo platformë, ndihmuan dhe shokët
e klasës që ta aksesonin dhe të përdornin materialet digjitale.
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Valbona Hila
Mosha: 17 vjeç
Shkolla: “Kolin Gjoka”, Lezhë
Drejtimi: Hoteleri-Turizëm
Klasa: 11
“Jam e apasionuar pas kuzhinës dhe jam
e lumtur me zgjedhjen që kam bërë. Por
edhe pse studioj në drejtimin HoteleriTurizëm, më tërheq shumë teknologjia dhe
jam kurioze të zbuloj se si ajo përdoret në
fusha të ndryshme.”

Organizimi i punës
Disa nga lëndët që klasa e Valbonës zhvillonte nëpërmjet
platformës gjatë periudhës së pandemisë ishin Kimia, Gjuhëletërsia dhe Ushqim dhe pije, ku mësuesit kombinonin mësimin
sinkron dhe atë asinkron. Shpjegimi i mësimit bëhej duke përdorur
platformën MësoVET nëpërmjet Zoom-it nga mësuesit, dhe më
pas nxënësit kishin mundësi të konsultoheshin individualisht me
materialet. Për Valbonën kjo ishte një praktikë shumë intesante,

pasi ajo e shihte platformën si një klasë virtuale ku mund të
merrte informacion dhe në të njëjtën kohë të ndërvepronte me të
nëpërmjet kuiceve dhe detyrave të ndryshme. Valbonës i bënte
më shumë përshtypje fakti se platforma bënte edhe vlerësimin
pas çdo kuici të plotësuar ku feedback-u ishte i menjëhershëm,
njësoj si të ishte duke ndërvepruar me mësuesit në klasë.

Vështirësitë

Depoja e materialeve të kursit në platformën MësoVET është e
disponueshme në çdo kohë dhe nga kudo, gjë që e lehtëson shumë
Valbonën të studiojë. Këto materiale janë të mirëorganizuara dhe
të strukturuara, duke i lehtësuar asaj procesin e përsëritjes dhe
përgatitjes për provime. Gjithashtu, për shkak të nevojës që
shokët e saj kishin për të përmirësuar aftësitë e tyre në përdorimin
e platformës, Valbonës iu desh të mësonte edhe si transferonte
njohuritë. Asaj i lindi ideja e krijimit të video-tutorialeve për të
ndihmuar të tjerët për lundrimin në platformën MësoVET.
Drejt formave të reja të mësimnxënies

Eksperiencën në platformën MësoVET Valbona e konsideron të
thjeshtë dhe interesante. Përdorimi i platformës i është kthyer asaj
në argëtim përveç mësimit. Ajo kujton fillimet e saj në platformë
si pak të vështira, pasi në mungesë të një kompjuteri duhet
ta përdorte nga telefoni. Megjithatë, me pak praktikë Valbona
mësoi si të lundronte edhe nga telefoni, dhe kështu platforma
zëvendësoi shumë shpejt librin, shënimet dhe lojën.
Valbona kujton kohën kur ajo nuk e kishte infrastrukturën fizike
të nevojshme për të mundësuar përdorimin e platformës; më
konkretisht rrjeti i internetit në shtëpi. Ajo shprehet se shumë
shokë të tjerë të klasës hasën të njëjtën vështirësi, por kjo gjë i
lidhi ata më shumë me njëri-tjetrin. Shpeshherë ata mblidheshin
në shtëpinë e dikujt që kishte akses në internet. Pasi kishte
kuptuar përparësitë e të mësuarit nëpërmjet platformës, Valbona
vendosi t’u kërkonte prindërve të vendosnin një lidhje interneti në
shtëpinë e tyre. Që prej atij momenti, Valbona mundi të aksesojë
materialet mësimore digjitale në çdo kohë.

Nga përvoja e Valbonës kuptojmë që integrimi i platformave
digjitale në edukim është një formë e cila pranohet dhe preferohet
nga nxënësit në ditët e sotme. Interesi që ata kanë për teknologjinë
i shtyn të ndërveprojnë më shumë kur përdoren format e reja të
mësimdhënies dhe infrastruktura digjitale. Zhvillimi i materialeve
digjitale duke përdorur ilustrime, skema, video, forume etj.,
është më interesante për nxënësit, pasi marrja e informacionit
të ri në këtë formë perceptohet si një kombinim i studimit dhe
lojës duke rritur agazhimin e tyre. Falë përdorimit të platformave
digjitale ka ndryshuar perceptimi për mësimnxënien. Gradualisht
po kalojmë nga një mësimnxënie tradicionale me kohë dhe vend
të përcaktuar, në një formë të re më fleksibël ku nxënësi mund të
ndërveprojë me materialin në mënyrë të pavarur.

Nga përvoja e shokëve të saj të klasës, Valbona mendon se një
prezantim i funksionaliteteve kryesore të platformës nga mësuesit
nuk është i mjaftueshëm. Disa nxënës fillimisht hasnin vështirësi
në lundrim, duke ndikuar drejtpërdrejt në nivelin e ulët të përdorimit
të platformës për studim individual. Duke marrë parasysh që
jo të gjithë nxënësit kanë të njëjtën qasje dhe përkushtim ndaj
formave të reja të mësimnxënies, Vlabona sugjeron dedikimin e
një kohë më të gjatë dhe një pune më intensive me nxënësit për
praktikimin e funksionaliteteve të platformës.

Përfitimet
Valbona përfitoi shumë nga përdorimi i platformës MësoVET. Asaj
iu krijua mundësia të përdorte një shumëllojshmëri materilesh, si:
libra, materiale mësimore digjitale, video, kuice, raste studimore,
etj. Pas përdorimit intensiv të platformës, ajo e konsideron
veten më të disiplinuar për të punuar individualisht me materialet
shkollore. Më parë, kryerja e detyrave nuk vinte në një formë
argëtuese si në platformë. Tani ajo ka gjetur mënyra efikase si
të studiojë dhe të argëtohet në të njëjtën kohë. Sipas Valbonës,
realizimi i kuiceve nëpërmjet platformës është një praktikë që
duhet ndjekur sepse i shkathtëson nxënësit.
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Si mund të
kthehet pasioni
në profesion?
Jetmiri kujton momentet kur futej në kuzhinën e
shtëpisë për të gatuar kur nëna e tij nuk ishte aty.
Atëherë ai duhet të ketë qenë 12 vjeç. Sigurisht, në
moshë aq të vogël ai nuk mund të kuptonte që gatimi
ishte pasioni i tij, dhe asnjëherë nuk do ta mendonte
që pak vite regjistimi në drejtimin Hoteleri-Turizëm
do të diktonin të ardhmen e tij si një profesionist në
kuzhinë.

Jetmir Agastra
Mosha: 17 vjeç
Shkolla: “Kolin Gjoka”, Lezhë
Drejtimi: Hoteleri-Turizëm
Klasa: 12

“Planet e mia për të ardhmen?
Kuzhina. Dëshira ime është të iki jashtë
shtetit për t’u rritur profesionalisht, por
vetëm pasi të kem marrë formimin
e nevojshëm dhe të kem krijuar disa
eksperienca si profesionist në Shqipëri.
Më pas mendoj të kthehem për të
vendosur emrin tim në kulinarinë
shqiptare.”
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Tashmë në vitin e dytë në shkollën profesionale
“Kolin Gjoka” në Lezhë, Jetmiri kryen studimet dhe
paralelisht praktikën pranë restorantit “Rapsodia”,
të njohur për ndërthurjen e gatimit modern me
atë tradicional. Jetmirit iu krijua mundësia të fillojë
praktikën pranë këtij restoranti një vit të parë, ku ai
spikati për përkushtimin dhe durimin e tij në punë.
Si një praktikant i ri, detyra e tij ishte të vëzhgonte
dhe të mësonte proceset e punës nga kolegët dhe
shefi i kuzhinës, duke i praktikuar ato në mënyrë
të moderuar. Gjithsesi, në pak muaj kureshtja dhe
gatishmëria e tij në punë bënë që ai të spikaste
mes të tjerëve dhe të punësohej si kamarier gjatë
pushimeve verore. Gjatë kësaj periudhe, Jetmiri pati
mundësinë të njihej me të gjitha dinamikat e punës
në një restorant. Tashmë në vitin e dytë të praktikës,
ai ka mundësinë të punojë më afër shefit të kuzhinës,
duke praktikuar pasionin e tij që në të ardhmen
shpreson ta kthejë në profesion.

Rëndësia e praktikës profesionale pranë një
biznesi
Interesi dhe dëshira e momentit mund të ngatërrohet
me pasionin, sidomos kur jemi në një moshë të re.
Shpeshherë kemi dëgjuar djemtë të thonë që janë të
apasionuar pas futbollit, por jo të gjithë kanë durimin
dhe përkushtimin për ta ushtruar atë seriozisht. I tillë
ishte edhe rasti i Jetmirit. Ai ishte i vetëdijshëm se
tërhiqej nga gatimi, por asnjëherë nuk e kishte pare
si pasionin e tij. Këtë arriti ta zbulojë vetëm kur nisi
praktikën në biznes. Për Jetmirin është momenti i
duhur që të fillojë punën dhe të shndërrohet në një
profesionist të vërtetë.

Organizimi i punës
Jetmiri është i ri në zanat. Në vitin e parë të praktikës që
realizohej dy herë në javë, Jetmiri mësoi dhe praktikoi gjithçka
që lidhet me shërbimin në bar-restorant. Kjo gjë e ndihmoi që
të fitonte vendin e punës gjatë sezonit të verës. Për të fituar
disa të ardhura më shumë, Jetmiri kërkoi që të punësohej
në fundjavë edhe për larjen e pjatave. Sipas tij, këto janë
hapa të cilat çdo shefi i është dashur t’i kalojë për të hyrë
në kuzhinë. Brenda një periudhe shumë të shkrurtër Jetmiri
arriti të përfshihej në procese pune të cilat janë të lidhura
ngushtë me kuzhinën, dhe tani paralelisht me praktikën ai
punon edhe si ndihmës kuzhinier pas orarit të shkollës. Punët
e tij të përditshme kanë të bëjnë me pastrimin e kuzhinës,
parapërgatitjen e produkteve, krudove dhe mishrave dhe
përgatitjen e pastave të ndryshme. Kur i krijohet mundësia
ndihmon edhe në përgatitjen e pjatave.

Përfitimet
Me të zbuluar pasionin e tij për kuzhinën gjatë praktikës në
restorant, Jetmiri vendosi të marrë më të mirën nga kjo mundësi
që i ishte krijuar. Për t’u rritur profesionalisht, ai nuk ngurronte
të kalonte nga një sektor në tjetrin sa herë i krijohej mundësia.
Vetëm kështu Jetmiri arriti të prekë çdo hallkë dhe të mësojë çdo
element që lidhet me kuzhinën dhe restorantin. Ai pati mundësinë
të rritej profesionalisht edhe nga ndihma dhe gatishmëria e
kolegëve për t’i qëndruar pranë dhe për t’i mësuar çdo gjë që
ka lidhje me profesionin. Jetmiri është i mendimit se komunikimi
dhe fryma bashkëpunuese në ekip kanë ndihmuar në zbulimin
e potencialit dhe zhvillimin e tij. Aftësia mentoruese e shefit dhe
zëvendës-shefave kanë qenë një shkollë e dytë për të.

duhet të merrnin kohë për ta mentoruar dhe për t’i treguar se si
realizohej puna. Jetmiri e kishte të vështirë t’i pyeste për çdo gjë.
Gjithsesi, me kalimin e kohës ai kuptoi që kjo ishte pjesë e punës
dhe se vetëm kështu mund të zhvillohej dhe t’iu vinte në ndihmë
të tjerëve.
Kuzhina është një disiplinë shumë e rreptë, duke filluar që nga
pastërtia e deri tek përpikmëria në proceset e gatimit. Kjo kërkon
një vullnet të fortë dhe përpjekje të njëpasnjëshme deri në
momentin që krijon ekpertizë në proceset e punës. Gjithashtu, të
punosh në kuzhinë do të thotë ta nisësh punën herët në mëngjes
e të përfundosh atëherë kur klienti jep porosinë e fundit. Nëse
nuk e kryen këtë punë me dëshirë dhe pa pasionin për të mësuar
çdo ditë e më shumë, atëherë shumë shpejt do të heqësh dorë
nga ngarkesa dhe trysnia e përditshmërisë.
Të ndjekësh pasionin tënd
Shumë nga bashkëmoshatarët e Jetmirit mund të pyesin: “Çfarë
është pasioni?” Pasioni është ajo ndjesi që të shtyn dhe të jep
vullnetin të bësh diçka ndryshe e të investohesh në të. Rasti i
Jetmirit na tregon se pasioni mund zbulohet në moshë të re dhe
të kthehet në profesion. Të rinjtë duhet të eksperimentojnë me
gjërat që u japin kënaqësi, të investohen dhe të punojnë për të
arritur atë që dëshirojnë. Jetmiri zgjodhi të mësojë në një shkollë
profesionale për të praktikuar atë që ai e bënte me kënaqësi,
gatimin. Kënaqësia u kthye në pasion dhe tani Jetmiri ëndërron
të vendosë emrin e tij në kulinarinë shqiptare.

Sipas mendimit të Jetmirit, jo të gjithë nxënësit kanë aftësi të
përthithin informacionin në formë të shkruar. Prandaj ai e sheh
shumë pozitive dhe efektive kombinimin e orevë të teorisë në
shkollë me ato të praktikës në biznes, pasi mësimnxënia është
gjithëpërfshirëse dhe krijon hapësirë për forma alternative të të
nxënit. Në të njëjtën kohë, duke u praktikuar në biznes, Jetmiri
ka mësuar përgjegjësitë, rregullat e punës dhe si të ndërveprojë
me kolegët.

Vështirësitë
Në një moshë shumë të re dhe pa eksperiencë, Jetmiri u përball
me shumë vështirësi në punë. Kalimi nga njëri sektor në tjetrin
ishte një mundësi e mirë, por fillimisht kishte sfidat e veta. Kolegët
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