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Hyrje 
 
Implementimi i ndryshimeve që i përmbajnë programet e reja arsimore të arsimit profesional 
për profesione, bart risi të shumta dhe kërkon angazhim të jashtëzakonshëm nga drejtorët e 
shkollave, nga kolektivet si dhe nga të gjithë personat e përfshirë në punën e shkollave, të 
cilat i inkorporojnë programet e reja arsimore. Udhëzimet për implementimin e programeve të 
reja arsimore janë dedikuar për planifikimin dhe menaxhimin e inkorporimit të planeve 
mësimore të plotësuara për arsim profesional 2 dhe 3 vjeçar për profesione. 
 
Ato u dedikohen grupeve të interesit si vijojnë:  
 

• Drejtorëve të shkollave 

• Këshilltarëve të Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim 

• Udhëheqësve të ekipeve të shkollave  

Ky material është përgatitur në bashkëpunim të ngushtë me këshilltarët e Qendrës për Arsim 
Profesional dhe Trajnim, Shkup. Gjatë përgatitjes së këtij materiali u shfrytëzuan përvojat e 
fituara gjatë inkorporimit të ndryshimeve të programeve arsimore në Republikën e Sllovenisë, 
në periudhën kohore nga viti 2007 deri në vitin 2010. 
 
Gjatë përgatitjes së këtij materiali u shfrytëzuan dokumentet si vijojnë: 
 

• KONCEPTI I ARSIMIT PROFESIONAL PËR PROFESIONE, QENDRA PËR 
ARSIM PROFESIONAL DHE TRAJNIM, Shkup, Tetor 2010  

• Metodologjia për zhvillimin e programeve arsimore, Shkup, Gusht 2012  

• Raporti për analizën e nevojave për aftësim, Shkup, Qershor 2012 

• KURIKULLUMI në nivel kombëtar dhe shkollor për arsim profesional dhe për arsim 
profesional për profesion: Doracak metodologjik, CPI, Qendra për Arsim Profesional 
në RS, Lubjanë, 2006 

• Strategjia për aftësimin e Plan Veprimit, Shkup, Gusht 2012 

Objektiva e inkorporimit të planifikuar të programeve të reja ka të bëjë me atë që, në vitet e 
para të inkorporimit, të krijohen modele të realizueshme dhe zgjidhje metodiko-didaktike për 
shkollat, me ndihmën e të cilave shkollat do t’i përmbushin qëllimet e përcaktuara, por edhe 
do t’u ndihmojnë shkollave tjera. Së këtejmi, që në kohën e inkorporimit dhe gjatë gjurmimit 
sistematik të zgjidhjeve të realizueshme veçanërisht duhet të bëjmë përpjekje dhe t’i japim 
propozimet tona të ndryshme, idetë, komentet dhe kritikat, të cilat vazhdimisht duhet të 
dokumentohen. Objektivat e përcaktuara (ndryshimet) shkollat i implementojnë në tre nivele: 
 

• Niveli programor, me inkorporimin e risive sistemore në planet mësimore, 
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• Niveli metodik-didaktik, me inkorporimin e metodave bashkëkohore të punës, dhe 

• Niveli ekzekutiv-organizativ, i cili mundëson individualizim më të madh të mësimit, 
formësimin e tij konform nevojave të nxënësve në arsimin profesional për profesione. 

Gjithashtu, është me rëndësi të krijohen kushte për zhvillimin e frymës ekipore në shkollë 
gjatë planifikimit dhe realizimit të procesit mësimor. Realizimi i programit të ri kërkon forma 
të ndryshme organizative, por edhe planifikime precize afatshkurtra dhe afatgjata. 
Udhëzimet për zbatimin e programeve të reja arsimore janë dedikuar pikërisht për këtë: asgjë 
të mos lëshohet ose të lëshohet sa më pak të jetë e mundur. Po ashtu, janë përpiluar edhe lista 
për aktivitetet të cilat duhet të zbatohen para fillimit të vitit shkollor, ndërsa të njëjtat janë në 
përgjegjësi të drejtorit të shkollës dhe ekipit zhvillimor shkollor. Njëkohësisht, caktohet edhe 
koha e zbatimit të aktivitetit, propozim struktura e grupit të punës, si dhe personat përgjegjës 
për aktivitete të caktuara. 
Udhëzimet përmbajnë dhjetë aktivitete të cilat kërkojnë vëmendje të veçantë, sidomos në 
periudhën para fillimit të zbatimit të programit. Kjo listë nuk është e mbyllur dhe shkollat 
mund ta plotësojnë. 
 
Aktivitetet e lartpërmendura janë:  
 
Aktiviteti 1: Emërimi i ekipeve zhvillimore të shkollave.  
Aktiviteti 2: Njohja me risitë të cilat i sjell reforma e arsimit profesional për profesione. 
Aktiviteti 3: Njohja me programet e ndryshuara arsimore. 
Aktiviteti 4: Analiza e kushteve në shkollë për implementimin e programit arsimor. 
Aktiviteti 5: Formimi i përmbajtjeve për pjesën e hapur nga Katalogu i njohurive për lëndët 
profesionale. 
Aktiviteti 6: Përgatitja e procesit mësimor për implementimin e plotë të programit dhe planit 
vjetor mësimor. 
Aktiviteti 7: Planifikimi i implementimit të përsosjes praktike të nxënësve për procesin e 
punës. 
Aktiviteti 8: Planifikimi i furnizimit afatgjatë dhe të vazhdueshëm të mjeteve dhe pajisjeve të 
cilat mungojnë. 
Aktiviteti 9: Planifikimi i përgatitjes së procesit mësimor. 
Aktiviteti 10: Përcaktimi i nevojave plotësuese arsimore nga kuadri pedagogjik. 
 
Për çdo aktivitet, shkurtimisht është përcaktuar dedikimi dhe qëllimi i tij, afati i rekomanduar 
për realizim dhe çka nevojitet për realizimin e atij aktiviteti. Komentet për udhëheqësit, në 
pika të shkurtra, i sqarojnë aktivitetet dhe i udhëzojnë drejtë materialet shtesë të cilat 
ndihmojnë gjatë planifikimit të aktiviteteve (ligje, akte normative, literaturë ose materiale 
pune). 
Me ndihmën e këtyre udhëzimeve, shkolla përgatit draft veprim për aktivitetet, afatet, 
mësimdhënësit e përfshirë dhe bartësin përgjegjës të aktiviteteve konkrete me fillimin e 
implementimit të programit arsimor.  
Gjithashtu, është me rëndësi të dokumentohen ngjarjet në shkollë si: datat e realizimit të 
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aktiviteteve konkrete, arsimtarët e përfshirë, pyetjet, dilemat dhe problemet të cilat janë 
shfaqur gjatë realizimit të aktiviteteve konkrete, zgjidhjet interesante, si dhe vlerësimi për 
suksesin e realizimit të detyrave të parashtruara. Çdo shkollë harton raport për inkorporimin e 
programit të ri dhe me përmes tij të gjitha institucioneve kompetente dhe përpiluesve të 
programeve (Ministria e Arsimit, Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim, Enti për 
Shkollim...) u jep informata kthyese për aktivitetet e realizuara si dhe për kushtet konkrete dhe 
vështirësitë në shkolla konkrete. 
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1. Emërimi i ekipeve zhvillimore të shkollave  
 
Objektiva:  
Emërimi i ekipit zhvillimor në shkollë bëhet nga drejtori i cili do t’i koordinojë të gjitha 
aktivitetet që kanë të bëjnë me inkorporimin e programit të ri në shkollë. 
 
Afati i realizimit:  
Janar 
 
Çka është e nevojshme:  

• Vendimi për emërimin e ekipit zhvillimor të shkollës  

Sqarime për udhëheqësin: 
 
Përmes procesit të inkorporimit të programeve të reja arsimore, doemos duhet të kalojnë të 
gjithë të punësuarit e shkollës, si kuadrot pedagogjikë ashtu edhe ata jo pedagogjik. Me këtë 
rast, veçanërisht është me rëndësi të zhvillohet hierarki përkatëse për udhëheqjen dhe 
caktimin e ekipeve zhvillimore të shkollave, të cilët do të jenë bartës të inkorporimit të 
ndryshimeve në shkollë. Ekipet zhvillimore të shkollave, që në fillim të procesit të 
inkorporimit të programit të ri arsimor, i emëron drejtori i shkollës. Anëtarët e ekipeve 
zhvillimore të shkollave i zgjedh drejtori, nga radhët e mësimdhënësve të shkollës, të cilët e 
zbatojnë mësimin sipas programit të ri arsimor. Numri i anëtarëve të ekipit zhvillimor të 
shkollës nuk është përcaktuar. Në Slloveni, në fillim të reformës së planeve arsimore, anëtarë 
të ekipit zhvillimor ishin të gjithë mësimdhënësit të cilët merrnin pjesë në implementimin e 
programit arsimor. Forma e lidhjes së këtillë madje ishte përcaktuar edhe me ligj. Praktika e 
mëvonshme dëshmoi se grupet më të vogla të punës, me anëtarë me motivim të lartë dhe me 
qëllime qartë të përcaktuara, kanë dhënë rezultate më të mira. Me rëndësi veçantë është që 
mësimdhënësit e zgjedhur të jenë të përkushtuar ndaj ndryshimeve të cilat do t’i sjellin 
programet e reja dhe të jenë të gatshëm t’i diseminojnë risitë me mësimdhënësit tjerë të 
shkollës. Drejtori dhe udhëheqësia e shkollës doemos duhet t’i sigurojnë mbështetje të 
pakushtëzuar ekipit të shkollës dhe ta ndjekin punën e tyre. Përvojat dëshmojnë se 
inkorporomi i ndryshimeve është efikas vetëm nëse drejtori e ndjek dhe e mbështet punën e 
ekipeve zhvillimore të shkollave, ndërsa në rastin më të mirë kur ai vet është njëherësh edhe 
udhëheqës i ekipit. Drejtori doemos duhet të sigurojë qarkullim përkatës të informatave »nga 
lartë poshtë« (Ministria e Arsimit, Qendra për Arsim Profesional dhe Trajnim), por edhe në 
drejtim të kundërt. Gjithashtu, me rëndësi është të sigurohet mbështetje e vazhdueshme 
profesionale dhe përsosje e ekipeve zhvillimore nga ana e institucioneve relevante.  
Puna e ekipeve zhvillimore të shkollave doemos duhet të zbatohet në suaza të sistemit të 
punës së shkollës (orarit të shkollës), ndërsa në fillim janë të nevojshme takime pune më të 
shpeshta. Po ashtu, është me rëndësi të krijohet baraspeshë midis obligimeve të rregullta 
pedagogjike të anëtarëve të ekipeve zhvillimore dhe punës zhvillimore, e cila kërkon 
inkorporimin e programit të ri në shkollë. 
Ekipi zhvillimor i shkollës u ofron mbështetje edhe anëtarëve tjerë të kolektivit të shkollës, 
propozon zgjidhje dhe i udhëzon në punën e tyre. Ekipi vepron si motivues dhe në procesin e 
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vendimmarrjes i përfshinë të gjithë anëtarët e kolektivit të shkollës. Së këtejmi, vazhdimisht 
bashkëpunon me këshilltarët e Qendrës për Arsim Profesional dhe Trajnim.  
Në fazën e parë të inkorporimit të programit të ri, vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet 
planit të përgjithshëm mësimor për realizimin e plotë të programit, në përputhje me 
programin e ri arsimor dhe sigurimin e materialeve profesionale dhe kushteve kadrovike. 
Ndërkaq, në fazën pasuese aplikohet plani mësimor vjetor për vitin e parë të realizimit të 
programit arsimor. 
Është e nevojshme të inkorporohet sistemi i monitorimit, i cili do t’i jep informatat kthyese 
për suksesin e inkorporimit të ndryshmeve dhe do t’i nxjerr në pah të gjitha dobësitë. Të gjitha 
aktivitetet duhet të dokumentohen në mënyrë adekuate. Rekomandojmë metoda për 
grumbullimin dhe dokumentimin e informatave për punën e shkollës dhe për vet-evaluimin.  
 

2. Njoftimi me risitë të cilat i sjell reforma e arsimit profesional 
për profesion  

 
Objektiva: 
Njoftimi i kolektivit të shkollës me risitë të cilat i sjell reforma e arsimit profesional për 
profesion dhe përforcimi i vetëdijes për atë se ndryshimet janë të domosdoshme dhe të 
nevojshme. 
 
Afati i realizimit:  
Janar-Mars 
 
Çka është e nevojshme: 
 

• Lista e legjislacionit dhe dokumenteve të cilat e rregullojnë këtë fushë: 

 

o KONCEPTI I ARSIMIT PROFESIONAL PËR PROFESIONE, QENDRA PËR 
ARSIM PROFESIONAL DHE TRAJNIM; DHE KONCEPTI PËR AFTËSIM 
PROFESIONAL; (Shkup, Tetor 2010),  

• Metodologjia për zhvillimin e programeve arsimore, Shkup, Gusht 2012 

Sqarime për udhëheqësin:  
 
Struktura aktuale e sistemit të arsimit profesional në R. të Maqedonisë tanimë nuk u përgjigjet 
nevojave të tregut të punës. Në këtë strukturë ekziston një numër i madh i profileve të ngushta 
arsimore, të cilat nuk korrespondojnë me kushtet teknike-teknologjike dhe kushtet në 
strukturën e punësimit. Arsimi profesional për profesione nuk siguron kualifikime për 
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, e as kualifikime në fushën e shërbimeve dhe zejeve. 
Struktura aktuale e arsimit profesional nuk mundëson lëvizje horizontale dhe vertikale për 
personat me arsim të lartë ose universitar. E gjithë kjo rezultoi me nevojën për ndryshime në 
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sistemin arsimor.  
Të gjithë mësimdhënësit në shkollë duhet të jenë të informuar me risitë të cilat i sjellë reforma 
e arsimit profesional për profesione. Është me rëndësi që mësimdhënësit ta pranojnë faktin se 
ndryshimet janë të domosdoshme dhe të arsyeshme sepse reforma e fundit e arsimit 
profesional për profesione në R. të Maqedonisë është zbatuar qysh në vitin 1989. 
Ndryshimet e inkorporuara e kanë bazën e tyre juridike në dokumentet udhëzuese (Plani për 
arsim profesional (arsim për profesion 2 dhe 3 vjeçar), të përgatitura nga Qendra për Arsim 
Profesional dhe Trajnim, Shkup, ndërsa të njëjtat i ka konfirmuar ministri i Arsimit dhe 
Shkencës i R. të Maqedonisë.) 
Ndryshimet e programeve arsimore zhvillohen në suaza të Projektit “Tuining”: »Mbështetje 
për modernizimin e sistemit arsimor profesional dhe trajnimit”, të cilin e financon Bashkimi 
Evropian.  
Risitë kryesore, të cilat janë inkorporuar në zhvillimin e programeve të reja arsimore janë: 

 
Zhvillimi i sistemit për standarde profesionale dhe ridefinimi i profileve arsimore, të cilat u 
përshtaten nevojave të realitetit të ri ekonomik  
 
Bazë për zhvillimin e programeve arsimore janë standardet profesionale për profesion dhe 
standardet për kualifikime, të cilat janë përgatitur në bashkëpunim me partnerët social: 
përfaqësuesit e punëdhënësve, fakultetet dhe shkollat profesionale. Gjatë gjithë procesit ata 
fitonin mbështetje metodologjike nga këshilltarët e tyre nga Qendra për Arsim Profesional dhe 
Trajnim. Në këtë mënyrë, përgjegjësia për përgatitjen e programeve arsimore u nda ndërmjet 
një numri të madh të partnerëve social. 
Në standardet profesionale janë përkufizuar çështjet kryesore të cilat zbatohen në profesione 
konkrete. Në procesin e identifikimit të nevojave dhe zhvillimit të standardeve për fusha të 
zgjedhura, profesione të caktuara u lanë mënjanë, profesione të cilat janë zhdukur nga tregu i 
punës dhe profesione me definime të reja, të cilat janë shfaqur. Qasja e këtillë që nga fillimi 
siguron zhvillim të programeve arsimore për profesione të cilat për momentin kërkohen në 
tregun e punës dhe me këtë sigurohet edhe rritje e punësimit.  
 
Objektiva mësimore (në mënyrë kompetente) është orientuar kah programet arsimore në 
një rrafsh të definuar të ri, si midis arsimit të përgjithshëm dhe profesional, ashtu edhe 
midis arsimit teorik dhe praktik; 
Në programet e ndryshuara arsimore, sërish është definuar raporti ndërmjet lëndëve të arsimit 
të përgjithshëm, lëndëve profesionale dhe trajnimit praktik. Në programet e reja trevjeçare 
arsimore 40% (në të mëparshmet 50%) janë dedikuar për lëndët e përgjithshme arsimore, 
ndërsa 20% e programit (në të mëparshmet 30%) janë dedikuar për lëndët profesionale-
teorike, ndërsa për trajnim praktik janë dedikuar 40% të programit (në të mëparshmet 20%). 
Në programet e ndryshuara dyvjeçare, përqindja e trajnimit praktik është akoma më i madh 
(deri 50%). Rekomandohet që trajnimi praktik prej 15 javësh (30%) të realizohet në mjedis 
real të punës. Nëse stafi profesional vendos për programe të caktuara arsimore mund të 
parashikohet praktikë fillestare e detyrueshme, në kohëzgjatje prej 40 ditësh për programet 
trevjeçare dhe 10 ditë për programet dyvjeçare. Trajnimi në mjedisin real të punës është 



Twinning-project ”Support to the Modernisation of the Vocational Education and Training System” Component of IPA instrument” 
(MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union 

 
9 

 

veçanërisht i rëndësishëm meqë nxënësit aty shumë më lehtë sesa në mjedisin shkollor, krahas 
kompetencave specifike profesionale, fitojnë edhe kompetenca kyç, si vijojnë: puna ekipore, 
bashkëpunimi me bashkëpunëtorët dhe me eprorët, përgjegjësi për punën e kryer dhe arritja e 
kualitetit.  
Nga kjo rezulton se, në programet e plotësuara, theks i veçantë vihet mbi trajnimin dhe 
përsosjen praktike, me qëllim që të sigurohet që nxënësit pas përfundimit të arsimit të jenë të 
aftësuar për kryerjen e profesionit për të cilin janë shkolluar. 
Gjatë përpilimit të Katalogut për njohuri për lëndët profesionale dhe për trajnimin praktik u 
implementua qasja e mësimit të fokusuar. Struktura e Katalogut për njohuri u ndryshua. Si 
elemente plotësuese të objektivave të përgjithshme të Katalogut për njohuri, konform 
standardeve profesionale dhe standardeve të kualifikimit, u specifikuan kompetencat të cilat 
duhet t’i fitojë personi, si dhe rezultatet nga mësimi. Rezultatet nga mësimi paraqesin shumën 
e njohurive, aftësive dhe/ose veçorive të cilat i ka fituar një person konkret dhe/ose mund t’i 
prezantojë pas përfundimit të arsimit formal, joformal ose informal. 
Në rezultatet nga mësimi tek arsimi i orientuar theks i veçantë vihet mbi nxënësin, nevojat, 
interesat dhe aftësitë e tij. 
 
Autonomi më e madhe për shkollat dhe lidhja e tyre me mjedisin lokal; 
 
Në Katalogun e njohurive për lëndët profesionale tanimë nuk caktohet numri i orëve të cilat 
mësimdhënësi doemos duhet t’ia përkushtojë një teme të caktuar mësimore, ose miratimit të 
kompetencave konkrete. Këtu përcaktohet vetëm kuota e orëve në nivel vjetor, të cilat i 
dedikohen një lënde konkrete profesionale. Mësimdhënësi mund t’i shpërndajë vet orët, në 
përputhje me nevojat dhe interesat e nxënësve.  
Për miratimin e kompetencave, cilat janë përcaktuar në Katalogun e njohurive për lëndë 
profesionale, parashikohen 80% nga kuota vjetore e orëve. Kjo do të thotë se mësimdhënësi 
20 % të orëve të mbetura mund t’i dedikojë për tema dhe përmbajtje plotësuese, të cilat i 
përcakton në përputhje me nevojat e mjedisit lokal. Kjo paraqet detyrë të re, mundësi dhe 
përgjegjësi për mësimdhënësit dhe drejtorët e shkollave të bashkëpunojnë me mjedisin lokal 
dhe me partnerët social gjatë planifikimit, organizimit dhe realizimit të programit arsimor. 
 
Avantazhe tjera nga programet e ndryshuara të cilat mund t’i numërojmë janë:  
 

• Lëvizja e përmirësuar vertikale dhe horizontale e nxënësve;  

• Përmirësimi i kualitetit të arsimit dhe ndjekja e vazhdueshme e arsimit; 

• Kushte më adekuate për fitimin e diplomave, certifikatave dhe kualifikimeve, të cilat 
janë harmonizuar me standardet evropiane; 
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3. Njoftimi me programet e ndryshuara arsimore   
 
Objektiva: 
Njoftimi i kolektivit të shkollës me programin e plotë arsimor, përkatësisht me pjesën e 
përgjithshme dhe me lëndët e caktuara të përgjithshme dhe profesionale.  
 
Afati i realizimit:  
Janar-Mars 
 
Çka është e nevojshme: 
 

• Pjesa e përgjithshme e programit arsimor  

• Katalogu i njohurive për lëndë teorike-profesionale dhe për trajnim praktik   

• Katalogu i njohurive për lëndë të përgjithshme arsimore dhe për trajnim praktik  

• Katalogu i provimeve  

• Standardet profesionale dhe standardet për kualifikimet, të cilët kanë shërbyer si bazë 
për hartimin e programit. 

 
Sqarime për udhëheqësin:  
 
Me rëndësi të veçantë është që të gjithë mësimdhënësit, të cilët mbajnë mësim konform 
programit arsimor, të njihen me të gjitha pjesët e tij dhe jo vetëm me ato lëndë të cilat i 
ligjërojnë. Së këtejmi, duhet të përfshihen edhe ata mësimdhënës të cilët mbajnë mësim për 
lëndët e përgjithshme arsimore. Gjithashtu, mësimdhënësit e lëndëve të përgjithshme 
arsimore, gjatë përmbushjes së objektivave të përcaktuara në katalogun e njohurive, mund të 
ndërlidhen me përmbajtjet e pjesës profesionale të programit (korrelacion dhe bashkëpunim 
ndër-lëndor). Ekipi zhvillimor i shkollës bashkëpunon ngushtë me autorët e programit dhe 
katalogët e njohurive.  
Së këtejmi, është e nevojshme që vëmendje e veçantë t’u kushtohet risive në pjesën 
profesionale të programit, njohjes së objektivave të programit dhe lëndëve të caktuara, 
rezultateve të pritshme nga mësimi, si dhe të kuptuarit e kompetencave profesionale për 
profesion. Planifikimi i orëve mësimore nuk duhet të fokusohet në përmbajtje por në fokus 
duhet të jenë detyrat praktike ose procesi i përgjithshëm i punës, nga i cili nxënësit do të 
fitojnë dije profesionale-teorike dhe do të zhvillojnë kompetenca kryesore.  
Duhet të organizohet debat profesional për objektivat e kompetencave kryesore dhe 
profesionale për profesionin, të cilat të gjithë mësimdhënësit duhet t’i zhvillojnë (me 
marrëveshje) tek nxënësit. Nëse paraqiten dilema rreth të kuptuarit e kompetencave 
profesionale të shënuara në katalogët e njohurive, me qëllim të sqarimit të këtyre dilemave, 
përsëri duhet të shqyrtohen standardet profesionale për profesion, të cilët kanë qenë bazë për 
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zhvillimin e programit arsimor. 
 
Çdo lëndë profesionale analizohet në përputhje me kriteret si vijojnë: 
 

• Relevanca e rezultateve nga mësimi i profesionit  

• Kompetencat profesionale  

• Objektivat për zhvillimin e kompetencave profesionale të cilat janë instaluar në lëndën 
profesionale  

 

4. Analiza e kushteve të shkollës për implementimin e programit 
arsimor  

 
Objektiva: 
Analiza e kushteve kornizë në të cilat do të zhvillohej mësimi  
 
Afati i realizimit:  
Janar – Mars  
 
Çka është e nevojshme:  

• Të dhëna për nxënësit 

• Lista e klasave dhe pajisja e tyre  

• Lista e materialeve mësimore  

 
Sqarim për udhëheqësin: 
 
Në shkollë duhet të mblidhen dhe analizohen të dhënat si vijojnë: 

• Numri i nxënësve të regjistruar në program   

• Numri i klasave  

• Numri dhe kualifikimet e mësimdhënësve   

• Pajisja e shkollës, në përputhje me kërkesat nga katalogët e njohurive për programin e 
ri dhe në raport me programet e deritanishme 

Në shkollë stimulohet debat për gatishmërinë e kolektivit për inkorporimin e programit të ri 
dhe për mbledhjen e të dhënave për kapacitetet kadrovike dhe materialet që janë të arritshme.  
Për shkëmbimin e pikëpamjeve për gatishmërinë e shkollës mund të përdoret metoda SWOT 
(anët e forta dhe të dobëta, mundësitë, kërcënimet), me të cilën analizohen anët e dobëta dhe 
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të forta të shkollës ose kolektivit të shkollës. Këtu përshihen të gjithë mësimdhënësit. Gjatë 
realizimit të saj duhet të sigurohen mundësi për diskutim të hapur dhe konstruktiv. Mund të 
përpilohet edhe pyetësor për mësimdhënësit, përmes së cilit do të identifikohen pikëpamjet 
fillestare të mësimdhënësve deri në inkorporimin e programit të ri. Pyetësori doemos duhet ta 
garantojnë anonimitetin. Rezultatet nga analiza e përgjigjeve duhet të prezantohen para tërë 
kolektivit.  
Sa më parë që të jetë e mundur, kolektivit të mësimdhënësve i prezantohen të dhënat për 
nxënësit e regjistruar. Gjatë realizimit të mësimit, kur nxënësit i zhvillojnë kompetencat e 
tyre, për ta arritur këtë qëllim duhet të mbindërtohet mbi përvojat e nxënësve të fituara gjatë 
punës dhe mësimit të tyre të pavarur, punës ekipore dhe projektuese dhe ngjashëm.    
Ambientet, në të cilat zhvillohet mësimi, duhet të jenë të atilla që të mundësojnë lidhje të 
ndërsjellë (para së gjithash të teorisë – praktikës), të punës ekipore dhe projektuese. Konform 
rezultateve nga analiza e gjendjes duhet, sa parë që është e mundshme, të përgatitet plani i 
veprimit për sigurimin e kushteve përkatëse (Aktiviteti 8).  
 
Në këtë fazë, drejtoi i shkollës i zgjedh mësimdhënësit të cilët do të përfshihen në mënyrë 
aktive në realizimin e programit dhe me ta do të merret vesh për rolin e tyre në të. Me këtë 
rast do të merren parasysh kualifikimet dhe përvojat e tyre. 
 

5. Formimi i përmbajtjeve për pjesën e hapur të Katalogut të 
njohurive për lëndët profesionale   

 
Objektiva:  
Formimi i përmbajtjes, bashkë me bashkësinë lokale, si dhe objektivat dhe rezultatet e 
pritshme nga mësimi për orët (10-20%) nga pjesa e hapur e lëndëve profesionale.  
 
Afati i realizimit:  
Prill - Qershor 
 
Çka është e nevojshme  

• Pyetësor për kompanitë dhe zejtarët   

• Metodologjia për zhvillimin e programeve arsimore   

 
Sqarim për udhëheqësin: 
 
Në lëndët konkrete mund të shtohen kompetencat, objektivat e përmbajtjeve në vëllim prej 10 
deri 20% të orëve të dedikuara për zbatimin e lëndëve konkrete profesionale. 
 
Pjesa e hapur e lëndës profesionale duhet të përfshijë: 

• Objektivat e pjesës së hapur   
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• Kompetencat shtesë ose përmbajtjet  

• Tërësitë tematike shtesë (sipas nevojës) ndaj Katalogut të njohurive  

Pjesën e hapur të programit mund ta përcaktojnë mësimdhënësit, të cilët mbajnë mësim për 
lëndët profesionale ose punë profesionale grup/aktiv, në përputhje me standardet profesionale 
për kualifikime ose në bazë të njohjes së mirë të nevojave të profesionit.  
Rekomandohet që shkolla ta formojë grupin në të cilin do të marrin pjesë përfaqësuesit e 
kompanive lokale dhe zejtarët, pushteti lokal (komunat) dhe institucionet zhvillimore lokale 
(agjencitë). Ekipet zhvillimore të shkollave ose mësimdhënësit e lëndëve profesionale duhet 
ta përpilojnë pyetësorin me të cilin do t’i përcaktojnë nevojat e mjedisit lokal. Rekomandojmë 
që pyetësorët të përgatiten në formën e llojit të mbyllur ose gjysmë të mbyllur, sepse 
paraprakisht formësohen, përkatësisht ofrohen mundësi për kompetencë, përkatësisht për 
përmbajtje shtesë, nga radhët e përfaqësuesve të kompanisë të zgjidhen ata të cilët e përshijnë 
shkollën në lëndë/ët profesionale. Përmbajtjet e përzgjedhura, përkatësisht kompetencat, 
duhet të ndahen në tërësi tematike, objektiva konkrete, rezultate nga mësimi dhe korrelacione. 
Në përmbajtjen e pjesës së hapur të lëndës theksi mund të vihet mbi arsimin teorik, 
përkatësisht arsimin praktik (gjithashtu edhe në procesin e punës), si formë e veçantë e punës. 
Së këtejmi, në masë të konsiderueshme duhet të përcaktohet realizimi i tërësive profesionale-
teorike, leksionet praktike ose arsimi praktik në procesin e punës. 
 

6. Përgatitja e mësimit për implementimin e plotë të programit 
dhe përgatitja vjetore e procesit mësimor  
 

Objektiva: 
Formësimi i planit mësimor për implementimin e plotë të programit dhe planit vjetor mësimor 
për vitin e parë të arsimit  
 
Afati i realizimit:  
Qershor - Korrik 
 
Çka është e nevojshme: 

• Programi arsimor  

• Udhëzimet për përgatitjen e planit vjetor mësimor   

 
Sqarime për udhëheqësin: 
Shkolla doemos duhet ta bëjë përgatitjen për mësim për zbatimin e plotë të programit dhe në 
bazë të tij të bëjë edhe plan vjetor të leksioneve, i cili përmban: 

• Orarin e orëve dhe harmonizimin e të arriturave, objektivave arsimore  

• Planifikimin metodik-didaktik, veçanërisht të formave komplekse didaktike. 



Twinning-project ”Support to the Modernisation of the Vocational Education and Training System” Component of IPA instrument” 
(MK/2007/IB/SO/03), Project funded by the European Union 

 
14 

 

Përgatitja e mësimit për implementimin e plotë të programit duhet t’i përfshijë pikat në 
vazhdim, të cilat mund të përshtaten në përputhje me praktikën aktuale dhe me legjislacionin 
në fuqi: 
 

• pjesën e hapur të katalogëve të njohurive, 

• planin për trajnim praktik në kompanitë, 

• përcaktimin e formave të punës edukativo-arsimore, 

• planin e kontrollit dhe vlerësimit të njohurive, 

• planin e këshillimit dhe mbështetjes profesionale të nxënësve, 

• planin e bashkëpunimit me institucione tjera arsimore dhe kompani, 

Kolektivi i shkollës, në bazë të prezantimit dhe analizimit të programit arsimor, duhet të bëjnë 
përgatitjen e mësimit për implementim të plotë të programit, në të cilin do të merren parasysh 
kushtet (organizative dhe mundësitë hapësinore), në të cilat punon shkolla. Në përgatitjen e 
mësimit për implementimin e plotë të programit duhet të përcaktohet: 

• sa orë mësimi profesional-teorik dhe mësim praktik do të dedikohen për kompetencat 
konkrete profesionale për lëndët dhe tërësitë tematike  

• cilët mësimdhënës do të marrin pjesë në implementimin e mësimit për lëndë konkrete 
dhe tërësi tematike   

• si do të zhvillohen kompetencat kryesore dhe si do të kontrollohet përparimi i tyre 

• si do të zhvillohet trajnimi praktik në procesin e punës.  

Tani është koha, ekipi zhvillimor i shkollës të mendoj se si do të zhvillohet formësimi i planit 
vjetor mësimor i leksioneve, si mësimdhënësit do të lidhen mes vete për planifikimin e 
procesit të trajnimit, si do të zhvillohet kontrollimi dhe vlerësimi... Realizimi i përbashkët i 
mësimit kërkon edhe planifikim të koordinuar të përbashkët. 
Plani vjetor mësimor për lëndë konkrete mund t’i përmbajë elementet si vijojnë: 

• emrin e lëndës, 

• qëllimet e lëndës, 

• kompetencat dhe rezultatet të cilat janë arritur nga mësimi, 

• qëllimet e lëndëve të përgjithshme arsimore që ndërlidhen me lëndën (vetëm për 
pjesën profesionale të programit) 

• formën e procesit mësimor 

• mësimdhënësit e përfshirë dhe vëllimi i punës së tyre  

• organizimin e orëve  
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• hapësirat e nevojshme  

• formën e parashikuar të kontrollimit dhe vlerësimit të njohurive  

• instruksionet dhe zgjidhjet për përgatitjen e mësimit 

Propozojmë që secila orë profesionale të ndahet në tërësi mësimore tematike, të cilat pastaj do 
të shërbejnë si bazë për planin vjetor të leksioneve. Po ashtu, edhe mësimdhënësit e lëndëve të 
përgjithshme arsimore duhet ta shpërndajnë përmbajtjen e tërësive mësimore tematike. 
Njëkohësisht duhet të marrin pjesë edhe në planifikimin e tërësive mësimore tematike të 
programit për punë profesionale.  
 
Tërësitë mësimore tematike i përcaktojmë në atë mënyrë që ta kemi parasysh dhe ta 
respektojmë: 

• procesin konkret të punës dhe   

• përmbledhjen e objektivave ose rezultateve nga mësimi i programit arsimor. 

Përmes më tepër tërësive mësimore tematike nxënësit fitojnë kompetencë konkrete, e cila 
përcaktohet në Katalogun e njohurve për lëndën profesionale. 
 
 
Tërësitë tematike mësimore mund: 

• të orientohen kah profesioni (si shembull për tërësi themelore profesionale, fitim të 
njohurive sistematike), 

• të orientohen kah procesi i biznesit (si shembull për fazat themelore të punës, të 
orientuara kah situatat komplekse të punës) 

• të orientohen kah procesi i punës (si shembull për proceset afariste të cilat janë të 
rëndësishme për profesionin) 

• të jenë të hapura për metoda (për mësim të punës ekipore, planifikim dhe menaxhim 
me situata problematike) 

• të orientohet kah nxënësit (respektim të nevojave individuale për mësimin e nxënësit) 

Tërësia mësimore njëkohësisht është edhe vepër projektuese në të cilën përfshihen të gjithë 
mësimdhënësit. 
 
Plani mësimor vjetor i leksioneve, para së gjithash, përbëhet nga aspekti organizativ i orëve 
dhe aspekti didaktik. Mësimdhënësit e planifikojnë planin vjetor të leksioneve, konform 
përgatitjes së zhvilluar të planit mësimor për implementimin e plotë të programit. Plani 
mësimor vjetor i leksioneve realizohet në mënyrë ekipore. 
Vëmendje e veçantë duhet t’i përkushtohet lidhjes së mësimdhënësve, të cilët i ligjërojnë 
lëndët e arsimit të përgjithshëm.  
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7. Planifikimi i implementimit të përsosjes praktike të nxënësve 
në procesin e punës   

 
Objektiva: 
Formësimi i draft realizimit të trajnimin praktik në procesin e punës për një grup nxënësish  
 
Afati i realizimit:  
Maj - Qershor  
 
Çka është e nevojshme:  

• Plani vjetor mësimor  

• Plani kornizë për realizimin e trajnimit praktik   

• Instruksione dhe udhëzime për realizimin e trajnimit praktik dhe instruksione për 
organizatorin e leksioneve praktike: 

o Justinek  A.; Trajnim praktik me punë, Shkup, gusht 2012  
o Justinek  A.; Trajnim praktik për mësimdhënësit për procesin e punës, Shkup, 

gusht 2012 
o Justinek  A.; Program për trajnim pedagogjik-andragogjik të mentorëve tek 

punëdhënësit, Shkup, gusht 2012 
 
Sqarime për udhëheqësin 
 
Personi përgjegjës për implementimin e trajnimit praktik duhet të merr pjesë në ekipin 
zhvillimor të shkollës në përgatitjen e planit mësimor vjetor të leksioneve, i cili duhet ta 
përcaktojë lidhjen e aspektit profesional-teorik me trajnimin praktik. Në bazë të sekuencave të 
përmbajtjeve dhe ndërthurjen e implementimit të tërësive mësimore konkrete, duhet të 
përcaktohet propozim programi për trajnim praktik, i cili doemos duhet të harmonizohet me 
mentorët tek punëdhënësit. Së këtejmi, duhet të respektohen interesat lokale të ekonomisë dhe 
zejtarisë. Kur do të dihet numri final i nxënësve të regjistruar, personi i cili është përgjegjës 
për implementimin e trajnimit praktik do të përgatis planin kohor për realizimin e trajnimit 
praktik me emra konkret të nxënësve.  
 
Në arsimin e nxënësve rol të rëndësishëm luan bashkëpunimi ndërmjet shkollës dhe 
mentorëve tek punëdhënësit. Shkolla duhet ta ndërmerr rolin e lidhjes të të gjithë partnerëve të 
përfshirë në arsim, në shkollë dhe në procesin e punës (nxënësit, punëdhënësit dhe dhoma e 
zejtarëve ose ekonomike). Kontaktin e parë me punëdhënësin e vendos drejtori i shkollës, 
ndërsa më pas komunikimin duhet ta ndërmerr organizatori i trajnimit praktik. 
 
Trajnimi praktik me punë realizohet gjatë kohës kur në kompani ka punë të mjaftueshme dhe 
kur nxënësi ka më tepër mundësi të fitojë njohuri të reja, shkathtësi, rutinë dhe t’i zhvillojë 
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kompetencat e tij. Po ashtu, duhet të respektohen specifikat e fushës profesionale konkrete 
(për shembull bujqësi). Më tej, është me rëndësi të ceket se është i domosdoshëm komunikimi 
i hapur, i sinqertë dhe i qartë ndërmjet shkollës, punëdhënësve dhe nxënësve, si dhe 
respektimi i karakteristikave të të gjithë partnerëve, por edhe respektimi i rregullave të punës 
së shkollës të cilat janë në fuqi. 
 
Për mentorët në kompani duhet të zhvillohet trajnim në të cilin atyre do t’u prezantohet: 
 

• objektiva dhe përmbajtjet e programit të ri, 

• propozim plani për realizimin e trajnimit praktik, 

• roli i tyre në trajnim, 

• mbajtja e dokumentacionit dhe 

• mënyra me të cilën bashkëpunojnë ose i shkëmbejnë informata me shkollën. 

Nxënësit në shkollë i fitojnë njohuritë e para elementare profesionale dhe trajnohen për 
detyrat nga ato përmbajtje profesionale me të cilat, numri më i madh i nxënësve, nuk 
njoftohen në vendin e punës tek punëdhënësit, por megjithatë informohen për to. Këto 
përmbajtje, sipas rregullit, në mënyrë më të detajuar përfshihen në Katalogun e njohurive dhe 
prandaj mësimdhënësit dhe mentorët tek punëdhënësit merren vesh për këto përmbajtje.  
 

8. Planifikimi i furnizimit të vazhdueshëm afatgjatë i mjeteve dhe 
materialeve të nevojshme   

 
Objektiva:  
Përcaktimi i nevojave për hapësirë dhe pajisje të shkollës, të cilat janë të nevojshme për 
zbatimin e programit të ri, si dhe për formësimin e propozim furnizimit të vazhdueshëm 
afatgjatë të mjeteve dhe pajisjeve të cilat mungojnë.  
 
Afati i realizimit:  
Gusht 
 
Çka është e nevojshme: 

• Lista e pajisjes së nevojshme për realizimin e programit arsimor  

• Lista e hapësirave dhe pajisjeve ekzistuese 

Sqarim për udhëheqësin:  
 
Nevojat e theksuara në programin e ri, në aspekt të hapësirës dhe pajisjes, mund të 
përcaktohen më lehtë nëse paraprakisht në mënyrë të hollësishme bëhet lista e “inventarit” për 
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situatën aktuale – analiza e gjendjes në fushën e pajisjes. Është e nevojshme të sigurohet 
hapësirë dhe pajisje për: 
 

• Mbajtjen e mësimit nga lëndët e përgjithshme arsimore 

• Mbajtjen e mësimit nga lëndët teorike profesionale  

• Mësim praktik në shkollë 

Gjatë planifikimit të hapësirës dhe pajisjes veçanërisht është e rëndësishme lidhja me 
partnerët (kompanitë, impiantet, shkollat tjera). Vetëm për ato nevoja që nuk mund të 
përmbushen në atë nivel të bashkëpunimit është e arsyeshme që t’u drejtoheni institucioneve 
kompetente.  
Nevojitet edhe pranimi dhe respektimi i mendimeve nga grupet/aktivet punuese profesionale 
shkollore dhe së këtejmi nuk guxon të harrohen kompetencat për të cilat nuk ekzistojnë 
grupe/aktivet punuese profesionale shkollore. 
Shkolla duhet të merret vesh me Ministrinë dhe me partnerët e tjerë për sigurimin afatgjatë të 
pajisjes për implementimin e programi. 
 

9. Planifikimi i zhvillimit të materialeve për mësim 
 
Objektiva:  
Zhvillimi i materialeve për mësim të nxënësve është dedikuar për implementimin e lëndëve 
konkrete profesionale  
 
Afati i realizimit:  
Gusht  
 
Çka është e nevojshme  

• Përgatitja e leksioneve  
• Katalogë të njohurive për lëndë konkrete  

 
Sqarim për udhëheqësin:  
 
Mësimdhënësit, të cilët do të ligjërojnë lëndë të caktuara, duhet ta shqyrtojnë Katalogun e 
njohurive dhe të identifikojnë nëse ekzistojnë materiale përkatëse mësimore. Në nivel të 
programit duhet të identifikohen se cilët materiale mësimore akoma mund të përdoren dhe 
cilët duhet të plotësohen ose të shkruhen nga e para. Pastaj përpilohet lista e materialeve të 
reja të nevojshme për mësim, të cilët i propozohen drejtorit të shkollës. Meqë kërkimi i 
autorëve dhe zhvillimi i materialeve për mësim kërkon një kohë të caktuar, ndoshta do të 
nevojitet që materialet mësimore që mungojnë të plotësohen përmes materialeve punuese 
interne të cilët i kanë përgatitur mësimdhënësit që e ligjërojnë atë material. Nëse një program 
i caktuar ligjërohet në më shumë shkolla, mësimdhënësit, mes vete, mund të bien dakord ta 
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ndajnë punën sa i përket përgatitjes së përbashkët të materialeve. Mësimdhënësit, të cilët janë 
të gatshëm të hartojnë materiale për mësim, duhet të kryejnë trajnim për aftësim përkatës për 
hartimin e teksteve shkollore.  
 

10.  Përcaktimi i nevojave plotësuese arsimore nga kuadri 
pedagogjik  

 
 
Objektiva: 
Identifikimi i dobësive personale në lidhje me realizimin kualitativ të lëndës së planit 
mësimor dhe zhvillimi i planit të veprimit. 
 
Afati i realizimit:  
Shtator  
 
Çka është e nevojshme 

• Plani vjetor mësimor   

• Analiza e nevojave për trajnim  

• Draft për përsosje profesionale të vazhdueshme të mësimdhënësve  

Sqarim për udhëheqësin:  
Pas përfundimit të trajnimit fillestar për mësimdhënës, në lidhje me inkorporimin e programit 
të ri, ekipi projektues duhet ta shqyrtojë me të gjithë mësimdhënësit. Mësimdhënësit duhet t’i 
formësojnë nevojat për përsosjen e mëtutjeshme konform planit mësimor vjetor dhe rolit të tij 
të ri.  
Fushat e mundshme për përsosje shtesë janë: 
 

• Planifikimi i leksioneve 

• Implementimi i leksioneve  

• Realizimi didaktik metodik   

• Përdorimi i teknologjisë arsimore  

• Forma të reja të punës gjatë leksioneve 

• Ndjekja dhe vlerësimi i nxënësve 

• Ndjekja dhe vlerësimi i punës personale  

• Lidhja me projekte të tjera  
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• Puna ekipore 

Mësimdhënësi konkret ose aktivi profesional i shkollës duhet t’ia përcjellin drejtorit të 
shkollës nevojat e identifikuara arsimore.  
Për specifikimin e nevojave aktuale arsimore duhet të konkretizohen pjesë të planit vjetor, të 
konkretizohen deri në nivelin e realizimit, pastaj arritja e objektivave mësimore dhe lidhja 
ndërmjet lëndëve që paraqet një risi të madhe në programet arsimore. 
 

Burime  
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