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Shënime për përkthimin: 

Ky material është përkthim dhe adaptim i publikimit slloven: “Manual i shkurtër për promovimin 
efikas të arsimit të mesëm 4 vjeçar profesional dhe 3 vjeçar për zeje dhe profesione”, edicioni 2, i 
cili u botua në muajin gusht të vitit 2010, i Qendrës për Arsim Profesional të Republikës së 
Sllovenisë.  
 
Në këtë material do të gjeni udhëzime dhe rekomandime konkrete se si të stimulohet, 
prezantohet dhe promovohet arsimi i mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për profesione dhe 
zeje – pastaj si të bashkëpunohet me mediat, si të krijohet faqja e internetit dhe si e njëjta të 
përditësohet me përmbajtje të reja. Në material është dhënë edhe internet portali: 
www.mojaizbira.si si model i shërbimeve të cilat përdoruesit i japin përparësi dhe qasje efikase 
deri në informatat kryesore për programet arsimore, profesionet dhe realizuesit në nivel nacional. 
Gjithashtu, janë prezantuar një numër i madh i shembujve të tjerë për promovim efikas të 
shkollave dhe programeve për arsimin profesional për profesione dhe zeje, si dhe linqe të 
dobishme për materiale në gjuhën sllovene dhe angleze, të cilët shërbejnë si shembull për 
praktikë të mirë dhe pikënisje për të menduar edhe më tej për punën. 
 
Përdoruesve – para së gjithash të shkollave dhe të institucioneve tjera arsimore – dëshirojmë ky 
material t’u ndihmojë gjatë promovimit të institucionit të tyre, si dhe për tërheqjen e nxënësve të 
rinj dhe nxitjen e interesimit për arsimin e mesëm 4-vjeçar profesional dhe arsimin 3-vjeçar për 
profesione dhe zeje në Maqedoni por edhe në përgjithësi. 
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 1  HYRJE 
 
Qëllimi i këtij Manuali është të ofrojë mbështetje kualitative dhe praktike për të gjithë, të cilët në 
çfarë do qoftë mënyrë janë të lidhur me prezantimin e programeve arsimore për zeje dhe 
profesione. Ai është i dobishëm për drejtorët, mësimdhënësit dhe për shërbimin profesional të 
shkollave, si dhe për institucionet e tjera arsimore, për dhomat ekonomike dhe tregtare, biznes qendrat, 
agjencitë zhvillimore rajonale etj. 
 
Në të përfshihen këshilla dhe udhëzime konkrete, për atë se si të stimulohet, prezantohet dhe 
promovohet arsimi i mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për profesione dhe zeje – nga ajo se si të 
bashkëpunohet me mediat e deri në udhëzime se si të krijohet faqe interneti dhe si të përpilohen 
përmbajtjet e saj. Shembujt e vendit dhe të huaj të praktikës së mirë do t’ju ndihmojnë gjatë dizejnimit 
dhe organizimit të ngjarjeve për promovimin e arsimit të mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për 
profesione dhe zeje, për rikualifikim, punësim të të rriturve... Materiali i ilustruar dhe linqet e shumta në 
mënyrë të detajuar e sqarojnë se si (nuk) duhet të përgatitet broshura ose prezantimi, nga ana tjetër 
udhëzimet e detajuara do t’u mundësojnë fillestarëve të mos harrojnë asnjë element gjatë organizimit 
të ditës së informatave në mënyrë që ngjarja ta arrijë objektivin e vet. Teknikat dhe udhëzimet e 
përshkruara, me përshtatje të vogla, tanimë do të mund të përdoren për dedikime dhe grupe të 
ndryshme të interesit. Kur ta lexoni këtë Manual, mbajeni mend këtë.  
 
Si përdoret Manuali? 
Në fillim të Manualit fokusohemi në çështjet kryesore: vështirësitë me të cilat ballafaqohemi gjatë 
komunikimit në lidhje me arsimin e mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për profesione dhe zeje, 
shkaqet e mundshme dhe zgjidhjen e vështirësive. Është me rëndësi që komunikimit (ndryshimeve) t’i 
qasemi me plan, në mënyrë të arsyeshme, ndërsa në vet procesin t’i përfshijmë të gjitha grupet 
relevante të njerëzve.   
 
Më poshtë janë dhënë disa mesazhe themelore, grupet e interesit dhe mjetet e komunikimit, me 
ndihmën e të cilave do t’i transmetojmë. Është me rëndësi të njihen premisat kryesore dhe përmes tyre 
ta formojmë komunikimin.  
 
Kur do të njiheni me premisat kryesore, lehtë do të mundeni, përmes Manualit, ta gjeni atë që ju 
nevojitet në atë moment: mjetet e komunikimit me të cilat në mënyrë më efikase do t’i përcillni 
mesazhet, si për shembull se me profesionin teknik mjekësor mund të ndërtohet karrierë e 
suksesshme, ose për shembull, model për ftesat për ditën e portave të hapura, të cilat do t’ju vinë në 
ndihmë kur do t’i përgatitni tuajat personale.  
 
Në Manual do të gjeni numër të madh të materialeve si model (ftesa për ngjarje, prezantime të 
profesioneve dhe zejeve për faqen e internetit) dhe shembuj të praktikave të mira, linqe të dobishme 
dhe këshilla, të cilat do t’ju mundësojnë komunikim efikas. Këtu do të gjeni edhe udhëzime të cilat kanë 
të bëjnë me promovimet on-lajn të arsimit, për institucionet arsimore, programet, profesionet dhe zejet. 
Manuali nuk duhet domosdoshmërish të lexohet nga faqja e parë e deri në faqen e fundit, por kërkojeni 
kapitullin i cili ju duket interesant ose që ju intereson më së shumti dhe filloni ta lexoni. Këshillat janë 
gërshetuar tekst, ndërsa modelet janë dhënë në fund të Manualit.  
  
Çdoherë kur ta lexoni, mendoni se cila është mënyra më e lehtë për realizimin e aktivitetit konkret në 
shkollën tuaj, në organizatën tuaj ose në mjedisin tuaj. Shënoni edhe mundësitë shtesë – përparësitë 
dhe kufizimet. Manuali duhet të jetë instrumenti juaj të cilin duhet ta mbindërtoni me dijen dhe përvojën 
tuaj personale. 
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Manuali është përpiluar ngjashëm me librat për gatim: në fillim njiheni me përbërësit dhe mënyrën e 
gatimit, ndërsa pastaj i zgjidhni recetat dhe shembujt e menysë. Por, mos u bëni të padurueshëm dhe 
mos e kapërceni fillimin: do të ishte dëm ta prishni ushqimin vetëm për shkak se njërin përbërës e keni 
përpunuar keq.  
 
 
 
 
Qëllimet praktike të Manualit janë: 
- ta përmirësojë mënyrën e promovimit të arsimit të mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3 vjeçar  për 

profesione dhe zeje me arsimimin e atyre që për promovimin kujdesen me udhëzime dhe ide 
konkrete; 

- të ofrojë spektër të praktikave të mira dhe këshilla praktike për prezantim të jashtëm më të lehtë 
dhe më efikas; 

- të ofrojë materiale referente dhe të stimulojë kërkime për mënyra më inovative të prezantimit.
  

 

 1.1  Vështirësitë, shkaqet dhe zgjidhjet  

 
Gjatë promovimit (ose stimulimit) së arsimit të mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për zeje dhe 
profesione, shpeshherë përballemi me numër të madh të vështirësive, në mesin e të cilave janë 
paragjykimet, moskuptimet, si dhe mungesa e interesimit tek nxënësit potencial, prindërit e tyre si dhe 
te publiku më i gjerë, strategjitë e gabuara dhe mjetet joadekuate.  
 
Nëse dëshirojmë ta përmirësojmë gjendjen, në fillim doemos duhet të bëhen tri hapat si vijojnë: 
1. të identifikohen vështirësitë  
2. të mendohet për shkaqet e mundshme, të cilat kanë sjellë ose të cilat e mbajnë gjendjen  
3. të kërkohen zgjidhje 
 
Së këtejmi, para çdo aktiviteti: 
1. duhet të sigurohen sa më shumë mendime dhe pikëpamje nga mjedisi konkret (bisedoni me 
kolegët, me prindërit, nxënësit, këshilltarët..., përgatitni anketë, ndiqni tendencat dhe rezultatet nga 
sondazhet relevante të opinionit publik); 
2. pastaj duhet t’i inkuadroni të gjitha palët e përfshira ose palët e interesuara në përgatitjen e 
pasqyrës ose analizës së gjendjes rrjedhëse dhe identifikimin e shkaqeve dhe zgjidhjen e tyre (madje 
edhe nëse nuk ka mendim kjo nuk është e dëmshme dhe sipas rregullit strategjia jep rezultate më të 
mira nëse është rezultat i këshillimit më të gjerë dhe i të menduarit dinamik); 
3. pas gjithë kësaj, duhet të jeni të vetëdijshëm se për ndryshime dhe progres është me rëndësi 
që çdo person: çdo mësimdhënës, bashkëpunëtor i shkollës profesionale është përfaqësues i asaj 
shkolle dhe duhet të njihet me vështirësitë dhe zgjidhjet → detyrë e drejtorit është t’i stimulojë dhe 
motivojë bashkëpunëtorët për avancimet dhe për ndryshimet të cilat do ta përmirësojnë reputacionin 
ose do ta stimulojnë arsimin profesional ose arsimin për profesione dhe zeje; 
4. pranojeni faktin se ndryshimet dhe suksesi nuk vijnë brenda natës; bëhuni real gjatë përcaktimit 
të afateve kohore dhe orëve;  
5. mos improvizoni, por bëni plan: cilat zgjidhje ose mjete janë më adekuate për përdorim, dhe 
cilat na nevojiten për implementim dhe kush do të merr pjesë në zbatimin e aktivitetit, e kështu me 
radhë; asnjëherë mos bëni asgjë me të shpejtë e as sipërfaqësisht, sepse përshtypja e keqe vështirë 
korrigjohet. 
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Shembull definicione të disa vështirësive dhe shkaqeve të shpeshta, me të cilat përballen institucionet 
arsimore dhe promovuesit e arsimit të mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për zeje dhe profesione 
(në Slloveni) 
 

Vështirësitë  Shkaqet  Zgjidhjet  
Fëmijët e arsimit fillor, prindërit e 
tyre, personat e papunësuar 
dhe/ose personat pa arsimim, të 
rriturit në mjedisin tonë nuk e dinë 
përparësinë e arsimit të mesëm 
4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar 
për zeje dhe profesione të 
programeve tona. 

Nuk reagojnë në ngjarjet të cilat i 
organizon shkolla/institucioni. Ata 
nuk janë kërkues aktivë të 
informacioneve. Nuk janë të njohur 
me programet, risitë, ndryshimet ... 
në arsimin e mesëm 4-vjeçar 
profesional dhe 3-vjeçar për zeje 
dhe profesione. Misioni dhe vizioni 
i shkollës/institucionit është e njëjtë 
sikur para 10 viteve. Informata të 
prezantuara në mënyrë aspak 
tërheqëse (ueb-faqe jocilësore, 
materiale të botuara jotërheqëse). 
Mospërfshirje e mediave.  

Ngjarje të ndryshme/numër më i madh i 
ngjarjeve në shkollë. (Zgjidhni qasje të 
freskët/më ndryshe). Kujdesuni për 
bashkëpunim (më të mirë) me mediat. 
Përgatitje dhe planifikim strategjik i 
përdorimit të mjeteve (plan). Lidhja me 
aktorë të tjerë (kompani, dhomë 
ekonomike...) me qëllim të arritjes së 
efektit më të mirë. Ndihmoni vetveten 
me shembuj të praktikës së mirë. 
 

Ne përballemi me paragjykime se 
në arsimin e mesëm 4-vjeçar 
profesional dhe 3-vjeçar për zeje 
dhe profesione përfshihen (ose më 
konkretisht se kuzhinier, elektricist 
ose paruker bëhen) ata të cilët nuk 
mund të bëjnë asgjë më shumë. 

Mungesë e informacioneve për 
programet dhe mundësitë e 
mëtutjeshme për 
studim/karrierë. Mosnjohja e 
»rasteve të suksesshme«.  
Programe dhe profesione e zeje 
të prezantuara në mënyrë 
jotërheqëse. Ndikimi nga 
prindërit. 
 

Kërkoni rrëfime të suksesshme lokale. 
Zgjidhni mjete me të cilat në mënyrën më të 
suksesshme do t’i prezantoni rrëfimet e 
suksesshme. Kërkoni shembuj të  
praktikës së mirë. Investoni më tepër në 
promovimin e shkollës/programit. 
 
 

Është konstatuar besimi se arsimi 
profesional, profesionet dhe zejet 
nuk janë interesante, ndërsa më 
vonë vlerësohen pak dhe 
paguhen dobët.  

Mungesë e informacioneve të 
mëtutjeshme për mundësitë për 
studim/karrierë. Mospasje e 
kreativitetit për karrierë në 
profesion, degë ose zeje në 
kompani të caktuara (lokale ose 
industriale). Mosnjohja e zejeve 
ose profesioneve deficitare dhe 
me perspektivë. 
 

Prezantimi i mundësive për bursa. 
Inkorporomi i aksioneve të 
përbashkëta ndërmjet shkollave, 
bizneseve, dhomave etj. nga rajoni. 
Formoni rrëfime të suksesshme. 
Prezantoni aktivitete 
praktike/tërheqëse gjatë shkollimit.  
 

  

 1.2  Qëllimet, grupet e interesit dhe mjetet  

 
Në këtë Manual do të përqendrohemi në QËLLIMET (të cilat dëshirojmë t’i komunikojmë/arrijmë), 
GRUPET E INTERESIT/PUBLIKUT (të cilëve dëshirojmë t’u drejtohemi) dhe MJETET (si do të 
komunikojmë).  
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Mesazhet kryesore, të cilat kanë të bëjnë me promovimin e arsimit të mesëm 4-vjeçar 
profesional dhe 3-vjeçar për zeje dhe profesione: 
- arsimi i mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për zeje dhe profesione dhe njohuria praktike për 
fillimin e punës; 
- pas përfundimit të arsimit të mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për zeje dhe profesione 
mundësohet ndonjë punësim apo avancim në arsim, në programet për arsim profesional-teknik, në 
shkollat e larta, kolegje dhe në fakultete; 
- arsimi i mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për zeje dhe profesione mundëson vetë-punësim; 
- arsimi i mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për zeje dhe profesione është bazë e shkëlqyer për 
fillimin e karrierës së suksesshme; 
- arsimi i mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për zeje dhe profesione mundëson hapjen e rrugës 
drejt pavarësimit. 

 

Target grupi i cili është e lidhur me promovimin e arsimit të mesëm 4-vjeçar profesional dhe 3-
vjeçar për zeje dhe profesione:  
- pjesëmarrës të drejtpërdrejt në arsim:  
Nxënësit e shkollave fillore, shkollave të mesme, të gjithë pjesëmarrësit potencial në procesin arsimor 
(reduktimi, kërkues të punës etj.) dhe të rriturit (të papunësuar, në dritën e rikualifikimit);  
- publiku i gjerë:  
Publiku i gjerë me theks të veçantë mbi prindërit (mesazhe dedikuar pjesëmarrësve të drejtpërdrejtë në 
arsim, po ashtu i tangon edhe ata prandaj janë përfshirë që të dy) dhe figura të tjera kyç (komunikim me 
prindërit, të cilët janë target grup i rëndësishëm); 
- Media: 
Me ndihmën e medias lehtë mund të ndërtohet imazh pozitiv për profesionet, shkollat, mësimin gjatë 
gjithë jetës, etj, komunikimi është vënë në nivel lokal, rajonal ose nacional, varësisht nga arritshmëria e 
atij për të cilin është dedikuar komunikimi; gjatë komunikimit me media duhet të arrihet jehonë; ndiqni 
se çka shkruajnë mediat për arsimin profesional dhe për arsimin për profesione dhe zeje, dhe sipas 
nevojës përgjigjuni me komente personale.  
 
 
Mjetet për promovim janë të shumëllojshëm, ndërsa në Manual do t’i prezantojmë ata të cilët janë më 
adekuat dhe më efikas për promovimin e profesioneve dhe zejeve. Promovimi mund të realizohet 
përmes ngjarjeve me materiale informative dhe/ose promovuese J në kornizën në vijim janë 
prezantuar mjetet më të shpeshta, ndërsa në pjesën e mëtutjeshme të Manualit do t’i përdorim në 
detaje ato të cilat do t’u ndihmojnë më së shumti. Kombinoni dhe kështu me sukses do t’i prezantoni 
përparësitë e programit të cilin e prezantoni. Çdoherë pyeteni veten në cilin prej tyre mund të 
mbështeteni dhe cili më së shumti ju intereson, si dhe me të cilin mund të lavdëroheni dhe cili ju dallon 
nga të tjerët J 
 
 
Mjetet për promovim:  
- ngjarje të ndryshme (konferenca, tryeza të rrumbullakëta, debate publike, shfaqje, ditë të portave të 
hapura, panaire etj.);  
- publikime, fletëpalosje, broshura, e-buletine; 
- prezantime personale (në media); 
- reklamime klasike (TV, radio dhe shpallje publike, shpallje on-lajn – banderola etj.);   
- produkte promocionale (fanella, bonbone, aksesorë për telefona celularë, strajca, notesë J);  
- gara shkathtësie të cilat janë pjesë e profesionit; 



 

8 

 

- organizim i vizitave në kompani; 
- faqe interneti (ueb komunitete, bllogje, aplikime, lojëra ...). 
 
Në pjesën në vijim të Manualit do të gjeni udhëzime dhe këshilla për atë se si të organizohen 
ngjarjet, si të realizohet prezantimi, të krijohet/përditësohet ueb-faqja, si në mënyrë efikase të 
bëhet prezantimi, si dhe shembuj të praktikës së mirë dhe ueb-linqe të dobishme. 
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 2  FORMAT E NGJARJEVE PROMOVUESE  
 
Mjetet për komunikim janë të lidhur ngushtë me ngjarjet konkrete në të cilat marrim pjesë ose në kuadër 
të të cilave dëshirojmë ta prezantojnë përmbajtjen konkrete. Së këtejmi, është me rëndësi të dihet kur 
të përdoret mjeti konkret, në mënyrë që komunikimi ynë të jetë sa më efikas. Më poshtë janë dhënë 
mjetet më të shpeshta për komunikim, të cilat përdoren gjatë promovimit të arsimit të mesëm 4-vjeçar 
profesional dhe 3 vjeçar për zeje dhe profesione, ndërsa në alinenë e parë është dhënë përshkrim i 
shkurtër se kur përdoren ata. 
 

 2.1  Organizimi i ngjarjeve (pasqyra e detyrave) 

 
Më së paku tri javë para ngjarjes: 
- përcaktohet përmbajtja, qëllimi, koha dhe vendi, 
- në bazë të përmbajtjes përcaktohen referuesit/pjesëmarrësit e mundshëm, 
- përmes telefonit ose personalisht u prezantohen konceptet dhe detyrat e tyre, 
- që në ditën e njëjtë, përmes e-postës, u dërgohen të gjitha informacionet e nevojshme 
(përshkrimi i ngjarjes, koha, vendi etj.) dhe data deri në të cilën pritni konfirmimin e prezencës, 
- do të caktoni moderator/nikoqirin e ngjarjes, 
- përpiloni listë të krejt asaj për të cilën keni nevojë: pajisje teknike (dhe person teknik), lule, 
ketering, fotograf, materiale për punëtorinë, materiale, tabela për udhëzime/shenja, shpallje në 
media, afishe J 
 
Dy javë para ngjarjes: 
- janë konfirmuar referuesit/pjesëmarrësit, 
- janë zgjedhur nënkontraktuesit e jashtëm dhe është porositur/ dhe realizohet çdo gjë që është e 
nevojshme, 
- të gjithë pjesëmarrësit i dinë qartë detyrat e tyre dhe afatet,  
- është përpiluar lista e gazetarëve të ftuar, 
- i keni të gjitha numrat e telefonave celularë të të gjithë pjesëmarrësve. 
 
Një javë para ngjarjes: 
-dërgoni ftesa (në formë elektronike dhe/ose me postë të rregullt), 
- pjesëmarrësve/referuesve dërgojuni skenar të detajuar për ngjarjen, çfarë do qoftë pyetje 
kornizë (në rast të debatit/tryezës së rrumbullakët), përshkrim i rrugëve deri te informacionet për 
lokalitetin – nëse është e nevojshme, 
- përgatitni materialet, 
- kontrolloni lokalin/et, 
- bëhuni të arritshëm dhe të gatshëm për sqarime, pyetje për gazetarët J 
 
Dy deri tre ditë para ngjarjes: 
- përkujtoni mediat përmes e-postës (nëse konsideroni se është e nevojshme edhe personat e 
tjerë të ftuar), 
- përmes telefonatave kontrolloni nëse pjesëmarrësit kanë nevojë edhe për diçka tjetër (sidomos 
për të punësuarit ose për personat e ftuar, në mënyrë që të mos harrojnë të vijnë në ngjarje), 
- përgatitni çdo gjë që është e nevojshme (materiale për punëtori, karrige shtesë, pajisje 
teknikeJ), 
- përgatitni pyetësor për evaluim.  
 
Një ditë para ngjarjes (por jo në ditën e ngjarjes, nëse është caktuar në mbrëmje/pasdite): 
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- përmes telefonit konfirmojeni prezencën e gazetarëve të ftuar,  
- lokalin/et përgatitni në mënyrë adekuate, 
- përgatitni listë të personave të pranishëm, 
- përgatitni pllaka për emrat e diskutuesve (emri, mbiemri dhe institucioni). 
 
Pas ngjarjes: 
- përmes mediave dërgoni njoftim për publikun, 
- përmes e-postës falënderoni përfaqësuesit/referuesit, 
- bëni evaluimin e ngjarjes, 
- shkruani raport të shkurtër, në të cilin do t’i shënoni disa kontakte të rëndësishme dhe 
informacione tjera të rëndësishme, të cilat në të ardhmen do të jenë të dobishme për ju (ose dikë 
tjetër).  
 
 
 
Agjenda dhe plani i përcaktuar do të na mundësojë kohë të mjaftueshme për t’i rregulluar gjërat 
nëse diçka nuk shkon si duhet. Të jemi të gatshëm për atë se ndonjëri nga të ftuarit mund ta 
anulojë prezencën e tij në moment të fundit dhe se mund të kemi numër më të madh/më të vogël 
të të ftuarve dhe se në këtë ndikojnë edhe disa faktorë të jashtëm (të themi, koha). Organizimi 
dhe realizimi i ngjarjeve kërkon nga ne përshtatje dhe gjindshmëri si dhe “gjakftohtësi”. Këto janë 
garancitë për ngjarje të suksesshme pavarësisht situatave të papritura. 
 

Gjatë planifikimit të ngjarjes detyrimisht përfshini nxënësit – stimuloni zhvillimin e qasjeve të reja 
me mjete përkatëse për motivim dhe mbani mend se nxënësit tuaj ju ofrojnë ndihmë të 
paçmueshme gjatë formimit të strategjisë, si dhe tema të cilat në mënyrë më efikase dhe 
tërheqëse do t’u ofrojnë potencial nxënësve të rinj. Nxënësit duhet të marrin pjesë në organizimin 
dhe realizimin, me ç’rast bashkërisht dhe në nivel të barabartë i formojnë rolet e tyre. Për shkak 
të kompleksitetit dhe relevancës së aktivitetit, konsultohuni edhe me kolegët e shkollës dhe 
shfrytëzoni mënyrat joformale – ndërsa për mendim këshillohuni edhe me miqtë, prindërit, fëmijët 
e tyre J 
 
 
Gjatë organizimit të çdo ngjarjeje duhet të përfshihen një ose dy persona, të cilët janë 
kompetentë për të dhënë përgjigje në pyetje dhe për të dhënë deklarata para gazetarëve. 
Përgatituni për atë se në çdo ngjarje ose aktivitet mund të marrin pjesë edhe gazetarë. 

  

 2.2  Ditë informative dhe ditë të portave të hapura  

Nxënësve ose nxënësve të ardhshëm, prindërve ose publikut tjetër, gjatë ditëve të prezantimit 
duhet t’u ofrohet më shumë sesa vetëm informacion që ka të bëjë me arsimin. Ata doemos duhet 
ta ndjejnë pulsin dhe atmosferën e shkollës, t’i njoftojnë mundësitë për aktivitete shkollore shtesë, 
të fitojnë informacione se çka mund të presin nga arsimi i fituar pas përfundimit të shkollimit 
(informacione mundësisht sa më të detajuara për profesionin ose zejen), ta kuptojnë lidhshmërinë 
me mjedisin më të gjerë (lidhjen dhe bashkëpunimin me kompanitë – mundësitë për punësim 
etj.)J 
 
Rrjedhën e tërë ditës shkruajeni në skenar për prezantim. Fjalimet dhe prezantimet e përfaqësuesve të 
shkollës harmonizoni mes vete, por keni kujdes në gjatësinë e tyre. Përgatitni plan të detajuar të lokalit. 
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SI ? 
Prezantimet duhet të ndahen në më tepër pjesë: 
 
- Mirëseardhje: një nxënës nga viti i fundit i shkollës së mesme duhet të ketë grup prej pesë personave, 
të cilëve do tua tregojë ambientet e shkollës. Vizitorët, në këtë mënyrë, mes tjerash, do të dëgjojnë 
edhe për ngjarjet e shkollës përmes syve të moshatarëve të tyre. Në këtë mënyrë do të shmanget pritja 
e panevojshme e mbledhjes së vizitorëve. 

 
- Pjesa formale: informacionet për institucion dhe për arsimimin. Të gjithë “ciceronët”, në kohë të 
caktuar, i dërgojnë vizitorët deri në lokalin ku do të zhvillohet prezantimi i shkollës. Kujdesuni të krijoni 
atmosferë të relaksuar dhe dialog midis përfaqësuesve dhe vizitorëve, por edhe bëjeni interesante 
vizitën për nxënësit, për prindërit e tyre dhe për të rriturit J  
 
Mos lejoni që publiku të bezdiset – prezantimi »zyrtar« duhet të jetë i shkurtër. Këtë pjesë mund ta 
realizoni pak më ndryshe, me ndarjen e vizitorëve në grupe nga 10 ose 15 persona. Çdo përfaqësues i 
shkollës/referues »e viziton« secilin grup – dhe në këtë mënyrë prezantimet do të bëhen më interaktive, 
fjalimet më pak formale dhe më të ralaksuara. Në këtë mënyrë edhe rrjedha e informacioneve do të  
jetë më e shpejtë. 
 
Përfaqësuesit e shkollave/mësimdhënësit duhet të jenë të arritshëm për çdo lloj pyetje edhe pas 
përfundimit të pjesës formale. Vizitorëve duhet t’u mundësoni bisedë me persona, të cilët profesionin 
ose profesionet në fjalë i realizojnë me sukses dhe e bëjnë me kënaqësi. Mundësojuni nxënësve të 
dëgjojnë storje të suksesshme. Ftoni edhe përfaqësues të kompanive të cilat i punësojnë ato kuadro.  
 
Pjesa praktike: para vizitorëve prezantoni përmbajtje interesante dhe zbavitëse, si dhe përfshini 
ata në vet prezantimin: për shembull, mundësi për bashkëpunim në ushtrime praktike ose në 
eksperimente. Kështu, për vizitorët mund të organizoni: 
- Prezantime multi-mediatike të punëtorive: vizitorët përmes pllakateve, këndeve me 

fotografi, prezantim të filmave ose përmes segmentit praktik, njihen me aktivitetin konkret të 
shkollës ose me profesionin; 

- Kuise zbavitëse të njohurisë: vizitorët i ndajmë në grupe sipas zgjedhjes së rastit (për 
shembull, meshkuj kundër femrave, prindërit kundër fëmijëveJ), në kuadër të të cilëve ata 
vendosin ose përgjigjen në pyetje të ndryshme zbavitëse në temën e zgjedhur; është me 
rëndësi që pyetjet të jenë të qarta dhe gradualisht më të vështira; në fund, grupi me më 
shumë përgjigje të sakta ose përgjigje më origjinale fiton më shumë pikë, kështu që shpallet 
fitues dhe merr dhuratë në formë të produkteve praktike të cilat i kanë bërë nxënësit e 
shkollës tuaj (dhe me këtë fiton stol, tortë, qethje dhe ngjyrosje të flokëve etj.); 

- Gara për njohje të instrumenteve ose teknikave: më së miri është të formohen grupe 
garuese mikse, në të cilat do të garojnë bashkë persona me njohuri të ndryshme praktike ose 
teknike; ushtrimet fillestare duhet të jenë më të lehta, adekuate për të gjithë nxënësit, por kini 
kujdes për sigurinë e çdo pjesëmarrësi; 

- Eksperiment magjik: nxënësit duhet të shndërrohen në magjistarë, të cilët përmes 
»truqeve« zbulojnë produkte të reja ose shërbime të cilat i kanë mësuar në shkollë – për 
shembull, ëmbëltorët në vend të lepujve të bardhë mund të zbulojnë lepuj prej çokollate, 
informatikanët dhe elektricistët me shtypje të butonit fillojnë laj-shou ose animacione 
komplekse në ekranet e kompjuterit. 

 
Mbani mend: imagjinata dhe kreativiteti juaj nuk njeh kufij! Pas pjesës zyrtare stimuloni vizitorët 
që ta shfrytëzojnë kohën për të zbuluar çdo gjë që u ofron shkolla (t’u prezantohen 
mësimdhënësit, t’i shohin ambientet – bibliotekën, klasat e specializuara, prezantimet e projektit, 
aktivitetet jashtë-shkollore, aktivitetet sportive J).  
 



 

12 

 

 
 
Pjesa jozyrtare: prezantimin përfundojeni në mënyrë zbavitëse. Në skenë ftojeni grupin muzikor 
të shkollës ose grupin e improvizuar (teatër të improvizuar). Nxënësit duhet në mënyrën e tyre tua 
prezantojnë vizitorëve idetë e dhe shkathtësitë e tyre. Disa javë para pjesës informative ftoni 
nxënësit (përmes radios së shkollës, gazetës ose përmes faqes së internetit) të paraqiten për 
pikat e tyre. Pastaj, bashkë me to formojeni programin final të pjesës joformale – zbavitëse të 
ngjarjes. 
 
Të gjithë pjesëmarrësit mund t’i befasoni me vizitë ose shfaqje të ndonjë personi të njohur 
(sportist, këngëtar, udhëheqës i TV-së, biznesmen J), i cili në rininë e tij ka mësuar në shkollën 
tuaj. Në fund, për të gjithë pjesëmarrësit, mund të organizoni koktej. Sponsorët e koktejit mund t’i 
gjeni në mesin e bukëpjekësve lokal, tregtarëve, restoranteve. 

  

 2.3  Punëtoria për prezantimin e profesionit dhe testimin e 
shkathtësive në detyrat tipike të punës 

 
Këto ngjarje janë tejet të rëndësishme sepse ato paraqesin informacionin e parë të cilin e pranon 
personi për programin konkret, profesionin ose për shkollën. Nga ky prezantim do varet nëse nxënësit 
potencial do të kërkojnë informacione për programin konkret ose do të vendosin se për një gjë të këtillë 
nuk “ia vlen të mundohen”. 
 
KUR? 

Parashikoni, në kuadër të ditëve të portave të hapura, aktivitetet shkollore, javët tematike J 
 
ÇKA? 
- Prezantim i arsimit për profesion konkret, 
- Prezantim praktik të profesionit. 
 
E RËNDËSISHME: 
- mos ligjëroni – tregoni storje (për profesionet, për mundësitë, ardhmërinë, sigurinë sociale, 

punësimin), ndërsa sidomos në qendër të storjes vendoseni njeriun; 
- storja duhet të jetë e vërtetë (shmangni klishetë, mos-sinqeritetin, ekzagjerimet ose situatat idile) që 

tua përvetësojë edhe zemrën edhe kokën; 
- bëhuni kreativ – inspirimin mund ta gjeni në literaturë, filma, muzikë, pop-kulturë; 
- mos harroni: kreativiteti dhe profesionalizmi janë njësoj të rëndësishëm; 
- vendosni bashkëpunim – në promovim përfshini realizuesit e profesioneve deficitare dhe/ose 

premtuese (zyrat rajonale të dhomave ekonomike, agjencitë për punësim, organet kompetente të 
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit ...) dhe: 

a) realizuesit e programit për lëndë teknike në shkollat fillore, 
b) autorët dhe realizuesit e përmbajtjeve të zgjedhura, lëndët në shkolla,  
c) realizuesit dhe organizatorët e qarqeve për aktivitete jashtë-shkollore, 
d) mësimdhënësit, të cilët do t’i përgjigjen me lehtësi përgatitjes së prezantimit për 

profesione dhe programeve mësimore, 
e) këshilltarët e punësuar në shkolla, 
f) shkollat fillore (në bankat shkollore të cilat ulen nxënësit e ardhshëm!), 
g) prindërit, 
h) kompanitë lokale (lidhjen mund ta bëni përmes prindërve); 
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- vendosni bashkëpunim ndërmjet shkollave dhe kompanive: ekskursione në shtypshkronja, në 
restorant ose hotel. Mund të zhvilloni edhe sistem të vizitave ose ekskursioneve (për shembull: çdo 
vit, një herë në muaj u prezantohet një profesion). 

 
Në prezantim duhet të përfshini program profesional (ligjërata ose prezantime, demonstrime, 
fjalime etj.) dhe zbavitës (vallëzim ose pikë muzikore, kuis shpërblyes, shfaqje në teatër të 
improvizuar). Përgatitja e kujdesshme do t’ju ndihmojë t’i zgjidhni të gjitha paqartësitë dhe ta 
eliminoni tremën para daljes në skenë. Zgjidhni me vëmendje të gjithë ata të cilët do të garojnë 
sepse për prezantimin duhet të përgatiten mirë dhe ta ushtrojnë pikën apo tekstin e tyre.  
 
Gjatë prezantimit të shkollës ose profesionit duhet t’i gjeni të dhënat më interesante, njerëzit ose 
proceset dhe ata t’i përfshini në program. Programin duhet tua prezantoni amatorëve, nxënësve 
të cilët kanë dëshirë të regjistrohen ose prindërve të tyre. Prandaj, përmbajtja në përgjithësi duhet 
të jetë e kuptueshme, e mbështetur me shembuj konkret dhe e transmetuar me humor. 
 

 2.4  Punëtoria për pjesëmarrësit potencial në arsimin e mesëm 4-
vjeçar profesional dhe 3-vjeçar për profesione dhe zeje  

 
KUR? 

Ngjarjen e organizojmë në kuadër të ditëve të portave të hapura, aktiviteteve të shkollës, ditëve 
tematike J 

 
ÇKA? 
- Prezantim i arsimit për profesion konkret, 
- Prezantim praktik të profesionit ose zejes. 
 
KUSH? 
- Grupe më të vogla (8–10 pjesëmarrës); 
- I realizon person me përvojë në profesion, i cili i di mirë mesazhet kryesore dhe grupet e 
interesit; 
- Punëtori për praktikë ose pjesë të tyre, të cilat mund t’i udhëheqin nxënësit e klasave më të 
larta. 
 
 
Shembull të detyrave për punëtorinë  
(tema: Prezantim i karrierave premtuese nga rajoni juaj) 
 
Nxënësve (të cilët vendosin për arsim të mesëm profesional dhe arsim për zeje ose të ata të cilët e 
kryejnë arsimimin), fillimisht u shpërndajmë një pyetësor të shkurtër për atë se, cila është zeja më 
ideale ose më e dëshiruar të cilën duan ta ushtrojnë.  
Rezultatet e mbledhura shënohen në tabelë dhe pastaj prezantohet shkalla e profesioneve të pritshme 
në rajon. Bashkërisht e përpilojmë dhe zhvillojmë (jo) ngjashmërinë e të dyja listave. Pjesëmarrësit 
përpilojnë listë të argumenteve PËR dhe KUNDËR për profesionet dhe zejet premtuese, si dhe shkallën 
e përparësive për ato profesione, nga këndvështrimi i tyre. Në punëtori, në këtë pikë, mund të 
përfshihet edhe përfaqësues/it të kompanisë/ve të cilët ofrojnë punë për këto profesione. Ata, në 
mënyrë të qartë dhe të detajuar, i prezantojnë mundësitë për punësim, si dhe sfidat profesionale të cilat 
ekzistojnë në industrinë e tyre. 
 
 
Shembull të detyrave për punëtorinë për prezantimin e programit marangoz dhe përpunues të drurit në 
ditën e portave të hapura  
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Pjesëmarrësit ndahen në grupe me nga 5 persona. Secilit grup i caktojmë udhëheqës nga nxënësit më 
me përvojë të shkollës. Grupet garojnë në 3 shkathtësi ose në 3 lëndë. 
Propozojmë lëndët ose shkathtësitë si vijojnë:  
- Me lugë deri te supa: cili grup, brenda afatit sa më të shkurtër, do të bëjë lugë druri për të gjithë 

anëtarët e grupit dhe pastaj të gjithë së bashku më së shpejti do ta hanë tenxheren me supë; 
- Cili sferë është më e rrumbullakët: cili grup do t’ia dal nga druri kub të bëjë sferë me diametër prej 

për shembull 12 cm; testin e përshtatshmërisë e realizojmë në atë mënyrë që të gjitha sferat i 
lëshojnë përmes rampës së bërë paraprakisht; sfera e cila do të rrokulliset më larg do të shpallet 
për fituese; 

- rrëmojëse për dhëmbë - rekorder: Udhëzimi është i thjeshtë – ai grup i cili do t’ia dalë që brenda një 
minute të radhitë numër më të madh të rrëmojëseve; kualitetin e rrëmojëseve të radhitura e 
vlerëson komisioni, i cili pastaj e shpall fituesin. 
 

 2.5  Orë mësimore në temë për profesione të ndryshme 

 
Skenën stoliseni konform temës së caktuar dhe përgatitni rekuizitat. Keni kujdes: me prezantimin 
bëni përpjekje të ndërtoni urë besimi ndërmjet shkollës/profesionit dhe publikut të ftuar (prindërve, 
nxënësve). Prandaj, assesi mos e nënçmoni publikun; mishërohuni me rolin e tyre: çka kishit 
dëshiruar ju të dëgjonit ose të përjetonit gjatë prezantimit? 
 
 
 
ÇKA? 

Mund të përfshini edhe prezantimin e një filmi të shkurtër, prezantim Powerpoint, prezantim 
interaktiv (përmes punëtorisë) të profesionit të përzgjedhur, bisedoni me dikë që është i 
suksesshëm në atë profesion, prezantoni një shfaqje të caktuar, shpërndani materiale 
informative (interesante, tërheqëse dhe prej të cilave mund të nxirret mësim) për profesionin, 
lojëra të cilat do ta afrojnë profesionin J  

 
 
E RËNDËSISHME: 
- Orët mësimore duhet të planifikohen me kujdes: siguroni se e keni idenë bazë dhe ndërthurje të 
rëndësishme mes aktiviteteve të caktuara, ngjarja duhet të ketë fillimin dhe përfundimin e vet »edhe 
kokë edhe bisht«;  
- Mendoni për kohëzgjatjen (varësisht nga ajo se a kemi mysafirë, cilët aktivitete i kemi 
parashikuar, a kemi prezantim multi-medial J) – a mjafton një orë ose nevojiten bllok-orësh etj.;  
- Mendoni nëse keni përfaqësues nga të gjitha klasat ose do të organizoni ngjarje më të madhe, 
në të cilën profesioni/profesionet do t’i prezantoni përnjëherë për të gjitha grup-moshat.  
 

 2.6  Ngjarje të panaireve 

 
Në mesin e llojeve të panaireve, në të cilët në mënyrë aktive mund t’i promovojmë profesionet, bëjnë 
pjesë panairet për punësim, si dhe ngjarje tjera të ngjashme të cilat ofrojnë takime të institucioneve 
arsimore, punëdhënësve dhe sponsorëve, si dhe të institucioneve dhe kompanive të tjera të cilat marrin 
pjesë në procesin arsimor. Së këtejmi, i ndajmë (konform ekspozuesve, organizatorëve dhe grupit të 
interesit të panaireve, si dhe vizitorëve) në: 
- Panaire punësimi dhe  
- Panaire arsimi. 
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PSE? 
 
Panairet e punësimit janë të rëndësishëm meqë:  
- ata ofrojnë mundësi për fitimin e profesionit, 
- ata ofrojnë mundësi për përparim në karrierë, 
- ata paraqesin mundësi për punësimin e të rriturve, 
- aty marrin pjesë institucione partneriteti të tregut të punës. 
  
Panaire për punësim: 
- zakonisht u dedikohen gjeneratave më të reja, 
- në to, me programe të tyre, prezantohen shkollat, punëdhënësit, trajnuesit, personat të cilët 
ofrojnë aktivitete të ndryshme,  
- përmes bashkimit të ngjarjeve, ofrimit të informatave në fushën e arsimit dhe punësimit, si dhe 
në aktivitete të tjera. 
 
 
ÇKA? 
 
Si njëri nga ofertuesit e shumtë në panair duhet të përpiqeni të jeni të dukshëm, të ndryshëm dhe të 
veçoheni. Vetëm në këtë mënyrë do ta fitoni vëmendjen e vizitorëve. Prandaj, përkushtoni vëmendje të 
mjaftueshme stendës në të cilën prezantoheni. Dekorojeni me ngjyrat e juaja dhe me mbishkrime të 
dukshme dhe kujdesuni të keni numër të mjaftueshëm personash për të dhënë informata. Madje edhe 
me një sfond tingujsh diskret mund ta tërhiqni vëmendjen. 

Në hapësirën e panairit bëhuni të dukshëm, të ndryshëm, prominent. Vizitorëve ofrohuni materiale të 
përpiluara joshëse dhe interesante, bëni dhurata promotive dhe mos harroni ta vendosni vulën e juaj 
personale; siguroni persona për të dhënë informata në hapësirën e panairit, komunikim më të madh, si 
dhe organizoni biseda me person të njohur dhe ftoni vizitorë të panairit të takohen me të ... 

Ofroni broshurë të përgatitur në mënyrë tërheqëse për prezantim. Kjo mund të jetë shumë më shumë 
sesa një publikim i thjeshtë – vetë forma dhe materiali mund të ndërlidhet me shkollën ose profesionin 
tuaj.  
Ofroni sa më shumë produkte, siç janë aksesorë për celularë, gota çaji, mausepad, USB, çanta 
pëlhure, notes, stilolapsa dhe inventar tjetër të imët shkollor. Duhet të përzgjidhni të atillë që janë 
specifik dhe të rëndësishëm për procesin arsimor në shkollën tuaj. Gjeni produktin i cili më së shumti i 
përgjigjet shkollës tuaj dhe në të gjitha produktet vendosni një nënshkrim diskret – logon e shkollës. 
Kujdesuni që të gjitha këto »dhurata« të jenë në vend të dukshëm për vizitorët që ata të mund t’i marrin 
kur do të kalojnë pranë tyre. 
 
Gjatë prezantimit të produkteve/dhuratave kujdesuni për personin dhe kualitetin. Produktet duhet të 
jenë të përdorshme, interesante për grupin e interesit, si dhe të kenë ambalazh tërheqëse. Logot duhet 
të jenë diskrete, ndërkaq mesazhin tuaj përcilleni përmes karikaturës ose një slogani.  
Vështrim: në përputhje me autoren e Manualit, produkti më i popullarizuar për promovim është 
mausepad-i i një centrali bërthamor suedez. Ai ishte pak më i madh nga madhësitë e zakonshme dhe 
në të, me një stil grafik është shkruar: Power to the people (Fuqia – energji elektrike për njerëzit). Në 
këndin e poshtëm të djathtë, me shkronja të vogla qëndron emri i stacionit bërthamor. Nëse nuk ishte 
slogani spirituoz dhe nëse emri i stacionit ishte shkruar me shkronja më të mëdha gjithsesi se nuk do ta 
vendosja mbi tavolinën time të punës.  
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Element tjetër tërheqës nëpër panaire është ushqimi. Ushqimi çdoherë i tërheq vizitorët, aq më shumë 
nëse ka aromë joshëse dhe nëse është pa pagesë. Mund të porositni bonbone dhe biskota të vogla prej 
çokollate, të cilat e mbajnë mbishkrimin/logon e shkollës në ambalazh. 
 
KUSH? 
 
Përfaqësuesit e shkollës/personat për informim duhet të jenë komunikues dhe transparent. Kujdesuni 
që ata të jenë të komunikueshëm me vizitorët që t’u ofrojnë informata të mjaftueshme për arsimin, për 
ngjarjet plotësuese në shkollë, për informata praktike dhe projektuese për profesionin. Krahas 
përfaqësuesit të shkollës duhet të marrin pjesë edhe nxënësit dhe personat të cilët me sukses dhe me 
kënaqësi i kryejnë profesionet e caktuara. 
 
E RËNDËSISHME: 
 
Çdoherë duhet të jeni koshient për objektivat e panairit, siç është shpërndarja e informatave për një 
shkollë dhe profesion të caktuar ... por edhe: 
- mbledhja e të dhënave nga kontaktet me vizitorët në mënyrë që të mund t’i njoftoni edhe përmes 

postës elektronike; 
- vendosja e marrëdhënies së partneritetit me ekspozues të tjerë; 
- promovimi i bashkëpunimit ndërmjet shkollave, fakulteteve, kompanive, institucioneve të cilat në 

këto ngjarje njoftohen me punën e tyre, si dhe me mundësinë e zhvillimit të bashkëpunimit. 
 

 2.7 Televizioni ose radio: prezantim, deklaratë, intervistë 

 
Ky lloj i komunikimit më së shumti u dedikohet teleshikuesve/dëgjuesve që para tyre të prezantohen, të 
japin deklarata dhe intervista. Është me rëndësi të përcaktohet cili është publiku juaj me qëllim që 
mesazhet t’i përshtatni në atë mënyrë që të jenë më efikase. 
 
KUR? 

 
Më së shpeshti në prezantime na ftojnë vetë përfaqësuesit e mediave, prandaj nëse dëshirojmë të 
theksojmë diçka të rëndësishme mund të merremi vesh me ta për incizimin e ndonjë deklarate të 
shkurtër (për shembull, për ndonjë sukses nacional ose ndërkombëtar të nxënësve të shkollës, për 
reagimet e ngjarjeve aktuale etj.). 

 
ÇKA? 
 
- mesazh i qartë dhe argumentim i mirë (kërkon përgatitje), 
- respektim të afateve kohore, 
- pjesëmarrje aktive, 
- shembuj konkret. 
 
E RËNDËSISHME: 
 
- kultura e të folurit, 
- jehona (nëse ka më tepër bashkëbisedues, koha e përcaktuar duhet të organizohet mirë me 

bashkëbiseduesit, gjithsesi duke i respektuar rregullat e kulturës së të folurit – para së gjithash 
të mos u ndërhyjmë në fjalë njerëzve të tjerë), 

- shembull i komunikimit joverbal (televizioni). 
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 2.8  Konferencë për media 

 
Me pres konferencë fitojmë hapësirë më të madhe të mediave kështu që mund t’u drejtohemi të 
gjithëve. Së këtejmi, e konsiderojmë si ngjarje më të rëndësishme me të cilën dëshirojmë të fitojmë 
mbulimin mediatik, por edhe gazetarët mund të bëjnë përzgjedhjen e numrit të madh të ftesave të cilave 
u përgjigjen. 
 
KUR? 
 

E organizojmë gjatë ngjarjeve (më) të mëdha (hapjes së shkollës së re, organizimit të panairit 
më të madh për punësim në rajon etj.). pres konferenca mund të thirret edhe për ngjarje më 
pak të rëndësishme relevante, por jo më shpesh se dy herë në vit. 
 

 
ÇKA? 
 
- Skenari (përfshini moderatorin i cili do të kujdeset për pjesën hyrëse dhe për konkluzionin, si 
dhe për leximin e tekstit), 
- ftesa (mos e harroni logon dhe të dhënat e personit për kontakt), 
- diskutues të koordinuar, 
- materiali (mapa e prezantimit, broshura), 
- lista e të pranishmëve, 
- mesazhi për publikun (mos e harroni logon dhe të dhënat e personit për kontakt, shembullin 

mund ta shihni në Kapitullit 8.3). 
 
E RËNDËSISHME: 
 

Kemi kujdes për kohën dhe ditën përkatëse (më adekuate është dita e martë, e mërkurë ose e 
enjte, ndërmjet orës 10:00 dhe 13:00). 

 
Si të shkruhet një komunikatë e mirë për publikun? 
 
- Tema duhet të ndërlidhet me titullin i cili duhet të jetë i shkurtër dhe me karakter informativ; 
mund të përdoret edhe nëntitulli. 
- Të gjitha informatat e rëndësishme duhet të sublimohen në paragrafin e parë – hyrja duhet të 
shkruhet me shkronja të trasha (bold) dhe doemos duhet t’i përmbajë përgjigjet e të gjitha 
pyetjeve kryesore: çka, kur, ku, si, pse. 
- në pjesët e tjera vijojnë informatat e tjera të ndara sipas rëndësisë; pjesën e fundit dedikojeni 
për çfarë do lloj sqarimesh në sfond në lidhje me historinë J 
- Çdoherë në mesazh shënoni të dhënat e personit për kontakt, i cili gazetarëve do të mund t’u 
ofrojë më shumë informacione. 
- Në të përfshini edhe pjesë të rëndësishme nga fjalimet (në formë të deklaratave). 
- Dorëzoni edhe fotografi me rezolucion të lartë. 
 

 2.9  Tryezë e rrumbullakët, diskutim publik 

 
Ato i dedikohen publikut më të gjerë. Përpiquni të ftoni bashkëbisedues interesant, të cilët në mënyrë 
cilësore dhe interesante do ta prezantojnë temën e përzgjedhur. Debati publik është më shumë 
profesional dhe zakonisht dedikohet për bisedë në kuadër të profesionit, sektorit joqeveritar dhe shtetit, 
ndërkaq tryeza e rrumbullakët mundëson liri më të madhe dhe është më e relaksuar. 
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KUR? 
 

Ato realizohen në kuadër të një ngjarje më të madhe (panair për arsim, ditë të portave të 
hapura etj.) ose në lidhje me ngjarjet aktuale (për shembull, prezantim i reformave të sistemit 
shkollor, debat publik për profesionet deficitare dhe mundësive për punësim në rajonin i cili 
ballafaqohet me papunësi të lartë). 

 
KUSH? 
 
- katër deri gjashtë diskutues (të zgjedhur me kujdes, të cilët i dinë në mënyrë tërheqëse dhe 

interesante t’i prezantojnë temat e profesionit), 
- moderator i cili duhet ta njeh temën, 
 
E RËNDËSISHME: 
 
- Nuk duhet të ketë tema shumë të gjera (të fokusohemi në një fushë problematike). 
 
Shembull i profileve të bashkëbiseduesve për tryezë të rrumbullakët, të përgatitur për temën e arsimit 
profesional dhe zejeve, grupi i mesëm i interesit janë nxënësit e arsimit fillor dhe prindërit e tyre: 
  
- person (i njohur), i cili ka kryer arsim profesional ose arsim për zeje dhe punon në profesionin e tij,  
- dikush që nxënësit e arsimit fillor dhe prindërit e tyre do t’i këshillojë për arsimim të mëtutjeshëm, 
- dikush që do ta prezantojë Qendrën për Arsim Profesional, Ministrinë e Arsimit dhe Sportit ose Entin 
për Punësim,  
- dikush që është punëdhënës – me arsim të kryer profesional ose arsim për zeje,  
- dikush që edhe vet është nxënës i shkollës së mesme për profesione dhe zeje,  
- moderator me përvojë. 

  

 2.10  Punëtori/takim pune me ofruesit lokal të informatave  

 
Punëtoria është formë e komunikimit, e cila mundëson lidhje të fuqishme ndërmjet organizatorëve të 
punëtorisë dhe pjesëmarrësve të saj. Ajo është veçanërisht efikase nëse sigurojmë realizues kualitativ 
dhe program dhe nëse kujdesemi për pjesëmarrje aktive të secilit person të inkuadruar. Përmes 
punëtorisë mund t’i angazhojmë të punësuarit në arsim të mendojnë për promovimin. Në punëtori i 
ftojmë ofertuesit lokal të informatave si Entin për Punësim, klubet të cilët ndihmojnë për gjetjen e 
punës... 
 
KUR? 

Punëtoria organizohet në kuadër të një ngjarjeje më të madhe, aktivitetit apo si pjesë e 
seminarit për arsim profesional (për profesionistë të cilët në mënyrë aktive merren me arsimin 
profesional dhe arsimin për profesione dhe zeje). 

 
ÇKA? 

Përgatitje e promovimit të arsimit për profesion të caktuar, i cili zhvillohet në kuadër të ditëve të 
portave të hapura. 

 
KUSH? 
- Grupe më të vogla (8–10 pjesëmarrës), 
- I kryen ekspert nga fusha e komunikimit, i cili i dinë mesazhet kryesore dhe grupet e interesit, 
- Punëtorinë e drejton udhëheqësi me ndihmësit. 
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Shembull i detyrave për punëtorinë për promovimin e arsimit profesional dhe arsimit për zeje  
 
Pjesëmarrësit i ndajmë në dy grupe me nga tre persona dhe grupeve u japim udhëzime për të 
përgatitur një skemë të sajuar se si të tejkalohen paragjykimet për arsimin për profesione dhe zeje 
(grupi 1.) dhe paragjykimet për ata të cilët ndjekin shkolla profesionale ose shkolla për zeje ose 
profesione (grupi 2.). Në përputhje me zhvillimin e skemave të sajuara, gjatë diskutimit që do të pasojë, 
do të duhet të prezantohen qëndrime edhe kundrejt dy personave të tjerë të cilët i prezantojnë: a) roli 
tipik i prindërve, të cilët dëshirojë që në çdo mënyrë fëmijën ta regjistrojnë në gjimnaz dhe b) roli tipik i 
nxënësit të shkollës fillore, i cili dëshiron të jetë si nxënësit e tjerë të klasës së tij dhe të shkojë në 
gjimnaz dhe as që merr guximin të mendojë për shkollë profesionale. 

 
Në kuadër të punëtorisë mund të organizohet, për shembull, simulim i shfaqjes publike, në momentin 
kur do të jenë të pranishëm numër më i madh i bashkëbiseduesve (tryezë e rrumbullakët, emisione TV, 
ballafaqime J). Secili nga të pranishmit do të ketë mundësi që të shpalos çështje të rëndësishme (për 
shembull, t’i prezantojë avantazhet e arsimit profesional, ta prezantojë konceptin e mësimit gjatë gjithë 
jetës). Kjo kërkon bashkëpunim interaktiv të të gjithë pjesëmarrësve në punëtori në kuadër të të cilës 
mund të zhvillohet debat për atë se pse diçka është e mirë dhe e rekomandueshme dhe pse nuk është, 
ndërsa mendimin e vet profesional e shpalos udhëheqësi i punëtorisë, i cili pjesëmarrësve do t’u 
ndihmojë me këshilla të tij. 
 
 
Shembuj të temave të mundshme për përmbajtjet e punëtorisë: 
 

a)  prezantimi i profesioneve deficitare në rajon të caktuar; 
b) prezantim i karrierave premtuese në rajon të caktuar; 
c) prezantim i potencialeve enkas të dedikuara për stimulimin e zhvillimit të ideve të sipërmarrësisë 

dhe punësimit, si dhe për bashkëpunim midis sektorëve - arsim dhe punësim; 
d) njoftimi me rrjedhën e reformave të arsimit të mesëm profesional dhe arsimit për profesione dhe 

zeje (çfarë përparësi sjell, kualiteti i arsimit, punësimi i njerëzve të cilët i arsimon); 
e) motivimi i mësimit gjatë gjithë jetës dhe mundësimi i kushteve për zbatimin e këtij lloji të 

mësimit;  
f) diskutim për reputacionin shoqëror të profesioneve dhe pasojat të cilat i ka mbi regjistrimin në 

shkolla profesionale dhe në shkollat për profesione dhe zeje; 
g) si të përforcohet partneriteti dhe të zhvillohet dialogu ndërmjet partnerëve në arsimin për 

profesione dhe zeje (dhomat ekonomike, shoqatat, sindikatat, shteti, konzorciumi i shkollave 
J); 

h) si të vendoset bashkëpunimi dhe të formohet rrjeti efikas dhe profesional për zhvillimin e arsimit 
profesional – prezantimi i domosdoshmërisë dhe dobisë nga bashkëpunimi. 
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 3 MJETE PËR KOMUNIKIM TË DEDIKUARA PËR 
PREZANTIMIN E SHKOLLËS DHE PROFESIONIT  

 

 3.1  Këshilla për prezantim/ligjërata 

 
Kur e prezantoni shkollën, institucionin, programin, aktivitetin etj., mos ligjëroni por bindni. Si të 
bëheni bindës? 

Planifikojeni paraqitjen tuaj. mendoni se kush është publiku juaj dhe çfarë mesazhi dëshironi të 
dërgoni. Nëse janë prindërit dhe nxënësit – trembëdhjetë dhe katërmbëdhjetë vjeçar, bëni 
përpjekje që t’i bindni të dyja palët. Ata kërkojnë qasje më ndryshe nga biznesmenët ose 
kandidatët për arsimin e të rriturve. Çdoherë adaptojuni publikut – si në aspekt të përmbajtjeve 
ashtu edhe në aspektin e mënyrës së shkëmbimit të informatave. Përpiloni draft – të përbërë nga 
tri ose katër pika kryesore (të cilave doemos duhet t’u përmbaheni). Nëse janë pika të caktuara 
përmbajtjesore, vendosni se si më së miri do t’i prezantoni. Thirruni në statistikë dhe bëni 
zhonglerin me numra të cilët mund t’i gjeni në literaturë, në filma me çka për prezantimin e temës 
së caktuar do ta ndihmoni vetveten me citate, shkëputje etj., me rrëfimin e një historie personale, 
me përdorimin e shembujve konkret, krahasimeve? 

Shembull i planit për prezantimin e shkollës 

1. Informata themelore (kush jemi ne, kë arsimojmë, në sa klasa etj.). 

2. Avantazhe (qasjet e rinovuara, tradita e gjatë, bashkëpunimi i mirë me ekonominë, aktivitete 
plotësuese J). 

3. Roli personal (pse dëshiroj të punoj në këtë shkollë, ngjarje/anekdotë që lidhen me shkollën dhe 
me aktivitetet plotësuese). 

4. Vizioni dhe sfidat (vizioni personal, i shkollës ose vizioni për profesionin).  

Prezantimi doemos duhet të ketë hyrje, përmbajtje dhe përfundim. Mund të filloni me pyetje 
provokuese, fakt ose ngjashëm. Në fillim caktoni atë që do ta flisni dhe sa kohë do të zgjasë. 
Bëhuni të strukturuar.  

Përpiquni të mos flisni shumë gjatë. Që në fillim përcaktoni se sa do të jetë koha e arsyeshme 
e prezantimit, të cilën nuk guxoni ta tejkaloni.  
 
Flisni qartë dhe thjeshtë. Përdorni sa më pak fjalë dhe koncepte të panjohura dhe të pazakonta. Nëse 
i përdorni, tregoni publikut se çfarë domethënie kanë.  
 
Mos u bëni negativ dhe mos kritikoni. Kuptohet se nuk është çdo gjë ideale, ndërsa këtë do ta 
dalloni (nëse ka kuptim dhe lidhet me temën). Nëse shprehni mospajtim dhe dëshpërim, një gjë e tillë 
do të vërehet – si emocionalisht ashtu edhe në aspekt kohor. Situatat e këtilla nuk janë të pëlqyeshme 
për qërim hesapesh dhe për ankesa ndaj komunës, sistemit, qeverisë etj.   
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Përdorimi i pajisjeve elektronike të cilat mund ta rrisin efikasitetin e prezantimit tuaj. Respektoni 
rekomandimet të cilat mund t’i gjeni në Kapitullit 3.2. Shënimet në tabelë zakonisht cilësohen si të 
ngadalta. 
Përfundoni me efekt. Përpiquni të mbahet mend me diçka të vlefshme. Sidomos është me rëndësi të 
përfundoni me kohë dhe me stil. Fjalët »uh, sa u bë ora/Më vjen keq, nuk kemi kohë«, në mes të fjalisë, 
nuk do të lë përshtypje të mirë. 
 
Pritni edhe pyetje dhe përgatitni përgjigjet. Nëse nuk dini ndonjë gjë mos e zgjatni. Merruni vesh se 
përgjigjet do t’i dërgoni (për shembull përmes e-postës) ose personin drejtojeni në adresën përkatëse. 
 
Përsëritja çon në përsosje. Ushtrojeni prezantimin tuaj, por mos e mësoni përmendësh. Gjithashtu, 
mateni kohën. Kurrë mos lexoni – për mbështetje dhe ndjenë të sigurisë përgatitni një fletë të vogël 
dhe në të shkruani fjalët kryesore. 
 
Mos u bëni rigjid. Referojuni iniciativave dhe përgjigjeve të publikut. Detyrë e juaj nuk është që me çdo 
kusht ta tregoni atë që e keni përcaktuar, por t’i ofroni publikut ato informacione të cilat dëshirojnë t’i 
dëgjojnë dhe për të cilat kanë nevojë, mos e harroni rëndësinë e komunikimit joverbal.  

Në fund të prezantimit tuaj, ftojeni mikun dhe në fund të paraqitjes tuaj kërkoni vlerësim. Vërtetë është e 
vështirë të dëgjohen gabimet personale, por vetëm në këtë mënyrë mësohet. Nëse është e 
përshtatshme mund të ndani edhe formularë për evaluim dhe kështu do të fitoni edhe mendimin e 
publikut dhe mbi këtë bazë do ta rafinoni paraqitjen tuaj. 

 3.2  Këshilla për përpilimin e prezantimit elektronik 

 
A Prezantimet elektronike nuk janë rrëfime/storje 

• Prezantimet më të mira kanë pak fjalë apo s’kanë fare.  
• Njerëzit nuk shkojnë në prezantime për të lexuar nga ekrani por për ta dëgjuar 
prezantuesin.  
• Gjatë përpilimit të tekstit kufizojeni përdorimin e fjalëve – shënoni pikat kryesore. Po ashtu, 
evitoni formimin e fjalive. 
• Nëse shfrytëzoni alineja, ato nuk duhet të jenë më shumë se pesë në një diapozitiv.  

 
Para prezantimit shmangni të gjitha gabimet drejtshkrimore dhe gabimet teknike.  
Prezantimin dërgojeni për lekturë ose për kontroll tek bashkëpunëtorët e juaj.  
 
 
Gabimin më të madh, të cilin mund ta bëni, është ta shkruani përmbajtjen e prezantimit dhe pastaj 
vetëm ta lexoni! 
 
 
B Prezantimet elektronike mund të jenë rikujtues kreativ   
Kreativitetit lërjani derën hapur dhe mos i harroni rregullat për formimin dhe për dukjen vizuale.  
 
• Diapozitivat duhet të kenë një pamje të unifikuar, e cila mund të bazohet në pamjen e përgjithshme 
grafike të shkollës. 
• Bazën e unifikuar mund tua vendos dizajneri, por përpiquni t’i shmangni ato të cilat ua ofron 
Programi Pawepoint. 
• Nëse i formoni vet, ngjyrat zgjidhni me kujdes. Disa teori të përdorimit të ngjyrave mund t’ju 
ndihmojnë: http://www.creativepro.com/article/learning-to-use-color-on-your-web-site  
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• Zgjidheni me kujdes ngjyrën e tekstit – ngjyra të errëta të vendosura në sfond me ngjyrë të hapur do 
ta bëjnë tekstin të lexohet mirë dhe të ofrojë një elegancë të qetë. Por gjithsesi, me ngjyrat mundeni 
edhe të luani. Principi themelor është se ngjyrat e ftohta janë më adekuate për sfond (për shembull, 
ngjyra gri ose e gjelbër), ndërsa ngjyrat e ndezura përdorni për objektet në qendër (për shembull, 
ngjyrën e kuqe ose portokalli).  
• Përdorimi i clipart (ClipArt është përmbledhje e fotografive/ilustrimeve ose ikonave të bëra me dorë 
ose në kompjuter) nuk rekomandohet. Më mirë është të përdorni fotografi cilësore. Në faqe të 
ndryshme të internetit mund të bleni me çmim të lirë fotografi profesionale, të cilat prezantimin tuaj do ta 
bëjnë më dinamik. Një faqe e këtillë është iStockphoto (http://www.istockphoto.com). 
• Fotografitë e diapozitivave të faqeve të para mund të ndahen nga sfondi, ndërkaq mes tjerash 
rekomandohet të njësohen me sfondin. Këtu mund ta thirrni për ndihmë teknikun grafik.  
• Përdorni fond të lexueshëm. Ekspertët rekomandojnë përdorimin e fondeve joserif (për 
shembull, Arial), sepse për shkak të rezolucionit më të madh ato lexohen më lehtë sesa fondet serif 
(për shembull, Times New Roman). Fondet serif janë ato të cilat janë stolisur me formësim, ndërsa 
joserif-ët nuk kanë elemente të këtilla dhe prandaj janë më të pastër dhe nuk dridhen gjatë projektimit të 
shkronjave J 
• Keni kujdes me madhësinë e shkronjave – shkronjat doemos duhet të jenë mjaftueshëm të 
mëdha në mënyrë që të mund t’i lexojnë personat të cilët janë ulur në rreshtat e fundit dhe të mos jenë 
më të vogla se madhësia 30.   
• Shmangni tabela dhe përdorni grafikon dhe rrethe. 
• Audio dhe video klipet ose një film i shkurtër mund ta bëjnë më interesante prezantimin, por 
përdorni kohë pas kohe dhe jo shumë shpesh. Audio efektet ekzistuese të cilët shërbejnë si kalim midis 
diapozitivave dhe intervenimeve vizuale në tekst (për shembull, shkronja »fluturuese« ose lëvizja e tyre) 
ndikojnë keq mbi mesazhin e prezantimit.  
 
 
C E rëndësishme: Qendra e prezantimit është njeriu dhe jo kompjuteri  
 
Mbani mend: prezantimet elektronike janë vetë mjet të cilët e ndihmojnë prezantuesin.  
Vlen teoria se më efikas janë ata prezantime të përpiluara sipas rregullit 10-20-30: nuk janë më të gjatë se 
10 diapozitiv, zgjasin më së shumti 20 minuta dhe përdoret fondi 30 ose më i madh.  
 
 
Pavarësisht se sa mirë është përpiluar prezantimi ai nuk do ta zëvendësojë prezantuesin, i cili nuk ia 
arrin ta tërheq vëmendjen e dëgjuesve. Edhe disa këshilla për prezantuesin: 
 
• Është e rëndësishme përgatitja e përmbajtjes. Publiku shumë shpejtë do t’i vë re »zbrazëtirat« 
të cilat janë pasojë e rënies së përqendrimit.  
• Prezantimi është skena, ndërsa prezantuesi është aktori. Zëri juaj, qëndrimi i trupit, theksi dhe 
pauzat, aftësia për të reaguar publiku - çdo detaj ndihmon që mesazhi të bëhet akoma më tërheqës. 
• Asnjëherë mos lexoni nga diapozitivat. Nëse ka mundësi mos ia ktheni shpinën publikut.  
• Materialet e prezantimit mos i shpërndani para se të fillojë prezantimi (nëse prezantimi juaj 
elektronik është i përgatitur mirë, auditori nuk do të ketë nevojë për materiale). E njëjta vlen edhe për 
materialet e tjera të shkruara. 
 
Si të prezantohet projekti? 
 
Prezantoni projektin – dedikimin dhe rezultatet e tij – dhe flisni për atë që e keni mësuar dhe në çfarë 
vështirësish keni hasur. 
A duhet spektatorët me të vërtetë të dëgjojnë se cilat zonja dhe cilët zotërinj janë takuar në një muaj të 
caktuar, në një vend të caktuar dhe janë marrë vesh për diçka dhe atë e kanë konfirmuar përsëri gjatë 
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takimit të radhës në ndonjë vend tjetër? (Gabim i shpeshtë të cilin e vërejmë gjatë prezantimit të 
projekteve është se zakonisht flasim më tepër për rrjedhën sesa për vet përmbajtjen e projekteve). 
Përfshini kuriozitete, anekdota dhe komponentë personale, diapozitiva dhe materiale ilustruese. 

 
Shihni se si një prezantues e bën këtë në mënyrë të shkëlqyeshme: 
http://www.presentationzen.com/presentationzen/2008/07/sir-ken-robinson-we-need-to-transform-
education.html 
 
Kërkesë shtesë: 
• http://www.presentationzen.com  
• http://www.iasted.org/conferences/formatting/Presentations-Tips.ppt (shembuj për diapozitiv të 
mirë dhe jo të mirë) 
 

 3.3  Ueb faqja  

Sot, ueb faqja është mjet i rëndësishëm komunikimi, shtrirja potenciale e të cilës është jashtëzakonisht 
e gjerë dhe jep mundësi në mënyrë dinamike të prezantoheni, ndërsa ueb faqen ta ndryshoni, 
mbindërtoni dhe adaptoni në përputhje me nevojat e përdoruesve.  
 
Pse ueb faqe?  
Sepse:  
- numri më i madh i prindërve dhe nxënësve potencial, fillimisht informatat i marrin nga faqja, 
- ajo ofron mënyrë shumë efikase, të përshtatshme dhe bindëse të komunikimit në publik, 
- ajo është mënyra më përkatëse e komunikimit konform dëshirave/nevojave tuaja, 
- mund ta shprehni kreativitetin tuaj.  
 
Parimet për dizajnin e ueb faqes  
- Faqja e parë/ballina është mjet për prezantimin e çdo ueb faqeje – ajo doemos duhet të 
formohet dhe dizajnohet në atë mënyrë që përdoruesit do t’i jep shkas ta vizitojë të njëjtën, ta analizojë 
dhe të mbetet tek e njëjta. Së këtejmi, janë të rëndësishme përmbajtja, përdorshmëria, ngjyra, 
fotografitë dhe materiali ilustrues, navigacioni i qartë dhe butoni i detyrueshëm  »ballina«. 
- Gjatë dizajnimit të ueb faqes mos harroni ligjshmërinë dhe cilësinë e faqes (rregullat janë të 
ndryshme për librat ose për publikimet). 
- Ueb faqen duhet tua krijojë person profesionist, i cili është i specializuar për këtë ose dizajner i 
cili gjatë punës së tij i respekton këshillat e personit ekspert për ueb faqe. Sido që të jetë, duhet të 
këshilloheni me profesionist.  

- Për krijimin e ueb faqes mund ta shfrytëzoni Joomlo (www.joomla.org) ose Wordpress 
(http://wordpress.org/). Që të dy, përdoruesit i ofrojnë sistem të lehtë për përdorim për 
rregullimin e ueb faqeve, përdorim pa pagesë (paguani për paketën hosting) dhe ofron numër 
të madh të sfondeve grafike (Templete). 

- Për navigacion, shpeshherë preferohet rregulla »three-click-rule« – përdoruesi duhet të “klikojë” 
jo më shumë se tri herë për ta fituar informacionin e dëshiruar. 
- Mos e teproni me përdorimin e ngjyrave të ndryshme, të cilat do t’i përdorni në faqe.  
- Elementët grafikë dhe fotot doemos duhet, për shkak kohëzgjatjes së shkarkimit të ueb faqes, 
të optimizohen dhe të publikohen në format të arsyeshëm (.jpg ose .gif). Cilësia minimale e fotografive 
është faqja me 72 dpi.1 
- Përdorimi i elementëve grafikë (çdo gjë që nuk është tekst) ndaj përmbajtjes doemos duhet ta 
ketë funksionin e “erëzës” e jo ta mbysin. 

                                                 
1
 Nëse fotografitë janë komplementare me tekstin (p.sh. reportazh) mund t’i publikoni në kuadër të 

tekstit me shkronja më të vogla. Me klikim mbi fotografinë ajo rritet në një dritare të re deri në madhësinë e 

plotë. 
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- Shfrytëzoni hapësirën e zbrazët rreth tekstit (përdorimi i hapësirës së bardhë midis paragrafëve 
dhe vendeve të zbrazëta nga ana e majtë dhe e djathtë, e rrisin të kuptuarit e përmbajtjes për 20 për 
qind). 
- Prezantimi në formë të tregimit (regjistrimet video dhe/ose audio) e nxisin interesimin dhe 
mbahet mend më lehtë. 
 
Nëse dëshironi të publikoni më tepër fotografi në ueb faqe, rekomandojmë të krijoni rubrikë të re 

“Galeri”, në të cilën mund t’i klasifikoni fotografitë konform tërësive të ndryshme përmbajtjesore 

(ngjarje, festime, programe etj.). nën çdo fotografi shënoni nëntitullin me të cilin do të jepni 

informata plotësuese për fotografinë (ku është realizuar, kush ose çka është fotografuar, komente 

zbavitëse etj.). 

 
 
Nëse keni mundësi të bashkëpunoni me informatikanët, të cilët do të dinë ta optimalizojnë ueb faqen, 
është me rëndësi tua sqaroni se cilat përmbajtje dëshironi t’i postoni aty dhe pse ato janë të 
rëndësishme dhe kështu bashkë përcaktoni se si t’i përfshini në ueb faqe. Përmbajtja nuk është punë e 
informatikanëve, prandaj vendosni vet se cilat përmbajtje janë më përkatëse për t’i përfshirë në të. 
Udhëzime dhe orientime më të detajuara për krijimin e faqes janë dhënë në Kapitullin 5.3 Përgatitja e 
përmbajtjeve për ueb faqen. 
 
 
Për përshtypje më të mirë 
Kur do të krijoni një profil për kontakt, ai duhet ta përmbaj emrin e personit konkret. Për adresa 
elektronike shmangni format info@naslov.si dhe praktikoni përdorimin e emrit personal të personit i cili 
do ta pranojë atë postë dhe i cili do të jetë përgjegjës për të (metka@naslov.si). E njëjta vlen edhe për 
vendosjen e kontakteve me telefon: krahas numrit të telefonit duhet të qëndrojë emri i personit i cili do 
të lajmërohet nëse formohet ai numër.  
 
 
Çka përfshin ueb faqja  
- Në ballinë (faqen e parë) duhet të vendosen informatat kryesore – si: emri i shkollës dhe 
letërnjoftimi i saj (adresa, numrat e telefonit, e-posta, drejtori dhe shërbimi i profesional), të rejat/ngjarjet 
e fundit, prezantim shumë i shkurtër (një paragraf), fotografi interesante etj. Nëse vendosni të keni faqe 
të parë pa letërnjoftim, informatat kryesore për shkollën duhet të jenë larg vetëm me një klikim nga faqja 
e parë dhe të jenë të përmbledhura vetëm në një vend (zakonisht në navigacionin e sipërm në 
»Kontakt«).  
- Rubrikat/grupet kryesore të informatave: Për ne, Informata për nxënësit dhe për prindërit 
(kalendari i shkollës orët mësimore, rregulloret, formularët etj.), Lajmet/ ngjarjet/aktualitetet, Aktivitete 
(seksione, aktivitete plotësuese), Projekte, Nxënësit, Arsimi për të rritur, Matura/Provimi përfundimtar. 
- Përmbajtjet e tjera të dobishme plotësuese: Kalendari (pasqyra mujore dhe javore), Foto-
galeria, Linqet e dobishëm, Deklaratat/rrëfimet e nxënësve, Biblioteka; mos i harroni detajet e kontaktit, 
rekomandohet kontaktimi. 
- Ueb faqja duhet të jetë e qartë, e përdorshme dhe e këndshme dhe e njëjta arrihet përmes nën-
faqeve. Pjesa Për shkollën, për shembull, mund të ndahet në prezantimin e shkollës, fjalën 
përshëndetëse të drejtorit, listën e personave të punësuar (këtu mund ta përdorni nën-faqen për 
mësimdhënësit pastaj, mësimdhënësit mund t’i »bashkoni« si – mësimdhënës për gjuhë të huaj, 
mësimdhënës për matematikë J), drejtimet dhe lëndët, historiku i shkollës etj. është mirë ta prezantoni 
gjithë këtë që u cek më lart, por duhet të kihet kujdes që ndonjë faqe të mos ketë tepër informata, si 
dhe ato të prezantohen në mënyrë transparente.  
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- Është e arsyeshme të përfshihet edhe harta dhe instruksionet, se si të arrihet deri në shkollë. 
Kjo, veçanërisht është e rëndësishme për vizitorët, ligjërues të jashtëm, etj, për të cilët shkolla juaj 
është në anën e kundërt të shtetit.  
- Widget oz. gradnik: në faqen e parë thjesht mund të shtoni pa pagesë fusha të zgjedhura 
dinamike.  
- Mundësi plotësuese: Çet-rum, Blog, Faqe Fejsbuk, Linqe deri te faqet e para të nxënësve, 
Pyetje më të shpeshta në lidhje me regjistrimin, deklarata/storje të nxënësve (të ish-nxënësve), 
prezantim të profesioneve (storje personale, udhëzues për karakteristikat e dëshiruara të profesioneve, 
persona të njohur të cilët kanë mësuar/punuar në atë profesion), audio dhe video prezantime J  
- Përmbajtje tjera, të cilat kanë të bëjnë me shkollën, që janë aktuale dhe u dedikohen të rinjve 
(menaxhimi me mbeturinat, kursimi i energjisë, të drejtat e njeriut dhe mundësitë e barabarta, Programe 
për të rinj të BE-së etj.). 

   
A keni menduar ndonjëherë të krijoni ueb forum? Ai duhet të jetë i moderuar (kjo do të thotë të ketë 
person përgjegjës i cili do t’i kontrollojë përmbajtjen e publikuara, sipas nevojës jep përgjigje për to, 
thënë me pak fjalë e mbikëqyrë forumin dhe përpiqet që ai të ofrojë, sa është e mundur, më shumë 
informacione të dobishme).   
 
Me forumet, bllogjet dhe aplikacionet e ngjashme, duhet të jeni të kujdesshëm që ato të mos 
keqpërdoren nga përdoruesit e tij, prandaj në to të mos publikohen mesazhe të pasakta, të gabueshme 
dhe fyese dhe mesazhe të cilat orientojnë gabimisht dhe ato të mos bazohen në gjykime të 
pakonfirmuara dhe fakte të shtrembëruara. Së këtejmi, çdo forum/blog doemos duhet të ketë 
administrator dhe moderator të mirë. 
 
 
 
Tanimë kur posedoni ueb faqe 
As përmbajtja e mirë nuk do t’ju ndihmojë nëse përdoruesit tuaj nuk mund ta gjejnë ueb faqen. Së 
këtejmi, duhet të respektohen dy elementët, përkatësisht: 
1. mos harroni ta shënoni ueb faqen në shfletuesit (më të afirmuar), 
2. ndani kohë për të menduar nëse ueb faqja juaj, adresa/domeni, është e kuptueshme dhe e 
qartë. 
 
Në ueb faqe të caktuara vetë mund ta vendosni ueb faqen, por për shënimin e saj në shfletues të tjerë 
ose për optimizimin e postimeve ekzistuese ju nevojitet dikush që këtë do ta bëjë për ju. Për këtë 
postim nuk ju duhen shpenzime të konsiderueshme prandaj është investim i mirë. 
 
Mendoni për ueb faqet të cilat i vizitoni më shpesh. Domenet e tyre janë të shkurtër, të qartë dhe lehtë 
mbahen mend. Përdoruesve të faqes mund t’u interesojnë mundësitë e arsimit profesional dhe arsimit 
për zeje, programe konkrete ose shkolla konkrete dhe, sido që të jetë, detyrë e administratorëve është 
të kujdesen që ato të jenë lehtë të arritshme. Edhe pse shkolla e ka caktuar fushën e veprimit të saj, të 
cilën doemos duhet ta mbajë për një ose arsye tjetër, mund të krijoni një “pseudonim” më të lehtë dhe 
më të thjeshtë dhe të përgatiteni për riorientim. 
 
Vizitoni ueb faqet e shkollave të tjera. Cilat janë anët e dobëta dhe të forta të tyre? 
 
Mendoni edhe për prezantimin/përdorimin e mediave shtesë: çdo klasë ose grup nxënësish (në kuadër 
të ndonjë projekti ose aktiviteti) mund të krijojnë faqe të tyre interneti në rrjetet sociale: MySpace, 
Facebook, Twitter, të krijojnë bllog të tyre ... 
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Hapat kyç deri në ueb faqe të suksesshme dhe tërheqëse 
 
Procedura për krijimin e ueb faqes, nëse për të kujdeset provajder i jashtëm: përafërsisht caktoni 
buxhetin, caktoni person dhe zgjidhni provajder. Provajderi, në bazë të dëshirave dhe kërkesave 
tuaja do ta bëjë arkitekturën e ueb faqes. Pastaj, provajderit ia dorëzoni përmbajtjet përkatëse. 
Hapi tjetër është krijimi i ueb faqes dhe korrigjime të vogla kozmetike dhe gjithsesi kujdesi për 
publikimin dhe mirëmbajtjen e saj (në mënyrë më të detajuar në Kapitullin 5. Ueb komunikimi). 
 
Në qoftë se për krijimin e ueb faqes para së gjithash mbështeteni në forcat dhe mundësitë 
personale, respektoni hapat në vijim: 
 
1. Regjistroni ueb domen. 
 
2. Kërkojeni programin e vërtetë për krijimin e ueb faqeve, 

por para se të vendosni për ndonjë program të caktuar, fillimisht provojeni. 
 
3. Ndërtoni ueb faqe 
- Para krijimit të ueb faqes përpiloni një skicë të linqeve (strukturë ose pozitë të të dhënave). 
- Më së miri është që strukturën e të gjitha faqeve fillimisht ta skiconi në letër. 
- Rregull: nga faqja e parë në nivelin e dytë duhet të ketë më së shumti shtatë linqe (nëse ka 

më shumë linqe ato e largojnë vëmendjen nga përmbajtja). 
- Thellësia nuk duhet të shkojë më shumë se dy deri tre nivele, në të kundërtën rrezikojmë 

dukshmërinë (Për shembull: 1. Niveli: faqja e parë; 2. Niveli: linku deri në programet arsimore; 
3. Niveli: prezantimi i programeve). 

- Gjatësia e ueb faqes nuk duhet të tejkalojë katër ekrane. 
- Kushtoni vëmendje të mjaftueshme faqes së parë ose ballinës: 

• Ajo është faqja më e rëndësishme sepse është fasadë e ueb »shtëpisë« tuaj, 
• I përmban të dhënat më të rëndësishme/themelore (në mënyrë analoge me faqen e parë 

të revistës), 
• Ekzistojnë dy lloje të faqeve të para: tek e para, institucioni prezantohet përmes zgjidhjes 

interesante grafike dhe në të ka pak linqe, ndërsa tek e dyta, që në fillim paralajmërohet 
ndërtimi i gjithë faqes (më së shpeshti shfrytëzohet forma e dytë). 

- Kujdesuni për funksionalitetin (dobinë dhe përdorimin) e ueb faqes të ketë elementë të 
barabartë të cilët duhet të prezantohen në mënyrë të njëjtë, ndërkaq i njëjtë duhet të jetë 
përdorimi i tyre. 

 
4. Zgjidhni paketë përkatëse hosting për ueb faqen tuaj 
 
5. Ueb faqen publikojeni sa më shpejtë të jetë e mundur 
- Rregullisht korrigjoni çdo »gabim« të mundshëm në link. Ato nuk janë aq të rëndësishme 

nëse nuk janë në faqe të parë sepse faqet e tjera nuk vizitohen aq shpesh. 
- Kujdesuni për publikimin e shfletuesve kryesorë: 

• Google.com (http://www.google.com/addurl/) 
• Yahoo.com (https://siteexplorer.search.yahoo.com/submit) 
• J 

 

 3.4 Udhëzime për përgatitjen e materialit të shtypur (prezantimi i 
shkollës) 

 
Materiale të shtypur, për shembull, janë: pllakatet, afishet, fletëpalosjet, broshurat, etiketa, kalendarët, 
ditarë... të gjitha këto duhet të përgatiten me dedikim dhe të jenë informative, ndërsa këtu do t’ua 
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prezantojmë broshurën e cila, nga të gjitha këto materiale të shtypu,r ofron më së shumti informata dhe 
prandaj është më e rëndësishmja. 
 
 
Pse broshura?  
Sepse: 
- ajo paraqet letërnjoftim shtesë të shkollës, 
- ajo mund ta prezantojë në përgjithësi shkollën me të gjitha karakteristikat dhe kuriozitetet e saj,  
- i nxitë drejt kërkimit të mëtutjeshëm të informatave për shkollën. 
Në përputhje me atë që dëshironi ta ndani dhe që do ta shpërndani, duhet të vendosni për shtrirjen e 
saj. Mund të përgatitni broshurë (të formatit A4) ose publikim më gjithëpërfshirës. 
 
Përmbajtja e broshurës 
- Informatat kryesore: emri, adresa, udhëheqësia ose personi për kontakt, numrat e telefonit, e-
mail adresat, ueb faqja. 
- Programet ose drejtimet të cilat i ofron shkolla. 
- Fotografi të shkollës, të ambienteve, mjedisit. 
- Diçka interesante, karakteristike, deklaratë të ndonjë personi të njohur i cili ka mësuar në atë 
shkollë, anekdotë etj. 
- Nëse vendosni për publikim gjithëpërfshirës: deklarata/ndodhi të nxënësve, prezantim të 
aktiviteteve plotësuese, projekte interesante, prezantim të projektit në mënyrë kreative, mund të 
përgatitni edhe letërnjoftime për të gjitha profesionet të cilat i ofron shkolla juaj: personi i vërtetë, ish-
nxënës: i cili në vetën e parë do ta përshkruaj një ditë të rëndomtë dhe si zhvillohet/hej arsimimi i tij. 
Mund të shtoni edhe një udhëzues të shkurtër për karakteristikat personale, kapacitetin fizik etj. të cilat 
janë të rekomandueshme ose të dëshirueshme në atë profesion, histori të shkurtër e profesionit J 
- Broshurën mund ta plotësoni me CD ose me DVD dhe mund ta përgatitni në atë mënyrë që 
faqja e parë të përmbajë një xhep për CD ose DVD. 
 
Keni kujdes në raportin midis tekstit dhe fotografive. Ato duhet të jenë cilësore dhe të zgjedhura me 
kujdes: përzgjidhni fotografi me rezolucion të lartë (më së paku 72dpi), me motive të ndryshme. 
Shmanguni përdorimit të numrit të madh të fotografive me përmbajtje ose motive të ngjashme. 
Fotografitë duhet të bëhen me fotoaparat e jo me telefon. Parimisht, shumë më thjeshtë është që 
fotografitë të zvogëlohen sesa të rriten, sepse në këtë mënyrë prishet cilësia e tyre. 
Gjuha duhet të jetë e thjeshte, ndërsa fjalitë e shkurtra. Shërbimet për dizajnin nuk janë aq të shtrenjta 
sa të mos ia lini dizajnin ta bëjë personi profesionist. E njëjta vlen edhe për fotografitë. Propozimin 
mund t’ia tregoni kolegut, ndërsa për mendim t’i konsultoni edhe nxënësit. Cilësia e shtypit gjithashtu 
duhet të jetë e lartë. Mos lejoni të lini përshtypje se materiali është fryt i punës njëorëshe në »bodrum«. 
  

 
 
Analizoni broshura të ndryshme dhe menjëherë do të zbuloni se cilat janë përgatitur në mënyrë 
cilësore, kreative dhe interesante J Njëherësh, kujdesuni që broshurat t’i vendosni në vend të 
dukshëm; nëse i shpërndani përpiquni që personi i cili do t’i shpërndajë të vendos lidhje 
personale me çdo pranues dhe shkurtimisht të bisedojë me të. Nëse vetëm i lini në dorën e dikujt, 
pa sqarim dhe pa entuziazëm, trajtim të tillë do të fitojë edhe materiali juaj të cilin e keni 
shpërndarë. 
 

  PUBLIKIMET NGA KONCEPTI DERI NË PRODUKTIN E FUNDIT 
- korniza e përmbajtjes 
- përgatitja e përmbajtjeve 
- grumbullimi i komenteve, propozimeve për draft-versionin e përmbajtjes 
- përgatitja e versionit final të përmbajtjes 
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- lektura e teksteve 
- përgatitja e dizajnit grafik – koncepti ideor për dizajnin  
- zgjedhja e formatit, fondit, ngjyrës, materialit grafik (bashkë me disenjatorin) 
- përgatitja e dizajni grafik final  
- përzgjedhja e shtypshkronjës (nëse i dini parametrat e saktë të letrës, dërgoni kërkesë 

për oferta në adresë të më shumë shtypshkronjave – largësia gjeografike nuk ka shumë 
rëndësi sepse çmimet mund të dallojnë shumë) 

- përgatitja për shtyp 
- kontrolloni ekzemplarët që janë për provë (të ashtuquajtur best-print) – a janë të gjitha 

elementet e materialit të shtypur në vendin e duhur, kontrolloni cilësinë e ngjyrës dhe 
fotografive 

  

 3.5  Video prezantimi i shkollës/institucionit/profesionit 

 
Video prezantimi mund të qëndrojë edhe në ueb faqen tuaj, por mund të jetë edhe element krejtësisht i 
pavarur për komunikim, me të cilin do të prezantoheni në ngjarje të ndryshme (mundeni edhe me 
bashkëpunëtorë të tjerë të organizoni ngjarje, vetëm me qëllim të promovimit të video prezantimit). 
 
Video prezantimi është një nga format më të fuqishme të komunikimit dhe mund të jetë promovim i 
shkëlqyeshëm nëse realizohet në mënyrë cilësore. Kjo kërkon një ekip të ekspertëve të trajnuar. 
Regjistrimi doemos duhet të bëhet me pajisje përkatëse për incizim, në mënyrë që produkti final të mos 
del sikur është amator dhe jotërheqës. Por edhe vetë mund të bëni video prezantim të mirë nëse i 
respektoni disa udhëzime bazike (ide kreative, prezantim i shkurtër por konciz, fotografi dinamike, 
fotografi dhe tekst të cilët plotësohen në mesazh – ndërkaq nuk përsëriten). Një numër të madh të 
prezantimeve mund të gjeni në ueb faqen: www.mojaizbira.si ku nxënësit kanë realizuar prezantime të 
këtilla nën udhëheqjen e mentorit. Për krijimin e një video prezantimi duhet të ndahet kohë dhe 
vëmendje e mjaftueshme. Çdo prezantim doemos duhet të ketë një rrëfim/sotrje i cili formohet përmes 
fotografisë, tekstit, tingujve në sfond dhe përmes audio efekteve. 
 
Përgatitja e videos zhvillohet në disa hapa. 
 
1. Koncepti për video prezantimin 
Më e rëndësishme është të përcaktojmë në detaje se çka dëshirojmë t’u rrëfejmë ose prezantojmë 
nxënësve potencial, prindërve dhe publikut të gjerë. A dëshirojmë tua prezantojmë shkollën ose 
profesionin, i cili mund t’u sjell pavarësi dhe ndërtim të mëtutjeshëm të karrierës. Mesazhet kryesore 
janë: arsimimi në këtë shkollë është cilësor, interesant dhe dinamik. Shkolla do t’ju »pajisë« me njohuri 
profesionale dhe praktike, ka mësimdhënës të këndshëm me shumë mirëkuptim, si dhe lokale të 
rregulluara me pajisje përkatëse. Potenconi përparësitë e profesionit, për të cilin mund të arsimoheni 
dhe theksoni se me kryerjen e shkollës do t’u mundësohet punësim i shpejtë, por edhe mundësi për 
arsimim të mëtutjeshëm. 
 
Regjistrimi duhet të përfshijë: 
1) fjalime të shkurtra, të këndshme dhe para së gjithash relaksuese nga drejtori, si dhe nga 
nxënësit ose të punësuarit e tjerë;   
2) video nga ngjarjet në shkollë (procesi mësimor, puna praktike, bashkëpunimi në projekt, 
aktivitete sportive dhe aktivitete tjera) dhe nxënës të cilët do të flasin për përvojat e tyre në shkollë, 
motivet për përzgjedhjen e profesionit etj.; 
3) video regjistrime të përzgjedhura për infrastrukturën e shkollës; 
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4) prezantim sa më i mirë i zejes2, të cilën e ofron arsimi në shkollën tuaj: mendoni për personat të 
cilët do të intervistohen/prezantohen, të cilët janë të suksesshëm në atë profesion (ndoshta  do të mund 
të ftoni për bashkëpunim edhe ndonjë yll/person të njohur mediatik, të cilët e kanë ndjekur këtë shkollë 
ose janë të suksesshëm në profesionin që prezantohet), regjistrimin e këtij profesioni realizojeni në 
»pjesë«, mjedise të ndryshme, etj; 
5) Është me rëndësi të potencohet se është i mundshëm vazhdimi i arsimimit të mëtutjeshëm pas 
kryerjes së shkollës së mese (theksoni institucione konkrete arsimore). 
 
2. Skenar për prezantimin e videos 
Në të, në detaje do t’i përmendim lokalet e incizimit, personat të cilët do të shfaqen si dhe përmbajtjen e 
fjalimeve. E caktojmë edhe sfondin e muzikës për filmin.  
 
“Storyboard” ose drafti i videos për prezantim 
Para incizimit ose produksionit duhet të përgatitet drafti i aktiviteteve/skenave të cilat do të incizohen. 
Në këtë mënyrë qartë do t’i përcaktojmë të gjitha njësitë e përmbajtjes dhe formatimin e prezantimit 
(kuadrot), radhitjen dhe rrjedhën e tyre. 
 
3. Produksioni  
Përpunimin final të videos do t’ia lëmë ekspertëve. Për përpunim kualitativ të filmit megjithatë na 
nevojitet video-montazh, audio-montazh, produksion muzikor dhe sinkronizim, incizim audio i 
diskutuesve dhe digjitalizim, të cilët kërkojnë njerëz me arsim të specializuar për detyra konkrete. 
 
Shembuj të video – regjistrimeve të mirë: 
http://uk.cbs.dk/campusliv/video_pr_sentation 
http://www.londonschool.com/Tour_and_Testimonials.cfm 
 
 
http://www.hawaii.edu/wccc/doevideo-midhi/introduction.html 
http://www.srednjesolskivpisnik.si/mnenja-dijakov-o-solah/koroska-regija-08 
 
http://www.sfbayacademy.org/video.htm# 
http://www.jlmc.iastate.edu/ 
 
http://www.princetonacademy.org/main/videos/commencement-2010.html 
 
Koncept i mirë, video – regjistrime amatore: 
http://www.youtube.com/watch?v=oxjsTkE3mBI (ton umaknjen zaradi avtorskih pravic – bodite pozorni 
pri izdelavi video filmov) 
http://video.google.co.uk/videoplay?docid=2062284654754154521&hl=en-GB# 
 
  

  

 4 SHEMBUJ PËR PROMOVIMIN E ARSIMIT NË UEB 
FAQEN - MOJAIZBIRA.SI 

 4.1  Për ueb faqen  

 

                                                 
2
 Ide për prezantim përmbajtjesor të profesionit mund të gjeni në Kapitullin 6. 
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Ueb faqja Mojaizbira.si është shërbim i cili i ofron përdoruesit qasje të lehtë dhe efikase, 
profesione dhe realizues. Në ueb faqe janë prezantuar profesione dhe zeje, programe arsimore, 
mundësi këshillëdhënëse për fusha të ndryshe dhe përshkrime të detajuara për programet 
arsimore për të gjitha grup-moshat, si dhe mundësi këshillëdhënëse për fusha të ndryshme. 
 
Informatat e publikuara ndihmojnë shumë gjatë vendimmarrjeve të mëtutjeshme për profesionin 
ose zejen, për rrugën e jetës dhe rrugën arsimore, si dhe shërbejnë për mbështetje të 
punonjësve këshillëdhënës profesional në këshillimin arsimor dhe profesional. Ueb faqja 
azhurnohet me rregull me risi në fushën e arsimit profesional (risi, ngjarje, projekte, legjislacion, 
materiale profesionale).  
 
Projekti financohet nga mjetet e Fondeve Strukturore Evropiane dhe zhvillohet me propozim të 
Këshillit programor për promovimin e profesioneve dhe zejeve, në të cilin anëtarë janë të gjithë 
partnerët social të inkuadruar në procesin arsimor dhe tregun e punës. Mojaizbira.si është projekt 
pionier për bashkim në rrjet të informatave kryesore të cilat në kuptimin më të ngushtë ose më të 
gjerë të fjalës kanë të bëjnë me arsimin profesional.  
 
Gjatë formimit dhe zhvillimit të projektit morën pjesë partnerë të cilët si veprimtari të tyre 
themelore e kanë arsimimin e nxënësve dhe të rriturve, zhvillimin e programeve dhe standardeve 
arsimore për profesion, këshillimin e personave të rinj dhe të rritur për rrugën e tyre të 
mëtutjeshme të arsimit, organizojnë ngjarje për persona të rinj dhe të rritur, si dhe i lidhin 
punëdhënësit dhe shkollat. Së këtejmi, kjo faqe përfshin qëndrime dhe informacione nga më të 
ndryshmet, të dedikuara për grupe të ndryshme të interesit. Në faqen www.mojaizbira.si 
përdoruesit mund të gjejnë informata të dobishme lidhur me arsimin, profesionet, (ri) kualifikimin, 
shkëmbimin e përvojave personale dhe njohurive, si dhe mundësi të ndryshme për ndihmë të 
cilën e ofrojnë ekspertët.  
 
Ueb faqja për arsimin profesional dhe arsimin për zeje www.mojaizbira.si u dedikohet:  

• nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme, si dhe prindërve të tyre, 
• këshilltarëve në sistemin arsimor (për profesione), si dhe për orientimin në karrierë, 
• të rriturve, 
• shkollave dhe institucioneve të tjera arsimore. 

 

 4.2  Struktura e ueb faqes   

Përmbajtja e ueb faqes u ndihmon atyre që: 
• vendosin për karrierën e tyre, 
• dëshirojnë ta ndërrojnë karrierën e tyre, 
• kërkojnë informata për profesione të ndryshme dhe për nevojat e tyre, 
• dëshirojnë përsosje të mëtutjeshme, 
• dëshirojnë të pajisen me certifikatë për njohuritë e tyre, 
• kërkojnë këshilla nga persona profesionistë për karrierën e tyre ose për vështirësitë e tyre 

personale, 
• dëshirojnë të jenë në rrjedhë me risitë në arsimin profesional dhe në arsimin për zeje, 
• dëshirojnë të prezantohen si realizues të programeve arsimore, 
• janë përfshirë në këshillimin profesional ose këshillimin për karrierë. 

 
Ueb faqja është strukturuar në këto tërësi përmbajtjesore: 

- Shkollat dhe ofruesit e tjerë: përdoruesi mund të kërkojë ofrues të arsimit për të rinj dhe 
të rritur konform tipit të realizimit, lokacionit, programeve arsimore dhe fjalëve kryesore. 
Prezantimi i një ofertuesi përmban informata bazë për realizuesin dhe për kapacitetin e tij 
(qasje në internet, qasje të invalidëve në parking, bibliotekë, sigurim, mensë, punë në 
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turne ...), programet arsimore që i ofron dhe të gjitha mirënjohjet dhe referencat. Baza e 
të dhënave përditësohet rregullisht me përshkrime të cilat i postojnë/vendosin ofruesit e 
arsimit. 

- Programet: Gjatë prezantimit të programeve përdoruesi informohet me të gjitha 
informatat esenciale për një program të caktuar, nga kushtet për regjistrim, kompensimi 
për regjistrim, kohëzgjatja e programit, mënyra e kryerjes së arsimit, titulli i cili fitohet dhe 
numri i kredive dhe kështu deri në informata të detajuara, si për shembull, madhësia  e 
klasës, kualifikimi pas përfundimit të programit dhe profesionet që kanë të bëjnë me 
programin. 

- Qendrat mësimore: në këtë faqe janë dhënë të gjitha qendrat mësimore, të cilat gjatë 
vitit rrjedhës kanë shpallur konkurse pranë Dhomës së Zejtarëve të Sllovenisë. 
Përdoruesit mund t’i kërkojnë qendrat e preferuara mësimore ose t’i klasifikojnë sipas 
profesionit ose sipas njësisë realizuese. 

- Kapitalizimi i përvojave: kjo pjesë u dedikohet kualifikimeve nacionale për profesione, të 
cilat e mundësojnë pajisjen e certifikatave për profesione të caktuara dhe përvojë pune 
për një person konkret. Përdoruesit mund të kërkojnë kualifikime për profesione konform 
njohurive të tyre dhe ofertues. Për çdo kualifikim janë dhënë kushtet, mënyra e fitimit të 
njohurive dhe shkathtësive dhe literatura. 

- Mundësi këshillimi: në këtë faqe janë prezantuar informata të dobishme për mundësitë 
themelore të këshillimit gjatë përzgjedhjes së profesionit, arsimit dhe përsosjes, ndihmë 
gjatë mësimit, punësimit, financimit dhe tejkalimit të vështirësive. Përparësia e mundësive 
këshilluese është të pasqyrohet profili (të rinj, të rritur, prindër, punëtorë profesionistë) 
dhe dëshirat e përdoruesit dhe në këtë mënyrë ta orientojnë kah forma më adekuate e 
këshillimit. Në këtë faqe e keni edhe interpretuesin e nocioneve që kanë të bëjnë me 
arsimin profesional. 

- Portofoli/folderi im: përdoruesi mund t’i ruaj informatat e nevojshme në 
portofolin/folderin që e merr gjatë regjistrimit falas. Në portofol i ruan të dhënat e shkollës, 
universitetit, realizuesve të tjerë të programeve arsimore, profesioneve, ngjarjeve të 
rëndësishme, risive, projekteve, legjislacionit dhe materiale profesionale. Të dhënat e 
ruajtura mund të plotësohen, të shfletohen dhe printohen në çdo kohë. Përmes regjistrimit 
falas, përdoruesit mund të vinë deri te të dhënat “portofoli/folderi im” edhe gjatë vizitave të 
ardhshme në ueb faqe. Portofoli im ka dy profile të mundshëm: përdorues dhe konsulent.  
Projekte: janë prezantuar projekte të rëndësishme nacionale dhe ndërkombëtare në 
fushën e arsimit formal dhe joformal, promovimit të profesioneve dhe punësimit (panaire, 
mbështetje elektronike për punëkërkuesit...). në këtë faqe është i aksesshëm edhe 
versioni digjital i “Manual për promovim efikas të profesioneve”, të cilin për momentin jeni 
duke e lexuar. 

 

 4.3  Përparësitë shtesë të ueb faqes   

 
Përparësitë e ueb faqes janë: 

- Qasje e thjeshtë dhe efikase deri te informatat: informatat e mbledhura në një vend, 
përdoruesit ia lehtësojnë kërkimin nëpër të dhënat të cilat në forma të ndryshme janë 
shpërndarë në ueb faqet. Në ueb faqen Mojaizbira.si janë grumbulluar të dhëna prej 
burimeve relevante (Ministria e Arsimit dhe Sportit, Ministria për Punë dhe Politikë 
Sociale, Dhoma e Zejtarëve, Qendra Andrologjike e Sllovenisë, Qendra për Arsim 
Profesional, Agjencia për Punësim e R. të Sllovenisë, qendrat e informimit dhe këshillimit 
profesional, Dhoma Ekonomike e Sllovenisë...). Një numër i madh i të dhënave janë 
prezantuar në mënyrë vizuale (kapacitetet që i ofron shkolla, prezantimi i profesioneve ...) 
dhe në këtë mënyrë këto janë sjellë më afër përdoruesit. 
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- Ruajtja dhe shkëmbimi më i lehtë i informatave: çdo përdorues në portofolin/folderin e 
tij mund t’i ruaj informatat interesante dhe rrjedhimisht në të njëjtat ka akses, mund t’i 
printojë ose tua shpërndajë miqve apo t’i postojë në rrjetet sociale (Facebook, Myspace, 
Twitter, Digg, Del.icio.us ...).  

- Lidhja e ndërsjellë e të dhënave: informatat i janë prezantuar përdoruesit në mënyrë të 
thjeshtë me çka lehtësohet kërkimi i tyre. Për shembull: gjatë prezantimit të shkollës dhe 
të ofertuesve janë prezantuar edhe lidhjet deri te programet mësimore të cilat i realizojnë, 
ndërsa programet janë lidhur me përshkrimin e profesioneve, të cilat mund të realizohen 
pas përfundimit të programit. Baza e të dhënave e ueb faqes siguron të dhëna nga 
burime të tjera (Agjencia për Punësim, Dhoma Ekonomike dhe Dhoma e Zejtarëve ...). 

 

 4.4  Zhvillimi i mëtejmë i ueb faqes  

 
Mojaizbira.si është projekt i cili zhvillohet dhe plotësohet vazhdimisht, me qëllim që të bëhet pikë 
referimi për arsimin formal dhe joformal në kuptimin më të gjerë të fjalës. Për këtë shkak tek 
ofertuesit e arsimit së shpejti do të përfshihen edhe institucione të reja arsimore. 
 
Në këtë mënyrë, përdoruesit do të munden në një vend t’i marrin të gjitha informatat që kanë të 
bëjnë me karrierën e tyre profesionale, pa marrë parasysh fazën, shkallën ose formën e arsimit të 
tyre. Përmes bashkimit shtesë të informatave të rëndësishme do të lehtësohet përdorimi i tyre 
nga ana e përdoruesve, si dhe mundësia për përdorimin e tyre cilësor, ndërkaq në bazë të të 
dhënave të aksesshme, përdoruesit do të informohen me të gjitha aspektet e arsimit profesional 
dhe arsimit për zeje. 
 
Për arritjen e këtij objektivi do të ndihmojnë edhe: 

- realizuesit e procesit arsimor, të cilët në ueb faqen janë prezantuar në një numër të 
madh; 

- numri gjithnjë e më i madh i punonjësve profesionistë të cilët e përditësojnë ueb faqen 
me informata dhe risi të rëndësishme në fushën e arsimit profesional dhe arsimit për 
zeje; 

- lidhja e mirë e ueb faqes me bazat kryesore të të dhënave dhe me informata të 
përditësuara, si dhe   

- zhvillimi i permanent i projektit me qëllim të përmbushjes sa më të mirë të  nevojave të 
përdoruesve dhe me këtë t’u lehtësohet kërkimi, shkëmbimi/postimi dhe ruajtja e 
informatave. 
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 5  KOMUNIKIMI NË RRJET  

 5.1  Interneti si media  

 
Interneti në masë të madhe dallon nga media klasike (të shtypura), prandaj për atë vlejnë rregulla 
të tjera. Para së gjithash, dallon në mënyrën e komunikimit meqë bëhet fjalë për komunikim të 
ndërmjetësuar me teknologji, i cili për dallim nga mënyra tradicionale e komunikimit është 
dykahësh (dialog).  
 
Përdoruesi i internetit i pranon dhe në mënyrë aktive i kërkon informatat. Në krahasim me mediat 
klasike qarkullimi i informatave në internet është më i madh dhe më i shpejtë dhe prandaj nga 
dita në ditë rritet kërkimi i informatave përmes internetit. Kjo mënyrë e kërkimit zakonisht është 
më e shpejtë, më e lirë dhe më efikase. Pikërisht për këtë përmbajtja është pjesa më e 
rëndësishme e ueb faqes, meqë aty ka një det të tërë informatash, prandaj mënyra e prezantimit 
të tyre është jashtëzakonisht e rëndësishme.  
 
Reagimet e para nga kërkimi, përdoruesi mund t’i merr disa çaste pas kërkimit. Për shkak të 
ndërmjetësimit teknologjik gjatë komunikimit, shpeshherë në internet përdoruesit kanë ndjenjë të 
distancimit nga bashkëbiseduesi dhe prandaj shpeshherë kemi zhurmë në komunikim, 
mosmarrëveshje, fjalë urrejtjeje etj. Së këtejmi, me rëndësi është që gjatë përpilimit të 
përmbajtjeve të respektohen karakteristikat e internetit dhe të komunikimit në internet. 
 
Madje edhe dizajni më inovativ nuk do të mund t’i mbulojë dobësitë ose përmbajtjet e përpiluara 
keq, meqë përdoruesi pret informata të drejtpërdrejta dhe të sakta. Me qëllim që të përpiloni 
përmbajtje të mira, për faqen tuaj të internetit, shqyrtoni kapitujt që kanë të bëjnë me 
karakteristikat e përdoruesve të internetit dhe me rregullat bazë për përpilimin e përmbajtjeve. 
 
Interneti ju shërben si mbështetje për ngjarje të ndryshme, mesazhe dhe projekte dhe përmes 
njoftimeve në rrjetin e internetit të arrini deri te një pjesë konkrete e popullatës deri te të cilët nuk 
do të mund të arrinit përmes mediave tjera. Interneti është mjet jashtëzakonisht efikas për 
komunikim me popullatën më të re. 
 

 5.2  Përdoruesit e internetit  

 
Hulumtime të shumta kanë dëshmuar se leximi i drejtpërdrejt përmes ekranit është për katër herë 
më i ngadalshëm sesa leximi i materialit të shtypur dhe ky proces është mjaft më i lodhshëm për 
sytë. Prandaj, gjatë përpilimit të materialeve për internet duhet të dihen karakteristikat bazë të 
përdoruesve të internetit, siç janë: 

-    i padurueshëm dhe dëshiron me më pak klikime të arrijë deri te esenca; 
-    i orientuar kah veprimi dhe në faqen e internetit futet me një qëllim të caktuar; 
-    zakonisht nuk i lexon të gjitha përmbajtjet por shpejt e shpejt i kalon përciptazi; 
-   në tekst i kërkon pikat referente ose fjalët kyç, në bazë të të cilave do të fitonte një 
përshtypje të përgjithshme për përmbajtjen e teksteve; 
-    pa dëshirë kalon nëpër tekste të gjata të paqarta nëse për një gjë të këtillë nuk është i 
motivuar në mënyrë të veçantë (kërkon informatë saktësisht të specifikuar, të cilën nuk mund 
ta gjejë në vend tjetër); 
-    nëse informatat e kërkuara nuk i gjen në afat prej 15-30 sekondash atëherë e braktisë atë 
faqe dhe sigurisht se në këtë faqe asnjëherë më nuk do të kthehet. 
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Përdoruesit e internetit i zmbrapsin gjërat si vijojnë: 
• sasia tepër e madhe e përmbajtjeve, 
• përmbajtjet e paqarta (përmbajtja koncize pa paragrafë ose me paragrafë shumë të 

gjatë), 
• lëvizja në rreth,  
• orientimi i gabuar, 
• përsëritja e informatave, 
• informata të vjetruara, 
• linqe të thyera. 

 
Përdoruesit më lehtë do të na e falin mungesën e kreativitetit dhe faqen e dizajnuar keq sesa 
përmbajtjet e përpiluara keq.  
 

 5.3  Përgatitja e përmbajtjeve të internetit  

 

Për shkak të karakteristikave të lartpërmendura tipike, të përdoruesve mesatar, rekomandohet që 
përmbajtjet e faqeve të përpilohen sipas principit piramidë e përmbysur. Mënyrën e këtillë të të 
shkruarit e praktikojnë edhe revistat të cilat dëshirojnë që lexuesit e tyre t’i joshin që me fjalitë e 
para të tekstit. Është me rëndësi që në disa faqe të para t’i transmetoni përmbajtjet kryesore, në 
vazhdim përmendi përmbajtje jo aq të rëndësishme dhe në fund shtoni informata tjera të 
dobishme për përdoruesit kureshtar. 
 
Në ueb faqe nuk publikohen përmbajtje të cilat janë përgatitur për prezantimin e fletëpalosjeve 
ose broshurave, por ato përmbajtje duhet t’i adaptoni për ueb faqen. Tekstet, të cilët janë 
publikuar në ueb faqe duhet të përfshijnë përafërsisht 50% të materialit të shtypur. 
 
Ndonjëherë është e vështirë të vendoset se cilat informata i nevojitet me të vërtetë përdoruesit 
dhe të cilat janë të dobishme për ne. Në këtë mënyrë vihemi përpara dilemës se çka dhe sa të 
transmetojmë. Këtu mund të na ndihmojë rregulla e thjeshtë: MË SHUMË ËSHTË MË PAK. 
Vendosuni në lëkurën e përdoruesit mesatar të internetit, i cili për shembull, për ndonjë ngjarje 
dëshiron të fitojë më tepër informata dhe shtroni pyetjen se sa kohë është i gatshëm t’i 
përkushtojë shfletosjes në mënyrë që të kuptojë se: kush, kur dhe ku organizohet ndonjë ngjarje. 
 
Gjatë përgatitjes së përmbajtjeve për faqen do t’ju ndihmojnë udhëzimet si vijojnë: 

• Titujt  duhet të jenë të shkurtër dhe informativ, të gjitha informatat kryesore duhet të 
jepen në tekstin hyrës. Qëllimi i titullit është të jep informata për natyrën e 
përmbajtjeve. Informata më të detajuara përdoruesi i interesuar mund t’i gjejë në vet 
tekstin. 

• Shembull: në vend të: “Në panairin për punësim përsëri u prezantua numër i madh i 
kompanive” shkruani: “Panairi për punë 2010”. 

• Në vend të fjalëve: “Dje, sot dhe nesër” përdorni data (ose pranë këtyre fjalëve shtoni 
datat) dhe në këtë mënyrë e shmangni përdorimin e korrigjimit të përmbajtjeve të cilat 
për disa ditë do të vjetrohen. 

• Gjatë të shkruarit përdorni gjuhë të thjeshtë dhe shmangeni përdorimin e tepër të 
gjuhës profesionale ose zhargoneve. Fjalitë duhet të jenë të shkurtra dhe të qarta. 
Shembull: »në vend të: “Në raportin e specifikuar dhe të detajuar, ekspertët tanë 
erdhën deri te të dhënat signifikante/karakteristike, të cilat e implikojnë korrelacionin 
ndërmjet papunësisë dhe mungesës së procesit mësimor.« 

• Shmangni metaforat e tepruara dhe gjuhën poetike. Tekstet, të cilët rëndohen mund 
të tingëllojnë thatë dhe përdoruesit ia kursejnë kohën sepse të dhënat i marrin pa 
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stolisje të panevojshme. 
Shembull: në vend të: »Në mensën e pajisur për mrekulli, personeli ynë i sjellshëm 
ofron meny të ndryshme dhe të shijshme« përdorni: »Në mensën e rinovuar, çdo ditë 
mund të zgjidhni nga gama e madhe e ushqimeve.« 

• Shmangni përsëritjet e panevojshme. 
• Në rastet kur e prezantoni institucionin flisni në vetë të parë shumës (jemi, dimë, 

prezantojmë), ndërsa përdoruesit drejtojuni drejtpërdrejt. 
• Në vend të formës pasive më mirë përdorni formë aktive.  

Shembull: në vend të: »Janë përkujdesur nxënësit me nevoja të veçanta«, përdorni: 
»Kujdesemi edhe për nxënësit me nevoja të veçanta.«. 

• Shmangni frazat si: »kliko këtu, kliko aty« etj. Në vend të tyre përdorni paragrafë të 
tërë ose fjalë kryesore: lexo më shumë, na shkruani, shprehe mendimin tënd, etj. 

 
Pasi ta përpiloni tekstin, atë mund ta formuloni në mënyrë plotësuese dhe ta bëni edhe më 
tërheqës për përdoruesin: 

• Tekstet më të gjatë, të cilët për shkaqe të arsyeshme nuk mund të shkurtohen, ndani 
në disa paragrafë kështu që do të jenë më të lehtë për lexim. Në vend të paragrafit të 
gjatë vendosni dy më të shkurtër. 

• Paragrafët e gjatë ndani me nëntituj të shkurtër, të cilët përdoruesit do t’i shërbejnë si 
orientim në përmbajtjen e tekstit. 

• Gjatë numërimit, përdorni aline me çka do ta gjallëroni tekstin dhe do ta theksoni më 
shumë. 

• Përmbajtja e ueb faqes duhet të jetë konsistente: përpiquni të përdorni emërtime të 
njëjta për nocione të njëjta dhe mënyrë të njëjtë të adresimit/komunikimit për një 
target grup të caktuar. 

• Në tekst, fjalët kryesore shkruani me “bold”, ato do t’ia tërheqin vëmendjen 
përdoruesit dhe do t’i lënë përshtypje të përgjithshme për tekstin. Sidoqoftë mos e 
teproni me sasinë e tekstit të bold-uar sepse mund të arrini efekt të kundërt. Mos e 
shënoni tërë tekstin me shkronja të bold-uara. Orientohuni në shprehjet të cilat janë 
veçanërisht të rëndësishme nga pikëpamja e përdoruesit. Bold-oni jo më shumë se 
10% të gjithë tekstit. 

• Nëse ndërmerrni informata, të cilat janë prezantuar në detaje në tjetër ueb faqe, në 
tekst shtoni link të drejtpërdrejt që këtë risi ose artikull mund ta gjeni në atë ueb 
faqe. Shmangni lidhjet dhe ritransferimet në brendësinë e ueb faqes, me çka 
përdoruesin pa nevojë do ta detyroni të kërkojë.   

• Ritransferimet ndaj ueb faqeve tjera mund të bëhen me hapjen e dritares së re ose 
me tab. Në këtë mënyrë, përdoruesi lehtë do të kthehet në ueb faqen tuaj pa klikime 
plotësuese. 

• Tekstet plotësuese publikoni në formë të dokumentit për shkarkim (download). 
• Kur i publikoni dokumentet, përmendeni formatin e tyre (doc, pdf, ppt, xls) dhe 

madhësinë – për përdoruesit janë të rëndësishëm konektimet më të ngadalta. 
 

Në ueb faqe mos përdorni: 
- tekste në Italics (në këtë mënyrë e vështirësoni leximin), 
- tekstet e postuara në formën Justified (në këtë mënyrë e vështirësoni leximin),  
- tekste të nënvizuara (sepse përdoruesi mund t’i ngatërrojë me linqe), 
- SHKRONJA TË MËDHA (në internet do të thotë goditje), 
- lidhje të kota. 

 
Kur do t’i publikoni përmbajtjet, lexoni përsëri dhe kontrolloni funksionimin e të gjitha linqeve. Në 
këtë mënyrë do t’i zbuloni gabimet e mundshme të cilat paraprakisht nuk i keni vërejtur, ose keni 
parashikuar se linqet nuk janë radhitur drejt.  
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 5.4  Planifikimi i ndryshimeve të ueb faqeve  

 
Kur planifikoni ndryshime në ueb faqe sigurohuni se në të do të përfshini edhe qëndrime të 
përdoruesve. Ndryshimet planifikoni për kohë më të gjatë me objektiva të ndërthurura 
afatshkurtra ndërsa suksesin e tyre kontrollojeni me anë të vizitës së ueb faqeve për statistikën e 
vizitueshmërisë (Google Analytics). Ndryshimet e planifikuara, para postimit, testoni me 
përdorues të target grupeve. Në këtë mënyrë do të siguroni ruajtjen e shikueshmërisë/qartësisë 
së ueb faqes.  
 
Ndryshime të mëdha në strukturën e ueb faqes apo ndryshim i plotë i ueb faqes nuk 
rekomandohet në rastet kur dëshironi që me këtë t’u përgjigjeni objektivave afatshkurtra ose të 
nevojave konkrete për promovimin e përmbajtjeve të caktuara. Mirëmbajtja dhe ndryshimet e ueb 
faqes planifikoni me kohë afatshkurtër dhe afatgjatë, ndërsa në plan përfshini edhe aktivitetet e 
kohëpaskohshme “sezonale”. Është me rëndësi që gjatë planifikimit të ndryshimeve, përveç 
nevojave të tyre merreni parasysh edhe qëndrimin e përdoruesit për të cilin dedikohet ueb faqja.  
 
Gjatë mirëmbajtjes së ueb faqes shpeshherë paraqitet vështirësia për shkak të përmbajtjeve të 
tepërta, të cilat përdoruesit e saj nuk dinë ose nuk kanë kompetencë ta vlerësojnë relevancën e 
përmbajtjeve të botuara. 
Për informata më të detajuara lexoni në kapitullin në vijim. 
 

 5.5  Politika redaktuese 

 
Në rastet kur për ueb faqen kujdesen më tepër persona, rekomandohet të keni politikë 
redaktuese ose përmbledhje të udhëzimeve për të gjithë personat të cilët kujdesen për ueb 
faqen. Në këtë mënyrë do t’u shmangeni përsëritjeve të informatave dhe jokonsistencës së ueb 
faqes, si dhe do të siguroni vazhdimësi në transmetimin e lajmeve dhe informatave. 
 
Politika redaktuese përfshinë: 

а) caktimin e roleve për shkrimin, publikimin dhe redaktimin e përmbajtjeve (kush i 
shkruan, kush i publikon ...), 
b) caktimin e terminologjisë (konsistenca e ueb faqes)), 
v) periudhën e publikimit të përmbajtjeve (cilat janë përmbajtjet të cilat publikohen: kur dhe 
si). 

 
Redaktori i ueb faqes: 

- i cakton rolet (kush i shkruan dhe kush i publikon), 
- e cakton ekipin dhe temën e përmbajtjeve, të cilat do të publikohen, 
- e koordinon ekipin i cili kujdeset për ueb faqen, 
- kujdeset për konsistencën e ueb faqes, 
- e autorizon publikimin e përmbajtjeve, 
- përfshihet në planifikimin e ndryshimeve të ueb faqes. 

 
Politika redaktuese është “dokument i gjallë”, i cili duhet të plotësohet vazhdimisht. Ai duhet të 
përmbajë: 

• Listën e personave të cilët kujdesen për ueb faqen konkrete, rolet, përgjegjësitë e tyre 
dhe kontaktet; 

• Listën e zëvendësve në rast të mungesës së tyre; 
• Terminologjinë që përdoret në ueb faqen; 



 

37 

 

• Përmbledhjen e udhëzimeve për rrjedhën e publikimit të përmbajtjeve (kush i përpilon 
përmbajtjet, kush i boton dhe kush i autorizon publikimet...); 

• Dinamikën e publikimit të përmbajtjeve (sa shpesh publikohen, cilat përmbajtje 
publikohen rregullisht, cilat përmbajtje publikohen kohë pas kohe ose në mënyrë 
“sezonale”...); 

• Udhëzimet bazë për shkrimin e përmbajtjeve. 
 
Kurthet më të shpeshta të redaktimit të ueb faqes janë: 

• Për publikimin e përmbajtjeve nuk vendos redaktori i ueb faqes, 
• Përmbajtjet nuk orientohen ndaj target përdoruesit, 
• Prioritete të paqarta për ndarjen e roleve, përgjegjësive dhe zëvendësimeve, 
• Njohuria nuk u transferohet redaktorëve të rinj, 
• Pak kohë për shkrimin e përmbajtjeve. 

 

 5.6  Interaktiviteti  
 

Përparësi e madhe e ueb faqes është interaktiviteti i saj dhe përgjigjja e shpejtë nga përdoruesit. 
Përdoruesi do të vlerësojë nëse në tekst shtoni linqe të dobishme për përmbajtje të ngjashme ose 
fotografi apo video dhe nëse i ftoni të bashkëpunojnë. Gjatë kësaj keni kujdes që përmbajtjet 
interaktive të mos i vënë në hije tekstet e rëndomtë (statikë). Numri i madh i fotografive e 
ngadalëson shkarkimin e ueb faqes (e rëndësishme për koneksionet e ngadaltë). 
 
Nëse është e mundur, në ueb faqen shtoni mundësinë për komunikim dypalësh me përdoruesin. 
Ftoni për bashkëpunim: të komentojnë, të shkëmbejnë mendim, propozim dhe kritika, si dhe 
stimuloni pjesëmarrje aktive me shpërblime, lojëra dhe aksione interesante. Nëse përdoruesi ka 
frikë se për shkak të komenteve negative nuk do ta shpreh mendimin e tij, kjo nuk do të thotë se 
ai nuk do ta tregojë por se do ta shprehin në ueb faqe të tjera.  
 
Mundësoni përdoruesit, që në mënyra të ndryshme, të mund të reagojnë në lidhje me përmbajtjet 
e ueb faqes: 

• tua ridërgojë përmbajtjet miqve të vet përmes e-mail, 
• t’i vlerësojë përmbajtjet, 
• t’i komentojë përmbajtjet, 
• t’i ruaj përmbajtjet (bookmark), 
• t’i publikojë përmbajtjet në rrjetet sociale, siç janë: Facebook, Myspace, Twitter, Reddit, 

Del.icio.us, Digg.com ... 
 
Komunikimin lehtësojeni në atë mënyrë, si për shembull, gjatë ftesës për bashkëpunim do t’i 
publikoni të dhënat për kontakt (e-mail, telefonin, formularin). 
 
Komunikimin në dy drejtime mund ta stimuloni me ndihmën e bllogjeve dhe forumeve të rrjetit. Me 
këtë rast kini kujdes: 

• Rregullisht publikoni përmbajtje: kur shkruani bllogje, risi etj., kujdesuni që rregullisht 
t’i publikoni përmbajtjet (më së paku dy herë në javë). Rekomandohet të përgatitni disa 
përmbajtje sepse mund të ndodhë që të mos keni kohë dhe ide për të shkruar. 

• Koha e përgjigjes: vetëm disa sekonda pas publikimit, në internet mund të filloni të 
pranoni komente nga përdoruesit. Është me rëndësi koha e përgjigjes tuaj të mos jetë 
shumë e gjatë  (disa ditë) sepse përdoruesve do t’u lini përshtypje se ueb faqja nuk 
azhurnohet, se për të nuk kujdeset askush apo se nuk ju intereson mendimi i lexuesve. 
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• Toni i komunikimit: gjatë komunikimit me përdoruesin përcaktojeni tonin, i cili nuk do të 
jetë tej-mase editorial e as bisedues. 

• Censura: përcaktoni politikën redaktuese dhe rregullat e censurimit, të cilave do t’u 
përmbaheni në mënyrë konsekuente. Kjo mund të nënkuptojë,  për shembull, t’i fshini 
vetëm materialet fyese dhe jo ato të cilat shkruajnë negativisht për ju. 

• Publikimi i komenteve: në rastet kur nuk do të mund t’i monitoroni vazhdimisht 
komentet, në të ardhmen përcaktoni se komentet do të publikohen vetëm me kërkesë 
tuaj. Në këtë mënyrë do t’u shmangeni publikimeve të pakontrollueshme, komenteve 
fyese, por edhe do ta zgjasni kohën e përgjigjes. 

 
Përdoruesve ofroni përmbajtje zbavitëse plotësuese (lojëra, animacione, përmbajtje 
shpërblyese), për shkakun e të cilave do ta vizitojnë me shpesh ueb faqen tuaj. Garancia më e 
mirë për vizitimin permanent të ueb faqes është publikimi me rregull dhe i vazhdueshëm i 
përmbajtjeve aktuale. Numrin e vizitorëve mund ta ndiqni për çdo ditë duke e shfrytëzuar mjetin 
pa pagesë Google Analytics. 
 

 5.7 Promovimi në internet  

 
Në internet ekzistojnë mundësi të mëdha për promovimin e arsimit profesional dhe arsimin për 
profesione dhe zeje, siç janë: 

- rrjetet sociale (Facebook, Myspace, Twitter, Youtube, bllogjet, formuet), 
- aplikacionet, 
- e-njoftimet, 
- shpalljet (Google Adwords, Facebook shpallje), 
- rrjetëzimi, 
- bllogjet, 
- pjesëmarrja aktive. 

 
Në të gjitha format e numëruara, suksesi i promovimit do të varet nga ideja dhe nga përkushtimi i 
kohës dhe energjisë. Vlerësoni se a do të mundeni për një periudhë kohore më të gjatë ta mbani 
praninë e ueb faqes tuaj. Nëse planifikoni promovim në internet, merreni parasysh edhe vlerën 
shtesë, të cilën mund tua ofroni përdoruesve, për shembull, aplikacionet, interaktivitetin ... 
 
Rrjetet sociale pikë së pari janë dedikuar për lidhje, zbavitje dhe komunikim të përdoruesve. Ato 
janë veçanërisht të popullarizuara midis të rinjve, sidomos në mesin e tinejxherëve, të cilët rrjetet 
sociale i përdorin për shoqërim dhe zbavitje. 
 
Nëse vendosni që për organizimin ose projektin tuaj të hapni, për shembull, profil në Fejsbuk, 
është me rëndësi që çdo ditë t’i ndiqni ngjarjet, t’u përgjigjeni komenteve dhe pyetjeve të 
përdoruesve, t’i njoftoni me risitë ose kuriozitetet. Në profil publikoni edhe ngjarje dhe storje 
relevante. Vetëm pjesëmarrja aktive do t’i detyrojë përdoruesi që më shumë herë ta vizitojnë 
faqen tuaj dhe të njëjtën do tua rekomandojnë të tjerëve. 
 
Komunitetet e internetit mundësojnë rrjetëzim ose lidhje me organizata/persona të ngjashme/ëm 
dhe i shkëmbejnë njohuritë dhe informatat. Vëmendje më të madhe mund të fitoni me video storje 
të shkurtra dhe zbavitëse, të cilat do t’i postoni në serviset e internetit, siç është youtube, vimeo 
etj. Regjistrimet duhet t’i plotësojnë përmbajtjet e prezantuara. Video-regjistrimet e mira kanë 
potencial të madh për marketing virtual ose përhapje masive përmes postës elektronike. 
 
Përdoruesit mund t’i “shpërbleni” me aplikacione të ndryshme: 
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• aplikacionet dinamike me, për shembull, lajmet e fundit të cilat mund t’i postojnë në 
internet faqen e tyre, 

• aplikime zbavitëse, me të cilat përdoruesi përmes lojës do ta kuptojë përmbajtjen, 
• aplikime të përdorshme të cilat ndihmojnë për detyra të caktuara, 
• aplikime të cilat mundësojnë njoftim efikas përmes postës elektronike ose përmes 

telefonit celular. 
 
E-njoftimi është edhe një pjesë e zakonshme e promovimit në internet, por funksionon vetëm me 
përgatitje përkatëse. E-lajmet, për të cilat përdoruesi regjistrohet, doemos duhet të jenë të 
shkurtra, të qarta dhe informative. Lajmet shumë të gjata kanë përdorim të vogël ose nuk kanë 
kurrfarë vlere përdoruese dhe shkaktojnë pakënaqësi tek përdoruesit, hedhin dritë të zbehtë mbi 
kompetencat tona dhe shpeshherë përfundojnë në »postën e padëshiruar« (spam).  
 
Rekomandohet që në e-lajmet, të përfshini vetëm rezyme të shkurtra, të cilat e përfshijnë thelbin, 
ndërsa në fund të çdo rezymeje të shtoni edhe link me artikullin e plotë të ueb faqe. Në këtë 
mënyrë, përdoruesit i mundësoni informata plotësuese, me ç’rast nuk i rëndoni me përmbajtje 
shtesë ata të cilët dëshirojnë që shpejt e shpejtë t’i kalojnë lajmet më të reja. 
 
Edhe për e-lajmet vlen rregulli »më pak është më shumë«. Përmbajtjet duhet të përpilohen në 
përputhje me rregullat për shkrime në internet. Rekomandohet rregullisht t’i postoni e-lajmet, por 
vetëm nëse keni informata të cilat për përdoruesin mund të jenë interesante. E – lajmet e 
përpiluara mirë e përforcojnë lidhjen ndërmjet përdoruesit dhe organizatës. 
 
Publikimi i shpalljeve  
Ueb faqen tuaj mund ta reklamoni në mënyra të ndryshme. Një nga mënyrat më të shpeshta 
është përmes sistemit Google Adwords (www.adwords.google.com), i cili mundëson reklamim 
përmes shfletuesit Google me shënimin e fjalëve kryesore. Është efektiv edhe reklamim përmes 
rrjetit social Facebook. Shpalljet duhet të postohen në atë mënyrë që t’i tërheqin target grupet. 
Ato duhet të shpallen në mënyrë tërheqëse për target grupin tuaj. Reklamimi mund të bëhet edhe 
përmes Banerëve, por reklamimi i këtillë, sipas rregullit është më pak i suksesshëm sepse 
përdoruesit e internetit kanë ndërtuar të ashtuquajturin verbim për baner-ët (banner blindness).  
 
Blloku është formë popullore e komunitetit on-lajn, të cilin shpeshherë e përdorin kompani të 
ndryshme. Bllogerët, zakonisht janë persona ndërmjet 16 dhe 34 vjeçare, të cilët janë përdorues 
të shpeshtë të internetit (më shumë herë gjatë ditës ose thuaja se çdo ditë), të cilët akoma 
ndjekin mësimin ose janë me arsim të lartë).  
 
Blloku është formë shembullore e promovimit, nëse keni përmbajtje interesante për të 
transmetuar, si dhe kohë për të shkruar dhe për t’i ndjekur se çka ndodh në bllogje. Këtu bën 
pjesë monitorimi i komenteve dhe përgjigjeve që kanë të bëjnë me to, si dhe komentimi i bllogeve 
të huaja. Ngjarjet në bllog duhet të jenë dinamike dhe prandaj rekomandohet të publikohen 
postime të reja dy herë në javë. Nëse për bllogun kujdeset më shumë se një person, 
rekomandohet të përgatitet dokument me politikë redaktuese. 
 
Internet forumet ngjajnë me bllogjet, sepse mundësojnë komunikim ndërmjet përdoruesve të 
temave të ndryshme. Ata zakonisht janë të drejtuara ndaj në fushe të caktuar dhe ato i udhëheq 
moderatori ose administratori. Internet forumet parimisht kërkojnë më tepër kohë dhe energji sesa 
bllogjet, dhe për to zakonisht kujdesen më shumë njerëz. Në internet forumet dhe në bllogje, 
shumë lehtë paraqitet gjuha e urrejtjes, dhe prandaj në të dyja rastet është e nevojshme që 
paraprakisht të vendosen rregullat ose drejtimet për pjesëmarrje në debat dhe të përcaktohen 
masat të cilat do të zbatohet për mosrespektimin e tyre.  
 



 

40 

 

Kushti i parë për prani të suksesshme në internet është pjesëmarrja aktive. Pavarësisht se a 
bëhet fjalë për komentimin e postimeve të huaja, përgjigjeve ndaj komenteve, hapje të debateve 
ose nxitje të komunikimit, për ngjalljen e ndonjë faqe të internetit ose komunitetit, është me 
rëndësi përfshirja aktive. Numër i madh i faqeve të internetit humben në zhytje për shkak të 
neglizhencës dhe vet e sjellin fundin e tyre. Prania në internet është mënyrë efikase e 
komunikimit, nëse jeni të gatshëm në të ta investoni kohën, njohuritë dhe energjinë tuaj. Në të 
kundërtën, mund të ketë pasoja negative. Nëse vendosni për njërën nga mënyrat e promovimit 
në internet, vlerësoni mirë se sa kohë dhe resurse mund t’i kushtoni. Me ndihmën e pyetësorëve 
kërkoni shembuj të vendosur të praktikës së mirë, pastaj punoni në mbindërtimin e tyre ose 
kërkoni ndihmë nga ekspertë. 
 
Internet faqen ose ngjarjen mund t’i promovojmë në atë mënyrë që link-un e tyre do ta përfshijmë 
në nënshkrimin tonë të postës elektronike. Ngjarjen e publikojmë në faqet më të njohura të 
internetit dhe për këtë do t’i njoftojmë miqtë dhe të njohurit, të cilët lehtë, me anë të një klikimi do 
të na njoftojnë për praninë ose mungesën e tyre. 
 
 
Literaturë plotësuese (në gjuhën angleze): 
 
Përvoja të përdoruesve: http://www.useit.com/ 
Përmbajtjet dhe përpilimi i tyre: http://www.alistapart.com/ 
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6  KANALE PËR KOMUNIKIM ME TARGET GRUPE TË 
NDRYSHME  

 
 
Prindërit dhe fëmijët, para së gjithash janë të interesuar për: 
- mundësitë për arsim (si janë programet, sa nxënës ka shkolla ...), 
- lidhjet e komunikacionit, lokacioni i shkollës, 
- mundësitë e avancimit (nga viti në vit, si dhe horizontalisht dhe vertikalisht), 
- suksesi i nxënësve në shkollë (suksesi në maturë, matura profesionale, provimi përfundimtar 
dhe arritjet e tjera gjatë garave J), 
- çka ofron shkolla, në kuadër të përmbajtjeve të detyrueshme dhe zgjedhore, aktivitetet 
interesante, mundësitë, lidhjet jashtë shtetit, 
- si i rregullon shkolla statusin e sportistëve, artistëve të suksesshëm J, 
- përparësitë e shkollës (pajisja për arsimi, mësimdhënësit), 
- bursat dhe mundësitë për punësim pas përfundimit të programit, 
- të dhëna për atë se kujt t’i drejtohen nëse kanë nevojë për diçka. 
 

 6.1  Komunikimi me nxënësit nga arsimi fillor ose me studentët  

 
Nxënësit e shkollës fillore, numrin më të madh të informatave fillimisht e kërkojë në internet ose nga 
nxënësit e tjerë. Numri më i madh i nxënësve dinë të punojnë me kompjuter dhe për ta kërkimi në 
internet është shumë i njohur. Njëkohësisht, idhujt e tyre ata i kërkojnë në botën e kulturës dhe sportit 
të popullarizuar. Mësimdhënësit dhe prindërit për ta paraqesin burim të shkallës së dytë sa u përket 
informatave. Së këtejmi, është me rëndësi që gjatë komunikimit me të rinjtë (filloristët) t’i shfrytëzojmë 
kanalet e komunikimit të cilët i përdorin më së shpeshti të rinjtë. 
 
Mos harrojmë se e folmja nga goja e moshatarëve, me të cilët identifikohen më lehtë, është 

shumë më bindëse dhe prandaj gjatë prezantimit duhet të përfshijmë edhe fjalime (video dhe 

tekstuale). 

 
 
Telefoni celular është kanali më i përhapur i komunikimit midis të rinjve. Ata e përdorin për komunikim 
të përditshëm, për dërgimin e SMS mesazheve, për loja në telefonët celularë, dëgjim të muzikës, 
ndërsa gjithnjë e më tepër e përdorim edhe internetin në telefon. Komunikimi është i shkurtër dhe i 
shpejtë, përmbajtjet të ngjeshura, komunikimi është i shpejtë dhe me jehonë. Telefoni celular gjithashtu 
përdoret për mesazhe të shkurtra për mundësi/nevoja ditore dhe profesionale, për mundësi për 
praktikë, njoftime për ngjarje J  
Përmes sondazheve me celularë dhe me votim lehtë mund ta kontrolloni, për shembull, popullaritetin e 
një pune ose profesioni të caktuar, ndërsa me krijimin e një portali mobil, fitoni propozime të shpejta 
nga nxënësit e shkollave të mesme për temën ose problematikën e përzgjedhur. 
 
Kompjuteri personal dhe interneti  u ofrojnë të rinjve numër të madh të mundësive për komunikim, 
krijimtari kreative, mësim dhe zbavitje. Rrjetet sociale, siç janë: MySpace dhe Facebook, portalet 
mediatike, siç janë: YouTube, Flickr J, si dhe forumet e shumtë, shpalljet, fletërrufetë, MSN-të, ofrojnë 
mundësi të shumta për komunikim të dedikuar. Në këtë mënyrë, të rinjve mund t’u ofroni përmbajtje 
arsimore koncize dhe tërheqëse, por edhe përmbajtje motivuese.  
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Përparësitë e kompjuterit dhe internetit janë: 
• të rinjtë fillimisht informatat i kërkojnë në internet, 
• të rinjtë për çdo ditë e përdorin kompjuterin dhe internetin, 
• mundëson komunikim personal me të rinjtë,  
• përmes tyre arrihet numër i madh i përdoruesve. 

 
Toni dhe stili i komunikimit 
Keni kujdes me stilin e të shprehurit. Informatat duhet të transmetohen qartë, në mënyrë të pasqyruar 
dhe konsistente. Me mjete të seleksionuara (për shembull: fletëpalosje, broshura, SMS, internet faqe) 
mund të përdorni fjalë të zgjedhura stilistike, të cilat për të rinjtë janë të afërta. Gjatë komunikimit me të 
rinjtë – filloristët – thirruni në këto rregulla të të shprehurit me shkrim. 
 

• Stili i të shkruarit duhet të jetë konciz dhe zbavitës, i thjeshtë (pleng), në esencë duhet të jetë 
informues – target publiku jeton në botën e komunikimit të shpejtë dhe efikas. 
• Janë të rëndësishëm titujt dhe nëntitujt, të cilët e tregojnë ose transmetojnë përmbajtjen ose 
kapitujt. Sipas rregullit, ata duhet të përmbajnë dy fjalë kryesore të tekstit; edhe titujt duhet tregojnë sa 
më shumë të jetë e mundur. 
• Gjatë përgatitjes së tekstit, në kuadër të zgjedhjes së mjetit për komunikim (fletëpalosje, ueb 
faqe J) – duhet të respektohet struktura e njëjtë për të gjitha pjesët e tekstit. 
• Rekomandohet që artikujt më të gjatë të qëndrojnë në fillim (të shënuar qartë se bëhet fjalë për 
rezyme), e cila nuk duhet të jetë më e gjatë se 200 shenja. 
• Respektojeni rregullin: 1 paragraf – 1 ide. 
• Për ilustrim të kësaj që u tha më lartë, përdoreni numrin e madh të shembujve nga jeta e 
përditshme. 
• Me qëllim të shikueshmërisë më të madhe, numrin më të madh të të dhënave vendoseni në 
tabela. 
• Nëse ekziston mundësia, të dhënat prezantoni në mënyrë virtuale, përmes grafikëve, skemave, 
skicave, mapave, etj. 
• Teksti duhet të jetë tërheqës dhe para së gjithash i formuar me kujdes: tituj të theksuar, fjalë të 
theksuara, numër të madh të fotografive dhe ilustrimeve. 

  

 6.2  Komunikimi me të rriturit  

 
Në këtë target grup bëjnë pjesë personat e rinj të papunësuar dhe të moshuar, që kanë braktisur 
arsimin, persona pa profesion ose zeje dhe arsim (ose me arsim të pakryer). Ky grup është veçanërisht 
i shumëllojshëm, ndërsa për numrin më të madh të tyre nuk është i njohur komunikimi në internet e as 
përdorimi i internetit. Ky grup, sigurisht që ka idhujt e vet: njerëz të cilët kanë arritur sukses me punën e 
tyre ngulmuese, të cilët në mjedisin e tyre kanë arritur status solid material (shtëpi, makinë të mirë).  
 
Shpallje/artikuj promovues të shtypur janë mjete të cilat mund t’i shfrytëzoni. Gjatë zgjedhjes së 
materialit të shtypur duhet të respektohen shprehitë e leximit të atij grupi – këtu bëjnë pjesë botimet, siç 
janë lajmet sllovene, Ditari javor, revistat për »gra« dhe magazinat lokale ose rajonale. 
 
(Skena) radio klipe: ato mund të jenë forma të bisedave të gjalla, të cilat emitohen në radio stacionet 
më të dëgjuara në një rajon të caktuar. Përdorni në mënyrë efikase zëra/aktorë, të cilët janë të njohur 
për këtë grup. Kjo vlen për personazhe emblematik nga TV shou-të të cilat i ndjekin. 
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Ngjarjet, në të cilat ftohen persona të cilët për shkak të punës, angazhimit dhe aftësisë së tyre kanë 
autoritet në mjedisin lokal. Ngjarjet duhet të jenë relaksuese, tubime/biseda, të shoqëruara me ngjarje 
zbavitëse – muzikë, ushqim etj. Këto takime mund të organizohen në suaza të ngjarjeve lokale. 
 
Publikime, broshura, të cilat bazohen në ngjarje dhe përmbajnë informata koncize dhe të thjeshta të 
prezantuara anë mënyrë vizuale për mundësitë e arsimit ose trajnimit. Në detin e revistave të 
ndryshme, fletëpalosjeve etj., duhet të mendohet mirë ku të jepet oferta. Kujtoni vend-pritjet nëpër 
ambulanca dhe shtëpitë e shëndetit, restorantet lokale, stacionet e autobusëve dhe në çdo vend ku 
grupet tona të interesit mblidhen në zona të caktuara. 
 
Pllakate në autobusët lokal/ndër-urban janë mjet tjetër, por në to është e vështirë të shkruhen të 
gjitha informatat e nevojshme.  
 
 

• Stili i të shkruarit duhet të jetë konsistent dhe i thjeshtë (fjali të shkurtra), ndërsa gjuha e 
thjeshtë. 
• Tregoni storje (me fund të lumtur) duke e ndërtuar dallimin midis para dhe  pas, tregoni dallimin 
të cilin e sjell profesioni i ri, puna e re. 
• Përdorni fjalët/frazat siç janë: siguri, besueshmëri, rrugë e thjeshtë deri në arsimim/profesion, 
bëhuni pozitiv dhe optimistë (mundeni, rrogë solide, vende të hapura pune, etj.). 
• Mos harroni se ky target grup ka partnerë dhe fëmijë (“do të keni kohë të mjaftueshme për 
familjen”). 
• Përdorni numër të madh të shembujve nga jeta e përditshme. 
• Tregoni se sa është përfitimi në raport me investimin/inputin (nuk nevojitet shumë për të fituar 
shumë). 
• Në materialin e shkruar (broshura dhe ngjashëm)) është me rëndësi që target grupi të mund të 
identifikohet me personazhet (mjedisin social, mënyrën e komunikimit të përditshëm). 
• Teksti duhet të jetë tërheqës dhe i formësuar me kujdes: tituj të theksuar, fjalë të theksuara, 
numër të madh të fotografive (personazhe optimiste dhe të buzëqeshur) dhe ilustrime. 

  

 6.3  Mënyra inovative për promovimin e profesioneve dhe zejeve  

 
Promovimi i profesioneve dhe zejeve mund të jetë aktivitet shumë kreativ. Mos u futni në foletë dhe 
kallëpet e mënyrave tradicionale të promovimit, provoni të mendoni se si mund të jeni më inovativ, 
kreativ dhe t’i prezantoni idetë e juaja në një mënyrë më freskuese. Në vazhdim ju ofrojmë disa 
shembuj të cilët  paraqesin mënyra interesante, kreative dhe inovative të promovimit të profesioneve 
dhe zejeve. Shfrytëzoni si pika referimi për të menduar – se si ta përcillni mesazhin tuaj në mënyrë 
kreative dhe ndonjëherë edhe interesante. 
 
Hapërimi drejt së ardhmes  
Mënyra më e lehtë për të vendosur për ndonjë profesion është nëse vetë bindesh se si dikush tjetër e 
ka mësuar profesionin e njëjtë, punon në të dhe me sa lehtësi e ka filluar. Së këtejmi, propozojmë vizitë 
dhe ciceron në kompani të ndryshme, objekte hotelerie, fabrika ose punëtori, të cilat në mënyrë 
potenciale mund t’i njoftojnë të gjithë ata të cilët me sukses e kanë kryer arsimin për profesion. 
 
Vizita doemos duhet të planifikohet që në mënyrë tërheqëse dhe informative të pasqyrojë se si 
zhvillohet procesi i punës në kompani të caktuar, si është atmosfera në të dhe cilat janë mundësitë e 
punësimit. Për realizimin e një vizite të caktuar duhet të “trajnohet” një moderator, i cili do t’i shëtisë 
nxënësit në një komani të caktuar në mënyrë spirituoze, të kuptueshme didaktike dhe informative do t’i 
shëtisë përmes një skenari të përcaktuar me përpikëri dhe të përcaktuar mirë. Në fund të vizitës, 
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vizitorët do të marrin pyetësor, me të cilin lehtë do të caktojnë nëse kompania e përzgjedhur u përgjigjet 
dëshirave të tyre për “karrierë profesionale” dhe çka presin konkretisht nga zeja e tyre dhe mjedisi i 
punës. 
 
Kompanitë e përzgjedhura, me shkresë të posaçme, i ftojmë të përshihen në programin: “Hapërim drejt 
së ardhmes” në mënyrë që tua prezantojmë avantazhet (e shumta) të pjesëmarrjes në këtë program. 
Nga çdo fushë profesionale (ushqimore, ndërtimore, elektroteknike...industri), pastaj do të përzgjidhen 
më së paku 3 kompani, me të cilat do të merren vesh për pjesëmarrje në program. 
 
Gara: “Trego çka di” 
Target grupit, nxënësit mund t’u prezantojnë arsimin dhe/ose profesionet premtuese deficitare dhe tua 
afrojnë përmes këtij lloji të garës shkollore, ndër-shkollore, rajonale ose shtetërore, në të cilat garuesit 
ose ekipet do të garojnë në disiplina të ndryshme: 
• Sfidë solare: çka mund vihet në lëvizje me ndihmën e energjisë diellore; 
• Elektronika: truqe dhe këshilla në elektroteknikë; 
• Haker: gara në shkathtësitë e programimit; 
• Mjeshtër murator: gara në disiplina të ndryshme ndërtimore; 
• Ushqimi është ligj!: kuzhinierët e rinj, kamerierët nga i gjithë rajoni garojnë mes vete; 
• 100 në orë: shkathtësinë e vozitjes e kontrollojnë shoferët e ngritësve me pirun, kamionëve, 
ekskavatorëve dhe mjeteve të tjera industriale. 
 
Qëllimi i këtyre garave është shoqërimi mes të rinjve të cilët vendosin për profesion të njëjtë, 
grumbullimi i informatave plotësuese për fushën e zgjedhur profesionale, si dhe njohja me sfidat, të cilat 
i ofron arsimi i caktuar ose drejtimi profesional. Për çdo garë përgatitni shpërblime praktike për të cilat 
mund t’i ftoni sponsorët, përkatësisht kompanitë ose organizatat të cilat janë të interesuara të 
punësojnë kuadër të arsimuar në mënyrë adekuate. 
 
Ueb faqja www.prihodnost.je 
Mendoni edhe për krijimin e një ueb faqe të pavarur të titulluar, për shembull: www.prihodnost.je. Ueb 
faqja duhet të jetë tërheqëse, njëherësh në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme t’i transmetojë të gjitha 
informatat, ngjarjet personale, shembujt dhe këshillat relevante për atë se çka në fakt është arsimi 
profesional dhe arsimi për profesion dhe zeje, cilat drejtime ekzistojnë, si zhvillohet shkollimi, cilët tituj 
mund t’i fitojë nxënësi dhe si mundet nxënësi ta fillojë jetën me profesion të caktuar. Qartë cekni të 
gjitha informatat për linqet në të cilët mund të lajmërohen për të fituar më shumë informata për 
profesionin ose zejen e përzgjedhur – nga informatikanët, kallajxhi dhe deri te kuzhinierët, muratorët. 
Një pjesë e rëndësishme e ueb faqes duhet të ndahet për vendet e lira të punës me arsim të caktuar.  
 
Ueb faqja duhet të përmbajë edhe udhëheqës të profesioneve: me një spektër pyetjesh, vizorëve 
mund t’u propozoni se cili arsim profesional ose arsim për zeje do të ishte më adekuat për të. 
Planifikoni të përfshini rrjetë të profesionistëve të cilët do t’u përgjigjeshin pyetjeve të nxënësve, 
anketave, linqeve të dobishme, si dhe internet lojërave. Ueb faqen mund ta promovoni në të gjitha 
publikimet e Qendrës për Arsim Profesional, me baner-a të faqeve të zgjedhura, të cilat nxënësit i 
vizitojnë shpesh dhe me lojë shpërblyese në internet, të cilat me ndihmën e dhuratave joshëse 
(mp3/mp4 plejer, laptop, telefona celularë etj.) do t’i tërheqin personat e rinj. 
 
SMS kuisi / “loja me telefon” 
Gjenerata e re është gjeneratë e celularëve. Telefoni celular është një nga mjetet dhe kanalet më të 
rëndësishme për komunikim të cilat i përdorin. Me “lojën me telefon”, e cila është formë e SMS kuisit, 
provoni t’i afirmoni profesionet dhe temat të cilat kanë të bëjnë me arsimin profesional. Ofroni 
shpërblime joshëse në mënyrë që të siguroheni se gara do të ketë sa më shumë target publikë. 
 
Karta kreative  
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Karta  kreative është mjet efikas për komunikim, e cila i dedikohet popullatës më të re. Në faqen e 
mesme mund të ketë fjalim tërheqës dhe bombastik dhe njëherësh edhe provokues të super 
heronjve nga revistat me ilustrime dhe super heronjtë:  

Spajdërmen: Çdo hero e gjen profesionin e tij! 
Supremen: Nuk është e lehtë të jesh Supermen pa shkollë! 
Xhejms Bond: Disa probleme thjesht janë të pazgjidhshme pa arsim, etj. 

 
Faqja e fundit e kartës mund të përmbajnë më shumë informata për programin e përzgjedhur – si 
dhe ueb faqe relevante ose numra telefoni. 
 
Njoftime nëpër trena dhe autobusë ndër-urban dhe lokal  
Duke e pasur parasysh se mesazhin të cilin dëshirojmë tua përafrojmë një numri sa më të madh të 
nxënësve të arsimit fillor të klasave të ciklit të lartë (ky është një nga target grupet e përcaktuara 
strategjik të komunikimit), dedikim i komunikimit gjithsesi duhet të jenë nxënësit të cilët gjatë udhëtimit 
të përditshëm i shfrytëzojnë mjetet e transportit publik. Njoftimet, do të duhej të përmbajnë mesazhe të 
njëjta sikurse edhe kartat e kreative. Njëkohësisht ky lloj i komunikimit mundëson përshtatje të mjeteve 
komunikuese, konform asaj se cilat profesione janë deficitare në atë rajon.  
 
Reklamimi në lokalet e toaletit 
Shpalljet, të përshtatura për shpallje masive në lokalet e toaletit, vendosini për shembull në: komplekse 
të kinemave, lokale për ushqim të shpejtë, kateteri, bare, klube..., në çdo vend ku mblidhen target 
grupet. Pllakatet i përmbajnë të gjitha përmbajtjet, sikurse edhe kartat kreative dhe/ose shpalljet. 
 
Impro liga 
Në garat e ipro ligës së shkollës fillore mund të përfshini tema të cilat kanë të bëjnë me profesionin dhe 
arsimin e teknikës, ushqimor, ndërtimor. Në këtë mënyrë spektatorët dhe garuesit do të mendojnë, 
njoftohen dhe njëherësh do të qeshen me vështirësitë, sfidat dhe mundësitë të cilat në jetën e 
përditshme i sjellë natyra, teknika ose informatika. 
 
Me impro grupin e përzgjedhur mund të organizoni edhe impro shfaqje, për shembull: Teknikë këtu, 
teknikë aty, e cila do të merr pjesë në shkolla të zgjedhura dhe në mënyrë spirituoze do ta promovojë 
arsimin profesional dhe arsimin për profesione, si dhe zeje të ndryshme. 
 

 6.4  Si të prezantohet profesioni? 

Prezantimi i profesionit është dedikuar për prezantimin e tyre para target publikut, në radhë të para të 
atyre që vendosin për të zgjedhur profesion ose të cilët dëshirojnë të rikualifikiohen. Profesionin mund 
ta prezantojmë në media të shtypura (revistën shkollore, broshura për prezantim), në internet, në 
ngjarje të veçanta (orë pranimi, punëtori), panaire J  
 
Përpiquni që prezantimet të jenë interesante, informative dhe tërheqëse dhe aq më shumë mjet 
efikas gjatë prezantimeve të këtilla është prezantimi i ngjarjeve personale – ngjarjet e njerëzve të cilët 
punojnë në atë profesion dhe të njëjtin e prezantojnë në rrëfimin e tyre.  
 
Në vazhdim do të gjeni shembuj se si përmes storjeve personale t’i prezantoni profesionet. Stimuloni 
nxënësit që në mjedisin e tyre të gjejnë bashkëbisedues përkatës dhe të formojnë prezantime 
interesante. Do të ishte interesante të regjistrohen edhe storje të huaja nga shtete tjera dhe të 
krahasohen rrugët arsimore dhe profesionale, të intervistohen njerëzit e suksesshëm/njohur në vend 
dhe jashtë vendit, të cilët veçanërisht janë kreativ në ushtrimin e profesionit vetjak, etj. 
 
 
RRËFIMI PËR KUZHINIERIN 
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Profesioni dhe mënyra e jetës 
  
Shefi i kuzhinës në Hotel “Grand” – Toplice të Bled-it, si dhe anëtari i ekipit të kuzhinës nacionale, Igor 
Jagodiç thotë se gjithmonë ka dashur të bëhet kuzhinier. 
  
Vet profesioni kuzhinier nuk duhet të shihet vetëm si profesion por si mënyrë e jetesës. »Ata, të cilët me 
të vërtetë punojnë me shpirt, çdo ditë gjenden para një sfide të re dhe çdoherë u hapen mundësi të 
reja. Ky nuk është profesion ku kryhet një punë dhe bëhet gjëja e njëjtë, por çdo ditë mësohet diçka e 
re. Edhe më mirë është nëse je i suksesshëm në punën tënde dhe nga afër t’i ndjekësh garat, të 
shëtisësh nëpër botë dhe t’i shohësh mjeshtrit e tjerë J,« - thotë Igor Jagodiç për punën e tij. 
  
Menjëherë pas përfundimit të shkollës së mesme ai është punësuar si praktikantë në kuzhinën e 
objektit protokollar në Brdo, ku ka mundur drejtpërsëdrejti ta shikojë mjeshtrin Andrej Goljat. »Jam i 
lumtur që pata mundësi të punojë me të, sepse ai është njeri i gjithanshëm – kuzhinier i mirë, ëmbëltor i 
mirë J Ndoshta pse edhe mua më interesonte, nga pjata e parë përmes ushqimeve kryesore deri në 
ëmbëlsirë.« - thotë Jagodiç. Pas përfundimit të praktikës, ai e ka kryer Shkollën e lartë profesionale në 
Bled dhe është punësuar si teknik në kuzhinë protokollare në Brdo. Më pas karriera e ka sjell në 
Lubjanë, pastaj përsëri në Bled, ku para pesë vitesh e ka marrë udhëheqjen e kuzhinës në Hotelin 
“Grand” të Toplic-ës.  
  
Është e vërtetë se në Slloveni nuk kemi numër të madh të kuzhinierëve të cilët do t’i kishim marr si 
shembull. »Kohëve të fundit, në përgjithësi më tepër sytë i kemi jashtë vendit, ndjekim çka punojnë, i 
provojmë recetat e tyre.« Por, njëherësh pranon se Andrej Goljat ka qenë ai i cili e ka inspiruar për këtë 
profesion. »Si kuzhinier fillestar ai më tregoi se në këtë profesion mund të bëhet shumëçka.« Edhe pse, 
shton Jagodiç, prej kohësh isha i vendosur të bëhem kuzhinier, sot me kënaqësi e punoj këtë 
profesion.. »Por, kur kisha mundësi të punoj me të, kur drejtpërdrejt i shihja mjeshtëritë e tij, çka bënte 
nga akulli dhe nga pemët,, çfarë skulpturash mund të bënte nga sheqeri, sa receta dhe ide kishte në 
kokë J Kjo më mahniste. Kuptova se në kuzhinë mund të bëhet shumë më tepër.« Tek nxënësit 
vërehet menjëherë – konsideron Jagodiç, se a kënaqen në këtë punë. »Ata janë njerëz të cilët jo vetëm 
gjatë punës por edhe në kohën e lirë mendojnë në kuzhinë. Vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet 
sukses.«  
  
Gatimi nuk u intereson të rinjve  
Megjithatë, kohëve të fundit shumë pak të rinj vendosin për këtë profesion, për çka, konsideron 
Jagodiç, se faji qëndron në atë se profesioni kuzhinier nuk është prezantuar mirë dhe nuk konsiderohet 
si profesion i paguar mirë. »Gjatë përzgjedhjes së profesionit, sot, numri më i madh i nxënësve dhe 
prindërve të tyre shohin se sa do të përfitojnë.« Së këtejmi, sipas tij, restorantet dhe hotelet e mëdha, të 
rinjve duhet t’u prezantojnë se çka punojnë kuzhinierët. »Sot, në botë ekzistojnë shumë kuzhinierë, të 
cilët kanë statusin e yllit. Madje, edhe tek ne ka disa kuzhinierë të cilët janë të njohur në media..« 
Megjithatë, Jagodiç konsideron se tek ne më të mirët mund të paguhen mirë, pavarësisht se si janë 
kushtet në hoteleri.  
  
Pra, çka është ajo që sjell statusin e »yllit«? »Pikë së pari dija, doemos duhet të jesh kuzhinier i mirë.« - 
përgjigjet Jagodiç. Pastaj është përvoja. »Pastaj duhet të kesh mundësi të punosh në numër të madh të 
restoranteve të mira, sepse vetëm nga më të mirët mund ta mësosh më të mirën.« Ndërkaq, fjalën e 
fundit e kanë mysafirët – shton Jagodiç. Sot, mysafirët slloven bëhen gjithnjë e më kërkues, ndonjëherë 
madje edhe më shumë sesa të huajt, të cilët dëshirojnë vetëm pjatë më të mbushur. »Për ata nuk është 
e rëndësishme vetëm të ngopen, por të kënaqen derisa hanë.« 
  
Përgatitje për olimpiadën e gatimit  
Igor Jagodiç tanimë tre vjet është anëtar i reprezentacionit të kuzhinës sllovene. »Ekipi përbëhet nga 
gjashtë kuzhinierë, të cilët punojnë në kuadër të seksionit të Shoqërisë së kuzhinierëve dhe 
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ëmbëltorëve të Sllovenisë. Shtetin tonë e prezantojmë jashtë vendit në ngjarje të ndryshme, në të cilat 
prezantohet ekipi i kuzhinierëve të shtetit.« Bashkë me ta, ai ka marr pjesë në gara të mëdha. Që në 
garën e parë në Shtutgart ata e fituan medaljen e artë. Verën e ardhshme ata morën pjesë në garën 
botërore në Luksemburg, ku e fituan medaljen e bronzit. Këtë vit përsëri garuan në garën 
ndërkombëtare “Intergastra” në Shtutgart. U kthyen në vend me medalje të argjend të ekipit.. »Këto 
gara na shërbejnë si përgatitje për Olimpiadën e Kuzhinierëve, e cila do të organizohet në fund të 
muajit tetor në Gjermani. Kjo do të jetë kurora e garave.«  
  
Garat e këtilla janë një përvojë e shkëlqyer, konsideron Jagodiç, sepse në to mund t’i shikoni 
kuzhinierët më të mirë, pas të cilëve vijojnë gjithashtu më të mirët. »Në majë janë disa ekipe, të cilat i 
përgatisin tendencat më të reja, të cilat ne, si shtet i vogël, nuk mund t’i marrim me mend. Pastaj 
përpiqemi t’i ndjekim në garat më të mëdha, dhe shumëçka të mësojmë prej tyre.« Po si ndryshe të 
fitojmë ide për receta të reja? »Ndonjëherë nuk mund të kujtohem për asgjë; prandaj çdo muaj blej libër 
për gatim, ku mund të gjejë gjëra interesante, por të kujtohem për diçka të re, hiç fare. Dhe, pastaj, do 
të ulem në makinë dhe për gjysmë ore, sa më zgjatë udhëtimi deri në shtëpi, më kujtohen punë të reja 
të cilat doemos duhet t’i shënojë menjëherë, në mënyrë që të mos i harrojë.«  
 
 
Burimi: Magazina “Gorenjski glas”, 15 maj 2008 (autor: Matej Rant) 
 
PËRSHKRIM I MIRË I PROFESIONIT (elektroteknik – riparime në kompani konkrete) 
 
1. Çka punon riparuesi? 
Riparuesi në punëtori i riparon aparatet e amvisërisë dhe aparatet elektrike të përdoruesve.  
 
Puna e tij përfshinë: 
- identifikimin e shkaqeve për punë të parregullt të aparateve,  
- shmangien e shkaqeve të detektuara, që përfshinë zëvendësimin e elementeve të prishur, 
rregullimin e pjesëve përbërëse dhe mësimin e përdoruesve për përdorimin e drejtë të tyre, etj.,  
- testojeni punën e aparateve pas riparimit të përfunduar,  
- matje speciale dhe testimi i sigurisë,  
- pas përfundimit të riparimit pason përpilimi i raportit,  
- riparimi i pjesëve përbërëse dhe udhëzimi i klientëve për përdorimin e drejt, etj.,  
- testimi i rregullshmërisë së aparatit pas riparimit të kryer,  
- matje speciale dhe testimi i sigurisë,  
- pas përfundimit të riparimit pason përpilimi i raportit. 
 
2. Mjetet dhe pajisja e punës për ushtrimin e profesionit    
Riparuesi i elektronikës, në punën e tij përdor mjete të posaçme – matës të madhësive të ndryshme, 
vegla për lidhje mekanike të gypave dhe mjete me dedikim, siç janë instrumentet për çmontim të 
elementeve më të rëndë, mjete standarde, siç janë kaçavidat, pincat, darët etj, si dhe mjete tjera 
përkatëse.   
Mes mjeteve dhe pajisjeve tjera, riparuesit kanë në dispozicion edhe makinë zyrtare dhe telefon celular. 
 
 3. Profesione të ngjashme    
Profesione të ngjashme janë riparuesit e aparateve tjera të ndryshme: elektrike, mekanike dhe 
aparateve elektronike. Profesionet e riparuesve janë të ngjashëm njëri me tjetrin, por kërkojnë spektër 
të gjerë të njohurive nga fusha të ndryshme teknike. Për dallim nga riparuesit e tjerë, për shkak të 
kontaktit të përditshëm me përdoruesit, ata kanë edhe aftësi të mira komunikimi sepse më së shumti 
punojnë nëpër shtëpitë e përdoruesve.  
   
4. Ku në shkollë?    



 

48 

 

Për këtë profesion, më përkatëse është shkolla e mesme e cila arsimon elektricistë dhe elektroteknikë. 
Arsimimi zhvillohet në shkolla të mesme elektroteknike, të cilat veprojnë të pavarura ose në kuadër të 
qendrave më të mëdha të shkollave të mesme. Shkolla të tilla ekzistojnë thuaja se në të gjitha qytetet e 
mëdha. Arsimimi zgjatë 4 vjet. Për ushtrimin kualitativ të profesionit nevojiten edhe trajnime dhe njohuri 
shtesë.  
 
Riparuesit e rinj në “Gorenje” njohuritë i fitojnë përmes trajnimeve të brendshme në selinë e “Gorenje” 
në Velenje. Ata pajisen me: 
- njohuri bazë për aparatet dhe mënyrat e teknikës së riparimit të një grupi të aparateve 
(lavatriçe, frigorifer, soba, TV LCD dhe plazma DVD pljejer J),  
- njohje të pajisjes për riparim, njohuri për punën e aparateve,  
- njoftimin me dokumentacionin e nevojshëm teknik,  
- aftësimin për siguri gjatë punës, mbrojtjen kundër zjarrit dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor,  
- riparuesit trajnohen për komunikim të suksesshëm me klientët,  
- u sigurohet trajnimi bazë në punëtori,  
- u sigurohet trajnimi për teknikat e vozitjes së sigurt.  

 
Në njësitë e riparimeve, riparuesit e rinj, me ndihmën e riparuesve të suksesshëm, fitojnë dhe e 
pasurojnë njohurinë praktike, si në punëtori ashtu edhe tek klientët. Trajnimi për kryerje të pavarur të 
profesionit »riparues« zgjat nga 6 deri më 12 muaj (varësisht nga numri i grupeve të aparateve për të 
cilat aftësohet). Shpeshherë paraqitet edhe nevoja për ripërtëritjen e trajnimit, para së gjithash kur në 
treg shfaqen aparate të rinj. 
 
5. Mundësi për punësim    
Nevoja për këtë profesion është e madhe, prandaj gjetja e punës nuk është e vështirë. Në treg ka 
numër gjithnjë e më të madh të aparateve të ndryshëm, gjithnjë e më tepër rritet numri i pjesëve të 
instaluara elektronike prandaj dhe rritet kompleksiteti i prodhimeve. E gjithë kjo ofron punë të 
vazhdueshme dhe në rritje, punësime të përhershme dhe së këtejmi edhe siguri të mirë sociale për 
riparuesit dhe familjet e tyre.  
 
6. Avancimi në profesion     
Puna e riparuesit është specifike për shkak të njohurive të nevojshme dhe lokacionit të punës. 
Riparuesit doemos vazhdimisht duhet ta mbindërtojnë dijen dhe të trajnohen në profesionin e tyre dhe 
në këtë mënyrë edhe përparojnë me pagë. 
   
7. Orari i punës    
Orari i punës nuk është fiks (për shembull: nga ora 08:00 deri më 16:00). Puna adaptohet sipas 
klientëve, si dhe planifikohet në disa korniza të arsyeshme. Pjesa më e madhe e kohës zhvillohet në 
orët e paradites dhe pasdites, ndërmjet orës 08:00 dhe 17:00.  
  
8. Ku e kryejnë punën e tyre riparuesit elektroteknik?    
Riparuesit gjatë punës së tyre janë të lidhur me njësi të caktuar riparimi, e cila është përgjegjëse për më 
tepër zona. Puna planifikohet, sipas mundësisë, në afërsi të shtëpisë së riparuesit. Vetëm në raste të 
jashtëzakonshme, kur do të rritet vëllimi i punës në njësinë e riparimit, mungesës së paparashikuar të 
riparuesve, kërkesave speciale për trajnimin e riparuesve dhe ngjashëm, riparuesi punën e tij e kryen 
në njësi tjera të riparimit në Slloveni, por jo për një periudhë më të gjatë kohore. 
 
9. Angazhimi në punë    
Puna e riparuesit është kërkuese sepse, sipas rregullit, kryhet në terren (tek klienti). Puna kryhet çdo 
ditë dhe në të gjitha periudhat kohore të ditës. Për shkak të nevojës së prezantimit të aparateve, ky 
profesion kërkon edhe gatishmëri fizike. Gjatë kryerjes së punës së tij, riparuesit kalojnë përafërsisht 
20–25 mijë kilometra në vit.  
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10. Shpërblimi: paga, kontribute    
Riparuesit paguhen konform Marrëveshjes kolektive të “Gorenje”, prandaj paga varet nga arritjet dhe 
tejkalimet e normave të punës, nga përvoja në punë dhe nga shkalla e trajnimit për kryerjen e riparimit 
të grupeve të ndryshme të aparateve. Në pagën bazë shtohen edhe shtesat për stazhin e punës, për 
kushte të vështira të punës dhe për punë në orët e pasdites. Të gjithë të punësuarit marrin kompensim 
për ushqim në punë dhe për transport deri në vendin e punës. Ndryshe paguhet ora e kaluar në makinë 
për shkak të kryerjes së punës me automjet zyrtar.  
 
11. Aspektet pozitive dhe negative të profesionit    
Aspektet pozitive: 
- punë dinamike dhe pavarësi në punë,  
- automjet zyrtar (personal) dhe telefon celular,  
- fitimi i vazhdueshëm i njohurive të reja.   
 
Aspektet negative: 
- punë në terren – drejtim të automjetit,  
- punë e lodhshme fizike (gjatë riparimit të aparateve më të mëdha),  
- punë me stres (sikurse edhe çdo punë tjetër me njerëz).  
   
12. Rekomandime    
Profesioni - riparues i aparateve elektroteknike - është interesant për njerëz komunikues dhe të 
pavarur, të cilët dëshirojnë punë dinamike. Nëse ju intereson punë e këtillë, mund t’u ofrohet mundësia 
për njohje plotësuese të profesionit, në mënyra të ndryshme, si vizitë në njësi riparimi, punë verore, 
kryerje të punës praktike në kuadër të obligimeve shkollore etj. 
 
13. Profesioni riparues i aparateve elektroteknike: karakteristikat, aftësitë dhe interesimi për 
kryerjen e profesionit      
 
Kontrollo se a ke karakteristika për riparues të aparateve elektroteknike (karakteristikat e nevojshme 
janë shënuar me rreth): 
 
 
KARAKTERISTIKAT DHE SHKATHTËSITË  Nuk është e vërtetëËshtë pak e vërt Është e vërtetë 

E dua teknikën     O 
Më interesojnë: fizika, teknika, mekanika dhe elektroteknika      O 
Jam kureshtar, vëzhgoj se si punojnë aparatet dhe i riparoj me kënaqësi     O 
Di të organizohem mirë      O 
Kontaktet i realizoj shpejt dhe di të komunikoj me njerëz të ndryshëm     O 
Adaptohem lehtë dhe jam inventiv    O   
Jam i pavarur   O   
Unë jam person i përgjegjshëm dhe serioz      O 
Nuk shqetësohem shpejt dhe rrallë hidhërohem por shpejt qetësohem     O 
Kur bëhet fjalë për çështje teknike, i identifikoj shpejtë shkaqet dhe  
pasojat  

    O 

Mund të vendos shpejt dhe në mënyrë të pavarur      O 
Unë jam i shkathët nga duart     O 
Unë jam i besueshëm dhe i qëndrueshëm      O 
Kujdesem për jetë të shëndoshë dhe kondicionin e mirë fizikë   O   
Më bën të lumtur puna me njerëz      O 
Unë jam njeri dinamik dhe prandaj më konvenon punë e shumëllojshme dhe 
të qenit mobil në vazhdimësi  

    O 

Jam i gatshëm të arsimohem dhe trajnohem madje edhe kur do të    O   
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filloj me punë  
E dua punën e riparuesit të elektroteknikës      O 
 
Nëse për paragrafët e lartpërmendur keni më shumë përgjigje e vërtetë dhe vetëm disa pak e vërtetë, 
keni mundësi të bëheni riparues i mirë i elektroteknikës. 
 
Burimi: http://www.izida.si/promocija_in_opisi_poklicev-opisi_poklicev-elektrotehnik-serviser.htm  
Autor i intervistave: Vijka Zherovnik 
Në pyetjet u përgjigj Ferdinand Marolt, riparues i aparateve për amvisëri, aparateve elektroteknike 
(audio dhe video aparateve) në “Gorenje”, d.d. Servis 
 
 
Për përgatitjen e prezantimit të profesionit/intervistave, ftoni edhe nxënësit. Për prezantimin e një 
profesioni ose zeje mund të bëni numër më të madh të përshkrimeve të vendeve të punës, e që do të 
ndihmojë në prezantimin e tyre më të mirë. Është e arsyeshme të shpjegohet se, në të ardhmen, 
njerëzit me arsim profesional kanë mundësi të shumta për punë. Madje edhe në këtë shembull si 
ilustrim përdorni intervistë/rrëfim. 
 
 
Ditari i Nikollas Grabar, kuzhinier në Islandë 
 
Celje, 15 maj 2006 
Pranova thirrje telefonike e cila ma ndryshoi jetën. Në fund të javës së kaluar e shfletoja internet 
portalin për punësim EURES dhe thjesht nga kureshtja për Islandën aplikova për punësim. Po atë ditë 
më thirri punëdhënësi im i ardhshëm, menaxheri i hotelit, tek i cili kësaj vere do të punoj si kuzhinier. 
Pas pesëmbëdhjetë minutash bisedë me të, fillova të kërkoj mundësi më të lirë për fluturim në vendin e 
geizerlëve, akullnajave dhe vullkaneve aktivë. Çdo u zhvillua shumë shpejtë – paraqita kërkesë për 
lëshimin e pasaportës me procedurë urgjente dhe para se të nissha fillova t’u përkushtohem 
përgatitjeve tjera »burokratike«. 
Për “vendin e vikingëve” dija shumë pak – se ka numër të madh të fjordëve, se klima është e ftohtë dhe 
se pjesa e brendshme e ishullit më shumë ngjan në Hënën sesa në Tokën. Me padurim prisja ta 
kuptojë mjedisin dhe kulturën e re. 
 
Keflaik, Islandë, 24. maj 2006 
Falë fluturimit të djeshëm të vonshëm të kompanisë ajrore, e cila fluturon në relacion Brnik-Londër, 
arrita të flejë në Londër dhe ta kap fluturimin e parë për Islandë.  
Përshtypja e parë më thotë se njerëzit janë shumë të sjellshëm, ndërsa klima shumë më pak. Në 
Reikjavik temperatura nuk është më shumë se pesë gradë mbi zeron, e shoqëruar me mjegull të 
dendur dhe erë. Nga Reikjaviku fluturova në lindje të ishullit, në vendin Egillstardir, ku më priti 
bashkëpunëtori im i ri. Me makinë shkuam nja 25 kilometra në zonën Sejdisfjordur në zemër të fjordit 
me të njëjtin emër. Këtë verë do të punoj këtu. 
 
Sejdisfjordur, 16 Korrik 2006 
Në net »pa temë« tanimë u mësova edhe pse fillimisht nuk e kisha aq të lehtë. Puna në hotel është 
super. Shefi i kuzhinës është danez, ndërsa me ne punon edhe Mikal-i, suedez. Që të dy kanë 
specializim stilin e gatimit francez. Pas dhjetë vjetësh përsëri mësoj punë të reja për gatim. Të gjithë 
anëtarët e tjerë të personelit janë vendas. Mosha mesatare e tyre është rreth 30 vjeç dhe thuaja se jemi 
gjeneratë e njëjtë dhe kuptohemi shkëlqyeshëm. Komunikojmë në gjuhën angleze, por kjo nuk paraqet 
problem për asnjërin prej nesh. 
 
Sejdisfjordur, 28 tetor 2006 
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Në hotel punova deri nga fundi i muajit maj e deri në mes të muajit tetor, përkatësisht derisa u mbyll 
sezoni kryesor. Përvoja ishte e papërsëritshme, madje në çdo aspekt. Me shefin e kuzhinës ramë 
dakord që pas përmbylljes së sezonit, në muajin dhjetor, ta marrim me qira »Art – Bistro«, i cili 
njëherësh është edhe internet-kafe. Mjedisi disi më »detyroi«, pas një periudhe të gjatë përsëri t’i 
përkushtohem fotografisë, hobi ky të cilit asnjëherë nuk iu përkushtova seriozisht. 
 
Sejdisfjordur, 28 gusht 2007 
Pas verës së lodhshme, sezonit turistik iu afrua fundi. Do të punoj deri më datë 15 shtator, por për 
shkak të »shkurtimit të shpejtë të ditës« dhe planit për të udhëtuar nëpër Islandë, vendosa ta 
përfundojë sot punën. Njëri nga shkaqet kryesore për udhëtim është edhe fotografia, ndërsa ajo varet 
nga drita, prandaj do të nisem herët në mëngjes. 
 
Sejdisfjordur, 1 tetor 2007  
Sot fillova të punoj në spitalin lokal dhe sigurisht këtu do ta kalojë edhe këtë dimër. 
Ku pastaj? Stokholm, kryeqytetin e Suedisë, i cili është një nga mundësitë. Mundësia e dytë është të 
mbetem këtu edhe një sezonë turistike. Kjo mundësi më duket më e lehtë, por megjithatë më pak 
tërheqëse, sepse kam frikë se do të më mërzitet Islanda. Nëse mbetem në Islandë, vitin e ardhshëm do 
të shkojë në Reikjavik në mënyrë që zonën rurale ta zëvendësoj me atë urbane. Në favor është fakti se 
akoma nuk e kam vizituar bregun perëndimor. 
Po, mbase edhe kthehem në shtëpi...  
Sido që të vendosi, jam i prerë që vendimi të jetë spontan, sikurse ishte spontan edhe ardhja ime në 
Islandë. 
 
Burimi: http://www.euekspres.si/ (Redaktor: Nina Sankoviç) 

  

 6.5  Shembuj të praktikës së mirë   

 

Shembujt e praktikës së mirë paraqesin një lloj ideje interesante, të cilat mund t’i përdorni edhe vetë. 
Gjatë leximit të shembujve, mendoni se çka mund të realizoni në shkollën tuaj, në kuadër të organizimit 
tuaj, në kuadër të aktivitetit të cilin e organizoni J 

 

Një ditë paruker  
Akademia australiane për parukeri Wynne-Hoelscher hairdressing academy vizitorëve të interesuar, më 
shumë herë, u ka mundësuar të bëhen paruker për një ditë. Ata e provuan vetveten si në larje, qethje 
dhe tharje të flokëve, ashtu edhe në përzierjen e ngjyrave.  
 
Ueb faqja: 
http://www.hairdressingcourses.com.au 
 
 
Nuk bëhet çdo gjë në procesin mësimor 
Shkolla e mesme e Irlandës Nenagh Vocational School organizoi Mbrëmje të portave të hapura, në të 
cilat në mënyrë shtesë i prezantoi programet dhe horizontin e tyre profesional për t’i prezantuar edhe 
karakteristikat e tjera të shkollës. Shkolla është e njohur për nga arritjet e saj në sport, prandaj i 
prezantuan aktivitetet e klubeve të shkollës, por edhe aktivitetet e tjera të shkollës, siç janë: muzika, 
vallëzimi dhe ngjarjet publike. I prezantuan edhe fotografitë nga udhëtimet e shkollës, por edhe se 
shkolla mban ngjyra internacionale me atë që nxënësit e shteteve të ndryshe i prezantuan 
karakteristikat e gatimit të shteteve të tyre.    
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Me promovimin të arrihet deri te shumë njerëz (jo vetëm deri te ata që janë të interesuar për 
profesionin) 
Një sondazh, i realizuar në Republikën Jugo-afrikane, dhe që kishte të bënte me mundësitë për karrierë 
dhe vendimmarrje për profesionin – infermiere sanitare/sanitare, e lavdëroi metodën »Dita e portave të 
hapura«, e cila njëkohësisht konfirmoi se promovimi i këtillë i tërheqë ata të cilët janë të interesuar për 
atë profesion. Informata për ditët e portave të hapura nuk arrijnë deri në shkollat rurale dhe së këtejmi 
ata duhet të orvaten më shumë sa i përket informimit. 
 
Të rinj iu përgjigjën pyetësorit dhe pohuan se profesioni duhet të reklamohet më mirë në media, madje 
në atë mënyrë që të potencohen avantazhet e profesionit. Sipas mendimit të personave të pyetur, për 
vendimmarrje, në masë të madhe, ndihmojnë edhe vizitat nga personat të cilët e ushtrojnë atë 
profesion dhe se prezantimi doemos duhet të mbështetet me shembuj praktikë. Sipas tyre, për 
vendimmarrje është me rëndësi ndihma financiare në formë të bursave.  
 
Ueb faqja: 
http://www.hst.org.za/uploads/files/nursingcareer.pdf  
 
 
Siç mësoi Janez-i (  
Në Luksemburg, fëmijët që në shkollën fillore njihen me sipërmarrësinë – përmes luajtjes së roleve ose 
me vizita nëpër kompani. Nëpër shkolla shpërndahen revista me ilustrime, në të cilat rolet kryesore i 
luajnë Bul-i dhe Bil-i, të cilët hapin kompani. Në shkollat e mesme teknike, gjatë drekës, organizohen 
debate ndërmjet përfaqësuesve të kompanive dhe të nxënësve, në të cilët debate pjesëmarrësit 
bisedojnë për ekonominë lokale dhe rolin e kompanive. Për interesim akoma më të madh, Ministria e 
Arsimit nxënësve u shpërndau video të titulluar: »Merreni të ardhmen në duart e juaja« dhe në këtë 
mënyrë u orientua kah objektivi afatgjatë: qëndrimin e sipërmarrësve ta përfshijnë në të gjitha lëndët 
shkollore.    
 
 
 
Revista – media e rëndësishme 
Lidhja e shkollave profesionale dhe shkollave për profesione dhe zeje me revistat dhe prezantimin e 
storjeve personale janë mënyra të mira për promovimin e profesioneve. Ish-nxënësi i shkollës turistike 
të Indonezisë i prezantoi përvojat e tij në revistën The Jakarta Post, i shpalosi përvojat, të cilat i kishte 
fituar me vendimin e tij për arsim profesional. Ai i përmirësoi njohuritë e gjuhës së huaj, u punësua 
shpejt, iu dha mundësia për studime të mëtutjeshme, hapi kompani të vet dhe tani hap vende të reja 
pune. Sipas mendimit të tij me rëndësi është që secili nxënës të jetë i vetëdijshëm se shkollat 
profesionale mundësojnë vazhdimin e studimeve dhe se këtë nuk e bëjnë vetëm shkollat/gjimnazet për 
nxënësit e tyre.   
 
Ueb faqja: 
http://www.thejakartapost.com/news/2008/05/02/vocational-schools-alternative-drive-reduce-
unemployment.html 
 
 
Nxënësit si ambasadorë  
Ndikim të madh mbi nxënësit e arsimit fillor duhet të kenë nxënësit e tjerë që janë disa vjet më të 
mëdhenj. Autorët e një sondazhi danez, i cili fokusohet në aspektet se si të mbahen nxënësit në arsimin 
profesional, konsiderojnë se fëmijët janë më të gatshëm t’i dëgjojnë moshatarët e tyre disa vjet më të 
mëdhenj sesa ekspertët më të moshuar të fushës. Kështu për shembull, si praktikë e mirë ceket 
AAlborg Technical College, nxënësit e vet që me kolegët e tyre më të rinj t’i shkëmbejnë përvojat dhe 
në këtë mënyrë ta prezantojnë arsimin profesional dhe arsimin për zeje.  
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Ueb faqja: 
http://pub.uvm.dk/2005/retention/kap02.html 
 
 
Bashkëpunimi me kompanitë  
Transferimi praktik i njohurive është shumë i rëndësishëm sepse nxënësit fitojnë njohuri të 
paçmueshme dhe së këtejmi më lehtë konkurrojnë për punësim. Bashkëpunimi me kompanitë sidomos 
ndikon mbi »pranimin« e profesionit. Në Britani të Madhe u zhvillua program i ri për inxhinieri, dedikuar 
nxënësve nga mosha 14 deri më 19 vjeç. Atë e zhvilloi industria, me ndihmën e punëdhënësve dhe me 
pjesëmarrës të tjerë, por bëhet fjalë për kombinim të njohurive teorike dhe praktike, të cilat nxënësit i 
përgatitën për punësim, sipërmarrësi ose studime të mëtutjeshme. Programi mbështetet në kompaninë 
e njohur “Rols – Rojs”, e cila për çdo vit, në radhët e saj, pranon nxënës të moshës ndërmjet 16 dhe 20 
vjeç. Në “Rols – Rojs” konsiderojnë se me atë që do të mundësojnë kryerjen e mësimit praktik dhe 
përvojës për punë në mjedis të sigurt, të pastër dhe modern do të zgjojnë tek nxënësit dëshirë dhe 
numër më të madh të nxënësve të regjistruar.  
 
 
Olimpiada e profesioneve  
Olimpiada e profesioneve është sistem i garave në shkathtësitë e profesioneve në nivel shtetëror. 
Suksesi i kësaj gare garanton pjesëmarrje në garën: EuroSkills 2010. 
 
Gara në shkathtësi të profesionit arrin jo vetëm lidhje thelbësore të partnerëve social dhe 
pjesëmarrësve në arsimin për profesion dhe dedikohet për takimin e punëdhënësve, nxënësve, 
nxënësve të ardhshëm dhe prindërve të tyre. Garuesit e shkathët të target grupeve të njëjta, në 
mënyrë tërheqëse, ua prezantojnë shkathtësitë e profesioneve, me çka më së miri promovohet 
profesioni. Sipas rregullit, në këto gara është e mundur përvoja në shkathtësi konkrete, gjë që 
paraqet edhe promovim të drejtpërdrejt.  
 
Më datë 21 dhe 22 janar 2010, në Qendrën e Shkollës Teknike – Nova Goricë, u zhvillua 
Olimpiada për profesion në fushën e mekatronikës dhe informatikës. Qendra e Shkollës teknike e 
shfrytëzoi këtë ngjarje për promovimin e programeve të saj arsimore dhe për promovimin e 
profesionit. Për nxënësit e shkollave fillore, të cilët e vizituan ngjarjen, e ndoqën rrjedhën e garës, 
ndërsa punëdhënësve ua prezantuan profesionet e ndryshme. 
 
 
Ditët e kuriozitetit 
Kibla e Mariborit, në vjeshtën e vitit 2008, e organizoi Festivalin e 12: “Ditët e Kuriozitetit-Si të 
bëhem...?”. Ky festival, në të cilin të rinjve, të cilët vendosin për studimet dhe profesionet e tyre, u 
ofrohen informata për njohjen e personave me përvojë të cilët e ushtrojnë profesionin e ëndrrave 
të tyre – nga sipërmarrësit deri tek profesionistët, artistët, gazetarët, sportistët, tregtarët dhe të 
tjerët. Pjesa e mesme e festivalit përbëhet nga prezantime njëorëshe, në të cilët mysafirët, në 
marrëveshje me moderatorin, e prezantojnë profesionin, interesimin, karrierë, dhe punën të cilën 
e kryejnë.  
 
 
I tërë fshati e viziton fabrikën ( 
Kompania “Radeçe papir” për çdo vit organizon Ditë të portave të hapura, të cilat ua dedikojnë 
shkollave dhe nxënësve të tyre, por edhe të tjerëve që u intereson aktiviteti i kësaj kompanie. Kompania 
është veçanërisht e orientuar në fshatin konkret dhe për ata banorë organizon vizitë të fabrikës dhe 
prodhimtarisë. 
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Punëtori për prezantimin e profesionit, qëllimi i së cilës është testimi i pjesës konkrete dhe 
aftësive të nevojshme psiko-motorike  
Në hyrje, mësimdhënësi-mentori mban një ligjëratë të shkurtër dhe i njofton me mjetet, pajisjet 
dhe prodhimet. Ato punëtori janë pranuar në mënyrë jashtëzakonisht të mirë tek nxënësit e 
shkollës fillore.  
 
 
Dita teknike  
Numër i madh i shkollave fillore, në kuadër të ditëve teknike organizojnë ekskursione. Një 
ekskursion i tillë, të themi vizitë në fabrikën “Jellovica” në Shkofja Loka, në të cilën nxënësit i 
shikojnë makinat dhe procedurat e prodhimit të dritareve dhe dyerve. Në shkollën e mesme të 
përpunimi të drurit u prezantohen profesionet e përpunimit të drurit, ndërsa më pas secili bën 
gjembaç. 
 
 
Mësimi gjatë gjithë jetës në Shkollën e Bujqësisë dhe Gjimnazin për Bioteknikë; bashkëpunim 
me komunitetin lokal  
Shkolla Bujqësore dhe Gjimnazi për Bioteknikë promovimin e tyre e realizojnë, mes tjerash, në 
bashkëpunim me Qendrën e Zhvillimit të Arsimit në Novo Mesto, në mënyrë aktive marrin pjesë në 
programin për mësim gjatë gjithë jetës edhe përmes ngjarjeve të ndryshme dhe i prezantohen publikut 
më të gjerë, kështu, për shembull, e prezantuan kuzhinën e shteteve të ndryshme, kopshtarët morën 
pjesë në prezantimin e farave të varieteteve të bimëve etj.  
 
 
Ditët teknike në Shkollën e Mesme për Përpunimin e Drurit në Shkofja Lloka 
Shkolla e Mesme për Përpunimin e Drurit në Shkofja Lloka thuaja se gjatë gjithë viti shkollor i fton 
nxënësit e shkollave fillore dhe shoqëruesit e tyre t’i vizitojnë Ditët teknike, në të cilat prezantohen 
profesionet: marangoz dhe përpunues të drurit, teknik të përpunimit të drurit dhe teknik për mbrojtjen e 
mjedisit jetësor. Vizitorët në Ditët teknike, në kuadër të ngjarjes mund të prodhojnë vetë ndonjë produkt 
nga druri me ndihëm e udhëzimeve për shfrytëzimin e materialit. Në vitin shkollor 2008/09, në mesin e 
produkteve mund të prodhoheshin edhe stole të përdorshme me hapje-mbyllje me ulëse prej tekstili dhe 
lodër.  
Përveç kësaj, shkollat mund të paraqiteshin edhe për vizitë shtëpisë në Brod, për karrierë në industrinë 
e përpunimit të drurit dhe për prodhimin e dritareve në “Jellovicë”. 
 
 
Prezantimi i profesioneve në SHF “Idrija” 
SHF “Idrija” për nxënësit e klasës së 9-të përgatit prezantimin e profesioneve. Ata nuk kufizohen vetëm 
në prezantimin e shkollës por edhe e vizitojnë kompaninë e vendit “Hidra Rotomatika” dhe shtëpinë e 
shëndetit. 
 
 
Qendra Shkollore Celje 
Qendrën Shkollore Celje, përmes punëtorive njëditore e vizituan më shumë se 900 nxënës të klasave 
të 7-ta dhe 8-ta të shkollave përreth. Qëllimi i punëtorive ishte që nxënësve të shollave fillore t’u 
prezantohet shkolla dhe të inspirohen për profesionin. Në klasën për ndërtimtari, me ndihmën e 
teknologjisë kompjuterike, ata e vizituan shtëpinë, formuan elemente të thjeshta për amvisëri dhe e 
ndanin në hapësirën tri-dimensionale.  
 
 
Robotikë në Shkollën e Makinerisë - Postojna 
Shkolla e Mesme e Makinerisë në bashkëpunim me Fakultetit Elektroteknik, Teknologjisë Kompjuterike 
dhe Informatikës, në Maribor, organizuan punëtori për nxënësit e klasave të shtata dhe të teta të 
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shkollave fillore. Në punëtori përpilonin dhe programonin punë dhe me ato merrnin pjesë në garat 
shtetërore për robotë mobil në Maribor. Qëllimi i ngjarjes është të stimulohet të menduarit për 
teknologjinë dhe promovimin e profesionit  për orientim profesional. 
 
 
Të suksesshëm në profesionin e tyre 
Shkolla e Mesme e Parukerisë në Lubjanë në Ditën e portave të hapura e begatoi ofertën e saj me 
vizitën e parukerit të suksesshëm Rado Mulej. Kjo ndihmoi në joshjen për këtë profesion, sepse të 
gjithë të pranishmit mundën të garojnë për ndonjë shpërblim praktik siç është: grimi dhe rregullimi i 
formës së flokëve.   
 
 
»NE E DIMË« – program për promovimin e profesioneve të hotelerisë në nivel nacional në 
vitin shkollor 2006/2007  
Ministria e Ekonomisë e porositi projektin, në suaza të të cilit u zhvilluan 12 emisione promovuese 
televizive, në formë të serialit, të cilat u transmetuan në RTV të Sllovenisë, broshura etj.  
 
Ju prezantojmë një pjesë të teksteve të cilët u shfrytëzuar (në filmat dhe në broshurat) në 
kontekst të stimulimit të të rinjve për arsimin për profesione në hoteleri dhe turizëm:  
 
»Mirëserdhët në botën e arsimit për profesione në hoteleri dhe turizëm” 
Kur vendosim për profesion, doemos duhet t’i planifikojmë të gjitha gjërat e mundshme, që ai do 
t’i sjell në jetën tonë. Hoteleria dhe turizmi bëjnë pjesë në profesionet më interesante. Puna nuk 
është e thjeshtë, përkundrazi është shumë dinamike. Pjesën më të madhe të kohës e kalojmë me 
ata me të cilët jemi në lidhje të drejtpërdrejt, të cilëve ua dedikojmë punën tonë – me mysafirët. 
Ndërkaq, mysafiri i kënaqur është konfirmim se e kemi kryer mirë punën tonë. A ka diç më të 
bukur, dhe të cilën dëshirojmë ta shohim përsëri, dhe kjo është se vlerësohet puna e jonë? 
 
Në profesionin tonë vazhdimisht ndodh diçka, çdo ditë është sfidë e re. Sot gatuajmë dhe u 
shërbejmë mysafirëve simite, ndërsa nesër do të shërbejmë rosë, e cila duhet të gatuhet mirë, 
por edhe të shërbehet bukur. Ndërsa, ai që njëherë e mëson shkathtësinë e atij profesioni, nuk 
bën dallim se në cilën pjesë të Rruzullit tokësor do të punojë derisa të punojë në atë profesion. 
Anije elite tej-oqeanike, hotele luksoz në Bregun e Azurnit, shtëpi idilike e dimrit ose në plazhet e 
Havajes – mundësitë janë të panumërta. Kur bëhet fjalë për universialitetin profesional nuk bëhen 
dallime ku jemi. 
 
Jeta është mozaik i paparashikueshëm i rrethanave, ngjarjeve të fatit dhe kthesave të papritura. 
Ndoshta ndikimi më i madh që e kemi mbi jetën është zgjedhja e profesionit. Prandaj, miku im i 
dashur, le të bëhet zgjedhja – e vërtetë!  
 
Pse pikërisht ky profesion? 
1. Ndarje e thjeshtë e orarit të punës. 
2. Mundësi të ndryshme për fitim: 
- Kohëzgjatje e adaptueshme e orarit të punës dhe lartësi të ndryshme të fitimit, 
- Sjellja e mirë dhe e këndshme ndaj punës kontribuon për mbindërtim shtesë, për shembull, 

për bakshish. 
 
3. Përgjigjja e këtillë për punë të kryer mirë: ky është një nga profesionet e rrallë në të cilin 

përgjigjja për punën e kryer mirë do të thotë raport dhe lidhje e mirë me mysafirin. 
 
4. Fitimi (paga dhe bakshishi) shpeshherë është më i mirë sesa në numrin më të madh të 

profesioneve me shkallë të lartë të arsimit. 
 



 

56 

 

5. Mobiliteti: Nëse në këtë profesion fiton reputacion të mirë, mund të punësohet çdo kund në 
botë. 

 
6. Thuaja se fare nuk ka shpenzime shtesë: Shumë profesione të tjera kërkojnë pajisje dhe 

veshmbathje shtesë, të cilat i blejnë vetë të punësuarit, por sikurse edhe në shumicën e 
profesioneve, uniformat profesionale, mjetet e punës si dhe mirëmbajtjen e tyre i siguron 
punëdhënësi. 

 
7. Shpenzimet për ushqim në vendin e punës: sipas rregullit i mbulon punëdhënësi. 
 
8. Puna nuk dërgohet në shtëpi: Kur do të përfundojë turni ynë fillon koha jonë e lirë deri në 

turnin e radhës dhe jo sikur tek disa profesionet e tjerë ku pritet që një pjesë të obligimeve t’i 
kryejnë në shtëpi.  

 
9. Punë dinamike gjatë së cilës fizikisht jemi aktiv. 
 
10. Mundësi për shoqërim dhe takime me shumë njerëz interesant: Mund të ndodhë të kemi 

mysafirë ndonjë yll filmi, pop muzikant ose kokë me kurorë. 
 
11. Asnjëherë nuk është i mërzitshëm: Në këtë profesion nuk ka punë të njëllojtë, çdo ditë është 

ngjarje në vete. 
 
12. Puna në këtë profesion mundëson ambicie sipërmarrësie: Ata të cilët janë më të zotë dhe më 

të aftë, mësojnë më shpejtë dhe janë të gatshëm të rrezikojnë dhe si sipërmarrës arrijnë 
reputacion të lartë dhe pozitë të mirë. 

 
13. Ka pak profesione në të cilat, në kuadër të kolektivit të punës, zhvillohen aq shumë lidhje 

intensive dhe miqësore. 
 
14. Ekzistojnë pak profesione në të cilat, njohuria dhe kapitali, ashtu thjeshtë, përçohen nga 

gjenerata në gjeneratë në kuadër të një familjeje. 
 
15. Ekzistojnë pak profesione në të cilat puna ekipore, në kuptimin e plotë të fjalës, vjen në 

shprehje sikur në këtë profesion. 
 
16. Mundësia për punësim është veçanërisht e lartë dhe e shumëllojshme (bare, restorante, anije 

tej-oqeanike, Brdo tek Kranj, qendra sportive). 
 
17. Ekzistojnë pak profesione në të cilat, me punën tënde vë vulë aq të madhe; njohim 

kuzhinierë, mjeshtër dhe kamerier të cilët janë yje të mirëfilltë. 
 
 
Projekti i partneritetit: Promovim rajonal i profesioneve (2004) 
Dhoma Tregtare-Zejtare e Sllovenisë bashkë me partnerët (Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Sportit, 
Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Ministrinë e Ekonomisë, Agjencinë për Punësim, Qendrën për 
Arsim Profesional me Shërbimin pranë Qeverisë për Politikë Strukturore dhe Zhvillim Rajonal, si dhe 
Qendrën për Stimulimin e Ndërmarrjeve të Vogla, ndërkaq u bashkëngjit edhe Dhoma e Bujqësisë dhe 
Pylltarisë) vendosën promovim më ndryshe të profesioneve për të rinjtë të cilët e kryejnë shkollën fillore 
dhe ai u organizua për publikun në Panairin Ndërkombëtar për Zeje në Celje. Kjo ishte seria e parë e 
prezantimeve rajone të arsimit për profesione në Slloveni, me të cilët të gjithë partnerët që morën pjesë, 
shprehën dëshirë ta prezantojnë mundësinë e arsimimit dhe punësimit në vertikalen dhe horizontalen e 
përgjithshme. Me mënyrën e këtillë të promovimit të profesioneve do të fitohet jehonë më e madhe e 
grupeve profesioniste, aktivitetet do të shpërndahen gjatë gjithë vitit, duke i përfshirë edhe mediat 
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rajonale dhe lokale, si dhe do të arrihet edhe dukshmëri më e madhe midis popullatës lokale. 
Përparësia e këtyre prezantimeve është ajo se rajoneve u është lënë mundësia e prezantimit të atyre 
profesioneve për të cilat të rinjtë dhe prindërit e tyre do të shprehin më së shumti interesim. 

  

  

  


