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Ky publikim është prodhuar nga projekti “Aftësi për Punë” (S4J) nën mbikqyrjen e Menaxherit të

Projektit, Fation Dragoshi. Materiali u përgatit nga Edlira Kola, Nertila Busho, me ndihmën e Borana Barjamit. 

Rreth projektit “Aftësi për Punë” S4J

“Aftësi për Punë” (S4J) është një projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), i
cili zbatohet në Shqipëri nga organizata Swisscontact. 

S4J adreson sfidat kryesore në Arsimin dhe Formimin Profesional (AFP) në Shqipëri duke investuar për sigurimin 
e ndryshimeve sistematike, zhvillimin e kompetencave dhe fuqizimin e aktorëve. S4J mbështet ofruesit partnerë të 
AFP-së në drejtim të krijimit të lidhjeve të ngushta me kompanitë e sektorit privat dhe partnerë të tjerë, diversifikimit 
dhe përmirësimit të ofertës mësimore, aplikimit të metodave të reja të mësimdhënies dhe standardeve të cilësisë, 

realizimit të praktikave mësimore në mjediset e biznesit dhe zhvillimit e fuqizimit të institucionit.

Shënim: Pikëpamjet dhe konkluzionet e shprehura në këtë publikim nuk paraqesin domosdoshmërisht ato të 
Qeverisë Zvicerane ose Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC).

Autorësia e këtij publikimi i përket projektit “Aftësi për Punë” (S4J). Ndalohet riprodhimi dhe shpërndarja e 
publikimit pa miratim paraprak me shkrim nga S4J.

AFTËSI PËR PUNË S4J

Rruga Skënderbej, Vila nr. 49
Tirana, Albania, P.O. Box 2891 
+355 42 231 850
al.info@swisscontact.org
www.skillsforjobs.al
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Dokumenti 1: Skeda e përgjithshme e para-
orientimit

Dokumenti 2: Profili i kërkesës dhe përshkrimi 
i situatës së punës (Shembull drejtimi hoteleri-
turizëm)

Për profile të tjera me interes, lutemi drejtohuni 
shkollës dhe Koordinatorit të Orientimit dhe 
Këshillimit të Karrierës

Dokumenti 3: Dosja personale e karrierës

Dokumenti 4: Model i profilit të bizneseve

Dokumenti 5: Formati i Marrëveshjes së 
Mirëkuptimit

Dokumenti 6: Inventari i Aftësive të 
Transferueshme

Dokumenti 7: Model CV-je 

Dokumenti 8:  Model letre motivimi

Dokumenti 9: Model udhëzimi për përpilim të 
letrës së motivimit

Dokumenti 10: Plani i përgjithshëm i 
moduleve të praktikës

Dokumenti 11: Format i analizës së moduleve 
që mund të zhvillohen në kompani për të 
gjithë bizneset

Dokumenti 12: Përmbajtja e praktikës 
profesionale në biznes

Dokumenti 13: Plan i mësuesit për praktikën 
profesionale

Dokumenti 14: Plani individual i praktikës 

Dokumenti 15: Plani individual i praktikës, 
rasti Hoteleri-Turizëm

Dokumenti 16: Listë kontrolli e mësuesit

Dokumenti 17: Fletë vlerësimi nga mentori 
për module/RM

Dokumenti 18: Vlerësim përfundimtar nga 
mentori

Dokumenti 19: Shembull i vlersimit në bazë 
të RM-ve dhe intervali për llogaritjen e notës.

Dokumenti 20: Model plan ditari për veprimtari të 
ndryshme mësimore

Dokumenti 21: Format vetëraportimi nga nxënësi 
për zhvillimin e punës në biznes

Dokumenti 22: Ditar i praktikantit

Dokumenti 23: Shembull vlerësimi nga të gjithë 
anëtarët që marrin pjesë në vlerësim

Dokumenti 24: Aktivitetet e këshillimit të nxënësve 
sipas gadishmërisë

Dokumenti 25: Plani individual i zhvillimit të karrierës

Dokumenti 26: Pyetësori “Cfarë pasioni/interesash 
ke?”

Dokumenti 27: Model Profili i Riparimit të pajisjeve 
elektroshtëpiake

Dokumenti 28: Pyetësori “Zbulo veten tek vlerat”

Dokumenti 29: Pyetësori “Vendosi vetes qëllime!”

Neni 1 Interpretimi

Neni 2 Objekti

Neni 3 Kohezgjatja dhe Oraret e Formimit 
Profesional

Te drejtat dhe detyrimet e paleve

Neni 4 Prindi (Kujdestari ligjor) i Nxenes-it/es

Neni 5  Vleresimi dhe Certifikata e formimit 
profesional

Neni 6

Neni 7 Shpenzimet e formimit profesional

Neni 8  Zgjidhja e marreveshjes

Neni 9 Ligji i zbatueshem dhe zgjidhja e 
mosmarreveshjeve

Neni 10

Shoqeria “______________”                                            
Shkolla “_________________”

Prindi i Nxenes-it/es //  Per dijeni te Nxenes-it/es   
(ose kujdestari ligjor)
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Lista e shkurtimeve 
AFP

AKAFP

IoAFP

NJZH

MM

RM

SZH

QKB

KMB

Arsimi dhe Formimi Profesional

Agjencia Kombetare e Arsimit, Formimit Profesional dhe 
Kualifikimeve 

Institucionet ofruese të Arsimit dhe Formimit Profesional

Njësi Zhvillimi

Memorandum Mirëkuptimi

Rezultat Mësimor

SZHG – Skema e Zhvillimit Gradual 

Qendra Kombëtare e Biznesit

Kordinator i Marrëdhenieve me Bizneset
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HYRJE

Projekti ‘Aftësi për Punë’ prej vitit 2016 punon me një 
rrjet në rritje shkollash profesionale partnere, në rajonet 
e Vlorës, Lezhës, Berat, e më pas në Tiranë, Shkodër 
dhe Elbasan, të cilat bashkëpunojnë me një rrjet 
biznesesh e kompanish lokale, në kuadër të realizimit 
të praktikave profesionale afatgjata. Kjo eksperiencë 
është mbështetur në një aparat kompleks mjetesh, 
dokumentesh, ndarjesh të detyrave e roleve, të cilat 
udhëheqin aktorët e përfshirë dhe standardizojnë 
procesin duke optimizuar praktikat. Rezultatet e 
studimeve sasiore dhe cilësore të realizuara nga 
projekti kanë evidentuar nevojën e sistemimit të 
këtyre komponentëve në formën e një dokumenti 
unik, të thjeshtë për t’u lexuar dhe aplikuar, me natyrë 
evidentuese dhe orientuese.

Qëllimi i këtij udhëzuesi është krjimi i një materiali 
sintetizues dhe praktik mbi tërësinë e hapave, 
proceseve, roleve dhe instrumenteve që kanë praktikat 
profesionale afatgjata dhe që garantojnë implementim 
të suksesshëm për të gjithë aktorët. Udhëzuesi 
shërben:

Si dëshmi e procedurave të ndjekura, mjeteve të 
përdorura dhe eksperiencave të fituara

Si pikë referimi për të gjithë aktorët, në të mirë të të 
kuptuarit, të lehtësuarit dhe të përmirësuarit të rolit dhe 
të performancës së tyre në kuadër të praktikave

Si bazë për replikim instrumentesh dhe procedurash 
për ofrues të ndryshëm të AFP-së.

Përse ky udhëzues?

Lista e përkufizimeve 
Koordinatori për Marrëdheniet me Biznesin është anëtar i stafit të ofruesit të 

AFP-së, i cili është përgjegjës për identifikimin dhe koordinimin e marrëdhënieve të 

ofruesit të AFP-së me bizneset partnere, si dhe me partnerët socialë në tërësi.

Instruktori në biznes është personi përgjegjës për organizimin dhe mbikëqyrjen e 

praktikës profesionale në biznes të nxënësve.

Programi i praktikës profesionale në biznes përmban kompetencat profesionale, 

si dhe veprimtaritë/ vendet e punës, në përmbushje të programit të kualifikimit profesional 

përkates, të cilat nxënësi do t’i përvetësojë gjatë periudhës së praktikës në biznes.

Kontrata e praktikës profesionale është marrëveshja e mbështetur në legjislacionin 

përkatës të AFP-së, në legjislacionin përkatës të punës, si dhe në legjislacionin për 

mbrojtjen e fëmijëve në punë, e cila nënshkruhet ndërmjet biznesit, institucionit të AFP-

së dhe nxënësit ose përfaqësuesit të tij ligjor.
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Për kë shërben udhëzuesi?

Udhëzuesi u vjen në ndihmë institucioneve dhe aktorëve të ndryshëm, të përfshirë direkt apo indirekt në sistemin 
e praktikave profesionale afatgjata në AFP, për të njohur dhe përmbushur më mirë funksionet respektive në raport 
me praktikat profesionale afatgjata. Më konkretisht:

Institucioneve ofruese të AFP-së

Strukturave drejtuese të ofrueseve të AFP, Njësive të Zhvillimit pranë shkollave dhe qendrave të AFP-së, 
Koordinatorëve të Marrëdhënieve me Biznesin, mësuesve të praktikave profesionale dhe stafit mbështetës të 
institucioneve të AFP-së

Bizneseve dhe shoqatave bashkëpunuese

Nxënësve të institucioneve ofruese të AFP-s

Komunitetit të prindërve të nxënësve, për të njohur më mirë rolin dhe impaktin e tyre në proces si dhe marrëdhënie 
me aktorët e tjerë

Palëve të tjera të interesuara (ekspertë pedagogjikë, studiues, përfaqësues institucionesh të ndryshme arsimore 
etj.), të cilët dëshirojnë të marrin më shumë informacion mbi modelin e praktikave profesionale.

Çfarë përmban udhëzuesi dhe si 
përdoret ai?
Udhëzuesi ndjek qëllimin praktik, ndaj është strukturar në mënyrë të tillë që të lehtësojë orientimin e lexuesit sipas 
çështjeve që i interesojnë. Udhëzuesi bazohet në shqyrtimin dhe shpjegimin e hapave të skemës së praktikës 
profesionale, plotësuar me materiale mbështetëse. 

Pas hyrjes, udhëzuesi parashtron proceset e realizimit të praktikave profesionale afatgjata, duke nisur me procesin 
e para-orientimit, krijimin e rrjetit të bizneseve partnere, kontaktin e nxënësve me bizneset, realizimi i praktikës dhe 
monitorimi i tij. Më tej, udhëzuesi ofron informacion, shembuj dhe këshilla për secilën fazë me fokus Koordinatorin, 
nxënësit, bizneset dhe prindërit.

Udhëzuesi mund të përdoret i një i tërë ose edhe i shkëputur. Instrumentet e parashtruara si anekse ofrojnë 
informacion të dobishëm dhe mund të përdoren edhe veçmas udhëzuesit. 

Ndërtimi i udhëzuesit është bazuar në informacion dhe materiale (udhëzues të tjerë, instrumente etj.) të përgatitur 
për aktorë të ndryshëm. Kontribut thelbësor kanë dhënë materialet e përgatitura dhe  të vëna në dispozicion 
nga projekti Aftësi për Punë (S4J) për shkollat profesionale bashkëpunuese “Hamdi Bushati” - Shkodër, “Kolin    
Gjoka” - Lezhë, “Tregtare” dhe “SHIP” - Vlorë, “Gjergji  Canco” dhe “SHTET” - Tiranë, “Kristo Isak” – Berat, “Ali 
Myftiu” dhe “Salih Ceka” – Elbasan, si dhe studimet e mëparshme sasiore dhe cilësore të zhvilluara mbi Arsimin 
Profesional në Shqipëri.

kohën/periudhën kur kryhet procesi

aktorët përgjegjës për realizimin e tij

Janë përdorur për lehtësi orientimi dhe këshillimi:

mënyrën e realizimit të procesit

instrumentet dhe dokumentet e procesit 

pyetje të shpeshta (FAQ), këshilla, 
shembuj, raste suksesi të cilat gjenden si 
Anekse.

      

Rubrikat e proceseve në udhëzues përfshijnë:
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VËSHTRIM I 
PËRGJITHSHËM 
MBI PRAKTIKAT 
PROFESIONALE 
AFATGJATA

E ardhmja dhe ekonomia e një vendi janë ngushtësisht të lidhura me arsimin. Ndryshimi i shpejtë i teknologjisë 
dhe tregut janë kombinuar për ta bërë përgatitjen e profesionistëve për vendin e punës një çështje kritike sot. Një 
strategji me rëndësi për përmirësimin e përgatitjes së profesionistëve të rinj për tregun e punës është praktika 
profesionale. Në këtë kapitull do të analizojmë konceptet kryesore të praktikës profesionale, elementët përbërës, 
palet dhe rolët si dhe arsyet përse ky proces është me rëndësi.

v e lëshuar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, praktika profesionale  në biznes bën të mundur të nxënit 
nëpërmjet punës së mirefilltë për të prodhuar të mira materiale dhe/ose kryer shërbime në një mjedis të vërtetë 
pune për të garantuar arritjet e rezultateve të nxënit në kualifikimin profesional përkatës. Praktika profesionale 
është pjesë integrale e programit mësimor për kualifikimet profesionale përkatesë për nivelet 2- 5 të Kornizës 
Shqiptare të Kualifikimeve. Praktika realizohet gjatë periudhës së studimeve por edhe në periudhën e pushimeve 
shkollore duke ndjekur procesin e nënshkrimit të një kontrate tip ndërmjet ofruesit të AFP-së, biznesit dhe 
nxënësit.

Nëse aftësimi i nxënësit do të konsiderohej 
si një trekëndësh me tri kulme, ku çdo kulm 
përfaqëson kombinimin e njohurive, fitimin 
e shkathtësive dhe arritjen e kompetencës, 
duhet theksuar se tregu i punës vlerëson 
më tepër kryerjen e punëve me eficencë 
dhe efektivitet, që vjen kryesisht nëpërmjet 
aftësimit praktik. Ndërkohë, në paralelizëm 
me trekëndëshin që nuk ka qëndrueshmëri 
vetëm me një kulm, edhe aftësitë praktike 
nuk do të zhvilloheshin pa aftësi bazike dhe 
njohuri teknike. 

Çfarë janë praktikat profesionale      
afatgjata

Kutia 1:

Praktika profesionale është një trajnim sistematik, 
afatgjatë për një profesion të caktuar që kombinon 
të nxënit në punë dhe jashtë saj, duke përfshirë një 
vend pune dhe një institucion arsimor ose trajnues. 
Nxënësi është lidhur me kontratë me punëdhënësin 
ose institucionin për kohëzgjatjen e programin 
dhe Punëdhënësi merr përgjegjësinë për t’i ofruar 
praktikantit trajnim në lidhje me një profesion specifik.

Organizata Ndërkombëtare e Punës, 2020
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AFTËSITË 
PRAKTIKE

NXËNËSIT

NJOHURITË 
TEKNIKE DHE 

TEORIKE

Mësuar në vendin e punës

AFTËSITË 
BAZIKE

Mësuar nga
profesionistët

dhe librat

Mësuar nga
shkolla dhe
kultura e

kompanive

Figura 1: Aftësitë që nevojiten për të qenë profesionist

Praktika profesionale realizohet brenda një kuadri të dedikuar ligjor i cili rregullon aspekte te planifikimit, realizimit, 
rolet dhe përgjegjësitë e palëve si dhe aspekte të sigurisë së nxënësit në punë. Kuadri ligjor përfshin:

Ligji Nr. 15/2017 datë 15.02.2017 ‘Për Arsimin Dhe Formimin Profesional Në Republikën e Shqipërisë’

Ligji Nr.10 247, datë 4.3.2010, ‘Për Kornizën Shqiptare Të Kualifikimeve’

Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 ‘Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë’

Ligji nr. 10237, datë 18.02.2010 ‘Për sigurinë dhe shëndetin në punë’

VKM Nr. 108, datë 15.02.2017 ‘Rregullore për Mbrojtjen e Fëmijeve në Punë’

VKM nr. 77, datë 28.01.2015 ‘Për kontributet e detyrueshme dhe perfitimet nga 
sistemi i sigurimeve shoqërore dhe sigurimi i kujdesit shëndetësor’

Urdhër Nr. 220 datë 16.09.2020 për miratimin e rregullores ‘Për zbatimin e praktikave profesionale në biznes në 
kuadër të ndjekjes së programeve të AFP-së në institucionet publike te arsimit dhe formimit profesional’

Shkolla profesionale si institucioni rregullator përgjegjës për marrëdhënien me bizneset, i cili planifikon në 
bashkëpunim me ta zbatimin e programeve të praktikës profesionale.

Bizneset të cilat mund të jenë kompani, organizatë publike ose jopublike, të fushave të ndryshme të industrisë të 
cilat angazhohen në zbatimin e programit të praktikave profesionale.

Nxënësit të cilët janë duke ndjekur studimet në shkollat profesionale dhe si pjesë të programit kanë aftësimin 
praktik në ambjentet e bizneseve.

Shoqata Industrie të cilat luajnë rol promovues në integrimin e praktikave profesionale në kulturën e punës se 
bizneseve si dhe ndihmojnë në përshtatjen e kurrikulës së shkollës me tregun e punës dhe profesionet në rritje.

Agjencia Kombëtare e Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve dhe Agjencia Kombëtare 
për Punësim të cilat ndjekin dhe monitorojnë praktikën dhe elemente të ndërlidhura parashikuar në Rregulloret 
dhe dispozitat ligjore.

Koha e formimit profesional nuk mund të jetë më shumë se 30 orë në jave dhe jo më shumë se 6 orë në ditë. 
Bizneset kanë detyrimin të paguajnë për nxënësin kontributin e detyrueshëm për aksidente në punë dhe sëmundje 
profesionale si 0.3 % e pagës bruto minimale, e barabartë me 90 (nëntëdhjetë) lekë në muaj.

Kuadri dhe detyrimet ligjore të 
realizimit të praktikave profesionale

Palët e përfshira në proces
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Rëndësia e praktikave profesionale afatgjata për 
nxënësit:

Konkretizimi i njohurive teorike në praktikë

Pajisja me aftësi praktike sipas kërkesave të tregut të 
punës

Përballja e hershme me tregun dhe kulturën e punës

Punësueshmëri më e lartë pas përfundimit të studimeve

Krijimi i rrjetit të kontakteve për karrierën profesionale

Rëndësia e praktikave profesionale afatgjata për 
bizneset:

Nivel më i lartë aftësimi i fuqisë punëtore të ardhshme

Mundësi njohjeje dhe testimi paraprak për punonjësit 
potencialë

Kosto financiare dhe në kohë të reduktuara në 
punësimin e një punonjësi të ri

Integrimi i proceseve alternative të trajnimit/punësimit 
duke rritur imazhin

Probabilitët i ulët për të ndryshuar punëmarrësin

Rëndësia e praktikave profesionale afatgjata për 
institucionet ofruese të AFP-së dhe mësuesit:

Përshtatje e një modeli të qëndrueshëm të praktikave 
profesionale afatgjatë me kërkesë në rritje

Kërkesa në rritje e regjistrimit të nxënësve me potencial 
të lartë dhe dëshirë për të mësuar

Zhvillimi i aftësive të stafit që bashkëpunon me 
instruktorët në biznese

Konsolidimi i lidhjeve me tregun e punës dhe rritja e 
bizneseve bashkëpunuese

Rritja e besueshmërisë të institucionit në vend dhe rajon

Sfidat me të cilat përballen institucionet ofruese të AFP-së dhe mësuesit:

 Përshtatja sa më e plotë dhe në kohë e kurrikulave me kërkesat e tregut të punës

 Përputhshmëria e kapaciteteve me kërkesat e nxënësve

 Mbajtja e potencialit human të kapacituar brenda vendit

Sfidat me të cilat përballen nxënësit:

 Përshtatja me ambiente te reja

 Testimi i vetes në aftësitë e përfituara

 Ndeshja me kurrikula jo tërësisht të përditësuara me kërkesat e tregut

Sfidat me të cilat përballen bizneset:

 Hapësira kohore dhe fizike të kufizuara për t’iu dedikuar procesit të transmetimit të aftësive

 Interesi jo i njëjtë i nxënësve ndaj procesit 

Sfidat e aktorëve gjatë praktikave 
profesionale



18 19UDHËZUES PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE AFATGJATA NË BIZNES UDHËZUES PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE AFATGJATA NË BIZNES 



20 21UDHËZUES PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE AFATGJATA NË BIZNES UDHËZUES PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE AFATGJATA NË BIZNES 

PROCESI I 
ORIENTIMIT PËR 
KARRIERËN PARA 
REGJISTRIMIT NË 
INSTITUCIONIN E 
AFP-SË

Orientimi për karrierën ka për qëllim mbështetjen e nxënësve për të realizuar siç duhet jo vetëm mësimnxënien,  
por   edhe  për    t’u   pajisur  me  aftësitë  e  nevojshme  për  të  jetuar  në  mënyrë    të  pavarur, për të vendosur 
për karrierën e tyre dhe për t’u përballur me tregun e punës1. Orientimi realizohet në dy faza kryesore: (i) para 
hyrjes në institucionin e AFP-së dhe (ii) gjatë vazhdimit në institucion. Faza e parë konsiston në tre periudha: para 
regjistrimeve, gjatë regjistrimeve dhe gjatë muajit të parë të shkollës.
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Kur realizohet: Në periudhën mars-qershor, në klasën e VII, VIII dhe të IX.

Kush e realizon: Koordinatori për Orientimin dhe Këshillimin për Karrierën, në bashkëpunim me mësuesit dhe 
prindërit.

Si realizohet: Para-orientimi bazohet në dy parime bazë: (i) të gjithë nxënësit e arsimit të detyrueshëm duhet të 
informohen e të ndërgjegjësohen për ofertën e AFP-së dhe mundësitë e karrierës që rrjedhin prej saj dhe (ii) të 
gjithë nxënësit e interesuar për t’u   regjistruar në AFP  duhet   të  kenë mundësinë të marrin orientim për karrierën, 
mbështetur në informacion cilësor nga tregu i punës.

Roli   i  Koordinatorit  për  Orientimin  dhe  
Këshillimin  për Karrierën, mësuesve  dhe  
prindërve:

Të ndihmojnë nxënësit të vlerësojnë nëse karriera që 
mendojnë të zgjedhin është realiste

T’u tregojnë atyre se si ato që kanë mësuar në shkollë 
shërbejnë në formimin profesional

T’i mbështesin në një fazë të hershme për tu përgatitur 
për kalimin drejt formimit profesional

Këshilla për Koordinatorin e Orientimit dhe 
Këshillimit për Karrierën:

Përdorni një larmi materialesh promovuese (fletëpalosje, 
materiale mbi tregun e punës etj.) dhe sigurohuni që 
profilet në rrjetet sociale dhe faqja e institucionit të jenë 
të përditësuara

Sigurohuni që materialet promovuese të kenë 
informacion të saktë dhe përmbajtje cilësore

Përpiquni të krijoni një atmosferë të ngrohtë me 
nxënësit dhe prindërit gjatë procesit të para-orientimit

Shpjegojuni nxënësve rëndësinë e orientimit të hershëm 
në zgjedhjen e karrierës

Nxitini nxënësit të reflektojnë gjatë leximit të profileve 
të kërkesave, duke u sugjeruar t’i drejtojnë vetes pyetje 
të tilla si: A mund t’i plotësoj këto kërkesa? A dua t’i 
plotësoj ato? etj.

Këshilla për prindërit:

Qëndroni pranë fëmijës suaj gjatë aktiviteteve të para-
orientimit, që të njiheni më mirë me institucionin e AFP-
së dhe të mund të jepni këshilla të qënësishme

Gjatë diskutimit dhe këshillimit të fëmijës suaj mbi 
profilet e kërkesave, mbani parasysh edhe karakterin 
dhe personalitetin e tij/saj

Mbani parasysh se mbështetja juaj është e 
domosdoshme, por mos u tregoni imponues: vendimi 
final në zgjedhjen e karrierës duhet të merret nga vetë 
fëmija juaj

Instrumentet dhe Materialet:

Skedë e përgjithshme me informacion mbi eksperienca të nxënësve të shkollave profesionale gjatë praktikës në 
biznes, një format gjendet në aneks si Dokumenti 1. 

Profilet e kërkesave, me informacion mbi kompetencat personale, sociale dhe fizike që kërkohen të zotërohen në 
secilin profil të arsimit profesional, sipas ofertës së shkollave. Lista prej 27 kërkesash shoqërohet me një legjendë 
orientuese mbi rëndësinë e secilës sipas profilit. Profilet e kërkesave përmbajnë gjithashtu edhe një përshkrim 
të një situate tipike pune të një të diplomuari në një profil të caktuar, bazuar në përditshmërinë e detyrave dhe 
aktiviteteve. Një model të drejtimit hoteleri turizëm e gjeni në aneks si Dokumenti 2.

Vizitat  në  shkollat  9-vjeçare: Realizohen  nga  mësuesit  në  grupe  pune  gjatë  periudhës  mars  -    maj. 
Institucioni i AFP-së duhet të ketë vendosur  paraprakisht  për  drejtimet  dhe  profilet  që  do  të jenë aktive vitin  
e  ardhshëm  mësimor,  si  dhe  të  ketë  përgatitur  materiale  informuese për nxënësit

Ditët e hapura në shkollë: Gjatë muajve prill-maj, shkolla hap dyert për nxënësit dhe prindërit

Shkolla verore: Ky aktivitet u mundëson nxënësve të shkollave 9-vjeçare lidhje më të afërta me institucionin. 
Shpërndarja e çmimeve dhe certifikatave e bën aktivitetin më tërheqës

Informacion drejtuar nxënësve përmes platformave online

Si bazë për diskutim me nxënës, prindër, personat përgjegjës për formimin profesional 

Si mjet për informim dhe orientim të hershëm në procesin e zgjedhjes së karrierës

Si instrument për eksplorimin e kërkesave të profesioneve për zgjedhjen e  karrierës

Si orientuese në kompetencat shkollore të cilave nxënësit duhet t’u japin më shumë rëndësi

Procesi i para-orientimit përfshin një numër të madh mësuesish dhe ka ndërveprim të lartë mes 
funksioneve të Njësisë së Zhvillimit, sidomos me Marketingun Institucional 2, për realizimin e 
fushatave  dhe materialeve promovuese.

Procesi i para-orientimit për karrierën

Në vëmëndje

Në vëmëndje
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Kur realizohet: Në periudhën qershor-shtator, para fillimit të klasës së 10-të (varion sipas shkollave)

Kush e realizon: Koordinatori për Orientimin dhe Këshillimin për Karrierën, në bashkëpunim me mësuesit 
përgjegjës për regjistrimet dhe prindërit

Si realizohet: Procesi realizohet sipas dy parimeve kryesore: (i) zgjedhja bazohet në interesat dhe aftësitë e 
nxënësve si dhe (ii) nxënësit dhe prindërit kanë akses në informacion sa më aktual mbi arsimin, specifikat e ofrimit 
të kualifikimit, tregun e punës, kërkesat profesionale, perspektivat e profesioneve, etj.

Kur realizohet: Para sistemimit të nxënësve në biznese

Kush e realizon: Koordinatori për Orientimin dhe Këshillimin për Karrierën, në bashkëpunim me Koordinatorin 
e Marrëdhënieve me Biznesin

Si realizohet: Orientimi për klasat e 10-ta është i nevojshëm për të plotësuar hapësirat e krijuara gjatë  proceseve  
të mëparshme dhe për t’u  siguruar për arritjen e objektivave të orientimit. 

Këshilla për Koordinatorin e Orientimit 
dhe Këshillimit të Karrierës dhe mësuesit 
përgjegjës për regjistrimet:

 Mundësoni praninë e të paktën një mësuesi të   
 lëndëve profesionale për çdo drejtim, për një   
 orientim më të mirë të nxënësve

 Vendosni në dispozicion të nxënësve dhe   
 prindërve një larmi materialesh informuese 

 Merrni parasysh prirjet, interesat dhe preferencat   
 e nxënësve

 Jepini kohën e duhur nxënësit për t’u menduar   
 mbi  zgjedhjen e tij

 Gjatë diskutimit mbi një drejtim, referojuni   
 vazhdimisht lidhjes me tregun e punës

Procesi i orientimit në karrierë gjatë 
regjistrimeve

Procesi i orientimit në karrierë gjatë 
muajit të parë të shkollës

Nxënësit dhe prindërit prezantohen me drejtimet dhe profilet e shkollës, kualifikimet dhe profesionet që rrjedhin prej 
tyre, mundësitë e karrierës dhe ofertën e tregut

Nxënësit dhe prindërit prezantohen me mjediset e institucionit (klasa, laboratorë, etj.)

Mësuesi që realizon regjistrimin mban një intervistë jo formale me nxënësin për të kuptuar prirjet dhe interesat e tij

Mësuesi bën regjistrimin paraprak të tij dhe informon nxënësin se ka kohë deri në muajin e parë të shkollës për të 
vendosur përfundimisht për drejtimin

Përpilimi i kalendarit të orientimit në bashkëpunim me mësuesit e tjerë

Përgatitja e fletëve të vetëvlerësimit të nxënësve. Me plotësimin e fletëve të punës, për nxënësin hapet dosja 
personale për karrierën

Në fillim të klasës së 10-të në muajin tetor, institucioni realizon një takim me prindër, me qëllim informimin e tyre 
mbi zhvillimin e praktikave profesionale në biznes

Organizimi i takimeve me bizneset partnere në shkollë ose i vizitave në biznes

Reflektim i nxënësve mbi ekspozimin me botën e biznesit

Zhvillimi i një pyetësori gjatë muajit mars me nxënësit e klasave të 10-ta, për të parë ecurinë e tyre dhe për të 
kuptuar se si ndihen në drejtimin e zgjedhur

Hapat e orientimit gjatë periudhës 
së regjistrimeve duhet të ndiqen të 
gjithë e jo të kufizohen vetëm tek i 
pesti, siç ndodh zakonisht.Në vëmëndje

Instrumentet dhe Materialet:

 Formulari i regjistrimit

 Profilet e kerkesave

Instrumentet dhe Materialet:

 Kalendari i orientimit

 Fletët e vetëvlerësimit të nxënësve

 Dosja personale për karrierën e nxënësit është   
 një përmbledhje, në letër ose në variant elektronik   
 e materialeve që mund të përdoren për të vërtetuar  
 ato që nxënësi thotë për veten, një mjet që zbulon   
 se cili është, çfarë ka realizuar e çfarë është   
 i aftë të realizojë. Gjendet në aneks si Dokumenti 3.

Këshilla për prindërit:

 Përpiquni të jeni të pranishëm në takimin  e   
 organizuar.  Informimi dhe ndërgjegjësimi juaj do  të  
 reflektohet pozitivisht edhe te fëmija juaj

 Merrni sa më shumë informacion mbi praktikat në   
 biznes dhe drejtoni pyetje për çdo paqartësi

 Pas takimit, diskutojini cështjet e prekura me   
 fëmijën tuaj

Këshilla për Koordinatorin për Orientimin dhe 
Këshillimin për Karrierën:

 Përpiloni një kalendar fleksibël dhe të përshtatshëm  
 për të gjithë mësuesit

 Krahas të dhënave nga Gjurmimi apo    
 nga Marrëdhëniet me Biznesin, përfshini    
 edhe raste suksesi të nxënësve të shkollës,   
 psh. suksesi në punësim, në sipërmarrje apo   
 kualifikime të mëtejshme 

 Sigurohuni që nxënësit të njihen me parimet dhe   
 rregullat për një praktikë të suksesshme

 Bashkëpunoni me të gjithë mësuesit e institucionit  
 dhe koordinatorët e Njësisë së Zhvillimit

 Informacioni për karrierën duhet të    
 ofrohet në formë dhe përmbajtje të kuptueshme   
 për nxënësit
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KRIJIMI I RRJETIT 
TË BIZNESEVE 
PARTNERE, 
ZGJERIMI DHE 
MIRËMBAJTJA

Realizimi i praktikave profesionale në biznes duhet të jetë në qendër të vëmendjes në çdo institucion të AFP-së, 
duke patur parasysh avantazhet që rrjedhin nga ekspozimi i hershëm të nxënësve me tregun e punës, si dhe 
ndërveprimin mes institucioneve të AFP-së dhe aktorëve të tregut të punës. Për këtë arsye, është i domosdoshëm 
krijimi i një rrjeti të gjerë e të mirëstrukturuar biznesesh partnere, mbi bazë përfitimesh të ndërsjella dhe vizioni të 
përbashkët.
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Kur realizohet: Përgjatë gjithë vitit

Kush e realizon: Koordinatori i Marrëdhënieve me Biznesin, në bashkëpunim me mësuesit e praktikës dhe 
Njësinë e Zhvillimit

Si realizohet: Identifikimi i bizneseve të cilët mund të përfshihen potencialisht në sistemin e praktikave profesionale 
nis me një proces skanimi të sektorit privat lokal:

Këshilla për Koordinatorin e Marrëdhënieve 
me Biznesin:

 Identifikoni të gjitha mënyrat e mundshme për   
 vendosjen e kontaktit fillestar me bizneset. 

 Mos e kufizoni identifikimin e bizneseve vetëm   
 në ata që operojnë në sektorët që përputhen   
 me ofertën e institucionit, por kuptoni dhe   
 ndiqni nevojën e tregut edhe në sektorë të   
 tjerë të industrisë, për të krijuar oferta të reja ose  
 për të përditësuar ato aktuale.

 Jini realistë gjatë përpilimit të profileve, që renditja  
 dhe përzgjedhja të jetë sa më objektive.

Instrumentet dhe Materialet:

Databaza e bizneseve dhe Profili i bizneseve. Format te profilit mund ta gjeni në aneks si Dokumenti 4.

Identifikimi i bizneseve potenciale dhe 
përpilimi i profilit

Skanimi i sektorit privat sipas fushave të profileve

Përpilimi i databazës dhe profilit të biznesit me të dhëna bazë

Kontakti i tyre përmes vizitave të skeduluara ose komunikime elektronike

Drejtoria Rajonale e Tatimeve Kërkimi i listës së bizneseve vepruese në rajon

Kërkimi i listës së bizneseve të regjistruara pranë zyrës

Aksesi në faqen zyrtare të QKB-së

Vizitat në bizneset pranë shkollës

Takime informale, telefonata, e-mail etj.

Kërkimi i listës së bizneseve të regjistruara në
këtë institucion

Zyra Vendore e Punësimit

Qendra Kombëtare e Bizneseve (QKB)

Dhoma e Tregtisë

Puna në terren

Njohjet personale

Burimet e informacionit Mënyra e marrjes së informacionit

Tabela 1: Burimet e informacionit për bizneset lokale dhe mënyrën e marrjes së tij

Kutia 1: Përmbajtja e elementeve te 
databazës së bizneseve potenciale

 Fusha e veprimtarisë

 Aktiviteti kryesor

 Vendndodhja

 Numri i punonjësve

 Vitet në biznes

 Qëndrueshmëria e biznesit

 Kontaktet

Kutia 2: Kriteret në të cilat mbështetet 
renditja e bizneseve potenciale për 
bashkëpunim

Përputhja e sektorit ku biznesi operon me 
ofertën e shkollës

Potenciali i ofrimit të mundësive të mira të 
punësimit, duke vlerësuar këto veçori: të qenit 
biznes udhëheqës në industrisë ku operon, 
reputacionin në komunitet, përqindjen e tregut 
në sektor, numrin e punonjësve

Predispozita e stafit të biznesit për t’u aftësuar 
në mësimdhënie

Mësuesit e praktikës realizojnë 
analizën e moduleve të praktikës 
që bizneset mbulojnë. Për këtë 
qëllim, përpilohet një pasqyrë e 
përmbajtjes së moduleve sipas 
secilit profil, e cila përqaset me 
modulet që mund të realizohen në 
secilin biznes.

Në këtë fazë kryhet perzgjedhja 
paraprake e disa prej bizneseve, 
që janë pjesë e praktikave prej 
të paktën një viti. Nëse një 
biznes ka qenë inaktiv gjatë vitit 
shkollor pararendës, marrëdhënia 
ndërpritet.

Në vëmëndje

Në vëmëndje
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PRAKTIKAT PROFESIONALE

ZHVILLIMI I KURRIKULËS

SKEMA GRADUALE E ZHVILLIMIT (SGZH)

SPONSORIZIMI

TRAJNIMI I MËSUESVE SIPAS STANDARDEVE TË INDUSTRISË

Në kuadër të këtij bashkëpunimi:

sigurohet angazhim i nxënësve në biznes gjatë gjithë 
viteve shkollore, edhe në verë4

njihen më mirë nevojat e tregut të punës, duke    u 
pasqyruar në njohuri dhe kompetenca që duhet të 
fitojnë nxënësit në shkollë

rriten shanset e nxënësve për punësim të shpejtë 
brenda profilit pas përfundimit të studimeve, por edhe 
gjatë shkollimit

bizneset gjejne punonjes te kualifikuar sipas kerkesave 
te tregut

Nënkupton:

rishikimin dhe përditësimin e kurrikulës ekzistuese dhe 
përshtatjen e saj me kërkesat e tregut të punës

dizenjimin  dhe  ofrimin  e  programeve  të  reja (profile, 
drejtime, nivele), që i përgjigjen ndryshimeve socio-
ekonomike të rajonit përkatës dhe që përputhen me 
nevojat e biznesit.

pasurimi i materialeve te kurrikules me raste studimore 
nga praktika ne biznes

Përfshin aktivitete të përbashkëta mes institucionit të 
AFP-së dhe bizneseve, të tilla si:

ftesa e përfaqësuesve të biznesit për orë të hapura 
leksioni në shkollë

vizita të nxënësve dhe mësuesve në biznes

punëtori të përbashkëta sipas tematikave specifike të 
dakordësuara më parë

organizim i pritjeve në shkollë apo aktiviteteve
publike me pjesëmarrjen e bizneseve

Bazuar në nevojat ekzistuese ose të reja, sponsorizimi 
mund të shfaqet në formën e:

uljeve të mëdha për produkte të caktuara

ofrimit të materialeve të punës për klasat dhe repartet 
e punës praktike në shkolla

përmirësimit të infrastrukturës (p.sh. ndriçues, pajisje 
elektrike etj.)

trajnimit  të mësuesve dhe mësimit  praktik  në vendin 
e punës për mësuesit

shërbimeve mediatike dhe promovuese

Nëpërmjet trajnimit të mësuesve të praktikës, mundësohet:

përditësim i aftesive dhe kompetencave te mësuesve me zhvillimet e shpejta të tregut të punës;

pasurim i mësimdhënies me metoda, materiale dhe shembuj konkretë nga biznesi;

zhvillim i kompetencave të nxënësve.

Tabela 2: Fushat e bashkëpunimit mes institucionit të AFP-së dhe Bizneseve

Kur realizohet: Përgjatë gjithë vitit, e përqëndruar në muajt mars dhe në shtator

Kush e realizon:  Koordinatori i Marrëdhënieve me Biznesin, në bashkëpunim me Koordinatorët e funksioneve 
të Njësisë së Zhvillimit dhe përfaqësuesit e bizneseve

Si realizohet: Për t’iu qasur bizneseve të identifikuara, është përdorur strategjia one-to-one, që nënkupton 
kontaktimin një e nga një të bizneseve

Kur biznesi shfaq gatishmëri për bashkëpunim, nis negocimi per fushat e bashkepunimit:

Këshilla për biznesin:

Gjatë takimeve me Koordinatorin e Marrëdhënieve me Biznesin, tregoni vëmendje ndaj të gjitha fushave të 
mundshme të bashkëpunimit. Mund t’i rikonsideroni në të ardhmen.

Informohuni mbi përfitimet tuaja nga bashkëpunimi, në plan aktual e në perspektivë.

Mos   u   përqëndroni  vetëm  në  përfitimet  e  ngushta   të  biznesit  tuaj.  Vlerësoni  impaktin    e bashkëpunimit 
në përmirësimin e raportit arsim-treg pune si dhe në rolin tuaj në komunitet.

Lexoni me kujdes Marrëveshjen e Mirëkuptimit para se ta nënshkruani atë.

Ndjehuni të lirë t’i drejtoni pyetje Koordinatorit të Marrëdhënieve të Biznesit për çdo paqartësi apo informacion të 
nevojshëm në lidhje me marrëveshjen.

Prezantimi i bizneseve dhe  fushave 
të bashkëpunimit

Kontakti fillestar për prezantimin e institucionit dhe mënyrave të bashkëpunimit. Mund të realizohet nëpërmjet 
kontakteve personale, postës elektronike, pjesëmarrjes në evente rrjetëzuese, vizitës së shkurtër në biznes, etj.

Takimi i parë në mjediset e biznesit me qëllimin për të marrë sa më shumë informacion mbi biznesin si dhe për 
të prezantuar të dhëna mbi kurrikulën, stafin, nxënësit dhe subjektet bashkëpunuese, infrastrukturën aktuale, 
veprimtaritë e organizuara, etj.

Vizita e biznesit në mjediset e shkollës: Vizita mund të ketë formën e një: prezantimi në power point, video, 
materiale të printuara, shembuj konkretë gjatë zhvillimit të një aktiviteti etj.

Nënshkrimi i Marrëveshjes së Mirëkuptimit zyrtarizon dhe strukturon marrëdhënien mes palëve. Një format i 
Marrëveshjes së Mirëkuptimit gjendet në  aneks si Dokumenti 5.

Instrumentet dhe Materialet:

Kartvizitë e KMB ose/edhe e drejtuesit të institucionit

Broshura informuese 

Marrëveshje Mirëkuptimi (MM) dy kopje, në rast 
dakordësimi për bashkëpunim

Këshilla për Koordinatorin e Marrëdhënieve 
me Biznesin:

 Ndiqni strukturën organizative dhe hierarkinë e   
 biznesit gjatë procesit të afrimit.

 Tregoni durim gjatë procesit të afrimit të biznesit.

 Jini vigjilent, fleksibël, transparent dhe realist gjatë  
 negocimit me biznesin.

 Veproni sipas një plani, duke synuar partneritet të  
 qëndrueshëm dhe afatgjatë.

 Përpiquni të krijoni me biznesin një marrëdhënie   
 besimi, bazuar në profesionalizëm, seriozitet dhe   
 përkushtim.

 Jepini përparësi bashkëpunimit për realizimin   
 e praktikave profesionale, por edhe çdo lloj forme  
 bashkëpunimi për të cilën biznesi dakordësohet.

 Mos harroni që marrëveshja duhet të jetë në   
 përfitim të të dyja palëve, ndaj mund të    
 nevojitet adaptim i mënyrave të bashkëpunimit 

 Shpjegojini përfaqësuesit të biznesit rëndësinë e   
 formalizimit të bashkëpunimit

Në realitet, në disa institucione 
ofruese të AFP-së, procesi i 
afrimit të bizneseve është kryer 
nga drejtuesit, ndërkohë që 
përgjegjësia i takon Koordinatorit 
për Marrëdhënien me Biznesin.

Në vëmëndje
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Kur realizohet: Gjatë gjithë vitit kalendarik

Kush e realizon: Koordinatori i Marrëdhënieve me Biznesin, në bashkëpunim me Njësinë e Zhvillimit dhe 
drejtuesin e institucionit të AFP-së

Si realizohet:  Zgjerimi i rrjetit të bizneseve partnere është një  proces i vazhdueshëm, i pasqyruar sipas skemës 
më poshtë:

Këshilla për Koordinatorin e Marrëdhënieve me Biznesin: 

Puna juaj me një biznes nuk përfundon me nënshkrimin e marrëveshjes

Ndërtoni një plan të krijimit, menaxhimit dhe zgjerimit të marrëdhënieve me bizneset

Ndiqeni planin, por mos e kufizoni komunikimin vetëm në aspektet teknike të tij

Pasuroni informacionin mbi specifikat e biznesit, dinamikën e tij, problemet dhe sfidat

Identifikoni vazhdimisht nevojat e bizneseve dhe përditësojini bizneset mbi adresimin e tyre

Shfrytëzoni aktivitetet ku marrin pjesë bizneset për rrjetëzim, komunikim të vlerave të institucionit dhe tërheqje/
përfshirje të bizneseve të reja

Ndajeni në rrjet përvojën dhe përfitoni nga mësimet e nxjerra dhe praktikat e mira

Menaxhimi i rrjetit të bizneseve 
partnere: zgjerimi dhe mirëmbajtja

Aktorët/kanalet që 
realizojnë qasjen

Hapat e ndjekur pas 
qasjes
(nën menaxhimin e 
institucionit të AFP)

Figura 2: Format e qasjes, zgjerimit dhe mirëmbajtjes së rrjetit të bizneseve

Reflektimi mbi përvojën 
ekzistuese dhe mundësitë

e reja

Shkëmbimi i përvojës dhe 
praktikave më të mira Promovim i sukseseve vetjake 

të institucionit të AFP

Figura 3: Hapat e kapitalizmit të nevojës

Për të realizuar me sukses zgjerimin e rrjetit të biznesit, është i rëndësishëm edhe mësimi nga përvoja e realizuar 
apo, siç njihet ndryshe, kapitalizim i përvojës.

Procesi i mirëmbajtjes së vazhdueshme të marrëdhënieve me bizneset realizohet sipas një plani aktivitetesh të 
mirëpërcaktuar, ku cilësohen aktivitetet, periodiciteti i kryerjes së tyre dhe personat përgjegjës.

Tabela 3: Shembuj të planit të aktiviteteve me biznesin

Vizita periodike nga koordinatori/
drejtori në ambientet e biznesit

Takim jashtë ambienteve të shkollës
dhe biznesit

Telefonatë, mesazhe, e-mail, media 
sociale etj.

Ftesë/pjesëmarrje e biznesit në 
aktivitetet e shkollës

Ftesë/pjesëmarrje e biznesit në 
aktivitete me tematika të lidhura me 
AFP-në, të organizuara nga palë të 

treta, si: AKAFP-ja, Ministria,
Projekte/Donatorë etj.

Ndjekje e aktiviteteve të biznesit

koordinatori
drejtori (sipas mundësisë)

koordinatori
drejtori (sipas mundësisë)

koordinatori
drejtori (sipas mundësisë)

koordinatori
drejtori (sipas mundësisë)

koordinatori
drejtori (sipas mundësisë)

koordinatori
drejtori (sipas mundësisë)

Minimumi 1 herë në muaj

Minimumi 1 herë në muaj

Minimumi 1 herë në muaj

Çdo herë që organizohen

Çdo herë që organizohen

Çdo herë që organizohen

Aktivitetet Rregullsia
Rregullsia
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NJOHJA E 
NXËNËSVE ME 
BIZNESIN

Realizimi i praktikave profesionale në biznes duhet të jetë në qendër të vëmendjes në çdo institucion të AFP-së, 
duke patur parasysh avantazhet që rrjedhin nga ekspozimi i hershëm të nxënësve me tregun e punës, si dhe 
ndërveprimin mes institucioneve të AFP-së dhe aktorëve të tregut të punës. Për këtë arsye, është i domosdoshëm 
krijimi i një rrjeti të gjerë e të mirëstrukturuar biznesesh partnere, mbi bazë përfitimesh të ndërsjella dhe vizioni të 
përbashkët.

Kur realizohet: Gjatë javës së tretë të shkollës

Kush e realizon: Koordinatori i Marrëdhënieve me 
Biznesin, në bashkëpunim me Njësinë e Zhvillimit dhe 
përfaqësues të bizneseve

Si realizohet:  Ardhja e bizneseve në shkollë dhe 
prezantimi i nxënësve realizohet përmes:

Bizneset vizitojnë 
shkollën dhe 
prezantimi me 
nxënësit

Prezantimit dhe bashkëbisedimit gjatë një ore mësimore

Orës së hapur mbi një temë të caktuar apo trend të 
lidhur me tregun dhe profilin

Event rrjetëzues pas perfundimit të orëve mësimore

Instrumentat dhe Materialet:

Agjendë për takimet me bizneset e cila përmban 
qëllimin, oraret, cështjet për diskutim, e përgatitur 
nga Koordinatori i Marrëdhënieve me Biznesin.

Në realitet, ardhja e bizneseve 
varion në bazë sektori dhe rajoni. 
Në disa raste, një grup biznesesh 
që ofrojnë praktika në një drejtim 
të caktuar, vijnë në shkollë dhe 
futen në një orë mësimi, duke 
realizuar një prezantim dhe një 
bisedë me nxënësit.

Në vëmëndje

Këshilla për Koordinatorin e Marrëdhënieve 
me Biznesin: 

Konsiderojeni vizitën e bizneseve jo vetëm si një takim 
prezantues mes bizneseve dhe nxënësve, por edhe 
si rast për të konsoliduar marrëdhëniet mes palëve, 
për të promovuar institucionin dhe për të ritheksuar 
rëndësinë e praktikave profesionale në biznes

Përpiquni të krijoni atmosferë të ngrohtë e miqësore 
me përfaqësuesit e bizneseve, që t’i

Nxisni të vizitojnë sërish shkollën e të kontribuojnë 
më tej edhe në forma të reja

Këshilla për nxënësin: 

Mbani  shënime  në lidhje me bizneset. Mund t’ju 
shërbejnë  gjatë  përzgjedhjes  së  të preferuarve tuaj 
në fazat e mëvonshme

Ndjehuni i lirë t’u drejtoni pyetje përfaqësuesve të 
bizneseve

Këshilla për biznesin:

Përpiquni të njihni institucionin me të cilin sapo keni 
filluar të bashkëpunoni, duke kërkuar informacion 
edhe përtej atij të ofruar, nëse e shihni të arsyeshme

Njihni prioritetet dhe vizionin e institucionit. Kjo do 
t’ju orientojë mbi vazhdimësinë  e bashkëpunimit dhe 
ndoshta në krijimin e urave të reja të partneritetit me to
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Kur realizohet: Gjatë javës së katërt

Kush e realizon: Koordinatori i Marrëdhënieve 
me Biznesin, në kontakt të ngushtë me mësuesit e 
praktikës, nxënësit, bizneset 

Si realizohet:  Koordinatori i Marrëdhënieve me 
Biznesin, pasi dakordësohet me bizneset në lidhje 
me ditët dhe oraret e përshtatshme për ta, përgatit 
paraprakisht agjendën e vizitave. Të shoqëruar nga 
mësuesit e praktikës, nxënësit shohin nga afër bizneset 
partnere, duke u njohur me ambientet dhe postet e 
punës, stafin dhe vizionin e biznesit. Informacioni dhe 
përshtypjet e krijuara e ndihmojnë nxënësin të kuptojë 
se në cilat biznese mendon se mund të aftësohet më 
shumë dhe do të ndihej më mirë.

Këshilla për Koordinatorin e Marrëdhënieve 
me Biznesin:

Caktoni vizitat në orare dhe ditë që nxënësit të kenë 
mundësi të shohin biznesin/stafin gjatë veprimtarisë së 
tij, por mos përzgjidhni momentet më të ngarkuara me 
punë

Përcaktoni, në varësi të fushës së industrisë, proceset/
sektorët/mjediset e biznesit në të cilin vlen më shumë 
të përqëndrohet vizita

Përgatitni një agjendë fleksibël, për t’i paraprirë çdo 
ndryshimi të orarit/ditës së vizitës

Këshilla për nxënësit:

Mos përjashtoni paraprakisht asnjë biznes thjesht 
nga fjalët apo eksperienca e të tjerëve

Tregoni vëmendje ndaj asaj që shihni dhe dëgjoni 
gjatë vizitës dhe përpiquni të imagjinoni veten në 
postet e ndryshme të punës, në komunikim me 
instruktorin dhe stafin etj

Ndjehuni i lirë të drejtoni pyetje për të marrë më 
shumë informacion rreth bizneseve

Mbani me vete një bllok/fletore për shënime mbi 
bizneset që vizitoni

Këshilla për përfaqësuesit e biznesit:

Përpiquni t’u krijoni një atmosferë të ngrohtë dhe 
të pëlqyeshme nxënësve në biznes. Sa më shumë 
nxënës ta përzgjedhin biznesin tuaj, aq më shumë 
mundësi zgjedhjeje do të keni

Tregoni gatishmëri dhe durim për t’i njohur nxënësit 
me ambientet e biznesit, pajisjet, postet dhe proceset 
e punës

Filloni të ndërtoni një marrëdhënie pozitive me 
mësuesin e praktikës që në këtë fazë

Vizita e nxënësve në biznes
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Kur realizohet: Gjatë javës së katërt

Kush e realizon: Koordinatori i Marrëdhënieve me Biznesin, në kontakt të ngushtë me mësuesit e praktikës, 
nxënësit, bizneset 

Si realizohet: Skema Gradule e Zhvillimit (SGZH) ka në thelb realizimin e aktiviteteve dhe proceseve që synojnë 
futjen graduale të nxënësve në botën e punës dhe të mundësive të zhvillimit të aftësive. SGZH realizohet nëpërmjet 
7 hapave:

Skema Graduale e Zhvillimit për 
marrëdhënien nxënës - biznes

16

25

34

7 Orientimi 
për Arsim 

Profesional

Praktikat 
profesionale 

afatgjata 
(niveli I, II & 

III)

Vizita te 
biznesetMentorimi

Ardhja e 
bizneseve në 
institucionin 

e AFP-së

Job 
shadowing

Programet e 
trajnimit

Kryhen me grupe nxënësish nën 
mbikqyrjen e një mësuesi.

Ardhja e bizneseve në institucionin 
e AFP-së është një tjetër aktivitet 

Job shadowing - hapi i katërt 
në SZHG-së - është një formë 

Instruktori në biznes është ai që shoqëron 
nxënësin gjatë praktikës profesionale 
në realizimin e detyrave si dhe zhvillimin 

Planifikimi dhe implementimi i praktikave 
profesionale afatgjata, ajo cka trajtohet në 

Programet e trajnimit të cilat kryesisht 
zgjasin deri në 6 muaj mund të aplikohen 
në ato profile të cilat nuk realizojnë praktika 

Vizita pranë bizneseve

Ardhja e bizneseve në 
institucionin e AFP-së

Job shadowing

Mentorimi

Praktika profesionale afatgjata (niveli 
I, II & III)

Programet e Trajnimit

Për organizimin e vizitës, përpilohet një agjendë, me të 
cilën njihen të gjithë nxënësit, si dhe përcaktohet numri 
i nxënësve pjesëmarrës. Mësuesi orienton nxënësit 
mbi rregullat e etikës dhe sjelljes që duhet të zbatohen 
gjatë vizitës. Biznesi, nga ana e tij, cakton një person 
përgjegjës, i cili do të shërbejë si guidë për nxënësit. 
Nxënësit njihen me realitetin e vendit të punës, 
proceset, mjetet, rolet dhe përgjegjësitë e punonjësve, 
duke krijuar një ide më të plotë mbi profesionin e 
ardhshëm. 

i rëndësishëm. Ndarja e eksperiencës se bizneseve 
i bën nxënësit më aktivë në zhvillimin e karrierës së 
tyre, u shërben për të kuptuar realisht tregun e punës 
nëpërmjet ekspertëve të tij, i bën ata të reflektojnë mbi 
përvojat që do të krijojnë dhe suksesin që dëshirojnë 
të arrijnë. Ndër aktivitetet që mund të organizohen, 
veçohen:

Leadership story telling: përfaqësues të suksesshëm 
të biznesit ndajnë me nxënësit eksperiencën e tyre apo 
historikun e biznesit të tyre. Prezantimi duhet të jetë 
përfshirës, emocionues dhe frymëzues për përparimin 
në karrierë dhe arritjen e suksesit, ndaj prezantuesi nga 
bota e biznesit duhet të jetë një individ të suksesshëm 
në fushën e tij.

Punonjësit si trajnues/mësues7: caktimi i një punonjësi 
të biznesit në rolin e trajnuesit ose mësuesit për t’u 
angazhuar në ndonjë orë praktike që zhvillohet në 
institucionin e AFP-së ose në orë teorie profesionale, 
duke e pajisur nxënësin me njohuri praktike dhe duke e 
përditësuar mbi dinamikat e tregut të punës.

tjetër e ekspozimit të nxënësve ndaj një vendi pune, 
që realizohet gjatë muajve të parë të klasës së 10-të. 
Bëhet fjalë për një aktivitet eksplorues të karrierrës, 
ku nxënësi mëson mbi punën e tij të ardhshme duke 
shoqëruar një punonjës kompetent gjatë një dite pune 
të zakonshme të tij, duke ndërvepruar me kolegët dhe 
klientët, duke marrë pjesë në ndonjë mbledhje etj. 

profesional e personal. Nje program i suksesshëm 
mentorimi bazohet në (i) përcaktimin e qëllimit (ii) plani 
individual i praktikës (iii) procesi onboarding (iv) realizimi 
i takimeve periodike (v) vlerësimi i vazhdueshëm dhe 
final. Për më shumë informacion mund t’i drejtoheni 
Kapitullit IX.

këtë Udhëzues, është një nga format e qëndrueshme 
të bashkëpunimit me përfitim reciprok tre palësh: 
shkollat krijojnë një model të kombinuar, nxënësit 
aftësohen në praktikë sipas kërkesave të tregut dhe 
bizneset implementojnë një model të ri në kulturën e 
tyre duke aftësuar profesionistë të së ardhmes dhe 
punonjës potencial. 

profesionale. Kjo shihet si një mundësi alternative, 
ku aftësimi praktik në role specifike kombinohet me 
trajnime të dedikuara për aftësi apo programe të 
nevojshme për profesionin e synuar.

Procesi i orientimit përfshin hapat e 
specifikuar në Kapitullin III mbi procesin e 
para-orientimit para hyrjes në institucionet 

Orientim per Arsim Profesional

e arsimit profesional, por dhe gjatë studimeve, duke 
ofruar përditësime të vazhdueshme mbi lëvizjet e tregut 
dhe aktorëve kryesorë. 

Më poshtë trajtohen disa aktivitete të SZHG-së, në kuadër të të cilave nxënësit mund të njihen me botën e biznesit 
(hapi i dytë, i tretë dhe i katërt i skemës).
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APLIKIMI I 
NXËNËSVE NË 
BIZNES DHE 
INTERVISTIMI I TYRE

Pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Mirëkuptimit dhe prezantimit të praktikantëve të ardhshëm me bizneset 
partnere, praktika profesionale afatgjata hyn në fazën e formalizimit të marrëdhënies mes palëve. Gjatë kësaj faze, 
nxënësit përgatiten për të aplikuar zyrtarisht pranë bizneseve të tyre të preferuara, intervistohen dhe përzgjidhen, 
duke e finalizuar procesin me nënshkrimin e kontratës së praktikantit.

Kur realizohet: Gjatë javës së katërt

Kush e realizon: Nxënësit, me mbështetjen e 
mësuesit të praktikës dhe të Koordinatorit të Orientimit 
dhe Këshillimit në Karrierë

Si realizohet:  Pas vizitës në bizneset partnere, 
nxënësi përzgjedh biznesin ose bizneset e preferuara, 
në të cilat do të aplikojë për t’u pranuar për zhvillimin 
e praktikës profesionale. Aplikimi kryhet me anë të një 
dosje, e cila përmban një CV të nxënësit dhe një letër 
motivimi drejtuar biznesit. Për përgatitjen e CV-së dhe 
të letrës së motivimit, nxënësit ndjekin një trajnim të 
dedikuar.

Qëndrojini sa më pranë nxënësve gjatë përgatitjes së 
dosjes për aplikimit dhe motivojini 

Sigurohuni që përmbajtja e secilës dosje të jetë e 
standardizuar, për një prezantim serioz dhe dinjitoz 
para bizneseve, si dhe për të përcjellë te nxënësit 
rëndësinë e dokumenteve dhe procedurave të tilla

Përpiquni të nxisni bashkëpunimin mes nxënësve. 
Duke punuar dhe duke u konsultuar për një qëllim 
të përbashkët, ata krijojnë edhe shprehi të punës në 
grup

Tregohuni të sinqertë në përpilimin e CV-së, duke 
mos shtuar elemente apo aftësi që nuk i zotëroni

Jepini rëndësinë e duhur letrës së movitimit, pasi 
shërben si prezantuesja juaj e parë në biznes

Mos hezitoni të kërkoni ndihmën e mësuesit të 
praktikës, si dhe konsultohuni me nxënës të tjerë

Këshilla për mësuesit e praktikës:

Këshilla për nxënësit:

Instrumenta dhe Materiale: 

CV, një model mund ta gjeni në aneks në Dokumentin 7

Leter motivimi, një model mund ta gjeni në aneks në 
Dokumentin 8

Udhëzimet për të ndërtuar letrën e motivimit në 
Dokumentin 9

Inventari i Aftësive të Transferueshme si referencë për 
aftesitë, mund të gjendet në Dokumentin 6

Aplikimi i 
nxënësve në 
biznes: CV-ja dhe 
letra e motivimit

Aftësimi i nxënësve në përgatitjen 
e CV-së dhe letrës së motivimit, 
jo vetëm që është i vlefshëm për 
aplikimin e duhur në biznes, por 
vlen edhe si përvojë e parë në 
procedurat e aplikimit për një vend 
pune.

Në vëmëndje
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Kur realizohet: Gjatë javës së pestë

Kush e realizon: Përfaqësuesit e bizneseve dhe nxënësit, në bashkëpunim me mësuesit e praktikës, Koordinatorin 
e Marrëdhënieve me Biznesin dhe Njësinë e Zhvillimit

Si realizohet: Intervistimi i nxënësit realizohet kryesisht në ambientet e biznesit nga personi përgjegjës për Burimet 
Njerëzore, por edhe gjatë eventeve të tjera, si psh. panairi i praktikave profesionale. Pas realizimit të intervistave, 
biznesi vlerëson kandidatët për t’u pranuar si praktikantë, duke bërë përzgjedhjen e atyre që i konsideron si më të 
përshtatshëm. Më pas biznesi dërgon një listë emërore të nxënësve të përzgjedhur tek shkolla dhe informacioni 
përcillet te nxënësit nga Koordinatori i Marrëdhënieve me Biznesin dhe mësuesit e praktikës. Nëse një nxënës 
përzgjidhet nga më shumë se një biznes, është vetë nxënësi që vendos se ku dëshiron ta kryejë praktikën. Rreth 
70% e nxenesve arrijnë të sistemohen në biznes nëpërmjet kësaj rruge. Kandidatët e pasuksesshëm (rreth 30%),  
kryejnë një proces aplikimi, me mbështetjen e mësuesit të praktikës, duke mundësuar edhe për ta sistemimin në 
një biznes.

Intervistimi dhe përzgjedhja e 
nxënësve nga  bizneset 

Më fol pak për veten tënde.

Cilat mendon se janë pikat e tua të forta? Po 
ato të dobëta?

Çfarë të shtyu të aplikoje për praktikë 
profesionale në biznesin tonë?

Në cilin sektor do të doje të fokusoheshe?

Si do të reagoje në rast mosmarrëveshjeje me 
instruktorin apo një nga anëtarët e stafit?

Cilat jane pritshmërite nga praktika në biznes?

Cilat jane planet pas përfundimit të shkollës? 

Kutia 7: Pyetje mund t’i drejtojë 
përfaqësuesi i biznesit nxënësit gjatë 
intervistës

Instrumenta dhe Materiale: 

Kopje e CV me vete gjatë intervistës

Këshilla për biznesin:

Këshilla për nxënësit:

Drejtojini nxënësit pyetje që ju ndihmojnë të krijoni 
një ide mbi personalitetin e tij,  mënyrën    sesi 
reagon ndaj situatave, si e koncepton praktikën

Kur vlerësoni përgjigjet, përpiquni të vendoseni 
edhe në pozitat e nxënësit, duke marrë parasysh 
moshën e tij dhe mungesën e përvojës në forma të 
tilla komunikimi

Mendoni paraprakisht për pikat tuaja të forta, 
motivet e interesat dhe shpalosni gjatë intervistë

Kushtojini vëmendje veshjes suaj, qëndrimit dhe 
gjuhës së trupit gjatë intervistës

Sigurohuni të keni një informacion paraprak rreth 
biznesit 

Niseni intervistën me formulat e përshëndetjes

Dëgjoni me vëmendje çdo pyetje dhe mos e 
ndërpritni intervistuesin. Jepni përgjigje të shkurtra, 
por të plota

Përgjigjuni me të dhëna konkrete e të matshme. 
Jini i sinqertë në përgjigjet tuaja

Nëse keni ndonjë eksperiencë që lidhet me fushën 
përkatëse, ndani disa detaje me intervistuesin

Në fund, mos harroni të falenderoni intervistuesin 
dhe të shprehni shpresën për t’u përzgjedhur

Kërkoni ndihmën e Koordinatorit për Këshillimin e 
Karrierës për një intervistë të suksesshme
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NËNSHKRIMI I 
KONTRATËS DHE 
PLANIFIKIMI I 
PRAKTIKAVE 

Aktivizimi i profileve të reja gjatë periudhës prill-maj për nxënësit e klasave të XI-ta të cilët do të jenë në shtator në 
klasë të XII, aktivizon edhe nevojën e planifikimit të vendeve vakante në praktikë në kompani. Procesi planifikues 
kërkon dedikimin përmes një koordinimi të kujdesshëm midis KMB dhe Koordinatorit të Këshillimit për Karrierë dhe 
mësuesve instruktorë. Pasi ka përfunduar përzgjedhja dhe është përcaktuar se ku nxënësit do të pozicionohen për 
praktikën e tyre, realizohet formalizimi i kësaj marrëdhënie nëpërmjet nënshkrimit të kontratës tri-palëshe.

Kur realizohet: Gjatë javës së gjashtë

Kush e realizon: Koordinatori i Marrëdhënieve me 
Biznesin dhe mësuesit e praktikës, në bashkëpunim me 
Njësinë e Zhvilllimit, përfaqësuesit e biznesit, nxënësit 
dhe prindërit.

Si realizohet: Pas përcaktimit të biznesit ku nxënësi 
do të zhvillojë praktikën, lidhet kontrata mes nxënësit, 
të përfaqësuar nga prindi për arsye moshe, dhe biznesit 
që ofron praktikën,  duke rregulluar nga pikëpamja 
ligjore raportin mes tyre. Kontrata bazohet në parimet e 
konfidencialitetit dhe ruajtjes së pronësisë intelektuale. 
Në të përcaktohen kohëzgjatja dhe oraret e praktikës, 
të drejtat dhe detyrimet e palëve nënshkruese, çështje 
të lidhura me vlerësimin, etj.

Nënshkrimi i 
kontratës së 
praktikantit

Instrumenta dhe Materiale: 

Kontrata e Praktikantit, një format e gjeni në
Dokument 30

Këshilla për koordinatorin e Marrëdhënieve me 
Biznesin:

Bëjuni të qartë palëve rëndësinë e nënshkrimit të 
kontratës dhe rolin rregullator të saj

Në rast problemesh apo mosmarrëveshjesh mes 
nxënësit dhe biznesit, konsiderojeni zgjidhjen e
kontratës si hap i fundit, nëse përpjekjet për t’i sheshuar 
ato nuk kanë rezultuar të suksesshme

Këshilla për nxënësin:

Lexojeni me vëmendje përmbajtjen e kontratës dhe 
konsultojeni atë sa herë të jetë e nevojshme

Referojuni të drejtave dhe detyrimeve të palëve në 
kontratë për çdo problem të ndeshur

Konsiderojeni si mundësi të fundit ndërprerjen e 
kontratës së nënshkruar me biznesin
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Kur realizohet: Përpara shpërndarjes së nxënësve në biznese, kryesisht në javën e gjashtë

Kush e realizon: Mësuesi i praktikës dhe instruktori në biznes, në bashkëpunim me Koordinatorin e Marrëdhënieve 
me Biznesin, drejtuesin e institucionit të AFP-së

Si realizohet: Mbështetur në Urdhërin Nr. 220 datë 16.09.2020 të AKAFPK–së, bazuar në “Përshkruesit e 
moduleve profesionale”,  si dhe në përvojën e mëparshme vetjake apo të institucioneve partnere të AFP-së, 
mësuesit e praktikës ndërtojnë fillimisht planin e përgjithshëm të moduleve të praktikës e më pas, bashkë 
me instruktorin në biznes, hartojnë edhe planin individual të praktikës.

Përgatitja e planeve të praktikës

Instrumenta dhe Materiale: 

Plani i përgjithshëm i moduleve të praktikës, një 
shembull i këtij formati gjendet në aneks si Dokumenti 
10, i referohet formatit të propozuar nga AKAFPK-ja, 
ku sugjerohet të shtohen: qëllimet e moduleve dhe 
kompetencat e përgjithshme e profesionale të synuara; 
lloji i veprimtarisë (teori, praktikë në biznes/laborator, 
vizitë mësimore); shënime që mund të përdoren gjatë 
periudhës së praktikës; vendi i saktë ku do të realizohet 
mësimi dhe koha e shprehur në orë mësimore.

Plani individual i praktikës, një format e gjeni në aneks 
si Dokumenti 14. Ky plan duhet të ndërtohet në 
dakordësim me instruktorët në biznese.

Një format analize mbi bizneset bashkëpunuese, për 
të kuptuar mundësitë/hapësirat e tyre për të zhvilluar 
modulet e përcaktuara të praktikës. Nje format gjendet 
në aneks si Dokumenti 11.

Planin e praktikës profesionale në biznes, në bazë të 
analizës mbi bizneset. Një format i tillë ndodhet në 
aneks si Dokumenti 12

Planin e mësuesit për praktikën profesionale, ndodhet 
në aneks si Dokumenti 13.

Kurrikulat e lëndës që mbulon

Mundësitë që ofron shkolla për realizimin e 
praktikave profesionale

Mundësitë që japin bizneset e zonës për 
zhvillimin e praktikave profesionale

Njohuritë që  nxënësi  ka  nga  ana  teorike  për  
lëndën

Kutia 8: Çfarë duhet  të  njohë  mësuesi  
para  ndërtimit  të  planit  të  përgjithshëm  
të  moduleve  të  praktikës

Figura 4: Ndërtimi i planeve individuale të praktikës profesionale

MËSUESI I PRAKTIKËS PROFESIONALE

Institucioni i AFP-së, mbështetur në skeletkurrikul, e përcakton vetë pjesën e praktikës 
profesionale që do të kryhet në biznes, nisur nga mundësitë konkrete dhe marrëveshjet me 
bizneset në rajonin përkatës. Institucioni ka pavarësi të plotë në renditjen dhe orarin e trajtimit 
të moduleve praktike, duke konsideruar dhe faktorë të tjerë si: parimet didaktike, varësinë 
logjike të moduleve etj.

Në të gjitha veprimtaritë, mënyra e organizimit të punës është e mbështetur në qasjen me në qendër nxënësin, 
pra ai do të jetë pjesëmarrës aktiv, duke plotësuar fletët e punës dhe shënimet në ditarin e tij sipas veprimtarive.
Ku disa veprimatri të mundshme janë:

veprimtari për prezantimin e nxënësve me qëllimin e modulit dhe realitetin e punës në lidhje me profesionin (vizita 
në biznes, takime me të ftuar nga biznesi në klasë etj.);

veprimtari nga mësuesit për sistemimin dhe vlefshmërinë e njohurive që nxënësit kanë në lidhje me fushën 
(diskutime e ndarje njohurish mes nxënësve, kuice, konkurse, etj.);

veprimtari mësimore për vlerësimin e kompetencave të arritura gjatë një moduli të zhvilluar;

veprimtari mësimore në fund të zhvillimit të praktikës, si: ekspozita, panaire, konkurse etj.)8

Në vëmëndje

Këshilla për koordinatorin e Marrëdhënieve me Biznesin:

Mos neglizhoni rëndësinë e planeve individuale të praktikës. Sigurohuni që çdo nxënës të ketë planin e tij të 
personalizuar.

Shoqërojeni planin individual të praktikës me përmbajtjen e moduleve që zhvillohen në biznes.

Sigurohuni që secili nxënës të njihet paraprakisht me planin individual të praktikës.

Përpara përpilimit të planit, realizoni një analizë të praktikave profesionale të vitit të mëparshëm, duke evidentuar 
pikat e forta e të dobëta, problematikat, përparësitë etj.

Shqyrtoni përputhshmërinë e planit pararendës me kurrikulat përkatëse, përmbushjen e rezultateve të të nxënit, 
kompetencat e fituara, etj.

Parashikoni të përfshini edhe veprimtari hyrëse dhe veprimtari përmbyllëse, ku nxënësi është aktiv dhe dokumenton 
ecurinë e tij në fletët e punës dhe në ditar.

Realizoni takime me instruktorët në biznes për të identifikuar kompentencat me të cilat biznesi mund t’i pajisë 
nxënësit dhe ato që janë përtej mundësive të tij.
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Kur realizohet: Para fillimit të praktikës në biznes dhe gjatë gjithë shtrirjes së saj

Kush e realizon: Mësuesi i praktikës, në bashkëpunim me instruktorin në biznes

Si realizohet: Në ndërtimin e planit individual, përcaktohet çdo kompetencë që duhet të fitohet nga nxënësi, 
duke e konkretizuar me një proces apo me një pozicion pune. Për t’iu përmbajtur kurrikulave, vendosja e nxënësve 
në pozicione pune duhet t’i referohet moduleve përkatëse. Rotacioni është proces i nevojshëm, pasi nxënësi 
njihet me një varietet mundësish që i krijon drejtimi/profili si dhe mundëson një njohje 360° të biznesit në të gjithë 
sektorët e tij.

Planifikimi i rotacionit

Rotacioni brenda një biznesi të vetëm

Kur sektorët e një biznesi mbulojnë të gjitha pozicionet 
e nevojshme për një praktikant, mësuesi parashikon 
në planin individual të nxënësit kryerjen e rotacionit 
në pozicione të ndryshme brenda të njëjtit biznes. 
Duke u pozicionuar në secilin nga postet dhe duke 
fituar përvojë, nxënësi kupton më lehtë se cili profil 
i përshtatet më mirë për të ardhmen. Shembull tipik 
është rotacioni i nxënësve të drejtimit Hoteleri-Turizëm. 
Një format i planit individual që përshkruan rotacionin 
në pozicione gjendet në aneks si Dokumenti 15.

Rotacioni në biznese të ndryshme

Kur një biznes nuk mund t’i mbulojë të gjitha modulet 
e parashikuara, mësuesi planifikon kryerjen e një ose 
disa moduleve në biznese të tjera, duke realizuar kështu 
rotacion në biznese të ndryshme. Në pamundësi për 
rotacion biznesesh, moduli mund të zhvillohet edhe në 
shkollë, kur ofrohen kushtet. Rast tipik është drejtimi 
Teknologji Ushqimore, në shkollën “Kolin Gjoka” – 
Lezhë. Në këtë proces, mësuesi i praktikës duhet të 
tregojë një vëmëndje të veçantë për të planifikuar sa 
më mirë rotacionin dhe lëvizjen nga një biznes në tjetrin 
apo edhe nga biznesi në shkollë.

Këshilla për mësuesit e praktikës:

Planifikoni me kujdes rotacionin për çdo nxënës, 
duke treguar vëmendje sidomos për rastet  e 
rotacionit në biznese të ndryshme. Kjo do t’ju 
ndihmojë në procesin e monitorimit, për të qenë 
gjatë gjithë kohës në dijeni të vendndodhjes së 
praktikantit dhe sektorit në të cilin po operon

Jepini kohën dhe vëmëndjen e nevojshme procesit 
të planifikimit, pasi një punë e filluar mbarë ka më 
shumë mundësi të sjellë një proces të suksesshëm 
dhe bashkëpunues

Mundësoni evidentimin e suksesit të nxënësve në 
sektorë specifik që i referohen prefencave të tyre.

DITËT E PARA TË 
PRAKTIKËS NË 
BIZNES

Ditët e para të praktikës janë ditët e sqarimeve fillestare mbi procesin, si dhe të njohjes me ambientin e punës, 
ndaj janë shumë të rëndësishme dhe kërkojnë një mbështetje të madhe nga mësuesit dhe prindërit në mënyrë që 
procesi të rrjedhë në mënryë optimale.
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Kur realizohet: Në janar (për nxënësit e klasës së 
10-të)

Kush e realizon: Nxënësit dhe bizneset, në 
bashkëpunim me mësuesit e praktikës, Koordinatorin 
e Marrëdhënieve me Biznesin dhe Njësinë e Zhvilllimit.

Si realizohet:

Ditët e para të 
praktikës në 
biznes

Gjatë ditëve të para, nxënësi i shoqëruar fillimisht nga 
mësuesi i praktikës njihet me mjediset e biznesit, mjetet 
dhe postet e punës, strukturën organizative të biznesit 
dhe anëtarët e stafit.

Instruktori në biznes e njeh praktikantin edhe me 
aspektet bazë teknike të punës, pajisjet/proceset 
që kërkojnë vëmendje të veçantë (çështje sigurie 
fizike, defektesh, dëmtimi produktesh etj.), si dhe jep 
orientime mbi rregullat e punës, etikën, uniformën, 
sjelljen etj.

Instrumenta dhe Materiale: 

Plani individual i praktikës

Materiale prezantuese të Kompanisë

Këshilla për mësuesit e praktikës:

Diskutoni paraprakisht me nxënësit pritshmëritë që 
ata kanë në biznes.

Informoni bizneset për nxënës me status të brishtë 
familjar, social apo ekonomik.

Mbani një kontakt formal me biznesin në ditën e parë 
të shoqërimit të nxënësve në biznes dhe citoni disa 
detyrime që duhet të përmbushen.

Këshilla për instruktorët në biznes:

Krijoni për nxënësin një atmosferë mikpritëse në 
biznes, që ai të ndihet mirë dhe i vlerësuar.

Mos u tregoni i ftohtë dhe indiferent, por motivojeni 
dhe mbështeteni nxënësin.

Tregohuni kërkues, por edhe tolerantë në disa 
aspekte, pasi është vetëm fillimi.

Jepini kohë dhe mundësi nxënësit të shprehet dhe 
t’ju drejtojë pyetje.

Këshilla për prinderit:

Shoqëroni fëmijët në ditën e parë të praktikës. Kjo 
do të shërbente që të jeni të mirëinformuar dhe më 
të sigurtë në lidhje me biznesin ku do të zhvillohet 
praktika. 

Këshilla për nxënësit:

Merrni me seriozitet ditët e para të praktikës. Ato 
janë shpesh përcaktuese të mbarëvajtjes suaj.

Tregoni kujdes për paraqitjen tuaj. 

Respektoni me përpikëri orarin e fillimit të praktikës 
që në ditët e para të saj.

Përpiquni të merrni sa më shumë informacion mbi 
biznesin që në ditët e para, në mënyrë që kur të filloni 
të angazhoheni në postin e punës, të orientoheni më 
lehtësisht.

Dëgjoni me vëmendje dhe durim instruktorin në 
biznes dhe mësuesin e praktikës 

Nëse mendoni se diçka nuk shkon apo duhet 
rishikuar/përmirësuar, diskutojeni me instruktorin 
në biznes dhe me mësuesin e praktikës, por me 
qetësi, pa u rebeluar.

Mbani me vete një bllok shënimesh për të shënuar 
detaje të vlefshme.

Diskutoni me shokët dhe prindërit mbi ditët e para 
të praktikës, për të marrë përvojë dhe këshilla.

MENTORIMI I 
PRAKTIKANTIT NË 
BIZNES

Studime të ndryshme tregojnë se profesionistët, sado të zotë në fushën e tyre, jo gjithmonë karakterizohen nga 
e njëjta aftësi për ta transmetuar atë që dinë te individë të tjerë. Kjo vërehet edhe tek instruktorët në biznese ku 
zhvillohen praktikat profesionale. Eksperienca ka treguar se ata instruktorë në biznese të cilët janë karakterizuar 
nga dëshira për të kontribuar në përcjelljen e profesionit te nxënësit, i kanë përmirësuar vazhdimisht aftësitë e tyre 
didaktike vit pas viti, ndërkohë që nxënësit, paralelisht, kanë rritur performancën e tyre profesionale.
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Kur realizohet: Përgjatë praktikës në biznes

Kush e realizon: Instruktori në biznes

Si realizohet: Mbështetur në (i) planin individual të secilit nxënës, si edhe në (ii) specifikat e veprimtarisë së 
biznesit, instruktorit në biznes harmonizon këto dy aspekte në mënyrë që veprimatria e biznesit të vijojë normalisht 
dhe nxënësit të arrijnë të aftësohen sipas planit.

Mentorimi i praktikantit në biznes

Takim i nxënësve me instruktorin në biznes

Prezantim më i thelluar i kompanisë dhe përshkrim i detajuar i proceseve të punës nga Instruktori

Monitorim i vazhdueshëm mbi realizimin e detyrave përmes diskutimit konstruktiv mes palëve

Instrumenta dhe Materiale: 

Plani Individual i praktikës

Ditari i nxënësit

Parimet dhe kriteret thelbësore për profilin e 
Instruktorit:

Të ketë përvojë pune të paktën 3-vjeçare në profesion 
a profesione që lidhen drejtpërdrejt me programin e 
praktikës profesionale në biznes

Instruktorët në biznes duhet të jenë në përputhje me 
rregulloret dhe Urdhërin mbi praktikat profesionale

Instruktorët në biznes preferohet të marrin pjesë në 
programin e trajnimit për trajnerët e profesionit dhe të 
certifikohen për të përmirësuar kompetencat e tyre dhe 
komunikimin 

Të jetë i aftë të udhëheqë e të monitorojë ecurinë e 
nxënësit gjatë praktikës në biznes dhe përvetësimin e 
kompetencave profesionale.

Roli dhe përgjegjësitë e Instruktorit në Biznes:

Të këshillojë, të drejtojë dhe të ndihmojë nxënësin për t’u aftësuar në punë e procese të përcaktuara në planin 
individual

Të mbajë një plan dhe skedul takimesh me nxënësin

Të ndihmojë perparimin e nxënësit në planin individual dhe profesional

Të japë një vlerësim mbi performancën e nxënësit në praktikë 

Të marrë pjesë në vlerësimin e nxënësve për provimin e nivelit

Kompetencat e një Instruktori në Biznes për një marrëdhënie të suksesshme 

Komunikim i vazhdueshëm me nxënësin

Dëshira për të ndihmuar në zhvillimin e nxënësve

Dëgjim efektiv

Delegim i motivimit dhe i përgjegjësisë

Krijim i një marrëdhënieje ndërvepruese, ku secila palë respekton detyrimet dhe të drejtat

Vlerësim i vazhdueshem i nxënësve

Reagim dhe diskutim konstruktiv

Qartësim i detyrës së praktikës në vendin e praktikës

Roli i nxënësit gjatë mentorimit:  

Të punojë në mënyrë proaktive me Instruktorin ne Biznes për të vlerësuar fushat e zhvillimit, qëllimet e karrierës 
dhe objektivat personale si dhe dhe pritjet e marrëdhënies mentoruese

Zhvillimin i detyrave të rolit dhe angazhimi për shkëmbimin e informacionit duke përfshirë; ide, tema zhvillimi, plane 
pune

Ndjekja e detyrave apo sugjerimeve të diskutuara me mentorin

Respektimi i përvojës, ideve, udhëzimeve dhe kohës së Instruktorit ne biznes

Të jetë i interesuar në përfitimin e aftësive të reja lidhur me profesionin 

Të jetë i përkushtuar ndaj procesit dhe i gatshëm për të mësuar nga të gjitha aktivitetet e zhvillimit formal
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MONITORIMI I  
NXËNËSVE NË 
PRAKTIKË

Një proces kyç në realizimin e praktikave profesionale afatgjata është monitorimi i nxënësve nga mësuesit e 
praktikës. Ky proces nuk duhet konsideruar thjesht në aspektin formal, bazuar në kontrollin dhe përmbushjen 
e detyrimeve të nxënësve, por edhe si konsolidues i marrëdhënieve mes trinomit “nxënës-mësues i praktikës-
instruktor në biznes”, për një proces në përmirësim të vazhdueshëm.

Kur realizohet: Përgjatë praktikës në biznes

Kush e realizon: Mësuesit e praktikës, në bashkëpunim me Koordinatorin e Marrëdhënieve me Biznesin dhe 
Nëndrejtorin e lëndëve profesionale.

Si realizohet: Mësuesi i praktikës ndjek hapat e meposhtëm për një proces monitorimi të suksesshëm:

Monitorimi periodik sipas Planit të Praktikës përmes vizitave 1 herë në çdo 2-3 javë

Takime periodike me instruktorët në biznes mbi prezencën e nxënësve, mbarëvajtjen e praktikës nivelin e arritjeve 
të nxënesve sipas treguesve të formatit të përgatitur nga mësuesi dhe aftësive që nxënësi merr në praktikë

Raportimi dhe plotësimi instrumenteve të monitorimit të praktikës

Plotësimi i listave të kontrollit gjatë vëzhgimeve të punës në biznes

Vizitat fizike të mësuesve pranë bizneseve

Kontakte telefonike apo nëpërmjet aplikacioneve me instruktorët e bizneseve

Kontrolli i ditarit të nxënësit dhe konfirmimi i procesit me foto

Konfirmime nga pjesa tjetër e stafit të biznesit apo edhe shokët e pozicionuar në të njëjtin biznes

Monitorimi i  nxënësve në praktikë

Instrumenta dhe Materiale: 

Listë-kontrolli, një format gjendet në aneks si 
Dokumenti 16, i cili shërben edhe për realizimin e 
vlerësimit të performancës së nxënësit

Roli dhe përgjegjësitë e Instruktorit në Biznes:

Kryen monitorimin në mënyrë të vazhdueshme dhe të 
rregullt

Mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me instruktorët e 
biznesit mbi mbarëvajtjen dhe problematikat

Kontrolli i herëpashershëm i ditarit të nxënësve për të 
konfirmuar ecurinë e tij

Kontakti me prindërit gjatë vitit për ecurinë e nxënësve 
në praktikë

Në realitet, monitorimi shfaq 
vështirësi dhe, në disa raste, 
nuk realizohet me frekuencën e 
duhur. Shkaqet kryesore jane (i) 
përfshirja e pjesshme e nxënësve 
në praktikë, ndërkohë që pjesa 
tjetër e kryen praktikën në klasë, si 
dhe (ii) largësisë së bizneseve nga 
institucioni i AFP-së dhe nga njëri-
tjetri.

Në vëmëndje
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VLERËSIMI I 
PRAKTIKANTIT
Një ndër elementët finalizues të të gjithë procesit të praktikës profesionale është vlerësimi. Rëndësia dhe vlera 
e njohjes së tij nuk duhet kufizuar vetëm në vlerësimin me një notë përfundimtare, por në vendosjen e matësave 
dhe kritereve, si edhe në mënyrën sesi i gjithë procesi realizohet, me qëllim garantimin e cilësisë së procesit të 
praktikës në biznes.

Kur realizohet: Fillon në momentin e vendosjes së nxënësit në biznes dhe vazhdon përgjatë gjithë vitit, duke u 
finalizuar në javën e pesëmbëdhjetë kur përfundon praktika.

Kush e realizon: Mësuesit e praktikave profesionale, instruktorët në biznes, dhe nxënësit, në bashkëpunim me 
Koordinatorin e Marrdhënieve në Biznes.

Si realizohet: Procesi i vlerësimit përkon me finalizimin e veprimtarisë së praktikantit për gjithë periudhën e 
praktikës profesionale. Përgjatë procesit të monitorimit, instruktorët në biznese dhe mësuesit e praktikës mbajnë 
shënimet e nevojshme hap pas hapi, duke  u mbështetur në planet e hartuara paraprakisht. Kështu, nxënësi 
vlerësohet nga mësuesi i praktikës dhe instruktori në biznes për arritjen e kompetencave të kërkuara nga kurikula. 
Konsideruar ponderimet e vlerësimeve të secilës fazë, mbërrihet në vlerësimin final të nxënësit. Procesi i vleresimit 
të praktikës konsiston në: vlerësimin e lëndës teorike profesionale, praktikës profesionale dhe provimi i nivelit.

Vlerësimi i praktikantit
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Vlerësimi për lëndën profesionale

Vlerësimi nga instruktori në biznes

Vlerësimi nga mësuesi i praktikës

Kur realizohet: Gjatë praktikës dhe në përfundim

Kush e realizon: Mësuesit e praktikave profesionale, instruktorët në biznes, dhe nxënësit, në bashkëpunim me 
Koordinatorin e Marrdhënieve në Biznes.

Si realizohet: Instruktori së bashku me mësuesin e praktikës, harton një format me kompetencat profesionale 
dhe të përgjithshme që nxënësi duhet të fitojë gjatë praktikës në biznes. Bazuar në këto kompetenca, realizohet 
analiza për evidentimin e përputhjes midis aftësive të kërkuara dhe aftësive të përdorura në vendin e punës.  
Vlerësimi i instruktorit në biznes për modulet/RM në biznes sipas formatit të dhënë nga mësuesi.

Kur realizohet: Kur praktika realizohet në biznes, vlerësimi nga mësuesi i praktikës realizohet në fund të praktikës. 

Si realizohet: Në bazë të vlerësimeve të monitorimeve, mësuesi vlerëson nxënësit për çdo RM sipas pikëzimit. 
Nga mesatarja e pikëve, përcaktohet vlerësimi përfundimtar i mësuesit.  Arritjet e nxënësve për cdo RM analizohen 
duke u mbështetur në kriteret e vlerësimit të pasqyruara në kurrikul, sepse RM-të, instrumentet dhe kriteret e 
vlerësimit të nxënësve janë detyruese.

Instrumenta dhe Materiale: 

Listë kontrolli me arritjet e nxënësve për çdo RM (formati në aneks si Dokumenti 16)

Fletë vlerësimi nga instruktori në biznes për module/RM (formati në aneks si Dokumenti 17)

Vlerësim përfundimtar nga instruktori në biznes (formati në aneks si Dokumenti 19)

Sistemi i pikëzimit nga 1 në 5 për vlerësimin 
nga instruktori në biznes

1 2 3 4 5

Shkëlqyeshëm, 
përmbush 
të gjitha 

standardet

Shumë mirë, 
përmbush 

shumicën e 
standardeve

Mirë, 
përmbush disa 

standarde

Mjaftueshëm, 
përmbush pak 

standarde

Dobët, nuk 
përmbush 

asnjë standard

Instrumenta dhe Materiale: 

Një listë kontrolli me arritjet e nxënësve për çdo RM, duke u mbështetur në Dokumentin 16. 

Plani ditari për veprimtari të ndryshme, një format i tillë është paraqitur në aneks si Dokumenti 20. Perdoret kur jo 
te gjitha modulet mund të zhvillohen në biznes apo edhe për orët mësimore që zhvillohen në mjediset e shkollës, 
mësuesi duhet të jetë i përgatitur praprakisht me një plan ditor.

Zhvillimi i praktikës profesionale në biznes shpesh mund të sjellë ngarkesë dhe vështirësi 
për mësuesin, ndaj sugjerohet hartimi i një dokumenti në formën e një skede mujore për të 
pasqyruar punën konkrete të mësuesit në funksion të realizimit të praktikës. Një format i tillë 
jepet në aneks si Dokumenti 13.Në vëmëndje
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Vetëvlerësimi i praktikantit Vlerësimi përfundimtar (nota) për praktikën profesionale.

Kur realizohet: Gjatë dhe në fund të praktikës

Si realizohet: Nxënësi realizon vetëraportimin për zhvillimin e punës në biznes

Fletë vetëraportimi sipas formatit të Dokumentit 21, 

Fletët e ditarit të plotësuara Dokumentit 22 ku paraqet në mënyrë të detajuar sesi është ndjerë dhe përfshirë gjatë 
praktikës në biznes. Në këtë mënyrë, nxënësi mund të japë në fund një vlerësim (me notë) për veten ose mund të 
realizojë një prezantim para nxënësve të tjerë, ku vlerësimi (sërish me notë) të jepet prej tyre

Për realizimin e vlerësimit përfundimtar, mbështetur në udhëzuesit e AKAFP-së për AP, nota për modulin llogaritet 
si mesatare e thjeshtë e vlerësimeve për çdo RM. Në këtë mënyrë, konsiderohen sipas peshës së ponderuar, të 
tria vlerësimet: vlerësimi i instruktorit në biznes, vlerësimi i mësuesit të praktikës dhe vetëvlerësimi i praktikantit 
bashkarisht me punët në grup e prezantimet.

Ditari i praktikantit ka rëndësi të veçantë, pasi nxënësi kryen vetëvlerësimin dhe mësuesi i 
praktikës profesionale pajiset me një informacion të plotë mbi veprimatrinë në biznes. Vlerësimi 
ponderohet me 20% për t’u konsideruar në notën finale. Mungesa e fletëve të ditarit e 
penalizon nxënësin me ulje pikësh.Në vëmëndje

Vlerësimi i
instruktorit në

biznes

(40%) (40%)
(20%)

Vlerësimi i instruktorit në biznes

Vlerësimi i
mësuesit të 
praktikës

Nota përfundimatre

Vetëvlerësimi
dhe punët në

projekt

Figura 5: Vlerësimi përfundimtar i praktikës profesionale

NOTA PERFUNDIMTARE (V1 x 0.4)  (V2 x 0.4)  (V3 x 0.2)

Këshilla për mësuesit e praktikës dhe 
instruktorët në biznes:

Diskutoni së bashku planin e praktikës, pasi kjo 
lehtëson procesin e vlerësimit.

Shpjegojuni praktikantëve procesin e vlerësimit, pasi 
kjo i ndihmon ata të fokusohen më mirë   në aftësitë që 
duhet të përfitojnë gjatë praktikës.

Vendosini të dhënat për vlerësimin e praktikantëve 
në databazë në Excel. Do t’ju lehtësojë punën për 
llogaritjen e notës përfundimtare.

Diskutime në klasë, ku nxënësit shfaqin edhe 
video, duke ndarë me njëri-tjetrin atë që kanë
mësuar (skeda e vëzhgimit mund të përdoret si 
instrument matës për këto veprimtari).

Mini projekte që realizohen në biznes/klasë 
dhe vlerësohen nga instruktori në biznes dhe/
osemësuesi. Veprimtari në grup si: konkurse, 
panaire, ditë të hapura, etj.

Kutia10: Për vlerësimin e modulit, 
me zgjedhjen e mësuesit dhe sipas 
veprimtarive të kryera në lidhje me 
programin, mund të përfshihen
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Kur realizohet: Në përfundim të studimeve në secilin 
nivel 

Kush e realizon: Komisioni i vlerësimit i cili konsiston 
në përbërje nga mësues i lëndës së praktikës 
profesionale, drejtori ose nëndrejtori i shkollës dhe një 
instruktor nga një biznes partner

Si realizohet: Provimi i praktikës profesionale 
të integruar i referohet moduleve të detyruara të 
praktikës profesionale, të trajtuara në nivelin përkatës. 
Kohëzgjatja maksimale e provimit për realizimin e tri 
detyrave është përcaktuar 6 orë. Pasi mblidhen pikët 
për secilin proces, vendoset nota përfundimtare nga 
komisioni.

Vlerësimi në 
provimin e nivelit

Instrumenta dhe Materiale: 

Komisioni i vlerësimit i shpërndan nxënësve në provim, 
fletët me udhëzime për kryerjen e detyrave praktike, 
sigurohet që nxënësit i kanë kuptuar udhëzimet 
që përmban kjo fletë, dhe japin shpjegime të tjera 
plotësuese. Një shembull i vlerësimit gjendet në 
Dokumentin 23.

Këshilla për parapërgatitje për provimin e 
teorisë profesionale:

Mësuesit të punojnë së bashku për të dakordësuar 
njësitë e testit dhe vlerësimin

Për secilën lëndë që do të përfshihet, të përcaktohet 
pesha që do të ketë në provim

Ndërtimi i pyetjeve të konsiderojë nivelet e ndryshme 
të vështirësisë

Në bazë të përcaktimit nga vetë shkolla se sa pikë do 
të ketë testi në total dhe peshës  së secilës lëndë, të 
përcaktohet numri i pyetjeve që do të përfshihen në test 
nga secila lëndë

Me hartimin e testit është e nevojshme të hartohet 
celësi i testit

Skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të 
përfituara të ndjekë udhëzimin përkatës

Këshilla mbi realizimin e provimit:  

Provimi të realizohet në mjediset e praktikës 
profesionale ose laboratorë të shkollës

Të zbërthehen kompetencat në elementë të veçantë 
dhe të përcaktohet pikëzimi i tyre

Të mundësohen të gjitha mjetet dhe hapësirat e 
nevojshme për kryerjen e detyrave

Të zhvillohen biseda profesionale mes komisionit dhe 
nxënësit si edhe t’i drejtohen nxënësit pyetje 
mbi zhvillimin e procesit që ai realizon

Nëse nxënësi nuk kalon në 
provimin për marrjen e certifikatës, 
nuk mund të finalizojë ciklin e 
studimeve (quhet mbetës), ndaj 
duhet të rifutet në provimin e nivelit.

Gjatë provimit nxënësit mund të 
punojnë paralelisht nëse ambienti 
ka hapësirë të nevojshme por duhet 
që anëtarët e komisionit të mund të 
monitorojnë secilin nga nxënësit.

Në vëmëndje

Në vëmëndje

KËSHILLIMI MBI 
KARRIERËN
Këshillimi mbi Karrierën është një proces që i ndjek nxënësit gjatë gjithë viteve të shkollimit dhe pas tij. Rëndësia e 
tij qëndron në zbulimin e prijeve profesionale dhe dëshirave të nxënësve, si dhe në orientimin e duhur të tyre gjatë 
marrjes së vendimeve deri në përfshirjen në tregun e punës.

Provimi i nivelit realizohet në përfundim të nivelit dhe i 
referohet (i) provimit të teorisë profesionale të integruar 
dhe (ii) provimit të praktikës profesionale të integruar. 
Nëse sistemi është 2+1+1, nxënësi i nënshtrohet 
provimit të nivelit në fund të klasës së 11-të, të 12-të 
dhe të 13-të. Sa herë që përfundon një nivel, nxënësi 
i nënshtrohet provimit të nivelit. Për zhvillimin e këtyre 
provimeve është hartuar një udhëzues nga Sektori i 
Vlerësim-certifikimit të nxënësve dhe Akreditimit të 
ofruesve të AFP-së, pranë AKAFP.
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Kur realizohet: Gjatë gjithë vitit shkollor, deri në momentin kur ata ndërpresin marrëdhëniet me institucionin. 
Evidentohen tri momente kyçe: (i) Periudha para regjistrimit, kur nxënësi vendos të regjistrohet në shkollë dhe më 
pas pozicionimi i tij në praktikë (kryesisht i referohet nxënësve të klasave të 10-ta), (ii) Përcaktimi i profileve nga 
nxënësit e klasave të 11-ta.  Dhe (iii) dalja në tregun e punës gjatë apo në përfundim të shkollës.

Kush e realizon: Koordinatori i Orientimit në Karrierë ose psikologu, në bashkëpunim me drejtuesin e institucionit 
dhe mësuesit e tjerë, kryesisht të lëndës së praktikave profesionale.

Si realizohet: Në thelb qëndron orientimi i nxënësve 
për zbulimin e aftësive, vlerave dhe interesave që kanë 
drejt shkollimit dhe zhvillimit profesional.

Këshillimi mbi karrierën

Vendimi i zgjedhjes 
së drejtimit

Përcaktimi i
praktikës

profesionale

Vendimi për 
përcaktimin e 

profilit

Vendimi për zgjedhjen 
e punës dhe/ose 

punëdhënësin

Figura 6: Vendimet në të cilat vjen në ndihmë Këshillimi për Karrierën

I ofrohet nxënësve në çdo moment që kërkohet 
vendimmarrje, gjatë shkollimit dhe në momentin e 
shkëputjes nga institucioni

Nxënësit mbështeten përmes aktiviteteve kurrikulare, 
jashtëkurrikulare dhe praktikave profesionale, jo vetëm 
për të marrë vendime lidhur me karrierën e tyre, por 
edhe për të transferuar njohuritë e marra në kontekste 
të tjera

Personat përgjegjës për Këshillimin 
e Karrierës duhet të bëjnë të 
mundur që nxënësit të jenë 
prodhues aktivë të informacionit të 
karrierës, jo vetëm konsumatorë 
pasivë të tij.

Në vëmëndje

Procesi i zhvillimit të karrierës

PROÇESI I 
ZHVILLIMIT TË KARRIERES

VETJAVEPRIMET

MUNDËSITËVENDIMET

Zbulo interesat,
aftësitë, vlerat,

personalitetin - Reflekto 
mbi pozicionin ku 

ndodhesh

Kërko, gjej punë,
dhe/ose krijo
mundësi për veten

Kërko, 
hulumto, 

analizo

Fokusohu,
planifiko,
vendosi 
vetes 
qëllime

Për zhvillimin e karrierës, modeli më i përhapur është modeli DOTS, bazuar në zhvillimin e kompetencave për 
vetëndërgjegjësimin, hulumtimin e mundësive, fokusimin, vendimarrjen, planifikimin dhe veprimin për të kaluar në 
botën e punës. Pasi është përcaktuar situata, pra ajo çfarë nxënësi disponon dhe çfarë kërkon, përcaktohet plani 
individual i zhvillimit të karrierës (një model i tillë ndodhet në aneks si Dokumenti 25.

Për më shumë informacion mbi hapat që ndiqen për këshillimin e karrierës, referohuni në Manualin  e Orientimit 
për Karrierën nga projekti Aftësi për Pune, korrik 2020.

Figura 7: Procesi i zhvillimit të karrierës
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Elementët e  këshillimit të  karrierës

Kur realizohet: Gjatë 3-mujorit të parë të shkollës 

Kush e realizon:Koordinatori për orientim dhe këshillim për karrierën

Si realizohet: Procesi ka për qëllim përgatitjen e nxënësve (sidomos atyre që fillojnë praktikën për herë të parë) 
në përballjen me botën e punës. Fokusi është në një sërë veprimesh:

Këshillimi për praktikat profesionale

Njohja e aftësive dhe mundësive të nxënësit (faktorë ekonomikë, socialë etj.)

Konsiderimi i të gjitha bizneseve që ofrojnë praktikë profesionale

Orientim i nxënësve drejt bizneseve që u përshtaten më mirë karakteristikave të tyre

Vendosja dhe përshtatja e nxënësve me biznesin e përzgjedhur

Vlerësimi i ecurisë dhe zhvillimit të nxënësit

Kur realizohet: Brenda muajit maj nxënësi në klasën 
e 11-të ka perzgjedhur profilin

Kush e realizon: Koordinatori për Orientim dhe 
Këshillim për karrierën në bashkëpunim me KMB dhe 
Drejtuesin

Si realizohet: Koordinatori për Orientimin dhe 
Këshillimin për Karrierën informon dhe trajnon 
mësuesit sipas nevojës lidhur me materialin “Udhëzues 
për përzgjedhjen e profilit”, planifikon kalendarin e 
aktiviteteve përkatëse, përgatit materialet/fletët e punës 
për nxënësit dhe fillon zbatimin e planit. Në periudhën 
janar-mars, Koordinatori për Orientimin dhe Këshillimin 
për Karrierën bashkëpunon me Koordinatorin për 
Marrëdhëniet me Biznesin dhe Koordinatorin për 
Marketingun Institucional për përditësimin apo krijimin 
e informacionit të ri në rast ndryshimesh në ofertën e 
shkollës.

Kur realizohet: Në përfundim të studimeve e në vijim

Kush e realizon: Hapat qe ndiqen nga nxënësi 
fokusohen në (i) të mësuarit rreth interesave vetjake, 
(ii) zbulimi dhe hulumtimi i profesioneve që lidhen me 
interesat dhe kualifikimet (iii) identifikimi i profileve, 
përgjedhja dhe vendosja e qëllimeve për arritjen e tij.

Këshillimi për zgjedhjen e 
profilit

Këshillim për zgjedhjen 
e vendit të punës apo 
punëdhënësit

Instrumenta dhe Materiale: 

“Cfarë pasioni/interesash ke?” me referim në 
Dokumentin 26 

Model i profilit Riparim i pajisjeve elektroshtëpiake për 
të kuptuar se sa i përshtatet profili i preferuar (referohu 
në Dokumentin 27) 

“Zbulo  veten  tek  vlerat”, ku  pikëzon  vlerat  e  listuara  
dhe  më  pas  nga ato që i ka vlerësuar me pikët më 
larta, përzgjedh 5 më të rëndësishmet për të. (referohu 
në Dokumentin 28)

“Vendosi vetes qëllime!” duke përcaktuar ato që ka 
aktualisht dhe ato që do t’i vendosë vetes gjatë karrierës 
së tij (referohu në Dokumentin 29)
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Përhapja e pandemisë COVID-19 paraqiti një seri problemesh në të gjithë botën. Shkollat ishin të detyruara të 
mbyllen për të mos përhapur virusin, dhe vazhdimi i mësimit për studentët u ndërpre. Jo vetëm sistemi arsimor (i 
përgjithshëm dhe profesional) vuajti nga masat e vendosura nga qeveria, por cdo gje u ngadalesua dhe u bllokua 
duke prishur vazhdimin e biznesit të disa sektorëve të industrisë.
Në Shqipëri, ndërmarrjet e sektorit privat NVM/ SME u goditën më së shumti, disa për shkak të kufizimeve  
në  teknologji  dhe  disa  për   shkak   të   aktiviteteve/   industrise   ku   operojnë.   Ndërsa aftësitë në 
praktikë / profesionale mbeten të jenë një nga aspektet më të rëndësishme që dallon arsimin e profesional nga 
i pergjithshem, pamundesia e kompanive të sektorit privat për të kryer aktivitetet e tyre të përditshme ndërpreu 
gjithashtu, aftësimin e praktikantëve me  baze punen. Një situatë e cila në planin afatgjatë mund të ketë efekte 
serioze në fuqinë punëtore ne te ardhmen.
Pavarësisht nga këto pengesa, sektorë të ndryshëm të industrisë u përpoqën të përfitonin nga situata dhe të 
shfrytëzonin momentin për t’u përshtatur, në vend që të qëndronin pa lëvizur.

Siç do të vërehet nga rastet e mësipërme, kompanitë e sektorit privat vazhdojnë të tregojnë angazhime të forta 
për të ofruar programe formimi profesional, qoftë edhe nga distanca, sepse keto kompani jane te angazhuara dhe 
besojne ne përfitimet nga keto praktika profesionale afatgjata. Një fuqi punëtore e perditesuar dhe e aftë, e cila 
edhe gjatë vendosjes/ periudhes së emergjencave është trajnuar për të kryer aktivitetet e nevojshme të biznesit, 
do të jetë në gjendje të ofrojë mundësi më të mëdha në drejtim të produktivitetit të biznesit dhe vazhdimit në të 
ardhmen.

RASTE STUDIMI

Një Përgjigje Pragmatike nga Biznesi 
për Vazhdimin e Punës dhe Zhvillimin 
e Aftësive 

Albanian Business Partner 
Që prej 2019, Albanian Business Partner (në tekstin 
e mëtejmë ABP), një kompani e njohur TIK në fushën 
e zhvillimit të uebit si dhe për ofrimin e zgjidhjeve për 
kompanitë në fushën e softuerit, ka qenë një partner 
i shkollës Gjergj Canco duke ofruar Profesionale në 
profilin respektive.
Rreth 17 studentë të klasave të 12-ta kanë kryer 
praktikë praktike në ABP që nga nëntori 2019, me 
idene që në fund të përfundimit të suksesshëm të 
programit të praktikës profesionale, të paktën 5 prej 
tyre do t’u ofrohet një mundësi punësimi nga kompania.
Situatat e fundit emergjente që kanë ndodhur në vendin 
tonë; së pari tërmeti katastrofik i 26 nëntorit 2019 dhe 
më pas pandemia COVID-19 theksoi angazhimin e 
kesaj kompanie dhe të
tjerëve që operojnë në të njëjtat fusha , për të mos 
ndaluar operacionet e biznesit dhe për të vazhduar 
ofrimin e praktikave profesionale – tashme në distancë.
 
Përgjatë mars-korrik 2020, kompania angazhoi 17 
studentët e shkollës Gjergj Canco në projekte konkrete 
për zhvillimin e faqeve në internet.
Gjatë gjithë kësaj periudhe, nevoja për Marketingun 
Dixhital, Shitje Online dhe ne Ueb u rriten me një 
numër të konsiderueshëm të kompanive klientë të 
ABP. Kjo ishte një mundësi për praktikantët për të kryer 
projekte në kohë reale nën mbikëqyrjen e Instruktorit 
ne kompani. Për këto projekte, studentët u shpërblyen 
financiarisht dhe kanë zgjatur marrëdhëniet e tyre me 
kompaninë edhe gjatë periudhës së verës.
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RESORTI MARINA BAY NË VLORË

Shef Aldo Mehmeti: 
“Ka vend për 

optimizëm edhe në 
rrethana të tilla”

Aldo Mehmeti është Shef Kuzhine në Marina Bay 
Luxury Resort & Spa, Vlorë, si dhe instruktor në 
kompani për nxënësit e shkollës Tregtare në Vlorë. 
Shefi Aldo tregon se kur filloi karantina, 15 ditët e para 
biznesi ishte plotësisht i mbyllur. Më pas vetëm hoteli 
filloi të funksiononte dhe gjatë fundjavave u pa një 
fluks i konsiderueshëm klientësh. Edhe nën masat e 
mbylljes/ izolimit, shërbimi i shpërndarjes në shtëpi nga 
kuzhina e Restorantit funksionoi vazhdimisht për shkak 
të kërkesave të mëdha. Për të ofruar një shërbim më  të 
mirë, dorëzimi është bërë nga kamerierët e restorantit.

Shef Aldo parashikon që bizneset do të vazhdojnë të 
lulëzojnë gjatë kësaj pandemie, duke theksuar forcimin 
e turizmit të brendshëm. Ndërsa shumë shqiptarë vitet 
e fundit kanë zgjedhur vendet e huaja si destinacionin 
e tyre të pushimeve, këtë vit sidomos gjatë verës 
destinacioni turistik është brenda vendit. Sipas tij, kjo 
do të funksionojë shumë mirë, pasi shqiptarët janë 
njerëz që shpenzojnë shumë para për pushimet e tyre 
dhe janë të përkushtuar ne perzgjedhjen e pushimeve 
te tyre.

Si Instruktor i Certifikuar në Kompani për nxenesit, 
tashmë Praktikantet nga drejtimi Hoteleri-
Turizëm në shkollën Tregtare Vlore, shefi Aldo gjatë gjithë 
kësaj pandemie ka mbështetur nxënësit e tij 
duke zhvilluar një konkurs midis studentëve, të quajtur 
“House Kitchen”, i cili ishte transmetuar më pas në një 
nga kanalet televizive lokale.

Në këtë Konkurs, nxënësit u konsultuan me instruktorin 
ne shkollë dhe instruktorin ne biznes gjatë zgjedhjes së 
recetave. Më pas, 2 studentë garuan me njëri-tjetrin 

dhe shefi i kuzhinës Aldo shpall fituesin për recetën më 
të mirë. Kjo i ka inkurajuar nxenesit të jenë optimistë 
gjatë kësaj periudhe dhe është vërejtur një rritje e 
angazhimit dhe vetëvlerësimit të tyre. Prindërit e të 
rinjve gjithashtu kanë përfituar nga kjo pasi studentët 
gatuanin vazhdimisht për familjet e tyre. Kjo i ka nxitur 
ata të kërkojnë receta të reja, të 
ndjekin shfaqje gatimi dhe të kërkojnë vazhdimisht 
mendimin e Instruktorit te tyre për pjatat që ata 
përgatisin.

Sa për të ardhmen, Shef Aldo mban një ndjenjë 
optimiste pavarësisht pengesave fillestare kur filloi kjo 
situatë. Ai shpreh domosdoshmërinë për t’u kthyer 
në jetën normale, pasi distancimi shoqëror është 
armiku kryesor i restoranteve. Puna e profesionistëve 
që veprojnë në këtë sektor të veçantë është e lidhur 
ngushtë me kontaktin me njerëzit, komplimentet dhe 
kënaqësinë që marrim nga klientët, thotë ai. Ky është 
një nga elementët kryesorë që tërheq profesionistë të 
rinj të angazhuar në programe mësimi dhe formimi si 
Praktikat Profesionale Afatgjata në Kompani.

Rast suksesi: 
Aldo Mehmeti, 
Instruktor i 
Certifikuar - 
Marina Bay 
Resort, Vlorë
Marina Bay, një ndër resortet më të mëdha në Vlorë, 
është përfshirë në skemën e ofrimit të praktikave 
profesionale për nxënësit e drejtimit Hoteleri-Turizëm të 
shkollës Tregtare – Vlorë, që në vitin 2018.

Shef Aldo Mehmeti është një instruktor motivues dhe 
shumë i etur për të transferuar aftësitë teknike dhe 
ato të buta te profesionistët e rinj. Specialitetet e tij 
në kuzhinën italiane Gourmet janë shumë tërheqëse 
për shumë praktikantë që duan të ndjekin një karrierë 
të ngjashme. Shefi është i palodhur në shpjegimin e 
proceseve të punës dhe teknikave për nxënësit, duke 
inkurajuar me përkushtim dhe kulturë  profesionale  ata  
praktikantë  që  janë  të  talentuar  në ndjekjen e Master 
Chefs Dream.

Chef Aldo viziton rregullisht shkollën për leksione të 
hapura dhe ndan me ta eksperienca dhe fragmente nga 
jeta e biznesit. Ai shërben si një ambasador i bizneseve 
në Fushatën e Ndërgjegjësimit të Nxënësve. Përvec 
praktikave, shef Aldo është shumë i përfshirë edhe 
në procesin e planifikimit dhe zhvillimit të kurikulave, 
në lidhje me përzgjedhjen e profilit dhe regjistrimin e 
nxënësve në shkollë.

Profile të reja janë duke u ofruar nga shkolla Tregtare e 
Vlorës me kërkesën e bizneseve të tilla të përfshira, si 
rasti i “Marina Bay”. Të dhënat tregojnë se më shumë 
se 67% e praktikantëve që kanë kryer praktikën e tyre 
pranë “Marina Bay” nën drejtimin e shef Aldos, janë 
punësuar brenda vitit të diplomimit (klasës së 13-të).
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Rast suksesi: Shkolla “Kolin Gjoka”, 
Lezhë dhe Restorant & Hotel 
Rapsodia Pyetje te 

shpeshta
Procesi i para-orientimit në 
karrierë

Afrimi i bizneseve

Restorant & Hotel “Rapsodia” është një ndër partnerët më të hershëm (prej 2017) dhe më të qendrueshëm të 
shkollës “Kolin Gjoka” në Lezhë. Shef Alfredi ka qënë shumë i hapur për bashkëpunim, duke pranuar praktikantë 
dhe duke i punësuar në fundjavë apo gjatë verës. Krahas kësaj, shef Alfredi ka qenë një promotor i zgjerimit të 
rrjetit të bizneseve të shkollës, duke ndihmuar në vendosjen e lidhjeve me biznese të tjera dhe duke i nxitur ato të 
bëhen partnerë të shkollës. Ai ka qënë gjithmonë i gatshëm për të marrë pjesë në takimet  e thirrura në shkollë, 
si: takime me bizneset e tjera, takime promovuese, takime me nxënësit e klasave të 10- ta, takime me nxënës të 
klasave të 11-ta për t’i orientuar në zgjedhjen e profileve etj. Restorant & Hotel “Rapsodia” bën një promovim të 
vazhdueshëm të nxënësve dhe shkollës në rrjete sociale apo përmes kanaleve të tjera të komunikimit. Shef Alfredi 
ka mbështetur nxënësit praktikantë te biznesi i tij për të marrë pjesë në konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare 
të kulinarisë, ku janë vlerësuar me çmime të ndryshme. “Rapsodia” ka marrë çdo vit deri në 12 praktikantë të rinj.

ANEKSE

Pyetje e shpeshtë (FAQ):

Cili proces orientimi në karrierë është më i 
rëndësishëm, ai para hyrjes në institucionin e 
AFP-së apo gjatë vazhdimit në të?

Të dyja proceset janë pjesë e një sistemi të vazhduar 
orientimi në karrierë, ndaj të dyja janë njëlloj të 
rëndësishme dhe kërkojnë të njëjtën vemëndje e 
përkushtim në realizim.

Pyetje e shpeshtë (FAQ): Si duhet t’i qaset 
biznesit koordinatori i Marrëdhënieve me 
Biznesin, nëse ka me të njohje personale?

Nëse koordinatori beson se personi që njeh në 
kompani është i duhuri për të vendosur kontaktin 
e bashkëpunimit, le ta kontaktojë. Nëse nuk është i 
duhuri, por ka marrëdhënie besimi me të, sugjerohet ta 
pyesë se si do të ishtë më mirë t’i qasej biznesit, duke e 
mbajtur të informuar. Nëse personi që njeh në kompani 
nuk është i duhuri dhe nuk ka një marrëdhënie besimi 
me të, është më mirë të gjejë vetë kontaktin e duhur, 
duke iu referuar informacionti zyrtar për biznesin.

Pyetje e shpeshtë (FAQ): Përse koordinatori i 
Marrëdhënieve me Biznesin duhet të jetë sa më 
bindës në argumentet mbi bashkëpunimin?

Në mënyrë që biznesi të kuptojë cilat janë përfitimet 
e tij, si: rritje e produktivitetit nëpërmjet një force të 
ardhshme pune më kompetente, njohje nga afër dhe 
përgatitje e punonjësve të ardhshëm sipas nevojave 
të tregut të punës, rritje e reputacionit, njohje në 
komunitet etj.

Pyetje e shpeshtë (FAQ): Cili person në 
biznes mund të nënshkruajë Marrëveshjen e 
Bashkëpunimit?

Marrëveshjen e Bashkëpunimit e nënshkruan 
administratori ose një tjetër pjesëtar i stafit të biznesit, 
autorizuar prej administratorit.

Kutia 3: Pyetje që prindërit mund t’i drejtojnë 
vetes në kuadër të para-orientimit të fëmijëve

• A përputhet profili me pritshmëritë e fëmijës tim?

• A ka treguar fëmija im interes për këto elemente të 
kërkesave në të shkuarën?

• Si i vlerëson fëmija im aftësitë e veta në këto lëndë?

• Sa i motivuar është fëmija im që të vazhdojë të punojë 
në këtë lëndë/fushë?
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Menaxhimi i rrjetit të bizneseve 
partnere

Dokumenti 1: Skeda e përgjithshme 
e para-orientimit

Aplikimi i nxënësve në biznes

Pyetje e shpeshtë (FAQ): Në ç’mënyra/rrugë mund të nxitet bashkëpunimi me biznesin?

Bashkëpunimin me biznesin mund të nxitet nëpërmjet fushatave promovuese dhe komunikimit brenda shkollës, me 
partnerët e biznesit, median, komunitetin dhe palët e tjera të interesuara.

Pyetje e shpeshtë (FAQ): Cilat biznese janë më të prirura për t’u bërë partnere dhe për të patur 
një bashkëpunim të qëndrueshëm?

Më të prirura janë bizneset që japin “sinjale” për bashkëpunim, si për shembull: kanë mungesë punonjësish, kanë 
bashkëpunuar më parë me institucione të AFP, kanë përvojë në projekte në sektorin e arsimit, shprehin gatishmëri 
për të kontribuar në komunitet etj.

Pyetje e shpeshtë (FAQ): Përse është e rëndësishme që dosja e aplikimit të nxënësit në biznes të 
përmbajë edhe një letër motivimi përveç CV-së?

Përfshirja e letrës së motivimit është e rëndësishme, pasi nëpërmjet saj nxënësi shpreh interesin për të zhvilluar 
praktikën në atë biznes dhe sqaron çfarë e shtyn të aplikojë në të. Gjithashtu, rrit seriozitetin e procesit, si dhe vlen 
si përvojë e parë aplikimi në tregun e punës.
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Dokumenti 2: Profili i kërkesës 
dhe përshkrimi i situatës së punës 
(Shembull tregti)
Për profile të tjera me interes, lutemi drejtohuni shkollës dhe Koordinatorit të Orientimit dhe Këshillimit të Karrierës

Dokumenti 3: Dosja personale e 
karrierës 
Hapat e krijimit:
• mbledhja dhe ruajtja: mblidhini dhe ruajini materialet e 
provës në mënyrë që t’i gjeni e përdorni lehtësisht (psh. 
në dosje me ndarje ose në format elektronik).
• reflektimi dhe përzgjedhja: zbërtheni kuptimin e 
materialeve dhe vendosni cilat prej tyre ju përfaqësojnë 
më mirë.  
• prezantimi dhe vlerësimi: prezantojeni dosjen në 
takime formale (intervistë pune, praktikë profesionale 
etj.), vlerësoni efektshmërinë e prezantimit dhe bëni 
ndryshimet e nevojshme. 
• shkrimi, planifikimi, krijimi: në letër ose format 
elektronik.
Përmbajtja:
- Informacion personal dhe mendime/ reflektime mbi 
veten
• Certifikata (të ndihmës së shpejë, sigurisë ushqimore, 
sigurisë në punë, IT, etj.)
• Gjuhët e huaja 
• Aftësitë kompjuterike
• CV
• Deklaratë përsonale: përmbledhje e shkurtër për 
veten, qëllimet e karrierës dhe ato personale
• Rezultatet e vetëvlerësimit (fletët e punës “Udhëzuesi 
i karrierës”, modulet 1-6) 
• Rezultatet e hulumtimit të karrierës  (fletët e punës 
“Udhëzuesi i karrierës“)
• Shënime nga hulumtimi i karrierës përmes takimeve/
intervistave me bizneset apo profesionistë të fushës
• Synimet personale e profesionale të nxënësit
• Plani i veprimit
- Përvojat e ndryshme të të nxënit
• Kurse të ndryshme
• Teste, vlerësime, listë notash, diploma, certifikata 
profesionale
• Shkrime, ese, projekte 
• Çmime të fituara
• Seminare, konferenca, trajnime të ndryshme (mund 
të përfshini fotografi, punime etj.) 
- Aktivitete të tjera /jo të lidhura me shkollën ose punën
• Anëtarësimi në shoqata ose organizata rinore

• Pozicionet drejtuese që mund të keni patur
• Veprimtari vullnetare
• Shërbime në komunitet
• Dalje/e folura në publik 
• Fotografi ose produkte që lidhen me hobitë dhe 
interesat tuaja
• Veprimtari sportive  (fotografi të ekipit, ndeshjeve, 
artikuj të ndryshëm etj.)
• Udhëtime (fotografi, itineratet, biletat ose kujtime të 
tjera)
- Përvoja të lidhura me punën/praktikat profesionale
• CV dhe letra motivimi 
• Lista e kompanive ku ke aplikuar apo me të cilat 
nxënësi ka patur ndërveprim
• Raportet e vlerësimit të instruktorit në praktikë apo 
të supervizorit 
• Produkte që ke krijuar (logo, një pjatë të vecantë, një 
veshje, një objekt, etj)
• Fotografi tuajat që lidhen me punën (në gazetë, 
Facebook, Instagram, etj)
• Letra falenderimi apo vlerësime që keni marrë nga 
klientët
• Çmime që keni marrë në punë ose në praktikë
• Letra reference (nga punëdhënësi, kolegët ose 
klientët)
• Shembuj projektesh, produktesh apo programesh jë 
keni/jeni duke zhvilluar
Përdorimi:
• mjet organizues, ditar reflektiv, kornizë dhe gjurmues 
i dokumenteve më të rëndësishme që pasqyrojnë jetën 
e nxënësit;
• mjet për të vlerësuar ecurinë e nxnënësit në shkollë, 
praktikë apo punë;
• mjet për planifikimin e karrierës, vetëvlerësimin, 
hulumtimin dhe vendimmarrjen;
• mjet për të marrë vlerësim për aktivitete jo formale 
(pune vullnetare, pjesëmarrje në ekipe sportive etj.);
• mjet për marketimin e vetes gjatë aplikimit për punë, 
praktikë apo shkollë pas së mesmes.
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Dokumenti 4: Model i profilit të 
bizneseve

Emri i kompanisë: Elektroservis
(pjese e BALFIN GROUP)

Forma ligjore: SHPK
(shoqëri me përgjegjësi të kufizuar)

NIPT:  K81313011R

Vendndodhja: Tiranë

Fusha e veprimtarisë: Tregti, 
Sherbim dhe riparim

Anëtare e Dhomës së Tregtisë 
dhe Industrisë apo Dhomës 
Kombëtare të Zejtarisë: Jo

Numri i punonjësve: +20

Departamentet: Suport per Pajisje 
Elektronike, Pajisje Elektroshtepiake

Produktet/Shërbimet që ofron: 
Riparim, sherbim dhe mirembajtje

Profilet e praktikës: Elektronike, 
Riparim pajisjesh Elektronike dhe 
Shtepiake

Kohëzgjatja e praktikës: 
Me rotacion cdo tre muaj 2 Nxenes
Klasat e 12ta, Elektroteknike

Kapaciteti (nr. nxënës/profil):  
9

Mentori/ët e praktikës: 
Juljan Alvora, Abjona Ajazi.

Ambiente në dispozicion: Po

Klasa (viti i mësimor): Klasa XII

Adresa: Rr. Shkelqim Fusha, 
Selite, Pallati “Matrix Konstruksion”, 
Kati 0 dhe +1, 1020, Tirane

Tel/Cel:  0684027781

E-mail:  a.ajazi@elektroservis.al

Website: http://www.elektroservis.
al/index.php/al/

Personi i kontaktit:  Abjona Ajazi

Informacion mbi
Kompaninë

Informacion mbi Praktikat 
Potenciale Profesionale

PROFILI I KOMPANISË ELEKTROSERVIS

Kontakt
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formimit profesional midis Shkollës dhe Shoqërisë për një ose më shumë prej formave të mëposhtme:

   Ofrimin e skemave graduale të zhvillimit të nxënësve; dyer të hapura në Shoqëri, histori suksesi në  
   shkollë, punonjës si mësues/trajner në shkollë, nxënës që vëzhgojnë punonjësit gjatë punës së tyre

   Ofrimin e praktikës profesionale për nxënësit e shkollës në ambientet e Shoqërisë (Apprenticeship dhe  
   Internship) apo në distancë

   Ofrimin e përditësimit të njohurive për mësuesit e shkollës

   Sponsorizim në formën e kontributit për shkollën dhe/ose nxënësin

   Marrëdhënie e qëndrueshme me shkollën; Shoqëria merr pjesë në aktivitetet e shkollës dhe anasjelltas

   Merr pjesë në vlerësimin e vazhduar dhe përfundimtar të nxënësve

   Kualifikimin e mentorëve të praktikës profesionale

   Kontribuon në përmirësimin e kurrikulave apo zhvillimin e kurrikulave të reja të shkollës

   Regjistrimin si ofrues i formimit profesional

  2.2. Palët do të nënshkruajnë një marrëveshje të formimit profesional e cila do të përmbajë kushtet dhe afatet  
   e bashkëpunimit të lartpërmendur.

  2.3. Në kuadër të projektit “Aftësi për Punë” (S4J) do të ofrohet asistencë maksimale për mirëfunksionimin e  
   këtij Memorandumi nënshkruar me vullnet të lirë të palëve. 

3.  Konfidencialiteti dhe mbrojtja e të dhënave personale

  3.1 Palët marrin përsipër, gjatë dhe para diskutimeve ose lidhjes së marrëveshjes mes tyre, të ruajnë   
   konfidencialitetin dhe të mos përhapin asnjë informacion konfidencial që palët i kanë bërë të ditur njëra- 
   tjetrës ose që njoftohet para dhe pas diskutimeve ose lidhjes së marrëveshjes mes tyre, si dhe të mos  
   përdorin asnjë informacion konfidencial për qëllime të ndryshme nga sa specifikohet më lart në nenin 2.

  3.2 Palët garantojnë njëra-tjetrën se punonjësit ose nënkontraktorët e tyre do të respektojnë detyrimet e  
   konfidencialitetit të përcaktuara në këtë nen.

  3.3 Secila nga palët i garanton palës tjetër se do të zbatojë me përpikëri detyrimet që rrjedhin prej   
   legjislacionit në fuqi në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale.

4  Të ndryshme 

  4.1. Çdo shtesë apo ndryshim i këtij Memorandumi do të kryhet me pëlqimin me shkrim të palëve   
   nënshkruese të tij. 
  4.2. Ky Memorandum hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të tij dhe mund të zgjidhet nga secila prej palëve me  
   njoftim paraprak me shkrim prej 30 ditësh dërguar palës apo palëve të tjera.
  4.3. Ky Memorandum do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.
  4.4. Ky Memorandum nënshkruhet në 3 kopje origjinale në gjuhen shqipe, nga një për secilën palë dhe me të  
   njëjtën përmbajtje dhe vlerë ligjore secila.

Date: ____.____.20__

Për Shkollën

Drejtor i Shkollës Profesionale

Për Shoqërinë

Shoqëria

Për Swisscontact

Fation Dragoshi
Menaxher Projekti
Aftësi për Punë (S4J)

Dokumenti 5: Formati i Marrëveshjes 
së Mirëkuptimit 

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI

Ky Memorandum Mirëkuptimi nënshkruhet sot, më datë ___.___.202_ dhe përcakton termat dhe 
bashkëpunimin midis palëve të mëposhtme:

1.  Shkolla e Mesme Profesionale___________________________me adresë në:    
  _____________________________, përfaqësuar ligjërisht nga Z./Znj._________________, Drejtor  
  (më poshtë referuar si “Shkolla”),

2.  ____________________, një shoqëri ________, me seli në adresën: ________________________,  
  përfaqësuar ligjërisht nga: ________________________, në cilësinë e ___________________, (më  
  poshtë referuar si “Shoqëria”),

3.  Swisscontact, me adresë në Rr. Skënderbej, Tiranë, përfaqësuar ligjërisht nga Z. Fation Dragoshi, në  
  cilësinë e Menaxherit të Projektit (më poshtë referuar si “Swisscontact”).

Palëve u referohemi individualisht si “Pala” dhe bashkërisht si “Palët”.

Kushte paraprake

1.  Projekti “Aftësi për Punë” është një projekt i hartuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim   
  dhe Bashkëpunim, në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, për zbatimin e të cilit është kontraktuar  
  Swisscontact. Përmirësimi i ofrimit të arsimit dhe formimit profesional është ndër synimet më të  
  rëndësishme të këtij projekti.

2.  Në kuadrin e këtij projekti, Shkolla dhe Shoqëria, si pjesë e komunitetit të biznesit, si partnerë  
 aktivë, shprehin gatishmërinë të bashkëpunojnë në përgatitjen dhe integrimin e të rinjve në tregun e  
 punës. Bashkëpunimi mund të konsistojë, ndër të tjera, në hapjen e dyerve për të pritur nxënës dhe/ 
 ose mësues në ambientet e Shoqërisë, vënien në dispozicion të stafit për t’u përcjellë eksperiencën e  
 tyre nxënësve apo/edhe mësuesve, duke ndërtuar dhe mirëmbajtur marrëdhënie afatgjata dhe duke u  
 shndërruar, si rrjedhojë, në partnerë të qëndrueshëm në zhvillimin e aftësive profesionale.

Duke marrë parasysh sa më sipër, palët bien dakord sa më poshtë:

1.  Kuadri ligjor

  Ky Memorandum bazohet në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës i Republikës së  
  Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe në ligjin nr. 15/17, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën  
  e  Shqipërisë”. 

2.  Objekti

  Ky Memorandum synon të shprehë vullnetin e palëve për të filluar bashkëpunimin në fushën e
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Dokumenti 6: Inventari i Aftësive të 
Transferueshme

Komunikim   ndaj  
 

 drejtuese 

Komunikim me shkrim  bindëse  për të krijuar marrdhënie 
me njerëzit 

Dëgjimi   negociuese Përpikmeria 
Bashkëpunimi  të shitjes Korrektesia 
Zgjidhja e problemeve i ankesave  punuar nëgrup 
Zgjidhja e 

 
   

 Këshillimi Përkujdesja 
 folurit nëpublik Mbikëqyrja/Menaxhimi Koordinimi 

Menaxhimi I kohës Të tjera  

  
 

Precizion Vlerësim Analizim 
Kujdesnëpërdorim   
Përdorimi I materialevetëndryshme 
ne mënyrëkrijuese 

Përdorimi I pajisjeve/makinerive/ 
instrumenteve/mjeteve 

Krijimtari 

Shkathtësi Matje / llogaritje  
-dora)   

  Tëtjera 

 hënimesh Saktësi/kujdes ndaj detajeve Vëzhgim 
Kopime/Duplikime i tëdhënave Inovacion 

 numerike Zhvillimi I ideve Parashikim 
 Analiza e Programim 

Lexim/studim   vizuale/pamore 
Përmirësim/Përshtatje Analizim Tëtjera 

Aftësi funksionale ose të transferueshme të kërkuara në punën me NJERËZIT

Aftësi funksionale ose të transferueshme të kërkuara në punën me SENDET/OBJEKTET

Aftësi funksionale ose të transferueshme të kërkuara në punën me TË DHËNA/IDE/INFORMACION

INVENTARI I AFTESIVE SIPAS LLOJIT TE PUNES

ANALIZË E AFTËSIVE nga 1, 2, & 3 
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Dokumenti 7: Model CV-je
 

organizuese 
kulturor “Sofra Myzeqare”, “Sofra Çame” etj, organizimin e “Ditës së urisë” në bashkëpunim 

makina” etj. 

  

ë dhe kompetencat 
 
 

    
    
    

shoqërore 
    ë 
dhe bashkëpunuese. 

 

    Kam dhënë provimin e gjuhës angleze të cilin e mora me notën B. Kam marr 
gjuhës italiane. Gjithashtu jam  trajnuar për qytetari, lidership dhe vendimarrje gjatë shkollës 
verore të organizuar nga qendra rinore Epoka e Re. Kam marr trajnime në “Project Design & 
Management Workshop” nga Peace Corps Albania. Jam trajnuar dhe kam qënë disa herë 

 
 

AKTIVITETE TË TJERA 
(Konkurse, olimpiada etj.) 
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Dokumenti 8:  Model letre motivimi Dokumenti 9: Model udhëzimi për 
përpilim të letrës së motivimit[Vendi, data]

Drejtuar: Z/Znj_______, [Pozicioni në kompaninë ku po aplikoni]

Adresa: 

Objekti i letrës: Aplikim për pozicionin e ________

I nderuar Z.____/E nderuar Znj.______, 

Ju shkruaj për të aplikuar për pozicionin e _______ me bindjen se i plotësoj shumë mirë kërkesat e këtij 
pozicioni.

Gjatë studimeve në Shkollën _______, kam realizuar pratikën profesionale në__________. Gjatë praktikës dhe 
studimeve kam fituar aftësitë______. Gjithashtu, kam përmirësuar aftësitë e mia në menaxhimin e kohës dhe 
komunikimit duke mbajtur një rol aktiv në shkollë si edhe në aktivitetet e kohës së lirë. Kam mundur gjithashtu të 
përfshihem aktivisht në një sërë kursesh dhe projektesh studimi apo praktike.

Unë komunikoj rrjedhshëm në gjuhën____. Gjithashtu, unë punoj [shumë] mirë në kompjuter duke hartuar 
dokumente profesionale dhe me cilësi të lartë.

Ju lutem gjeni bashkangjitur një kopje të CV-së time. Unë do të jem e disponushme dhe do ta vlerësoja shumë 
mundësinë për t’u takuar me ju për të diskutuar më tej këtë pozicion.

Ju mund të më kontaktoni në ______ose me e-mail në _____.

Duke ju falenderuar paraprakisht për vëmendjen që i kushtuat kësaj letre, ju lutem pranoni, Z.____/Znj._____
përshendetjet më të sinqerta nga ana ime.

Emri Mbiemri

Adresa 

[Data e sotme]                                                                                                                          

[Emri Mbiemri i marrësit]

[Titulli i punës]

[Kompania]

[Adresa]

I/ E dashur Z./Znj. [Mbiemër],

Kush je?[Prezanto veten: Nga cila shkollë vjen, çfarë dege dhe cili vit. Thekso pozicionin për të cilin po aplikon 
dhe nga e mësove për këtë pozicion. Përmend diçka që di rreth kompanisë. Trego pse mendon se kjo kompani 
është e duhura për ty, si përshtatet me shkollën apo ëndrrat e tua.]

Shemb: Jam nxënëse e shkollës “Tregtare”Vlorë, viti i parë, dega Hoteleri, 16 vjeçe.  Po ju shkruaj për të 
aplikuar për pozicionin e praktikantes kamariere pranë Hotel Splendor, për të cilën u njoftova nga Qendra e 
Karrierës në shkollë. E di që hoteli juaj bashkëpunon me Trip Advisor, kam lexuar edhe vlerësimet e mira që 
thuhen për ju. Mendoj se mund të më mësonitshumë sesi të bëhem një kamarjere e mirë.

Eksperienca dhe Aftësitë[Trego çfarë formimi ke, jep shembuj të eksperiencave në punë, të aftësive që zotëron 
dhe gjuhëve. Shemb. të arritjeve, çmimeve dhe sukseseve për të cilat je krenar.]

Shemb: Përveç shkollës, në fakt, nuk kam shumë eksperiencë si kamarjere. Gjatë periudhës së verës ndihmoj te 
lokali i dajës, por asnjëherë nuk kam punuar vërtet diku, me kohë të plotë. Mendoj se jam punëtore, e shkathët, 
e komunikueshme dhe e gatshme për t’u trajnuar. Flas italisht shumë mirë dhe kuptoj anglisht, por nuk arrij ta 
flas dhe aq mirë.

Çfarë shpreson të mësosh dhe si lidhet kjo me të ardhmen [Trego pse je i emocionuar, pse je i interesuar te kjo 
kompani.  Rithekso pse je njeriu i duhur për atë vend. Shpreh dëshirën tënde për të pasur një shans,një intervistë 
së bashku.] 

Shembull: Jam e emocionuar për të zhvilluar këtë praktikë pranë hotelit juaj, pasi mendoj se ju keni cilësi 
shërbimi, mikpritje dhe përkushtim ndaj nevojave të klientëve. Unë kam për të punuar fort për ju, që të përmirësoj 
aftësitë e mia dhe në të ardhmen të bëhem një profesioniste e vërtetë. Shpresoj të kem mundësinë për një 
intervistë. Me jepni një shans dhe nuk do ju zhgënjej.

[Faleminderit për vëmendjen/ Faleminderit për konsideratën/ Faleminderit për kohën tuaj]

Shemb:Faleminderit për vëmendjen dhe konsideratën tuaj.

[Sinqerisht, Me respekt]

(Firma)

[Emër Mbiemër] 
[Adresa, Rruga]

[Qyteti]
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Dokumenti 10: Plani i përgjithshëm i 
moduleve të praktikës
Shkolla 
Viti shkollor
Drejtimi/Profili profesional....., Niveli
Klasa
Mësues/e:

Moduli xxx  Kodi: M-xxx Orë mësimore xxx
Periudha e zhvillimit: shtator-dhjetor 2018
Qëllimi: ___________________________________________

Moduli _____________  Kodi: M-_________ Orë mësimore _____
Periudha e zhvillimit: Janar- shkurt (viti)
Qëllimi: ______________

Programi i mësimdhënies të Moduleve Profesionale
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Dokumenti 11: Format i analizës së 
moduleve që mund të zhvillohen në 
kompani për të gjithë bizneset

Dokumenti 12: Përmbajtja e 
praktikës profesionale në biznes
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Dokumenti 13: Plan i mësuesit për 
praktikën profesionale 

Dokumenti 14: Plani individual i 
praktikës

Dokumenti 15: Plani individual i 
praktikës, rasti Hoteleri-Turizëm

Mësuesi ___________________                 Drejtimi ___________________             Klasa _______
    
Lënda ___________________________      Muaji _____________ Emër  Mbiemër: ________________  Drejtimi Profesional, Profili: __________                     

Klasa: ___________     Viti shkollor __________
Biznesi: ____________________                              Mentori: _________________________ 

Emër  Mbiemër: ________________  Drejtimi Profesional, Profili: __________ 
Klasa: ___________    Viti shkollor __________
Biznesi: ____________________                             Mentori: _________________________

Viti 1rë  i praktikës profesionale

PLAN INDIVIDUAL I PRAKTIKËS PROFESIONALE

Legjenda

Legjenda
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Dokumenti 16: Listë kontrolli e 
mësuesit 

LISTË KONTROLLI PËR MODULET NE BIZNES

LISTË KONTROLLI PËR MODULET NE BIZNESt

Nxënësi ____________        
Data ________
Drejtimi/Profili ______________   Klasa ______  Viti Akademik _________    
 
Biznesi ku bën praktikën _____________ Mentori ___________ Moduli: ___________________________
RM-ja: Nxënësi identifikon pjesët e mishit sipas ndarjes anatomike të tij

Nxënësi____________________ 
Drejtimi/Profili__________________        Klasa________      Viti Akademik ___________
Biznesi ku bën praktikën_________________       Mentori______________

Version 1

Version 2
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Dokumenti 17: Fletë vlerësimi nga 
mentori për module/RM
Emri i instruktorit të biznesit: 
Emri i praktikantit:
Periudha e vlerësimit:    

Mentori i praktikës: __________________                 Data: _____________                Praktikanti: ___________
______                              Data: _____________
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Dokumenti 18: Vlerësim përfundimtar 
nga mentori
Emri i mjeshtrit të biznesit:______________            Emri i praktikantit:_______________ 
Periudha e vlerësimit: _____________

Mentori i praktikës: ________________                Data:___________                
Praktikanti: __________________                           Data: ______________
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Dokumenti 19: Shembull i vlerësimit 
në bazë të RM-ve dhe intervali për 
llogaritjen e notës.

Dokumenti 20: Model plan ditari për 
veprimtari të ndryshme mësimore

Një shembull i vlersimit me pikë për disa RM. 

Për konvertimin e pikëve në notë, mund të përdoret tabela e mëposhtme, në të cilën me 40% të pikëve nxënësi 
konsiderohet mbetës. Intervalet nga nota në notë dallojnë me 10%. Ky vlerësim i bëhet i ditur edhe praktikantit. 

Plan mësimor: Vizitë në biznes

Drejtimi  ______________      Klasa ________      Koha e zhvillimit ____,_____,_____ muaji, viti
Lëndët që integrohen
• _______________________________
_______________________________
Moduli: _____________________________ 
Qëllimi mësimor: 
________________________________________________________________________
Qëllimi afektiv: 
________________________________________________________________________
Objektivat: 
- _____________________________________________________
 _____________________________________________________
 _____________________________________________________

Metodat që do të përdoren: (këto janë vënë si shembull)
- Biseda hulumtuese 
- Vëzhgimi i drejtpërdrejtë 
- Punim i një eseje ose referati

Organizimi i punës

1.  Punë paraprake:
a)  Bisedë me nxënësit në klasë një ditë përpara vizitës në ______________.
-  Biseda do të zhvillohet rreth njohurive që kanë nxënësit mbi fushën në të cilët zhvillohet veprimtaria   
  mësimore.
  Nxënësit mund të plotësojë në mënyrë individuale pjesën e parë të:”Fletë  pune 1” dhe më pas  të zhvillohet  
  biseda me ta.
b)  Pritshmëritë që kanë nxënësit për vizitën në _______________
-  Njihen nxënësit me veprimtarinë që do të zhvillojnë (Vizitë në______) dhe u kërkohet të japin mendimin e  
  tyre mbi pritshmëritë që kanë: - Çfarë mendoni se do të shihni? Për cilët elementë keni më shumë interes?  
  A mendoni se vizita në ________ do të zhvillojë më shumë njohuritë që ju keni në këtë fushë?
  Plotësojnë nxënsit Fletë pune 2” Pritshmëritë e mia”
c)  U jepen nxënësve udhëzime e detyra të qarta për vizitën në________ që do të jenë të bazaar në objektivat e  
  këtij mësimi.
-  Vëzhgimi i kujdessshëm i ___________________________________
-  Fotografimi i produkteve dhe materialeve që i bëjnë më shumë përshtypje.
-  Jepen udhëzime për rregullat që duhet të zbatojnë gjatë vizitës në _____(të folurit me zë jo të lartë, të   
  dëgjuarit me vëmendje e personit që do t’i prezantojë  procedurat, makineritë, etj).
2.  Zhvillimi i vizitës në ____________
  Mësuesi gjatë gjithë kohës ndjek me vëmendje sa të interesuar janë nxënësit dhe sa i   
  zbatojnë rregullat në mjedisin e punës.
3.  Veprimtari pas vizitës 
  Pas vizitës, ne klasë mësuesi zhvillon bisedë me nxënësit rreth vizitës së zhvilluar në ________.
-  Bisedë rreth mbresave që patën.
-  Nxjerrin nxënësit “Fletë pune 2” dhe plotësojnë në kolonën e dytë sesa nga pritshmëritë e tyre u realizuan.
-  U jepet nxënësve një detyrë që mbështet në  vëzhgimet që bënë gjatë vizitës, si:
  Ese përshkruese: “Një ditë në ________”, “Si prodhohet__________” etj, në varësi të fushës e qëllimit;  
  përcaktohet afati i kryerjes së detyrës dhe jepen kriteret e vlerësimit
4.  Prezantimet
  Në bazë të prezantimeve të detyrave bëhet dhe vlerësimi i çdo nxënësii nga shokët e klasës.
  Punët futen në dosje.
  Shënim: Vizitat në biznes  zhvillohen në më shumë se një orë mësimore dhe në to integrohen më shumë  
  se 2 lendë të profesionit, për këtë arsye dhe objektivat që do të arrihen do të jenë më të shumta se nëj orë e  
  zakonshme mësimore. (Pjesa e parë, e tretë dhe e katërt do të zhvillohen në klasë)
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Dokumenti 21: Format vetëraportimi 
nga nxënësi për zhvillimin e punës në 
biznes

Dokumenti 22: Ditar i praktikantit
Në krye të bllokut/fletores shënohet: 
Emër Mbiemër _____________    Drejtimi/Profili ______________    Klasa ______

Nënshkrimi i praktikantit                           Nënshkrimi i Instruktorit
Data                                             Data
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Dokumenti 23: Shembull vlerësimi 
nga të gjithë anëtarët që marrin pjesë 
në vlerësim 

Dokumenti 24: Aktivitetet e 
këshillimit të nxënësve sipas 
gatishmërisë

Shembull: Përllogaritja e notës përfudimtare të praktikës profesionale

1. Vlerësimi nga mësuesi për cdo RM (V1):

2. Vlerësimi i instruktorit për çdo RM (V2):

3. Vetëvlerësimi nga praktikanti 
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Dokumenti 25: Plani individual i 
zhvillimit të karrierës
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Dokumenti 26: Pyetësori “Cfarë 
pasioni/interesash ke?”
1. Cfare pasioni/interesash ke? 
A e ke zbuluar pasionin tend dhe se si mund te ndikoje ai ne zgjedhjen tende te karrieres? Ky aktivitet do te te 
ndihmoje te mendosh per detyrat qe lidhen me pune te ndryshme dhe te zbulosh cilat prej tyre te interesojne. 
Ndersa eksperienca jote deri tani kufizohet me shkollen dhe/ose praktikat, me kalimin e kohes interesat e tua 
mund te rriten dhe te ndryshojne. Me poshte jepen detyra apo aktivitete qe lidhen me profesione te ndryshme. 
Shiko çdo detyre/aktivitet pune dhe pyete veten:

Teksa zbulon grupet e karrieres, ky ushtrim te ndihmon te kufizosh zgjedhjet, duke mos humbur kohe me 
profesione qe nuk perputhen me interesat tua. 
Per te gjetur interesat e tua me te medha, perdor shkallen 1 - 5 per te shenuar çdo grup aktivitetesh. 
1- Nuk me pelqen aspak 
2- Nuk me pelqen 
3- As me pelqen as nuk me pelqen 
4- Me pelqen 
5- Me pelqen shume 

1. 
______ Qendron ne kembe per periudha te gjata, can kanale ose terheq telat neper mure 
______ Zbulon defektin elektrik, percakton shkakun dhe e riparon 
______ Lexon skemat apo vizatimet per te kuptuar funksionimin e punes 
______ Komunikon ne menyre efektive drejtperdrejt me te tjeret 
______ Ndjek procedura standarte dhe rregullat e sigurise ne pune 
Gjithsej 
2. 
_______ Meson per statistikat dhe kontabilitetin 
_______ Pregatit deklarata tatimore per individe ose kompani 
_______ Punon cdo dite me shifrat 
_______ Punon me kompjuter dhe rri ulur per kohe te gjate 
_______ Mban shenim levizjet e parave (te ardhurat/shpenzimet) 
Gjithsej 

3. 
_______ Sugjeron pijet dhe ushqimet 
_______ Punon me kohe te plote/pjesshme, vone ne darke dhe gjate fundjavave 
_______ I pergjigjesh pyetjeve mbi menune dhe merr porosi 
_______ Je ne levizje dhe ne kembe per periudha te gjata 
_______ Ke marrdhenie direkte me klientet 
Gjithsej 
4. 
_______ Shet prona, sherbime, produkte 
_______ Punon me perqindje nga shitjet, jo me page fikse 
_______ Meson si menaxhohen parate 
_______ Je ne kontakt te perditshem me njerez dhe ne levizje 
_______ Drejton sipermarrjen tende 
Gjithsej 
5. 
_______ Punon i/e pavaruar dhe te ardhurat varen shume nga puna jote 
_______ Perballesh cdo dite me emaile, telefonata dhe kliente me kerkesa te ndryshme per udhetime 
_______ Perditesohesh me fluturimet, paketat turistike, itineraret 
_______ Organizon informacionin dhe punen ne menyre te perkryer 
_______ Punon me kompjuter, ulur dhe duhet te pergjigjesh ne cdo kohe 
Gjithsej 
6. 
_______ Shoqeron grupe njerezish ne turne dhe/ose udhetime 
_______ Punon me se shumti jashte dhe ke pak pushim gjate dites 
_______ Krijon marrdhenie pozitive me njerez qe nuk i njeh 
_______ Meson mbi kulturen dhe besimet e vendeve te ndryshme 
_______ Meson gjuhe te huaj 
Gjithsej 
7. 
_______ Gatuan pjata te vecanta dhe/ose embelsira per njerezit e tjere 
_______ Punon ne grup dhe mbikeqyr punen e stafit 
_______ Punon ne kembe, me ore te zgjatura dhe ben disa gjera njeheresh 
_______ Krijon dhe planifikon menute dhe cmimet e tyre 
_______ Zbaton rregullat e higjenes dhe sigurise ushqimore 
Gjithsej 
8. 
_______ Ndjek skicat per te inspektuar pajisjet elektronike 
_______ Perdor aplikacione kompjuterike per te krijuar raporte 
_______ Riparon kompjutera 
_______ Gjen defektet dhe jep zgjidhje per problemet me teknologjine 
_______ Informohesh vazhdimisht per teknologjite e fundit 
Gjithsej 
9. 
_______ Perdor kompjuterin per te dizenjuar dhe bere art 
_______ Krijon logo ose reklama per bizneset 
_______ Dizenjon pamjen dhe programon faqet ëeb 
_______ Rri ulur per kohe te gjate dhe punon shpesh naten 



110 111UDHËZUES PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE AFATGJATA NË BIZNES UDHËZUES PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE AFATGJATA NË BIZNES 

_______ Komunikon qarte dhe sakte me klientin 
Gjithsej 
10. 
_______ Pikturon, vizaton, krijon motive ose modele 
_______ Vazhdimisht kontakton dhe negocion me furnitoret dhe prodhuesit 
_______ Perpiqesh te gjesh kliente te rinj dhe te kenaqesh ata ekzistues 
_______ Meson per copat, aksesoret dhe cilesite e tyre 
_______ Perditesohesh vazhdimisht me moden dhe tendencat e reja 
Gjithsej 
11. 
______ Qep me makine dhe me dore 
______ Punon e pavarur, kryesisht ulur, me orare te zgjatura 
______ Meson teknikat e prerjes dhe qepjes 
______ Perballesh me klientet me takt dhe durim 
______ Punon me shifra dhe mund te krijosh 
Gjithsej 
12. 
_______ Me duart e tua rregullon pajisjet, duke perdorur nje shumellojshmeri mjetesh dhe pajisjesh 
elektroshtepiake 
_______ Punon me pak ose aspak mbikeqyrje duke shkuar nga nje klient ne tjetrin, ne cdo kohe qe therret 
klienti 
_______ Perditesohesh me teknologjite e reja, sistemet dhe materialet e ndryshme 
_______ Paraqitesh kendshem dhe me miresjellje ne shtepine e klientit 
_______ Zgjidh probleme dhe kryen nje shumellojshmeri punesh gjate dites 
Gjithsej 
13. 
_______ Instalon, miremban dhe riparon pajisje dhe rrjete telekomunikacioni dhe sisteme interneti 
_______ Meson per elektroniken, qarqet elektrike dhe kompjuterat 
_______ Punon me turne dhe rri ne dispozicion 
_______ Punon ne mjediset e klientit (ne zyra apo shtepi) 
_______ Punon edhe ne lartesi ose hapesira te ngushta 
Gjithsej 
14. 
_______ Ke pasion per teknologjine dhe deshire per te ndihmuar 
te tjeret ne cdo kohe 
_______ Je i vemendshem ndaj detajeve dhe degjon me kujdes 
klientin per te deshifruar problemin ne gjuhe teknike 
_______ Punon nen presion dhe i ndjek problemet deri ne zgjidhjen e tyre 
_______ Perballesh me profesionalizem me kliente shpesh te stresuar 
_______ Ndan njohurite me te tjeret dhe ruan komunikim te vazhdueshem e te hapur 
Gjithsej 
15. 
______ Meson dhe punon me teknologji te reja 
______ Parandalon dhe riparon problemet me rrjetet duke mbeshtur ekipe dhe individe. 
Fillimisht mblidh shumat për cdo grup pyetjesh. Më pas në faqen tjeter gjej profilet dhe profesionet që përshtaten 
me numrin ku ke shënuar më shumë pikë.

______ Puna nuk eshte asnje dite njelloj 
______ Punon i pavaruar duke percaktuar prioritetet e permbushur afatet 
______ Menaxhon njekohesisht shume projekte, probleme dhe njerez
Gjithsej

Fillimisht mblidh shumat për cdo grup pyetjesh. Më pas në faqen tjeter gjej profilet dhe profesionet që përshtaten 
me numrin ku ke shënuar më shumë pikë.

Profili: Riparim i pajisjeve elektronike 
Pershkrim i shkurter i punes: Tekniket e riparimit te pajisjeve elektronike instalojne, mirembajne dhe riparojne te 
gjitha pajisjet elektronike qe mund te perdoren ne zyra, shtepi e dyqane, duke perfshire kompjuterat, printerat, 
makinat e fotokopjimit, skanerat, kasat elektronike, celularet, etj. 
Paga mesatare fillestare: 45000 Leke bruto ose 38000 leke neto. Me fitimin e pervojes dhe specializimit ne 
pajisje te ndryshme, te ardhurat pritet te rriten ne nivele deri ne 80000 Leke bruto ose 65000 Leke neto. 
Shpesh, per tekniket e specializuar aplikohen edhe skema bonusi apo perqindje mbi punen e bere, duke i rritur te 
ardhurat edhe me shume. 
Punedhenesit e mundshem: Si teknik i riparimit te pajisjeve elektronike ju mund te punoni në te gjitha bisneset 
qe disponojne pajisje elektronike,ne pikat e tregetimit te tyre, ne pika servisi te pajisjeve elektronike, si dhe ne 
veprimtari te tjera qe veprojne ne drejtimin e elektronikes. Gjithashtu, ju mund te te vetepunesoheni ne biznesin 
tuaj ne ne fushen e mirembajtjes dhe riparimit te pajisjeve elektronike. 
Aftesite dhe cilesite e nevojshme: Per tu bere nje teknik i riparimit te pajisjeve elektronike, do t’ju duhet: 
• aftesi te mira per zgjidhjen e problemeve 
• njohuri te shkelqyeshme te pajisjeve per te cilat po punoni 
• aftesi te mira mekanike teknike dhe praktike 
• aftesi per te punuar shpejt dhe nen presion 
• aftesi per sherbim te shkelqyer ndaj klientit 
• aftesi te mira komunikimi 
• vemendje ndaj detajeve 
• aftesiper te ndjekur diagramet teknike dhe manualet

Dokumenti 27: Model Profili i 
Riparimit të pajisjeve elektroshtëpiake
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Dokumenti 28:
Pyetësori “Zbulo veten tek vlerat”

Zbulo Veten tek Vlerat!

Ky ushtrim do te te ndihmoje te identifikosh tiparet e personalitetit apo vlerat e tua. Me poshte jepet nje liste me 
kenaqesite e ndryshme qe njerezit marrin nga puna apo aktivitetet qe bejne. Perdor shkallen 1-3 dhe vleresoji 
sipas rendesise qe kane per ty. Me tej zgjidh 5 me te rendesishmet dhe shiko si ato me profilin e zgjedhur dhe 
profesionet e lidhura me te. 
1- Aspak e rendesishme 2- Disi e rendesishme 3- Shume e rendesishme

______Ndihmon shoqerine: Te besh diçka qe kontribuon ne permiresimin e botes sone. 
______Ndihmon te tjeret: Te perfshihesh ne menyre te drejtperdrejte per te ndihmuar njerezit e tjere. 
______Konkurrenca: Angazhimi ne aktivitete qe konkurrojne aftesite tua kunder te tjereve. 
______Krijimtaria: Krijimi i ideve, programeve ose strukturave. 
______Kreativiteti artistik: Angazhimi ne aktivitete krijuese si piktura, shkrimi ose aktrimi, modelimi 
______Njohurite: Angazhimi ne te mesuarit dhe te kuptuarit e gjerave te reja. 
______ Pushteti dhe autoriteti: Te kesh kontroll dhe mundesi per te ndikuar ne mendimet dhe veprimet e te 
tjereve. 
______ Kontakti publik: Te kesh kontakt te perditshem me te tjeret. 
______Te punosh vetem: Te besh projekte vetem pa shume kontakt me te tjeret. 
______Besimi/Feja: Pjesemarrja ne aktivitete per t’u lidhur me mire me hyjnoren, mistiken apo shpirteroren. 
______ Fama : Te njihesh per gjerat qe ben ne menyre publike. 
______Sfida fizike: Te besh aktivitete qe kerkojne force, shpejtesi ose shkathtesi. 
______ Emocioni: Te besh pune stimuluese ose emocionuese. 
______Statusi Intelektual: Te shihesh/vleresohesh nga te tjeret si intelektual ose ekspert. 
______ Ndryshimi dhe larmia: Te kesh pergjegjesi dhe detyra qe ndryshojne shpesh. 
______ Qendrueshmeria: Te kesh strukture dhe rutine te percaktuar ne aktivitetet /detyrat tua. 
______ Fitimi: Fitimi i shume parave. 
______Argetimi: Gjetja e kenaqesise ne ate qe ben 
______ Te punosh me te tjeret: Te punosh si nje anetar i ekipit drejt qellimeve te perbashketa. 
______Aventura: Pjesemarrja ne aktivitete ku kerkohet guxim 
______Pavaresia: Te jesh shefi i vetes tende. 
______Teknologjia: Punon mire me pajisje, makineri, mjete, me produkte ose projekte inovative
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Dokumenti 29:
Pyetësori “Vendosi vetes qëllime!”

Vendosi Vetes Qellime

Tani qe ke perzgjedhur profilin dhe ke nje ide per profesionin qe mund te ndjekesh, mund te vendosesh disa 
qellime qe lidhen me shkollen, kualifikimet e metejshme dhe karrieren. Gjate vitit te ardhem shkollor mund 
te bashkepunosh me mesuesit, mentoret dhe keshilluesit e karrieres per te arritur qellimeet e tua. Eshte e 
rendesishme qe qellimi te percaktohet qarte dhe te shoqerohet me plan te caktuar veprimi. 

QËLLIMET E SHKOLLËS 
Qëllimi im: _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Cfarë mund të bëj sot: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Cfarë duhet të bëj në të ardhmen: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

QËLLIMET E ARSIMIT APO KUALIFIKIMEVE TË MËTEJSHME 

Qëllimi im: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Cfarë mund të bëj sot: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Cfarë duhet të bëj në të ardhmen: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

QËLLIMET E KARRIERËS 

Qëllimi im: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Cfarë mund të bëj sot: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Cfarë duhet të bëj në të ardhmen:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Dokument 30: Kontrata e praktikanit

KONTRATË 
MARREVESHJE PER FORMIMIN PROFESIONAL 

mes shkollave profesionale publike, kompanive që ofrojnë formim për pjesën praktike të kurrikulës shkollore dhe 
nxësësve të rregjistruar në shkollën profesionale publike. 

Sot, me date ____. ___.202__, ne ________________, nenshkruhet kjo Marreveshje e Formimit Profesional 
midis paleve te meposhtme: 
 
1. “Shkolla _______________”, me adrese ne ________________________________________, perfaqesuar 
ligjerisht nga Z./Znj. __________________________, ne cilesine e ____________________________ (me 
poshte referuar si “Shkolla” ose “Ofruesi i Arsimit dhe Formimit Profesional” shkurt “OFP”) 
 
2. “_________” Shpk/ShA, nje shoqeri ______ e te drejtes shqiptare, me seli ne adresen: ____________  
 ________________________, NUIS _________________________________, perfaqesuar ligjerisht nga  
  Z./Znj. __________________________, ne cilesine e ____________________________ (me poshte   
  referuar si “Shoqeria” ose “Ofrues i Arsimit dhe Formimit Profesional” shkurt “OFP”) 
 
3. Z./Znj.___________________________(emer, mbiemer), i      biri/e 
bija e _____________________, lindur me ___.____.______ ne _____________________,  me 
adrese ne: ______________________________, mbajtes/-e i/e  leternjoftimit/kartes se identitetit 
nr. ______________________ (me poshte referuar si “Nxenesi/ja”), i perfaqesuar ne kete Marreveshje 
nga Z./Znj _______________________________(emer, mbiemer), i biri/e bija e _________________ dhe 
_______________, lindur me ___.____.______ ne ________________________, me adrese ne: ___________
_________________________, mbajtes/-e i/e leternjoftimit/kartes se identitetit nr. ______________________ 
(me poshte referuar si “Prindi” ose “Kujdestari Ligjor”). 
 
Seciles prej tyre i referohemi individualisht si “Pala” dhe bashkerisht si “Palet”. 
 
Palet bien dakort te nenshkruajne kete Marreveshje sipas kushteve te percaktuara ketu me poshte: 
 
 
 

Neni 1 Interpretimi 
 
1.1 Ne kete marreveshje, perveç kur konteksti e kerkon ndryshe, shprehjet e meposhtme do te kene kuptimin si 
me poshte: 
 
“Arsimi dhe formimi profesional” nenkupton programin e arsimit dhe praktikes se ofruar dhe te organizuar 

nga Shoqeria sipas kesaj Marreveshje me qellim pajisjen e Nxenesit/-es me njohuri e shprehi te veçanta, si dhe 
me kompetenca te gjera qe kerkon per tu punesuar ne profesionin e _______________________________me 
qellim integrimin ne tregun e punes, dhe qe do te rregullohet sipas kushteve te percaktuara ne kete Marreveshje. 
 
“Deklarata e Konfidencialitetit” eshte deklarata per pergjegjesine e ruajtjes se konfidencialitetit nga 
Nxenesi/ja gjate aksesit ne te dhenat personale/konfidenciale te Shoqerise, perpunimit te tyre te ligjshem 
gjate kohezgjatjes se kesaj Marreveshjeje dhe mosperhapjen e tyre personave te trete te paautorizuar, perveç 
kur eshte shprehimisht e kerkuar nga Shoqeria ose kur kerkohet nga ligji. Kjo Deklarate do te nenshkruhet si 
bashkengjitur ne Shtojcen 3 te kesaj Marreveshjeje. 
 
“Ofrues i Arsimit dhe Formimit Profesional” eshte institucioni publik ose jopublik (person fizik ose juridik) 
i licensuar dhe/ose akredituar per te ofruar programe/sherbime te AFP-se ne Republiken e Shqiperise. 
 
“Kualifikimi Profesional” eshte nje sistem njohurish, aftesish, qendrimesh dhe vlerash, te cilat mundesojne 
ushtrimin me sukses te profesionit (drejtimi) ______________________, i cili mund te perfitohet nepermjet 
mesimnxenies te nje Ofrues i Arsimit dhe Formimit Profesional, i permbyllur me provime dhe i certifikuar 
nepermjet nje dokumenti perkates (certifikate). 
 
“Certifikate” eshte nje dokument zyrtar i leshuar nga Shoqeria ne vijim te vleresimit te kryer ne perfundim te 
afatit te kesaj Marreveshjeje dhe ne perputhje me Shtojcen 2 bashkengjitur. 
 
“Informacion Konfidencial” ka kuptimin si me poshte, dhe perfshin formen verbale, te shkruar, elektronike 
ose çdo forme tjeter per: 
(a) kushtet e kesaj Marreveshje dhe objektin e saj; 
(b) te gjithe informacionet, te drejtat e pronesise intelektuale,  teknologjine, sekretet tregtare, informacionet 
pronesore, propozimet, ofertat, kontratat, planet, objektivat, informacionet personale, specifikimet, projektet, te 
dhenat, programet kompjuterike, manualet, diagramat, rregulloret, projektet, formulat, parashikimet, konceptet, 
dokumentet, llogarite, teknikat, proçeset, listat e klienteve, korrespondencat, letrat dhe gjithçka (kopje apo 
ekstrakte te tyre ose te marra nga keto informacione) qe lidhen me: 
 
(c) Shoqerine ose furnizuesit e saj, bashkepunetoret ekonomike, klientet ose klientet e mundshem; 
(d) Veprimet, marreveshjet, organizimin, aktivitetin ekonomik, proçeset, strategjite financiare, politikat, 
transaksionet, prospektet, tregjet, know how e Shoqerise; 
 
Duke perfshire, por pa u kufizuar vetem ne ato çka nuk jane permendur ne menyre specifike ose identifikuar si 
te tilla, por qe ne menyre te arsyeshme do te konsiderohej si informacion sekret tregtar i zoteruesve, dhe duke 
perjashtuar çdo informacion: 
 
1 per te cilin Nxenesi/-sja kishte dijeni ose ishte ne zoterim te tij, perpara fillimit te Formimit Profesional;  
2 i cili eshte i njohur per publikun ose behet i tille jo per shkak te shkeljes se kesaj Marreveshje. 
 
“Te Drejtat e Pronesise Intelektuale” nenkupton te gjitha te drejtat e pronesise intelektuale dhe asaj 
industriale, perfshire pa asnje kufizim te drejten e autorit, markat tregtare ose emrat tregtare, patentat, dizenjot 
(qofshin ato te regjistruara apo ato te cilat pritet te regjistrohen), firmen, sekretet tregtare, sekretet e perpunimit, 
te drejtat morale, te drejten e mbajtjes sekret te informacioneve konfidenciale, si dhe te drejta te tjera te 
ngjashme qe rrjedhin nga ligji ose rregulloret; 
 



118 119UDHËZUES PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE AFATGJATA NË BIZNES UDHËZUES PËR PRAKTIKAT PROFESIONALE AFATGJATA NË BIZNES 

“Mjeshtri Mesues” eshte personi i autorizuar nga Shoqeria per te vepruar ne emer te saj per zbatimin e kesaj 
Marreveshjeje, me qellim formimin profesional te Nxenesit/-es, vleresimin e kryer periodikisht dhe ne perfundim 
te afatit te kesaj Marreveshjeje dhe pajisjen e Nxenesit/-es  me Certifikaten ne vijim te ketij vleresimi dhe ne 
perputhje me Shtojcen 2 bashkengjitur. Mjeshtri Mësues është përgjegjës për të njoftuar shkollën sa herë që 
nxënësi nuk paraqitet për praktikën profesionale sipas kalendarit të dakordesuar mes palëve.  
 
“Pronesia Intelektuale e Shoqerise” nenkupton te gjitha te drejtat e pronesise intelektuale dhe industriale 
te zoteruara dhe te liçensuara te Shoqerise ne momentin e lidhjes se kesaj Marreveshje ose te fituara ose 
zhvilluara me pas (drejtpersedrejti ose terthorazi) nga Shoqeria, per Shoqerine ose per te cilat Shoqeria eshte 
liçensuar gjate kohezgjatjes se kesaj Marreveshje.  
 
“Programi i Formimit Profesional” do te thote programi i rene dakort mes paleve per zbatimin e kesaj 
Marreveshjeje dhe arritjen e objektivave te kualifikimit profesional te Nxenesit/-es, duke perfshire vleresimin 
periodik dhe përfundimtar dhe pajisjen me certifikate te formimit profesional, sipas Shtojces 1 bashkengjitur 
kesaj Marreveshjeje. 
“Veper” nenkupton te Drejtat e Pronesise Intelektuale si dhe çdo Dokument te hartuar/krijuar nga Nxenesi/-ja 
gjate marredhenies se tij/saj me Shoqerine; 
 
Dhe perveç kur konteksti ne Marreveshje e kerkon ndryshe: 
(a) “person” perfshin nje individ, shoqeri, organ, shoqate ose bashkim shoqerish; 
(b) referenca per nje pale perfshin perfaqesuesin e pales, administratoret, pasardhesit, cesionaret dhe personat 
qe fitojne te drejta si pasoje e riperteritjes; 
(c) referenca per nje dokument (perfshire kete Marreveshje) eshte per ate dokument te ndryshuar, riperteritur, te 
miratuar ose zevendesuar here pas here; 
(d) referenca per nje rregullore perfshin legjislacionin dytesor dhe referenca per keto te fundit perfshin gjithashtu 
ndryshimet, shtesat, apo zevendesimet e tyre; 
(e) nje fjale ne njejes perfshin shumesin (dhe anasjelltas), nje fjale e perdorur ne nje gjini perfshin edhe gjinine 
tjeter; 
f) referenca per nje pale, dispozite, shtojce, aneks, bashkelidhje nenkupton reference per nje pale, dispozite, 
shtojce, aneks, bashkelidhje te kesaj Marreveshje, dhe referenca per kete Marreveshje perfshin te gjitha shtojcat, 
anekset, bashkelidhjet e saj; 
(g) nese nje fjale apo fjalie i eshte dhene nje kuptim i caktuar, çdo pjese tjeter e fjalise, ose forme gramatikore e 
asaj fjale ose fjalie ka te njejtin kuptim; dhe  
(h) termi “perfshin” nuk nenkupton kufizim. 
 
“Vleresimi i Formimit Profesional” do te thote vleresimi i kryer per Nxenesin/-en nga Mjeshtri Mesues 
periodikisht dhe ne perfundim te afatit te kesaj Marreveshjeje, sipas standardeve te vleresimit te parashikuara 
ne legjislacionin perkates per kualifikimin profesional te Nxenesit/-es dhe pajisjen me certifikaten e formimit 
profesional. 
 
“Femije” eshte çdo person nen moshen 18 vjeç. 
 
“Adoleshent” eshte çdo femije nga mosha 16 deri ne 18 vjeç, i cili nuk eshte me subjekt i arsimit te 
detyrueshem me kohe te plote. 

Neni 2 Objekti  
 
2.1 Kjo Marreveshje ka per objekt rregullimin e marredhenies midis paleve per arsimin e formimin profesional 
te Nxenesit/-es prane Shoqerise dhe arritjen e objektivave te rena dakord sipas programit te praktikes 
bashkengjitur (Shtojca 1 – Program i Formimit Profesional).  
 
2.2 Vendi ku do te zhvillohet mesimi i profesionit/formimit profesional ndodhet ne adresen:  
_________________________________. 
 

Neni 3 Kohezgjatja dhe Oraret e Formimit Profesional 
  
3.1. Kjo marreveshje do te kete nje kohezgjatje prej ____________ e cila do te filloje me date 
[_____/_____/____] (“Data e Fillimit”) dhe do te perfundoje me date [●___/___/_____] (“Data e Perfundimit”).  
3.2. Mesimi i profesionit ne Shoqeri prej Nxenesit/-es do te kryhet ne vazhdimesi gjate gjithe periudhes se 
siperpermendur, si brenda, ashtu edhe jashte periudhes shkollore. 
 
3.3. Koha e formimit profesional eshte ne perputhje me Rregulloren per Mbrojtjen e Femijeve ne Pune, miratuar 
me VKM nr. 108, date 15.02.2017, dhe nuk mund te jete me shume se 30 ore ne jave dhe jo me shume se 6 
ore ne dite.  
 
3.4. Ditet e formimit profesional perzgjidhen dhe vendosen nga Nxenesi/-ja dhe Shoqeria, me miratimin e 
Shkolles dhe për fëmijët nën 18 vjeç me pelqimin e Prindit. Programi i Formimit Profesional ne Shtojcen 1 
bashkengjitur kesaj Marreveshje do te permbaje dhe orarin dhe ditet e praktikes te rena dakord mes paleve.  
 

Neni 4 Te drejtat dhe detyrimet e paleve  
 
4.1. Shkolla merr persiper te kryeje sa me poshte:  
 
(a) te hartoje e zbatoje Programin e Formimit Profesional ne bashkepunim me palet e tjera ne kete marreveshje, 
sipas Shtojces 1 bashkengjitur; 
 
(b) te mbikeqyre e mbeshtese procesin e nxenies/pervetesimit te njohurive dhe aftesive profesionale, vleresimit 
dhe pajisjes me certifikate per Nxenesin/-en sipas kesaj Marreveshjeje; 
 
(c) te kryeje vizita te planifikuara prane Shoqerise deri ne dy here ne muaj ose me kerkese te paleve te tjera te 
kesaj Marreveshje; 
 
(d) te mbeshtese mjeshtrin/-en e praktikes/formimit profesional prane Shoqerise (me poshte “Mjeshtri 
Mesues”) ne realizimin e detyres se tij/saj;  
 
(e) te marre nxenes ne interviste per qellime te kesaj Marreveshje dhe te udhezoje Nxenesin/-en perpara fillimit 
te formimit profesional lidhur me te drejtat dhe detyrimet e tij/saj, rregullat e sigurise ne pune, frekuentimin e 
vazhdueshem te praktikes, sjelljen, menyren e veshjes, disiplinen, mbajtjen e fletores se praktikes, vleresimin 
sipas Shtojces 2 te kesaj Marreveshje dhe aspekte te tjera lidhur me zbatimin e saj;  
 
(f) te vleresoje shkallen e perfitimit prej formimit profesional nga pikepamja e programit te tij ne Shtojcen 1;  
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(g) te verifikoje nese permbushen kushtet per kryerjen e formimit profesional dhe pershtatshmerine e 
ambjenteve te Shoqerise per qellimin e kesaj marreveshje;  
 
(h) te keshilloje Mjeshtrin Mesues lidhur me permbushjen sa me mire te Programit te Formimit Profesional; te 
punoje per zgjidhjen e mosmarreveshjeve te mundshme ndermjet paleve. 
 
4.2. Shoqeria merr persiper te kryeje sa me poshte: 
 
(a) te siguroje mjeshter praktike/mjeshter mesues te afte profesionalisht per formimin profesional te Nxenesit/
es. Mjeshtri Mesues vlereson praktiken sipas formatit te vleresimit, si dhe standardeve vleresuese sipas Shtojces 
2 te kesaj marreveshje, pjese perberese e saj (Shtojca  2 – Vleresimi i Formimit Profesional); si dhe është anëtar 
i komisionit për provimet e niveleve. 
 
(b) te vleresoje risqet specifike lidhur me zhvillimin mendor dhe fizik te Nxenesit/-es dhe ne perputhje me risqet 
e konstatuara, te miratoje masat e nevojshme per te mbrojtur sigurine dhe shendetin e tij/saj. Ky vleresim kryhet 
nga Shoqeria perpara se Nxenesi/-ja te filloje formimin profesional ose ne rastet e ndryshimeve madhore te 
kushteve te ketij formimi. Ne menyre te veçante, ky vleresim ka te beje me: 
 
(i) strukturen dhe organizimin e vendit te formimit profesional dhe vendin individual te ketij formimi; 
(ii) natyren, shkallen dhe kohezgjatjen e ekspozimit ndaj agjenteve fizike, biologjike dhe kimike; 
(iii) formen, gamen dhe perdorimin e pajisjeve te punes, ne veçanti, agjenteve, makinerive, aparaturave e 
pajisjeve dhe menyren me te cilen ato manipulohen; 
(iv) organizimin e proceseve te punes, funksionimin dhe menyren me te cilen ato kombinohen; (v) nivelin e 
trajnimit dhe udhezimeve te dhena Nxenesit/-es. 
 
(c) t’i siguroje Nxenes-it/es të përzgjedhur (pas intervistës) kushte te favorshme per te mesuar, sigurine dhe 
mbrojtjen ne pune, sigurimin e kushteve higjenike, rregullat e sigurimit teknik, bazuar ne legjislacionin shqiptar ne 
fuqi ne Republiken e Shqiperise; 
 
(d) te percaktoje sherbime mbrojtese dhe parandaluese per qellim te planifikimit, zbatimit dhe monitorimit te 
sigurise dhe shendetit te Nxenesit/-es. Nese vleresimi i riskut tregon se ekziston nje risk per sigurine, zhvillimin 
e Nxenesit/-es, shendetin fizik ose mendor, Shoqeria siguron nje vleresim dhe monitorim te pershtatshem, pa 
pagese, te shendetit te Nxenesit/-es, ne intervale te rregullta. Gjithashtu, Shoqeria informon Nxenesin/-en, si 
dhe Prindin/Kujdestarin Ligjor, per risqet e mundshme dhe masat e miratuara per shendetin dhe sigurine e tyre. 
 
(e) te siguroje mbikeqyrje te plote shendetesore per Nxenesin/-en, te pershtatur dhe ne baze te risqeve te 
lidhura me formimin profesional te kryer sipas kesaj Kontrate, duke mbuluar shpenzimet per kontrollet periodike 
mjekesore te Nxenesit/-es dhe siguron ruajtjen e konfidencialitetit per çdo te dhene personale qe lidhet me 
gjendjen e tyre. 
 
(f) te udhezoje Nxenes-in/en dhe t’a vendose ate ne pozicione te ndryshme per formimin e tij profesional brenda 
saj, sipas Programit te Shtojces 1 bashkengjitur kesaj Marreveshje. 
 
(g) t’i siguroje Nxenesit/-es pushime per çlodhje, ku periudha minimale eshte 30 minuta te panderprera per 
formimin profesional qe zgjat me shume se 4 ore e gjysem. 
 

(h) Nese Nxenesi/-ja eshte ne moshen 15 deri 16 vjeç, formimi i tij profesional do te kryhet vetem gjate 
pushimeve te Shkolles, ne kushte te lehta dhe pas leshimit te nje autorizimi paraprak per Shoqerine nga 
Inspektoriati i Punes. 
 
4.3. Nxenesi/-ja gezon te drejtat e merr persiper detyrimet e meposhtme: 
 
(a) Nxenes-i/ja ka te drejte te informohet nga Shkolla dhe Mjeshtri Mesues ne Shoqeri per te drejtat dhe 
detyrimet , sipas moshes se tij/saj dhe ne perputhje me Rregulloren per Mbrojtjen e Femijeve ne Pune, miratuar 
me VKM nr. 108, date 15.02.2017; 
 
(b) Nxenes-i/ja duhet te paraqese, perpara fillimit te formimit profesional, raportin e komisionit mjeko-ligjor te 
mjeku i punes, ku deklarohet aftesia e tij/saj per pune,  
 
(c) Nxenes-i/ja eshte i/e detyruar te marre pjese rregullisht ne programin e formimit profesional dhe te 
respektoje disiplinen ne pune, sipas rregullave dhe udhezimeve te brendshme te Shoqerise tregtare. 
 
(d) Nxenes-i/ja i kryen detyrat personalisht duke ndjekur udhezimet e ligjshme dhe te arsyeshme te Shoqerise. 
(e) Nxenes-i/ja do te zbatoje politikat dhe proçedurat e percaktuara nga Shkolla ose qe Shkolla mund te 
percaktoje ne lidhje me Nxenesin gjate kohezgjatjes se Praktikes se Formimit Profesional; 
 
(f) Nxenes-i/ja do te zbatoje ne çdo kohe legjislacionin, kodet e etikes ose udhezimet e çdo forme, qe i aplikohen 
atij/asaj; 
 
(g) Nxenes-i/ja do te mbroje interesat e Shoqerise ku meson profesionin dhe do te shmange çdo dem te 
mundshem ndaj Shoqerise. 
 
(h) Nxenes-i/ja detyrohet t’i perdore pajisjet dhe mjetet e siguruara nga Shoqeria qe lidhen me permbushjen e 
detyrave te tij/saj sipas kesaj Marreveshje dhe ne zbatim te plote te procedurave apo rregullave te brendshme te 
kesaj Shoqerie. Me perfundimin e Marreveshjes, ai/ajo do t’i ktheje menjehere keto pajisje apo mjete Shoqerise. 
 
(i) Nxenes-i/ja duhet te respektoje rregullat e sigurimit teknik te Shoqerise, ne perputhje me rregullat e 
brendshme te etikes ne pune, specifikat e pozicionit te formimit profesional, si dhe rregullat per mbrojtjen e 
mjedisit. 
 
(j) Nxenes-i/ja duhet te informoje menjehere Shkollen dhe/ose Shoqerine ne rast mungese ne oret e formimit 
profesional. 
 
(k) Nxenes-i/ja zbaton udhezimet e Mjeshtrit Mesues, kryen me pergjegjesi punet qe i caktohen dhe respekton 
Pronesine Intelektuale te Shoqerise te perkufizuar ne nenin 1 te kesaj Marreveshjeje. 
 
(l) Nese eshte Adoleshent, Nxenesi/-ja ka te drejte per nje periudhe minimale çlodhjeje prej 12 oresh te 
panderprera ne çdo periudhe 24 oreshe. Nese Nxenesi/-ja eshte nen 16 vjeç, ai/ajo ka te drejte per nje 
periudhe minimale çlodhje prej 14 oresh pushim te panderprere, ne çdo periudhe 24 oreshe. 
Periudha e lartpermendur e çlodhjes perfshin diten e shtune dhe te diel. 
Perjashtimet nga zbatimi i ketij paragrafi per arsye te forces madhore do te jene ne perputhje me Nenin 12 te 
VKM nr. 108, date 15.02.2017 per punen e adoleshenteve ne rrethana te pazakonta dhe te paparashikueshme 
pertej kontrollit te Shoqerise ose ne ngjarje te veçanta, perfshire fatkeqesite natyrore. 
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(m) Nese Nxenesi/-ja eshte femije nga mosha 15 vjeç deri ne 16 vjeç, ai/ajo ka, te pakten nje here ne vit, nje 
periudhe pushimi prej 4 javesh te lire, nga Shkolla dhe Shoqeria. 
 
(n) Ne çdo kohe, perfshire periudhen pas perfundimit te Praktikes se Formimit Profesional, Nxenes-i/ja bie 
dakord dhe pranon se: 
(i) do te ruaje sekret çdo Informacion Konfidencial te Shoqerise per te cilin ai merr dijeni apo zoteron gjate 
kohezgjatjes se kesaj Marreveshje dhe nenshkruan bashke me prindin/Kujdestarin ligjor Deklaraten e 
Konfidencialitetit bashkelidhur si Shtojca 3; 
(ii) te gjitha te Drejtat e Pronesise Intelektuale te zhvilluara nga Nxenes-i/ja gjate kohes se kryerjes se Praktikes 
se Formimit Profesional  sipas kesaj Marreveshjes do t’i kalojne dhe do te ushtrohen nga Shoqeria ne menyre te 
menjehereshme sapo te krijohen; 
(iii) Shoqeria ushtron dhe zoteron ne çdo kohe te gjitha te drejtat e lidhura me Pronesine e saj Intelektuale; 
(iv) asgje ne kete Marreveshje, perfshire dhe permbushjen e detyrimeve te Nxenes-it/es sipas kesaj 
Marreveshje, nuk do te interpretohet si dhenie ose shkak per ngritjen e pretendimeve ne lidhje me te drejtat 
pronesore ose interesave nga ana e Nxenes-it/es ne lidhje me Punet ose te Drejtat e Pronesise Intelektuale te 
Shoqerise; 
(v) Nxenes-i/ja do te nenshkruaje çdo dokument dhe do te kryeje çdo veprim qe eshte i nevojshem ose i 
kerkueshem me qellim zbatimin e kesaj dispozite; 
 

4.4. Prindi (Kujdestari ligjor) i Nxenes-it/es 
 
Prindi (ose kujdestari ligjor) i Nxenes-it/es perfaqeson ligjerisht Nxenes-in/en ne te gjitha te drejtat dhe detyrimet 
e tij sipas kesaj Marreveshjeje, duke mbikeqyrur zbatimin e perpikte te saj prej te gjitha paleve te perfshira ne 
kete Marreveshje. 

Neni 5 Vleresimi dhe Certifikata e formimit profesional  
 
5.1. Ne fund te periudhes se formimit profesional, Shoqeria do te leshoje nje certifikate per secilin nxenes, 
si nje dokument zyrtar i leshuar nga Shoqeria ne vijim te vleresimit te kryer ne perfundim te afatit te kesaj 
Marreveshjeje dhe ne perputhje me Shtojcen 2 bashkengjitur.  
 
5.2. Certifikata do te jete ne perputhje me modelin sipas Shtojces 2 te kesaj marreveshje dhe legjislacionin 
shqiptar ne fuqi, perfshire aktet nenligjore te autoritetete shteterore per formimin e kualifikimin profesional. 
 
  

Neni 6 Sigurimi nga aksidentet ne pune dhe semundjet 
profesionale  
  
6.1. Ne perputhje me legjislacionin e zbatueshem, Nxenes-i/-ja konsiderohet i/e mbrojtur dhe perfiton te 
ardhura e sherbime nga sistemi i sigurimeve shoqerore dhe sigurimi i kujdesit shendetesor per aksidente ne pune 
dhe semundje profesionale te cilat do te paguhen nga Shoqeria. 
 
6.2. Ne daten e nenshkrimit te Marreveshjes, Vendimi nr. 77, date 28.01.2015 “Per kontributet e detyrueshme 
dhe perfitimet nga sistemi i sigurimeve shoqerore dhe sigurimi i kujdesit shendetesor”, i ndryshuar, parashikon 

se kontributi i detyrueshem per Nxenesin/-en per aksidente ne pune dhe semundje profesionale eshte 0.3 % e 
pages bruto minimale, e barabarte me 90 (nëntëdhjetë) leke ne muaj. 
 

Neni 7 Shpenzimet e formimit profesional  
 
7.1. Shkolla e mbikeqyr praktiken/formimin profesional vetem ne aspektin profesional dhe nuk merr persiper te 
mbuloje shpenzimet e ketij formimi.  
 
7.2. Nese Shoqeria ofron per punemarresit e saj perfitime ne natyre si shpenzimet e transportit apo ushqimit 
gjate orarit te formimit profesional, ajo do t’i ofroje ato ne te njejten menyre per Nxenesin/-en . Ne kete rast, 
palet do te bien dakord me shkrim per perfitimet konkrete te ofruara prej Shoqerise. 
 

Neni 8  Zgjidhja e marreveshjes  
 
8.1. Secila prej paleve ka te drejte te zgjidhe kete Marreveshje, duke njoftuar me shkrim palet e tjera, sipas 
kushteve dhe afateve te parashikuara ne kete nen.  
 
8.2. Kjo marreveshje mund te zgjidhet prej Shkolles, ne rastet e meposhtme: 
 
(a) Shoqeria nuk ka permbushur detyrimet e veta sipas kesaj Marreveshje, edhe pasi ka marre nje njoftim me 
shkrim nga Shkolla per permbushje detyrimi brenda 15 ditesh nga data e njoftimit. 
(b) Nxenesi/-ja nuk i ka aftesite e duhura per formimin e tij/saj profesional, provuar e dokumentuar rregullisht e 
ne forme te shkruar, me nje njoftim paraprak me shkrim drejtuar Nxenesit/-es dhe Prindit/Kujdestarit Ligjor per 
zgjidhjen e Marreveshjes brenda 15 ditesh nga data e njoftimit. 
 
8.3. Kjo marreveshje mund te zgjidhet prej Shoqerise ne rastet e meposhtme: 
 
(a) Nxenes-i/ja shkel detyrimet e kesaj Marreveshje, me faj te rende, ose me faj te lehte te perseritur me gjithe 
paralajmerimet e Shoqerise. 
(b) Nxenes-i/ja nuk zbaton rregulloren e brendshme te funksionimit te Shoqerise dhe shkel ne menyre te 
perseritur kodin e etikes, disiplinen e mesimit apo praktikes, me gjithe paralajmerimet e Mjeshtrit Mesues.  (c) 
Kur Nxenes-i/ja shperdoron pasurine e Shoqerise apo ka sjelle te padenje ne menyre te perseritur pavaresisht 
verejtjeve te dhena nga e Shoqerise si verbale apo me shkrim 
(d) Kur provohet se Nxenes-i/ja nxjerr te dhena konfidenciale te shoqerise tregtare. 
(e) Nxenes-i/ja eshte denuar me vendim te formes se prere nga nje gjykate per ndonje veper penale ne ngarkim 
te tij/saj. 
 
8.4. Kjo marreveshje mund te zgjidhet prej Nxenesit/es ne rast se Shoqeria dhe/ose Mjeshtri Mesues shkelin 
nje/disa prej te drejtave te njeriut ose te drejtat e parashikuara per mesimin e profesionit ne Kodin e Punes, si 
dhe te drejtat sipas VKM Nr.108, date 15.02.2017 Per miratimin e Rregullores “Per Mbrojtjen e Femijeve ne 
Pune”, gjate orareve te formimit profesional. 
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Neni 9 Ligji i zbatueshem dhe zgjidhja e mosmarreveshjeve 
 
9.1 Kjo Marreveshje bazohet ne ligjin shqiptar dhe interpretimi, vlefshmeria dhe zbatimi i saj, do te kryhet dhe 
zbatohet ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Persa nuk parashikohet ne kete Marreveshje do te zbatohet 
veçanerisht, por pa u kufizuar ne to dispozitat e meposhtme te ndryshuara here pas here: 
 
(a) Ligji nr. 7961, date 12.07.1995 “Kodi i Punes i Republikes se Shqiperise”;  
(b) Ligji nr. 15/2017 “Per arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; 
(c) Ligji nr. 10237, date 18.02.2010 “Per sigurine dhe shendetin ne pune”; 
(d) VKM Nr. 108, 15.02.2017 Per miratimin e Rregullores “Per Mbrojtjen e Femijeve ne Pune”; 
(e) VKM Nr. 77, date 28.01.2015, “Per kontributet e detyrueshme dhe perfitimet nga sistemi i sigurimeve 
shoqerore dhe sigurimi i kujdesit shendetesor, i ndryshuar. 
(f) Ligji nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
 
9.2. Ne rast mosmarreveshjesh te cilat lindin ne lidhje me ose si pasoje e interpretimit ose zbatimit te kesaj 
Marreveshje dhe te cilat nuk zgjidhen me mirekuptim midis paleve, kompetente per zgjidhjene e tyre do te jete 
Gjykata e Rrethit Gjyqesor _____________.   
 

Neni 10 Dispozita te fundit 
 
10.1. Kjo Marreveshje perben marreveshjen e plote midis paleve persa i perket objektit te saj dhe ka perparesi 
ndaj çdo marreveshje te meparshme me shkrim ose me goje, te shprehur ose te heshtur. Ajo mund te 
ndryshohet vetem me marreveshje me shkrim midis paleve.  
 
10.2. Shtojcat e meposhtme bashkengjitur kesaj Marreveshje jane pjese perberese e saj: 
 
Shtojca 1 – Programi i Formimit Profesional 
Shtojca 2 – Certifikata e Formimit Profesional  
Shtojca 3 – Deklarate Konfidencialiteti 
 
10.3. Kjo Marreveshje hartohet ne [3] kopje ne gjuhen shqipe, secila me te njejten vlere.  

PALET  

Shoqeria “______________”                                            Shkolla “_________________” 
 
_________________________        _________________________________ 
Perfaqesuar nga:           Perfaqesuar nga: 
 
 
_______________________________      _______________________________ 
 (nenshkrimi dhe vula)          (nenshkrimi dhe vula) 
  
 
Prindi i Nxenes-it/es               Per dijeni te Nxenes-it/es   (ose kujdestari ligjor) 
 
_______________________________      ____________________________  




