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I. HYRJE  

 

Legjislacioni i ri arsimor që ka të bëjë me arsimin profesional e apostrofon 

partneritetin social, të cilin e themelon mbi bashkëpunimin e përforcuar 

ndërmjet industrisë dhe shkollave. Shkollat janë të gatshme t’i dëgjojnë 

nevojat e industrisë dhe ekonomisë, dëshirojnë ta kuptojnë rrjedhën e 

zhvillimit dhe ngjarjet e reja në ekonomi, në mënyrë që të gjitha ndryshimet e 

bëra t’i inkorporojnë në programin arsimor dhe në mënyrë përkatëse t’i 

aftësojnë nxënësit, me ç’rast ata do të mund të fillonin me punë fill pas 

përfundimit të shkollimit. 

Një numër i madh i mësimdhënësve, të cilët ligjërojnë lëndë të përgjithshme 

dhe profesionale, kanë shumë pak përvojë ose nuk kanë fare përvojë me 

punën e drejtpërdrejt në industri. Novitetet dhe ngjarjet në ekonomi i përcjellin 

nga aspekti teorik. Literatura profesionale, interneti, seminaret dhe vizitat 

studimore dhe ngjashëm, gjithsesi janë shumë pak për t’i arritur objektivat që 

dëshirojmë t’i arrijmë me reformën e kurikullumit.  

Deri më tani nuk është organizuar trajnim praktik për mësimdhënësit e 

lëndëve të përgjithshme, me qëllim që mësimdhënësit të cilët ligjërojnë 

përmbajtje profesionale teorike dhe mësim praktik nga modulet profesionale 

në shkollat e mesme profesionale, të kualifikohen në mënyrë shtesë dhe të 

përsosen sa u përket teknologjive më të reja dhe zhvillimit të organizimit të 

punës në procesin e punës, madje përmes kryerjes së punës praktike në 

mënyrë të drejtpërdrejt në kompani. Për një përsosje të këtillë profesionale, 

shkollat duhet të krijojnë kushte dhe zgjidhje sistemore dhe në këtë bazë 

gradualisht ta ndërtojnë lidhjen ndërmjet teorisë dhe praktikës midis shkollës 

dhe kompanive. 

 

Përvoja për lidhjen e mësimdhënësve me kompanitë ekziston në Slloveni dhe 

në disa shtete tjera evropiane (p.sh. në Danimarkë), por kjo përvojë 

mbështetet mbi baza të tjera, dhe së këtejmi modelet e tyre nuk mund të 

barten në një mjedis tjetër pa ndërhyrje më të mëdha sistemore. 
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II.  Planifikimi i kualifikimit shtesë praktik të mësimdhënësve 

në procesin e punës  

Çdo grup/aktiv profesional punues në shkollë përpilon draft propozim të 

programit për trajnimin praktik të mësimdhënësve në procesin e punës. Për 

realizimin e këtij programi sigurohen kompani të cilat shprehin dëshirë të 

pranojnë mësimdhënës për kualifikimin e tyre shtesë. Që në fillim të 

planifikimit përcaktohen çështjet kryesore si: statusi i mësimdhënësit i cili do 

të përfshihet në punën e kompanisë (institucionit...), mentorimi, mbindërtimi, 

mbrojtja gjatë punës, sigurimi, kompensimi i shpenzimeve të bëra gjatë 

trajnimit të mësimdhënësve etj. 

  

Objektivat e trajnimit praktik të mësimdhënësve në procesin e punës  

Objektiva kryesore është lidhja e shkollës me kompanitë. Së këtejmi, 

mësimdhënësit fitojnë njohuri të përgjithshme dhe profesionale-teorike të 

reja, si dhe përvojë praktike.  

Trajnimi praktik i mësimdhënësve në procesin e drejtpërdrejt të punës 

kontribuon në drejtim të kualitetit: 

• Për mësimin e risive në fushën profesionale, 

• Për njohjen e ndërsjellë dhe lidhjen e mësimdhënësve dhe 

punëdhënësve me qëllim të komunikimit më të lehtë për çështje 

profesionale dhe për zgjidhje të mundshme për të njëjtat (panel 

këshillëdhënës nga punëdhënësit, përmbajtje të reja për pjesën e 

hapur të programeve mësimore, zbatimit të përbashkët të programit 

arsimor me punëdhënësit...),  

• Për stimulimin e mësimdhënësve për integrim më të madh me praktikë 

konkrete për të cilin i përgatisin nxënësit, 

• Për stimulimin e planifikimit dhe realizimit të procesit mësimor i cili 

mund të jetë aktual, ndërkaq rezulton nga nevojat reale të punës, 

• Për promovimin e planifikimit dhe realizimit të procesit mësimor i cili 

rezulton nga situatat afariste, 
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• Për modernizimin dhe aktualizimin e dijeve, shkathtësive dhe 

kompetencave të mësimdhënësve në fushën profesionale në të cilën i 

arsimojnë nxënësit, 

• Për modernizimin e përmbajtjeve të njohurive teorike dhe praktike, në 

përputhje me nevojat e punës,  

• Për transmetimin e njohurive dhe përvojave të reja tek arsimtarët e 

tjerë. 

Korniza organizative  

 

Propozojmë që profesorët, nga aspekti praktik, të bëjnë kualifikime shtesë në 

procesin e punës nga 80 orë (ose minimum 24 orë) brenda një viti shkollor.  

Ata do të bëjnë kualifikim shtesë në kuadër të detyrave të tyre të rregullta të 

punës, por jashtë obligimeve të rregullta në shkollë. Kualifikimi shtesë mund të 

jetë alternues, sipas orarit të profesorit ose sipas aktiviteteve të tjera në 

shkollë apo në kompani. Zbatimi i trajnimit mund të realizohet në grupe gjatë 

80 orëve të plota brenda dy javësh (ose 24 orëve brenda 3 ditësh) ose në 

mënyrë individuale. Në mënyrë individuale mund të zbatohet në orar të 

kombinuar, në më shumë ditë, në kohëzgjatje prej 8 orësh ose nga disa orë në 

ditë gjatë tërë vitit. Rekomandojmë që procesi arsimor të realizohet në dy 

pjesë. Në pjesën e parë gjatë trajnimit në grup, të përfshihen 24 orë (ose 8 

orë) për t’u njohur mësimdhënësit me detajet e pozitave të punës dhe me 

procesin e punës së kompanisë.  

Në pjesën e dytë, në mënyrë individuale nga disa orë në ditë (gjithsej 56 orë 

përkatësisht 16 orë) mësimdhënësit në mënyrë aktive inkuadrohen në punën e 

kompanisë. Zbatimi i mësimit grupor, propozojmë të realizohet gjatë 

pushimeve shkollore (gjatë festave të 1 majit, pushimit veror qershor-korrik, 

gjatë pushimit vjeshtor dhe dimëror), megjithatë duke mbajtur llogari për 

marrëveshjet e lidhura midis kompanisë dhe profesorit ose shkollës. Për 

punën e realizuar sipas programit, i cili paraprakisht është përshtatur nga ana 

e mentorit, mësimdhënësit do të kenë përgjegjësi të drejtpërdrejt edhe ndaj 

kompanisë. Propozojmë mësimdhënësit të paraqiten vullnetarisht për 

kualifikim shtesë praktik në vendin e punës. Ata mund të caktohen edhe sipas 

propozimit dhe iniciativës së drejtorit. Sipas rregullit, fillimisht caktohen 
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persona nga fusha e praktikës të cilët këtë e shohin si sfidë për zhvillimin e 

tyre profesional. 

Është interesant fakti se në shembullin e Sllovenisë, një numër i madh i 

mësimdhënësve, të cilët shprehën interesim për trajnim praktik për kualifikim 

shtesë në procesin e punës, ishin mësimdhënës të lëndëve të përgjithshme. 

Megjithatë, numri më i madh i mësimdhënësve ishin ata të cilët ligjërojnë 

lëndë profesionale (module), ndërkaq një numër diç më i vogël i 

mësimdhënësve ishin ata të cilët mbajnë mësim praktik. Kjo është e 

kuptueshme meqë kërkesë ligjore është se mësim praktik në shkollë mund të 

kryejnë vetëm mësimdhënës me përvojë pune 3-vjeçare në kompani. 

Gjithashtu, në mesin e pjesëmarrësve kishte edhe punonjës të tjerë 

profesionistë nga shkollat, të organizuar për arsim praktik, punonjës nga 

shërbimet këshillëdhënëse/profesionale dhe drejtorë të shkollave.  

 

  III. Rezultate të pritshme 

      Përparësitë e shkollës, mësimdhënësve, nxënësve  

 

Trajnimi praktik i mësimdhënësve në procesin e punës ka shumë avantazhe për 

shkollën, për mësimdhënësit e përfshirë, ndërkaq tërthorazi edhe për nxënësit e 

tyre, veçanërisht gjatë arritjes së objektivave të përcaktuara për reformimin dhe 

inkorporimin e programeve të plotësuara arsimore. Në vazhdim do t’i theksojmë 

disa nga avantazhet e mësimdhënësve:  

• Njohja me mjedisin e drejtpërdrejtë të punës për të cilin i trajnojnë dhe 

përgatisin kuadrot e ardhshme,  

• Njohja me nevojat e dijes dhe shkathtësive bashkëkohore të tregut të fuqisë 

së punës,  

• Njohja me organizimin e përgjithshëm të punës dhe procesin e punës në 

përgjithësi, me kushtet e punës, veglat dhe me sistemin komunikativ-

informatik të kompanisë, 

• Njohja me rolin e ndërmarrjes dhe me bashkëpunimin e saj me partnerët e 

tjerë afaristë, 
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• Vendosja e kontakteve dhe komunikimit të drejtpërdrejtë me mentorë të cilët 

do të punojnë me ata gjatë punës praktike në procesin e punës, 

• Fitimi i përvojave konkrete praktike për punën dhe detyrat e punës,   

• Gjetja e mundësive për zgjedhje dhe përgatitje të detyrave projektuese, 

detyrave seminarike ose hulumtimeve të cilat do t’i kryejnë nxënësit për 

nevojat e kompanisë, 

• Përzgjedhja e projekteve inovative dhe punës finale të nxënësve (produkt 

ose shërbim) për nevojat e kompanisë,  

• Rrjetëzim i kontakteve me qëllim të zhvillimit të mundësive për pjesëmarrjen 

e nxënësve në kompani kur do të paraqitet nevoja në rastet e ngjarjeve më të 

mëdha, projekteve dhe aktiviteteve të tjera,  

• Komunikimi i drejtpërdrejtë ndërmjet shkollës dhe kompanisë gjatë 

organizimit dhe zbatimit të trajnimit praktik me detyrat e punës për nxënësit, 

studentët, 

• Transmetimi i njohurive dhe përvojave të fituara nga procesi i punës tek 

nxënësit dhe tek bashkëpunëtorët e tjerë të shkollës, 

• Modernizimi i përmbajtjeve të njohurive teorike dhe praktike në përputhje me 

nevojat e punës.  

 

Përparësitë e kompanisë  

 

Përparësitë e kompanisë nga trajnimi i mësimdhënësve në procesin e punës 

janë: 

• Bashkëpunimi me mësimdhënësit të cilët i arsimojnë kuadrot e tyre të 

ardhshme,  

• Ndihma konkrete profesionale me ide të reja nga mësimdhënësi gjatë punës 

dhe gjatë realizimit praktik të procesit të punës,  

• Projekte të përgatitura, detyra seminarike ose hulumtuese për nevojat e 

kompanisë,  

• Projekte të përgatitura inovative, punë finale, pjesë praktike nga matura 

profesionale në tema të nevojshme për kompaninë, 
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• Mundësi për pjesëmarrje si ndihmë profesionale nga ana e shkollës - 

mësimdhënësve dhe nxënësve – gjatë aktiviteteve dhe ngjarjeve të 

ndryshme projektuese më të mëdha të kompanisë,  

• Komunikim i drejtpërdrejtë ndërmjet shkollës dhe kompanisë për organizimin 

dhe realizimin e trajnimit praktik me detyrat e punës për nxënësit dhe 

studentët ..., 

• Reklamë për kompaninë në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare si 

kompani e cila njëkohësisht është edhe organizatë për mësim,  

• Rrjetëzimi i kontakteve me kompani simotra dhe me rrethin e tyre afarist 

jashtë vendit përmes shkollave dhe shkollave të tyre partnere, si dhe përmes 

bashkëpunimit në projektet e BE-së (Leonardo da Vinçi dhe ngjashëm).   

 

IV.  Realizimi i trajnimit  

Statusi dhe obligimet e mësimdhënësit  

 

Mësimdhënësit e trajnimit praktik në procesin e punës i gëzojnë të gjitha të 

drejtat dhe obligimet të cilat rezultojnë nga marrëdhënia e punës në shkollë. 

Ne preferojmë që trajnimi praktik për procesin e punës nga ana e shkollave 

të trajtohet njësoj si edhe format e tjera të pjesëmarrjes në seminaret për 

përsosje profesionale në kontinuitet. 

 

Obligim i mësimdhënësit është të përpilojë raport me përshkrimin e të gjitha 

risive dhe karakteristikave pas përfundimit të trajnimit praktik. Njohuritë, 

shkathtësitë dhe përvojat e fituara të reja nga procesi i punës doemos duhet 

t’u transmetohen bashkëpunëtorëve në grupin/aktivin punues profesional të 

shkollës, të cilët do të vazhdojnë që ta praktikojnë në procesin arsimor edhe 

në forma të tjera të punës pedagogjike me nxënës, si dhe t’i njoftojnë me 

përdorimin e tyre.  

Gjithashtu, është e rëndësishme edhe pjesëmarrja e tyre në përgatitjen e 

bazës së përbashkët për transmetimin e trajnimit edhe tek profilet e tjerë.  

Roli i koordinatorit  
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Organizatorët/koordinatorët të trajnimit praktik në shkolla kanë rol të 

rëndësishëm në planifikimin dhe realizimin e tij. Ata e kanë rolin e hallkës 

lidhëse ndërmjet shkollës dhe kompanisë. Rrjedha e komunikimit ndërmjet 

shkollës dhe kompanive më të mëdha zhvillohet ndërmjet 

organizatorëve/koordinatorëve dhe seksionit për resurse njerëzore ose me 

udhëheqësin e seksionit ose drejtpërdrejtë me drejtorët në rastet e firmave 

më të vogla. Komunikimi, në kuadër të shkollës, zhvillohet vertikalisht me 

drejtorinë e shkollës dhe horizontalisht me mësimdhënësit dhe me 

bashkëpunëtorët e tjerë profesional të cilët lidhen drejtpërdrejtë me mentorët 

e kompanive.  

Përzgjedhja e kompanive 

 

Lidhjet e para komunikuese të organizatorëve/koordinatorëve me kompaninë 

vendosen në bazë të njohjeve personale tanimë të vendosura, të cilat 

organizatorët e mësimit praktik i kanë vendosur kur kanë kërkuar dhe u janë 

drejtuar për sigurimin e vendeve për mësim dhe për organizimin e trajnimit 

praktik në procesin e punës për nxënësit ose studentët e tyre. 

Kriteret e përzgjedhjes së kompanive i përcaktojnë koordinatorët në 

marrëveshje me udhëheqësin e shkollës. Kriteri më i rëndësishëm është 

niveli i lartë i profesionalizmit, vullneti dhe dëshira për bashkëpunim, si dhe 

afërsia me shkollën ose me vendbanimin e mësimdhënësit. 

 

Komunikimin e parë e vendos drejtori përmes shkresës, ndërsa më pas edhe 

organizatori/koordinatori për trajnim profesional vendos komunikim verbal, 

nëse kështu janë marr vesh. Kompanitë dërgojnë informata të personave për 

kontakt, emrat e mentorëve, ndërsa shkollat merren vesh për kushtet e 

punës së mësimdhënësve.  

Me kompanitë e përzgjedhura, konform nevojave të njërit ose partnerit tjetër 

(kompanisë ose shkollës) do të organizohet takim në të cilin do të 

shkëmbehen informata të detajuara, do të harmonizohen pritshmëritë dhe do 

të zgjidhen paqartësitë eventuale. Sidoqoftë, theksi vihet mbi komunikimin 

përkatës dhe mbi bashkëpunimin e partneritetit. 
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Obligimet e kompanisë  

 

Në kompani përcaktohet person përgjegjës për realizimin e trajnimit 

praktik. Në marrëveshje me mentorin e kompanisë dhe 

mësimdhënësin/pjesëmarrësin harmonizohen pritshmëritë në përputhje 

me mundësitë e kompanisë dhe përfundimisht përpilohet programi për 

trajnim praktik. Detyrë e mentorit është që ta njoftojë mësimdhënësin 

me organizimin e punës dhe me procesin e punës, t’i specifikojë detyrat 

e tij të punës dhe ta përfshijë në të njëjtat, si dhe ta monitorojë gjatë 

zbatimit të procesit të rregullt të punës. Shpërblimi i mentorit për këto 

detyra i është lënë kompanisë.  

 

V.  Përfundimi i trajnimit praktik të mësimdhënësve në 

procesin e punës  

 

Pas përfundimit të të gjitha orëve të parashikuara për trajnimin praktik të 

mësimdhënësve në procesin e punës, është interesant të merren informata 

kthyese:  

• Si e vlerësojnë këtë trajnim dhe përsosje mësimdhënësit, mentorët e 

kompanisë dhe drejtorët, 

• Çfarë përvojash kanë fituar, 

• Si e vlerësojnë organizimin, përmbajtjen e programit (çka duhet të 

shtohet e çka të hiqet) dhe realizimin e tij, 

• Cilat fusha nga aspekti formal duhet të rregullohen me qëllim të 

inkorporimit të tyre sistematik në mënyrë që të gjithë mësimdhënësit 

të kenë qasje, 

• Interesim për bashkëpunim partneriteti të mëtutjeshëm ndërmjet 

shkollës dhe kompanisë. 

 

Informata kthyese mund të merren përmes anketimit të mentorëve, 

mësimdhënësve dhe drejtorëve.  
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VI. Prezantimi i përvojave nga shembulli i Sllovenisë 

Përzgjedhja e kompanive  

Koordinatorët për bashkëpunim më së shpeshti u drejtohen »kompanive të 

dëshmuara« me të cilat kanë marrëdhënie paraprake partneriteti dhe 

përvoja të mira.  

Me kompanitë paraprakisht kanë bashkëpunuar: 

• gjatë përpilimit të kurikullumeve dhe kurikullumit të hapur; 

• gjatë organizimit të TPP për nxënësit ose studentët; 

• gjatë zbatimit të projekteve, ngjarjeve; 

• kompanitë u kanë ofruar sponsorim shkollës, mentorim gjatë 

detyrave seminarike, vlerësim të jashtëm për maturën profesionale 

ose mentorim për maturantët dhe ngjashëm.  

 

Mentori në ndërmarrje 

 

Ndërmarrjet me përgjegjësi iu qasën bashkëpunimit me shkollat në temën 

e trajnimit praktik në procesin e punës. Si mentorë të mësimdhënësve u 

përzgjodhën ata punonjës të cilët kishin përvojë në zbatimin dhe 

organizimin e trajnimit për të rritur, të cilët kanë qenë ligjërues, ose së paku 

mentor të praktikantëve ose nxënësve.  

Pranimi dhe kënaqësia i/e mësimdhënësve nga kompania  

 

Në shumicën e rasteve, drejtori dhe/ose mentori i ndërmarrjes i kanë  pritur 

mësimdhënësit me ç’rast kanë zhvilluar një bisedë fillestare. Të gjithë 

mësimdhënësve të paraqitur për trajnim  u janë caktuar mentorë. Ata, 

mësimdhënësve ua ofronin të gjitha informatat e nevojshme dhe u 

ndihmonin në të gjitha situatat e procesit të punës. Ata ua prezantuan 

organizatën dhe veprimtarinë e kompanisë dhe i inkuadruan në punën e 

drejtpërdrejtë. Gjithashtu, mësimdhënësve u ndihmonin edhe udhëheqësit 

e tjerë të njësive punuese të kompanisë. 
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Të gjithë mësimdhënësit u përgjigjën se gjatë trajnimit praktik në mjediset e 

punës janë ndjerë mirë dhe se kjo mundësi për përsosje është e 

pranueshme dhe adekuate.  

Format e realizimit të trajnimit praktik në procesin e punës 

 

Trajnimi më së shpeshti ka formë të kombinuar që do të thotë se, si e para në afat të 

shkurtër kohor zhvillohet në grupe, ndërsa më vonë me kalimin e kohës – në mënyrë 

individuale, ashtu siç është propozuar. Motivet e përcaktimit të kësaj forme të 

ligjërimit, sipas mendimit të drejtorëve, janë: 

• organizimi i punës nëpër shkolla; 

• përshtatja e kompanisë; 

• përshtatja me orarin e orëve të mësimdhënësve; 

• mundësia e ligjërimit gjatë pauzave, gjatë ditëve të lira dhe pasdite. 

 

Janë përcaktuar më së shumti 80 orë mësim praktik brenda një viti shkollor, të cilët 

realizohen në cilëndo qoftë formë, në grupe ose individualisht. 

 

Kompensimi i obligimeve mësimore të mësimdhënësit gjatë trajnimit  

 

Mësimdhënësit e realizojnë trajnimin e tyre praktik jashtë obligimit të tyre 

mësimor, përkatësisht gjatë pushimeve të nxënësve, para ose pas procesit 

mësimor. Vetëm për një pjesë të vogël të trajnimit të tyre mësimdhënësit e 

përshtatin orarin, ndërsa procesin mësimor të parealizuar e  kompensojnë 

vet ata. Krahas obligimeve të përgjithshme ndaj procesit mësimor 

kualifikimi shtesë praktik e rëndon procesin e punës, edhe pse është në 

kuadër të obligimeve të rregullta të punës.   

Duhet të mendohet për mënyrat e lehtësimit të këtij obligimi mësimor në 

shkollë gjatë kohëzgjatjes së trajnimit praktik në vendin e punës për 

mësimdhënësit.   
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Përmbajtja dhe struktura e programit  

 

Në grupin/aktivin punues të shkollës, mësimdhënësit konsultohen me 

kolegët e tyre për programin kornizë të punës, të cilin e harmonizojnë me 

mentorin e kompanisë. Në numrin më të madh të rasteve, në ndërmarrje 

përgatitet plani operativ.  

Në kompani mësimdhënësit fitojnë njohuri dhe shkathtësi profesionale të  

cilat nuk janë parashikuar në program, të cilat janë specifike për kompaninë 

konkrete, ndërsa nuk janë përfshirë në kurikullumet (p.sh. procesi i punës 

dhe ngjashëm). Gjithashtu, ata fitojnë njohuri dhe shkathtësi për punë të 

cilat nuk janë në kuadër të fushës më të ngushtë profesionale të vet 

mësimdhënësit. Mësimdhënësit nuk njoftohen me përmbajtjet konkrete 

programore nëse të njëjtat nuk zbatohen në atë kompani. Njohuritë që 

mungojnë mund t’i fitojnë në kompani tjetër, ndërsa disa mësimdhënës e 

shfrytëzojnë madje edhe atë mundësi që trajnimin praktik dhe përsosjen e 

procesit të punës e bëjnë në dy ose më shumë kompani të ndryshme.  

Mentorët dhe mësimdhënësit vlerësojnë nëse përmbajtjet programore që 

kërkohen u përgjigjen tërësisht nevojave të trajnimit shtesë të 

mësimdhënësve dhe nëse programi i përgatitur në këtë mënyrë mundëson 

fleksibilitet dhe përshtatje, konform mundësive të kompanisë. 

Mësimdhënësit i zgjedhin vet pjesët e përmbajtjes të cilat janë më 

specifike, në përputhje me përmbajtjet për të cilat mbajnë mësim dhe për të 

cilat shfaqin interesim më të madh.  

 

Kontributi drejt përmbushjes së objektivave të reformës  
 

Numri më i madh i mësimdhënësve, mentorëve dhe drejtorëve të anketuar 

pajtohen se trajnimi praktik për procesin e punës ndihmon në përmbushjen 

e qëllimeve të përcaktuara, të cilat veçanërisht erdhën në shprehje me 

inkorporimin dhe zbatimin e programeve të plotësuara për përsosje.  

Gjatë mbajtjes së mësimit nga lënda ose moduli i vet, mësimdhënësit e 

përfshirë në trajnim mund t’i shfrytëzojnë: 
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* njohuritë e fituara specifike profesionale nga profesioni të cilin e 

ligjërojnë, për shembull automatizimi i vendeve të punës, programimi 

ose ndonjë shkathtësi apo njohuri tjetër J, 

* njohuritë e fituara gjenerike profesionale nga profesioni të cilin e 

ligjërojnë, për shembull gjuha afariste, korrespondenca afariste, 

* njohuri të fituara themelore të përgjithshme, për shembull tendenca e 

zhvillimit të TIK, mënyra e shëndetshme e të jetuarit etj. J 

 

Interesante janë përgjigjet e shumëllojshme të mentorëve dhe numri i tyre 

në të cilat theksojnë se çka kanë përfituar ata nga trajnimi praktik në vendin 

e punës si mentorë, si dhe cilat janë beneficionet e kompanisë:  

* Mësova diç më shumë për mësimdhënien dhe mënyrën e 

transmetimit të dijes, 

* Fitova përvoja dhe njohuri shtesë për programin mësimor, 

* Fitova ide dhe teknika të reja të punës, 

* Fitova pasqyrë të situatave në procesin arsimor në shkolla dhe në 

kompani, 

* Mundësi për krijimin e kuadrove të mira, 

* Mundësi për bashkëpunim,  

* Mundësi për ndikim në përmbajtjet mësimore, 

* Kompania të jetë më emblematike, 

* Bashkëpunim me shkollën e cila i edukon kuadrot e reja, 

* Bashkëpunim ndërmjet teorisë dhe praktikës, 

* Përvojat që ua transmetojnë nxënësve, 

* Transmetimi i njohurive për mbrojtjen e mjedisit, 

* Kontakte të reja afariste jashtë ekonomisë, 

* Transmetimi i njohurive, 

* Puna përfundoi para kohe dhe shumë mirë, 

* Lidhje më kualitative me shkollën, 

* Informata për projektet e shkollave, 

* Fitimi i njohurive të reja të mentorit dhe të pjesëmarrësit gjatë 

trajnimitJ 
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Drejtorët gjithashtu e perceptojnë përparësinë e kësaj forme të trajnimit, e 

cila sipas tyre kontribuon në: 

* Lidhje më të ngushtë me profesionin dhe me ekonominë, 

* Përvoja të reja dhe fitimin e njohurive aktuale, 

* Ndërlidhjen e teorisë me praktikën, dhe  

* Informata aktuale për mësimdhënësit që kanë të bëjnë me gjendjen, 

organizimin, risitë dhe me teknologjitë e proceseve afariste.  
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VII. Propozime për inkorporimin formal dhe sistematik të 

trajnimit praktik të mësimdhënësve në procesin e punës 

 

Marrëveshje për bashkëpunim me kompaninë  

 

Me qëllim të rregullimit formal themelor të zgjidhjeve për bashkëpunim, 

partnerët lidhin Marrëveshje, përkatësisht Kontratë për bashkëpunim. 

Marrëveshjen e nënshkruajnë të gjithë personat përgjegjës: drejtori ose 

drejtori i shkollës, drejtori  i ndërmarrjes/institucionit dhe mësimdhënësi-

pjesëmarrës në trajnim. Në Kontratën/Marrëveshjen theksohen të drejtat 

dhe obligimet e mësimdhënësit, shkollës dhe të punëdhënësit, koha dhe 

vëllimi i trajnimit praktik të mësimdhënësve në procesin e punës. Në 

Kontratë/Marrëveshje përfshihet edhe programi kornizë për trajnimin e 

mësimdhënësit. 

Trajnimi praktik i mësimdhënësve në procesin e punës – pjesë përbërëse 

e trajnimit të rregullt të mësimdhënësve  

 

Kualifikimi shtesë praktik i mësimdhënësve gjatë kohës së orarit të punës 

bëhet pjesë përbërëse e kualifikimit shtesë të rregullt të mësimdhënësve. 

Duke e pasur parasysh gjendjen ekonomike, nga njëra anë dhe propozimin se 

të gjithë mësimdhënësit doemos duhet ta kryejnë kualifikimin shtesë praktik 

gjatë kohës së orarit të punës, të gjithë mësimdhënësit mund ta kryejnë 

kualifikimin shtesë brenda afatit prej tre deri më pesë vjet. Propozojmë që 

mësimdhënësit, para së gjithash ata të lëndëve/moduleve profesionale, të jenë 

në kontakt të vazhdueshëm me ndërmarrjen, rregullisht t’i ndjekin risitë 

teknologjike dhe t’i implementojnë gjatë procesit mësimor të tyre. 

Përzgjedhja e mësimdhënësve  

Kriteret e përzgjedhjes së mësimdhënësve të cilët do të rekrutohen për 

trajnim u janë lënë shkollave. Së këtejmi, rekomandohet të respektohen: 

vetiniciativa, të përzgjidhen mësimdhënës me më pak përvojë, 

mësimdhënës të lëndëve të përgjithshme... Është e rëndësishme që çdo 

mësimdhënësi, të përfshirë në fazën fillestare të kësaj forme të kualifikimit 
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shtesë, nuk duhet t’i jepen detyra plotësuese e as të formalizohen ato, 

meqë edhe sipas mendimit të tyre ata tanimë punojnë në drejtim të 

implementimit të programit të reformuar. Me kërkesë formale mund të 

fitohet efekt krejtësisht i kundërt. 

Përzgjedhja e kompanisë   

 

Për realizimin e programit përgjegjëse janë të dyja palët (shkolla dhe 

punëdhënësi) dhe ato kanë të drejtë gjatë realizimit të kualifikimit shtesë të 

mësimdhënësve të bashkëpunojnë në mënyrë të pavarur, me përgjegjësi 

dhe  drejtpërdrejtë dhe ta realizojnë kualifikimin shtesë në mjedisin e tyre të 

afërt, si dhe ta praktikojnë autonominë e cila u është dhënë në nivel 

sistemor. 

Propozim zgjidhje përmbajtësore dhe sistematike 

 

Kualifikimi shtesë praktik i mësimdhënësve në procesin e punës, sipas 

mendimit tonë duhet: 

• Të rregullohet nga aspekti formal për të gjithë mësimdhënësit në 

periudhë të caktuar kohore,  

• Të inkorporohet si pjesë përbërëse e obligimit për kualifikim shtesë 

për të gjithë praktikuesit në profesion nga 20 ditë të shpërndara në 3 

vjet,  

• Të mundësohet që vet mësimdhënësit t’i zgjedhin 

kompanitë/institucionet për realizimin e kualifikimit shtesë, 

• Të monitorohet dhe të mbahet dokumentacion formal, si dhe të bëhet 

vlerësimi i progresit,  

• Të mbindërtohen pjesëmarrësit me atë që do të fitojnë pikë për 

avancim ose rekomandime për habitacion). 

 

Në mesin e mësimdhënësve u paraqitën propozime për kualifikim shtesë 

praktik të mëtutjeshëm në grupe gjatë procesit të punës, prej më së paku 6-

12 muaj në çdo tre vjet dhe rrjedhimisht me këtë zvogëlim të detyrave të 

punës të mësimdhënësve në shkollë ose përmes për shembull deri 20% 

punë plotësuese në kompani me të gjitha beneficionet nga marrëdhënia e 
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punës. Duke e pasur parasysh situatën aktuale familjare dhe ekonomike 

këto propozime, në ditët e sotme, duket se janë vështirë të realizueshme. 

 

Në mënyrë sistematike dhe në nivel kombëtar duhet të zgjidhen çështjet e: 

shpenzimit për ushqim, shpenzimet e transportit, sigurimit në rast të 

lëndimeve, vëllimit të reduktuar të orëve në shkollë gjatë kohës së realizimit 

të kualifikimit shtesë praktik për procesin e punës, shpërblimit të mentorëve 

dhe mësimdhënësve me ditë të lira plotësuese, si dhe rregullimit të 

vlerësimit të kompensimit për mësimdhënësit që mungojnë.   

 

Sipas mendimit të numrit më të madh të personave të anketuar, e tëra kjo 

duhet të instalohet në legjislacionin e punës ose në atë arsimor ose në 

Rregulloren për avancimin dhe titujt e punonjësve profesionistë. Disa prej 

tyre konsiderojnë se një rol dhe përgjegjësi më të madhe duhet t’i bartet 

shtetit ashtu siç theksuan se Ministria e Arsimit dhe Sportit duhet të 

përpilojë Katalog për kualifikim shtesë në kompanitë, t’i specifikojë 

kompanitë dhe kompensimin për mentorët. Nga ana tjetër, mentorët 

theksuan se shpenzimet potenciale për realizimin e kualifikimit shtesë 

praktik të mësimdhënësve në procesin e punës duhet t’i kompensojë 

shteti ose shkolla, ndërkaq në kompanitë do të përgatitet sistem për 

tërheqjen e kuadrove të ardhshme. 

Nga kjo mund të konkludohet se kualifikimi shtesë praktik i 

mësimdhënësve për procesin e punës bazohet në mbështetjen e nivelit 

sistemor, por akoma nevojitet përkufizimi i disa përgjigjeve formale. 

VIII. Bashkëpunimi i mëtutjeshëm ndërmjet shkollës dhe 

kompanive 

 

Në rastin e Sllovenisë, nëntëdhjetepesë për qind e mentorëve të anketuar 

në kompanitë, të gjithë drejtorët dhe numri më i madh i mësimdhënësve, 

shprehën interesim për bashkëpunim të mëtutjeshëm të ndërsjellë. 

Mësimdhënësit e lëndëve të arsimit të përgjithshëm të cilët nuk shfaqën 

interesim, nuk i cekën shkaqet për mosinteresimin e tyre.  
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Mentorët e kompanive shohin mundësi për bashkëpunim me shkollën, para 

së gjithash gjatë realizimit të përsosjes praktike për procesin e punës së 

nxënësit ose studentit përmes kualifikimit shtesë profesional të 

mësimdhënësve në procesin e punës.  

 

Ngjashëm me këtë, drejtorët theksuan mundësi më të gjera për 

bashkëpunim me kompanitë/institucionet. Krahas mentorimit të nxënësve 

ose studentëve, të cilët e ndjekin mësimin praktik të trajnimit në procesin e 

punës, ata e theksuan: 

• Shkëmbimin permanent të informatave aktuale,  

• Caktimin e përmbajtjeve të kurikullumeve të hapura, 

• Caktimin e temave dhe mentorimi për detyra seminarike, projektuese, 

përfundimtare dhe të diplomës të nxënësve dhe studentëve, 

• Emërimin e vlerësuesve të jashtëm për provimin përfundimtar ose për 

maturën profesionale, dhe 

• Sponsorimin për shkollën ose ofertë për shfrytëzimin e hapësirave dhe 

pajisjes së shkollës nga ana e kompanisë për realizimin e kualifikimit 

shtesë. 
 

Të gjithë drejtorët dhe numri më i madh i mësimdhënësve (43 nga 46 

përgjigje) theksuan se kualifikimi shtesë praktik i mësimdhënësve në 

procesin e punës, nxënësve do tua hap rrugën për punësimin e tyre.  

 

Efekti kthyes i kompanisë mbi shkollën pas realizimit të kualifikimit 

shtesë praktik të mësimdhënësve në procesin e punës 

 

Në pyetjen se pas përfundimit të kualifikimit shtesë praktik të 

mësimdhënësve në procesin e punës a është vërejtur ndonjë efekt kthyes 

në shkollë, të gjithë drejtorët dhanë përgjigje pohuese dhe theksuan si 

vijon: 

•  Pjesëmarrje në projekte të ndryshme, 

• Ofertë për pajisje, 

• Efekt mbi procesin mësimor, 

• Aktualizimi i shembujve praktik për përmbajtjet mësimore, 
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• Informata konkrete për nevojën nga kuadro,  

• Identifikimi e nevojës për njohuri profesionale.  

 

IX.  Konkluzione 

 

Nga kjo mund të konkludohet se me kualifikimin shtesë praktik të 

mësimdhënësve për procesin e punës arrihen objektivat e përcaktuara. Kjo 

kontribuon në drejtim të bashkëpunimit më transparent dhe më të ngushtë dhe 

në drejtim të bashkëpunimit më të gjerë ndërmjet shkollës dhe 

kompanive/institucioneve, bashkëpunim i cili thellohet gjithnjë e më shumë. 

Njohja e ndërsjellë, shkëmbimi i pritjeve dhe të kuptuarit e problematikës së 

palës tjetër, si dhe dallimet e ndërsjella do t’i pasurojnë të dyja palët, madje 

edhe dallimet mes tyre do të reduktohen. Kjo gjithsesi paraqet përparësi të 

madhe për nxënësit, por edhe për shkollën, punëdhënësin dhe për personin që 

e realizon trajnimin për kualifikim shtesë.  
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