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 Përshkrimi i nocioneve kryesore të materialit  
 

• Trajnimi praktik zhvillohet sikurse edhe mësimi/leksionet praktike që realizohet në 
shkollë, ndërkaq ashtu si në trajnimin me punë praktike, zhvillohet në procesin e 
drejtpërdrejtë të punës tek punëdhënësi.  
 

• Mësimi/leksionet praktike zhvillohen në shkollë, në grup, nën udhëheqjen e 
mësimdhënësit të mësimit praktik në punëtoritë e shkollës, ndërsa mund të zhvillohen 
edhe në grup nën udhëheqjen e mësimdhënësit tek punëdhënësi. 

 
• Trajnimi me punë praktike (TPP) zhvillohet në përputhje me Marrëveshjen për 

mësim të lidhur ndërmjet shkollës dhe punëdhënësit për një ose për më shumë nxënës 
ose sipas marrëveshjes individuale për mësim të lidhur ndërmjet 
nxënësit/përfaqësuesit të tij ligjor dhe punëdhënësit. Nxënësi trajnohet me punë  
praktike drejtpërdrejtë në procesin e punës nën udhëheqjen e mentorit tek 
punëdhënësi. 
 

• Marrëveshja për mësim ndërmjet shkollës dhe punëdhënësit ose 
nxënësit/përfaqësuesit të tij ligjor dhe punëdhënësit sipas rregullit lidhet për tërë 
kohëzgjatjen e arsimit të nxënësit, për kryerjen e një pjese të punës dhe ky është 
trajnimi me punë praktike. Ky është dokument zyrtar, i cili e përcakton objektin e 
marrëveshjes, kohëzgjatjen, përfshirjen e trajnimit me punë praktike, si dhe të drejtat 
dhe detyrimet e të gjitha palëve të përfshira në marrëveshje. 
 

• Organizatori/koordinatori për trajnim me punë praktike është punëtor 
profesionist i shkollës i cili në emër të shkollës, është i ngarkuar për organizimin dhe 
realizimin e punës nga programi arsimor tek punëdhënësit. 
 

• Bordi për trajnim me punë praktike formohet në shkollë me qëllim të planifikimit 
të organizimit cilësor dhe realizimit të trajnimit me punë. Anëtarë të tij janë: 
udhëheqësia e shkollës, organizatori/koordinatori i arsimit, përfaqësues të 
mësimdhënësve të trajnimit praktik dhe përfaqësues të mentorëve tek punëdhënësit.  
Detyrat e Bordit shikoni në faqen 8. 
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1. Hyrje  
 
Organizimit dhe realizimit të trajnimit praktik tek punëdhënësi deri para një kohe nuk i 
kushtohej vëmendje e madhe. Tani, ai ka rëndësi më të madhe pas ndryshimit të programit për 
arsimin e mesëm trevjeçar profesional për profesion dhe arsimin profesional katërvjeçar. 
Trajnimi praktik tek punëdhënësi në vëllim më të madh ose më të vogël paraqitet në të gjitha 
programet e ndryshuara. Për organizimin e trajnimit praktik është ngarkuar 
organizatori/koordinatori i trajnimit me punë praktike, i cili është i punësuar në shkollë.  
 

Numri i problemeve që paraqiten gjatë organizimit të trajnimit praktik është i madh. Për disa 
probleme flitet publikisht, ndërsa për të tjerët flitet fshehurazi. Problemet zgjidhen me 
ngadalësi të madhe, madje edhe nëse zgjidhen fare. Historitë e njëjta përsëriten sërish, kështu 
që me sa duket nuk ndryshon asgjë.   
A thua me të vërtetë nuk mund të bëhet asgjë? Duhet ta pranojmë se vetvetiu asgjë nuk del në 
sipërfaqe dhe as që mund të pranohet si “punë e kryer”, e as që njerëzit paraprakisht mund t’i 
dinë punët, por gjithsesi se u nevojitet edhe trajnim praktik tek punëdhënësi (në tekstin në 
vijim: trajnim me punë praktike në vendin e punës tek punëdhënësi), i cili duhet bashkërisht të 
planifikohet në hollësi me udhëzime të qarta dhe të kuptueshme për të gjithë personat e 
përfshirë dhe pas kësaj edhe të monitorohet realizimi i trajnimit. Në fund, duhet të 
mundësohet ose të stimulohet vetë-evaluimi i aktiviteteve dhe vlerësimi i tyre bashkë me të 
gjithë pjesëmarrësit e përfshirë.  
 
Përvojat na motivuan që njohuritë të cilat i posedojmë t’i këmbejmë me ju, me shkollat, me 
kompanitë, me nxënësit dhe prindërit e tyre, me qëllim që tek ju të stimulojmë mendime të 
ndryshme, organizim të ndryshëm logjistik dhe realizim praktik tek punëdhënësit/trajnim me 
punë praktike dhe detyra të punës (TPP). Përvojat tona na inkurajojnë të gjejmë rrugë të reja 
për përforcimin e besimit të ndërsjellë në lidhje me kualitetin e realizimit të TPP për 
kënaqësinë e të gjithë pjesëmarrësve në proces.  
Njëra nga të dhënat më të rëndësishme ka të bëjë me nevojën për planifikimin e kohës për 
komunikim të ndërsjellë me partnerët dhe veçanërisht me të gjitha çështjet, madje edhe me ato 
që janë më pak të këndshme. Duhet të punohet në ndërtimin e mirëbesimit ndërmjet të gjithë 
partnerëve (shkollës, kompanisë, nxënësit), në bashkëpunimin e ndërsjellë dhe të mos 
dëshpërohemi për shkak të problemeve të para të cilat do t’i paraqiten dikujt. 
  
Më pas, duhet të monitorohet objektiva afatgjate dhe të mos ngecet që në problemet e para, 
dhe mbi të gjitha në masë më të madhe të bartet përgjegjësia edhe për avancimin e  arsimit të 
pjesëmarrësve, nxënësve dhe t’u mundësohet pjesëmarrje aktive por edhe zgjedhje, për 
shembull për pjesëmarrje në aktivitete. Trajnuesit (mësimdhënësit dhe mentorët tek 
punëdhënësit) nuk duhet të flasin për »ata, nxënësit« si pasiv, por si pjesëmarrës aktivë, të 
cilët zgjedhin dhe vendosin vet për këshillat dhe rekomandimet e edukatorëve.  
 
Secila fazë e aktiviteteve të planifikuara është e rëndësishme sa çdo hallkë e një zinxhiri. Nëse 
një person nuk e kryen detyrën e vet, si hallkë e dobët e zinxhirit, gjithsesi se do të shkaktojë 
pengesa. Ndërkohë që të gjithë dëshirojmë, sa është e mundur, të ketë sa më pak pengesa.   
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2. REZYME  
 
Bashkëpunimi i shkollës dhe mentorëve, të cilët punojnë tek punëdhënësit është me rëndësi të 
veçantë për arsimin e nxënësve. Shkolla duhet ta ndërmerr lidhjen e të gjithë partnerëve të 
cilët marrin pjesë në arsim, si në shkollë ashtu edhe në procesin e punës (nxënësit, prindërit, 
punëdhënësit dhe dhomat tregtare ose ekonomike). 
 
Përvojat tregojnë se për suksesin e TPP-së kryesorë janë rolet qartë të përcaktuar, shpërndarja 
me kohë e detyrave, planifikimi i vëmendshëm dhe koordinimi ndërmjet gjithë partnerëve të 
lartpërmendur. Shtrirja e arsimit në procesin e punës në të ardhmen do të bëhet gjithnjë e më e 
madhe. Shkolla doemos duhet të sigurojë arsim të mirë profesional teorik dhe arsim themelor 
praktik, por punëdhënësit do të ndërmarrin përgjegjësi më të madhe për kualitetin e trajnimit 
praktik të çdo nxënësi (të ri dhe të rritur), i cili në mënyrë të drejtpërdrejt do të fitojë njohuri 
me përfshirjen në procesin e punës.  
 
Trajnimi me punë praktike doemos duhet të parashikohet nga shkollat edhe punëdhënësit, në 
planin e tyre vjetor të punës ose në planin vjetor. Propozojmë që planifikimi i TPP-së të bëhet 
në pranverë për vitin e ardhshëm shkollor, në mënyrë që të mund të parashikohet dhe të 
koordinohet me aktivitetet e tjera. Planifikimi dhe marrëveshjet konkrete për realizimin e 
trajnimit të punës praktike për vitin e ardhshëm doemos duhet të zhvillohet ndërmjet shkollës 
dhe punëdhënësve, që gjithsesi zhvillohet para pushimeve verore të nxënësve (ose gjatë 
pushimit vjetor të mësimdhënësve dhe mentorëve tek punëdhënësi). 
 
Çdo vit, drejtori me kohë dhe në mënyrë të drejtë ua prezanton esencën e trajnimit me punë 
praktike të gjithë punëtorëve profesionistë në shkollë, në konferencat pedagogjike dhe në 
takimet e shkollës me aktivet profesionale. Mbështetja dhe qëndrimi pozitiv i të gjithë 
punëtorëve profesionistë, nga lloji konkret i arsimit, është i rëndësishëm për shkak se nevojitet 
implementim i përbashkët dhe përgjegjësi e përbashkët për implementim profesional dhe 
kualitativ të programit për trajnim.  
 
Drejtori i shkollës, bashkë me bashkëpunëtorët, me kohë e organizon (në muajin qershor ose 
menjëherë para fillimit të vitit të ri shkollor, përkatësisht në fund të muajit gusht) takimin me 
prindërit, nxënësit dhe mentorët – mësimdhënësit për trajnim praktik në shkollë dhe mentorët 
tek punëdhënësit, ku doemos duhet t’i sqarojnë objektivat e trajnimit me punë praktike, 
detyrat dhe rolin e nxënësit, prindërve, shkollës dhe punëdhënësve. 
 
Në planin vjetor të punës doemos duhet të merret parasysh kalendari shkollor dhe lëndët për 
çdo program arsimor i cili parashikon se sa orë ose cila pjesë nga ora e trajnimit praktik do të 
zhvillohet në shkollë dhe cilat pjesë tek punëdhënësi, nëse për shembull vendosin për vëllim 
më të madh sesa që është parashikuar me listën e lëndëve.  
 
Është me rëndësi të parashikohet ose të përcaktohet, kur do të zhvillohet trajnimi praktik në 
shkollë ose tek punëdhënësi. Përvoja e deritanishme e mentorëve në shkolla, e mentorëve tek 
punëdhënësit flet se është shumë me rëndësi që nxënësi, gjatë mësimit të punës tek 
punëdhënësi, të ndjejë se është pjesë e punëdhënësit (kompanisë, tregtarit të pavarur, 
institucionit …) 
 
Së këtejmi, përvojat na e konfirmojnë faktin e rëndësishëm se është më përkatëse të 
planifikohet trajnim tek punëdhënësi në formë të ngjeshur. Propozojmë realizimin e një numri 
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më të madh të orëve në gjysmë-vjetorin e dytë (sidomos në vitin e parë), nëse një gjë e këtillë 
nuk shkakton vështirësi më të mëdha organizative. Realizimi i trajnimit praktik, i cili 
zhvillohet në shkollë në vëllim më të vogël shkakton probleme të caktuara organizative të 
shkollës (bashkimin e numrit të orëve të mësimit teorik), orari vazhdimisht duhet të përshtatet, 
por këto vështirësi nuk janë të pazgjidhshme.  
 
Përvojat tregojnë se është adekuate që një pjesë e trajnimit të punës praktike të zhvillohet 
brenda një ose dy ditëve në javë, gjatë gjithë vitit shkollor. Kjo varet nga numri i orëve të 
trajnimit praktik, të cilat janë parashikuar në listën e lëndëve për çdo program dhe nga 
specifikat e punës në fushë të caktuar përkatëse profesionale. 
 
Realizimi i trajnimit të punës praktike planifikohet për kohën kur në kompani ka punë të 
mjaftueshme dhe mundësi të mëdha që nxënësit të fitojnë njohuri të reja, shkathtësi, rutinë 
dhe t’i zhvillojnë kompetencat. Gjithashtu, kjo do të thotë se nevojitet komunikim i hapur, i 
ndershëm dhe i qartë ndërmjet shkollës, punëdhënësve dhe nxënësve, si dhe respektim i 
karakteristikave të të gjithë partnerëve dhe në përputhje me legjislacionin ekzistues të shkollës 
dhe punës. 
 

Në shkollë, nxënësit duhet t’i fitojnë njohuritë themelore profesionale dhe të trajnohen për 
detyrat e atyre përmbajtjeve profesionale të cilat nuk i has numri më i madh i nxënësve tek 
punëdhënësi por vetëm informohen me to. Këto përmbajtje në përgjithësi janë regjistruar në 
katalogët e njohurive, ndërsa për të njëjtat, në mënyrë më të hollësishme, merren vesh 
mësimdhënësit dhe mentorët tek punëdhënësit.  
 

Trajnimi në shkollë dhe te punëdhënësi, plotësohen mes vete sepse në punëtoritë e shkollave 
nxënësi nuk mund ta dëgjojë »pulsin« e vërtetë të profesionit, të cilin ka vendosur ta mësojë. 
Tek punëdhënësi për çdo ditë paraqiten situata të ndryshme, prandaj i ballafaquar me to »in 
media res« nxënësi do të mund t’i tejkalojë vetëm me mentor të mirë tek punëdhënësi.  
 
Propozojmë që shkolla, në planin e saj të punës, të planifikojë edhe takim të përbashkët 
profesional të mësimdhënësve dhe mentorëve tek punëdhënësit, me qëllim të trajnimit ose 
përsosjes. Kjo do të ndihmojë për pasurimin e tyre me zhvillimin e ngjarjeve në fushën 
pedagogjike, psikologjike dhe profesionale. Në këto punëtori për trajnim ata bashkërisht 
merren vesh për konceptet dhe mënyrat e transmetimit dhe inkorporimit të risive në praktikë. 
 
Realizimi i një pjese më të madhe të trajnimit me punë praktike kërkon edhe organizim të 
ndryshëm të vlerësimit të nxënësit për të gjitha lëndët ose për leksionet praktike. Drejtori e ka 
për detyrë, bashkë me punëtorët profesional në shkollë, me kohë (para fillimit të vitit 
shkollor) t’i parashikojë dhe planifikojë zgjidhjet e mundshme për analizën e situatave të 
mundshme. Nxënësit dhe prindërit doemos duhet të jenë të përgatitur për këtë ndryshim dhe të 
njoftohen qysh në fund të muajit gusht ose më së voni në shtator.  
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3. OBJEKTIVA TË PËRGJITHSHME TË TRAJNIMIT ME PUNË PRAKTIKE   
 
Trajnimi praktik doemos duhet të kuptohet si mësim i punës. Kombinimi i punës dhe fitimi e 
përforcimi i njohurive është pjesë e detyrueshme e arsimit profesional për fitimin e titullit në 
profesion dhe arsim. 
Objektiva finale është që pjesëmarrësit, të cilët e kanë kryer arsimin sipas ndonjë programi të 
caktuar, më lehtë dhe më shpejtë të përfshihen në procesin e punës dhe gradualisht t’i 
ndërmarrin përgjegjësitë e punës, të cilat rezultojnë nga procesi i punës. 
Mësimi në shkollë është përgatitje për trajnimin me punë praktike tek punëdhënësi. Problemet 
të cilat mësohen gjatë mësimit janë më komplekse në kompani, ndërsa situata është më reale. 
Nga nxënësit pritet që njohuritë dhe shkathtësitë, të cilat i kanë fituar në orët e mësimit në 
shkollë, të dinë t’i përdorin në procesin real të punës. 
 
Fitimi i njohurive dhe shkathtësive të reja doemos duhet të zhvillohet gradualisht (nga detyra 
më pak komplekse dhe më të thjeshta drejtë detyrave më kërkuese dhe më komplekse). Me 
punën e përditshme në kompani, nxënësi e përforcon vetëbesimin e tij, zhvillon përgjegjësi 
individuale për kryerje cilësore dhe me kohë të detyrave, fiton shprehi për shtrirje të gjerë të 
punës dhe ngjashëm. 
 

Objektivat më të rëndësishme të trajnimit tek punëdhënësi: 
 

• Mbindërtimi i shkathtësive dhe lidhja e teorisë me punën praktike në mjedisin e 
drejtpërdrejt të punës, 

• Zhvillimi i kompetencave personale dhe profesionale, të cilat nevojiten për përfshirje 
të pavarur në procesin e punës, 

• Identifikimi i rëndësisë së organizimit të mirë të punës në organizatën punuese, 
• Adaptimi në punë ekipore me qasje projektuese dhe me qasje ndaj problemeve në 

punë, 
• Kryerje e pavarur e detyrave më të thjeshta, 
• Fitimi i njohurive të reja profesionale, 
• Adaptimi në punë ekonomike dhe racionale,  
• Zhvillimi i shkathtësive të komunikimit, 
• Përvetësimi i terminologjisë profesionale në gjuhë të huaja, 
• Mësimi i instrumenteve, mjeteve, veglave dhe aparateve teknologjike specifike,   
• Respektimi i akteve normative gjatë punës për mbrojtje në punë dhe mbrojtje nga 

zjarri, 
• Respektimi i akteve normative, p.sh. HACCP ose të tjera, 
• Të mësuarit për ndërmarrjen përgjegjësive më të mëdha, 
• Gjatë punës mësohet zhvillimi i vetëdijes ekologjike dhe zhvillohet sjellja pozitive për 

mënyrën e shëndetshme të të jetuarit. 
 

 

Perspektivat e mundësive për ndërtimin e karrierës në profesion  

 



 
 

7 
 

Me trajnimin për punë me mentor në kompani dhe monitorimin nga ana e eprorit, nxënësi i 
rrit mundësitë për punësim të mëvonshëm të rregullt. Me sjelljen e tij pozitive ndaj punës i 
ofrohet mundësi për ndërtimin e mëtutjeshëm të karrierës në profesion në një kompani në të 
cilën është zhvilluar trajnimi, nënkuptohet nëse ekziston interesim i dyanshëm. Meqë tanimë 
nxënësi është njoftuar me kushtet, ai është i adaptabil dhe i aftë të ofrojë zgjidhje më të mira 
dhe mund të marr punë më me përgjegjësi. 
 
 

4. AKTIVITETET E SHKOLLËS TEK PUNËDHËNËSI  
 
Aktivitetet për organizimin e trajnimit me punë praktike, shkolla i realizon në bashkëpunim 
me përfaqësuesit e punëdhënësve, nxënësve dhe prindërve.  
 
Në sistematizimin e shkollës është e arsyeshme të ekzistojë vend pune i 
organizatorit/koordinatorit të trajnimit me punë praktike. Në rastin e shkollave të vogla, për 
këtë rol dhe detyrë drejtori mund ta angazhojë njërin nga punëtorët profesionist. Organizatorët 
e trajnimit të punës praktike, sidomos duhet ta njohin mirë përmbajtjen e Planit vjetor të 
punës së shkollës, përmbajtjen e Marrëveshjes për mësim, si dhe aktet e tjera juridike dhe 
ekzekutive që kanë të bëjnë ose që e prekin organizimin dhe realizimin e TPP-së. 
 
Gjithashtu, organizatori i punës praktike duhet veçanërisht ta njeh mirë rrjetin e punëdhënësve 
dhe karakteristikat e nxënësve. Me një komunikim përkatës afarist dhe me një sjellje 
profesionale dhe marrëdhënie partneriteti me të gjithë personat, të cilët marrin pjesë në 
organizimin dhe realizimin e trajnimit me punë praktike (punëtorët profesionistë në shkollë, 
nxënësit, mentorët, drejtorët dhe udhëheqësit e kompanisë), doemos duhet të krijojnë klimë 
pozitive afariste për bashkëpunim partneriteti. 
 
Për organizim më sistematik dhe më kualitativ dhe për realizimin e trajnimit me punë praktike 
propozojmë, madje vetëm për një klasë, shkolla të formojë Bord për arsim praktik me këtë 
përbërje: udhëheqësia e shkollës, organizatori i trajnimit me punë praktike, mësimdhënësit e 
mësimit praktik, si dhe proporcionalisht numër adekuat të mentorëve (një deri në pesë) nga 
punëdhënësit. Sipas nevojës Bordi do të lidhet me Dhomën përkatëse në nivel kombëtar dhe 
rajonal. 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë e Bordit për trajnim praktik: 
 

• Bordi merr vendime në bazë të dispozitave ligjore, përvojave dhe vetë-evaluimit, 
• I rregullon mosmarrëveshjet dhe problemet e krijuara gjatë mësimit në lidhje me 

organizimin dhe realizimin e trajnimit me punë praktike tek punëdhënësi,   
• Propozon ndryshime në strukturën e realizimit të trajnimit me punë praktike, 
• Sipas nevojës, e zbaton marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet punëdhënësit dhe 

shkollës, 
• Është bashkë-organizator i ditëve informative në shkollë dhe tek punëdhënësi, 
• Është bashkë-organizator i prezantimit rajonal të profesioneve, 
• Propozon përzgjedhje të punëdhënësve ose nga organizatave punuese të suksesshme, 
• Ndihmon në gjetjen e punëdhënësve të rinj të suksesshëm ose në gjetjen e kompanive 

për bashkëpunim në trajnime, konform kritereve të përcaktuara,  
• Organizon konsultime për rezultatet e evaluimit dhe vetë-evaluimit, 
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• Në fund të vitit shkollor vendos se a është adekuat raporti përfundimtar për realizimin 
e TPP-së, 

• Mban përgjegjësi për realizimin papengesë të trajnimit me punë praktike.  
 

Informimi i punëtorëve profesionistë në shkollë për TPP  

Të gjithë punëtorët profesionistë të shkollës duhet të informohen për objektivat, marrëveshjet 
dhe specifikat e organizimit dhe realizimit të trajnimit praktik në procesin e punës. Ata 
informohen, diskutojnë dhe marrin vendime profesioniste në konferencë pedagogjike. Për 
vendimet, të cilat kanë të bëjnë me realizimin e trajnimit praktik, doemos duhet të informohet 
edhe Bordi për trajnim praktik, ndërsa në një masë të caktuar edhe punëdhënësit. 

 
Gjatë mësimit, mësimdhënësit e kanë për detyrë t’i praktikojnë tendencat bashkëkohore, si 
dhe risitë e profesionit. Risitë i ndjekin në mënyrë të pavarur dhe autodidaktike ose në mënyrë 
të organizuar në kuadër të trajnimit permanent profesional dhe në suaza të zhvillimit të 
vazhdueshëm profesional, në bashkëpunim me kompanitë.   
Për bashkëpunimin ekipor ndërmjet mësimdhënësve për mësim të përgjithshëm teorik, 
profesional-teorik dhe për mësim praktik, përgatitet orari dhe garantohen kushtet materiale-
teknike me qëllim që të arrihen objektivat e përcaktuara. Gjithashtu, bien dakord edhe për 
koordinimin përkatës për ndarjen e punës që ka të bëjë me lëndët që kanë lidhshmëri mes 
vete.   

Pasqyrë e objektivave nga katalogu i njohurive dhe nga katalogu i 

provimeve 

Nga katalogu i njohurive dhe katalogu i provimeve veçohen objektivat të cilat në masë të 
madhe kanë të bëjnë me shkollën dhe me punëdhënësin. Mësimdhënësit e mësimit praktik i 
përgatisin udhëzimet ose draft programet për realizimin e trajnimit me punë praktike.  
Programi final për trajnim me punë praktike përpilohet në partneritet, bashkë me 
punëdhënësin. Ai mund t’i përshtatet një nxënësi konkret, në përputhje me karakteristikat e 
tij, vitin shkollor dhe përfshirjen e aktiviteteve, si dhe kushteve të punës në kompani. 

Detyrat e organizatorit/koordinatorit për trajnim me punë praktike   

• E organizon procesin arsimor tek punëdhënësi, e orienton dhe e monitoron punën e 
nxënësve, 

• Merr pjesë në përgatitjen e udhëzimeve dhe e harmonizon programin e trajnimit me 
punë praktike, në bashkëpunim me bashkëpunëtorët dhe mentorët tek punëdhënësi, 

• E viziton nxënësin në vendin e mësimit dhe punës tek punëdhënësi, 
• Mban evidencë të ndryshme për nxënësin (evidencë të rregullshmërisë, raporte për 

sëmundje, ditar për nxënësin, listën e notave, pyetësorin anketues, raportin final), 
• E monitoron punën e nxënësit dhe avancimin e trajnimit për profesion,  
• E monitoron punën e nxënësve, komunikon me mentorët në kompani dhe e njofton 

Bordin për TPP, 
• Vazhdimisht bashkëpunon me mentorin e kompanisë në drejtim të zgjidhjes së 

dilemave të paraqitura,  
• Në bashkëpunim me Bordin dhe punëdhënësit i zgjidh problemet e shfaqura, 
• Sipas nevojës, bashkë me kujdestarin e klasës, cakton mbledhje me prindërit dhe me 

nxënësin, si dhe me mentorin e kompanisë,  
• Ia jep të gjitha udhëzimet e nevojshme nxënësit dhe i ofron ndihmë gjatë përpilimit të 

raportit final,  
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• E identifikon dhe vlerëson progresin e nxënësit,  
• I organizon dhe merret vesh për terminet për vlerësim, në bashkëpunim me mentorin 

tek punëdhënësi dhe për këtë mban përgjegjësi,      
• I kontrollon dhe vlerëson raportet nga trajnimi me punë praktike, 
• E cakton notën përfundimtare, konform kritereve të përcaktuara paraprakisht për të 

cilat është informuar nxënësi dhe mentori,  
• Realizon sondazh pas përfundimit të trajnimit praktik dhe e analizon rrjedhën e 

arsimit,  
• Bashkë me Komitetin, në bazë të të dhënave, e analizon suksesin e arsimit me punë 

praktike.  
 

5. BASHKËPUNIMI NDËRMJET SHKOLLËS DHE PUNËDHËNËSIT  
Bashkëpunimi cilësor ndërmjet shkollës dhe punëdhënësit është bazë për çdo aktivitet të 
përbashkët. Çfarë cilësie do të kemi do të varet nga komunikimi përkatës dhe respektimi e 
besimi i ndërsjellë. Shpeshherë është vështirë të bëhet hapi i parë, por detyrat kërkojnë 
realizimin e aktiviteteve të caktuara. Së këtejmi, presim që: 
• Shkolla dhe dhomat përkatëse t’i ftojnë punëdhënësit e suksesshëm (organizatat e 

punës: kompanitë, tregtarët e pavarur, institucionet) që të marrin verifikim për 
trajnimin praktik, 

• Punëdhënësit i ftojnë nxënësit, prindërit dhe punëtorët profesionistë në lokalet e tyre 
dhe ua prezantojnë veprimtarinë e tyre me qëllim të promovimit të profesionit, si dhe 
plotësimit të vendeve të lira për mësim dhe trajnim, 

• Kompania organizon ditë të dyerve të hapura me punëtori për nxënësit e arsimit fillor 
me qëllim të stimulimit të interesimit për profesion dhe afirmimit të veprimtarisë, 

• Shkolla i fton punëdhënësit e verifikuar në mënyrë aktive t’u prezantohen nxënësve si 
dhe pjesëmarrësve të tjerë gjatë ditëve informative në shkollë,   

• Punëdhënësit, përmes Dhomës e informojnë shkollën dhe mediat për vendet e lira në 
dispozicion dhe bursat në dispozicion, për vitin e ardhshëm shkollor, dy muaj para 
përfundimit të procesit mësimor (prill),  

• Para fillimit të realizimit të trajnimit praktik, shkolla organizon një trajnim të 
përbashkët njëditor për mësimdhënësit dhe për mentorët tek punëdhënësit, 

• Shkolla-punëdhënësi-nxënësi i rregullojnë marrëdhëniet e ndërsjella me marrëveshje 
tripalëshe,  

• Shkolla dhe punëdhënësi përpiqen ta përmirësojnë komunikimin e ndërsjellë dhe 
prandaj organizohet takim që të debatohet në të gjitha temat konkrete të cilat 
rezultojnë nga trajnimi praktik tek punëdhënësi, Marrëveshja për mësim ose 
Marrëveshja për realizimin e përbashkët të trajnimit praktik. 

 

Kërkimi i vendeve për mësim/trajnim tek punëdhënësit 

Do të ishte e arsyeshme që në nivel kombëtar të mbahet Regjistër i vendeve për 
mësim/trajnim tek punëdhënësi për të gjitha fushat profesionale, i cili në vazhdimësi do të 
azhurnohet. Duhet të bëhen angazhime që gjatë kërkimit të vendeve të lira për mësim/trajnim 
tek punëdhënësit, të cilët kanë referenca të konsiderueshme profesionale, të tërhiqen dhe 
aktivizohen edhe vet nxënësit. Së këtejmi, propozohet që t’u drejtohen atyre punëdhënësve në 
fqinjësi ose që janë më afër shtëpisë së tyre të cilët janë të regjistruar në Regjistrin e vendeve 
për mësim. Nëse nuk janë të suksesshëm gjatë kërkimit të tyre, ata mund të kërkojnë këshillë 
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nga shkolla. Është me rëndësi të ketë rol aktiv në vendimin përfundimtar të nxënësit, si dhe të 
ketë pëlqim nga prindërit dhe nga shkolla e cila do të kërkojë dhe do të pranojë vend për 
mësim.  
Nëse ka më shumë punëdhënës të cilët kërkojnë nxënës, vendimin përfundimtar për 
rekrutimin e nxënësve tek punëdhënësi e përcakton organizatori/koordinatori i trajnimit 
praktik me respektimin e standardeve të kontraktuara dhe konform interesave të të tria palëve 
të përfshira-nxënësi, punëdhënësi dhe shkolla. 
 

Shpërndarja e nxënësve në vendet për mësim  

Shkolla kujdeset për shpërndarjen përfundimtare të të gjithë nxënësve tek punëdhënësi. Me 
rëndësi është të arrihet në zgjidhje optimale për kënaqësinë e të gjithëve. 
Trajnimi me punë praktike, rëndom zhvillohet në një formë sa më të ngjeshur, në marrëveshje 
me punëdhënësin dhe çdoherë nuk mund të respektohet në mënyrë rigoroze kalendari 
shkollor. Puna e nxënësit duhet t’i përshtatet specifikës së punës tek punëdhënësi (duke e 
përfshirë edhe punën gjatë ditëve të shtuna dhe të diela, por në përputhje me legjislacionin). 
 
Kriteret të cilat ndikojnë mbi shpërndarjen e nxënësve tek punëdhënësi: 

• Marrëveshje paraprake ndërmjet nxënësve dhe punëdhënësve, 
• Punëdhënës me referenca profesionale, 
• Largësia lokale e nxënësit dhe punëdhënësit, 
• Numri i të gjithë nxënësve, të cilët kërkojnë vende për mësim në termin të njëjtë, 
• Numri i punëdhënësve dhe numri në dispozicion i vendeve për mësim tek 

punëdhënësit. 
 

Vëllimi, forma, koha dhe përmbajtja e realizimit të trajnimit me punë 

praktike  

Vëllimi i trajnimit me punë praktike përcaktohet në lëndën mësimore. Përvoja e deritanishme 
e trajnimeve tek punëdhënësi tregon se është më adekuate të organizohet trajnim me punë 
praktike sa më e ngjeshur në një bllok ose në më shumë (në dy, tre) blloqe të shkurtër gjatë 
vitit shkollor. Punëdhënësit në Slloveni konsiderojnë se forma më joadekuate e trajnimit është 
trajnimi i cili zhvillohet një herë në javë ose në një ditë të caktuar të vitit shkollor. Sido që të 
jetë, nevojitet respektimi, si dhe të dëgjohen nevojat e punëdhënësve për rëndësinë sezonale të 
punës së tyre, por edhe pengesat e tjera. 
 

Forma e ngjeshur e realizimit të trajnimit si variantë përkatëse 

mbështetet në këto të dhëna: 

 
• Monitorimi permanent dhe përfshirja e nxënësit në procesin e punës, 
• Pjesëmarrja më e madhe e nxënësit në mjedisin e punës, 
• Organizimi më i lehtë i procesit mësimor tek punëdhënësi (orari i punës, biseda, 

zgjidhja e problemeve rrjedhëse …), 
• Monitorimi më i lehtë i përparimit të nxënësit, 
• Mundësi për monitorim më të madh mbi avancimin profesional të nxënësit,  
• Procesi i arsimit të nxënësit nuk është penguar dhe as nuk është ndërprerë, 
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• Lidhje e thjeshtë ndërmjet mentorëve tek punëdhënësit, mësimdhënësve të shkollës 
dhe organizatorëve të trajnimit praktik, 

• Vlerësim më i lehtë i fazave të ndryshme të procesit të punës. 
 

6. REALIZIMI I TRAJNIMIT PRAKTIK TEK PUNËDHËNËSI  
 
Nxënësit duhet tërësisht të njoftohen me procesin e punës tek punëdhënësi, si dhe të fitojnë 
përvoja në njësi të ndryshme të kompanisë ose institucionit dhe jo vetëm përvoja ngushtë të 
lidhura me profesionin e tyre. Në shembullin e hotelerisë dhe turizmit, nxënësi mëson për: 
 
Hotel  
a) kuzhina dhe lokalet ndihmëse, 
b) restoranti dhe njësitë tjera për shitje, 
c) recepcioni, animacioni, marketingu, 
d) shërbimi i mirëmbajtjes dhe pastrimit dhe lokalet ndihmëse, 
e) të punësuarit. 
 
Restorant, taverna   
a) kuzhina dhe lokalet ndihmëse, 
b) trapezaria dhe njësitë tjera për shitje, 
c) njësia për furnizime dhe magazina, 
d) lokale të jashtme të cilat lidhen me objektin. 
 
Ketering  
a) njësia për pranimin e porosive, 
b) njësia prodhuese – kuzhina, pajisja dhe lokalet për gatim dhe shërbim, 
c) njësia administrative. 
 
Komplekse turistike  
a) recepsioni,  
b) lokale për animim dhe informacione, 
c) kuzhina dhe lokale ndihmëse, 
d) restorante të ndryshme – bare..., 
e) njësi shitëse, 
f) pjesa për akomodim, 
g) lokale për mirëmbajtje dhe lokale tjera ndihmëse dhe lokalet për magazinim. 
 
 
Mentorët tek punëdhënësit ia prezantojnë nxënësit procesin e punës sipas një ecurie logjike, si 
për shembull:   
  

• Restorant, trapezari (pranimi i porosive, shërbimi, arkëtimi), 
• Kuzhina (gatimi i ushqimit), 
• Shërbimi i mirëmbajtjes dhe pastrimit (përgatitje për akomodimin e mysafirëve), 
• Recepsioni (paraqitja, akomodimi, argëtimi, arkëtimi i shërbimeve), 
• Ekonomia (furnizime, magazinimi i produkteve ushqimore dhe produkteve të tjera), 
• Kompleksi turistik (menaxhimi me objekte rekreative sportive, argëtimi, oferta për 

mysafirë). 
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Punëdhënësi e cakton mentorin përgjegjës të nxënësit për trajnim me punë praktike. Ai 
vendos marrëdhënie përkatëse profesionale ndërmjet bashkëpunëtorëve dhe nxënësit, si dhe 
mban kontakte me shkollën (me mësimdhënësit ose me organizatorët e trajnimit praktik) dhe 
me nxënësit dhe prindërit e tyre. 
 
Kërkesa kadrovike për realizimin e trajnimit me punë praktike  
Punëdhënësi ose trajnuesi tek punëdhënësi, i cili e implementon trajnimin/përsosjen praktike 
me punë për nxënësit, doemos duhet të ketë minimum arsim përkatës profesional për 
profesion nga drejtimi i njëjtë në të cilin trajnohet nxënësi, përvojë pesëvjeçare relevante të 
punës dhe njohuri të fituara pedagogjike/andragogjike (shih përmbajtjen e programit për 
trajnim pedagogjik andragogjik).   
 

Detyrat e mentorit tek punëdhënësi: 
• I pranon nxënësit dhe i njofton me organizatën e punës dhe me bashkëpunëtorët, 
• I informon për specifikat gjatë kryerjes – zbatimit të punëve të caktuara dhe 

paralajmëron t’i respektojnë rregullat për mbrojtje gjatë punës, si dhe aktet e tjera të 
përcaktuara normative ligjore (për shembull HACCP), 

• I shpërndan nxënësit në përputhje me kohën e punës në organizatën e punës, 
• E evidenton prezencën e tyre në vendin e punës, 
• Kujdeset për atmosferën e mirë dhe komunikimin pozitiv ndërmjet të punësuarve dhe 

nxënësve, 
• Nëse një mentor njëkohësisht monitoron më shumë se dy nxënës, ai detyrat e veta 

mund tua bart bashkëpunëtorëve të tij por ai personalisht mban përgjegjësi për 
nxënësit (nxënësit i kryejnë detyrat dhe punët e dhëna nën mbikëqyrjen e punëtorëve 
të kualifikuar), 

• Zhvillon, koordinon dhe realizon detyra konkrete-ushtrime që janë pjesë e programit 
të realizimit në procesin e punës,  

• I angazhon nxënësit me detyra konkrete të punës, e monitoron punën e tyre dhe i 
këshillon, 

• U ndihmon gjatë socializmit në punë dhe u mundëson kushte për zhvillimin e 
shkathtësive sociale,  

• I inkurajon dhe u mundëson vetiniciativë gjatë punës, 
• E monitoron përparimin e tyre,  
• Kujdeset për komunikimin përkatës me përfaqësuesin e shkollës, me nxënësin dhe 

prindërit,  
• E informon shkollën (organizatorin ose mësimdhënësin) me të gjitha çështjet e 

rëndësishme që kanë të bëjnë me arsimin e nxënësit, 
• Ndërmjetëson në situata të acaruara dhe konfliktuoze, 
• I kontrollon dhe i nënshkruan ditarët, 
• U ndihmon nxënësve gjatë përpilimit të raportit final,  
• Në mënyrë narrative e vlerëson nxënësin sipas kritereve paraprakisht të përcaktuara 

dhe i jep mendim mësimdhënësit për formimin e notës përfundimtare, 
• Kujdeset për ushqimin e rregullt dhe me kohë të nxënësve gjatë punës, si dhe kujdeset 

për benefecione të tjera, 
• Kujdeset për zbatimin teknik të të gjitha dispozitave të marrëveshjes që janë në 

kompetencë të tij.  
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Punëtori hyrëse për mësimdhënësit dhe mentorët tek punëdhënësit  

Mentorët tek punëdhënësit në përgjithësi dëshirojnë ta kryejnë në mënyrë adekuate rolin e 
tyre të ri, rolin e trajnuesit/edukatorit. Një zgjidhje e mirë të cilën ne e konstatuam në Slloveni 
është punëtoria njëditore hyrëse (instruktuazhi), e cila organizohet në shkollë, më së paku një 
javë deri një muaj para fillimit të trajnimit të punës praktike, bashkë me mësimdhënësit, 
organizatorin/koordinatorin dhe mentorët tek punëdhënësit.   
Zakonisht, ky është takimi i parë i drejtpërdrejt profesional i të gjithëve, të cilët e realizojnë 
në mënyrë operative aktivitetin e planifikuar për trajnim praktik. Nevojitet të krijohet 
atmosferë e këndshme pune. Në këtë takim të pranishmit njihen mes tyre, i marrin informatat 
e nevojshme për rrjedhën e aktiviteteve të planifikuara, udhëzimet, detyrat dhe obligimet, në 
përputhje me Marrëveshjen për mësim ose Marrëveshjen për realizimin e përbashkët të 
trajnimit praktik, pritshmëritë e ndërsjella, pritshmëritë e nxënësve, specifikat e tyre etj... Ata, 
bashkërisht e analizojnë draft programin për trajnimin me punë praktike, si dhe e finalizojnë. I 
kontrollojnë të gjithë formularët, të përpiluar për mbajtjen e evidencave të ndryshme për 
vlerësimin e nxënësve. Ata merren vesh për format më adekuate të komunikimit të 
mëtutjeshëm, i shkëmbejnë numrat e telefonit, adresat, e-mail-et dhe në këtë mënyrë e 
përforcojnë besimin tek njëri tjetri dhe përgatiten për realizimin e përbashkët të arsimit 
praktik/trajnimit me punë praktike. 
 
 
 

7. INFORMIMI I NXËNËSVE DHE PRINDËRVE PËR TRAJNIMIN 
ME PUNË PRAKTIKE 

 

Organizimi i takimit para fillimit të vitit shkollor  

Në fund të procesit mësimor, në muajin qershor, organizohet takim informativ për nxënësit 
dhe prindërit për planifikimin e trajnimit me punë praktike tek punëdhënësi për vitin e 
ardhshëm shkollor. Nxënësit e rinj, informacionin e parë e marrin në takimin e parë, në 
muajin shtator. 
 
Në takim marrin pjesë nxënësit, prindërit, përfaqësuesit e punëdhënësve dhe organizatori, i 
cili është përgjegjës për trajnimin me punë praktike, mësimdhënësit e mësimit praktik dhe 
drejtori (edhe më mirë do të ishte sikur të merrte pjesë i tërë Bordi për trajnim praktik në 
kompaninë në të cilën organizohet trajnimi). 
 

Në takim ata informohen: 
- me objektivat dhe dedikimin e trajnimit me punë praktike, 
- me formën e realizimit të trajnimit me punë praktike, 
- me përmbajtjen kornizë të programit për trajnim me punë praktike,  
- me përmbajtjen e Marrëveshje për mësim ose Marrëveshjes për realizim të përbashkët të 
trajnimit praktik, 
- me të drejtat dhe obligimet e nxënësit, 
- me obligimet e shkollës dhe punëdhënësit, 
- me rolin e organizatorit të mësimit praktik, të mësimdhënësit për mësim praktik, si dhe 
të mentorit tek punëdhënësi. 
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Nëse pjesëmarrësit në takim tanimë janë njohur me përmbajtjet e lartpërmendura nga viti i 
kaluar, atëherë tema/përmbajtja do të përshtatet në mënyrë përkatëse. 

 

Udhëzime dhe rekomandime nga nxënësit 

Nxënësit, të cilët nuk kanë lidhur Marrëveshje për mësim ose nuk kanë përzgjedhur 
punëdhënës, para fillimit të trajnimit me punë praktike (6 muaj më parë) në shkollë 
(organizatori i TPP-së nëse ekziston sistematizim, ose nëse ndonjëri nga anëtarët e Bordit për 
trajnim praktik), përpilohet lista e punëdhënësve aktual me verifikim përkatës, të cilët kanë 
vende të lira për mësim dhe për realizimin e trajnimit praktik. Nxënësi dhe prindërit vendosin, 
përzgjedhin punëdhënësin dhe marrin informacione për vendin e mësimit. 
Informata të rëndësishme janë: 

• Natyra e procesit të punës tek punëdhënësi, 
• Roli/pozicioni (reputacioni) i punëdhënësit në industri, 
• Vizioni i organizatës punuese,  
• Pyetje tjera që kanë të bëjnë me kushtet materiale dhe jomateriale për punë gjatë 

trajnimit me punë praktike. 
 

Nxënësit dhe prindërit duhet të informohen në mënyrë të qartë për 

kushtet kornizë të punës të cilat mund të priten tek punëdhënësi: 
• Në përputhje me natyrën e punës, nxënësi mund të sistemohet edhe në punë me turne, 

konform legjislacionit të punës, 
• Specifikat e punës, gjatë ditëve të diela, festave dhe ditëve tjera jo-pune, mund të jenë 

objekt të marrëveshje plotësuese vullnetare (konform akteve normative ligjore),  
• Mund të paraqitet edhe ndryshim në vendin e mësimit, për shkak të situatave të 

jashtëzakonshme (ndryshim të lokaleve afariste, ndërprerje të punës të mentorit të 
përzgjedhur në kompani …). 

 
Nxënësit stimulohen të kenë qasje personale ose bashkë me prindërit kur kërkojnë vende 
përkatëse për mësim, ndërsa organizatori i udhëzon, mbikëqyr dhe u ofron ndihmë nxënësve.  
Meqë është e pamundur të fitohet mundësi e dytë për përshtypjen e parë, është me rëndësi që 
nxënësit të përgatiten për vetë-prezantim. Në takim me punëdhënësit ata duhet:  
 

• Të manifestojnë interesim për profesionin, 
• T’i prezantojnë njohuritë tanimë të fituara në punën konkrete (varësisht nga klasa), 
• T’i theksojnë karakteristikat e tyre pozitive për punën dhe të flasin hapur për 

problemet e tyre, 
• T’i prezantojnë aktivitetet e tjera jashtëshkollore, të cilat mund të ndikojnë në punën e 

tyre (sport, muzikë...) 
 
Për ndihmë gjatë plotësimit të aplikimit me shkrim të cilin e dërgojnë në kompani, pas takimit 
për njoftimin me vendin e mësimit (nëse kërkohet një gjë e tillë), nxënësit mund t’i drejtohen 
organizatorit të trajnimit praktik në shkollë, ndërsa nxënësve të arsimit fillor u ndihmon 
shërbimi këshillëdhënës i shkollës.  
 
  
Aplikimi duhet t’i përmbajë të dhënat si vijojnë:  

• Të dhënat personale për nxënësin (emri dhe mbiemri, adresa e saktë, numri i telefonit, 
e-mail adresa), 
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• Të dhënat për shkollën,  
• Llojin e programit arsimor dhe vitin/klasën e arsimit,  
• Kohën e parashikuar kur do të zhvillohet trajnimi, 
• Numrin e orëve për trajnim me punë praktike, 
• Përmbajtjen kornizë të programit për TPP ose llojin e punës në përputhje me 

programin arsimor (punë në klasa të ndryshme). 
 

Nëse nxënësit nuk marrin përgjigje sipas aplikacionit me shkrim, në shkollë i udhëzojnë të 
shkruajnë një shkresë me përmbajtje të sjellshme në të cilën do ta përsërisin kërkesën ose ta 
kontaktojnë kompaninë përmes telefonit. Gjatë paraqitjes së aplikimit dhe gjatë bisedës 
personale doemos duhet të jenë mjaft aktiv, si dhe ta plotësojnë aplikimin në atë mënyrë që do 
t’u përshtatet kushteve të cilat i përcakton punëdhënësi. 
 

Njohja e nxënësve dhe prindërve me përmbajtjen e Marrëveshjes për 

mësim/Marrëveshjes për realizimin e përbashkët të trajnimit praktik  

Përmbajtja themelore e Marrëveshjes për mësim/Marrëveshjes për realizimin e përbashkët të 
trajnimit praktik përgatitet me marrëveshje ndërmjet partnerëve social. Përmbajtja e disa 
neneve të Marrëveshjes u prezantohet prindërve dhe nxënësve, në takimin para fillimit të 
implementimit të trajnimit me punë praktike. Mësimdhënësit, për mësimin praktik në shkollë, 
në mënyrë më të hollësishme i njoftojnë nxënësit me përmbajtjen profesionale të 
marrëveshjes dhe me udhëzimet e tjera të nevojshme. Marrëveshja (ekzemplar i Marrëveshjes 
është dhënë në shtojcë) përgatitet në tre ekzemplarë (trepalësh), ndërkaq e nënshkruajnë: 
përfaqësuesi (drejtori) i kompanisë, drejtori i shkollës dhe nxënësi ose prindi/përfaqësues 
tjetër ligjor, në rastet e nxënësve të mitur. Sipas rregullit, Marrëveshja përkon me 
kohëzgjatjen e të gjitha viteve të arsimit por, në përputhje me format e ndryshme të arsimit, 
ajo mund të përpilohet edhe për kohëzgjatje prej një viti. 
Tendenca është që nxënësit të ndërmarrin përgjegjësi më të madhe për arsimin  e tyre, në këtë 
drejtim kontribuon edhe vet nënshkrimi i marrëveshjes. 
 
Gjatë nënshkrimit të Marrëveshjes, çdo nënshkrues ka pritshmëri të caktuara:   
 

Pritshmëritë e punëdhënësit:  
• Nxënësi në mënyrë konsekuente t’i përmbush të gjitha obligimet dhe detyrat të cilat 

janë cekur në Marrëveshje, 
• Përparimi i nxënësit në profesion/zeje të jetë i dukshëm, ndërsa me këtë kompania dhe 

mentori do të konfirmohen si trajnues të suksesshëm, 
• Nxënësi të identifikohet me kompaninë dhe sidomos të theksohet në punën e tij,  
• Nxënësi ta fitojë besimin e mentorit dhe me këtë të fitojë dhe pranojë përgjegjësi 

gjithnjë e më të mëdha, 
• Bashkëpunim korrekt dhe profesional me përfaqësuesit e shkollës, edhe atë në kohën 

kur nxënësit janë në trajnim me punë praktike. 
 
 

Pritshmëritë e nxënësit:  

• Sjellje e sinqertë dhe korrekte e mentorit dhe kompanisë në përgjithësi, me masë të 
madhe të durimit dhe tolerancës për gabimet konkrete dhe për gabimet e tjera që mund 
të ndodhin,  
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• Stimulim pozitiv dhe informatë kthyese në kohë për udhëzimet ose instruksionet ose si 
të përmirësohen apo korrigjohen punët,   

• Lëvdatë përkatëse ose shpërblim për punën e kryer mirë, në mënyrë që ta ndjejë 
rëndësinë e kontributit të tij në procesin e punës, 

• Mundësi për punësimin e mëtutjeshëm tek punëdhënësi. 
 

 
Pritshmëritë e shkollës:  

• Punëdhënësi i përzgjedhur t’i ofrojë nxënësit mundësi për mësim dhe përparim me 
njohuri, shkathtësi dhe kompetenca, 

• Nxënësi dhe mentori tek punëdhënësi të bashkëpunojnë mirë dhe të mos ketë nevojë 
për intervenime për harmonizimin e interesave të ndryshme. 

 
 
 

8. TË DREJTAT DHE DETYRAT E NXËNËSIT  
 

Të drejtat e nxënësit 

• Të trajnohet në përputhje me programin arsimor dhe katalogun përkatës të 
provimeve, 

• T’i sigurohen kushte për punë të sigurt dhe të shëndetshme, në përputhje me aktet 
normative ligjore, 

• Të jetë i siguruar në rast të aksidenteve gjatë punës dhe sëmundjeve në lidhje me 
profesionin gjatë kohëzgjatjes së trajnimit me punë praktike. 

 
Me nënshkrimin e marrëveshjes që të tre nënshkruesit obligohen se do të sillen në përputhje 
me të gjitha dispozitat e cekura në të. 

 

Detyrat e nxënësit 

- Rregullisht ta kryej trajnimin, në përputhje me programin, 
- T’i përdor mjetet e caktuara mbrojtëse, 
- Ta ruaj fshehtësinë afariste të punëdhënësit, 
- Në përputhje me programin arsimor të mbaj dokumentacion përkatës, ndërsa pas 

përfundimit të trajnimit të përpilojë raport final për elementet e cekur në udhëzime, të 
cilët i ka marrë nga mësimdhënësit në shkollë, 

- Të paraqes raport pas përfundimit të trajnimit praktik, 
- Në rast të sëmundjes, më së voni brenda 24 orësh, ta njoftojë me shkrim mentorin e 

kompanisë por edhe për kthimin në vendin e mësimit. Mungesa lejohet me vërtetim 
nga mjeku, 

- Mungesa kompensohet në kohën për të cilën do të merret vesh me punëdhënësin dhe 
me organizatorin ose mësimdhënësin/mentorin. 

 
Nxënësi informohet dhe merr udhëzime ose orientime me shkrim për procedurat, si të 
sillet në raste të cilat nuk janë cekur konkretisht në marrëveshje, për shembull: 
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Rrjedha e trajnimit praktik  

  
Para fillimit të trajnimit, nxënësi e ka për detyrë t’i dorëzojë njoftim për fillimin e 
trajnimit Bordit për trajnim praktik në shkollë (formulari i këtij Njoftimi është dhënë në 
shtojcë).  
Nxënësi fillon me trajnimin praktik tek punëdhënësi në përputhje me marrëveshjen ose në 
datën të cilën do ta caktojë mentori i kompanisë. Orari i punës së nxënësit, sikurse edhe 
për punëtorët e tjerë, duhet të publikohet në vend të dukshëm. Nxënësi e ka për detyrë t’i 
ndjek ndryshimet e mundshme për të cilat paraprakisht do të merret vesh me mentorin. 
 
Në fletërrufe, në mënyrë shtesë, me orarin e punës publikohen edhe rregullat dhe 
informacionet e tjera të cilat nxënësi duhet t’i ndjek dhe respektojë.  
 

Mungesa  

Mungesën, për shkak të sëmundjes, nxënësi doemos duhet ta paraqes me kohë (brenda 
afatit prej 24 orësh) dhe përmes telefonit ta lajmërojë mentorin e kompanisë dhe 
organizatorin/mentorin e shkollës.  
 
Rikthimi i sërishëm në punë, pas përfundimit të mungesës për shkak të sëmundjes, duhet 
t’i paraqitet me shkrim mentorit tek punëdhënësi dhe organizatorit të trajnimit praktik në 
shkollë. Para kthimin në punë, nxënësi doemos duhet të vendos lidhje me mentorin tek 
punëdhënësi, i cili e ka për detyrë t’ia caktojë datën dhe orën e rikthimit në punë. 
Marrëveshja për rikthimin e sërishëm në punë regjistrohet në njoftimin të cilin e 
nënshkruajnë që të dy, edhe nxënësi edhe mentori. Një ekzemplar të njoftimit ruan 
mentori ndërsa të dytin e dërgon në shkollë dhe i adresohet organizatorit të trajnimit 
praktik.  

 
Gjatë trajnimit me punë praktike, nxënësi nuk është objekt i kalendarit shkollor, në të cilin 
përcaktohen ditët e lira, festat dhe pushimet. Ai është objekt i orarit të punës tek 
punëdhënësi, në përputhje me Marrëveshjen për mësim/Marrëveshjen për realizimin e 
përbashkët të trajnimit praktik. Për shkak të specifikës së punës në industri konkrete, 
nxënësi mundet në mënyrë vullnetare, por edhe konform marrëveshjes së veçantë, të 
realizojë trajnim me punë praktike edhe gjatë ditëve të diela, festave dhe gjatë ditëve tjera, 
në marrëveshje me mentorin tek punëdhënësi dhe në përputhje me aktet normative të 
punës dhe të shkollës. 
 
Në marrëveshje me mentorët tek punëdhënësit dhe me shkollën, nxënësi ka të drejtë të 
merr pjesë në aktivitete të cilat zhvillohen në shkollë (gara të ndryshme, ngjarje, 
shfaqje...) nëse një gjë e këtillë është në interes të fëmijës.  
 
Numri i orëve për trajnim me punë praktike, në përputhje me programin arsimor, doemos 
duhet të realizohen tërësish, ndërsa në raste të jashtëzakonshme (mungesë e prolonguar 
për shkaqe shëndetësore ose shkaqe tjera të arsyeshme), më së paku në vëllim prej 85%. 
Mungesat për shkaqe tjera, nxënësi doemos duhet t’i përmbush ose kompensojë. Për 
shkak të mungesave të mëtutjeshme (sëmundje), me marrëveshjen për trajnimin me punë 
praktike, caktohet vëllimi të cilin do ta përcaktojë Bordi për trajnim praktik i shkollës.  
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9. MONITORIMI I NXËNËSIT GJATË TPP TEK PUNËDHËNËSI  
Për planifikimin, realizimin dhe monitorimin e nxënësit për TPP, koordinatorët/organizatorët 
e trajnimit praktik doemos duhet ta analizojnë dhe shqyrtojnë mirë legjislacionin në fuqi. 
Propozojmë të përgatiten ekstrakte nga nene të caktuara të ligjeve dhe rregulloreve.    
 

• Ligji për marrëdhënie pune,  
• Ligji për sigurim pensional dhe invalidor,  
• Ligji për arsim të mesëm profesional,   
• Ligji për mbrojtje gjatë punës,  dhe 

• të gjitha ligjet dhe rregulloret e tjera relevante. 
 

Përgatitja dhe realizimi i vizitave tek punëdhënësi 

Praktikë tejet efikase është paralajmërimi i prezencës së nxënësve në TPP nga ana e 
përfaqësuesit të shkollës. Mentori në kompani e organizon vizitën e planifikuar dhe 
paraprakisht e organizon kohën e vizitës së organizatorit të TPP-së, nga ana tjetër, nxënësi i 
merr me vete raportet e plotësuar për TPP dhe të gjithë së bashku i kontrollojnë dhe 
propozojnë çfarëdo qoftë ndryshime ose korrigjime. Në rast të vizitës së paparalajmëruar 
mund të ndodh që nxënësi të mungojë (punë në terren, sëmundje, punë në turn tjetër,...) ose 
mundet që atë ditë të mungojë edhe mentori. Rekomandohet, organizatori i TPP-së gjatë 
vizitës të flet me udhëheqësit tek punëdhënësit, ndërsa veç e veç me mentorin dhe nxënësin. 
Me mentorët dhe nxënësin biseda zhvillohet veç e veç, ndaras me secilin por edhe bashkë me 
të dy. 
Rekomandohet të bëhet plan për çdo ditë për vizita të nxënësve në TPP. Data, vendi dhe koha 
e vizitës duhet të kontraktohet disa ditë para planifikimit të vizitës, përmes telefonit ose postës 
elektronike. Në kompani për vizitën kontraktohet me personin për kontakt, i cili është i 
angazhuar nga ana e punëdhënësit, në shkollë me drejtorin ose me cilindo person, i cili do ta 
shoqërojë organizatorin e TPP-së gjatë vizitës (kujdestari i klasës, mësimdhënësi i trajnimit 
praktik, ...). 
Për çdo ditë, organizatori planifikon xhiro optimale me të cilën do të mund të vizitojë numër 
më të madh të punëdhënësve me numër sa më të vogël të kilometrave. 
Po qe se është e mundur, organizatori i TPP-së (me shoqëruesit) e viziton çdo nxënës që 
zhvillon trajnim me punë praktike më gjatë se 10 ditë. Nxënësit, të cilët janë në TPP një kohë 
më të gjatë, rekomandohet të vizitohen më shumë herë. Herën e parë, pas javës së parë ose të 
dytë, herën e dytë diku në gjysmë të trajnimit dhe ndoshta herën e tretë para përfundimi të 
TPP-së.  
 
Për nxënësit të cilët kanë TPP prej vetëm 5 ose 10 ditësh (kurs profesional), ndërsa 
organizatori i trajnimit për shkaqe të ndryshme nuk mund t’i vizitojë, rekomandohet të 
kontaktohet me personin për kontakt në kompani (kadroviku ose mentori) dhe përmes 
telefonit t’i merr të gjitha informacionet themelore për realizimin e TPP-së. 
Pavarësisht kohëzgjatjes së TPP-së, nxënësi dhe punëdhënësit duhet të vizitohet në rastet kur 
shfaqen shmangie nga planifikimi i realizimit të TPP-së, situata tjera të jashtëzakonshme dhe 
probleme si: 

- mungesa e nxënësve nga TPP-ja, 
- sjellja e pahijshme e nxënësve, 
- shkelja e rregullave të punës dhe rregullave për mbrojte gjatë punës, 
- vjedhja e produkteve ose zbulimi i informacioneve, 
- pakënaqësi dhe ankesa nga nxënësi, etj. … 
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Me rëndësi është që termini i vizitave të parashikohet me fleksibilitet të mjaftueshëm. Për 
vizitën tek punëdhënësi duhet të ndahet kohë e mjaftueshme, veçanërisht gjatë vizitës së parë 
në kompani zakonisht biseda zgjatë më tepër (vizitë e kompanisë, bisedë me drejtorin ose 
shërbimin kadrovik, pyetje të mentorit, etj...). 

 

Rekomandime për zhvillimin e bisedës tek punëdhënësi 

Propozojmë që gjatë vizitës tek punëdhënësi, organizatori i TPP-së të bisedojë dhe t’i 
parashtrojë pyetje mentorit dhe nxënësit, si dhe të kujdeset për marrjen e përgjigjeve. 
Veçanërisht parashtron pyetje të gjera dhe transparente, të cilat do të jepnin përgjigje që do ta 
pasqyronin në mënyrë gjithëpërfshirëse kualitetin e TPP-së. Përkatësisht, përgjigjet përmbajnë 
informacione që do të shërbejnë si bazë për punën dhe bashkëpunimin e mëtutjeshme të 
shkollës dhe kompanisë ose institucionit, organit...  
 
Gjatë bisedës, organizatori i TPP-së i stimulon mentorët dhe nxënësit të përgjigjen për:  

• realizimin e objektivave të përcaktuara të TPP,  

• përmbushjen e pritjeve të ndërsjella,  

• llojet dhe kompleksitetin e detyrave të parashtruara,  

• detyrat e nxënësve,  

• efikasitetin dhe përparimin e njohurive të nxënësit, 

• suksesin e nxënësit gjatë veprimeve individuale në punë,  

• bashkëpunimin me shkollën, bashkëpunimin e nxënësit me bashkëpunëtorët, 

klientët…,  

• raportin ndaj punës, me bashkëpunëtorët dhe me vetveten (rregullshmërinë, 

sistematizimin, saktësinë...),  

• çështje të cilat lidhen me realizimin e programit arsimor. 

 
 

Gjatë bisedës, organizatori i TPP-së i nxitë bashkëbiseduesit të shprehin mendimin e tyre, 
propozimet dhe zgjidhjet e problemeve. Po ashtu, i nxitë që vet të përpilojnë dhe të 
parashtrojnë pyetje të reja ose të ofrojnë përgjigje të cilat mbase organizatori nuk i ka 
menduar. Përmes pyetjeve, organizatori mund ta kontrollojë saktësinë dhe fuqinë e 
përgjigjeve të mentorit dhe nxënësit dhe ta ndjejë përgjigjen e tyre emocionale. Në këtë 
mënyrë e zbulon përmbajtjen, ndjenjat e nxënësit por edhe atmosferën e punës. Në rastet kur 
organizatori lë përshtypje se për të »çdo gjë është e qartë«, se ka ardhur për të bërë 
mbikëqyrje ose kontroll, gjatë dhënies së përgjigjes nuk i lejon t’i shprehin përvojat, 
mendimet, qëndrimet, dielmat e tyre dhe nuk i kupton, ata do të pushojnë të flasin dhe të japin 
propozime. Gjithsesi, ky nuk është qëllimi i vizitës së organizatorit dhe monitorimit të 
nxënësit të TPP-së. Ndërkaq, bashkëpunimi i mëtutjeshëm i shkollës me atë punëdhënës, në të 
ardhmen mund, të vihet në pikëpyetje.  
Me qëllim që të shmangen moskuptimet, propozojmë që gjatë zhvillimit të bisedës të 
parashtrohen pyetje me të cilat do të kontrollohet se çka saktësisht ka menduar 
bashkëbiseduesi. Në këto situata, lejoni të shtroni pyetje si: “Si mendoni?”, ose akoma më 
mirë: “Nëse ju kuptova mirë,..”... “A kam të drejtë?”. Shkathtësia e parashtrimit të pyetjeve 
është akoma më e rëndësishme sepse pyetjet e vërteta mund ta ndryshojnë mendimin dhe 
veprimin, t’i përmirësojnë raportet dhe arritjet.  
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Gjatë parashtrimit të pyetjeve, është e rëndësishme maturia e kërkesave. Duhet më shumë të 
pyetet dhe dëgjohet, ndërsa të shmangen kundërshtimet e drejtpërdrejta të mësimit të 
mentorit, si dhe komentimi i pahijshëm dhe jo me kohë për punën e tij. Gjatë vizitës nuk është 
e pëlqyeshme e as adekuate të kritikohet puna e mentorit. Lejohen rekomandimet, këshillat 
dhe udhëzimet, me të cilat më me lehtësi do të eliminoheshin çfarëdo qoftë problemesh dhe 
mund të zgjidheshin cilat do vështirësi të shfaqura. Në rastin kur identifikohen çrregullime më 
të mëdha, shkelje të ligjeve, cenime të të drejtave të nxënësit, qasje pedagogjike joadekuate 
etj..., propozojmë fillimisht, për një gjë të tillë, të bisedohet me udhëheqësinë e shkollës, 
ndërsa aktivitetet vijuese të harmonizohen me rregullat e shkollës, deri në fazën finale të 
procedurës, që përkon me transferimin e nxënësit tek punëdhënës tjetër. Propozojmë, për 
qasjet pedagogjike joadekuate, të bisedohet hapur në takimet hyrëse dhe përfundimtare me 
mentorët, pa cekur emra konkret.  
Bisedë më efikase e organizatorit të TPP-së, gjatë monitorimit të nxënësit tek punëdhënësi, 
është ajo e cila bazohet në disa përvoja të deritanishme, të përbërë prej 80% pyetje dhe 20% 
përgjigje për udhëzime dhe rekomandime.  
Gjithashtu, propozojmë që nxënësit të fotografohen në vendin e punës (p.sh. nxënësit e 
klasave më të ulëta të cilët për herë të parë e ndjekin TPP), kuptohet me lejen e punëdhënësit, 
ndërsa nxënësit ose prindërit të japin leje. Fotografitë mund të publikohen për qëllime 
profesionale në faqen e internetit të shkollës, në gazetën e shkollës, tregohen nëpër takimet 
me punëdhënësit dhe mentorët në shkollë, por gjithmonë me lejen e nxënësve dhe prindërve. 
Gjatë shoqërimit të nxënësit tek punëdhënësi, mbahet evidencë dhe regjistrohen fjalët 
kryesore, rezyme nga pikat për të cilat janë marrë vesh pas takimit të punës. Përmes postës 
elektronike dërgon falënderim drejtuar mentorit për mbajtjen e takimit, për mesazhet, 
mendimet, propozimet dhe idetë e tij. Nëse arrijnë marrëveshje për bashkëpunim të 
mëtutjeshëm, bashkëngjitet shënimi për atë që është rënë dakord, si dhe hapat e mëtutjeshëm 
të procesit të bashkëpunimit.  
Duhet të theksohet se të arriturat e TPP-së janë rezultat të përpjekjeve dhe marrëdhënieve të 
partneritetit të të gjithë personave të përfshirë: punëdhënësve, shkollës dhe nxënësve.  

Marrja e informacioneve nga nxënësit në TPP-së  

Për shumë nxënës biseda personale është përvojë përmes së cilës nuk mund të tregojnë krejt 
atë që dëshirojnë, prandaj vlen të mendohet për përdorimin e pyetësorit anketues për nxënësit, 
i cili mund të jetë mënyrë më diskrete për marrjen e informacioneve që dëshirojmë. Formular 
i një pyetësori anketues është dhënë në shtojcën/formularin 14.  
Pyetësorin mund ta përdor organizatori gjatë vizitës së punëdhënësit, ose kujdestari i klasës në 
shkollë pas përfundimit të trajnimit praktik tek punëdhënësi. Pyetësori është vetëm model dhe 
sipas nevojës mund të plotësohet ose shkurtohet.  

Marrja e mendimit nga punëdhënësi   

Pas përfundimit të trajnimit praktik të nxënësve është e kuptueshme që kohë pas kohe të 
merren së paku mendime dhe informata të përgjithshme për atë se sa janë të kënaqur 
punëdhënësit. Në këtë kontekst, këto informata mund t’i marrim edhe nga vizitat tanimë të 
realizuara tek punëdhënësit. Mund të organizohet takim i veçantë me të gjithë personat 
përgjegjës për realizimin e TPP-së tek punëdhënësi. Përmes bisedës promovohet debati kritik 
për trajnimin praktik të realizuar në periudhën e fundit. Në këtë takim organizatori, para së 
gjithash, është dëgjues dhe shënues i perceptimeve, komenteve dhe përgjigjeve të mentorëve 
dhe të përfaqësuesve të punëdhënësit. Me pyetje plotësuese ata nxiten për të dhënë përgjigje 
konstruktive, propozime dhe masa konkrete për përmirësimin e trajnimit me punë praktike.  
Atyre u ofrohet mundësia për të marrë pjesë në formimin e kurikulumit të hapur të 
programeve arsimore, të cilët i realizon shkolla dhe për t’i sqaruar kushtet e nevojshme për 
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planifikimin dhe zbatimin e të njëjtit. Po ashtu, është e kuptueshme që të motivohen për 
përsosje të vazhdueshme në fushën e zbatimit të programeve arsimore dhe ndryshimeve të 
sistemit shkollor, që do t’u ndihmojë për ta kuptuar më mirë dhe për ta realizuar TPP. 
Në fund të vizitës me punëdhënësit, flitet për bashkëpunimin e ardhshëm ndërmjet tyre dhe 
shkollës. Gjithsesi, lidhja personale me punëdhënësin është veçanërisht e rëndësishme. Për më 
tepër, më vonë komunikimi mund të zhvillohet përmes telefonit dhe postës elektronike, por 
megjithatë është mirë që personalisht të njihet me bashkëbiseduesin, si dhe t’i dimë personat 
me të cilët merremi vesh.  

 

10. KONKLUZION  
Organizatori i trajnimit praktik përpilon raport për trajnimin me punë praktike për vitin vijues 

shkollor. Duke e pasur parasysh respektimin e rekomandimeve dhe udhëzimeve, ky raport 

final do të jetë bazë e mirëfilltë për vështrim kritik të asaj që është bërë më parë dhe për 

planifikimin kualitativ të TPP-së për vitin e ardhshëm shkollor. Më poshtë (si ndihmë) e 

ofrojmë si model formularin me elementët të cilët duhet të përfshihet në raportin final. 
 
Ne jemi të bindur se me partneritetin e mirëfilltë social, me respektimin e specifikave dhe 
pritshmërive për njëri tjetrin dhe me komunikim përkatës, do të bëjnë një hap të rëndësishëm 
drejt trajnimit më kualitativ praktik tek punëdhënësit, në dobi të rinisë shkollore, të procesit 
arsimor dhe në dobi të ekonomisë, e cila ka nevojë për kuadro të reja.  

 

11. BURIME  
• Closing the gap, bilateralni projket NL in SLO; rezultati projekta, Ministrstvo za 

gospodarstvo, Sektor za turizem, 2006   

• Justinek, A in drugi, Povezovanje praktičnega izobraževanja v šoli in na delovnem 

mestu, publikacija CPI, 2006  

• Justinek.A, Vodnik za organizatorje, praktično usposabljanje z delom, publikacija 

Munus 2, Ljubljana 2011 

 

12. SHTOJCA 
Shtojca 1- Marrëveshje për mësim/Marrëveshje për realizim të përbashkët të mësimit praktik  
Shtojca 2 – 1. Aneks, Lista e nxënësve dhe plani kohor për realizimin e trajnimit me punë 
praktike  
Shtojca 3-  2. Aneks, Programi kornizë për punën e nxënësve në TPP (kompetencat, të cilat i 
zhvillon nxënësi gjatë trajnimit me punë praktike)  
Shtojca 4 – Fletë-rekrutimi për TPP tek punëdhënësi  
Shtojca 5 – Vërtetim i vendeve për mësim me qëllim të lidhjes së Marrëveshjes për mësim për 
TPP 
Shtojca 6 – Certifikatë për njohuritë teorike të përmbajtjeve për mbrojtjen e shëndetit gjatë 
punës  



 
 

22 
 

Shtojca 7 – Certifikatë për njohjen e akteve normative për siguri dhe mbrojtje të shëndetit 
gjatë punës tek punëdhënësi  
Shtojca 8 – Evidenca për prezencën në TPP 
Shtojca 9 – Vlerësimi i efikasitetit të trajnimit me punë praktike (TPP) 
Shtojca 10- Formulari për përmbajtjen e skedarit të raportit të nxënësit me të dhënat dhe 
informacionet kryesore në faqen e parë dhe faqen e fundit (pjesën e brendshme dhe të 
jashtme) 
Shtojca 11- Raport nga nxënësit për aktivitetet gjatë trajnimit me punë praktike  
Shtojca 12 – Orari i vizitave të nxënësve në TPP tek punëdhënësi  
Shtojca 13 – Model i formularit për evidentimin e monitorimit të nxënësit në TPP 
Shtojca 14 – Pyetësor anketues për nxënësit për trajnimin me punë praktike (TPP) 
Shtojca 15 – Certifikatë për kryerjen e trajnimit me punë praktike  
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Shtojca /Formuari 1 
 
SHKOLLA  
Numri i Regjistrit: 
Numri tatimor: 
Xhirollogaria: 
Përfaqësuesi ose i autorizuari: 
 
 
PUNËDHËNËSI 
Kompania  
Emri dhe vendi i regjistrimit 
Shifra e veprimtarisë: 
Numri tatimor: 
Përfaqësuesi ose i autorizuari: 
 
 
lidhin  
 
në bazë të nenit _ nga Ligji për arsim profesional (“Gazeta Zyrtare” ____________ në tekstin 
në vijim: Ligji) 
 

MARRËVESHJE PËR MËSIM  

PËR REALIZIMIN E  

TRAJNIMIT ME PUNË PRAKTIKE (TPP) 
 

 
Neni 1 

 
Palët kontraktuese kanë rënë dakord t’i përmbushin të gjitha kushtet për realizimin e 
përbashkët të trajnimit me punë praktike, në përputhje me paragrafin _____ të nenit_____ nga 
Ligji për arsim profesional (“Gazeta Zyrtare e RM”-së nr. ____ nga data _____), në përputhje 
me Programin mësimor për fitimin e arsimit të mesëm profesional sipas 
programit________________________. 
 

Neni 2 
 

Me këtë Marrëveshje palët kontraktuese i rregullojnë të gjitha të drejtat dhe detyrimet e 
ndërsjella për realizimin e trajnimit me punë praktike, në përputhje me programin mësimor, 
Ligjin dhe aktet tjera normative për periudhën kohore ______________________. 
 

Neni 3 
 

Palët kontraktuese kanë rënë dakord ta realizojnë trajnimin me punë praktike, në përputhje me 
programin mësimor nga _________ neni të kësaj Marrëveshjeje dhe implementohet në atë 
mënyrë që punëdhënësi e realizon trajnimin në procesin e drejtpërdrejt të punës me mjetet e tij 
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të punës dhe në lokalet e tij ose në punëtorinë e tij për nxënësin ose për grup nxënësish nga 
lista e dhënë në fund të kësaj Marrëveshjeje. 
 
 

Neni 4 
Shkolla do ta organizojë trajnimin praktik si mësim praktik, në përputhje me aktet normative 
dhe standardet dhe në mënyrë të përcaktuar në kornizën ligjore në fushën e arsimit. 
Punëdhënësi do ta organizojë trajnimin me punë praktike për nxënësit. Punëdhënësi do të 
sigurojë mentor me më së paku arsim të mesëm profesional, nga profesioni përkatës, i cili do 
ta organizojë trajnimin praktik për nxënësit, në përputhje me programin e harmonizuar mes 
tyre dhe me katalogun e provimeve për trajnim praktik, të cilin e ka përcaktuar  __________ 
për program mësimor që përcaktohet në nenin ______ të kësaj Marrëveshjeje. 
 

Neni 5 
Nxënësi do të ketë trajnim praktik deri më 38 orë gjatë javës dhe më së shumti 8 orë në ditë. 
 

 

 
Neni 6 

Gjatë realizimit të trajnimit me punë praktike tek punëdhënësi, në përputhje me Ligjin, 
zbatohen dispozitat e atij ligji, i cili i rregullon të drejtat dhe obligimet e nënshkruesve të 
Marrëveshjes. 
 
Detyrat e nxënësit janë: 

• Kryerja me rregullt e obligimeve shkollore, të sigurojë veshmbathje përkatëse për punë; 

• Gjatë trajnimit t’i respektojë udhëzimet nga punëdhënësi si dhe ta respektojë rregulloren për 

rendin e shkollës; 

• Ta njoftojë punëdhënësin, më së voni në afat prej 24 orësh, për mungesën e tij nga vendi i 

mësimit dhe më së voni në afat prej tre ditësh pas ndërprerjes së shkaqeve të mungesës të 

paraqes dëshmi për ta arsyetuar mungesën nga vendi i mësimit;  

• Ta ruaj fshehtësinë afariste të punëdhënësit; 

• T’i respektojë rregullat e sigurisë dhe shëndetit gjatë punës; 

• Vazhdimisht ta mbaj dokumentacionin e përcaktuar (raportin ose ditarin për trajnim praktik),  

Të drejtat e nxënësit janë: 
• Trajnimi me punë praktike, në përputhje me programin mësimor nga paragrafi ______ të kësaj 

Marrëveshje dhe me katalogun përkatës të provimeve; 

• Të shpërblehet në mënyrë adekuate konform vlerësimit të punëdhënësit për kontributin e tij në 

punë dhe për produktin ose shërbimin, në përputhje me Marrëveshjen e përgjithshme kolektive 

për veprimtarinë afariste. 

• Të jetë i siguruar gjatë trajnimit me punë praktike në rast aksidenti gjatë punës ose gjatë 

sëmundjes profesionale; 

• Mbrojtja në punë, në përputhje me ligjin dhe me akte tjera normative. 

 
Detyrat e shkollës janë: 

• Të sigurojë bashkëpunim të vazhdueshëm ndërmjet punëtorëve profesionistë të shkollës me 

mentorët, të cilët e realizojnë trajnimin me punë praktike të nxënësve tek punëdhënësi; për 

këtë qëllim shkolla cakton punëtor profesionist/organizator ose koordinator, në përputhje me 

normat dhe standardet; 

• Gjatë trajnimit praktik të nxënësve, t’i shmangin të gjitha dobësitë gjatë trajnimit praktik të 

nxënësve, deri te të cilat ka ardhur për shkak të rrethanave objektive tek punëdhënësi (pengesa 

në prodhim dhe ngjashëm); 
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• T’i sigurojnë trajnim me punë praktike tek punëdhënës tjetër nëse veprimtaria e punëdhënësit 

nga kjo Marrëveshje ndërpritet ose nëse vjen deri në pengesa serioze gjatë realizimit të 

trajnimit me punë praktike, me ç’rast do të rrezikohej trajnimi praktik i nxënësit dhe në këtë 

mënyrë edhe përparimi i tij në mësim. 
 

Detyrat e punëdhënësit janë: 
• T’i sigurojë trajnim me punë praktike, në përputhje me programin arsimor të përcaktuar në 

nenin 1 të kësaj Marrëveshje, me program të harmonizuar mes tyre për TPP dhe me katalogun 

përkatës të provimeve, si dhe t’i caktojë mentor përkatës; 

• T’i jap shpërblim për performansat e tij të punës, në përputhje me Marrëveshjen kolektive për 

veprimtari ekonomike; 

• Të kujdeset për sigurinë në punë dhe për shëndetin e nxënësit dhe t’i sigurojë mjete të veçanta 

për mbrojtje; 

• Ta njoftojë nxënësin me rregullat e mbrojtjes gjatë punës; 

• Të kujdeset për marrëdhënie adekuate ndërmjet nxënësve dhe bashkëpunëtorëve; 

• T’ia jap vetëm ato punë që janë përcaktuar me programin për TPP dhe me katalogun e 

provimeve; 

• Ta njoftojë shkollën se nxënësi mungon pa arsye më shumë se 48 orë; 

• Të bashkëpunojë me punëtorin profesionist të cilin e ka caktuar shkolla; 

• T’i kontrollojë raportet ose ditarin për trajnim me punë praktike, të cilët i mban nxënësi dhe në 

fund të trajnimit të përpilojë raport ose ditar si konfirmim. 

  

Neni 7 
 

Kjo Marrëveshje mund të prishet nëse punëdhënësi i shkel të drejtat e nxënësit ose nëse më 
nuk i përmbush kushtet e trajnimit praktik me punë ose në çfarëdo qoftë aspekti tjetër nuk 
është i aftë t’i përmbush obligimet e tij të kontraktuara.  
Marrëveshja nuk mund të ndryshohet ose anulohet, përveç në rastet e përcaktuara në 
paragrafin 1 të këtij neni, para përfundimit të vitit shkollor. 
 

Neni 8 
Palët kontraktuese obligohen me marrëveshje të ndërsjellë t’i zgjidhin të gjitha kontestet që 
kanë të bëjnë me këtë Marrëveshje dhe nëse një gjë e këtillë nuk është e mundshme, kontesti 
do të zgjidhet para gjykatës kompetente rajonale. 
 

Neni 9 
 
Kjo Marrëveshje është përpiluar në tre (3) ekzemplarë identik, prej të cilëve për secilën palë 
nga një (1) ekzemplar. 
Kjo Marrëveshje hyn në fuqi në ditën e nënshkrimit të saj nga të gjitha palët kontraktuese. 
 
 
 
 
Vendi dhe data: 

 
 
 

Vendi dhe data: 
 

Shkolla: Punëdhënësi: 
 
 

Vendi dhe data: 
 
Nxënësi: 
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Shtojca: 
1. Aneksi, Lista e nxënësve dhe plani kohor për realizimin e trajnimit me punë praktike, 
2. Programi kornizë për punën e nxënësit në TPP (kompetenca, të cilat nxënësi i zhvillon në 
trajnimin me punë praktike).  
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Shtojca /Formuari 2 
VENDI PËR LOGO   

 
1. Aneks ndaj marrëveshjes kolektive për mësim  

Lista e nxënësve dhe plani kohor për realizimin e trajnimit me 

punë praktike  
 

Emri dhe mbiemri Adresa  Emri i profesionit 

sipas programit 

Viti  Numri i 

javëve/orëve 

Termini për TPP  

Prej – deri  

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Organizatori i TPP-së dhe personi për kontakt nga shkolla i cili kontakton me punëdhënësin 
është: 
___________________________, telefoni:____________adresa e-mail:______________ 
 
 
 
Në ______________ , më datë                                                           Drejtor i shkollës: 
 
POKLICNE KOMPETENCE, KI JIH DIJAKI RAZVIJAJO 
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Shtojca /Formuari 3 

Programi kornizë për punë me nxënësit në TPP 
klasa ________ , programi Parukeri 

Fusha e punës dhe kompetencat të cilat i zhvillon nxënësi gjatë trajnimit me punë praktike  

 
 

Numri i 

detyrës 
Kompetenca profesionale  Klasa  E 

zotëron  
Po  Jo  

1. Kujdeset për pedanterinë dhe higjienën personale  1.,2., 3.   
2. Kujdeset për rregullshmërinë dhe higjienën e 

lokalit afarist 
1.,2.,3.   

3. E respekton Rregulloren për kushte sanitaro-

teknike për ushtrimin e profesionit të parukerisë  
1.,2.,3.   

4. I fiton dhe i shënon informatat për planifikimin e 

punës  

1.,2.,3.   

5. I ndjek tendencat e modës  1.,2., 3.   
6. Shfrytëzon teknologjinë e informacionit dhe 

komunikimit  
1.,2.,3.   

7. Mban komunikime afariste (në gjuhën sllovene 

ose në ndonjë gjuhë të huaj) i pranon dhe 

udhëzon klientët 

1.,2.,3.   

8. I mbështjell dhe mbron klientët, në përputhje me 

procedurën e punës 
1.,2.,3.   

9. E analizon flokun dhe skalpin, thonjtë, lëkurën e 

fytyrës dhe qafës dhe i konstaton ndryshimet dhe 

i shënon në kartonin e evidencës 

1.,2.,3.   

10. Qeth dhe jep forma të qethjes për meshkuj, për 

femra dhe fëmijë 

1.,2.,3.   

11. Në mënyrë të drejtë e përdorë briskun, makinën e 

qethjes, gërshërët për qethje, hollim dhe rrallimin 

e flokëve   

1.,2.,3.   

12. I di përbërësit e mjeteve për trajtim, masazh, 

zbukurim dhe në mënyrë adekuate i përdor dhe 

respekton 

1.,2.,3.   

13. Në përputhje me efektet, në mënyrë adekuate i 

zgjedh për përdorim, mjetet për trajtim, mjetet 

për masazh, preparatet për flokë dhe skalp, si dhe 

preparatet për lëkurë 

1.,2.,3.   

14. Përzgjedh dhe përdor mjete adekuate për trajtim, 

masazh, preparate, grim dhe mjete për manikyr  
1.,2.,3.   

15. I kupton dhe respekton udhëzimet për përdorimin 

e mjeteve për trajtim, masazh dhe preparatet 

1.,2.,3.   

16. Bën forma të qethjeve për ditë, për mbrëmje, 

solemne dhe imagjinative 

1.,2.,3.   

17. I dezinfekton veglat e punës pas çdo përdorimi 1.,2.,3.   
18. Bën procedura të zbardhjes, ngjyrosjeve 

oksiduese, nuancave dhe procedura me refleks 

(lyerja e masës për ngjyrosje) 

1.,2.,3.   
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19. Bën ngjyrosjen e fijeve të flokëve dhe ngjyrosjen 

e tërë flokëve  

1.,2.,3.   

20. Pas ngjyrosjes në mënyrë adekuate e trajton 

flokun dhe skalpin  

1.,2.,3.   

21. E evidenton dhe e kthen në vend (magazinon) 

materialin  

1.,2.,3.   

 

1. Gjatë procedurave e respekton strukturën dhe 

gjatësinë e flokëve, thonjve dhe rigjenerimin e 

lëkurës  

1.   

2. I detekton ndryshimet dhe sëmundjet bazike të 

lëkurës  

 

1.   

3. I vëren anomalitë dhe alopecinë e flokëve dhe 

reagon konform tyre  

 

1.   

4. Vepron në atë mënyrë që e pamundëson dhe pengon 

bartjen e sëmundjeve infektive 

 

1.   

5. Bën teste para procedurave të larjes së flokëve dhe 

skalpit (test për ndjeshmërinë e flokëve, porozitetin 

e flokëve, test për jo-kompatibilitet) 

 

1. 

  

6. E di ndikimin e ujit, shamponit, regjeneratorit mbi 

flokët dhe skalpin 

 

1. 

  

7. I bën masazh skalpit me përdorimin e preparateve 

për flokë dhe skalp  

1   

8. Bën modele të qethjeve, sipas gjatësisë dhe 

kualitetit të flokëve (drejtë dhe të shkallëzuar) – me 

përdorimin e teknikave themelore të qethjes 

 

1. 

  

9. U jep formë flokëve të thata dhe të lagura  1.   

10. U jep formë flokëve me furçë dhe me tharëse 

flokësh   

1.   

11. I mbështjell flokët me bigudi të trashësive dhe 

formave të ndryshme dhe e njeh efektin e bigudive 

ndaj flokëve 

1.   

12. Flokëve u jep formë me duar dhe krehër, si dhe me 

kapëse të valëzuara  

 

1.   

13. U jep formë flokëve të thata me instrumente 

elektrike 

 

1.   

 

1. E planifikon ondulimin e flokëve   2.   

2. Përdor mjete për trajtim para procedurës për 

ondulimin e flokëve dhe pas procedurës  

 

2. 

  

3. Përdor preparate konform strukturës së flokëve  2.   

4. Bën procedura në mënyra të ndryshme të ondulimit 

të flokëve 

2.   

5. I njeh proceset fiziko-kimike, që zhvillohen gjatë 

ondulimit të flokëve 

2.   

6. Di ta përcaktojë kohën e veprimit të preparateve 

dhe i respekton udhëzimet  

2.   

7. E rruan mjekrën dhe mustaqet  2.   
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8. Përdor mjete për rruajtje edhe pas rruajtjes  

 

2.   

9. Përdor mjete të ndryshme për trajtim pas rruajtjes  

 

2.   

10. I njeh mënyrat e ndryshme të qethjes (drejtë, të 

shkallëzuar, …), me përdorim adekuat të veglave 

 

2.,3.   

11. Përdor mënyra më komplekse të krehjes, lidhjes dhe 

gërshetimit të flokëve më të gjata 

 

 

2.,3. 

  

12. Bën trajtim elementar të fytyrës dhe qafës dhe e 

përgatitë lëkurën për grim 

 

2.,3.   

13. Bën grim adekuat për raste të ndryshme  

 

2.,3.   

 

1. E planifikon ngjyrosjen e flokëve dhe praktikon 

mënyra të ndryshme për ndryshimin e ngjyrës së 

flokëve (me refleks, zbardhje, zbardhje me oksidim, 

nuancim) 

3.   

2. I njeh procedurat fizike kimike gjatë ndryshimit të 

ngjyrës së flokëve  

 

3.   

3. Përdor preparate për ndryshimin e ngjyrës së 

flokëve konform strukturës së flokëve, përdor listën 

e ngjyrave 

 

 

3. 

  

4. E planifikon qethjen  3   

5. Flokëve me qethje u jep formë, duke i ndjekur vijat 

e fytyrës, kokës, figurës së klientit sipas rastit ose 

dedikimit për të cilin modelohen flokët  

 

3. 

  

6.  I zgjedh ngjyrat e flokëve, konform modelit 

paraprak të qethjes së flokëve 

 

3. 

  

7. E zgjedh ngjyrën duke i respektuar standardet 

estetike  

 

3.   

8. Bën ngjyrosjen e flokëve me para-pigmentim dhe 

me pigmentim   

3.   

9. E zbut hidrogjenin   

 

3.   

10. E planifikon ngjyrosjen, e respekton morfologjinë e 

fytyrës dhe të pjesëve të veçanta të fytyrës, e 

përshtat ngjyrën me fytyrën, dedikimin dhe dëshirën 

e klientit 

 

3. 

  

11. E planifikon modelin e flokëve  

 

3.   

12.  Përpunon mbështjellëse për flokë për modele të 

ndryshme të flokëve 

  3.   

13. Përdor mjete shtesë për flokë dhe vegla për lidhjen e 

flokëve 

3.   

14. Bën modele për meshkuj, femra dhe për fëmijë 3   

15. E planifikon formën e mustaqeve dhe mjekrës   

 

3.   



 
 

31 
 

16. E lidh formën e modelit final të flokëve, grimin dhe 

manikyrin në një tërësi  

3   

17. Jep këshilla për zgjedhjen e modelit të flokëve, me 

ç’rast e merr parasysh strukturën, flokët kaçurrelë, 

trashësinë, ngjyrën, drejtimin e rritjes së flokëve, 

kokën dhe tërë figurën e klientit 

 

3. 

  

18. E përgatit dhe zbaton planin final të punës  
 

3.   

19. Bën përllogaritjen e shpenzimeve, në përputhje me 

listën e çmimeve të shërbimeve   

3.   

20. Bën përllogaritje për klientin dhe faturën për 
arkëtim  

 

3.   

21. Porositë vegla teknike dhe material për kryerjen e 

shërbimeve të parukerisë   

 

3 

  

 
* Në Klasa, e cila është shënuar me shkronja të trasha, theksohen procedurat të cilat 
përvetësohen dhe kryhen më thellësisht.  
 
Data ________________ nënshkrimi i nxënësit _____________________________ 
Data  ________________ nënshkrimi i mentorit ____________________________ 
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Shtojca /Formuari 4 
 

 
Logo e shkollës        Vendi, data: �����..
  

 

Fletë-rekrutim për trajnim me punë praktike tek punëdhënësi  
 

Viti shkollor:___________________; klasa:_____; viti: ______ 
 
Nxënësi: _____________________________i lindur_____________në _______________ 
 
Jeton në _______________________________________________________________ 
 
I regjistruar në programin arsimor _____________________________________________ 
      (emri i programit arsimor) 
 
Nxënësi do ta kryejë trajnimin me punë praktike ose në përputhje me Marrëveshjen për mësim në: 
_____________________________________________________________________ 
(emri i kompanisë) 
_____________________________________________________________________      
(vendi i regjistrimit të kompanisë) 
 
 
I cili do të paraqitet më datë __________në ora __________  do të lajmërohet tek personi/mentori 
përgjegjës. 
 
 
Ora e trajnimit me punë praktike nga __________ deri _________  
Me numër të përgjithshëm të orëve ________ . 
 
 
 
 
Organizator i TPP:   Vula   Drejtori: 
------------------------------                                                                   --------------------------------- 
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Shtojca /Formuari 5 

VËRTETIM PËR VENDIN E MËSIMIT PËR REALIZIMIN E 

MARRËVESHJES PËR MËSIM NË TPP 

 
Në vitin shkollor ����nga programi për arsim të mesëm profesional: 

����������������� 
 

Emri dhe mbiemri i nxënësit: 
      Klasa: 

…… 

Adresa e nxënësit: 
(lagjja, numri i shtëpisë, numri postar, kutia  
postare) 

 

Numri i telefonit të nxënësit:   

Emri i kompanisë: 
 

Emri i kompanisë:  
Veprimtaria e kompanisë:  

 
Emri dhe mbiemri i personit për 
kontakt: 

 

 
Telefoni dhe e-mail adresa e 
personit për kontakt: 

telefoni: 
e-mail: 

 
Personi përgjegjës për 
nënshkrimin e marrëveshjeve 
dhe Marrëveshjeve për mësim: 
(emri dhe mbiemri, funksioni, 
arsimi) 

 

Emri dhe mbiemri i mentorit:  

Komente: 
 
 

 

                                             Vula               ______________________ 

Nënshkrimi personit përgjegjës të kompanisë 
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Shtojca /Formuari 6  

 

Logo e shkollës          

 
VËRTETIM  

PËR NJOHURI TEORIKE TË PËRMBAJTJEVE PËR MBROJTJEN E 

SHËNDETIT GJATË PUNËS 
për NXËNËSIN/EN  

________________________________ 
 

I/E lindur:________________, ndjek: ______klasën  
 

Nga programi: _______________________________ 
 

Më datë ����............ në shkollën me sukses e kreu provimin me shkrim nga 
përmbajtjet për mbrojtjen e shëndetit gjatë punës, konform Ligjit në fuqi për mbrojtjen 
e shëndetit gjatë punës. 
 
Vlefshmëria e këtij Vërtetimi është 3 vjet. Provimi me shkrim do të përsëritet pas tre 
vitesh. 
 
 
 
Punëtor profesionist përgjegjës i shkollës për mbrojtjen e shëndetit gjatë punës: 
��������� 
Nënshkrimi: 
 
Vendi: ..................................., data:�����     

V.V. 
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Shtojca /Formuari 7 

 
 
Të dhëna për punëdhënësin: 
Emri dhe vendi i regjistrimit të kompanisë: 
____________________________________________________________ 
Veprimtaria: 
____________________________________________________________ 
Personi përgjegjës: ____________________________________________________ 
Mentori për trajnim me punë praktike:_________________________________ 

 

VËRTETIM  

për njoftimin me aktet normative për mbrojtjen e shëndetit gjatë 

punës 
 
Unë, i/e poshtë-nënshkruari/a deklaroj se, në përputhje me nenin 6 nga Marrëveshja 
kolektive për mësim jam njoftuar me aktet normative për mbrojtjen e shëndetit gjatë 
punës për realizimin e sigurt të trajnimit me punë praktike. 
 
 
Data: __________     ____________________________          
 
 
 
__________________ 
                                      (nënshkrimi i prindërve ose përfaqësuesve ligjor)  (nënshkrimi i nxënësit) 
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Shtojca /Formuari 8 
 
 
Të dhëna për punëdhënësin 

EVIDENCA E PREZENCËS NË TPP 

për nxënësin 																.. 

 
Data  Realizimi i përmbajtjes së punës Orë të 

realizuara 
pune  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Gjithsej:   

 

Mendimi i mentorit/punëdhënësit: 

 

 

 

 
 
 
Data: �������..    vula e punëdhënësit   
                                 
����������.         
             (nënshkrimi i mentorit) 

 

 

(emri dhe mbiemri 
презиме) 
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Shtojca /Formuari 9 

VLERËSIMI I SUKSESIT TË TRAJNIMIT ME PUNË PRAKTIKE (TPP) 
 
 __________________________________    e ka kryer trajnimin me punë praktike  
(emri dhe mbiemri i nxënësit)                     

Tek punëdhënësi  ___________________________________________________________,    
(emri i plotë i punëdhënësit) 

Në vitin shkollor: ____________  në vëllim prej: _____ orëve, në përputhje me dispozitat e 
Marrëveshjes për mësim;  
 
TPP është në kuadër të programit arsimor  _____________________________________,    

(emri i programit arsimor) 

Në të cilin është regjistruar në shkollën 
__________________________________________________ .   

(emri i plotë i shkollës) 

 
Nxënësi gjatë trajnimit me punë praktike i manifestoi kompetencat si vijojnë: 
KOMPETENCA PROFESIONALE Mjaftueshëm   Mirë  Shkëlqyeshëm  

E përgatit lokalin, sipërfaqet e punës, instrumentet dhe veglat    
Përgatit ushqime të thjeshta dhe pije     
Shërben ushqime të thjeshta, pije alkoolike dhe joalkoolike      
Deservon     
E mirëmban dhe e sistemon inventarin, ushqimin     
I përfshinë gatimet popullore sllovene në menynë ditore, i gatuar 
dhe i shërben. 

   

Në situata afariste komunikon në gjuhën sllovene dhe në gjuhë 
të zgjedhur të huaj  

   

I përllogaritë shërbimet    
Zgjedhje  / për punë në kuzhinë    
Përgatitë meze të ftohta dhe të nxehta, supa, pasta dhe 
shuk/toptha brumi, qull, porcion me mish, salca, garnitura, 
gatime prej perimeve, sallata dhe ëmbëlsira dhe përgatit 
porcione në bazë të normave. 

   

Përgatit dhe gatuan menytë ditore dhe ushqime sipas porosive, 
duke respektuar vlerën ushqyese të gatimeve. 

   

Përgatit dhe i gatuan ushqimet për racione të jashtëzakonshme, 
gatime popullore sllovene dhe gatime të popujve tjerë 

   

Përgatit dhe gatuan lloje të ndryshme të picave, lloje të 
ndryshme të bukës, kuleçve dhe gatime të çastit nga brumi  

   

Zgjedhje  / për punë në shërbim    
Përgatit dhe shërben pije joalkoolike dhe alkoolike, pije të 
nxehta dhe verëra në shishe 

   

Shërben racione të rregullta për mysafirë të rinj dhe për ata me 
pansion  

   

Shërben racione të jashtëzakonshme brenda dhe jashtë shtëpisë 
amë (catering). 

   

Përpara mysafirëve bën flambimin, marinadën, heqjen e 
kockave, filetimin dhe aranzhimin e porcioneve me ushqim  

   

Përgatitë dhe shërben lloje të ndryshme të pijeve të kombinuara    
Zgjedhje  / për punë në kapacitetet akomoduese    
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Kujdes i plotë dhe ofertë turistike e shërbimeve për mysafirët në 
kapacitetet më të vogla, sipas principit të ruajtjes së 
trashëgimisë kulturore 

   

Zbatim të parimeve të eko-zhvillimit të vazhdueshëm në ofertën 
turistike 

   

Kompetencat kryesore     
Përpilimi i rregullt i raporteve për trajnim praktik     
Respektim dhe përdorim i dokumentacionit, akteve normative, 
standardeve dhe udhëzimeve   

   

Përdormi i teknologjive të informacionit (pajisje kompjuterike 
dhe instrumente programore) 

   

Pjesëmarrje dhe mirëkuptim me bashkëpunëtorët, personat 
profesionistë dhe mysafirët për përdorimin e terminologjisë 
profesionale  

   

Sjellje e përgjegjshme dhe sociale në mjedisin e punës      
Kujdes për pedanterinë personale      
Sjellje afariste dhe e natyrshme    
Kujdes për përdorimin racional të energjisë, përdorimin e 
vëmendshëm të burimeve të energjisë, reduktimin e ndotjes dhe 
sjellje adekuate me mbeturinat 

   

Zbatim të masave për garantimin e mbrojtjes së shëndetit gjatë 
punës, mbrojtjes së mjedisit, mbrojtjes nga zjarri dhe 
parandalimit të aksidenteve  

   

Përdorimi i burimeve (literaturës profesionale … )    
Kontroll mbi punën personale (kualiteti dhe saktësia)    
    
 
 
Mendime dhe propozime:   
_____________________________________________________________________ 
 
_________________                   ______________________ 

    (vendi dhe data)    vula    (nënshkrimi i mentorit) 
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Shtojca /Formuari 10 

Formulari i përmbajtjes së skedarit të raportit të nxënësit me të 

dhënat dhe informacionet kryesore në faqen e parë dhe të fundit 

(pjesën e brendshme dhe të jashtme) 

 
 
 
 

Faqja e 

parë/Ballina 

Logo e 
shkollës  
 

  

Viti shkollor:___________________; klasa:_____;viti:______ 

RAPORTI I NXËNËSIT 
 
Për trajnim me punë praktike tek punëdhënësi - TPP  
 

Nxënësi ___________________i lindur__________në ________________ 

 

I cili jeton në___________________________________________________ 

 

I regjistruar në programin arsimor _________________________ 
       (emri i programit) 

 

Dega e arsimit dhe drejtimit _______________________________ 
       (emërtimi i arsimit profesional) 

 

FLETË – REKRUTIMI  
Nxënësi do ta kryejë trajnimin praktik ose përsosjen me punë, në përputhje me 

Marrëveshjen e nënshkruar për mësim/ pranë: 

__________________________________________________________ 
(emri i kompanisë) 

__________________________________________________________     
(selia e kompanisë) 

 
I cili do t’i lajmërohet personit përgjegjës, në ditët __________në ora__________. 

 

______________, 

inxh.dipl.univers. 

V.V. _____________  

    drejtori 
 

 

Formulari i pjesës së brendshme të faqes së parë 

PROGRAMI KORNIZË PËR TPP PËR MARANGOZ – VITI 1  
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Identifikimi i llojeve të drurit vendas, identifikimi i produkteve të gatshme dhe njohja e 
karakteristikave të druve  

• I njeh pjesët kryesore të drurit  

• I njeh karakteristikat estetike, fizike, mekanike dhe fiziko-kimike të drurit  

• E di se si ndikon struktura e drurit mbi karakteristikat e tij   

• I dallon llojet më të rëndësishme të drurëve të vendit   

• I di gabimet/dobësitë e drurit dhe e përcakton ndikimin e tyre mbi përdorimin e drurit   

Matja e produkteve në kantier sharrash, klasifikimi i tyre sipas kualitetit të klasave, matja e 
lagështisë së drurit, i përgatit produktet për tharje, i përcakton parametrat për tharje teknike të 
drurit 

• E mat gjatësinë, gjerësinë dhe trashësinë e trupave/trungjeve  

• E kalkulon kubikazhën e trupave/trungjeve  

• I shpërndan trungjet sipas teksturës dhe sipas teheve të përpunuara  

• I klasifikon trungjet sipas kualitetit dhe sipas klasës së kualitetit  

• E shpjegon dedikimin e tharjes së drurit  

• E përcakton dallimin kryesor ndërmjet tharjes në ambient të hapur, para-tharjes dhe tharjes teknike të 

drurëve  

• E mat lagështinë e drurit me matës lagështie  

• I vendos trungjet në depo  

Siguria në punë në punëtorinë e marangozit 

• Përdor pajisje për mbrojtje personale  

• I njeh aktet normative për mbrojtje gjatë punës  

• I respekton rregullat për siguri gjatë punës  

• I njeh aktet normative për zjarr, si dhe për mbrojtjen e mjedisit   

• I respekton parimet themelore për mbrojtjen e shëndetit gjatë punës  

Përdor vegla dore  

• Në mënyrë adekuate i përdor veglat e dorës për përpunimin e drurit  

• E njeh mjedisin e punës së marangozit – instrumentet, veglat që i përdor dhe mënyrën e ruajtjes së tyre 

• E njeh teknikën për mprehjen e prerësve dhe zhvillon shkathtësi themelore për mprehjen e prerësve   

• I identifikon dëmtimet e drurëve sipas dukjes, si dhe sipas pasojave dhe shkaqeve të ndryshme të 

prishjes  

• Përdor vegla përkatëse për përpunimin e drurit  

• I identifikon të gjitha llojet dhe përdorimin e daltave, gdhendëseve dhe sharrave për përpunimin e drurit  

• E di se si në mënyrë të drejt ta mpreh daltën  

• Bën lidhje këndore ose më shumë variante të lidhjeve këndore  

• Në mënyrë të sigurt përdor aparate manuale elektrike 

Prerja e drurit dhe pllakave të drurit me makina për prerje   
Përpunimi i drurit me makina për përpunim  
Shpimi dhe gdhendja në thellësi e drurit me makinë  
Prerja e drurit me makinë për prerje   
Gdhendja e drurit  
Lëmimi i drurit me makina për lëmim  
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Formulari i pjesës së brendshme të faqes së fundit  

EVIDENCA  
për realizimin e trajnimit me punë praktike tek punëdhënësi 

 

Trajnimin me punë praktike tek punëdhënësi ose përsosjen me punë praktike, 

nxënësi ______________________ e realizoi: 

 

nga  ____________ deri ___________ me numër të përgjithshëm të orëve: 

_______ 

 

në ___________________________________________________ 
(emri dhe selia e kompanisë) 

 
I kryen punët si vijon: 
 (llojet e punëve ose detyrave)                                                                     (nënshkrimi i punëdhënësit i cili e ka realizuar TPP) 
a) seminari hyrës,      __________________________   orë ______,  _________________ 

b) __________________________________________, orë ______, __________________ 

 

c) __________________________________________, orë ______, __________________ 

 

d) __________________________________________, orë ______, __________________ 

 

e) __________________________________________, orë ______, __________________ 

 

f) __________________________________________, orë  ______, __________________ 

 

g) __________________________________________, orë  ______, __________________ 

 

etj.______________________________________________________________________ 

•  

•   

•  
 
 
 
                            

SUKSESI 
Për suksesin e arritur në trajnimin me punë praktike pranë kompanisë nxënësi e fitoi  
notën :  

E REALIZOI NUK E REALIZOI 
 

Data: _____________                          Data:: ______________ 

 V.V.         V.V. 

____________________________                                              ___________________________ 
(nënshkrimi i organizatorit të TPP në shkollë)                                         (nënshkrimi i mentorit tek punëdhënësi) 



 
 

42 
 

-Formulari i pjesës së brendshme të faqes së fundit 
UDHËZIME 

Për hartimin e raportit për trajnimin me punë praktike - TPP  
Raportin për TPP – nxënësi e shkruan gjatë kohës së realizimit të TPP-së tek punëdhënësi për secilën 
njësi veç e veç. 
Për mbajtjen e raportit për TPP atij/asaj i nevojitet: 
- Lista nga faqja e parë/ballina, evidenca me udhëzimin të bashkëngjitura me dosarin, 
- Lista e shënimit të përshkrimit të punës. 
-  
FAQJA E PARË 
Faqen e parë e plotëson nxënësi në mënyrë që: 
a) Në rubrikën »Emri i shkollës së mesme« e shënon emrin e plotë të shkollës së mesme dhe vendin. 
b) Në pjesën »viti shkollor« e shënon vitin shkollor rrjedhës, klasën dhe vitin që i takon. 
c) Në pjesën e të dhënave personale e shkruan emrin dhe mbiemrin, vendbanimin gjatë kohës së 

shkollimit, klasën që e ndjek, emrin e programit edukativ-arsimor, në të cilin është regjistruar dhe 
profesionin. 
d) Në FLETË-REKRUTIMIN shkollën e mesme e shënon kompania, në të cilën nxënësi e ka 
realizuar TPP. I shënon edhe ditët në të cilat nxënësi doemos është dashur të lajmërohet në 
kompani për realizimin e TPP-së. Nëse nxënësi realizon TPP në dy kompani, atëherë ai merr dy 
fletë-rekrutime. 
Fletë-rekrutimi vërtetohet me vulën e shkollës së mesme dhe nënshkruhet nga drejtori. 

EVIDENCA  
Faqen për evidencë e plotëson kompania në të cilën nxënësi e ka kryer TPP. 
Në fillimin e TPP-së, nxënësi ia jep dosarin e raporteve punëtorit përgjegjës në kompani (organizatorit të 
TPP-së në kompani), në të cilën nxënësi do ta realizojë TPP. Pas përfundimit të TPP-së, kompania e 
shënon evidencën dhe të dhënat për realizimin e TPP-së që kanë të bëjnë me kohën e realizimit, emrin 
e kompanisë, seminarin hyrës dhe llojin e punës dhe detyrat të cilat i ka kryer nxënësi. 
Plotësimin e pjesës së shkruar dhe detyrave i nënshkruan punëdhënësi, tek i cili nxënësi e ka realizuar 
TPP ose punëdhënësi i cili kujdeset për realizimin e drejtpërdrejt të TPP-së. 
Nëse nxënësi e ka realizuar TPP në dy kompani të ndryshme, brenda vitit të njëjtë, atëherë edhe 
kompania e dytë i shënon të dhënat përkatëse në fletën e dytë për evidencë. 
TPP-ja vlerësohet me notat: e realizoi, nuk e realizoi. 
Suksesi i arritur i nxënësit gjatë TPP-së – sipas vlerësimit të organizatorit të kompanisë - mentorit. 
Suksesin të cilin nxënësi e ka arritur në kompani shënohet në rubrikën përkatëse dhe vërtetohet me 
nënshkrim dhe vulë. 
Në vërejtjet shënohet çdo lloj mungese, si dhe vërejtje të tjera gjatë realizmit të TPP-së nga ana e 
nxënësit. 
E realizojnë edhe mapën e nënshkruar në mënyrë përkatëse dhe raportet të cilat nxënësi i paraqet në 
shkollën e mesme pas përfundimit të TPP-së. 
Pas përfundimit të TPP-së shkolla për nevojat e veta e arkivon dosarin me mapat, ndërkaq pjesën 
narrative ia kthen nxënësit.  
PËRSHKRIMI I PUNËS  
Për përshkrimin e punës, të cilën e ka realizuar në TPP e shfrytëzon fletën »përshkrimi i punës«, që i 
është bashkëngjitur Fletë-rekrutimit. 
Çdo punë ose detyrë, ndërrim i vendit të punës ose llojit të punës, përshkruhet në fletën e bashkëngjitur, 
për shembull: nëse kryen tri punë ose detyra të ndryshme, atëherë plotëson tri fletë për PËRSHKRIMIN 
E PUNËS. 
Fletët »përshkrim i punës« i kontrollon mentori i kompanisë dhe organizatori i trajnimit me punë praktike në 

shkollë. 
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Shtojca /Formuari 11 
Logo e shkollës  

 
Data :_________                                                                                                    Fleta nr.:_____ 

 

Raport i nxënësit për aktivitetet e trajnimit me punë praktike 
 

PËRSHKRIMI I PUNËS  
 
 

1. NJËSIA PUNËTORIA (emërtimi i lokaleve ose punëtorisë) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
2. PUNA DHE DETYRAT (lloji i punës) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
3. TEKNOLOGJIA E PUNËS  (rrjedha e realizimit të punës - operacioni) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
4. VENDI I PUNËS (kushtet e punës) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. DOKUMENTACIONI (vizatimi, skica e produktit, dokumentacion tjetër për realizimin 
e punës) 

 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
6. MJETET E PUNËS (pajisje, instalime, makina, aparate matëse, vegla) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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7. MATERIALE (materiale dhe materiale të cilët përdoren gjatë punës) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
8. MBROJTJA GJATË PUNËS (rreziqet gjatë punës, udhëzime për siguri në punë, kushte 
mbrojtëse në vendin e punës, pajisje personale për mbrojtje) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 

 

 

 

Nënshkrimi i nxënësit: 

 

Nënshkrimi i mentorit: 
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Shtojca /Formuari 12  
 
 
 
Logo e shkollës  
  
 
Në ……………..,  
Ditët  …………………… 
 
 

Orari i vizitave të nxënësit në TPP tek punëdhënësi  
Emri dhe mbiemrit i organizatorit të TPP ____________________ 
 

  

Emri i punëdhënësit dhe vendi   
Programi 

arsimor  
Emri dhe mbiemri i nxënësit  

Largësia e 

paraparë për 

transport dhe 

koha e 

parashikuar 

Vërejtje  

1           

          

      

      

          
 

Përgatiti dhe realizoi: 
………………………………… 
 

Miratoi drejtori: 

……………………………………… 
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Shtojca /Formuari 13 

Logo e shkollës                                                                                                                                    

Emri i shkollës   
 

 
REGJISTRIMI NGA MONITORIMI I NXËNËSIT/ES NË TPP 

 
Emri dhe mbiemri i nxënësit/es: __________________________________ 
Klasa: _________________ 
Mënyra e monitorimit të nxënësit/es në TPP: 

a) Vizitë personale  

 

b) Bisedë telefonike me mentorin 

 
Rezyme nga vizita ose biseda me mentorin për arritjet e nxënësit/es në TPP: 
(vajtje-ardhja e rregullt në punë, sjellja ndaj punës, realizimi i detyrave të punës dhe 
dokumentacionit …) 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
 
 
Data: _________________________ 
Nënshkrimi i përfaqësuesit të shkollës: ______________________________ 
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Shtojca /Formuari 14 

Pyetësor anketues për nxënësit në trajnimin me punë praktike (TPP) 

 
 
 

1. Unë jam nxënës i klasës së _____në programin ________________________. 
 
2. TPP e realizova tek punëdhënësi (emri dhe vendi) ____________________________ . 

 
3. Mentori im ishte (emri dhe mbiemri)_______________________ 

 
4. Vendin e mësimit për realizimin e trajnimit me punë praktike (në tekstin në 

vijim TPP) mua ma siguroi (rrethoni shkronjën përkatëse): 
a) shkolla  
b) prindërit  
c) vetë, në lidhje të drejtpërdrejt me punëdhënësin   
d) tjetër (cekni): 

 
 
5. Për realizimin e TPP-së kam nënshkruar (rrethoni shkronjën përkatëse): 
a) Marrëveshje individuale për mësim 
b) Marrëveshje kolektive (shkollore) për mësim  
 
6. Me programin e punës (organizimi, përmbajtja dhe objektivat) e punës për TPP 

u njoha (rrethoni shkronjën përkatëse): 
a) Gjatë orës së kujdestarisë  
b) Në kuadër të moduleve profesionale (gjatë mësimit të teorisë profesionale ose 

mësimit praktik) 
c) Nga organizatori i TPP-së  
d) Publikimi në shkollë  
e) Nga bashkëpjesëmarrësit  
f) Tjetër (cekni): 
 
7. Në shkollë fitova para-njohuri të mjaftueshme profesionale për fillimin e 

realizimit të TPP-së (përshkruani shkurtimisht): 
a) PO b) JO 

Përshkruani, cilat: 
1. 
 
2. 
 
 
 

Përshkruani, cilat: 
1. 
 
2. 

 
8. Gjatë TPP-së mësova (theksoni: njohuri, shkathtësi, kompetenca të reja): 
a)   
b)   
c)  



 
 

48 
 

a)  
b)  

 
9. Gjatë TPP-së në praktikë përdora dhe ushtrova njohuritë e fituara  (theksoni: 

njohuri, shkathtësi, kompetenca): 
d)   
e)   
f)  
c)  
d)  

 
10. Si i përmbushi punëdhënësi obligimet e tij në lidhje me TPP? (rrethoni) 
a) Me njoftoi me mjedisin e punës dhe me bashkëpunëtorët e 

fushës së punës  
PO pjesërisht JO 

b) Me njoftoi me orarin e punës dhe me pritshmëritë të cilat i 
kanë për mua  

PO pjesërisht JO 

c) E pranova pajisjen mbrojtëse PO pjesërisht JO 
d) Me shembuj praktik me njoftoi me mbrojtjen e shëndetit 

gjatë punës dhe mbrojtjen e mjedisit   
PO pjesërisht JO 

e) Më jepnin punë përkatëse komplekse dhe të ndryshme nga 
profesioni  

PO pjesërisht JO 

f) Fitova informacione dhe udhëzime të qarta dhe të 
kuptueshme si dhe çka duhet të punojë  

PO pjesërisht JO 

g) Më lejonin kohë pas kohe vetë t’i realizojë idetë e mia PO pjesërisht JO 
h) Më besonin edhe detyra më komplekse dhe më me 

përgjegjësi  
PO pjesërisht JO 

i) Punën time vazhdimisht e monitoronin dhe më mbikëqyrnin PO pjesërisht JO 
j) Me mua kishin sjellje pozitive, më këshillonin dhe më 

stimulonin 
PO pjesërisht JO 

k) TPP e realizoja në përputhje me orarin dhe në orarin e 
punës paraprakisht të përcaktuar   

PO pjesërisht JO 

l) Në fakt realizoja më shumë orë punë nga ajo që ishte 
parashikuar me program  

PO pjesërisht JO 

 
11. Nga punëdhënësi për TPP-në e realizuar fitova: (rrethoni shkronjën përkatëse):  

a) shpërblim (financiar)  PO JO 
b) ndonjë lloj tjetër shpërblimi (theksoni):  PO JO 
c) racione  PO JO 
d) kompensim për transport deri në dhe nga puna  PO JO 

 
12. Tek punëdhënësi do ta kisha lavdëruar (shënoni): 

a)  
b)  
c)  

…çka duhet të përmirësohet (shënoni): 
a)  
b)  
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c)  
 

13. Vlerësoj se gjatë TPP-së tek punëdhënësi isha (rrethoni shkronjën përkatëse) 
a) I/E ndërgjegjshëm/me dhe afarist/e  
b) Mund të jem edhe më i/e mirë 
c) Duhet ta pranoj se, nëse do të isha në vendin e punëdhënësit, nuk do të punësoja 

punëtorë si unë  
 

14. Për realizimin e TPP-së përsëri do të vendosja për punëdhënësin e njëjtë 
(rrethoni shkronjën përkatëse dhe vazhdoni fjalinë): 

a) PO, sepse… 
 

b) JO, sepse… 
 

c) Tjetër  
 
 

15. Përsëri do të vendosja për profesionin e njëjtë (rrethoni shkronjën përkatëse dhe 
vazhdoni fjalinë): 

a) PO, sepse… 
 

b) Jo, sepse… 
 

c) Tjetër  
 
 
Në lidhje me organizimin dhe realizimin e TPP-së dëshiroj tua rekomandojë këtë si 
vijon:  
 
 
 
 
 

Ju faleminderit për përgjigjet. 
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 Shtojca/ Formulari 15 

Logo e shkollës 

Vërtetim për realizimin e trajnimit me punë praktike: 

 ____________________________________________________________________________ 

                                                        (emri dhe selia e kompanisë) 

Nxënësi /-ja ___________________________e realizoi TPP nga __________ deri______________       

Me numër të përgjithshëm të orëve: _______.  

Raportet e nxënësit janë/nuk janë përgatitur konform detyrave të kryera të punës. 

Punëdhënësi (mentori) i nënshkruar më poshtë e jep mendimin si vijon për nxënësin/-en:   
      

3 – me shumë sukses; 2 – me sukses; 1 – me më pak sukses 

Plotësoni në mënyrë që ta rrethoni njërën nga shkallët e secilit kriter: 

Kriteri                                                                                                                    Shkalla                                                                 
 

1. Disiplina në punë  
3 2 1 

 

2. Rregullshmëria  
3 2 1 

 

3. Interesimi për punë  
3 2 1 

 

4. Kualiteti i punës  
3 2 1 

 

5. Mësimi, fitimi i njohurive – dëshira për njohuri plotësuese 
3 2 1 

 

6. Respektimi i dispozitave për mbrojtje gjatë punës – 

veshmbathje përkatëse për punë, përdorimi i mjeteve 

mbrojtëse 

3 2 1 

 

7. Përpilimi i raporteve për trajnim praktik   
3 2 1 

 

Data: ______________ 

                                                                    V.V.                      

____________________________                                                                                                                           

                                                                                             (nënshkrimi i punëdhënësit) 

 

Plotësohet nga organizatori i TPP-së në shkollë: 

Nxënësi/-ja E/NUK E përmbushi obligimin e TTP-së për vitin ....... në përputhje me programin: 

PARUKERI. 
Për suksesin e arritur gjatë trajnimit me punë praktike pranë kompanisë nxënësi/-ja u vlerësua me 

notën: 

 

                          E realizoi                                                                           Nuk e realizoi 
Data: ______________                                  V.V.                          

______________________________                                                                                                                                                                    

                                                                                  (nënshkrim i organizatorit të TPP-së në shkollë) 


