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INFORMATA TË PËRGJITHSHME 
 

1. PROGRAMI PËR TRAJNIM   

 

Trajnimi pedagogjik-andragogjik i mentorëve tek punëdhënësit.  

2. INFORMATA TË SHKURTRA NË SFOND  

 

Trajnimi praktik për punë dhe detyra pune (TPP) është pjesë përbërëse e 

rëndësishme e programeve të arsimit fillor dhe arsimit të mesëm profesional. Për 

zbatimin e suksesshëm dhe cilësor të kësaj pjese të sistemit arsimor nevojitet edhe 

trajnimi përkatës i mentorëve të cilët e realizojnë procesin e trajnimit praktik të 

detyrave të punës.   

 

Mentorët në firma, shumica e të cilëve nuk kanë fare përvojë pedagogjike-

andragogjike, përmes këtij programi për trajnim pedagogjik-andragogjik mund të 

fitojnë njohuri profesionale themelore, aftësi dhe kompetenca që janë të 

domosdoshme për punën e mentorit, i cili punon me nxënës tek punëdhënësit: 

Programi përfshin njohjen me karakteristikat themelore zhvillimore të periudhës 

adoleshente, karakteristikat themelore psikologjike dhe pedagogjike të mësimit dhe 

nxënies, rëndësinë e shkathtësive të komunikimit dhe shkathtësive për zgjidhjen e 

konflikteve gjatë punë me nxënës, si dhe legjislacionin në fushën e arsimit dhe 

mbrojtjes së shëndetit gjatë punës. Së këtejmi, me përfshirjen dhe rëndësinë e 

kulturës së mirë organizative në drejtim të suksesit në punë, si dhe mënyrat e 

përfshirjes së nxënësve në punë ekipore dhe projektuese përgatitet dokumentacioni i 

nevojshëm për menaxhim efektiv, monitorim dhe vlerësim të nxënësve në TPP.  

3. OBJEKTIVAT E TRAJNIMIT  

Mentorët tek punëdhënësit fitojnë dije dhe shkathtësi themelore të rëndësishme për 

dizajnim, zbatim dhe vlerësim të mentorimit të nxënësit i cili kryen punë praktike të 

detyrave të punës. 
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A. PJESA E PËRGJITHSHME E PROGRAMIT   
 

1. EMËRTIMI I PROGRAMIT PËR TRAJNIM  

 

Trajnimi pedagogjik-andragogjik i mentorëve të cilët punojnë tek 

punëdhënësi. 

2. OBJEKTIVA E PROGRAMIT PËR TRAJNIM  

 

Objektivat e Programit për trajnim janë: 

 
• Diferencimi i karakteristikave zhvillimore të adoleshentit dhe të rriturit dhe të 

kuptuarit e rëndësisë së respektimit të karakteristikave individuale të një personi 

të caktuar dhe nevojat e tyre specifike, 

• Fitimi i njohurive themelore për komunikim efikas me adoleshentë dhe persona të 

rritur, që janë të domosdoshme për përballje me situata të ndryshme në kompani, 

• Përforcimi i vetëdijes për rëndësinë e përdorimit të etikës afariste,  

• Zhvillimi i vetëdijes për konceptin e mësimit gjatë gjithë jetës, 

• Identifikimi dhe të kuptuarit e marrëdhënieve psiko-sociale gjatë trajnimit praktik 

ose gjatë procesit arsimor, 

•  Zhvillimi i aftësive për shfrytëzimin e parimeve dhe qasjeve themelore 

pedagogjike gjatë punës me të rinj dhe të rritur si pjesëmarrës me nevoja të 

veçanta,  

• Fitimi i njohurive se si të arrihet deri te informatat e nevojshme, 

• Identifikimi i rëndësisë së bashkëpunimit ndërmjet punëdhënësve, nxënësve dhe 

shkollës, 

• Fitimi i njohurive për karakteristikat e sistemit edukativo-arsimor në Maqedoni, 

aktet normative si dhe aktet tjera administrative, që kanë të bëjnë me arsimin 

praktik ose trajnimin e detyrave të punës, 

• Thellimi i njohurive për rëndësinë e respektimit të mbrojtjes gjatë punës si dhe 

sjellja pozitive ndaj ekologjisë dhe legjislacionit bazik në ato fusha, 

• Kuptimi i rëndësisë së monitorimit dhe vlerësimi i rezultateve të punës, 
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• Aftësimi për vlerësimin e punës personale,  

• Aftësim për përgatitjen e dokumentacionit për TPP, 

• Fitimi i njohurive dhe shkathtësive themelore për planifikimin, zbatimin, 

monitorimin, dokumentimin, testimin dhe vlerësimin, si dhe evaluimin e procesit të 

trajnimit praktik të nxënësve.  

3. KOHËZGJATJA E PROGRAMIT PËR TRAJNIM   

• Programi për trajnimin pedagogjik-andragogjik të mentorëve tek punëdhënësit 

zgjatë 24 orë kontakti dhe 26 orë punë individuale - gjithsej 50 orë pune për 

kandidatin. 

 

4. KUSHTE PËR PËRFSHIRJE NË PROGRAMIN E TRAJNIMIT DHE 
PËR PËRFUNDIMIN E PROGRAMIT  

 

4. 1  Kushte për përfshirje në Programin e trajnimit  
Në Programin për trajnimin pedagogjik-andragogjik të mentorëve tek punëdhënësit 

mund të përfshihet personi i cili posedon: 

• Arsim profesional 3 ose 4 vjeçar dhe më së paku 5 vjet përvojë pune relevante, 

ose 

• Arsim të lartë dhe më së paku 2 vjet përvojë pune relevante. 

 

4.2  Kushte për përfundimin e Programit për trajnim  
Për përfundimin e suksesshëm të Programit për trajnim pedagogjik-andragogjik, 

kandidati doemos duhet të merr pjesë në të gjitha 24 orët e kontaktit, të përgatis 

detyrë projekti dhe ta mbrojë me sukses. 

Pas përfundimit të suksesshëm të Programit për trajnim, kandidati pajiset me 

Certifikatë për trajnimin pedagogjik-andragogjik të kryer me sukses për mentor/e tek 

punëdhënësi për trajnim praktik në vendin e punës.   

 

5. VËLLIMI DHE FORMA E ZBATIMIT TË PROGRAMIT PËR 
TRAJNIM  
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Trajnimi pedagogjik-andragogjik i mentorëve tek punëdhënësi përbëhet prej dy 

tërësive përmbajtësore (TP): 

1. Karakteristika zhvillimore të adoleshentëve, bazat psikologjike për mësim dhe 

nxënie dhe komunikim, me vëllim prej 12 orëve kontakti,  

2. Strategji dhe metoda për trajnimin praktik të punës me vëllim prej 12 orëve 

kontakti. 

 

Çdo trajnim nuk duhet të ketë më shumë se 20 pjesëmarrës. 

 

B.  PJESË E VEÇANTË E PROGRAMIT   
 

1. PASQYRA E LËNDËVE 

 

 Emri i  

lëndës  

Numri i orëve të 

kontaktit  

Gjithsej 

orë 

kontakti  

Numri i 

orëve të 

punës 

individuale  

GJITHSE

J  

 ligjërata  

 

ushtri

me  

VS

1 

Karakteristika 

zhvillimore të 

adoleshentëve 

dhe bazat 

psikologjike të 

mësimit dhe 

nxënies dhe të 

komunikimit  

8 4 12 8 20 

VS

2 

 

Strategji dhe 

metoda të 

trajnimit 

praktik   

 

4 8 12 18 30 

Gjithsej:  

12 12 24 

 

26 

 

50 
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2. NJOHURI QË DOEMOS DUHET T’I POSEDOJNË REALIZUESIT E 
PROGRAMIT PËR TRAJNIM  

 

NR. Emri i tërësisë përmbajtësore   Njohuri* 

 

1. Karakteristika zhvillimore të 

adoleshentëve dhe bazat 

psikologjike të mësimit dhe 

nxënies dhe të komunikimit  

Arsim i lartë në fushën e 

psikologjisë, pedagogjisë, 

sociologjisë, andragogjisë, 

organizimit të punës, menaxhmentit, 

komunikologjisë, defektologjisë.  

2.  

 

Strategji dhe metoda të trajnimit 

praktik   

 

Arsim i mesëm ose i lartë nga fusha 

profesionale të cilin doemos duhet 

ta posedojnë mësimdhënësit e 

trajnimit praktik.  

Vërejtje: 

* Të gjithë realizuesit e Programit duhet të kenë arsim pedagogjik-andragogjik dhe së 

paku tre vjet përvojë pune në fushën pedagogjike, si dhe rezultate të dëshmuara në 

fushën profesionale. 

 

3. KATALOGU I NJOHURIVE  

U përpiluan dy katalogë për tërësitë përmbajtësore si vijojnë: 

• Karakteristika zhvillimore të adoleshentëve dhe baza psikologjike të mësimit 
dhe nxënies dhe të komunikimit.   

• Strategji dhe metoda të trajnimit praktik 

4.   EMËRTIMI I KATALOGUT TË NJOHURIVE PËR TËRËSINË 
PËRMBAJTËSORE  

 

KARAKTERISTIKAT ZHVILLIMORE TË ADOLESHENTËVE DHE 
BAZAT PSIKOLOGJIKE TË MËSIMIT DHE NXËNIES DHE TË 
KOMUNIKIMIT  
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4.1  PËRMBAJTJE DHE OBJEKTIVA TË TËRËSISË PËRMBAJTËSORE: 
Karakteristika zhvillimore të adoleshentit   
Kandidatët: 

• I dinë dhe identifikojnë faktorët themelorë të cilët ndikojnë mbi zhvillimin e 
personalitetit dhe e kuptojnë interaksionin e tyre, 

• E kuptojnë nocionin zhvillim i personalitetit të plotë, 

• I kuptojnë karakteristikat themelore të personalitetit me theks të veçantë mbi 
periudhën adoleshente, 

• I kuptojnë proceset themelore psikologjike dhe disa forma më tipike të sjelljes 
adoleshente. I analizojnë manifestimet e ndjenjave tek adoleshentët, 

• E kuptojnë sjelljen e adoleshentëve ndaj personave të rritur ose ndaj 
autoriteteve, 

• E kuptojnë natyrën e të gjykuarit të moralshëm të adoleshentëve, 

• E kuptojnë lidhjen ndërmjet të gjykuarit dhe sjelljes së moralshme, 

• E kuptojnë sjelljen e pranueshme sociale kundrejt sjelljes së papranueshme, 

• Dinë disa mënyra të sjelljes me adoleshentë në situata të vështira, 

• I dinë, kuptojnë dhe respektojnë karakteristikat individuale të personit. 
Bazat psikologjike të mësimit dhe nxënies  
Kandidatët: 

• I dinë dhe kuptojnë disa gjendje mendore (perceptimi, motivimi, emocionet, të 
menduarit, të mësuarit, memoria, përqendrimi) dhe dinë ta sqarojnë 
domethënien dhe lidhshmërinë e tyre, 

• E kuptojnë dhe e dallojnë rëndësinë e motivimit të jashtëm dhe të brendshëm, 

• E kuptojnë rëndësinë e emocioneve gjatë mësimit dhe punës,  

• Dinë ta orientojnë sjelljen motivuese, 

• Dinë t’i përcaktojnë faktorët të cilët ndikojnë mbi aftësitë për zhvillim dhe 
mësim,  

• I përvetësojnë dhe aplikojnë disa nga teknikat për zgjidhjen e problemeve 
(gjykim kritik), 

• I dinë karakteristikat dhe rregullat e mësimit, me theks të veçantë mbi rregullat 
e mësimit tek të rinjtë dhe personat e rritur, 

• I dinë rregullat e mësimit të personave të rinj me nevoja të veçanta, 

• E kuptojnë procesin e mësimit, të strategjive të suksesshme për mësim dhe 
faktorëve të cilët ndikojnë mbi mësimin, 

• Janë të njoftuar me parimet psikologjike për zhvillimin e karakteristikave 
specifike profesionale. 

 
Komunikimi  
Kandidatët: 

• I dinë karakteristikat e gjeneratës aktuale dhe karakteristikat e sjelljes dhe 
komunikimit të tyre, 

• I dinë faktorët e komunikimit efikas, 

• I identifikojnë aftësitë e ndryshme të komunikimit dhe i dallojnë mënyrat e 
komunikimit të ndërsjellë në procesin e arsimit dhe trajnimit në mjedisin e punës, 

• E kuptojnë rëndësinë dhe rolin e të menduarit pozitiv, empatisë, vetëkontrollit, si 
dhe janë të njoftuar me parimet themelore për zgjidhjen e konflikteve,  

• I dinë mënyrat e transmetimit të lëvdatave dhe kritikave, 
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• E dinë rëndësinë e respektimit të rregullave të etikës afariste për të gjithë 
pjesëmarrësit në mjedisin e punës, 

• Përdorin terminologji përkatëse profesionale, 

• E dinë rëndësinë e mjedisit të pastër të punës dhe saktësinë e të punësuarve, 

• E kuptojnë dhe respektojnë diversitetin kulturor dhe social, 

• E dinë rëndësinë e respektimit të etikës gjatë punës me persona të tjerë.  
 

EMËRTIMI I KATALOGUT TË NJOHURIVE PËR TËRËSINË 

PËRMBAJTËSORE 

 

STRATEGJI DHE METODA PËR TRAJNIM PRAKTIK   

5.1  PËRMBAJTJA DHE OBJEKTIVAT E TËRËSISË PËRMBAJTËSORE: 
 
Sistemi arsimor në Maqedoni  
Kandidatët: 

• E njohin sistemin e arsimit në fushën e edukimit dhe arsimimit në Maqedoni, 
me theks të veçantë mbi arsimin fillor dhe atë 3 vjeçar të mesëm për zeje dhe 
arsimin e mesëm 4 vjeçar profesional, 

• Janë të njoftuar me mundësitë për bashkëpunim ndërmjet punëdhënësve, 
shkollës dhe prindërve,  

• Janë të njoftuar me standardet profesionale dhe programet arsimore, me 
katalogët për mësim, si dhe katalogët e provimeve për provimin përfundimtar 
ose me katalogët për provime për lëndët e maturës profesionale dhe në këtë 
bazë përpilojnë plan pune për nxënësit e TPP, 

• Janë të njoftuar me legjislacionin për punëdhënës në fushën e punës me 
nxënës, 

• Janë të njoftuar me të drejtat dhe obligimet e nxënësve të TPP, 

• Janë të njoftuar me përparësitë dhe obligimet e punëdhënësve në procesin e 
TPP, 

• Janë të njoftuar me dokumentacionin e procesit të TPP.  
 
 
Planifikimi i procesit në vendin e punës: 

• E kuptojnë rolin e mentorit i cili është i rëndësishëm për procesin e 
suksesshëm të mësimit, 

• Janë të njoftuar me detyrat e mentorit në TPP, 

• I dinë, kuptojnë dhe respektojnë karakteristikat individuale të pjesëmarrësve 
në planifikimin dhe zbatimin e TPP, 

• I marrin parasysh faktorët të cilët ndikojnë mbi suksesin e TPP, 

• Janë të njoftuar me planifikimin e procesit të mësimit në vendin e punës,  

• Gjatë procesit të planifikimit dhe zbatimit, i respektojnë rregullat e mësimit dhe 
nxënies,  

• E kuptojnë rëndësinë e faktorëve që kanë të bëjnë me mësimin dhe nxënien 
dhe me ndikimin e tyre mbi suksesin e TPP, 
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• I mësojnë format e ndryshme të nxënies dhe përdorimin e tyre për arritjen e 
objektivave të TPP, 

• I mësojnë metodat bashkëkohore të mësimit dhe nxënies, si dhe përparësitë 
dhe dobësitë e përdorimit të tyre gjatë TPP, 

• I mësojnë principet themelore didaktike dhe përdorimin e tyre gjatë TPP, 

• I mësojnë dhe respektojnë perceptimet e stileve të ndryshme të cilët përdoren 
gjatë punës me nxënës gjatë TPP, 

• I mësojnë mënyrat bashkëkohore të monitorimit dhe evaluimit (vlerësimit) të 
rezultateve të mësimit të aplikuara në punën e nxënësit gjatë TPP dhe 
rëndësinë e informatës përkatëse kthyese. 

 
Ergodidaktika  
Kandidatët: 

• E kuptojnë rëndësinë e aftësive sociale dhe të komunikimit të nxënësit në 
mjedisin e drejtpërdrejt të punës, 

• I krahasojnë dhe i zgjedhin metodat më të suksesshme për zbatimin e TPP, 

• Njihen me mënyrat për motivimin e nxënësve për kryerje cilësore të punës, 

• Janë të vetëdijshëm për rëndësinë e avancimit të qëndrueshmërisë, precizitetit 
dhe kreativitetit të nxënësve gjatë kryerjes së punës, 

• I respektojnë kërkesat për mbrojtje gjatë punës, 

• Njihen me kërkesat për ergonomi, 

• E kuptojnë rëndësinë e mbrojtjes së shëndetit dhe mjedisit, 

• Janë të njoftuar me mënyrat e lidhjes së teorisë dhe praktikës, 

• E planifikojnë dhe organizojnë punën e nxënësve në organizatë dhe e 
respektojnë kulturën organizative, 

• E kuptojnë rëndësinë e përfshirjes së nxënësve në forma të ndryshme të 
punës në organizatë (punë individuale, grupore, ekipore, punë në projekt), 

• E kuptojnë rolin e mentorit gjatë zhvillimit të sjelljes sipërmarrëse tek nxënësit, 

• I planifikojnë procedurat e punës, e organizojnë, kryejnë dhe vlerësojnë punën 
e nxënësve dhe e vlerësojnë realizimin e TPP,  

• I mësojnë mënyrat e stimulimit të nxënësve për planifikim, arritje dhe vlerësim 
të objektivave personale dhe për vet-reflektim. 

 
 

5. BURIME  
 
http://www.cpi.si/izobrazevalni-programi/novi-in-prenovljeni-studijski-ter-
izobrazevalni-programi/pedagosko-andragosko-
usposabljanje.aspx#Programusposabljanja (pridobljeno 22.8.2012) 


