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I. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 

Ky raport përshkruan rezultatet kryesore të gjeneruara nga të dhënat e mbledhura nëpërmjet 

një pyetësori plotësisht të strukturuar, të zhvilluar në nëntë shkolla të arsimit profesional në 

Shqipëri: shkolla profesionale “Salih Çeka” (Elbasan), shkolla profesionale “Teknike Elektrike 

Gjergj Canco” (Tiranë), shkolla profesionale “Ali Myftiu”, (Elbasan), Shkolla Teknike 

Ekonomike (Tiranë), shkolla profesionale “Kristo Isak” (Berat), shkolla industriale “Pavarësia” 

(Vlorë), Shkolla Tregtare (Vlorë), shkolla profesionale "Kolin Gjoka" (Lezhë) dhe shkolla 

profesionale “Hamdi Bushati” (Shkodër). Anketimi me nxënësit e këtyre shkollave, u realizua 

gjatë gjatë muajit shkurt 2021. Përveç rezultateve të vitit akademik 2020-2021, përgjatë këtij 

raporti do të paraqitet një analizë krahasuese, duke pasqyruar edhe ndryshimet në 

indikatorët e matur. Madhësia e kampionit për vitin 2021 është 3001 nxënës të cilët janë të 

shpërndarë në katër vitet e studimit.  

 

Gjetjet kryesore: Shkolla dhe zgjedhjet fillestare 
 

• Sipas rezultateve të anketimit për vitin 2021, 84% e nxënësve kanë konfirmuar që 

shkolla që po ndjekin aktualisht ka qenë zgjedhja e tyre e parë. Një disagregim i 

rezultateve sipas drejtimit profesional, tregon se më shumë se 20% e tyre që aktualisht 

studiojnë për Teknologji Ushqimore, Instalues i Sistemeve Termohidraulike, 

Elekntronikë dhe Elektroteknikë, pranojnë se shkolla që janë aktualisht nuk ka qenë 

zgjedhja e tyre e parë. Një vlerësim krahasues me vitet e kaluara zbulon për një 

qëndrueshmëri në rezultate, me një tendencë të lehtë rritje.  

• Në anketimin e vitit 2021, nxënësit vlerësojnë se tre arsyet themelore të përzgjedhjes 

së shkollës që ata ndjekin aktualisht janë: “Mundësia që më jep shkolla për t’u 

punësuar në të ardhmen” (44%), “Familja/miqtë” (41%), dhe “Ofronte 

drejtimin/degën që më pëlqente mua” (40%). Këto rezultate konfirmojnë orientimin 

që nxënësit kanë drejtë tregut të punës si dhe ndikimin e madh të familjarëve në 

përzgjedhjen e shkollës. Duke bërë një krahasim të rezultateve me vitet e kaluara, këto 

mbeten tre arsyet vendimtare të përzgjedhjes së shkollës profesionale, por me një 

frekuencë ndryshimi përqindje negative në pike.   

• Rezultatet e anketimit të vitit 2021 tregojnë se “Shokët/shoqet” përbëjnë burimin 

më të përhapur të informimit mbi shkollën (e pranuar nga 40% e nxënësve) e 

shoqëruar nga informacioni që ato kanë marrë gjatë “Vizitave që kanë bërë pranë 

shkollës profesionale” (22%). Përveç ndikimit që rrethi shoqëror ka patur në dhënien 

e informacionit, vlen të shënohet se “Shkolla Tregtare” ndjek një politikë më bindëse 

kur bëhet fjalë për skedulin e prezantimeve dhe informimit mbi shkollën gjatë vizitave 

që nxënësit potencial bëjnë në ambientet e saj, krahasuar kjo me shkollat e tjera. 

“Shkolla Tregtare” përveç traditës së pritjes së vizitave nga ana e nxënësve, ka 
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ndërtuar dhe skedule prezantimi në shkollat nëntë vjeçare, për të ndarë me ta 

informacion mbi drejtimet dhe aspekte të tjera që ofron kjo shkollë. Nga ana tjeter, 

shkolla “Gjergji Canco” realizon fushata me “agresive” online në funksion të 

informimit të nxënësve potenciale për mundësitë dhe aspekte të tjera të ofruara nga 

shkolla, krahasuar kjo me shkollat e tjera.  

• Për vitin 2021 nxënësit pranojnë së tre faktorët më të rëndësishëm që kanë ndikuar 

në zgjedhjen e drejtimit mësimor që ndjekin aktualisht janë “Mundësitë që i jep ky 

drejtim për të hapur një biznes privat” me 70%, “Mundësitë për praktikë 

profesionale në biznes” me 69%, dhe “Mundësitë e punësimit” me 67%. Një 

disagregim i rezultateve për vitin 2021 sipas gjinisë tregon se femrat kosniderojnë më 

shumë se meshkujt mundësitë që ai drejtim i jep për të shkuar në universitet.  

• Pavarësisht peshave që nxënësit i kanë dhënë faktorëve të ndryshëm si influencues 

në vendimarrjen e tyre për drejtimin mësimor, përsëri rezultatet tregojnë se faktori 

më i rëndësishëm (peshuar në 100%) mbetet mundësia për punësim që ai drejtim i 

siguron.  

• Në anketimin e vitit 2021, nxënësit pranojnë se nëse do të mund të fillonin nga e para, 

ata do të zgjidhnin arsimin profesional (73%), do të zgjidhnin të njëjtën shkollë (70%) 

dhe do të zgjidhnin të njëjtin drejtim (72%). Ka një përqindje të nxënësve të cilët 

shfaqin pasiguri në këtë derjtim (20%). Pasigurinë më të madhe e shfaqin nxënësit e 

Shkollës Teknike Ekonomike në Tiranë (ShTET), krahasuar me shkollat e tjera të marra 

në studim.  

 

Gjetjet kryesore: Procesi i të mësuarit 
 

• Rezultatet e anketimit të 2021, tregojnë se nxënësit kanë një vlerësim të mirë/shumë 

të mirë për njohuritë teorike (83%) dhe aftësitë praktike (81%) të mësuesve. Në nivele 

shumë të larta vlerësimi nxënësit shprehen dhe për metodikën e zhvillimit të mësimit 

(79%), komunikimit (79%) apo aspektet të etikës profesionale të mësuesve (71%). Një 

disagregim i rezultateve sipas shkollave të studiuara, zbulon se nxënësit e ShTET janë 

më të pakënaqurit në lidhje me përdorimin e teknologjisë, përdorimin e materialeve 

digjitale dhe përdorimin e platformave online, krahasuar kjo me tetë shkollat e tjera.  

Një krahasim i rezultateve në nivel të përgjithshëm me vitet e kaluara, tregon se ka 

patur një rritje me 36% krahasur me pesë vite më parë (2021 krahasuar me 2016) të 

vlerësimit të nxënësve mbi përdorimin e platformave online nga ana e mësuesve. 

Rritja e përdorimit të platformave online vitin e fundit është nxitur edhe si rezultat i 

kushteve të krijuara nga pandemia Covid-19. Gjatë pesë viteve të fundit, duket se 

mësuesit kanë përmirësuar dhe rritur përdorimin e pajisjeve teknologjike në funksion 

të procesit të mësimdhënies. Kjo ka shënuar një rritje me 23% (2021 krahasuar me 

2016).  
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• Në anketimin e vitit 2021, nxëënsit pranojnë se metodat më të shpeshta që mësuesit 

përdorin gjatë procesit të mësimdhënies dhe kontrollit të dijeve janë: testet me 

shkrim (77%), metoda e shpjegimit në klasë ku më së shumti mësuesi shpjegon dhe 

nxënësi dëgjon (77%) dhe detyrat e shtëpise (75%). Një krahasim i rezultateve me 

vitet e kaluara tregon për një rrije me 104% të përdorimit të metodës së realizimit të 

testeve përmes platformave online (2021 krahasuar me 2017). Të njëjtën masë 

(103%) rritjeje ka shënuar edhe përdorimi i rrjeteve sociale për qëllim të procesit të 

mësimit (2021 krahasuar me 2017). Gjithashtu, përdorimi i platformave online 

shënohet si metoda e cila ka patur rritjen më të madhe (107% rritje) në përdorim 

gjatë pese viteve të fundit. Rezultatet krahasuese na tregojnë për një rritje të 

metodave që orientohen drejtë përdorimit të teknologjisë dhe platformave online, si 

metoda të nxitura edhe nga zhvillimet e fundit (pandemia Covid-19).  

• Sipas anketës të vitit 2021, nxënësit pranojnë se burimet kryesore të të mesuarit janë 

“Librat e lëndës” (82%) dhe “Shënimet e marra në klasë” (58%). Marrja e shënimeve 

në klasë është burimi i dytë më i rëndësishëm por kjo formë ka shënuar një rënie 

me 19% krahasur me pesë vite më parë. Një rezultat i tillë i mund t’i atribuohet dy 

faktorëve kyesorë: Së pari përpjekjeve të shkollave të arsimit profesional për të rritur 

përdorimin e “blended learning” dhe së dyti aftësia e stafit dhe shkollave për t’ju 

përshtatur sfidave të periudhës së pandemisë Covid-19.  

• Siaps rezultateve të anketimit të vitiT 2021, nxënësit shprehen të kënaqur me 

“Përshtatjen që ka drejtimi i tyre mësimor në tregun e punës” (68%), “Informimin që 

shkolla i bën në lidhje me karrieren” (68%) si dhe “Cilësia e teksteve dhe e 

materialeve që përdorin për të mësuar” (67%). Rezultatet tregojnë për nivele 

mesatare të kënaqësisë mbi kushtet në laboratore, përdorimin e teknologjisë në 

klasë dhe përdorimin e internetit në mjediset e shkollës. Nxënësit e ShTET kanë 

nivelet më të ulëta të kënaqësisë për kushtet në klasa, kushtet në laboratore, 

përdorimin e teknologjisë në klasë, përdorimin e internetit në shkollë dhe mjediset 

e përbashkëta, krahasuar kjo me tetë shkollat e tjera Të marra në studim. Vlerësimet 

e kënaqësisë së nxënësve për të gjitha aspektete e matura, kanë shënuar një 

përmirësim krahasuar me vitet e kaluara me një trend rritës (përvec teknologjisë 

në klasë që ka shënuar një rënIe të lehtë dhe që ky vlerësim i përgjithshëm është 

tepër i ndikueshëm nga rezultatet ekstreme të shkollës SHTET).  

• Në rezultatet e anketimit për vitin 2021 platforma online është pranuar të përdoret 

shumë/jashtëzakonisht shumë nga 43 % e nxënësve dhe kjo ka shënuar një rritje me 

29 pikë përqindje krahasuar me një vit më parë dhe me 15 pikë përqindje krahasur me 

vitin 2017. Laboratorët (39%) dhe mjediset e përbashkëta (35%) vazhdojnë të 

përdorën dhe me një tendencë në rritje krahasuar me vitet e kaluara. Ndërkohë, 

rezultatet tregojnë për një rënie të përdorimit të tabletit, Smart TV dhe Laptop-it ku 

dukshëm janë zëvendësuar me forma të tjera të realizimit të mësimit në shkollë.  

• Në anketën e vitit 2021, nxënësit pranojnë se në procesin e të mësuarit në distancë, 

platformat më të përdorura janë Zoom dhe ËhatsApp.  
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• Për vitin 2021, 9 në 10 studentë zotërojnë një smartphone dhe pothuajse të gjitha ata 

që e zotërojnë një të tillë e përdorin për ndjekjen e mësimit online. 3 në çdo 10 nxënës 

zotëron një laptop dhe vetëm gjysma e tyre e përdorin atë për të ndjekur mësimin 

online. 2 në çdo 10 studentë zotëron një kompjuter por vetëm një pjesë shumë e vogël 

e tyre (9%) e përdorin për të ndjekur mësimin online. Pjesa më e madhe e nxënësve 

(64%) kanë një lidhje interneti por vetëm 34.3 % e tyre e përdorin për të ndjekur 

mësimin online.  

 

Gjetjet kryesore: Shërbimet e tjera në shkollë 
 

• Sipas rezultateve të anketës të vitit 2021, vetëm gjysma e nxëënsve të intervistuar 

kanë dijeni për ekzistencën e një qendre karriere në shkollën e tyre dhe kjo ka 

shënuar një rënie me 7 pikë përqindje krahasur me dy vite më parë dhe me 13 pikë 

përqindje krahasuar me pesë vite më parë. Një mungesë e tillë informacioni mund 

t’i atribuohet edhe situatës së krijuar gjatë vitit të fundit (pandemisë) e cila ka 

kushtëzuar organizimin e aktiviteteve informuese nga ana e qendrës së karrierës. 

Mungesën më të madhe të informacionit për qendrën e karrierës e kanë nxënësit e 

klasës X që duke qenë edhe nën kushte jo normale gjatë vitit të fundit, nuk kanë 

patur mundësinë që të ndërveprojnë më këtë zyrë. Më pak të informuar janë 

nxënësit e ShTET ndërsa më të informuarit janë nxënësit e Shkollës Tregtare.  

• Nxënësit të cilët kanë dijeni për ekzistencën e qendrës së karrierës, e kanë përdorur 

atë për shërbime të ndryshme që ajo ofron. Megjithatë, vetëm 37% e tyre shprehen 

se kanë mbetur shumë/jashtëzakonisht të kënaqur me të. Një vlerësim i tillë ka ardhur 

duke rënë krahasur me pesë vite më parë. Një disagregim i rezultateve për vitin 2021 

sipas shkollave të studiuara, tregon se nxënësit e shkollës “Kristo Isak” kanë nivelin më 

të lartë të kënaqësisë ndërkohë që nxënësit e shkollës “Hamdi Bushati” shprehen më 

të pakënaqurit.  

• Rezultatet e anketimit të vitit 2021, tregojnë se 35% e nxënësve e kanë realizuar 

praktikën profesionale kryesisht në klasat ku zhvillojnë lëndët e përgjithshme dhe 

kjo është rritur me 12 pikë përqindje përgjatë dy viteve të fundit. 26% e nxënësve e 

kanë zhvilluar praktikën profesionale kryesisht në laboratorët e shkollës dhe kjo pa 

shënuar një rritje të lehtë krahasuar me dy vite më parë por një rënie krahasuar me 

pesë vite më parë. 25% e nxënësve pranojnë se për zhvillimin e praktikës 

profesionale kanë ndjekur një qasje të kombinuar midis mjediseve të një biznesi dhe 

mjediseve të shkollës. Megjithatë kjo ka shënuar një rënie me 8 pikë përqindje 

krahasuar me një vit më parë. Një pjesë shumë e vogël e nxënësve (14%) kanë 

zhvilluar praktikën profesionale në një biznes dhe kjo ka shënuar një rënie gjatë tre 

viteve të fundit. Në interpretimin e një rezultati të tillë duhet të përfshihet edhe 

kushtëzimi i hapjes së bizneseve nga periudha e pandemisë.  



11 
 

• Në rezultatet e anketimit të vitit 2021, 7 në 10 nxënës shprehen tepër të kënaqur me 

punën që ka bërë shkolla për t’i gjetur atyre vendin e praktikës profesionale. Një 

vlerësim i tillë ka qenë i qëndrushëm përgjatë viteve të fundit ndërkohë që shihet 

një rrije me 12 pikë përqindje krahasuar me vitin 2017. Një tjetër tregues që 

vlerësohet në nivele tepër të kënaqshme është koha dhe vëmendja që mentori/stafi 

i biznesit i kushton nxënësve gjatë praktikës mësimore. Një vlerësim i tillë është rritur 

me 18 pikë përqindje krahasuar me vitin 2017. Në nivele tepër të kënaqshme dhe të 

qëndrueshme përgjatë tre viteve të fundit mbeten kushtet e punës në biznes dhe 

marrëdhënia që praktikantët ndërtojnë me stafin e biznesit. Gjatë zhvillimit të 

praktikës mësimore, bizneset mund të vendosin që të shpërblejnë në formë 

monetare praktikantin. Megjithatë, vetëm gjysma e nxënësve shprehen të kënaqur 

me masën e shpërblimit që marrin. Pavarësisht një shifre të tillë, përsëri numri i 

nxënësve që shprehen të kënaqur për shpërblimin që marrin, ka ardhur duke u rritur 

nga viti në vit. Mbas përfundimit të praktikës mësimore, nxënësve mund t’ju ofrohet 

mundësia e punësimit me kohë të pjesshme. Një formë e tillë bashkëpunimi duket 

se është konsoliduar gjatë katër viteve të fundit dhe një gjë e tillë duket edhe në 

nivelin e kenaqësisë gjithnjë e në rritje përgjatë pesë viteve të fundit. 

• Për të vlerësuar sesa përafrohen dijet teorike të marra në shkollë me kërkesat e 

tregut të punës, nxënësit janë pyetur që të japin vlerësimin e tyre mbi ngjashmërinë 

e asaj që kërkohet në biznes dhe asaj që ata mësojnë në shkollë. Për vitin 2021, 1 në 

2 studentë pranojnë se ngjashmëria është e madhe ndërkohë që një pjesë shumë e 

vogël (13%) pranojnë se ka pak apo aspak ngjashmëri. Nivelet më të larta të 

hendekut të njohurive midis atyre që marrin në shkollë dhe asaj që kërkohet në 

biznes pranohen nga nxënësit që studiojnë në drejtimet e Teknologjisë Ushqimor dhe 

Elektronikë ndërkohë që vihet re një nivel i lartë përputhshmërie në drejtimet e 

Elektroteknikë dhe Ekonomi-Biznes.  
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Gjetjet kryesore: Pjesëmarrja aktive në shkollë 
 

• Rezultatet e anketimit të vitit 2021 tregojnë se pjesa më e madhe e nxënësve (85%) 

kanë marrëdhënie shumë të mirë/të mirë me mësuesit e tyre dhe një pjesë shumë e 

vogël (3%) shprehen se kanë një marrëdhënie jo të mirë. Kjo marrëdhënië ka 

qëndruar në nivele të kënaqshme ndër vite. Në nivele po kaq të mira mbetet edhe 

marrëdhënia që nxënësit kanë nndërtuar me nxënësit e tjerë në klasë dhe vetëm 3% 

kanë një marrëdhënie jo të mirë.  

• Për të bërë një vlerësim të klimës në klasë për vitin 2021, nxënësit janë pyetur nëse 

gjatë këtij viti shkollor ato kanë qenë dëshmitar të ndonjë konflikti që ka ndodhur 

midis nxënësit dhe mësuesit në klasë. 27% e nxënësve pranojnë se në disa raste ka 

patur ndërkohë që 4.7% pranojnë se kjo ka ndodhur vazhdimisht.  

• Pjesa më e madhe e nxënësve në anketën e vitit 2021 (73%) pranojnë se e njohin 

psikologun e shkollës por vetëm 13 % pranojnë se janë këshilluar vazhdimisht me të.  

• Rezultatet e anketimit të vitit 2021, tregojnë se 12% e nxënësve të intervistuar (që 

do të thotë 360 nxënës nga 3001 të intervistuar) e kanë menduar braktisjen e 

shkollës. Nivelin më të lartë të braktisjes e ka “Shkolla Tregtare” me 16% e shoqëruar 

nga shkolla “Kolin Gjoka”. Niveli i përgjithshëm i braktisjes ka rënë më 6 pikë 

përqindje krahasuar me vitin 2017.  

• Për vitin 2021, arsyeja kryesore e braktisjes së shkollës është emigracioni për 38% të 

tyre. Për të kontrolluar një rezultat të tillë,  nxënësit janë pyetur nëse njohin shokë 

në klasën e tyre që kanë ndërmend të braktisin shkollës. Për vitin 2021, 19% e 

nxënësve pranojnë se njohin një nxënës në klasën e tyre që ka ndërmend të braktisë 

shkollën. Kjo do të thotë se 570 nxëëns nga totali i të intervistuarve, kanë ndërmend 

të braktisin shkollën. Kjo shifer sinjalizon për një “humbje të trurit” në sektorin e 

arsimit profesional në Shqipëri. Kjo shifër ka një tendencë rënië krahasuar me dy vite 

më parë, por që braktisja përgjatë vitit të fundit mund të jetë kushtëzuar dhe nga 

mbyllja e kufijve që shtete të caktuara realizuan si rezultat i pandemisë Covid-19. 

 

Gjetjet kryesore: Punësimi dhe edukimi i mëtejshëm 
 

• Në anketimin e vitit 2021, 1 në 4 nxënës shprehen se do të vazhdojnë studimet e 

larta në fushën ku ato studiojnë aktualisht dhe po aq konfirmojnë se do të kalojnë 

në tregun e punës. Një pjesë e tyre (17%) akoma nuk e kanë marrë një vendim. 1 në 

çdo 10 studentë pranojnë se do të hapin një biznes të tyrë. Rezultet e disagreguara 

sipas shkollave, zbulon një lidhje më të ngushtë të ShTET me kalimin gradual në 

arsimin universitar ndërkohë që për shkollat e tjera shohim një lidhje më të ngushtë 

të kalimit gradual nga arsimi profesional në tregun e punës.  Kalimi gradual për të 

vijuar shkollën e lartë është më e lartë tëk femrat krahasuar me meshkujt ndërkohë 
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që meshkujt janë më të prirur që në nisin një punë menjëherë mbas përfunidmit të 

arsimit profesional.   

• Për vitin 2021, 7 në 10 studentë pranojnë se informacioni që ata kanë marrë nga 

shkolla ka qënë i mjaftueshëm mbi mundësitë që ofron tregu u punës për punësim 

dhe kjo ka ardhur duke u rritur gjatë katër pesë të fundit (përveç vitit 2016).  

• Shkollat e arsimit profesional, përveç ofrimit të informacionin që i japin nxënësve 

mbi mundësitë që ofron tregu i punës, ofrojnë informacion të vazhdueshëm edhe 

për mundësitë që drejtimi i tyre ofron për studimet e larta. Kjo është pranuar nga 70 

% e nxënësve.  

• Për vititn 2021, 75% e nxënësve të anketuar pranojnë se mundësitë e punësimit që 

të ofron arsimi profesional janë më të mëdha krahasuar me përfudnimin e gjimnazit 

të përgjithshëm dhe një rezultat i tillë ka mbetur i qëndrueshëm përgjatë pesë viteve 

të fundit.  

• Për vitin 2021, 72% e nxënësve pranojnë se mundësitë e hapjes së një biznesi privat 

janë më të larta për nxënësit që përfundojnë arsimin profesional, krahasaur me ato 

që përfundojnë një gjimnaz të përgjithshëm dhe një shifër  e tillë mbetet në nivele të 

qëndrueshmër përgjatë katër viteve të fundit. Mundësitë më të mëdha për hapjen e 

një biznesi pranohen më së shumti nga nxënësit e “Shkollës Tregtare”.  

• Për vitin 2021, 1 në çdo 2 nxënës e njeh projektin dhe nivelin më të lartë të njohjes e 

kanë nxënësit e “Shkollës Tregtare” ndërkohë që nivelin më të ulët e kanë nxënësit e 

ShTET. Nxënësit të cilët kanë shprehur se e njohin projektin S4J, janë pyetur nësë kanë 

qenë ndonjëherë pjesë e aktiviteteve të projektit S4J. Vetëm 22% pranojnë se kanë 

qenë pjesë e aktiviteteve të organizuara nga projekti ndërkohë që 65% shprehen se 

nuk kanë qenë pjesë. Pjesëmarrjen më të madhe të nxënësve në aktivitetet e projektit 

S4J e kanë shkolla “Tregtare” dhe Shkolla “Kristo Isak”.   
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II. ANALIZA E REZULTATEVE 
 

2.1 Të dhëna demografike  

 

Për vitin 2021, madhësia e kampionit ishte 3001 nxënës. Tëndenca e shpërndarjes së numrit 

të respondentëve (nxënësve) është e barabartë për çdo klasë, siç tregohet në Tabelën 1. Duke 

konsideruar dhe kushtëzimet e krijuara për shkak të pandemise Covid-19, pyetësori është 

ndërtuar në format online dhe është plotësuar nga studentët nëpërmjet google form.  

Instrumenti i kërkimit ka patur si qëllim që të mbledhë të dhëna dhe të bëjë një vlerësim nga 

ana e nxënësve për aspekte si: shkolla dhe zgjedhjet fillestare, procesi i të mësuarit, shërbimet 

e tjera në shkollë, pjesëmarrja aktive në shkollë, punësimi dhe edukimi i mëtejshëm.  

 

Tabela 1: Shpërndarja e pyetësorëve sipas klasës, 2021 

Klasa  N Pesha  

X 793 26% 

XI 739 25% 

XII 753 25% 

XIII 716 24% 

Total 3001 100% 

 

Norma e kthimit të përgjigjeve në nivel të përgjithshëm rregjistrohet të jete 56%, ku normën 

më të lartë të kthimit e mban “Shkolla Teknike Ekonomike Tirane” (65%).  

 

Tabela 2: Norma e kthimit të përgjigjeve për anketën e vitit 2021 

Shkolla pop.gjithsej* plotesuar % pergjigjeve 

Salih Ceka 619 362 58% 

Gjergj Canco 849 429 51% 

Ali Myftiu 743 329 44% 

SHTET 830 539 65% 

Kristo Isak 194 103 53% 

SHIP 607 354 58% 

Tregtare 326 180 55% 

Kolin Gjoka 521 269 52% 

Hamdi Bushati 718 436 61% 

Grand total 5407 3001 56% 
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Nga totali i nxënësve të intervistuar, meshkujt dominojnë me 72% kundrejt 28 % të gjinisë 

femërore. Në lidhje me përfaqësimin e klasave, ka një shpërndarje të barabartë siç duket edhe 

në Tabelën 3. 

Tabela 3: Shpërndarja e respondentëve sipas gjinisë, 2021      

 

Sipas të dhënave të paraqitura në tabelën e mëposhtme, madhësia e kampionit prej 3001 

respondentësh, ka një shpërndarje në nëntë shkolla të arsimit profesional, ku dominon gjinia 

mashkullore. Kjo i atribuohet edhe natyrës së profilit në disa shkolla profesionale.  

 

Tabela 4: Shpërndarja e kampionit sipas shkollave, 2021 

Shkolla  N % 

Femra Meshkuj TOTALI  Femra Meshkuj 

Kolin Gjoka 136 133 269 51% 49% 

Kristo Isak 40 63 103 39% 61% 

Tregetare 40 140 180 22% 78% 

SHIP 20 334 354 6% 94% 

Gjergji Canco 9 420 429 2% 98% 

Hamdi Bushati 148 288 436 34% 66% 

Salih Ceka 94 268 362 26% 74% 

Ali Myftiu  2 327 329 1% 99% 

SHTET 351 188 539 65% 35% 

 

 

Tre drejtimet profesionale më të preferuara nga nxëënsit janë Hoteleri-Turizëm (26%), 

Ekonomi-Biznes (24%) dhe TIK (15%).  
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Grafiku 1: Drejtimi profesional, 2021 

 

 

Tabela 5: Drejtimi profesional sipas gjinise, 2021 

  Femër Mashkull 

  N  % N  % 

Ekonomi-Biznes 194 23,1% 515 23,8% 

Elektronikë 3 ,4% 35 1,6% 

Elektroteknikë 60 7,1% 200 9,3% 

Elektroteknikë (integruar meelektronikë) 12 1,4% 82 3,8% 

Hoteleri-Turizëm 308 36,7% 458 21,2% 

Instalues i Sistemeve Termohidraulike 45 5,4% 79 3,7% 

Mekanikë 50 6,0% 137 6,3% 

Ndërtim 14 1,7% 22 1,0% 

Shërbime Mjetesh Transporti 46 5,5% 91 4,2% 

Shërbime Sociale dhe Shëndetësore 0 0,0% 69 3,2% 

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK) 77 9,2% 386 17,9% 

Teknologji Ushqimore 0 0,0% 13 ,6% 

Tekstil-Konfeksion 31 3,7% 74 3,4% 

 Total  840 100,0% 2161 100,0% 
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2.2 Shkolla dhe zgjedhjet fillestare 

 

Sipas rezultateve të anketimit për vitin e fundit (2021), 84% e nxënësve kanë konfirmuar që 

kjo shkolla që po ndjekin aktualisht ka qenë zgjedhja e tyre e parë (shiko Grafikun 3). Duke 

bërë një vlerësim sipas drejtimit profesional që nxënësi ndjek, rezulton se më shumë se 20% 

e nxënësve që aktualisht janë në drejtimin e Teknologji Ushqimore, Instalues i Sistemeve 

Termohidraulike, Elektronikë dhe Elektroteknikë, pranojnë se shkolla që janë aktualisht 

studiojnë, nuk ka qenë zgjedhja e tyre e parë.  

 

Grafiku 2: A ishte kjo shkollë zgjedhja jote e parë? Disagregim sipas drejtimit, 2021 

 

Një vlerësim krahasues me vitet e kaluara (shiko Grafikun 3) zbulon për një qëndrueshmëri 

në rezultate, me një tendencë të lehtë rritje. Kjo tregon që nxënësit përgjithësisht janë të 

informuar mirë mbi shkollat e arsimit profesional dhe në pjesën më të madhe janë të qartë 

për përzgjedhjen e tyre.  
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Grafiku 3: P1. A ishte kjo shkollë zgjedhja jote e parë? Rezultatet krahasuese 

 

 

Për të kuptuar influencën e familjarëve në përzgjedhjen e shkollës, nxënësit janë pyetur nësë 

vendimin për të studiuar në këtë shkollë e kanë marrë vetë apo nën ndikimin e familjarëve. 

82% pranojnë së është plotësisht një zgjedhje e tyre ndërkohë që 16% deklarojnë se ishte një 

vendim i prindërve/familjarëve. Sipas tabelës më poshtë, duken që femrat kanë qenë më të 

ndikuara nga prindërit/familjarët për zgjedhjen e shkollës krahasuar me meshkujt.  

 

Tabela 6: P2. Përzgjedhja e shkollës, 2021 

  Gjinia Total 

  Femër Mashkull 

E zgjodha vetë 77,9% 83,9% 82,2% 

E zgjodhën prindërit/familjarët për mua 19,8% 14,6% 16,0% 

Tjetër 2,4% 1,5% 1,8% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 

 

Për vitin 2021, nxënësit janë pyetur mbi arsyet themelore të përzgjedhjes së shkollës ku ato 

studiojnë aktualisht. Siç duket edhe në grafikun e mëposhtëm, tre arsyet më të përmendura 

prej tyre janë: Mundësia që më jep shkolla për t’u punësuar në të ardhmen (44%), 

familja/miqtë (41%), dhe ofronte drejtimin/degën që më pëlqente mua 40%). Këto rezultate 

konfirmojnë orientimin që nxënësit kanë drejtë tregut të punës si dhe ndikimin e madh të 

familjarëve në përzgjedhjen e shkollës. Duhët shënuar që në rezultatet më lart, për vitin 2021 

vetëm 16% e nxënësve pranuan se ishte vendim i prindërve/familjarëve zgjedhja e shkollës, 
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ndërkohë që sipas rezultateve në grafikun e mëposhtëm, kuptojmë një ndikim akoma më të 

madh të familjarëve në vendimin për shkollën e përzgjedhur. Duke bërë një krahasim të 

rezultateve me vitet e kaluara, keto mbetet tre arsyet vendimtare të përzgjedhjes së shkollës 

profesionale, pavarësisht frekuencës së përzgjedhjes që është më e ulët.   

 

Grafiku 4: Faktorët më të rëndësishëm që ndikuan në zgjedhjen e shkollës, rezultate krahasuese 

 

 

Për vitin 2021, nxënësit janë pyetur mbi burimet më të vlefshme të informimit për 

përzgjedhjen e shkollës. Siç tregohet në grafikun e mëposhtëm, shokët/shoqet përbëjnë 

burimin më të përhapur të informimit (e pranuar nga 40% e nxënësve) e shoqëruar nga 

informacioni që ato kanë marrë gjatë vizitave që kanë bërë pranë shkollës profesionale (22%). 

Përveç kësaj, rrjetët sociale janë një burim i moderuar informimi dhe kjo është pranuar nga 

18% e nxënësve të anketuar.  
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Grafiku 5: Burimet e informacionit për përzgjedhjen e shkollës, 2021 

 

 

Përveç ndikimit që rrethi shoqëror ka patur në dhënien e informacionit, vlen të shënohet se 

“Shkolla Tregtare” ndjek një politikë më bindëse kur bëhet fjalë për realizimin e prezantimeve 

dhe dhënien e informacionit mbi shkollën, gjatë vizitave që nxënësit potencial bëjnë në 

ambjentet e saj, krahasuar kjo me shkollat e tjera. Përveç traditës së pritjes së vizitave për 

nxënësit që duan të studiojnë në kët shkolla, shkolla “Tregtare” ka ndërtuar dhe skedule 

prezantimi në shkollat nëntë vjeçare, për të ndarë me ta informacion mbi drejtimet dhe 

aspekte të tjera që ofron kjo shkollë. Nga ana tjeter, shkolla “Gjergji Canco” realizon fushata 

me “agresive” online në funksion të informimit të nxënësve potenciale për mundësitë dhe 

aspekte të tjera të ofruara nga shkolla, krahasuar kjo me shkollat e tjera.  

 

Tabela 7: Burimet e informacionit për përzgjedhjen e shkollës, disagregim sipas shkollës, 2021 

  Shkolla 

Teknike 

Ekonomike 

Ali 

Myftiu 

Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

Nga vizitat që bëra në 

shkollën profesionale 

10,4% 22,2% 17,5% 27,3% 25,4% 30,1% 29,1% 20,7% 34,4% 

Nga interneti dhe rrjetet 

sociale 

14,7% 16,4% 30,8% 15,1% 11,3% 19,7% 15,5% 17,7% 12,8% 

Nga mediat (si TV, gazetë, 

etj.) 

1,1% 4,0% 1,9% 3,4% 3,1% 4,1% 1,9% 2,8% 5,6% 

Nga shokët/shoqet 46,8% 44,1% 40,8% 41,3% 46,3% 27,5% 34,0% 39,0% 24,4% 

Nga prezantimi i shkollës 

gjatë shkollës 9-vjeçare 

12,1% 9,1% 1,9% 9,9% 6,5% 11,5% 14,6% 12,2% 17,8% 

Tjetër 15,0% 4,3% 7,2% 3,0% 7,3% 7,1% 4,9% 7,7% 5,0% 
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Nxënësit janë pyetur për faktorët përcaktues që i kanë nxitur ato për të zgjedhur drejtimin 

mësimor. Për vitin 2021, ata pranojnë së tre faktorët më të rëndësishëm që kanë ndikuar në 

zgjedhjen e drejtimit mësimor që ndjekin aktualisht janë “Mundësitë që i jep ky drejtim për 

të hapur një biznes privat” me 70%, “Mundësitë për praktikë profesionale në biznes” me 

69%, dhe “Mundësitë e punësimit” me 67%.  

 

Grafiku 6: Faktorët ndikues në përzgjedhjen e drejtimit mësimor, 2021 

 

 

Një disagregim i rezultateve për vitin 2021 sipas gjinisë, tregon se në analizimin e faktorëve 

ndikues në përzgjedhjen e drejtimit mësimor, femrat konsiderojnë më shumë se meshkujt 

mundësitë që ai drejtim i jep për të shkuar në universitet. Për faktorët e tjerë, nuk shikohen 

diferenca të ndjeshme.  

 

Tabela 8: Faktorët ndikues në përzgjedhjen e drejtimit mësimor sipas gjinisë, 2021 

 Faktori  Femer Mashkull  

A. Mundësitë e punësimit 64,4% 67,9% 

B. Mundësitë për të fituar të ardhura të larta 60,7% 63,4% 

C. Mundësitë më të mira për të shkuar në universitet 64,6% 53,0% 

D. Përputhja me talentin/interesin tim 59,6% 65,2% 

E. Mundësitë për praktikë profesionale në biznes 68,2% 69,3% 

F. Përvoja e shokëve/shoqeve që ndjekin këtë drejtim 42,3% 47,5% 

G. Më jep mundësine për të hapur një biznes timin 70,6% 70,3% 
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Pavarësisht peshave që nxënësit i kanë dhënë faktorëve të ndryshëm si influencues në 

vendimarrjen e tyre për drejtimin mësimor, përsëri rezultatet tregojnë se faktori më i 

rëndësishëm (peshuar në 100%) është munësitë që ai drejtim i jep për punësim, siç duket 

edhe në Grafikun 7.  

 

Grafiku 7: Faktori më i rëndësishëm në zgjedhjen e drejtimit mësimor, 2021 

 

 

Një paraqitrje e pjesshme krahasimore (vetëm për ato alternativa ku ishte e mundur 

krahasimi), me vitet e kaluara, nuk tregojne për ndryshime të ndjeshme. Kryesisht, këto 

mbeten arsyet themelore për përzgjedhjen e drejtimit mësimor, duke patur kështu një 

qëndrueshmëri në kohë.  

 

Grafiku 8: Faktorët ndikues në përzgjedhjen e drejtimit mësimor sipas gjinisë, rezultate krahasuese 
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Në anketimin e vitit 2021, nxënësit pranojnë se nëse do të mund të fillonin nga e para, ata 

do të zgjidhnin arsimin profesional (73%), do të zgjidhnin të njëjtën shkollë (70%) dhe do të 

zgjidhnin të njëjtin drejtim (72%). Një disagregim gjinor tregon se nuk shikohen diferenca të 

ndjeshme midis femrave dhe meshkujve. Ajo që vjen të shënohet është pasiguria e rreth 

20% të nxënësve që nuk e dinë se çfarë do të bënin nëse do fillonin nga e para. Pasigurinë 

më të madhe e shfaqin nxënësit e Shkollës Teknike Ekonomike në Tiranë, krahasuar me 

shkollat e tjera të marra në studim.  

 

Grafiku 9: Nëse do të mund të filloje nga e para, a do kishe zgjedhur të njëjtin drejtim, shkollë, arsimin profesional? 2021 

 

 

Tabela 9: Nëse do të mund të filloje nga e para, a do kishe zgjedhur të njëjtin drejtim, shkollë, arsimin profesional? 

Disagregim sipas gjinisë, 2021 

  Gjinia 

Femër Mashkull 

N % N % 

P7. Nëse do të mund të filloje nga e para, a do 

të kishe zgjedhur përsëri arsimin profesional? 

Po 626 74,5% 1559 72,1% 

Jo 74 8,8% 217 10,0% 

Nuk e di 140 16,7% 385 17,8% 

P8. Nëse do të mund të filloje nga e para, a do 

të kishe zgjedhur përsëri të njëjtën shkollë? 

Po 602 71,7% 1484 68,7% 

Jo 87 10,4% 259 12,0% 

Nuk e di 151 18,0% 418 19,3% 

P9. Nëse do të mund të filloje nga e para, a do 

të kishe zgjedhur përsëri të njëjtin drejtim? 

Po 591 70,4% 1554 71,9% 

Jo 112 13,3% 236 10,9% 

Nuk e di 137 16,3% 371 17,2% 
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Tabela 10: Nëse do të mund të filloje nga e para, a do kishe zgjedhur të njëjtin drejtim, shkollë, arsimin profesional? Disagregim sipas shkollës, 2021 

    

Shkolla Teknike 

Ekonomike 

Ali 

Myftiu 

Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

N  % N  % N  % N  % N  

P7. Nëse do të mund të filloje nga e para, a do të 

kishe zgjedhur përsëri arsimin profesional? 

Po 68,1% 72,0% 69,5% 74,5% 67,5% 71,4% 83,5% 79,8% 84,4% 

Jo 11,1% 10,6% 10,0% 9,9% 11,9% 10,4% 8,7% 5,8% 5,6% 

Nuk e di 20,8% 17,3% 20,5% 15,6% 20,6% 18,2% 7,8% 14,4% 10,0% 

P8. Nëse do të mund të filloje nga e para, a do të 

kishe zgjedhur përsëri të njëjtën shkollë? 

Po 60,7% 74,8% 61,3% 75,5% 65,0% 69,1% 80,6% 75,1% 83,3% 

Jo 13,9% 8,8% 14,5% 11,7% 13,3% 13,8% 10,7% 6,6% 5,6% 

Nuk e di 25,4% 16,4% 24,2% 12,8% 21,8% 17,1% 8,7% 18,2% 11,1% 

P9. Nëse do të mund të filloje nga e para, a do të 

kishe zgjedhur përsëri të njëjtin drejtim? 

Po 62,7% 73,6% 71,1% 74,8% 63,6% 69,5% 80,6% 79,3% 84,4% 

Jo 14,8% 11,6% 11,2% 12,8% 13,6% 11,9% 11,7% 6,9% 5,0% 

Nuk e di 22,4% 14,9% 17,7% 12,4% 22,9% 18,6% 7,8% 13,8% 10,6% 
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2.3 Procesi i të mësuarit 

 

Puna e mësuesit mund të vlerësohet nga një serë aspektesh duke përfshirë: mënyrën sesi e 

zhvillon mësimin, njohuritë teorike dhe praktike mbi lëndën, aftësia për të përdorur 

teknologjinë gjatë procesit të mësimdhënies, etika profesionale, etj. 

Sipas rezultateve të vitit 2021, përgjithësisht nxënësit kanë një vlerësim të mirë/shumë të 

mirë për njouritë teorike (83%) dhe aftësitë praktike (81%) të mësuesve. Në nivele shumë të 

larta vlerësimi, nxënësit shprehen dhe për metodikën e zhvillimit të mësimit (79%), 

komunikimit (79%) apo aspektet të etikës profesionale të mësuesve (71%). Megjithatë, për 

vitin 2020 nxënësit vlerësojnë në nivele mesatare aspekte që lidhen me përdorimin e 

teknologjisë (63%) në funksion të mësimit dhe përdorimin e materialeve digjitale, duke 

shprehur dhe një vlerësim jo shumë të lartë krahasur me komponentëte e tjerë (68%) për 

përdorimin e platformave online.  

Një disagregim i rezultateve sipas shkollave të studiuara, zbulon se nxënësit e SHTET janë më 

të pakënaqurit në lidhje me përdorimin e teknologjisë, përdorimin e materialeve digjitale dhe 

përdorimin e platofrmave online, krahasuar kjo me tetë shkollat e tjera. Për aspektet e tjera, 

nuk shikohen diferenca të ndjeshme.  

 

Grafiku 10: Si i vlerëson mësuesit për sa më poshtë? Disagregim sipas shkollave, 2021 

  SHTET Kolin 

Gjoka  

Kristo 

Isak  

Salih 

Ceka 

Ali 

Myftiu  

Gjergji 

Canco  

Hamdi 

Bushati  

Industriale 

Pavaresia  

Shkolla 

Tregtare  

A. Mënyra se si zhvillohet procesi i 

mësimit 

73,70% 79% 82% 86% 79% 78% 76% 80% 88% 

B. Njohuritë për lëndën nga ana e 

mësuesve 

83,50% 79% 83% 89% 80% 81% 81% 79% 91% 

C. Komunikimi i mesuesve me 

nxënësit 

72,00% 80% 81% 86% 78% 76% 82% 77% 86% 

D. Përdorimi i pajisjeve teknologjike 

nga mësuesit në mësimdhënie (psh 

kompjuter, tablet etj) 

44,90% 65% 71% 70% 60% 67% 64% 65% 80% 

E. Etika profesionale (sjellja, 

qëndrimi etj.) 

75,10% 76% 80% 85% 78% 79% 81% 79% 90% 

F. Aftësitë praktike 77,20% 76% 82% 89% 79% 80% 79% 81% 89% 

G. Puna e pavarur/individuale me 

nxënësit 

67,00% 73% 72% 82% 72% 71% 70% 75% 86% 

H. Përdorimi i platformave online 

(Google Classroom, MesoVET etj) 

59,60% 65% 67% 84% 61% 76% 65% 63% 82% 

I. Përdorimi i materialeve mësimore 

digjitale 

57,10% 64% 71% 75% 61% 68% 63% 67% 81% 
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Duke bërë një krahasim më vitet e kaluara, vlen për t’u shënuar se ka patur një rritje me 36% 

krahasur me pesë vite më parë (2021 krahasuar me 2016) të vlerësimit të nxënësve mbi 

përdorimin e platformave online nga ana e mësuesve. Rritja e përdorimit të platformave 

online vitin e fundit është nxitur/kushtëzuar edhe nga periudha e pandemisë Covid-19.  

Gjatë katër vjeçarit të fundit, duket se mësuesit kanë përmirësuar dhe rritur përdorimin e 

pajisjeve teknologjike në funksion të procesit të mësimdhënies. Kjo ka shënuar një rritje me 

23% (2021 krahasuar me 2016).  

Të gjithe treguesit e vlerësimit të mësuesve, kanë pësuar një përmirësim krahasuar me katër 

vite më parë. Megjithatë, nga viti në vit shikohet një trend jo i qëndrueshëm rritës.  

 

Grafiku 11: Si i vlerëson mësuesit për sa më poshtë? Rezultate krahasuese 
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Tabela 11: Në përgjithësi, sa po përdoren aktualisht metodat e mëposhtme të mësimdhënies dhe kontrollit të dijeve? 

Disagregim sipas shkollave, 2021 

  SHTET Kolin 

Gjoka  

Kristo 

Isak  

Salih 

Ceka 

Ali 

Myftiu  

Gjergji 

Canco  

Hamdi 

Bushati  

Industriale 

Pavaresia  

Shkolla 

Tregtare  

A. Përdorimi i platformave online 

(MesoVET, video etj. 

51% 55% 69% 71% 54% 62% 53% 54% 75% 

B. Diskutime të hapura në klasë 61% 64% 72% 74% 69% 63% 69% 66% 75% 

C. Puna në grup 53% 57% 68% 69% 63% 61% 64% 57% 72% 

D. Puna me projekte 65% 63% 78% 74% 71% 66% 65% 66% 78% 

E. Mësuesi shpjegon, nxënësi 

dëgjon 

72% 70% 82% 86% 81% 75% 73% 78% 81% 

G. Pyetje nga vendi 65% 70% 76% 75% 70% 68% 69% 75% 77% 

H. Puna e pavarur/individuale e 

nxënësve 

66% 74% 75% 77% 70% 70% 65% 70% 77% 

I. Detyra shtëpie 74% 78% 78% 82% 71% 77% 68% 72% 87% 

J. Prezantime të nxënësve në klasë 53% 68% 75% 74% 67% 62% 60% 62% 79% 

K. Specialistë/biznesmenë vijnë 

flasin në klasë 

27% 43% 53% 53% 45% 42% 46% 44% 63% 

L. Teste me shkrim 73% 80% 83% 83% 75% 75% 73% 74% 86% 

M. Teste përmes platformave 

online 

25% 45% 51% 58% 51% 48% 49% 52% 73% 

N. Përdorimi i shembujve praktikë 58% 69% 75% 79% 71% 68% 63% 64% 83% 

O. Përdorimi i rrjeteve sociale për 

qëllim mësimi 

48% 61% 73% 73% 65% 55% 61% 59% 72% 

 

Në terma relative, shihet që ka një rritje me 104% të përdorimit të metodës së realizimit të 

testeve përmes platformave online (2021 krahasuar me 2017).  

Të njëjtën masë (103%) rritjeje ka shënuar edhe përdorimi i rrjeteve sociale për qëllim mësimi 

(2021 krahasuar me 2017).  

Gjithashtu, përdorimi i platformave online shënohet si metoda e cila ka patur rritjen më të 

madhe në përdorim gjatë katër viteve të fundit. Përdorimi i  kësaj metode ka shënuar një 

rritje me 107% (2021 krahasuar me 2017).  

Si përfundim, rezultatet tregojnë për një rritje të metodave që orientohen drejtë përdorimit 

të teknologjisë dhe platformave online si metoda të nxitura edhe nga zhvillimet e fundit 

(pandemia). Pavarësisht që këto nuk listohen në format tradicionale të metodave të 

përdorura, përdorimi i tyre ka patur një trend rritës me një amplitudë tepër të madhe.  
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Tabela 12: Në përgjithësi, sa po përdoren aktualisht metodat e mëposhtme të mësimdhënies dhe kontrollit të dijeve? 

Rezultate krahasuese 

  2016 2017 2018 2019 2021 Mesatare  

P12_M. Teste përmes platformave online   23% 22% 17% 47% 27% 

P12_J. Prezantime të nxënësve në klasë 59% 52% 55% 54% 64% 57% 

P12_O. Përdorimi i rrjeteve sociale për qëllim mësimi   30% 30% 27% 61% 37% 

P12_G. Pyetje nga vendi 64% 66% 71% 72% 71% 69% 

P12_H. Puna e pavarur/individuale e nxënësve 61% 58% 60% 64% 70% 63% 

P12_L. Teste me shkrim 74% 74% 80% 83% 77% 78% 

P12_I. Detyra shtëpie 60% 68% 72% 68% 75% 69% 

P12_D. Puna me projekte 71% 70% 73% 76% 68% 72% 

P12_K. Specialistë/biznesmenë vijnë flasin në klasë 36% 30% 33% 28% 43% 34% 

P12_A. Përdorimi i platformave online (MesoVET, video)   28% 32% 24% 58% 36% 

P12_N. Përdorimi i shembujve praktikë 61% 51% 53% 63% 68% 59% 

P12_C. Puna në grup 66% 55% 60% 62% 61% 61% 

P12_E. Mësuesi shpjegon, nxënësi dëgjon 62% 67% 73% 72% 77% 70% 

P12_B. Diskutime të hapura në klasë 67% 62% 67% 71% 67% 67% 

 

Përveç metodave që mësuesit përdorin në funksion të procesit të mësimdhënies, nxëënsit 

janë pyetur edhe në lidhje me materialet që ato përdorin për të mësuar. Për vitin 2021, 

librat e lëndës (82%) dhe shënimet e marra në klasë (58%) mbeten dy burimet kryesore të 

të mësuarit. Përdorimi i librave për lëndët përkatëse, mbetet forma tradicionale e marrjes 

së informacionet përgjatë pesë viteve të fundit dhe rezultatet përgjithësisht mbeteten të 

qëndrueshme.  

Marrja e shënimeve në klasë është burimi i dytë më i rëndësishëm mbas librave të lëndës. 

Megjithatë, kjo formë ka shënuar një rënie me 19% krahasur me pesë vite më parë. Një 

rezultat i tillë i atribuohet dy faktorëve kyesorë: Së pari përpjekjeve të shkollave të arsimit 

profesional për të rritur përdorimin e “blended learning” dhe së dyti aftësia e stafit dhe 

shkollave për t’ju përshtatur sfidave të periudhës së pandemisë.  
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Grafiku 12: Çfarë materialesh përdor për të mësuar? Rezultate krahasuese 

 

 

Për vitin 2021, nxënësit janë pyetur që të japin vlerësimin e tyre në lidhje me një serë 

aspektesh të listuara si në grafikun e mëspohtëm (Grafiku 13). Nxënësit shprehen të kënaqur 

me përshtatjen që ka drejtimi i tyre mësimor në tregun e punës (68%), informimi që shkolla i 

bën në lidhje me karrieren (68%) si dhe cilësia e teksteve dhe e materialeve që përdorin për 

të mësuar (67%). Rezultatet tregojnë për nivele mesatare të kënaqësisë mbi kushtet në 

laboratore dhe pajisjet që përdoren në to, përdorimin e teknologjisë në klasë dhe 

përdorimin e internetit në mjediset e shkollës. 

Një disagregim i rezultateve sipas shkollave profesionale, tregon se nxënësit e ShTET kanë 

nivelet më të ulëta të kënaqësisë për kushtet në klasa, kushtet në laboratore, teknologjia në 

klasë, interneti në shkollë dhe mjediset e përbashkëta në klasë, krahasuar kjo me tetë shkollat 

e tjera në marra në studim.  

Tabela 13: Sa i kënaqur je me aspektet e mëposhtme në shkollë? Disagregim sipas shkollës, 2021 

  Shkolla 

Teknike 

Ekonomike 

Ali 

Myftiu 

Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

P14_A.  Kushtet në klasa 38,8% 75,7% 78,6% 58,3% 59,3% 80,7% 83,5% 66,3% 75,0% 

P14_B.  Kushtet në laboratore 15,4% 54,1% 70,9% 54,6% 56,2% 46,1% 74,8% 67,7% 68,9% 

P14_C.  Cilësia e teksteve dhe 

materialeve për të mësuar 

52,9% 69,0% 66,4% 69,0% 63,6% 67,7% 76,7% 76,8% 78,3% 

P14_D.  Mjetet, pajisjet e punës 

në praktikën në shkollë 

30,1% 66,6% 68,1% 65,8% 68,4% 61,0% 78,6% 79,6% 81,1% 

P14_E.  Lënda e parë që 

përdoret në praktikën në 

shkollë 

43,8% 71,1% 70,6% 66,7% 65,8% 66,9% 77,7% 78,2% 82,8% 

P14_F.  Përputhja e përmbajtjes 

së lëndëve/moduleve me 

teknologjinë e fundit 

38,0% 62,9% 65,5% 59,9% 59,3% 61,3% 72,8% 72,9% 75,6% 
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P14_G.  Përshtatja e drejtimit 

mësimor (degës) me tregun e 

punës 

55,5% 69,3% 67,6% 67,0% 66,4% 67,7% 75,7% 80,9% 85,6% 

P14_H.  Informimi mbi karrierën 58,4% 67,8% 66,0% 68,8% 60,7% 70,3% 76,7% 78,7% 82,8% 

P14_I. Teknologjia në klasë 21,5% 58,4% 57,6% 53,2% 54,8% 59,5% 70,9% 63,8% 73,9% 

P14_J. Interneti në shkollë 17,1% 56,8% 63,2% 60,6% 50,8% 68,8% 78,6% 53,3% 75,0% 

P14_K. Mjediset e përbashkëta 

jashtë klase (psh infoteka) 

21,5% 57,8% 54,8% 62,4% 60,7% 51,3% 68,0% 59,9% 73,3% 

 

Vlerësimet e kënaqësisë së nxënësve për të gjitha aspektete e mëposhtme, kanë shënuar 

një përmirësim krahasuar me vitet e kaluara. Siç duket edhe grafikishit, të gjitha vlerësimet 

kanë një trend rritës (përveç teknologjisë në klasë që ka shënuar një rënie të lehtë dhe që ky 

vlerësim i përgjithshëm është tepër i ndikueshëm nga rezultatet ekstreme të shkollës SHTET).  

 

Grafiku 13: Sa i kënaqur je me aspektet e mëposhtme në shkollë? Rezultate krahasuese 
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Në funksion të procesit të mësimdhënies, shkollat e arsimit profesional aktualisht përdorin 

një serë instrumentash dhe materialesh. Në këtë kontekst, nxënesit janë pyetur për 

shpeshtësinë e përdorimit të tyre, duke dhënë një vlerësim me shkallë Likert nga 1 (Aspak) në 

5 (Jashtëzakonisht Shumë). Kompjuteri, Smart TV dhe Tablet janë tre pajisjet më pak të 

përdorura në të gjitha shkollat, ku nivelet më të ulëta të përdorimit shihen në SHTET. Kjo e 

fundit ka në nivele të ulta edhe përdorimin e laboratorëve por një rezultat i tillë lidhet dhe 

me drejtimet që ofron kjo shkollë dhe rëndësinë e laboratorëve në aftësimin e nxënësve. 

Përgjithësisht, SHTET ka nivelet më të ulëta të të gjitha aspekteve të matura sa më poshtë.  

 

Tabela 14: Sa shpesh i përdor në shkollë? Disagregim sipas shkollës, 2021 

  SHTET Ali 

Myfti

u 

Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

P15_A. Kompjuter 7,4% 28,0% 39,9% 26,6% 35,6% 24,5% 48,5% 42,5% 47,2% 

P15_B. Laptop 10,8% 21,9% 15,6% 29,8% 37,3% 32,3% 59,2% 22,9% 50,0% 

P15_C. Smart TV 7,8% 22,2% 17,7% 33,0% 33,6% 27,5% 45,6% 26,8% 51,1% 

P15_D. Tablet 8,2% 22,5% 15,4% 23,4% 22,9% 14,5% 28,2% 23,8% 40,6% 

P15_E. Platforma online 

(Mesovet, CISCO, etj) 

24,1% 36,8% 46,9% 43,3% 38,1% 45,0% 49,5% 59,7% 68,3% 

P15_F. Laboratorët 7,4% 40,7% 63,4% 35,1% 41,8% 23,0% 48,5% 58,6% 50,0% 

P15_G. Mjediset e 

përbashkëta jashtë klase 

(psh infoteka) 

9,6% 37,7% 34,0% 42,4% 41,8% 29,0% 54,4% 45,0% 56,7% 

P15_H. Materialet 

mësimore online në lëndët 

teorike dhe praktike 

36,2% 51,7% 61,5% 50,7% 54,2% 47,6% 69,9% 66,6% 66,1% 

 

Në nivele të përgjithshme, për vitin 2021, 1 në 2 nxënës pranojnë se materialet mësimore 

online në lëndët teorike dhe praktike përdoren shumë/jashtëzakonisht shumë dhe kjo ka 

shënuar një rritje me 18 pikë përqindje krahasuar me vitin 2017.  

Platforma online është pranuar të përdoret shumë/jashtëzakonisht shumë nga 43 % e 

nxënësve për vitin 2021 dhe kjo ka shënuar një rritje me 29 pikë përqindje krahasuar me dy 

vite më parë dhe me 15 pikë përqindje krahasur me vitin 2017. Një rritje e përdorimit të 

platformës online konfirmohet edhe nja një seri pyetjesh të prezantuara edhe më lart. 

Laboratorët (39%) dhe mjediset e përbashkëta (35%) vazhdojnë të përdorën dhe me një 

tendencë në rritje krahasuar me vitet e kaluara.  

Ndërkohë, rezultate tregojne për një rënje të përdorimit të tabletit, Smart TV dhe Laptop-it 

ku dukshëm janë zëvendësuar me forma të tjera të realizimit të mësimit në shkollë.  
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Grafiku 14: Sa shpesh i përdor në shkollë? Rezultate krahasuese 

 

Shënim: Shumatore e “Shumë” dhe “Jashtëzakonisht shumë” 

 

Për vitin 2020, nxënësit janë pyetur në lidhje me përdorimin e platformave dhe formave të 

tjera për realizimin e mësimit në distancë.  

Nxënësit pranojnë se në procesin e të mësuarit në distancë, platfomrat më të përdorura janë 

Zoom dhe WhatsApp. 

 

Grafiku 15: Sa shpesh i përdor në shtëpi gjatë mësimit online? 2021 
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Të disagreguara sipas shkollave, rezultatet tregojnë se platforma Zoom është më e përdorura 

në SHTET por relativisht më pak e përdorur në shkollat e tjera. Pavarësisht këtij rezultati të 

vëçantë për SHTET, vlen të përgjithësoshet se ËhatsApp mbetet forma më e përdorur për të 

gjitha shkollat për realizimin e mësimit në disatncë dhe RTSH Shkolla më pak e përdorura. 

 

Tabela 15: Sa shpesh i përdor në shtëpi gjatë mësimit online? Disagregim sipas shkollës, 2021 

  SHTET Ali 

Myftiu 

Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresi

a 

Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

P16_A. Platformën 

Mesovet 

15,8% 40,7% 31,5% 39,7% 32,5% 41,3% 42,7% 54,4% 67,8% 

P16_B. Google 

Classroom 

12,4% 35,3% 83,2% 33,3% 30,8% 36,8% 30,1% 82,9% 51,1% 

P16_C. RTSH shkolla 9,3% 31,0% 19,1% 27,3% 29,1% 19,3% 35,0% 33,1% 47,2% 

P16_D. ËhatsApp 70,7% 80,5% 76,5% 78,9% 78,8% 86,6% 84,5% 79,8% 88,9% 

P16_E. Zoom 92,2% 49,8% 56,9% 46,8% 26,3% 44,6% 27,2% 31,5% 49,4% 

 

Për vitin 2021, të anketuarit (nxënësit) janë pyetur në lidhje me zotërimin e pajisjeve dhe 

lidhjes së internetit që mund të lehtësojnë procesin e të mësuarit. 9 në 10 studentë zotërojnë 

një smartphone dhe pothuajse të gjitha ata që e zotërojnë një të tillë e përdorin për ndjekjen 

e mësimit online. 3 në çdo 10 studentë zotëron një laptop dhe vetëm gjysma e tyre e përdorin 

atë për të ndjekur mësimin online. 2 në çdo 10 studentë zotëron një kompjuter por vetëm një 

pjesë shumë e vogël e tyre (9%) e përdorin për të ndjekur mësimin online. Pjesa më e madhe 

e nxënësve (64%) kanë një lidhje interneti por vetm 34.3 % e tyre e përdorin për të ndjekur 

mësimin online.  

 

Grafiku 16:  A i ke në shtëpi të mëposhtmet dhe me cilën nga pajisjet e mëposhtme ndiqni mësimin online? 2021 
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2.4 Shërbimet e tjera në shkollë 

 

Shkollat e arsimit profesional, përveç misionit të tyre bazë të mësimdhënies, ofrojnë një serë 

shërbimesh të tjera në funksion të nxënësve të tyre. Një nga këto është dhe shërbimi nga 

qendra e karrierës. Megjithatë, duhet shënuar që jo të gjithë nxënësit kanë dijeni për 

ekzistencën e nje qendre të tillë dhe për shërbimet që ajo ofron. Sipas rezultateve të anketës 

të vitit 2021, vetëm gjysma e nxëënsve të intervistuar kanë dijeni për ekzistencën e një 

qendre të tillë dhe kjo ka pësuar një rënie me 7 pikë përqindje krahasur me dy vite më parë 

dhe me 13 pikë përqindje krahasuar me katër vite më parë. Një mungesë e tillë informacioni 

mund t’i atribuohet edhe situatës së krijuar gjatë vitit të fundit (pandemisë) e cila ka 

kushtëzuar organizimin e aktiviteteve informuese nga ana e qendrës së karrierës. Sipas 

pritshmërive, mungesën më të madhe të informacionit për qendrën e karrierës, duhet ta 

kenë nxënësit e klasës X që duke qënë edhe nën kushte jo normale gjatë vitit të fundit, nuk 

kanë patur mundësinë që të ndërveprojnë me këtë zyrë. Kështu, rezultatet e grafikut të 

mëposhtëm tregojnë se sa më shumë vite studimi në një shkollë, aq më e lartë është edhe 

informimi mbi qendrën e karrierës (Grafiku 17) 

 

Grafiku 17: A je në dijeni nëse keni në shkollën tuaj njësi zhvillimi (qendër karriere)? Disagregim sipas klases, 2021 
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Një disagregim i rezultateve sipas shkollave, konfirmon se më pak të informuar janë nxënësit 

e SHTET ndërsa më të informuarit janë nxënësit e Shkollës Tregtare.  

 

Tabela 16: A je në dijeni nëse keni në shkollën tuaj njësi zhvillimi (qendër karriere)? 2021 

  Shkolla 

Teknike 

Ekonomike 

Ali Myftiu Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

Po 22,4% 45,0% 41,5% 66,7% 60,2% 78,4% 56,3% 45,3% 85,0% 

Jo 24,7% 17,6% 16,1% 8,5% 9,0% 5,2% 8,7% 12,7% 4,4% 

Nuk 

e di 

52,9% 37,4% 42,4% 24,8% 30,8% 16,4% 35,0% 42,0% 10,6% 

 

 

Grafiku 18: A je në dijeni nëse keni në shkollën tuaj njësi zhvillimi (qendër karriere)? Rezultatet krahasuese 
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shërbime ndryshme që ajo ofron. Megjithatë, vetëm 37% e tyre shprehen se kanë mbetur 

shumë/jashtëzakonisht të kënaqur me të. Një vlerësim i tillë ka ardhur duke rënë krahasur 

me katër vite më parë.  

 

 

 

64%

14%

19%

71%

12%

18%

58%

23%
19%

51%

14%

35%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Po Jo Nuk e di

2017 2018 2019 2021



36 
 

 

Grafiku 19: Sa të ka shërbyer Njësia e Zhvillimit / Qendra e Karrierës këtë vit shkollor? Rezultatet krahasuese 

 

 

Një disagregim i rezultateve për vitin 2021 sipas shkollave të studiuara, tregon se nxënësit e 

shkollës Kristo Isak kën nivelin më të lartë të kënaqësisë ndërkohë që nxënësit e shkollës 

“Hamdi Bushati” shprehen më të pakënaqurit.  

 

Tabela 17: P21. Sa të ka shërbyer Njësia e Zhvillimit / Qendra e Karrierës këtë vit shkollor? Disagregim sipas shkollës, 2021 

  SHTET Ali 

Myftiu 

Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

Aspak 10,7% 12,2% 22,5% 15,1% 21,1% 17,1% 12,1% 7,3% 13,1% 

Pak 9,9% 6,1% 15,7% 19,6% 16,0% 13,3% 6,9% 7,3% 13,1% 

Deri diku 46,3% 36,5% 33,7% 29,9% 30,0% 37,0% 31,0% 39,0% 27,5% 

Shumë 28,1% 32,4% 22,5% 25,8% 23,5% 26,5% 41,4% 38,4% 35,3% 

Jashtëzakonisht 

shumë 

5,0% 12,8% 5,6% 9,6% 9,4% 6,2% 8,6% 7,9% 11,1% 

 

Nxënësit që kanë dijeni mbi ekzistencën e Qendrës së Karrierës pranojnë se e kanë vizituar 

shpesh vetëm në 27 % të rasteve ndërkohë që mbizotëron përgjigja pak herë me 50%.  
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Grafiku 20: Sa herë e keni vizituar Njësinë e Zhvillimit / Qendrën e Karrierës apo jeni takuar me mesuesit përgjegjës të 

njësisë/qendrës? 2021 

 

Nxënësit që kanë dijeni mbi zyrën e karrierës, e kanë përdorur kryesisht atë për të marrë 

orientime mbi drejtimin/profilin mësimor (41.4%) dhe për të gjetur një biznes për realizimin 

e praktikës profesionale (31.4%).  

 

Grafiku 21:  Si të ka shërbyer Njësia e Zhvillimit / Qendra e Karrierës? 2021 
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profesional ofrojnë forma të kombinuara të zhvillimit të praktikës profesionale. Për vitin 

2021, pjesa më e madhe e nxënësve të SHTET (67%) e kanë zhvilluar prakiktën profesionale 

kryesisht në klasën ku zhvillojnë lëndët e përgjithshme ndërkohë që kryeson shkolla “Hamdi 

Bushati” (22.2%) ku nxënësit kanë zhvilluar praktikën profesionale në ambjentet e një 

biznesi.  

 

Tabela 18: Ku i realizon modulet e praktikës profesionale? Disagregim sipas shkollës, 2021 

  SHTET Ali 

Myftiu 

Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresi

a 

Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

Kryesisht në klasën ku 

zhvillojmë lëndët e 

përgjithshme 

67,3% 29,5% 9,8% 37,2% 33,9% 42,4% 24,3% 20,2% 26,1% 

Kryesisht në laborator 5,6% 33,7% 74,8% 13,1% 35,9% 7,4% 3,9% 26,0% 11,7% 

Kryesisht në biznes 3,9% 13,7% 3,3% 22,2% 13,6% 30,1% 18,4% 15,7% 17,8% 

Dhe në biznes dhe 

shkollë 

23,2% 23,1% 12,1% 27,5% 16,7% 20,1% 53,4% 38,1% 44,4% 

 

Për vitin 2021, 35% e nxënësve e kanë realizuar praktikën profesionale kryesisht në klasat 

ku zhvillojnë lëndët e përgjithshme dhe kjo është rritur me 12 pikë përqindje përgjatë dy 

viteve të fundit. Zhvillimi i praktikave profesionale në ambientet e klasës vitin e fundit është 

kushtrëzuar edhe nga mbyllja e përkohshme e bizneseve.  

26% e nxënësve e kanë zhvilluar praktikën profesionale kryesisht në laboratoret e shkollës 

dhe kjo ka shënuar një rritje të lehtë krahasuar me një dy më parë por një rënie krahasuar 

me katër vite më parë.  

25% e nxënësve pranojnë se për zhvillimin e praktikës profesionale kanë ndjekur një qasje 

të kombinuar midis mjediseve të një biznesi dhe mjediseve të shkollës. Megjithatë, kjo ka 

shënuar një rënje me 8 pikë përqindje krahasuar me një vit më parë.  

Një pjesë shumë e vogël e nxënësve (14%) kanë zhvilluar praktikën profesionale në një 

biznes dhe kjo ka shënuar një rënie gjatë tre viteve të fundit. Në interpretimin e një rezultati 

të tillë duhet të përfshihet edhe kushtëzimi i hapjes së bizneseve nga periudha e pandemisë.  
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Grafiku 22: Ku i realizon modulet e praktikës profesionale? Rezultate krahasuese 

 

 

Për vitin 2021, nxënësit pranojnë (61%) se mësuesi i njësisë së zhvillimit dhe mësuesi 

kujdestar i kanë ndihmuar në gjetjen e praktikës profesionale.  

 

Grafiku 23: Si e ke gjetur praktikën profesionale që po zhvillon në biznes? 2021 
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“Kolin Gjoka” dhe “Salih Ceka”, roli i mësuesit kujdestar dhe atij të nëjsisë së zhvillimit në 
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Tabela 19: Si e ke gjetur praktikën profesionale që po zhvillon në biznes? 2021 

  SHTET Ali 

Myftiu 

Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

Nëpërmjet 

mësuesit kujdestar 

26,0% 26,4% 33,3% 35,0% 10,3% 43,0% 21,6% 28,2% 25,0% 

Nëpërmjet 

mësuesit të njësisë 

së zhvillimit 

61,6% 23,1% 33,3% 26,3% 3,7% 25,9% 33,8% 41,0% 31,3% 

Nëpërmjet 

instruktorit 

,7% 7,4% 12,1% 3,2% 11,2% 3,0% 13,5% 11,8% 18,8% 

E kam gjetur vetë 

duke kontaktuar 

biznesin 

6,2% 38,8% 15,2% 32,7% 67,3% 25,2% 29,7% 15,9% 22,3% 

Tjetër 5,5% 4,1% 6,1% 2,8% 7,5% 3,0% 1,4% 3,1% 2,7% 

 

 

Për të bërë një vlerësim më të thelluar të një serë aspektesh që lidhen me praktikën 

mësimore, nxënësit janë pyetur të japin vlerësimin e tyre me shkallë Likert ku 1-Aspak i 

kënaqur dhe 5-Jashtëzakonisht shumë i kënaqur.  

Për vitin 2021, 7 në 10 nxënës shprehen tepër të kënaqur me punën që ka bërë shkolla për 

t’i gjetur atyre vendin e praktikës profesionale. Një vlerësim i tillë ka qenë i qëndrueshëm 

përgjatë tre viteve të fundit ndërkohë që shihet një rrije me 12 pikë përqindje krahasuar me 

vitin 2017.  

Për vitin 2021, nxënësit shprehen shumë të kënaqur (74%) me punën që mësuesi/instruktori 

ka bërë përgjatë mbikqyrjes së procesit të praktikës mësimore. Ky vlerësim ka mbetur i 

qëndrueshëm krahasuar me vitet e kaluara.  

Një tjetër tregues që vlerësohet në nivele tepër të kënaqshme është koha dhe vëmendja që 

mentori/stafi i biznesit i kushton nxënësve gjatë praktikës mësimore. Një vlerësim i tillë 

është rritur me 18 pikë përqindje krahasuar me vitin 2017. 

Në nivele tepër të kënaqshme dhe të qëndrueshme përgjatë tre viteve të fundit mbeten dhe 

kushtet e punës në biznes dhe marrëdhënia që praktikantët ndërtojnë më stafin e biznesit. 

Gjatë zhvillimit të praktikës mësimore, bizneset mund të vendosin që të shpërblejnë në 

formë monetare prktikantin. Megjithatë, vetëm gjysma e nxënësve shprehen të kënaqur me 

masën e shpërblimit që marrin. Pavarësisht një shifre të tillë, përsëri numri i nxënësve që 

shprehen të kënaqur për shpërblimin që marrin, ka ardhur duke u rritur nga viti në vit.  

Mbas përfundimit të praktikës mësimore, nxënësve mund t’ju ofrohet mundësia e punësimit 

me kohë të pjesshme. Një formë e tillë bashkëpunimi duket se është konsoliduar gjatë katër 

viteve të fundit dhe një gjë e tillë duket edhe në nivelin e kenaqësisë gjithnjë e në rritje 

përgjatë katër viteve të fundit. 
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Grafiku 24: Sa i/e kënaqur je me? Rezultate krahasuese 

 

 

Siç u prezantua dhe më lart, një pjesë e nxënësve i kanë realizuar prakikat mësimore pranë 

ambienteve të bizneseve ose duke perdorur një kombinim të vizitave në biznes dhe shkollë. 

Për të vlerësuar sesa përafrohen dijet teorike të marra në shkollë me kërkesat e tregut të 

punës, nënësit janë pyetur që të japin vlerësimin e tyre mbi ngjashmërinë e asaj që kërkohet 

në biznes dhe asaj që ata mësojnë në shkollë. 1 në 2 studentë pranojnë se ngjashmëria është 

e madhe ndërkohë që një pjesë shumë e vogël (13%) pranojnë se ka pak apo aspak 

ngjashmëri.  

 

Grafiku 25: Sa e ngjashme është ajo që kërkohet në biznes me njohuritë që merren në shkollë? 2021 
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Nivelet më të larta të hendekut të njohurive midis atyre që marrin në shkollë dhe asaj që 

kërkohet në biznes pranohen nga nxënësit që studiojnë në drejtimet e Teknologjisë 

Ushqimore dhe Elektronikë ndërkohë që vihet re një nivel i lartë përputhshmërie në 

drejtimet e Elektroteknikë dhe Ekonomi-Biznes.  

 

Tabela 20: Sa e ngjashme është ajo që kërkohet në biznes me njohuritë që merren në shkollë? Disagregim sipas drejtimit 

mësimor, 2021 

 Drejtimi  Aspak/Pak Deri diku Shumë/Jashtëzakonisht 

shumë 

Ekonomi-Biznes 10,7% 30,1% 59,2% 

Elektronikë 30,0% 60,0% 10,0% 

Elektroteknikë 6,8% 31,8% 61,4% 

Elektroteknikë (integruar me elektronikë) 24,2% 42,4% 33,3% 

Hoteleri-Turizëm 14,6% 35,4% 50,0% 

Instalues i Sistemeve Termohidraulike 19,2% 46,2% 34,6% 

Mekanikë 4,9% 41,0% 54,1% 

Ndërtim 16,7% 33,3% 50,0% 

Shërbime Mjetesh Transporti 10,0% 37,1% 52,9% 

Shërbime Sociale dhe Shëndetësore 20,0% 48,0% 32,0% 

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK) 17,9% 37,3% 44,8% 

Teknologji Ushqimore 50,0% 50,0% 0,0% 

Tekstil-Konfeksion 10,9% 36,4% 52,7% 

 

 

2.5 pjesëmarrja aktive në shkollë 

 

Nxënësit janë pyetur për të dhënë një vlerësim të marrëdhënies që ato kanë ndërtuar me 

mësuesit e tyre. Pjesa më e madhe (85%) janë shprehur se kanë marrëdhënie shumë të 

mirë/të mirë me mësuesit dhe një pjesë shumë e vogël (3%) shprehen se kanë një 

marrëdhënie jo të mirë.  

 

Grafiku 26: Si e konsideron marrëdhënien tënde me mësuesit? 2021 
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Kjo marrëdhënië ka qnëndruar në nivele të kënaqshme ndër vite.  

 

Grafiku 27: Si e konsideron marrëdhënien tënde me mësuesit? 2021 

 

 

Përveç marrëdhënies me mësuesit, nxënësit janë pyetur në lidhje me marrëdhënien me 

nxënësit e tjerë në klasë. Edhe për këtë aspekt, nxënësit kanë ndërtuar marrëdhënie shumë 

të mira/të mira me nxënësit e tjerë në klasë dhe vetëm 3% kanë një marrëdhënie jo të mirë.  

 

Grafiku 28: Si e konsideron marrëdhënien tënde me nxënësit e tjerë në klasë? 2021 
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Për të bërë një vlerësim të klimës në klasë, nxënësit janë pyetur nësë gjatë këtij viti shkollor 

ato kanë qenë dëshimtar të ndonjë konflikti që ka ndodhur midis nxënësit dhe mësuesit në 

klasë. 27% e nxënësve pranojnë se në disa raste ka patur ndërkohë që 4.7% pranojnë se kjo 

ka ndodhur vazhdimisht. Sipas rezultateve të shfaqura në tabelën e mëposhtmë, duket që 

konflikte të tilla janë prezentë në të dyja gjinitë e nxënësve, ku prevalon gjinia femërore.  

 

Tabela 21: Gjatë këtij viti shkollor, a ka pasur ndonjë rast konflikti mes një nxënësi dhe ndonjë mësuesi në klasën tënde? 

2021 

  Gjinia Total 

  Femër Mashkull 

Jo, asnjëherë 61,8% 70,8% 68,3% 

Po, në disa raste 34,6% 24,1% 27,1% 

Po, vazhdimisht 3,6% 5,1% 4,7% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Nga eksperienca e tyre direkte, 1 në çdo 5 nxënës pranon se është ndjerë i lënë mbas dore 

nga mësuesit dhe kjo vihet re në nivele më të larta nga gjinia femërore.  

 

Tabela 22: Gjatë këtij viti shkollor, a je ndjerë ndonjëherë i neglizhuar/lënë pas dore nga mësuesit? 2021 

  Gjinia Total 

  Femër Mashkull 

Jo, asnjëherë 71,0% 76,4% 74,9% 

Po, në disa raste 25,2% 19,2% 20,9% 

Po, vazhdimisht 3,8% 4,4% 4,2% 

 

Nxënësit janë pyetur nëse enjohin psikologun/psikologen e shkollës. Pjesa më e madhe e tyre 

(73%) pranojnë se e njohin. Nga pjesa e studentëve që e njohin psikologun, 42% e tyre 

pranojnë se në disa raste janë këshilluar me të dhe 13 % pranojnë se janë këshilluar 

vazhdimisht. Pavarësisht kesaj shifre pozitive, përsëri mund të konkludojmë se këshillimi me 

psikologun mbetet në nivele mesatare.  

 

Tabela 23:. A e njeh psikologun / psikologen e shkollës? 2021 

  Femër Mashkull Total  

Jo 13,3% 32,4% 27% 

Po 86,7% 67,6% 73% 
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Tabela 24: A ke marrë ndonjëherë këshillim prej tij / saj? 2021 

  Femër Mashkull Total  

Jo, asnjëherë 40,9% 46,7% 45% 

Po, në disa raste 44,5% 41,0% 42% 

Po, vazhdimisht 14,6% 12,3% 13% 

 

Nxënësit janë pyetur nësë kanë mënduar braktisjen e shkollës për këtë vit. Për vitin 2021, 

12% e nxënësve të intervistuar (që do të thotë 360 nxënës nga 3001 të intervistuar) e kanë 

menduar braktisjen e shkollës. Nivelin më të lartë të braktisjes e ka shkolla “Tregtare” me 

16% e shoqëruar nga shkolla “Kolin Gjoka”.  

Niveli i përgjithshëm i braktisjes ka rënë më 6 pikë përqindje krahasuar me vitin 2017.   

 

Tabela 25: A ke menduar ta braktisësh shkollën këtë vit? Disagregim sipas shkollës, 2021 

 Shkolla  Po Jo 

Shkolla Teknike Ekonomike 12,3% 87,7% 

Ali Myftiu 11,2% 88,8% 

Gjergji Canco 11,4% 88,6% 

Hamdi Bushati 12,1% 87,9% 

Pavaresia 11,7% 88,3% 

Kolin Gjoka 14,0% 86,0% 

Kristo Isak 9,8% 90,2% 

Salih Ceka 7,5% 92,5% 

Shkolla Tregtare 15,8% 84,2% 

 

Një disagregim i rezultateve sipas drejtimit mësimor, tregon se nxënësit e drejtimit të 

Elektronikës dhe të Tekstil-Konfeksion janë më të prirur për t’u larguar nga Shqipëria. Siç 

edhe pritej, planin e largimit e kanë kryesisht nxënësit që janë në vitet e fundit të studimeve.  

 

Tabela 26: A ke menduar ta braktisësh shkollën këtë vit? Disagregim sipas drjetimit mësimor, 2021 

  Po Jo 

Ekonomi-Biznes 9,2% 90,8% 

Elektronikë 18,9% 81,1% 

Elektroteknikë 12,8% 87,2% 

Elektroteknikë (integruar meelektronikë) 14,0% 86,0% 

Hoteleri-Turizëm 12,2% 87,8% 

Instalues i Sistemeve Termohidraulike 12,2% 87,8% 

Mekanikë 11,2% 88,8% 

Ndërtim 11,1% 88,9% 

Shërbime Mjetesh Transporti 10,4% 89,6% 

Shërbime Sociale dhe Shëndetësore 7,7% 92,3% 

Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK) 12,7% 87,3% 
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Teknologji Ushqimore 7,7% 92,3% 

Tekstil-Konfeksion 17,5% 82,5% 

 

 

Tabela 27: A ke menduar ta braktisësh shkollën këtë vit? Disagregim sipas klasës, 2021 

  Jo Po 

X 93,6% 6,4% 

XI 87,3% 12,7% 

XII 85,9% 14,1% 

XIII 86,0% 14,0% 

 

 

Grafiku 29: A ke menduar ta braktisësh shkollën këtë vit? Rezultate krahasuese 

 

 

Për të kuptuar arsyet kryesore të braktisjes së shkollës, anketa e vitit 2021 ka kërkuar një 

vlerësim dhe rezultate tregojnë se arsyerja kryesore është emigrqacioni për 38% të tyre. Në 

tjetër arsye që vlen të shënohet është edhe pamundësia ekonomike e pranuar nga 22 % e 

nxënësve. 
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Grafiku 30: Për cilën nga arsyet e mëposhtme ke menduar ta braktisësh shkollën këtë vit? 2021 

 

 

Për vitin 2021, emigrimi mbetet arsyeja kryesore e braktisjes së shkollës dhe kjo është 

pranuar nga 38% e nxënësve të intervistuar (që pranojnë se e kanë menduar braktisjen). Siç 

duket dhe në grafikun e mëposhtëm, trendenca e nxënësve për të emigruar (arsye e 

braktisjes së shkollës) është rritur gjatë tre viteve të fundit dhe një trend i tillë është në të 

njëjtën linjë edhe me braktisjen e vendit përgjatë viteve të fundit.  

 

Grafiku 31: Arsyeja e braktisjes se shkolles- Emigrimi, rezultate krahasuese 

 

 

Për të kontrolluar rezultatet e mësipërmë (pyetja mbi braktisjen e shkollës konsiderohet 

sensitive dhe si e tillë mund të mos prodhojë rezultate reale. Në këtë kontekt, për të bërë një 
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kontroll, nxënësit janë pyetur nëse njohin shokë në klasën e tyre që kanë ndërmend të 

braktisin shkollës. Siç duket, 19% e nxënësve njohin një nxënës në klasën e tyre që ka 

ndërmend të braktisë shkollën për vitin 2020. Kjo do të thotë se 570 nxëëns nga totali i të 

intervistuarve, kanë ndërmend të braktisin shkollën. Kjo shifer sinjalizon për një “humbje të 

trurit” në sektorin e arsimit profesional në Shqipëri. Kjo shifër ka një tendencë rënië krahasuar 

me një vit më parë, por që braktisja përgjayë vitit të fundit mund të jetë kushtëzuar dhe nga 

kushtëzimet që shtete të caktuara realizuan si rezultat i pandemisë Covid-19. 

 

Grafiku 32: A njeh nxënës në klasën tënde që kanë ndërmend të braktisin shkollën? Rezultate krahasuese 

 

 

 

2.6 Punësimi dhe edukimi i mëtejshëm 

 

Nxënësit e anketuar janë pyetur në lidhje me planet e tyre mbas përfundimit të shkollës. 1 

në 4 studentë shprehen se do të vazhdojnë studimet e larta në fushën ku ato studiojnë 

aktualisht dhe po aq konfirmojnë se do të kalojnë në tregun e punës. Një pjesë e tyre (17%) 

akoma nuk e kanë marrë një vendim ndërkohë që këtu rikthehet edhe një herë arsyeja e 

emigrimit (14%). Ndërkohë që nuk mungon edhe shpirti sipërmarrës midis nxënësve të 

anketuar ku 1 në çdo 10 nxënës pranojnë se do të hapin një biznes të tyrë.  
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Grafiku 33: P39. Cilat janë planet e tua pas përfundimit të shkollës? 2021 

 

 

Rezultet e disagreguara sipas shkollave, zbulon një lidhje më të ngushtë të SHTET me kalimin 

gradual në arsimin universitar ndërkohë që për shkollat e tjera shohim një lidhje më të 

ngushtë të kalimit gradual nga arsimi profesional në tregun e punës.   

 

Tabela 28: Cilat janë planet e tua pas përfundimit të shkollës? Disagregim sipas shkollës, 2021 

  SHTET Ali 

Myftiu 

Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

Të punoj / kërkoj për punë 11,3% 29,2% 25,2% 31,7% 22,3% 20,1% 24,3% 27,1% 22,2% 

Të vazhdoj studimet e larta në 

fushën e studimeve aktuale 

40,3% 18,2% 31,5% 8,5% 20,1% 26,8% 28,2% 21,5% 14,4% 

Të vazhdoj studimet e larta në 

një fushë tjetër 

9,6% 4,6% 4,0% 6,4% 8,2% 4,5% 8,7% 3,9% 6,1% 

Të vazhdoj një kurs formimi të 

mëtejshëm 

1,3% 2,7% 2,1% 3,7% 3,1% 6,3% 3,9% 4,7% 5,6% 

Të emigroj 8,9% 14,0% 13,3% 18,1% 17,5% 12,6% 13,6% 11,0% 14,4% 

Të hap një biznes 7,6% 10,6% 7,9% 11,9% 9,3% 9,7% 10,7% 11,0% 16,7% 

Të punoj në biznesin e familjes 1,9% 2,4% ,5% 2,3% ,3% ,4% 1,0% 1,4% 1,7% 

Nuk e kam vendosur ende 18,6% 17,6% 14,5% 16,5% 18,4% 18,2% 8,7% 17,7% 17,8% 

Tjetër ,6% ,6% 1,2% ,9% ,8% 1,5% 1,0% 1,7% 1,1% 

 

 

Kalimi gradual për të vijuar shkollën e lartë është më e lartë tëk femrat krahasuar me 

meshkujt ndërkohë që meshkujt janë më të prirur që në nisin një punë, menjëherë mbas 

përfunidmit të arsimit profesional.  
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Tabela 29: Cilat janë planet e tua pas përfundimit të shkollës? Disagregim sipas gjinisë, 2021 

  Femër (%) Mashkull (%) 

Të punoj / kërkoj për punë 15,2% 26,4% 

Të vazhdoj studimet e larta në fushën e studimeve aktuale 36,8% 19,3% 

Të vazhdoj studimet e larta në një fushë tjetër 10,1% 4,7% 

Të vazhdoj një kurs formimi të mëtejshëm 3,3% 3,3% 

Të emigroj 7,0% 16,1% 

Të hap një biznes 5,8% 11,7% 

Të punoj në biznesin e familjes 1,1% 1,5% 

Nuk e kam vendosur ende 20,2% 15,8% 

Tjetër ,4% 1,2% 

 

 

Përveç funksionit të mësimdhënies, shkollat e arsimit profesional kanë intensifikuar 

përpjekjet e tyre për të informuar nxënësit mbi mundësitë që ofrohet në tregun e punës. 

Për këtë anketimi ka marrë këndvështrimin e nxëënsve nësë informacioni që jepet është i 

mjaftueshëm për punësim. Për vitin 2021, 7 në 10 nxënës pranojnë se informacioni i marrë 

ka qënë i mjaftueshëm mbi mundësitë që ofron tregu u punës për punësim dhe kjo ka ardhur 

duke u rritur gjatë katër viteve të fundit (përveç vitit 2016).  

 

Grafiku 34: A të ofrohet informacion i mjaftueshëm në shkollë për mundësitë për punësim? Rezultate krahasuese 

 

 

Përveç shkollës, nxënësit përdorin edhe burime te tjera për të marrë informacion mbi 

mundësitë e zhvillimit të karrierës së tyre. Për vitin 2021, burimi më i shpeshtë i përzgjedhur 

nga ta është mësuesi i praktikës profesionale me 49% dhe ky mbetet burimi më i sigurtë dhe 
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më i shpeshtë gjatë pesë viteve të fundit. Megjithatë, duhet shënuar që ky burim ka shënuar 

një rënie në vitin e fundit me 11 pikë përqindje. 

 

Grafiku 35: Nga e merr informacionin për mundësitë e zhvillimit të karrierës tënde? Rezultate krahasuese 

 

 

Shkollat e arsimit profesional, përveç ofrimit të informacionin që i japin nxënësve mbi 

mundësitë që ofron tregu i punës, ofrojnë informacion të vazhdueshëm edhe për mundësitë 

që drejtimi i tyre ofron për studimet e larta. Kjo është pranuar nga 70 % e nxënësve.  

 

Tabela 30: A të ofrohet informacion në shkollë për mundësinë për studime të larta? Disagregim sipas shkollës, 2021 

  TOTAL  SHTET Ali 

Myftiu 

Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

Po 70% 68,5% 66,0% 63,6% 61,0% 70,9% 73,6% 78,6% 79,3% 80,0% 

Jo 13% 15,4% 14,3% 15,2% 15,1% 14,1% 12,3% 6,8% 6,4% 8,3% 

Nuk 

e di 

18% 16,1% 19,8% 21,2% 23,9% 15,0% 14,1% 14,6% 14,4% 11,7% 

 

 

Burimi kryesor i informimit për studimet e larta është mësuesi kujdestar dhe kjo është 

pranuar nga 59% e nxënësve. Në tërësinë e rezultateve të prezantuara përgjatë këtij raporti, 

roli i mësuesit mbetet i rëndësishëm në shumë drejtime (për prakikën mësimore, për 

informim në lidhje me tregun e punës, për informim në lidhje me studimet e larta).  
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Grafiku 36: Burimet e marrjes së informacionit për studimet e larta? 2021 

 

 

Nxënësit janë pyetur në lidhje me potencialin për punësim që arsimi profesional ka në 

Shqipëri krahasuar me gjimnazim e përgjithshëm. 75% e nxënësve të anketuar pranojnë se 

mundësitë e punësimit që të ofron arsimi profesional janë më të mëdha krahasuar me 

përfundimin e gjimnazit të përgjithshëm. E disagreguar sipas shkollave, kjo është pranuar 

gjerësisht nga të gjitha shkollat, por me një nivel të moderuar pasigurie në shkollën “Hamdi 

Bushati”.  

 

Tabela 31: A mendon se me mbarimin e studimeve profesionale mundësitë e punësimit janë më të larta se të atyre që 

mbarojnë gjimnazin? Disagregim sipas shkollave, 2021 

  SHTET Ali Myftiu Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih Ceka Shkolla 

Tregtare 

Po 74,8% 77,2% 78,6% 67,4% 72,6% 72,5% 72,8% 80,7% 84,4% 

Jo 11,7% 7,6% 7,7% 8,7% 8,2% 10,8% 13,6% 4,7% 5,0% 

Nuk e di 13,5% 15,2% 13,8% 23,9% 19,2% 16,7% 13,6% 14,6% 10,6% 

 

Nje disagregim sipas gjinisë nuk tregon për diferenca midis tyre. 

 

Tabela 32: A mendon se me mbarimin e studimeve profesionale mundësitë e punësimit janë më të larta se të atyre që 

mbarojnë gjimnazin? Disagregim sipas gjinisë, 2021 

  Femër Mashkull 

Po 75,6% 75,2% 

Jo 8,2% 8,7% 

Nuk e di 16,2% 16,1% 
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Duke bërë një vlerësim të rezultateve krahasuar me vitet e kaluara, siç duket dhe në grafikun 

e mëposhtëm, mund të konkludojmë për një qëndrueshmëri të rezultateve ndër vite.  

 

Grafiku 37: A mendon se me mbarimin e studimeve profesionale mundësitë e punësimit janë më të larta se të atyre që 

mbarojnë gjimnazin? Rezultate krahasuese 

 

 

Një nga potencialet e ndjekjes së arsimit profesional është edhe mundësitë dhe aftësitë që 

fitojnë nxënësit për të hapur një biznes privat të tyre. Në rezultatet e prezantuara më lat, 10% 

e nxënësve pranuan se plani i tyre mbas përfundimit të arsimit profesional ishte hapja e një 

biznesi privat. Për të kuptuar perceptimin e nxënësve nësë ata që përfundojnë arsimin 

profesional kanë më shumë gjasa që të ndjekin rrugën e sipërmarrjes private krahasimisht me 

nxënësit që ndjekin gjimnazin e përgjithshëm, tabela më poshtë prezanton këto rezultate. 

72% e nxënësve pranojnë se mundësitë e hapjes së një biznesi privat janë më të larta për 

nxënësit që përfundojnë arsimin profesional, krahasuar me ato që përfundojnë një gjimnaz 

të përgjithshëm dhe një shifër e tillë mbetet në nivele të qëndrueshme përgjatë katër viteve 

të fundit. Mundësitë më të mëdha për hapjen e një biznesi pranohen më së shumti nga 

nxënësit e shkollës “Tregtare”.  

 

Tabela 33: A mendon se me mbarimin e studimeve profesionale mundësitë e hapjes së një biznesi privat janë më të larta se 

të atyre që mbarojnë gjimnazin? Disagregim sipas shkollave, 2021 

  SHTET Ali Myftiu Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

Po 72,2% 77,2% 71,1% 66,1% 70,9% 75,5% 65,0% 73,5% 82,8% 

Jo 13,4% 6,4% 11,0% 8,7% 7,9% 5,2% 11,7% 6,6% 6,1% 

Nuk e di 14,5% 16,4% 17,9% 25,2% 21,2% 19,3% 23,3% 19,9% 11,1% 
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Grafiku 38: A mendon se me mbarimin e studimeve profesionale mundësitë e hapjes së një biznesi privat janë më të larta se 

të atyre që mbarojnë gjimnazin? Rezultate krahasuese 

 

 

Nxënësit janë pyetur nëse e njohin projektin S4J. 1 në çdo 2 nxënës e njëh projektin dhe 

nivelin më të lartë të njohjes e kanë nxënësit e Shkollës Tregtare ndërkohë që nivelin më të 

ulët e kanë nxënësit e SHTET.  

Tabela 34: P46. A e njihni projektin S4J/Skills for Jobs/Aftësi për Punë? 2021 

  TOTAL  Shkolla 

Teknike 

Ekonomike 

Ali 

Myftiu 

Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

Po 49% 25,4% 29,5% 51,5% 52,8% 56,5% 63,9% 68,0% 54,7% 73,9% 

Jo 51% 74,6% 70,5% 48,5% 47,2% 43,5% 36,1% 32,0% 45,3% 26,1% 

 

Nxënësit të cilët kanë shprehur se e njohin projektin S4J, pranojnë se kanë qenë pjesë e 

aktiviteteve të organizuara nga projekti (22%) ndërkohë që 65% shprehen se nuk kanë qenë 

pjesë. Pjesëmarrjen më të madhe të nxënësve në aktivitetet e projektit S4J e kanë shkolla 

“Tregtare” dhe shkolla “Kristo Isak”.   

Tabela 35: A keni marre pjese ne ndonje aktivitet te organizuar nga projekti? 2021 

  TOTAL  SHTET Ali Myftiu Gjergji 

Canco 

Hamdi 

Bushati 

Pavaresia Kolin 

Gjoka 

Kristo 

Isak 

Salih 

Ceka 

Shkolla 

Tregtare 

Po 22% 10,2% 15,5% 13,5% 25,5% 26,6% 21,2% 37,9% 16,9% 40,6% 

Jo 65% 78,1% 66,6% 73,4% 61,0% 62,1% 65,8% 51,5% 67,1% 47,2% 

Nuk 

e di 

14% 11,7% 17,9% 13,1% 13,5% 11,3% 13,0% 10,7% 16,0% 12,2% 
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