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Hyrja

dr Martin Welte
Rëndësia e orientimit profesional dhe informimit të të rinjëve për karrierën
Projektin „Orientimi profesional në Sërbi“ është duke e realizuar Organizata gjermane për bashkëpunim
ndërkombëtar GIZ, me urdhër të qeverisë Gjermane dhe Ministrisë federale për zhvillim ekonomik dhe
bashkëpunim, në partneritet me Ministrinë e arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik dhe në bashkëpunim
me Ministrinë e rinisë dhe sportit të Republikës së Sërbisë. Partner implementues është Qendra Inventive,
qendra nacionale për orientim profesional dhe shoqata e ekpertëve për zhvillimin e konceptit bashkëkohor të
orientimit profesional. Qëllimi i projektit është krijimi i një sistemi funksional dhe të qëndrueshëm dhe krijimi i
programit të orientimit profesional për të rinjët, gjatë kalimit nga shkolla fillore në shkollën e mesme, përkatësisht
në botën e punës. Projekti inkurajon të rinjët që të jenë qytetarë/e aktiv/e, të cilët marrin pjesë në krijimin e së
ardhmes më të mirë për veten, por edhe për bashkësinë e gjerë dhe bazohet në vlerat dhe principet e politikës
së mundësive të njejta për të gjithë të rinjët, pa marrë parasysh gjininë, fenë, kombësinë dhe përkatësinë racore.
Grupi synues i projektit janë nxënësit dhe nxënëset2 e viteve të fundit në shkollat fillore, nxënësit dhe nxënëset
e shkollave të mesme dhe të rinjët jashtë sistemit shkollor. Është paraparë që me projekt të përfshihen të gjitha
shkollat fillore dhe Zyret e të rinjëve në Sërbi, gjatë periudhës së vitit 2011 deri 2015.
Projekti bazohet në dy komponente – në shkollë dhe jashtë shkollës. Në shkollë, grupet shkollore për orientim
profesional realizojnë punëtoritë (seminaret) nga fusha e orientimit profesional. Në Zyret e të rinjëve, moshatarët
informojnë të rinjët që të mësojnë se si zgjedhet profesioni, si planifikohet karriera dhe kërkohet puna.
Projekti realizohet me anë të bashkëpunimit të këtyre institucioneve: shkollave fillore, shkollave të mesme,
Zyreve për të rinjë, qendrave rajonale dhe qendrave për zhvillim profesional të mësimdhënësve, Këshillit për
punësim në nivelin nacional, qendrave për zhvillim të karrierës, Shërbimit nacional për punësim, qendrave
për punë sociale, autoriteteve lokale dhe odave ekonomike etj.
Programi i orientimit profesional në të cilin bazohet projekti është i hartuar në bazë të modelit pesëfazor
interaktivo/dinamik, në të cilin vëmendja është fokusuar pikësëpari në zhvillimin e aftësimit të të rinjëve për
zgjedhjen e profesionit. Qëllimi kryesor i programit është zhvillimi i aftësive të të rinjëve që të marrin dhe
zbatojnë vendim të paramenduar, të vlefshëm dhe të pavarur lidhur me zgjedhjen e shkollës dhe profesionit,
si dhe të planifikojnë karrierën dhe të kyçen në botën e punës. Mësimi për të rinjët në kuadër të programit
zhvillohet në formë të punëtorive, të cilat u mundësojnë atyre që përmes përmes pjesëmarrjes aktive të fitojnë
njohuri, aftësi, shkathësi dhe vlera të nevojshme për realizimin e atij qëllimi. Programi është në përputhje me
rekomandimet e Komisionit Evropian, të cilat i referohen orientimit të karrierës si shërbim dhe aktiviteteve
kushtuar ndihmesës së individit, që pavarësisht nga mosha e tij, në çdo moment të ketë mundësi të zgjedhë
edukimin, trajnimin ose profesionin dhe të menaxhojë me karrierën e vet.3
Në jetën bashkëkohore, pavarësisht nga mosha çdo ditë ballafaqohemi me rëndësinë e zgjedhjeve para të cilave
gjendemi. Zgjedhjet e tona, janë vendimet tona, të cilat drejtojnë, ndërtojnë dhe zhvillojnë jetën. Sfida më
të mëdha janë zgjedhjet dhe vendimet që me vete sjellin ndryshime të mëdha.
2 Në tekstin e mëtutjeshëm do të shyrtohet më mirë, që me vetën e tretë në shumës nënkuptohet grupi i njerëzve të të dy gjinive, çka

edhe është në pajtim me standardet e gjuhës sërbe. Kështu që me nxënësit pa diskrimin nënkuptohen edhe nxënëset. Gjithashtu në
pajtim me „Udhëzimin për standardizimin e gjuhës së ndjeshme gjinore“ (Saviq, S. 2004), nganjëherë do të theksojmë praninë e të
dy gjinive, me qëllim të duket prania e femrave dhe meshkujve.
3 Source OECD/EC (2004): „Career guidance. A Handbook for Policy Makers“
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Të rinjët në moshën adoleshente ndodhen në një periudhë kur janë në udhëkryqet e jetës dhe para ndryshimeve
të shumta. Intensiteti dhe domosdoshmëria e zgjedhjes dhe ndryshimet që nëatë kohë nuk përsëritet në asnjë
periudhë tjetër të jetës. Kjo është periudha kur përmes vendimeve dhe ndryshimeve mësohet shumë dhe për
atë është e domosdoshme që të krijohen kushte që individi i ri të bëhet i fortë dhe të sjellë vendimet më të
mira për vetvetën dhe jetën e tij. Zgjedhja e profesionit është njëra ndër vendimet më të rëndësishme në jetë,
e cila ndikon edhe në cilësinë e mëtejshme të jetës dhe punës.
E vërteta është, se në këtë kohë kompleksiteti i botës së punës po rritet proporcionalisht me mundësitë e shumta
për edukim dhe trajnim formal dhe joformal. Duke u bazuar një një peirudhë jo shumë të hershme sot, të
rinjët ndryshe nga e kaluara kanë spektër më të gjerë të mundësive për edukim. Në të njejtën kohë sot, ata
ballafaqohen me kërkesa të vështira, me konkurrencë më të madhe dhe me nevojat komplekse të tregut të punës.
Bashkimi Evropian është një promoter i zjarrtë i të mësuarit gjatë gjithë jetës, i cila mundëson që qytetarët/ret të
përshtaten shpejtë me ndryshimet në tregun e punës (Këshilli i Evropës, 2001). Sot, çdo person i cili dëshiron që
të punësohet duhet të dijë të hulumtojë burime të shumta informacionesh, ashtu që të planifikojë rrugën e vet
të edukimit dhe punësimit e cila do të përshtatet me interesimet, aftësitë, kompetencat, kualifikimet por edhe
me mundësitë në tregun punës. Të mësuarit gjatë gjithë jetës, nënkupton zgjedhjen e rrugëve të edukimit gjatë
tërë jetës në përputhje me kërkesat e tregut të punës. Përmes modelit dinamik të orientimit profesional, individi
i ri bëhet kompetent dhe i aftë që në mënyrë të pavarur të sjellë vendime për profesionin e vet për të ardhmën.
Programi kontribuon në realizimin e qëllimeve dhe aktiviteteve të dokumenteve strategjike, në politikën e
arsimit dhe politikën për të rinjët si dhe në orientimin e karrierës dhe këshillimit.4 Programi trajnues për nxënësit
dhe të rinjët, sipas rezultateve të përcjelljes dhe evaluimit, drejtëpërdrejtë i përgjigjet me nevojave të fëmijëve
dhe prindërve të tyre, ka përmbajtje interesante dhe të përshtatshme dhe ka metodën e vet të punës. Pjesëmarrja
e nxënësve dhe të rinjëve rrit gatishmërinë e nxënësve që pasi të jenë të informuar mirë të marrin vendimin
për shkollimin e mëtjeshëm dhe profesionin e ardhshëm dhe ndikon në zgjerimin e interesimit të nxënësve
për profesione të ndryshme. Në Sërbi, takimet reale u organizuan në një numër të shkollave dhe ndërmarrjeve
kështu kjo është konsideruar si lloj përparimi, që kontribuon në informim më të mirë dhe ndihmon në të
kuptuarit e kompetencës së punës. Posaçërisht, janë theksuar profesionet atipike për njërën apo tjetrën gjini,
çka ka sjellur aktivizimin e shumë nxënësve/seve në manifestimin e Ditës së vajzave dhe Ditës së djemëve.
Në Sërbi përmes projektit është vendosur struktura dhe bashkëpunimi i institucioneve, të cilat kanë definuar
shërbimet e veta për të rinjët dhe bahskëpunimin në krijimin dhe realizimin e kalendarit dhe katalogut të
shërbimeve të orientimit profesional dhe informimit të karrierës. Të gjitha informacionet rreth projektit dhe
programit mund t’i gjeni në webfaqen www.profesionalnaorientacija.org dedikuar komunikimit me institucionet
dhe profesionistët që punojnë në program si dhe në www.mojaposla.rs dedikuar mbështetjes së të rinjëve.
Me këtë rast dua që përzemërsisht t’i falenderoj për angazhimin maksimal të gjithë trenerët, mësimdhënësit dhe
të gjithë profesionistët, të cilët mirren me të rinjët, e që kanë qenë të angazhuar në projekt. Natyrisht, posaçërisht
i falënderohem edhe nxënësve dhe të rinjëve, të cilët kanë treguar dëshirë të zjarrtë, për të zhvilluar kompetencat
e veta. Gjithsesi, edhe Ervin Kamerer-it, i cili me angazhim të madh i është përkushtuar këtij projekti.
Martin Velte (Martin Welte)
4 Ligji për arsimin fillor, Gazeta Zyrtare RS, nr. 55/2013.

Ligji për arsimin themelor, Gazeta Zyrtare RS, nr.72/09.
Strategjia për udhëzim dhe këshillim të karrierës, Gazeta Zyrtare RS, nr. 16/2010.
Strategjia nacionale për të rinjët, Gazeta Zyrtare RS nr. 55/5, 71/05 – korrigjimi 101/07
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Orientimi profesional
rrugët deri te karriera / dr Kemerer
Domosdoshmëria e orientimit profesional
2.1. Ndryshimet në botën e profesioneve
Të gjithë jemi dëshmitarë të ndryshimeve aktuale në botën e profesioneve. Ato vlejnë më shumë se ndryshimet
e jashtme në kuadër të veprimtarive të punës. Ndryshimet janë të lidhura me vet „konceptin e profesionit“,
i cili me gjenerata e edhe me shekuj e ka bërë bazën e aktiviteteve të punës, e me këtë edhe bazën e sistemit
arsimor në Evropë. Në praktikë, ndryshimet në botën e profesioneve ndikojnë tek të gjithë, jo vetëm në
sistemet shkollore të arsimit profesional, të cilët janë të orientuar sipas këtij koncepti; gjithashtu ndryshojnë
edhe konceptin e orientimit profesional. Të ashtuquajturat karrierat „atipike“ inputet dhe kalimet fleksibile në
vendkalimet mes shkollës dhe botës së punës bëhen normë/rregull. Ndryshimet në botën e profesioneve me
vete sjellin ndryshime në kërkesat e kualifikimit dhe modifikojnë edhe vet kërkesën për orientim profesional.
2.2. Për termin „orientim“ në kontesktin e orientimit profesional
Termi apo shprehja „orientim“ përmban kuptime të ndryshme.Orientimi nënkuptohet si „gjendje“ ashtu edhe
si „proces“. Gjithashtu, orientimi mund të tregojë edhe statusin dhe orientimin e individit, si dhe aktivitetin
ose ndikimin në atë që dikush të orientohet, pa marrë parasysh se në cilën mënyrë. Termi i orientimit
profesional nënkupton apo përfshin një larmi të madhe të hapave në procesin e orientimit.
Ajo shkon nga informimi për edukimin dhe profesionin deri te këshillimi individual. Poashtu këtu bën pjesë
edhe e ashtuquajtura të kuptuarit e brendshëm të orientimit profesional në mësim, e cila paraqet pikëpamje
në personalitetin e tyre, si dhe të kuptuarit e jashtëm, që paraqet vështrimin apo pikëpamjen në botën dhe
profesionet reale, dhe shkon deri te monitorimi dhe stërvitja, në proceset e zgjedhjes së profesionit dhe
vendim-marrjes.
Në orientimin profesional përfshihen edhe: përgatitjet konkrete për profesion, përvojat e punës, praktikat,
masat e arsimit profesional të përgjithshëm, ofertat e ndihmës konkrete në vendim-marrje dhe ndihma, e cila
qon kah kalimi i suksesshem në profesion, përkatësisht në përcaktimin për arsim profesional.
2.3. Teoritë e vendimit rreth zgjedhjes së profesionit – qasjet për zbatimin
didaktik dhe pedagogjik të orientimit profesional
Këtu do të japim një vështrim të shkurtër të aspekteve të ndryshme të teorive për vendimet rreth zgjedhjes së
profesioneve, për të cilën ekziston një literaturë e gjerë.5

5 
Busshoff, L., Berufswahl – Theorien und ihre Bedeutung für die Praxis der Berufsberatung, Stuttgart-Berlin-Köln, 1989; Daheim, H.,

Der Beruf in der modernen Gesellschaft, Köln, 1967; Ginzberg, E. et al., Okkupational Joice, New York, 1951; Lange, E., Berufswahl als
Interaktionsprozess, u: Kölner Zeitschrift für Soziologie i Lange, E./ Büschges, G., Aspekte der Berufswahl in der modernen Gesellschaft,
Frankfurt/M, 1975; Ries, H., Berufswahl in der modernen Industriegesellschaft, Bern, 1970; Schweikert, K., Berufswahl, u: Kreklau,
C./Uthmann, K. J., Handbuch der Aus- und Weiterbildung, Köln, 1987, 20. Ergänzungslieferung, Abschnitt 30/65, S. 1 ff; Super,
D. E., Psychology of cerias, New York, 1957; Steffens, H., Berufswahl und Berufsentscheidung zur Theorie und Praxis eines
Aufgabenbereiches der Arbeits- und Wirtschaftslehre, Ravensburg, 1975.
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2.3.1. Shqyrtim
Qëllimi i këtij shqyrtimi është që të adresojë qasjet e ndryshme teorike, që pjesërisht formuan bazën për qasjet
didaktike dhe teorike në zbatimin e orientimit profesional.6
Zgjedhja e profesionit si proces i alokimit7: zgjedhja e profesionit nuk konsiderohet as si proces i zhvillimit
as si proces i zgjedhjes së individit. Ajo argumenton pikëpamjen që pozicionet e profesioneve që ekzistojnë
në shoqërinë tonë shpërndahen në bartësit e tyre të ardhshëm. Zgjedhja e profesionit në përputhje me këtë
konsiderohet si alokim i profesionit
Këtë proces të alokimit të pozicioneve të profesioneve H. Dahajm (H. Daheim) 8, përfaqësues i kësaj
pikëpamjeje, e ndan në tri faza:
>> vendimin për shkollimin e caktuar e sjell familja, i cili në atë edhe ndikon;
>> vendimi për pozitën e profesionit mirret nën ndikimin e familjes, grupës së moshatarëve dhe
mësimdhënësve;
>> pozitat e profesioneve gjatë kohës së punës i përcaktojnë kolegët, eprorët dhe familja që individët krijojnë.
Zgjedhja e profesionit si proces klasifikimi9: personit që përzgjedh profesionin i duhet informimi sa më
optimal për vetvetën, për preferencat, interesimet, aftësit dhe talentet, si dhe për kërkesat e profesionit. Teza
thekson, se secili kërkon atë rreth dhe profesion, në të cilin mund të ushtrojë aftësitë dhe shkathësitë e veta
dhe të ndërmarrë pozita dhe role të arsyeshme.
Zgjedhja e profesionit si proces i vendim-marrjes10: me zgjedhjen e profesionit si proces i vendim-marrjes
nënkuptohet procesi i interaktivitetit në mes të ndonjë personi (struktura e personalitetit) dhe i ndonjë fushe
të objektit (struktura e profesionit) me qëllimin e analizës, krahasimit të punëve profesionale, e krejt pas kësaj
vendosjes rreth prioritetit - marrjs së vendimit. Ky proces zhvillohet në disa faza, prej përcaktimit të problemit,
përmes pranimit dhe përpunimit të informacioneve, deri te vendimi dhe realizimi (informimi strategjik).
Zgjedhja e profesionit si proces mësimi11: qasja në teorinë e mësimit, e cila shpjegon zgjedhjen e profesionit,
vështron „konceptin personal“, tërësinë e përshtypjeve nga fushat e jetës (familja, shkolla etj.) dhe metodat e
mësuara për zgjedhjen e problemeve, si dhe përvojat e të mësuarit, të cilat ndërtohen njëra mbi tjetrën dhe
çojnë deri te zgjedhja e vetëdijshme e profesionit.

6 Struktura në masën më të madhe mbështetet në L. Busshoff i K. Schweikert (shih më lartë).
7 Në vendimin për zgjedhjen e profesionit sipas kësaj teorie sociologjike ndikojnë edhe përcaktuesit ekonomikë (struktura ekonomike,

gjendja në tregti, tregu i punës, struktura e profesionit etj., sidhe përcaktuesit sociokulturor dhe socialo-psikologjik (përkatësia e
një shtrese të veçantë, prindërit, shkolla, moshatarët, këshillimi për karrierë etj.).
8 Vidi: Daheim, H., Der Beruf in der modernen Gesellschaft, Köln, 1967.
9 Bën pjesë në teoritë e orientuar kah personaliteti dhe në literaturë është e njohur si „Orientimi psikologjiko-diferencial si krahasim
në mes vetive dhe personalitetit, kërkesave të profesionit dhe përcaktuesëve socio-ekonomikë“. Në këto teori të orientuara ka
personaliteti, pos qasjeve psikologjiko-diferenciale bëjnë pjesë edhe qasjet psiko-analitike dhe teoria e konceptit personal (shih dhe:
Pollmann, TH. A., Beruf oder Berufung? Zum Berufswahlverhalten von Pflichtschulabgängern, Frankfurt/M, Berlin, New York,
Paris, Wien, 1993.).
10 
Nga pikëpamja e teorisë së vendim-marrjes, vendimit për zgjedhjen e profesionit, shpjegohen me anë të veprimeve të zgjedhjes dhe
marrjes së vendimit të cilat përcaktojnë pozitat e mëparshme në arsim dhe profesion. Me këtë rast aspektet individualo-sociale që
ndikojnë në zgjedhjen e profesionit nuk vihen në plan të parë. (K. H. Seiffert).
11 Busshoff, L., Berufswahl. Theorien und ihre Bedeutung für die Praxis der Berufsberatung, Kohlhammer, Stuttgart, 1984.

9

iI

ORIENTIMI PROFESIONAL - RRUGËT DERI TEK KARRIERA / DR KEMERER

Zgjedhja e profesionit si proces i zhvillimit12: zgjedhja e profesionit nuk është konsideruar si një periudhë e
izoluar e aktivitetit, por kapitull për procesin e zhvilllimit profesional gjatë tërë jetës. Postulatet e kësaj qasjeje
janë varësia e vendimit, të cilin personi i ri e merr vet dhe varësia e atyre që vendimin e marrin për të; zgjedhja
e profesionit është pjesë e procesit të zhvillimit të vazhdueshëm të identitetit të vetës së vet, i/e cili-a zhvillohet.
Zgjedhja e profesionit si proces zhvillimi fillon p.sh. me marrjen e vendimit për shkollimin pas përfundimit
të shkollës fillore, e cila përkohësisht definon qasjen e mëtejshme të edukimit, por përmban edhe mundësinë
e ndryshimit të profesionit, përkatësisht orientimit të ri (rikualifikimi, rruga alternative e shkollimit).
Zgjedhja e profesionit si proces ndërveprimi13: zgjedhja e profesionit kuptohet si rezultat i ndërveprimit në mes
personit, që zgjedh profesionin dhe rrethit të tij (prindërve, këshilltarëve etj.). Në këtë ndërveprim përfshihen
interesime nga më të ndryshmet dhe performanca të vlefshme nga ana e pjesëmarrësve. Te pjesëmarrësit, të
cilët në mësimdhënie, në masë të madhe, kanë njohuri lidhur me realitetin e arsimit dhe botës së punës (ditët
e informimit në shkollat e nivelit më të lartë, hetimet në shkolla dhe ndërmarrje, praktikat) zhvillohet një
shkallë e lartë e racionalitetit në zgjedhjen e profesionit.
2.3.2. Analiza
Duke u bazuar në këtë shqyrtim teoria e vendim-marrjes mbi zgjedhjen e profesionit, çështja e mundësive të
testimit të përputhjes së modeleve të teorive me procesin e vendim-marrjes për profesionin dhe me veprimet
që gjatë vendosjes mund të vërehen, nuk janë relevante për shqyrtimin tonë. Në plan të parë do të vendoset
mendimi apo pikëpamja që qasjet teorike:
>> zgjedhja e profesionit si proces alokimi,
>> zgjedhja e profesionit si proces klasifikimi,
>> zgjedhja e profesionit si proces vendimi,
>> zgjedhja e profesionit si proces mësimi,
>> zgjedhja e profesionit si proces zhvillimi,
>> zgjedhja e profesionit si proces ndërveprimi,
përmbajnë elemente që rrisin projektimin e proceseve konkrete pedagogjike për orientimin profesional.
Pasi që, orientimi profesional është sistem me ndikim të gjerë e që përfshin shumë grupe relevante dhe
përfaqësues të interesit, është e domosdoshme që në mënyrë të qartë, të tregohet për mundësitë e shpjegimit
të zgjedhjes së profesionit.
Duket se asnjëra nga teoritë e zgjedhjes së profesionit, individualisht nuk ofron shpejgime të mjaftueshme të
të gjithë ndikimeve dhe kushtëzimeve të vendimit rreth profesionit dhe shkollimit, pra e as për orientimin e
mëparshëm profesional. Pasi që, secila nga këto teori përmban qasje të rëndësishme për shpjegimin e pjesëve të
fushës së vendim-marrjes, përkatësisht përgatitjes së vendim-marrjes, asnjëra nuk mund të hudhet krejtësisht
si e dalë mode (si jobashkëkohore) apo e pasaktë.

12 Në lidhje me teorinë e orientimit ka personalitetet përfaqësuesit e teorisë së zhvilluar psikologjike theksojnë se zgjidhja e profesionit

nuk duhet të kuptohet si çështje statike dhe individuale, por si zhvillim i vazhdueshëm profesional i motiveve profesionale dhe
orientimit profesional – karrierës. Përfaqësuesit më të njohur të kësaj teorie janë E. Ginzberg dhe D. E. Super.
13 Shih H. Ries i E. Lange (shih më lartë).
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Prandaj, si bazë për zhvillimin e modelit të programit tonë të orientimit profesional, kemi marrë qasjen e
integruar. Te përpunimi i konceptit është nisur nga ajo se rritje e efektit mund të arrihet veçanërisht atëherë,
kur procesi i orientimit profesional kuptohet pikësëpari si:
1. proces i të mësuarit
2. proces i klasifikimit në kontest dinamik, dhe largëpamës dhe si
3. kompetencë e vendim-marrjes

Në lidhje me kuptimin e procesit të orientimit profesional si proces mësimi (1), procesi i teorisë së të
mësuarit, niset prej asaj që për projektimin e procesit të orientimit profesional, përvoja e të mësuarit duhet
të përforcojë konceptin personal, që të mundësohen përvojat e synuara në botën e punës (takimet reale), si
dhe të zhvillohen metodat e zgjedhjes së problemeve. Këtu përfshihet mbledhja e pavarur e informatave, që
kanë të bëjnë me vlerat dhe monitorimin e ngjarjeve të ardhshme etj.
Në lidhje me kuptimin e procesit të orientimit profesional si proces klasifikimi në kuptimin dinamik,
largpamës, dhe si kompetencë e të mësuarit (2 dhe 3), zgjedhja e profesionit shpjegohet si proces klasifikimi,
andaj njohjen dhe integrimin e interesave, preferencat dhe aftësitë me kërkesat në ndonjë fushë shkollimi,
përkatësisht profesioni, e që mund të kuptohet në mënyrë dinamike dhe shumëdimenzionale, ai që zgjedh
dhe bota e punës i nënshtohen ndryshimeve dhe ekzistojnë kushtëzime reciproke.
Nëse duhet marrur parasysh edhe ndryshimet në arsim dhe botën e punës, si dhe synimet dhe avancimin
e aftësive, qëndrimet dhe njohuritë, atëherë si model i orientimit profesional është veçanërisht procedura
shumëfazëshe e përshtatshme me mundësinë e reflektimit dhe kontrollimit të vendimeve preliminare,
përkatësisht vendosjes. Me këtë edhe procesi i klasifikimit përfundimisht është proces i të mësuarit, i cili
rrit synimin e hartimit dhe krahasimit të profilit të personalitetit me kërkesat e shkollimit dhe profesionit
në ndonjë shkollë, përkatësisht në karrierë.
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III

Koncepti procesit aktiv të
orientimit profesional
3.1. Orientimi profesional dhe zhvillimi i komptencave kyçe
Miratimi dhe përshtatja e shpejtë me ndryshimet në biznes dhe botën e punës, mundëson konceptin e të
mësuarit gjatë gjithë jetës. Mësimi gjatë gjithë jetës rrit njohuritë, aftësitë, shkathësitë, qëndrimet dhe vlerat
në kuadër të perspektivës personale, qytetare, shoqërore dhe perspektivës së punës, nga mosha parashkollore
e deri pas përfundimit të stazhit të punës.
Korniza Evropiane e kompetencave kyçe, për të mësuarit gjatë gjithë jetës14 përcakton, kompetencat si njohuri
funksionalisht të integruara dhe shkathtësi të nevojshme për të zgjidhur problemin e caktuar, si dhe aftësi për
zgjidhjen e suksesshme dhe të ndërgjegjshme të problemeve (qëndrimet, vlerat) dhe ato janë:
1. Komunikimi në gjuhën amtare;
2. Komunikimi në gjuhë të huaja;
3. Kompetenca matematikore dhe kompetencat themelore në shkencat natyrore dhe teknologji;
4. Kompetenca digjitale;
5. Të mësuarit se si mësohet;
6. Kompetencat sociale dhe qytetare;
7. Sensi për inciativë dhe ndërmarrësi,
8. Ndërgjegjësimi kulturor dhe shprehja.
Instituti, për vlerësimin e cilësisë së arsimit dhe edukimit, i Republikës së Sërbisë, duke ditur nevojën që sistemi
arsimor duhet të ristrukturohet, ka dhënë propozim dokumentet: Kompetencat ndërlëndore për fundin e
arsimit të përgjithshëm të nivelit të mesëm. Në dokument propozohen kompetencat ndërlëndore, që janë
ndër më relevantet, për përgatitjen adekuate të nxënësve për të ardhmen:
1. Kompetencat për mësim gjatë gjithë jetës;
2. Aftësitë e komunikimit;
3. Puna me të dhëna dhe informacione;
4. Kompetenca digjitale;
5. Zgjidhja e problemit;
6. Aftësitë e bashkëpunimit;
7. Aftësitë për jetë në një shoqëri demokratike;
8. Kujdesi për shëndetin;
9. Kompetenca ekologjike;
10. Kompetenca estetike;
11. Iniciativa dhe orientimi ka ndërmarrësia.
Zhvillimi i këtyre kompetencave është pjesë përbërëse e mësimdhënies dhe i procesit mësimor, të cilat
zgjerojnë kapacitetet e individëve në mënyrë që të arrijnë realizimin e rezultateve të dëshiruara: arritje
personale, jetë cilësore në një shoqëri demokratike dhe arritje profesionale. Prandaj është një sfidë për
shkollat, që ofrojnë objekte të ndryshme, aktivitete dhe metoda interkative të mësimit për zhvillimin e
kompetencave të të mësuarit gjatë gjithë jetës.
14 
Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for

lifelong learning, Official Journal L 394 of 30.12.2006.
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Programi i orientimit profesional në pesë faza është i bazuar në zhvillimin e të gjitha kompetencave kyçe
ashtu që në fazën përfundimtare nxënësit/set të vendosin në mënyrë të pavarur për zgjedhjen e shkollës
apo profesionit, në përputhje me vizionin se ku dhe si, në mënyrë më të suksesshme, do të munden të
zhvillojnë dhe përdorin potencialet dhe kompetencat e veta. Bazën e konceptit ekzistues gjithpërfshirës,
vazhdimisht të ndërtuar të orientimit professional dhe monitorimit të procesit të vendim-marrjes për
shkollim, përkatësisht zgjedhjen e profesionit tek të rinjët, e përbën procedura disa fazëshe e ashtuquajtur
model pesëfazor.
3.2. Struktura e rrjedhës së procesit të zgjedhjes së profesionit (modeli pesëfazor)
>> Vetënjohja: njohja e kapaciteteve të veta, aftësive, interesimeve, vlerave dhe preferencave.
>> Informimi për profesionet: mbledhja e informative rreth profesionet, analiza dhe mënyra strukturore
e përpunimit të informative mundëson që të mirret vendim i informuar rreth zgjedhjes së profesionit.
>> Mundësitë e shkollimit: njoftimi me mundësitë e shkollimit dhe karrierës, të cilat çojnë deri te arritja
e profesionit të dëshiruar.
>> Takimet reale me botën e punës dhe profesioneve: takimet me përfaqësuesit e profesioneve, hetimet
dhe testimi i punës në ndërmarrje/organizata/institucione/në shkolla të mesme, me qëllim të verifikimit
dhe pasqyrimit të vet të plotë për botën e punës dhe profesionit.
>> Vendimi për zgjedhjen e profesionit: analiza e orientimit të vet professional dhe marrja e pavarur e
vendimit për zgjedhjen e shkollës/profesionit.
3.3. Zbatimi i didaktik i procedurës pesëfazëshe
Procedurat didaktike gjatë projektimit të procesit të orientimit profesional duhet të mundësojnë përvoja të
të mësuarit, të cilat të rinjëve i ndihmojnë ballafaqimin me vet vetën: me interesat personale, shkathtësitë,
dëshirat, në mënyrë që të arrijnë kompetenca, të cilat knaqin si nevojat personale, ashtu edhe atë të shoqërisë
dhe bashkësisë. Nxënësit/set janë të autorizuar që në mënyrë të pavarur të hetojnë aspekte të ndryshme të
burimeve informative, t’i selektojnë dhe përpunojnë me çka do të zhvillojnë kompetencën digjitale dhe
të fitojnë aftësinë për orientimin kah zgjedhjet që do t’i bëjë në të ardhmën dhe marrjen e pavarur të
vendimit. Përveç që mirren me personalitetin e tyre dhe me informacionet, nxënësve u ofrohet qasja për
vetë-vlerësim përmes eksperiencave të tyre dhe përjetimeve. Për këto janë të nevojshme metodat e aktive,
kognitive, hulumtuese, mësimi i pavarur nëpërmjet lojës dhe reflekseve.
Me kryerjen e simulimeve të përafërta me praktikën, me mundësimin e shkallës së lartë të aktiviteteve të
nxënësve, gatishmëritë e tyre dhe motivimet, me njohjen e profesioneve përmes përjetimit të vërtetë në vendin
e punës, me takimin me përfaqësuesit e profesioneve etj, me hulumtimin nëpër shkolla dhe ndërmarrje
me përgatitjen adekuate dhe përpunimin e mëvonshëm të intuitës, panaireve të informimit dhe ngjashëm,
orientimi i nxënësit/ses forcohet me njohjen e realitetit.
Zhvillimi i aftësive për zgjedhjen e profesionit te nxënësit/set në bazë të konceptit personal përfundimisht
është qëllim dhe parakusht për kalim të suksesshëm në shkollën e mesme dhe kalim në botën e punës.
Aftësia për zgjedhjen e profesionit nënkupton faktin që nxënësit/set në masë të madhe të sjellin vendime
në mënyrë të pavaruar për shkollimin ose trajnimin në ndërmarrje, dhe i njejti vendim edhe të zbatohet
apo realizohet. Vendimi duhet të mirret në raport reciprok me konceptin personal (aftësitë, interesimet,
preferncat, përshtatjes), me rrethanat reale (kërkesat për shkollimin e mëtejshëm, përkatësisht profesionin),
me informatat në dipozicion lidhur me tregun e punës dhe me rekomandimet e politikave arsimore të
vendit tonë dhe vendeve tjera evropiane, në përputhje me vlerat e bashkësisë dhe shoqërisë demokratike.
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3.4. Shfaqja e përmbledhjes së qëllimeve më kryesore të mësimit në lidhje me zhvillimin e kompetencave për
zgjedhjen e profesionit, nxënësit/set do të mund të:
>> zbulojnë, hulumtojnë dhe rishikojnë dëshirat, vlerat, interesimet dhe preferencat e veta;
>> të konstatojnë dhe vetë-vlerësojnë talentet dhe aftësitë;
>> të njoftohen me kërkesat e profileve për punë dhe shkollim profesional;
>> në përputhshmëri me interesimet e veta të fitojnë njohuri të detajuara për mundësinë e përzgjedhur
për shkollim dhe profesion;
>> të rimendojnë për botën e punës, të fitojnë përvojë të drejtëpërdrejtë nga takimet reale me botën e punës
dhe ta perceptojnë botën e punës në format dhe kuptimin e tyre si për individin ashtu edhe për shoqërinë;
>> të njohin format aktuale, si dhe ndryshueshmërinë e punës dhe profesionit;
>> të njoftohen me botën e punës dhe profesionet nga pikëpamja kulturore, ekonomike, sociale dhe ekologjike,
>> të njohin ndikimin e teknologjive të reja në fusha të ndryshme të profesioneve, botës së punës dhe jetës;
>> të mendojnë për dimenzionet e shëndetit si faktor në punë dhe profesion,
>> me anë të takimeve reale të fitojnë njohuri në botën e punës dhe profesioneve;
>> të karakterizojnë mundësitë e ndryshme të shkollimit me kërkesat e tyre specifike dhe kualifikimet përfundimtare;
>> të ndërtojnë strategjinë personale për planet e veta për shkollimin, karrierën dhe jetën e vet;
>> të tejkalojnë stereotipet dhe të respektojnë barazinë gjinore në fushën e profesioneve dhe botës së punës;
>> të krahasojnë profilin e personalitetit dhe me profilin e kërkesave për rrugën e shkollimit dhe karrierës
dhe ta verifikojnë e ta shqyrtojnë në formë vendimi.

IV

Plan programi: Orientimi profesional15
Qëllimi i përgjithshëm i programit është vetëdijësimi i nxënësve që me anë të pjesëmarrjes aktive në procedurën
e modelit pesëfazor të orientimit profesional, të marrin përsipër përgjegjësi për të ardhmën e tyre, të njohin
vetën dhe aftësitë e veta, rrugët e shkollimit dhe rrugët e karrierës, të njoftojnë botën e punës, që të marrin
të menduar mirë vendimin për zgjedhjem e shkollimit/profesionit dhe në këtë mënyrë të arrijnë sukses në
planifikimin e karrierës së vet.
Programi i orientimit profesional ka për qëllim ndërtimin e aftësive për vendim-marrje tek të rinjët dhe si i
tillë përmban dy komponente kryesore. Njëra komponentë është kompetenca personale, fuqia e vetvetës „unë“
dhe njohja e mundësive të shkollimit dhe profesionit, përkatësisht ballafaqimi me ta - mësimi për vetëzhvillim.
E dyta është kompetenca, e cila çdoherë e më shumë fiton rëndësi në botën e profesioneve – mësimi për jetë
në bashkësinë demokratike, në shoqërinë e qytetëruar.
Në këtë mënyrë i jepet kontribut i rëndësishëm formimit të personalitetit të nxënësve dhe në këtë vendin
kryesor e zë zhvillimi dhe fuqizimi i vullnetit-dëshirës, aftësitë për vendim-marrje, orientimi, zellshmëria,
gatishmëria, qëndrueshmëria dhe aftësitë për të krijuar lidhje apo aftësia për komunikim.

15 Burimet për mënyrën në të cilën është implementuar programi në Austri:Plani mësimor për orientimin profesionalpër HS dhe AHS,

botuesi Ministria e arsimit, publikuar: BWK (BGBL. II Nr. 134/2000); Plani mësimor i shkollës politeknike, botues Ministria e
arsimit, publikuar: BWK (BGBL II Nr. 236/1997).
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4.2. Parimet didaktike
Të gjithë akterët kryesorë të përfshirë në implementimin e programit të orientimit profesional duhet të marrin
parasysh faktin se orientimi profesional ka karakter procedural. Orientimi profesional duhet të mundësojë
ndërgjegjësimin e kapaciteteve personale të të rinjëve, të ofrojë zgjedhjen e profesionit dhe shkollimit, të
përcjellë ndryshimet në lidhje me zgjedhjen e profesionit, dhe me këtë ta udhëzojë deri te marrja e pavarur
e vendimit për zgjedhjen e profesionit dhe shkollimit.Metodologjia e programit: shqyrtimi, përjetimi
i drejpërdrejtë i aktivitetit të vet, ndikon në atë që orientimi profesional të kontribuojë në formimin e
personalitetit.
Programi realizohet në kuadër të të mësuarit aktiv dhe interaktiv. Zbatohen metoda të cilat mundësojnë
mësimin aktiv në kuadër të procesit të profesionit/shkollimit, veçanërisht rritet zhvillimi i kompetencave
kyçe, e posaçërisht: bisedat në klasë, lojat me role, puna në grupe, metoda e ekspertëve, harta e mendjes,
portofoli i orientimit profesional, mësimi nëpër stacione (p.sh. rruga e aftësimit), debatet për dhe kundër,
puna individuale, puna në çifte, intervista, takimet reale etj. (Për metodat e përmendura, por edhe për të tjera
metoda, të cilat përdoren në fushën e orientimit profesional do të flitet në kapitull të veçantë).
Për realizimin e takimeve reale me botën e arsimit dhe punës zbatohen metoda të cilat mundësojnë mësimin
interaktiv në situatat reale të njfotimit të botës së shkollimit dhe punës, në të cilat situata nxënësit në mënyrë
aktive marrin pjesë në hulumtimin dhe gjetjen e zgjidhjes: së pyetjeve në shkollë, ndërmarrje dhe profesion,
si dhe praktikat individuale, praktikat në ndërmarrje dhe shkolla, vizita në panaire për informim rreth
profesioneve etj. Takimet reale kërkojnë përgatitje të plotë dhe ushtrime me nxënësit, si dhe bashkëpunim të
ngushtë mes shkollave dhe ndërmarrjeve. Gjatë definimit të termit të takimeve reale duhet të kihet në mendje
rrjedha e përgjithshme e procesit të orientimit profesional.
Vendimet për planifikimin e shkollimit dhe profesionit janë vendime personale edhe pse shumë shpesh mirren
në rrethin familjar apo nëpërmjet këshillimit individual. Prandaj me pjesëmarrjen në program, të rinjët
inkurajohen që me përkrahje, por në mënyrë të pavarur, të vendosin. Të rinjët këshillohen që të përdorin
shërbimet këshillëdhënëse në procesin e orientimit profesional, në kuadër të programit, i cili realizohet ose
në shkollë, ose si program i Zyres për të rinjë.
4.3. Përmbajtja e mësimit
4.3.1. Përmbajtja 1: Vetënjohja
Vetënjohja është takimi i një personi të ri me vetvetën „unë“ (përparësitë, interesimet, preferencat, vlerat,
dëshirat, aftësitë) dhe paraqet bazën themelore për procesin e vendim-marrjes. Nëse nxënësi/sja është i/e
vetëdijshëm/me për kapacitetet personale që posedon, atëherë mundet me qëllimisht të informohet për
mundësitë e profesionit të ardhshëm, por edhe për mundësitë e shkollimit, kështu që të dijë cili profesion
apo varinat shkollimi atij/asaj më së shumti i përshtatet.
SYNIMET
Objektivi i përgjithshëm i kësaj fushe mësimi është ndërgjegjësimi i afiniteteve dhe kapaciteteve personale
të nxënësve në kuadër të arritjes së pasqyrës reale për vetën, trajnimi për vetë-vlerësim dhe përparimi i
kapaciteteve për vetë-zhvillim. Njohja dhe ballafaqimi me vetën „ja“ është parakusht i rëndësishëm për procesin
e vendosjes. Me këtë, personi i ri inkurajohet të njohë dhe zhvillojë kapacitetet e veta, ashtu që të mund të
krahasojë profilin e personalitetit të vet me profilin e kërkesave dhe mundësitë e shkollimit dhe profesionit.
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Përmbajtjet e mësimit
Nxënësit mësojnë të zbulojnë, hulumtojnë dhe të rishqyrtojnë dëshirat e veta, interesimet dhe preferencat,
si dhe të konstatojnë talentet dhe aftësitë, mësojnë si të vlerësojnë dhe reflektojnë pritjet personale; të
njohin kapacitetet e veta dhe gatishmërinë për veprim, të kryejnë vetëreflektimin në drejtim të interesimeve,
preferencave, aftësive (vetëvlerësimi) dhe të zgjerojnë zgjedhjen e profesionit dhe shkollimit; dhe që në mënyrë
kritike të përballen me kualifikimet në kuadër të profesionit dhe temës së punës; të rrisin ndjenjën e vlerave
të veta, posaçërisht nxënëset dhe vajzat, në aspektin e përshtatjes me një spektër të gjerë të profileve arsimore
dhe profesioneve.
4.3.2. Përmbajtja e mësimit 2 dhe 3: Informimi dhe hulumtimi – mundësitë e shkollimit dhe karrierës
Hulumtimi dhe shfrytëzimi i informatave për mundësitë e shkollimit dhe profesioneve të ndryshme, i
mundëson të rinjëve të arrijnë qëndrime të reja në lidhje me kompetencat personale dhe kërkesat e shkollës
dhe profesioneve. Nxënësit/set aftësohen që në mënyrë të pavarur të gjejnë informacione, udhëzohen se si të
selektojnë dhe shfrytëzojnë të dhënat, si dhe cilat janë të gjithë burimet e mundshëm të informimit – qendrat
për informim mbi profesionet, shërbimet për punësim, revistat dhe broshurat, si dhe berzat e punësimit,
bazat e të dhënave për profesionet dhe ofertat e shumta të tjera në internet etj, ofrojnë fakte dhe të dhëna për
mundësitë e shkollimit dhe edukimit, për domenet e punës dhe profesioneve, fushat e biznesit, trendet etj.
SYNIMET
Qëllimi i përgjithshëm i kësaj fushe është arritja e njohurive për informimin e ofertave të ndryshme rreth
shkollimit dhe profesioneve, si dhe zhvillimi i aftësive për shfrytëzimin aktiv dhe të pavarur të informatave
në dispozicion (zhvillimi i kopetencës digjitale dhe sociale).
Që të rinjëve t’i bartet kompetenca e orientimi te zgjedhja e profesionit dhe shkollimit, është e domosdoshme
që ata sëpari të ballafaqohen me informatat e ofruara, të cilat atyre i interesojnë. Prandaj ata mësohen të
hulumtojnë dhe të bëjnë selektimin ashtu që vetë mbledhin informatat relevante nga interneti dhe burimet
tjera mbi fushën e punës dhe kuadrove kualifikuese, mundësive të shkollimit etj. Dhe të njejtat i përpunojnë
në përputhje me atë çka ata preferojnë. Informatat që i marrin nxënësit në mënyrë kognitive i përpunojnë, dhe
me këtë rast atyre si shtesë i ofrohet edhe mundësia të arrijnë qëndrime dhe njohuri të reja përmes reflektimit
personal, dhe mundësia e përvojës personale.
Përmbajtja e mësimit
Nxënësit zhvillojnë kompetencën e orientimit me anë të mbledhjes së pavarur dhe ballafaqimit kritik me
informatat relevante për shkollim dhe punë; janë në gjendje të klasifikojnë shkollat dhe profesionet përmes
kritereve të përcaktuara të fushës së punës; të mësohen të informohen për fushat e ndryshme të shkollimit
dhe profesioneve, të njohin karakteristikat dhe në përputhje me ineteresat personale të fitojnë imazh të qartë
lidhur me shkollat e zgjedhura dhe shkollimit të mëtejshëm; të sjellin qëndrime dhe pikëpamje personale
në kontekst me zgjedhjen e shkollimit dhe profesionit, që në mënyrë kritike të reflektojnë dhe shqyrtojnë
planin e vet të jetës dhe planifikimin e karrierës; të arrijnë njohuri për mundësitë e shkollimit dhe karrierës,
e cila çon deri te realizimi i profesionit të dëshiruar; që informatat në dispozicion apo informatat e reja mbi
profesionet t’i përpunojnë në mënyrë të strukturuar, ashtu që të mundësohet marrja e vendimit të bazuar në
informatat mbi zgjedhjen e profesioneve; të njohin punën dhe profesionin në format dhe kuptimet e tyre
të shumta si faktor thelbësor njerëzor, të njohin stereotipet e gjinisë dhe ato të tjera të cilat përcjellin disa
profesione dhe profilet arsimore dhe në mënyrë kritike të perballen me to, të mësojnë të vlerësojnë pasojat,
të cilat rezultojnë nga zgjedhja, për jetën dhe karrierën mëtutjeshme.
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4.3.3. Përmbajtja e mësimit 4: Takimet reale
Në këtë fushë nxënësit dhe nxënëset njohin për vete mundësi interesante shkollimi dhe pune në praktikë dhe
zhvillojnë kompetencat për jetën e punës.
Me termin „takimet reale“ nënkuptohen të gjitha takimet e drejtëpërdrejta me botën e punës (hulumtimet
në ndërmarrje, provimi-testimi i profesionit/praktika në ndërmarrje) nga fusha e edukimit shkollor (praktika
prova në shkolla), nga institucionet relevante për profesione (Shërbimi nacional për punësim, qendrat për
informim rreth profesioneve, institucionet ekonomike për trajnim dhe zhvillim).
Këtu bëjnë pjesë kryesisht edhe manifestimet informative njëditore si p.sh panairi për informim rreth
profesioneve, „Dita e vajzave“ dhe „Dita e djemëve“ ose dita për informimin mbi shkollën „Dita e dyerëve të
hapura“ etj. Në takimet reale, të rinjët njohuritë e tyre teorike të fituara mbi botën e punës dhe profesioneve,
i plotësojnë dhe avancojnë. Para se nxenësi/sja të merr vendimin final, është përparësi e madhe nëse kuadri
i profesioneve të kualifikuara/rruga e shkollimit, edhe njëherë intenzivisht „verifikohet në realitet“ dhe
kontrollohet nëse kërkesat aktuale korrespondojnë me performancat dhe supozimet personale. Në kuadër të
takimeve reale veçanërisht mbështetet dhe insistohet në „hetimet e gjata në ndërmarrje“ (testimi praktikës
në ndërmarrje), përkatësisht në bisedime/intervista me përfaqësuesit e ndonjë profesioni.
SYNIMET
Qëllimi i përgjithshëm i kësaj fushe është njohja me botën e punës dhe testimi i nxënësve në situatat
autentike në botën e punës. Të rinjët kuptojnë se çfarë dobish sjellin takimet reale „në vend të ngjarjes“ për
marrjen e vendimit. Në këtë mënyrë njoftohen me ndërmarrjet/shkollat e veta dhe duhet të përgatiten mirë
për takimin e mundshëm real. Me rastin e përgatitjes së takimit real është e rëndësishme që t’i dijnë mirë
kushtet dhe procedurat, si dhe rregullat e sjelljes gjatë takimit. Për të përcjellur arritjet e veta, nxënësve u
ofrohet mundësia e refletimit intensiv të struktruar (p.sh. analiza dhe vlerësimi i „informatave reaguese“
të ndërmarrjeve/shkollave) dhe së bashku me to shqyrtimi nëse përvoja, përkatësisht njohuritë ishin në
përputhje me pritjet themelore.
Përmbajtja e mësimit
Me anë të takimeve reale nxënësit/set mësojnë rreth botës së punës dhe profesionit „nga dora e parë“. Prandaj
është me rëndësi që këto takime reale të përgatiten plotësisht ndërsa njohuritë dhe ekperienca e fituar të
përpunohen pastaj, ashtu që të jenë në gjendje që në mënyrë të pavarur dhe të plotë të informohen për fushat
e shkollimit dhe punës për të cilat kanë interesim. Ekzistojnë mënyra dhe mundësi të ndryshme për këtë.
Për shembull: intervistmi dhe anketimi i përfaqësuesve të profesioneve të ndryshme (përfaqësuesin e shkollës
dhe profesioneve), me anë të testimit të praktikave nëpër shkolla (praktika disa ditëshe, ditët e dyerve të hapura,
përcjellja e nxënësve të shkollave të mesme në praktikë në shkollë) dhe në ndërmarrje (trajnimet për zanate
dhe hulumtimet në ndërmarrje, përcjellja e nxënësve të shkollave të mesme që mbajnë praktikën) me vizitën
panaireve për informim rreth profesioneve dhe karrierës, me manifestimet specifike që promovojnë barazinë
gjinore gjatë zgjedhjes së profesionit („Dita e vajzave“ dhe „Dita e djemëve“).
Qëllimi është që nga të gjitha këto situata nxënësit dhe nxënëset të fitojnë njohuri të reja dhe konkluzione,
kështu që, rruga e shkollimit dhe profesioni i dëshiruar t’i nënshtrohen testit të realitetit; gjithashtu të
vërtetojnë nevojën e vet se a kanë nevojë të kërkojnë ndihmë në institucionet këshillëdhënëse për planifikimin
e arsimimit shkollor/profesional dhe të jenë në gjendje që për vete të shfrytëzojnë edhe atë mundësi.
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INSTANCA PRINDËRIT
PROGRAMI I ORIENTIMIT PROFESIONAL NË SHKOLLA NË SËRBI

Përmbajtja e mësimit 5: Vendimi
Në kuadër të kësaj lëmie, në procesin e orientimit profesional nxënësit janë të aftësuar të marrin vendim për
shkollën apo profesionin e tyre të ardhshëm. Në këtë fazë procedurale, të rinjët deri më tani kanë mësuar
interesimet dhe aftësitë e veta, kanë zhvilluar aftësinë e orientimin nëpërmejt informatave dhe hulumtimeve;
njohin mundësitë e shkollimit dhe rrugët e karrierës, dijnë të krahasojnë profilin e personalitetit të vet me
kërkesat e botës së profesioneve dhe praktikisht kanë provuar si funksionon kjo në shkollë dhe në punë. Tash
marrin vendimin (hapi i 5) për edukimin e mëtutjeshëm në ndonjë shkollë.

SYNIMET
Qëllimi i përgjitshëm i kësaj fushe mësimi është që nxënësit, të cilët kanë marrë pjesë në programin e orientimit
profesional, të inkurajohen dhe të jenë në gjendje që në mënyrë ta pavarur të marrin vendimin për shkollimin
dhe profesionin e mëtutjeshëm.

Përmbajtja e mësimit
Të rinjët tash i harmonizojnë zgjedhjet e shkollës dhe karrierës së dëshiruar dhe realizimin e tyre nën ndikimin,
p.sh. e prindërve, moshatarëve, shokëve, institucioneve këshillëdhënëse, kompanive dhe shoqërive; gjatë
procesit të zgjedhjes së profesionit duhet të definojnë gjendjen e përkohëshme me shkollën e dëshiruar,
përkatësisht karrierën, të përfshijnë prindërit/kujdestarët si mbështetje të rëndësishme për të marrë vendim
të pavarur; të verifikojnë zgjedhjen e shkollës me listën e kontrolluar; që profilin e personalitetit edhe njëherë
ta krahasojnë me profilin e shkollës dhe të marrin vendimin.

V

Instanca PRINDËRIT
Programi nënkupton përfshirjen e prindërve/kujdestarëve në procesin e orientimit profesional të fëmijëve të
tyre, para se gjithash si mbështetje në vendosjen e pavarur. Prindërit inkurajohen të zhvillojnë kompetencat e
veta të të qenit prind, me qëllim të inkurajimit të fëmijëve për sjelljen e vendimit, për zgjedhjen e shkollimit
dhe profesionit në mënyrë ta pavarur. Ata përfshihen përmes takimeve të prindërve, punëtorive të përbashkëta
me fëmijët dhe takimeve reale në të cilët marrin pjesë si përfaqësues të profesioneve dhe prezantues të rrugës
së karrierës së vet.

VI

Programi i orientimit profesional
në shkollat në Sërbi
Me Ligjin mbi arsimin fillor (Gazeta zyrtare RS broj 55/qershor 2013) shkollat në Sërbi, obligohen që
programi i orientimit profesional të përfshihet si pjesë programit shkollor. Gjithashtu me nenin 43 të ligjit
është paraparë që „Shkolla në bashkëpunim me institucionet për orientim profesional t’i ndihmojë prindërve
përkatësisht kujdestarëve dhe nxënësve në zgjedhjen e shkollës së mesme dhe profesionit, sipas preferencave
dhe aftësive të nxënësve dhe në këtë mënyrë të përcjellë zhvillimin e tyre dhe i informon ata për karakterin
dhe kushtet e punës të profesioneve të veçanta.
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Me qëllim të përcjelljes së preferencave individuale të nxënësve dhe ofrimit të ndihmës nxënësve dhe prindërve
të tyre, përkatësisht kujdestarëve në zgjedhjen e shkollës së mesme dhe profesionit, shkolla formon grupin
për orientim profesional, në përbërjen, e të cilit ka bashkëpunëtorë profesionalë dhe mësimdhënës. Grupi për
orientim profesional realizon programin e orientimit profesional për nxënësit e klasës së shtatë dhe klasës së tetë“.
Me këtë programi i orientimit profesional i jep kontribut të veçantë cilësisë dhe edukimit të barabartë
për të gjithë dhe është i detyrueshëm dhe në dispozicion për secilin nxënës/e në të gjitha shkollat në Sërbi
duke përkrahur shoqërinë e arsimit dhe ndryshimet pozitive në tregun bashkëkohor të punës dhe karrierës.
6.1. Implementimi i programit të orientimit profesional në shkollë
Për implementimin e programit të orientimit profesional, të modelit pesëfazor dhe dinamik, janë përgatitur të
gjitha shkollat fillore në Sërbi përmes trajnimit të ekipeve me qëllim të zbatimit të njohurive më bashkëkohore
në këtë fushë në jetë dhe punën e shkollës, përkatësisht në punën me nxënësit dhe nxënëset. Programi i
orientimit profesional është i integruar në dokumentet ligjore të shkollës: Plani i zhvillimit të shkollës; Plani
vjetor i punës së shkollës, Programi shkollor.
Rekomandohet, që çdo shkollë të zgjedhë mënyrën e implementimit, e cila i përshtatet me specifikat e
qëllimeve të zhvillimit dhe burimeve ekzistuese të kuadrove dhe fondit të orëve, në përputhje me dokumentet
strategjike, e cila definon këtë fushë. Programi i orientimit profesional mund të organizohet në mënyra të
ndryshme dhe mundëson modele të ndryshme të implementimit, të cilat ekipi për orientim profesional në
marrëveshje me këshillat e klasëve dhe këshillat e profesorëve do t’i analizojë dhe zgjedhë.
Në bashkëpunim me institucionet për orientim profesional ekipi i shkollës/shkolla, planifikon dhe realizon
risi sociale në Program: takime reale me botën e punës, deri në 15 orë në vit për klasat e VII dhe për klasat e
VIII (për të gjitha format e takimeve reale: hetimet në ndërmarrje, testimi i profesionit, përcjellja në praktikë,
takime me përfaqësuesit e profesioneve, Dita e vajzave/djemëve, panairet e edukimit dhe karrierës, Dita e
dyerëve të hapura, për testimin e praktikës dhe manifestimet tjera shkollore që kanë të bëjnë me profesionet).
6.2. Programi i orientimit profesional si pjesë obligative e programit shkollor
Grupet për orientim profesional në secilën shkollë, kanë si sfidë të krijojnë programin e orientimit profesional,
i cili zhvillon kompetencat kyçe tek nxënësit/set, prandaj, njohuritë, aftësitë, qëndrimet dhe vlerat që rezultojnë
në aftësi që kompetencat e fituara përmes programit, të zbatohen për t’u gjindur në situata të ndryshme dhe
në zgjidhjen e problemeve të ndryshme.
Programi i orientimit profesional në shkolla as për një çast nuk duhet të jetë transmetim i thjeshtë i njohurive
nga kjo lëmi, por duhet të sigurojë zhvillimin e kompetencave përmes arritjes së rezultateve në fushën e
orientimit profesional, por edhe në shkollim dhe edukim në përgjithësi. Njohuritë që formohen tek të rinjët
paraqesin përmbajtjen e orientimit profesional, ndërsa kompetencat që krijohen varen nga metodat, të cilat
mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesional i zbatojnë në punën me nxënësit, në lëmin e orientimit
profesional, por edhe në përgjithsësi.
Shkolla duhet të shfrytëzojë përmbajtjen: pesë hapa të modelit procedural,dinamik, pesëfazor të orientimit
profesional dhe kompetencën e zhvilluar metodike të ekipës për orientim profesional, të ndërtuar përmes
gjetjes së metodave të orientimit profesional në trajnimin për programin.

19

vi

PROGRAMI I ORIENTIMIT PROFESIONAL NË SHKOLLA NË SËRBI

Rekomandohet që shkolla të udhëheqë para se gjithash, me parimet e krijimit të programit të shkollës,
por edhe me disa udhëzime për krijimin e programit të orientimit profesional:
>> cilat qëllime, detyra dhe rezultate dëshirojmë t’i arrijmë me programin e orientimit profesional?
>> cilat standarde arsimore dëshirojmë t’i arrijmë?
>> në cilën mënyrë realizojmë përcjelljen sistematike dhe vlerësimin e cilësisë së programit?
>> cilat njohuri, aftësi, qëndrime, vlera dëshirojmë t’i ndërtojmë, cilat kompetenca të zhvillojmë te nxënësit/set?
>> cilat janë interesimet, kapacitetet, aftësitë dhe afinitetet e nxënësve dhe nxënëseve me të cilët punojmë, si të
vlerësojmë diversitetin dhe perspektivën e tyre; në cilën mënyrë mësojnë dhe cilat janë nevojat e tyre zhvilluese?
>> cilat nga mënyrat e ndryshme të të mësuarit (interaktive, bashkëpunuese), cilat metoda dhe teknika
do t’i shfrytëzojmë në programin e orientimit profesional ashtu që, të zhvillojmë kompetencat tek të
gjithë nxënësit?
>> me cilët mjete dhe materiale mësimore si dhe në cilat kushte (specifike për shkollën tonë) mund të
realizojmë rezultatet e programit të orientimit profesional?
>> si t’i rradhisim përmbajtjet dhe aktivitetet e programit të orientimit profesional, në kuadër të të gjitha
pjesëve të programit shkollor, në kuadër të lëmive obligative, zgjedhore dhe jashtëmësimore?
>> në cilën mënyrë duhet të sigurojmë që mësimdhënësit dhe bashkëpunëtorët profesionalë të zhvillojnë
kompetencën profesionale përmes avancimt personalo-profesional dhe zhvillimit profesional, ashtu që
t’i përshtaten orientimit bashkëkohor profesional?
>> në cilën mënyrë mund të realizojmë lidhjen horizontale dhe vertikale në kuadër të lëndëve dhe në mes
lëndëve të ndryshme mësimore, ashtu që të realizojmë qasjen e tërthortë dhe realizimin e indikatorëve,
që nëpërmes mësimit të arrihet zhvillimi profesional i nxënësve?
>> si mundet që përmes programit të orientimit profesional të vlerësohen përvoja të ndryshme dhe njohuritë që
nxënësit/set i arrijnë jashtë shkollës dhe si të sigurojmë lidhshmërinë e tyre me përmbajtjen e orientimit profesional?
>> në cilën mënyrë mund të sigurojmë dimenzionin zhvillues të programit të orientimit profesional për
nxënësit e klasës së Vll dhe VII?
>> cilët janë indikatorët që mësimi cilësor është procesi kryesor i zhvillimit të kompetencave te nxënësit?
>> si të gjejmë shembujt e praktikës së mirë në shkollën tonë dhe si t’i këmbejmë me shkollat tjera?
>> si të realizojmë monitorimin, vlerësimin dhe avancimin e nxënësve, por edhe të shkollës në përgjithësi, në
lëmin e orientimit profesional; në cilën mënyrë të evidentojmë, përcjellim, vlerësojmë rezultatet e arritura?
>> cilat janë karakteristikat e rrethit, të cilat i shfrytëzojmë si resurse për realizimin e fushës së takimeve reale
dhe si të zhvillojmë mënyrat e bashkëpunimit me ndërmarrjet/institucionet/organizatat/shkollat e mesme?
>> si të zgjedhim aktivitetet, të cilat dëshirojmë t’i realizojmë, në cilën periudhë kohore, në cilën mënyrë,
kush dhe si do të kontribuojë në realizimin e programit të orientimit profesional?
>> si mundemi që me prindërit/kujdestarët të realizojmë bashkëpunim cilësorë dhe mbështetje për nxënësit
në zgjedhjen e pavarur të shkollës dhe profesionit?
>> cilat manifestime dhe aktivitete mund t’i realizojmë në bashkëpunim me shkollat në rrethinë, me qëllim
të avancimit të kualitetit të punës së shkollës në lëmin e orientimit profesional dhe me këtë të sigurojmë
shfrytëzimin e resurseve nga mjedisi?
>> si të planifikojmë në bazë të eksperiencës paraprake, evaluimit të procesit dhe rezultateve të arritura si
dhe evaluimit të brendshëm dhe të jashtëm?
>> Pikërisht një ide e paramenduar në këtë mënyrë do të sigurojë qëndrueshmërinë dhe zhvillimin e
orientimit profesional në jetën dhe punën e nxënësit/ses por edhe në shkollë në përgjithësi.
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6.3. Plani vjetor i orientimit profesional
>> Organizimin, koordinimin dhe monitorimin e realizimit të programit të orientimit profesional në shkolla
e kryen grupi për orientim profesional.
>> Me program në klasat e VII përveç 29 orëve të orientimit profesional janë paraparë edhe 15 orë për
takimet reale, panairet e informimeve mbi profesionet dhe manifestimet e tjera shkollore, të cilat kanë
të bëjnë me profesionet, ndërsa në klasat e VIII përveç 34 orëve të orientimit profesional janë paraparë
edhe 15 orë për takimet reale ose manifestimet e tjera.
>> Me program është mundësuar që edhe individualisht të mbahen praktikat individuale/edukuese me
kohëzgjatje deri në 5 ditë, në ndërmarrje, shkolla dhe qendrat këshillëdhënëse.
Klasa e VII
Klasa VII
1. Prezentimi i programit dhe portofolit për klasën e VII

NUMRI I ORËVE
1

2. ORIENTIMI PROFESIONAL DHE KOMPETENCAT KYÇE

1

PËRMBAJTJA E MËSIMIT 1: Vetënjohja

13

3. NË BOTËN E INTERESIMEVE
4. NË BOTËN E AFTËSIVE DHE SHKATHTËSIVE
5. RRUGA E AFTËSIMIT
6. NË BOTËN E VLERAVE
7. VETITË DHE INTERESIMET NË BOTËN E BARAZISË GJINORE
8. VETËNJOHJA – AUTOPORTRETI
9. NË SYTË E TË TJERËVE
10. SI APO ÇFARË JAM UNË NË GRUP
11. MËNYRA IME E TË MËSUARIT
12. UNË PËR DHJETË VITE
13. PËR PRINDËRIT/KUJDESTARËT DHE FËMIJËT: PRITJET E MIA
PËRMBAJTJA E MËSIMIT 2dhe3: Informimi dhe hulumtimi i mundësive të shkollimit dhe karrierës
Njohja me informatat e ofruara me mbledhjen e tyre, selektimin dhe përpunimin

11

14. PASQYRA E BOTËS BASHKËKOHORE TË PUNËS
15. MBLEDHJA DHE MËNYRAT E PËRPUNIMIT TË INFORMATAVE MBI SHKOLLAT DHE PROFESIONET
16. LIDHJA E LËMISË SË PUNËS ME PROFESIONIN
17. RRUGËT E EDUKIMIT DHE KARRIERËS
18. TË RESPEKTOJMË BARAZINË GJINORE NË JETËN PROFESIONALE DHE PRIVATE
19. PËRGATITJA PËR INTERVISTË
20. REALIZIMI I INTERVISTËS
21. PËRGATITJA E TAKIMEVE ME PËRFAQESUESIT/SET E PROFESIONEVE NË SHKOLLAT TONA
22. PËRFAQËSUESIT/SET E PROFESIONEVE NË SHKOLLAT TONA
23. SHQYRTIMI I REZULTATEVE TË INFORMATAVE
PËRMBAJTJA E MËSIMIT 4: Takimet reale

2

24. VIZITA E SHKOLLËS SË MESME
25. VIZITA NË NDËRMARRJE/INSTITUCIONE
26. EVALUIMI I PROGRAMIT TË ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR KLASËN E VII

1
29+15
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Klasa e VIII
KLASA E VIII

NUMRI I ORËVE

1. PREZENTIMI I PRGRAMIT DHE PORTOFOLIOS PËR KLASËN E VIII

1

PËRMBAJTJA E MËSIMIT 1 – Vetënjohja:

6

2. GRAFIKU I INTERESIMEVE
3. NË BOTËN E VIRTYTEVE DHE VLERAVE
4. VETËNJOHJA - KY/KJO JAM UNË
5. SI/ÇFARË JAM UNË „NË SHIKIM TË PARË“
6. PRITJET E MIA
7.  PRITJET E MIA – KOLAŽH – PUNA ME NXËNËSIT/NXËNËSET DHE PRINDËRIT/KUJDESTARËT
PËRMBAJTJA E MËSIMIT 2 DHE 3: Informimi dhe hulumtimi i mundësive të shkollimit dhe karrierës
Njohja me ofertën e informatave dhe mbledhjen, selektimin dhe përpunimin e tyre

14

8. PASQYRA E BOTËS BASHKËKOHORE TË PUNËS DHE KOMPETENCAT KYÇE PËR PROFESIONET
9. PROFILET ARSIMORE NË SHKOLLAT E MESME
10. RRJETA E SHKOLLAVE TË MESME
11. KËRKESA DHE PROFESIONI – PËRSHTATJA E AFTËSIVE DHE KUNDËRINDIKACIONET
12. NJOFTOHEM PËRMES INTERNETIT KU PAS SHKOLLËS FILLORE
13. RRUGËT E EDUKIMIT DHE KARRIERËS
14. PËRGATITJA DHE REALIZIMI I INTERVISTËS
15. PËRSHKRIMI I PROFESIONIT ME NDIHMËN E HARTËS SË MENDJES
16. KRITERET PËR ZGJEDHJEN E SHKOLLËS
17. TË RESPEKTOJMË BARAZINË GJINORE GJATË ZGJEDHJES SË PROFESIONIT
18. TESTIMI I QËNDRIMEVE – PERFORMANCA DHE TË ARDHURAT
19. ZGJEDHJA E PROFESIONIT DHE TË ARDHURAT
20. ORIENTIMI PARAQET IMAZHIN E QARTË
21. PËRSHKRIMI I PROFESIONIT ME NDIHMËN E HARTËS SË MENDJES NË MBLEDHJEN E PRINDËRVE
PËRMBAJTJA E MËSIMIT 4: Takimet reale

5

22. PËRGATITJA PËR TAKIMET REALE
23. TË REALIZOJMË MËSIMIN ME ANË TË TAKIMEVE REALE
24. DOKUMENTACIONI PËR TAKIMET REALE
25. REFLEKTIMI I TË MËSUARIT PËRMES TAKIMEVE REALE
PËRMBAJTJA E MËSIMIT 5: Vendosja
26. TRAJNIMI PËR APLIKIM

8

27. INTERVISTA NË NDËRMARRJE
28. NDËRMARRËSIA
29. VENDIMI IM PËR SHKOLLIMIN DHE PROFESIONIN
30. PUNA KËSHILLËDHËNËSE
31. PRINDËRIT/KUJDESTARËT E MI – MBËSHTETJA IME NË RRUGËN DERI TE VENDOSJA – PUNA
ME PRINDËRIT/KUJDESTARËT DHE NXËNËSIT/SET
34+15
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VII

Pjesa e cila vijon përmban punëtoritë, të cilat realizohen me nxënësit dhe nxënëset e klasave të VII dhe klasave
të VIII nga lëmi I orientimit profesional, në përputhje me qëllimet, përmbajtjet, aktivitetet e modelit dinamik,
procedural dhe pesëfazor të orientimit profesional. Skenari i punëtorisë (seminarit) i kontribuon zhvillimit të
aftësive të të rinjëve, që përmes vetënjohjes dhe informimit për profesionet, njohjes me mundësitë e shkollimit dhe
karrierës si dhe takimet reale me botën reale, sjell dhe implementon vendime sa më të pavaruara për zgjedhjen e
profesionit dhe shkollimit. Punëtoritë përmbajnë mundësi të ndryshme pedagogjike për zhvillimin e kompetencave
kyçe dhe aktivizmit të nxënësve. Udhëheqësi/sja jep një shtytje, mbështet dhe përcjell zhvillimin e kapacitetit të
nxënësve, shprehin mbështetjen në rrugë deri te vendim-marrja për shkollimin dhe profesionin. Pas punëtorisë,
është shfaqur materiali moderues dhe fletat e punës, të cilat udhëheqësi/sja i përdorë në punën e drejtpërdrejtë
në punëtori. Të gjitha materialet, të cilat janë tregues të zhvillimit dhe arritjeve të nxënësve: shpërblimet,
diplomat, falënderimet, si dhe produktet e punës në punëtori, çdo nxënës/e i investon në portofolin e vet të
orientimit profesional – regjistrin e dokumenteve për përgatitjen e zgjdhjes së shkollimit/profesionit të ardhshëm.

7.1. Punëtoritë e orientimit profesional për klasën e VII
Vetënjohja

Faza 1

Vetënjohja është hapi i parë në rrugën e orientimit profesional të nxënësve. Ka për qëllim ndërgjejgësimin
e afiniteteve dhe kapaciteteve personale të të rinjëve në kuadër të ndërtimit të pasqyrës/fotografisë reale për
vetën. Thjesht ky është takimi i individit të ri me vetvetën „unë“. Është e një rëndësie shumë të madhe që
personi i ri ta njohë vetën, të vetëvlerësohet dhe vetë-testohet, të ballafaqohet me kapacitetet dhe potencialet e
veta në njërën anë dhe të jetë i gatshëm që imazhin mbi vetën ta zbatojë në kërkesat e botës së punës nga ana
tjetër. Me programin „Orientimi profesional në Sërbi“ shkollat tona kanë marrë nxitje shtesë dhe udhëzim
sistematik se si mundet që në mënyrën më të mire të udhëhiqen nxënësit/set në takim me vetvetën „unë“, duke
i nxitur dhe mbështetur. Në përmbajtjet dhe aktivitetet e definuara në lëmin e vetënjohjes mësimdhënësit dhe
bashkëpunëtorët profesionalë, drejtë, duke i avancuar dhe nxitur i udhëheqin nxënësit përmes hulumtimeve
dhe vetë-vlerësimit duke kultivuar qëndrimin e pranimit të vetës dhe të tjerëve ashtu siq janë. Produkti i kësaj
pune është portofoli më i pasur i secilit/lës pjesëmarrës/se të këtij programi. Përmes punës në punëtori, nxënësve
iu është mundësuar të ndërtojnë imazhin sa më të plotë dhe sa më real për vetën, duke realizuar autoportretin
e vet. Në realizimin e imazhit mbi vetën, të rinjët nxiten të hulumtojnë, të kryejnë analiza dhe vet-vlerësojnë
në atmosferë pranimi nga ana e mocanikëve dhe të rriturëve, pa imponimin e rezulatateve të pritura dhe të
dëshiruara. Të rriturit nuk kritikojnë qëndrimet e veta, e as nuk gjykojnë për interesimet e tyre. Mundohen
që sëbashku të diskutojnë për të gjitha temat, në mënyrë të barabartë. Porosia kyçe është që udhëheqësi/sja
takimin me vetvetën „unë“ ta udhëheqë gjatë gjithë programit me kujdes, duke stimuluar çdo person të ri.
Rezultati është inkurajimi i individit të ri, i cili është i aftësuar që në mënyrë të pavarur të sjellë vendimin mbi
shkollimin apo profesionin e ardhshëm. Në të njejtën kohë, nxënësit mësohen si të pranojnë të tjerët ashtu
si janë/ në këtë mënyrë përgatiten duke u nisur nga aktiviteti „si më shohin të tjerët“ të shfrytëzojnë porositë
nxitëse dhe positive për moshatarët e vet, të pranojnë që pasuria qëndron në ndryshueshmërinë, të perceptojnë
vlerat e veta dhe vlerat e të tjerëve pa paragjykime, të respektojnë barazinë gjinore me rastin e ndërgjegjësimit
të preferencave dhe interesimeve të veta, si dhe virtytet e njerëzve të tjerë. Si rezultat i të mësuarit gjatë kësaj
faze, priten ndryshime të dukshme te të rinjët, këmbëngulja, kompetencat e avancuara gjatë prezantimit
në publik, fjalor i pasur, aftësia e menaxhimit të kohës, shkathësitë e zhvilluara të dëgjimit aktiv dhe punës
në grupe. Ta themi thjesht, në sytë e të gjithë fëmijëve rriten të rinjë të vetëdijësuar dhe me plot vetëbesim.
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Punëtoria 1 Punëtoria hyrëse: PREZANTIMI I PROGRAMIT DHE PORTOFOLIT PËR KLASËN E VII
>> njohja e nxënësve me programin e orientimit profesional për klasën e VII;
>> zhvillimi i shkathtësive komunikative përmes shpërndarjes së informacionit në lidhje me vetën e tyre
Qëllimet:

>> motivimi për punë të përbashkët dhe zhvillimi i kompetencave për punë në grupe;
>> zhvillimi i pranimit të të mësuarit gjatë gjithë jetës;
>> njohja me Portofolin për nxënësit dhe nëxënëset;
>> formimi i rregullave të punës në punëtori përmes dialogut dhe marrëveshjes demokarike.

Metodat:
1.

>>
>>
>>
>>

>>

Sekuencat e
trajnimit

2.
3.

>>
>>
>>

>>

4.
5.
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puna në materiale, shkëmbimi, dhe mini ligjeratat
Prezantimit i programit të orientimit profesional
Mini ligjerata e udhëheqësit/ses me shqyrtimin e përmbajtjeve, objektivave dhe rezultateve të
programit të orientimit profesional në klasën e VII, metodat e punës dhe dinamikën e realizimit;
paraqet modelin pesëfazor, dinamik dhe procedural të orientimit profesional:
vetënjohja – nxënësit njohin vetën, interesimet e veta, preferencat, potencialet e veta, aftësitë, vlerat,
mënyrën e vet të të mësuarit, gatishmërinë për punë në grupe dhe ndërtojnë imazhin mbi vetën e
tyre në lidhje me botën e punës dhe shkollimit.
informimi për profesionet dhe karrierën – nxënësit informohen për botën e punës me njoftimin e
lëmive të punës dhe profesioneve, indikacionet dhe kundërindikacionet për profesionet e caktuara, për
aspektet dhe profilet arsimore të shkollave të mesme me hulumtimin aktiv nga burimet e ndryshme;
rrugët e edukimit dhe rrjeta e shkollave – nxënësit njoftojnë rrugët e arsimimit dhe karrierës deri
te shkollimi dhe karriera e dëshiruar;
takimet reale me botën e punës – nxënësit në takim të drejtpërdrejtë me përfaqësuesit e profesioneve
shqyrtojnë zgjedhjen e vet për shkollimin dhe profesionin e dëshiruar, informohen për profesionin,
shkollimin dhe karrierën, përmes testimit në ndërmarrje, provojnë profesionin, të pëcjell në praktikë,
të përcjell në punë, Dita e vajzave/djemëve, takimet me përfaqësuesit e profesioneve, praktika.
Për realizimin e takimeve reale është e nevojshme përgatitja sistematike brenda shkollës, si
dhe përgatitja e përfaqësuesve të profesioneve dhe e vendeve, të cilat nxënësit do t’i vizitojnë
(ndërmarrjet/organizatat/institucionet/kompanitë);
sjellja e vendimit për zgjedhjen e shkollës dhe profesesionit – svendosja e pavarur, e paramenduar dhe
e përshtatshme për zgjedhjen e shkollës ose profesionit e shqyrtuar nga çdo pikëpamje duke filluar
nga secili nga hapat e rrugës së orientimit profesional.
Programi i orientimit profesional i është dedikuar si mësimdhënësve ashtu nxënësve, poashtu edhe
prindërve/kujdestarëve dhe bashkësisë së tërë në rrethin shkollor, ashtu që avancon edhe kapacitetet e
shfrytëzuesve të tjerë jashtë shkollës,si ata lokal, regjional dhe nacional, në fushën e orientimit profesional
Loja hyrëse me shtimin e topave - prezantimi
Loja fillon ashtu që udhëheqësi/sja e prezanton vetën dhe pritjet nga programi, e gjuan topin tutje
me detyrën që ta thuhet emri i vet dhe pritjet nga punëtoria e orientimit profesional.
Njohja me Portofolin për nxënësit/set
Voditelj/ka predstavlja portfolio – registrator dokumenata za pripremu izbora buduće škole/
zanimanja, objašnjava čemu služi; podstiče učenike da ga prelistaju, komentarišu i da zajedno
pronalaze dokumenta koja se odnose kako na korake u programu, tako i na razvoj kapaciteta
učenika/ca. Voditelj/ka povezuje važnost ovog dokumenta za kompetenciju samopraćenja i koncept
celoživotnog učenja.
Tezat për prezentimin e portfolit.
Qëllimi: paraqet llojin e „bazës së të dhënave“ pronarit/rës deri te vendimi i paramendur, i vlefshëm
dhe real për zgjedhjen e shkollës dhe profesionit, planifikimi i karrierës dhe kyçja në botën e punës;
individi në mënyrë të pavarur dhe të organizuar mbledh të dhënat për vetën, për botën e punës
dhe për shkollat të cilat i interesojnë;
karakteristikat: komplementar është me programin e orientinimit profesional; përcjell zhvillimin
në maturimin e vendimit për zgjedhjen e profesionit/shkollës sipas modelit pesëfazor; përmban
ushtrimet (pyetësorët, shkallët dhe ngjashëm) i mundëson pronarit/rës që të kthehet dhe të
mendohet për temat, të cilat janë punuar në punëtori, mbështet shprehjen kreative, është i hapur
dhe mund të përmirësohet, ofron pasqyrim në procesin e përgjithshëm, i cili ka ndodhur nga hyrja
në program deri te marrja e vendimit për shkollimin dhe profesionin;
përfitimet: nxënësve u prezantohet përmbledhja e vlefshme e të dhënave për rrugën e vet të marrjes
së vendimit, për zgjedhjen e shkollës dhe profesionit, udhëheqësve u mundësohet përcjellja e
secilit/lës nxënës/e, prindërve/kujdestarëve u mundëson pasqyrë në zhvillimin e fëmijëve të tyre
dhe ofrimin e përkrahjes.
Simboli im – puna individuale
Nxënësit shkruajnë emrin e vet me simbole, shenja, vizatime dhe paraqesin atë çka ata i
përfaqëson si person dhe profesionin me të cilin do të dëshironin të mirreshin në të ardhmën.
Prezentimi i simboleve - shkëmbimi

6. Marrëveshja për mënyrën e punës gjatë punëtorive
Udhëheqësi/sja paraqet punën e punëtorisë përmes të arriturave nëpërmes punës interaktive dhe
shkëmbimit të moshatarëve; rëndësia e mënyrës së punës në punëtori për të cilën kanë rënë dakord:
çka kishit dashur të respektonit gjatë punës së përbashkët: shkruajnë në stikera (fletëza të vogla
ngjitëse) propozimin për mënyrën e punës.
7. Krijimi i listës së përbashkët për mënyrën e punës
Propozimet (në stikera) ngjiten në flip çart, votimi dhe përzgjedhja e rregullave më të rëndësishme të punës.
8. Përmbledhja dhe reflektimi
Porositë kyçe për orientimin profesional dhe rëndësia e respektimit të rregullave të mënyrës së punës
Koha:
45 minuta.
Forma shoqërore:
individualni rad, frontalni rad.
Materiali
fletat A4, ngjyrat e fllomasterit, gërshërët, shiriti ngjitës, stikerat (letra të vogla ngjitëse)
moderues:

Punëtoria 2

ORIENTIMI PROFESIONAL DHE KOMPETENCAT KYÇE TË CILAT ZHVILLOHEN
Qëllimet:
Metodat:

>> zhvillimi i shkathtësive komunikative;
>> kontrollimi i programit të orientimit profesional përmes kompetencave të cilat zhvillohen
mini ligjeratat, loja hyrëse, prezentimi poster, kartelat, puna në materiale, diskutim.
1. Orientimi profesional – brainstorming në impuls: orientimi profesional

Sekuencat e
trajnimit

Koha:
Forma shoqërore:
Materiali
moderues:

2. Mini ligjeratat – fjalimi i udhëheqësit/ses për botën bashkëkohore të punës dhe nevojës që të rinjët të
përgatiten për sfidat, që i presin në botën e të rriturëve në lidhje me punësimin dhe rrugët e karrierës
Tezat për mini ligjeratat
>> Ndryshimet në botën bashkëkohore të punës (zhvillimi teknologjik, globalizimi, organizimi fleksibil i
punës, pikëpamjet fleksibile të punësimit, pavarësia më e madhe në punë, shkurtimi i kohës së punës,
mundësia e punës në shtëpi/nga shtëpia, ndërrimi i roleve sipas gjinive, zgjerimi i profesioneve
shërbyese dhe informative) vendosin kërkesa të reja për të rinjët dhe të rriturit të cilët punojnë;
>> Gjithnjë e më shumë ka karriera/raste „atipike“ që njerëzit nuk punësohen në fushën për të cilën
janë përgatitur në arsim; ekzistojnë forma të reja të punës në ndërmarrje – kohë fleksibile e
punës, vend fleksibil i punës;
>> Nga individët pritet që në mënyrë të pavarur dhe aktive të arrijnë deri te informatat, informatat
për profesionet, për mundësitë e shkollimit për profesionet e caktuara,
>> Të domosdoshme janë kompetencat digjitale, shkathtësitë e komunikimit, kompetencat shoqërore
dhe qytetare, aftësitë për iniciativë dhe ndërmarrësi për profesionet e kohës bashkëkohore.
>> Kompetencat kyçe në arsim
>> Kartelat me përshkrimin e shkurtër të modulit
3. Diskutimi: Orientimi profesional – përmes kompetencës e parë nga perspektiva e nxënësit
Udhëheqësi/sja fton në diskutim: Cilat kompetenca kyçe i zhvillon programi i orientimit profesional?
Cila është rëndësia e tyre për jetën tuaj pas shkollimit. Pyetjet për diskutim:
>> Kur mendoni për të ardhmën tuaj dhe sfidat e botës moderne të punës - si do të vlerësoni
përgatitjen tuaj?
>> A keni mundur që në njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë e renditura në Fletën e punës: kompetencat
kyçe në arsim e të cilat i zhvillon orientimi profesional të gjeni lidhjen me kompetencat të cilat i
kërkon bota moderne e punës? Ku është e gjithë kjo rastësi?
>> Si do të interpretonit që është e rëndësishme të posedoni vetëbesim dhe gatishmëri në mësim të përhershëm?
>> Si e shihni faktin që është me rëndësi të posedoni aftësi për inciativë dhe sipërmarrësi?
>> Pse është me rëndësi të zhvilloni vizionin dhe planifikimin e jetës në të ardhmën dhe punës me të
cilën do të dëshironit të mirreshit?
>> Përmendni një shembull kur është e rëndësishme që të keni kompetenca të zhvilluara, të cilat janë
të lidhura me njohjen e gjuhëve të huaja?
>> Nëse do të mund të ndani apo dalloni vetëm një nga kompetencat më të renëdësishme për ju, cila
do të ishte ajo dhe pse?
>> Cila nga kompetencat e përmendura sipas jush është më pak e rëndësishme? Pse?
>> Paramendoni një situatë sikur ju jeni drejtor/eshë e një kompanie të sapohapur e cila prodhon
softwer dhe duhet të punësoni 30 persona. Në konkurs iu janë paraqitur 315 kandidatë dhe
kandidate. Cilat kompetenca do të ishin vendimtare që dikë ta punësoni e dikë ta refuzoni.
4. Përmbledhje: Orientimi profesional dhe kompetencat kyçe
Pasqyrimi i programit të orientimit profesional përmes kompetencave që zhvillonen në kuadër të
këtij programi.
45 minuta.
puna individuale
Kartelat me përshkrim të shkurtër të modulit; fletat flip çart, fletat A4, markerat, gërshërët, shiriti
ngjitës. Fleta e punës: Kompetencat kyçe në arsim.
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Punëtoria 3

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
NË BOTËN E INTERESIMEVE
Qëllimet:
Metodat:

>> zhvillimi i kompetencave për mësim gjatë gjithë jetës, përmes shprehjes dhe argumentimit të
interesimeve personale.
anketimi; puna në materiale; vija (linia) e vlerësimit, argumentimi.
1. Prezantimi i interesimeve personale – këmbimi në çifte
Ndarja e çifteve dhe këmbimi: kush çka më së shumti dëshiron të punojë, në çka ndihet i
kënaqur dhe çka ka si hobi.
2. Prezentimi i çifteve
Prezentimi i çifteve: secili flet për interesimet dhe hobin e çiftit të vet.

Sekuencat e
trajnimit

3. Puna individuale me instrumentet të cilat lidhen me interesimet.
Plotësimi individual i fletës së punës nga Portofoli. Për çka jam i/e interesuar.
4. Vlerësimi i shkallës së interesimit
Udhëheqësi/sja në hapësirë shpërndan tri fleta A4 në të cilat janë shkruar shkallët (gradat) e
vlerësimit të interesimit nga fleta e punës: shumë më intereson, pjesërisht më intereson, aspak
s’më intereson.
Nxënësit ndahen në bazë të interesimeve sipas gradës që kanë zgjedhur dhe shpjegojnë zgjedhjen
e vet nëse dëshirojnë.
5. Reflektimi mbi njohuritë personale nga linia e vlerësimit

Koha:

Punëtoria 4

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna individuale, puna në grupe.

Materiali
moderues:

Fleta e punës: Për çka jam i/e interesuar; fletat me gradat e shkruara të vlerësimit: shumë më
intereson, pjesërisht më intereson, aspak s’më intereson.
VËREJTJE: Në Portofolio gjendet Testi i interesimeve. Të udhëzohen nxënësit që ta plotësojnë
testin në kohën e lirë ashtu që të kuptojnë dhe shqyrtojnë interesimet e veta.

NË BOTËN E SHKATHËSIVE DHE AFTËSIVE
Qëllimet:
Metodat:

Sekuencat e
trajnimit

>> zhvillimi i aftësive të komunikimit përmes njohjes dhe shprehjes së aftësive personale dhe
kontrollimi e vlerësimi i aftësive dhe shkathtësive të huaja (të tjerëve)
loja, demonstrimi, simulimi, puna në materiale.
1. “Loja hyrëse: „Karrika e nxehtë“
Një karrikë vendoset në qendër të rrethit, ndërsa nxënësit dhe nxënëset shetiten rreth karrikës.
Udhëheqësi/sja përcakton vetitë, aftësitë dhe talentin si impuls/shenjë. Nxënësit renditen sipas
asaj se sa e posedojnë vetinë e dhënë apo të përcaktuar: ata që mendojnë që në masë të
madhe e posedojnë vetinë e caktuar duhet që sa më parë të ulen në karrikën e nxehtë, ose t’i
afrohen asaj ose të largohen prej saj nëse nuk e kanë atë veti. Personin që ulet në karrikën e
nxehtë udhëheqësi/sja e pyet për argumentet: pse mendoni se e posedoni vetinë e përmendur
dhe kërkon që atë veti të vetën ta demonstrojë (p.sh. nëse vetia e përmendur është qesharak
atëherë le të tregojë ndonjë shaka; nëse është ndonjë veti fizike – p.sh të bëjë urën ose diçka
tjetër; aftësia e të folurit të rrjedhshëm në një gjuhë të huaj dhe ngjashëm)
2. Vlerësimi i shkathtësive dhe aftësive në çifte
Udhëheqësi/sja i ndan pjesëmarrësit në çifte dhe i jep udhëzimet për fletën e punës: Vendosi
talentet dhe aftësitë e tua. Njëri person nga çifti e lexon pohimin nga kolona Talenti/aftësia,
dhe në të njejtën kohë të dyt në çift duhet të tregojnë me gisht 0,1,2 për personin A nga çifti, e
pastaj edhe për personin B nga çifti, ashtu si e vlerësojnë zotërimin e asaj aftësie nga personi
në grup (0 – nuk ka; 1 - në masë të vogël; 2 – shumë) dhe që të dy vetës ia shkruajnë në
tabelë të dhënat: si e vlerësoj vetën dhe si më vlerëson ti?
3. Reflketimi në çifte për vlerësimin e shkathtësive dhe aftësive

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna individuale, puna në grupe.

Materiali
moderues:

Fleta e punës: Vendosi apo shkruaji talentet dhe aftësitë e tua.
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Punëtoria 5

RRUGA E AFTËSIMIT
>> vetëvlerësimi dhe pranimi i fotografisë mbi aftësitë e veta;
>> vlerësimi i aftësive të huaja;
Qëllimet:

>> lidhja e fotografisë për vetën me planifikimin e shkollimit/profesionit të ardhshëm;
>> zhvillimi i aftësive dhe vetëanalizimi i njohurive në të gjitha aspektet e avancimit, testimi i aftësive
matematikore dhe komptencave në shkencat natyrore.

Metodat:

puna nëpër stacione
1. Njohja e nxënësve me metodën e punës nëpër stacione dhe idenë „rruga e aftësimit“
Njohja me metodën e punës nëpër stacione me qëllim të vetëvlerësimit të aftësive shqisore (era,
shija, dëgjimi, prekja) shkathtlsitl e duarve dhe gishtave, fuqitë, si dhe aftësitë mentale (kujtesa,
konkludimi të lidhjet fiziko-teknike.). Prezentimi i materialit për monitorimin dhe rekomandimin
që kalon rruga e aftësimit në çifte.

Sekuencat e
trajnimit

2. Gjetja e rrugës së aftësimit nëpër shtande
Në secilin stacion/shtand, gjendet materaili për vetëvlerësim. Çifti ndihmon në testimin e
shqisave; derisa njëri/a e zgjidh detyrën, tjetri shkruan përgjigjet, e pastaj ndërrojnë rolet. Të
gjitha shpjegimet janë në vetë materialin.
3. Reagimi dhe reflektimi
Këmbimi: Çka ishte e këndshme, çka na befasoi? Si e shohim lidhjen në mes vetëtestimit dhe
zgjedhjes së shkollimit/profesionit tonë të ardhshëm? Udhëheqësi/sja inkurajon nxënësit që
në mënyrë sa më reale të kontrollojnë imazhin mbi vetën dhe ta lidhin atë me profesionin/
shkollimin e tyre të dëshiruar.

Koha:
Forma shoqërore:

Materiali
moderues:

Materialet
punuese nga
Portofoli

90 minuta.
puna individuale dhe puna në grupe.
Materiali për punë në shtande
>> disa lloje çokolladash ose bombonash të shijeve të ndryshme për të testuar shqisat e shijes;
>> disa shishe të vogla me erëra të ndryshme për të testuar shqisën e erës: tamjan, borzilok, mint,
cimet, vanillë;
>> perimet në fomrë kokrrash/drithërat (fasulja, orizi) për testimin e precizitetit të lëvizjes së gishtave
dhe duarëve ose peri i gjilpërës, me vrimë më të vogël apo më të madhe për perin;
>> „macja në thes“ - sende të ndryshme (dhjetë sende të vogla) në një kese të padukshme ose në
çantë: (pampur, top, pulla,kuti, gomë) për testimin e shqisave të të prekurit;
>> për testimin e shqisës së të dëgjuarit: zhurma e inçizuar e traktorit, e helikopterit, zëri i delfinit,
fshisa e rrymës, mikseri;
>> topi për testimin e forcës.
Fleta e punës: Rruga e aftësimit.
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PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE

Punëtoria 6 NË BOTËN E VLERAVE
>> ndërgjegjësimi i vlerave personale dhe njohja dhe respektimi i vlerave të huaja,
Qëllimet:

>> zhvillimi i aftësive për jetë në shoqërinë demokratike;
>> lidhja e vlerave personale me zgjedhjen e shkollës së dëshiruar.

Metodat:

asociacionet; vizatimi; shetitja në galeri, prezantimi.
1. Asocionet me konceptin„vlera“
Udhëheqësi/sja kërkon nga nxënësit dhe nxënëset që të kujtojnë gjithçka çka për ata është e
rëndësishme, çka shumë e vlerësojnë dhe e respektojnë, çka për ta është e rëndësishme në jetë
dhe të vazhdojnë fjalinë: „Gjëja që më së shumti ka vlerë për mua është…“
2. Vizatimi në temën për vlerat
Secili prezanton atë gjë e cila ka më së shumti vlerë për të me anë të simboleve, vizatimit real,
fjalëve e ngjashëm. Në qoftë se nuk mund të përcaktohen mund të paraqesin më shumë se një.

Sekuencat e
trajnimit

3. Prezantimi i „vlerave“– shetitja galerike
Pasi që të gjithë janë nënshkruar në vizatimin e vet bëhet ekspozita e vizatimeve, galeria e
vlerave, ashtu që të gjithë „shkojnë“ nga vizatimi në vizatim dhe mundohen të qëllojnë se cila
vlerë është në pyetje pra cila vlerë është paraqitur përmes vizatimit. Autori/rja e punës (i/e
cili/a në atë punim është i nënshkruar) pohon ose mohon propozimet nga grupi. Në qoftë se
grupi nuk e zbulon, atëherë vetë autori/rja shpjegon çka ka dashur të paraqesë.
4. Vlerat e përbashkëta
Renditja e listës me vlerat e përbashkëta, ato që paraqiten më së shumti ose më së paku.
5. Përmbledhja dhe reflektimi
Shkëmbejnë mendimet se si i përcaktojnë ato vlera në lidhje me shkollimin/profesionin e
ardhshëm dhe botën e punës.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna individuale, puna në grupe.

Materiali
moderues:

fletat e formatit A4; markerat.

Materiali punues
për Portofolio:

Nxënësit dhe nxënëset bashkëngjesin në Portofol edhe vizatimin e vlerave
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Punëtoria 7

VETITË DHE INTERESIMET NË BOTËN E BARAZISË GJINORE
>> ngritja e vetëdijes për barazinë gjinore në dritën e vetive dhe karakterisitka personale;
Qëllimet:

>> ngritja e vetëdijes për vetitë dhe karakterisitka personale në dritën e barazisë gjinore;
>> ngritje e vetëdijes për respektimin e njerërzve tjerë me gjithë specifikat dhe tiparet që kanë.

Metodat:

Prezantimi
1. Loja hyrëse
Secili thotë emrin e vet dhe në një mbiemër që fillon me shkronjën e parë të emrit të vet (p.sh
snazna Sofija dhe neumorni Nikola ose për t’u realizuar shembulli në gjuhën shqipe trimëresha
Teutë ose Fitorja e fortë). Të gjithë nxënësit dhe nxënëset renditen në rreth ndërsa udhëheqësi/sja
lexon vetitë e ndryshme. Pas leximit të secilës veti, ata të cilët mendojnë që shprehja e thënë u
përshtatet atyre, bëjnë një hap para në drejtim të mesit të rrethit.
2. Ndarja në grupe
3. Numërimi i karakteristikave të burrave dhe grave
Në kuadër të grupit nxënësit rradhisin sa më shumë karakteristika të burrave dhe grave. Pyetja
është: si apo çfarë janë gratë dhe si apo çfarë janë burrat? Vetitë i shkrujanë në kartona të
vegjël. Pajtohen rreth argumentimit se pse vetitë e caktuara janë pikërisht të burrave/grave.

Sekuencat e
trajnimit

4. Prezentimi i punës së grupit
Përfaqësuesi/sja e grupit prezanton punën e grupit: ngjet kartonët e vegjël me karakteristikat e
burrave në njërën kolonë dhe karakteristikat e grave në kolonën tjetër, në flip çart, dhe tregon
argumentet se përse kanë bërë zgjedhjen e tillë.
5. Reflektimi mbi prezentimin
Pyetja për reflektimin në grup të madh. A ekzistojnë ndryshimet në lista, çka është ajo që më
së shumti është përsëritur. Si e sqaroni atë? A ka qenë vështirë apo lehtë të bini dakord me
grupin që t’i klasifikoni karakteristikat?
6. Zëvendësimi i titullit së listës dhe diskutimi
Udhëheqësi/sja zëvendëson titujt në krye të listës dhe fton në diskutim dhe argumentim PËR dhe
KUNDËR lidhur me titujt e ri të listës. A kanë të gjithë burrat dhe gratë karakteristikat e njejta?
Diskutimi për stereotipet dhe pasojat e mendimit dhe sjelljes që çon tek to, rëndësia e tejkalimit
të stereotipeve për njohjen e vetive dhe karakteristikave të veta, si dhe respekti për të tjerët.
Mini ligjeratë: Stereotipet nënkuptojnë përgjithësimin, përkatësisht supozimin që të gjithë
pjesëtarët/ret e grupit të caktuar kanë veti të njejta. P.sh të gjithë gratë janë të kujdesshme
ndërsa të gjithë burrat janë të fortë. Shoqëria potencon disa veti te burrat ndërsa disa te
gratë, duke i konsideruar të dëshirueshme. Megjithatë, secili nga ne është person i veçantë me
kombinim unik të cilësive, aftësive dhe interesimeve të ndryshme.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe

Materiali
moderues:

kartonat e vegjël për testimin e cilësive, markerat, fletat flip çart etj.
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vii
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Punëtoria 8 VETËNJOHJA - AUTOPORTRETI
Qëllimet:

>> zhvillimi i vetive sociale, qëndrimeve, vlerave, vetëbesimit përmes zbulimit të vetës, vlerësimi i
aftësive personale dhe analizimi i imazhit mbi vetën,
>> zhvillimi i qëndrimeve dhe vlerave përmes pranimit dhe respektimit të të tjerëve.

Metodat:

Sekuencat e
trajnimit

ekspozita galerike, puna në materiale.
1. Vazhdo fjalinë
Nxënësit dhe nxënëset vazhdojnë fjalinë: „Unë jam…“ me karakteristikën që më së afërmi i përshkruan.
2. Vizatimi i autoportretit
Secili vizaton autoportretin dhe pëshkruan në re (të vizatuara) vetitë personale, të cilat i vlerëson te vetja.
3. Galeria e autoportreteve
Nxënësit vendosin autoportretet kështu që gjysma e portreteve vendoset në njërën anë e gjysma
tjetër, në anën tjetër. Njëra pjesë e nxënësve qëndron pranë vizatimeve të veta, derisa tjera studion
autoportretet dhe shpreh respektin për vetitë dhe shton vetitë të cilat nuk janë cekur a i vlerëson
te ai person. Pastaj edhe gjysma tjetër e nxënësve kalojnë procedurën e njejtë.
4. Reflektimi
Rëndësia e zbulimit të vetës, aftësive personale, vlerave, vetive dhe cilësisë, rëndësia e zhvillimit
të vetë-respektit dhe vetë-besimit përmes formulimit dhe shprehjes së virtyteve të tyre, shprehja
dhe vlerësimi kur tek moshatarët e tyre njohin këto veti, virtyte dhe aftësi të cilat i posedojnë
dhe shprehin respekt për ta.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna individuale.

Materiali
moderues:

Materiali punues nga Portofoli: Fleta punuese: Autoportreti.

Vërejtje:

Autoportreti përdoret për punë me prindërit, në takim me ta.

Punëtoria 9 NË SY TË TË TJERËVE
Qëllimet:

>> avancimi i aftësive komunikative përmes njohjes së aftësive, preferencave dhe virtyteve personale
dhe dhënia e informative (reagimeve) pozitive të tjerëve
>> shqyrtimi i imazhit mbi vetën duke krahasuar si apo çfarë jam unë, ndërsa si më shohin të tjerët.

Metodat:

Sekuencat e
trajnimit

puna në grupe, reagimi, plotësimi.
1. Loja ATOM me detyrat për shkëmbim
Nxënësit lirshëm lëvizin në hapsirë dhe kur udhëheqësi/sja duartroket dhe thotë ndonjë numër,
atëherë po aq nga ata kapen për duarsh dhe paraqesin atomin. Çdoherë kur bëhet ATOMI – grupi
merr nga një detyrë/ Atomi me përfundimin e detyrës, pas 2-3 minutash, shpërbëhet, ndërsa nxënësit
përsëri do të fillojnë lëvizjen dhe prap në shenjë të udhëheqësit/ses do të formojnë atomin e ri.
Detyrat për këmbimin pas çdo raundi të formimit të atomit:
>> Çka është ajo në/me të cilën knaqeni?
>> Në çka jeni më i/e miri/a? Çka më së miri ju „shkon për dore“, a keni ndonjë diplomë, shpërblim,
çertifikatë për talentin e juaj?
>> A keni ndonjë hobi dhe a ka lidhje ai hobi „me profesionin tuaj të ardhshëm“?
2. „Harmonika“
Të gjithë ulen në rreth, marrin detyrën dhe nga një fletë të formatit A4: Në krye të fletës shkruani
emrin tuaj. Secili dërgon fletën e vet në anën e djathtë, ndërsa në fletën të cilën e ka marrë nga
ana e majtë – shkruan në fund të fletës ndonjë veti, për të cilën mendon se personi i cili është
nënshkruar në fletë, e posedon. Pastaj të gjithë e lakojnë fletën ashtu që të mos duket se çka
është shkruar dhe në shenjë të udhëheqësit/ses e shtojnë në të djathët deri te vetja dhe ashtu
me rradhë, derisa të gjithëve t’u kthehet letra me emrin e vet. Atëherë secili mund të shohë çka
i kanë shkruar të tjerët.
3. Reflektimi – përshtypjet: Si më shohin të tjerët: Çka pozitivisht ju ka befasuar? Çka kurrë nuk do
të kishit thënë për vetvetën? Çka do të ishte dashur gjithqysh të gjendej në këtë letër, a të tjerët
nuk e kanë vërejtur tek ju si tipar ose virtyt? Flet cili të dojë?

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna individuale.

Materiali
moderues:
Materiali punues
për Portofoli:
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Fleta A4 për secilin/ën nxënës/e.
Të bashkëngjitet në Portofol „harmonika“ – Si më shohin të tjerët

Punëtoria 10

SI APO ÇFARË JAM UNË NË GRUP
>> ndërgjegjësimi dhe inkurajimi i kapaciteteve dhe kompetencave personale për punë në grupe;
Qëllimet:

>> vetë-vlerësimi për gatishmëri në kompromise,
>> pasqyrim proceseve grupore.

Metodat:

puna në materiale; lista kontrolluese.
1. Asociacionet në fjalën: GRUP
2. Ndarje në grupe të barabarta
3. Ndërtojmë një shtëpizë nga „smoki“ në grup?
Grupet nga qeset e „Smokit“ dhe një paketim të çaçkalicave, ndërtojnë shtëpizën duke përdorur
vetëm njërën dorë.
4. Prezantimi i „shtëpizës nga smoki“

Sekuencat e
trajnimit

Koha:

5. Analiza e punës në grupe
Udhëheqësi/sja i udhëzon nxënësit që gjatë plotësimit të listës: Lista për evaluim të punës në
grupe; të gjithë në kuadër të grupit bien dakord dhe pajtohen rreth përgjigjes përfundimtare.
6. Prezentimi i punës së grupit – lista për evaluim
Grupet prezentojnë listat e veta dhe rekomandimet për cilësinë e punës së grupit.
7. Përmbledhja dhe pasqyrimi.
Shqyrtimi i lidhjes në mes cilësisë së produktit dhe cilësisë së procesit të marrëveshjes
dhe bashkëpunimit në grup; rëndësia e procesit të marrëveshjes për cilësinë e produktit dhe
gatishmërisë për bashkëpunim në drejtim të profesionit të dëshiruar. Në të ardhmën njëra nga
kompetencat më të kërkuara do të jetë pikërisht kompetenca për punë në grupe.
45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

„Smoki“ dhe nga një paketim i çaçkalicave për secilin grup. Fleta e punës: Lista për evaluim
(vlerësim) të punës ekipore i fotokopjuar për grupet.
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Punëtoria 11 MËNYRA IME E TË MËSUARIT
>> reflektimi i sjelljes së vet gjatë të mësuarit;
Qëllimet:

>> shqyrtimi i të mësuarit përmes konceptit të të mësuarit gjatë gjithë jetës;
>> zbatimi dhe avancimi strategjive personale të të mësuarit.

Metodat:

puna në tekste, mini ligjëratat.
1. Loja hyrëse – në bazë të vetëvlerësimit „katër kënde“
Ndarja në grupe duke u bazuar në pyetjen: Sikur të blenit telefon mobil, ju:
a) do të lexonit sëpari udhëzimin dhe duke bazuar në të do të veproni duke i shikuar skicat;
b) do të kishit kërkuar nga dikush që me zë t’ua lexojë udhëzimin/vetë do ta lexonit me zë;
c) do ta aktivizonit telefonin pa i kushtuar rëndësi udhëzimit;
d) do ta ftoni dikë, i cili ka telefon të njejtë, do të bisedonit se si punon, si dhe cili opcion
aktvizohet, e pastaj do të vazhdoni me aktivizimin.
Formimi i grupeve në bazë të deklarimit për opcionet a, b, c dhe d: Përshkrimi i sjelljeve të
shkruara në flip çart ku janë të ndarë në katër kënde të hapsirës, nxënësit i afrohen atij këndi
i cili në masë më të madhe përshkruan sjelljen e tyre.

Sekuencat e
trajnimit

2. Njohja me tipet e të mësuarit – mini ligjeratë
Udhëheqësi/sja shpjegon që përshkrimet e sjelljeve në flip çart i përgjigjen stileve të të mësuarit:
vizual, akustik, motorik (sipas teorisë Vak) dhe tipi i kombinuar.
Tezat për mini ligjeratën: Stili i të mësuarit është mënyra e preferuar e të menduarit, përpunuarit,
dhe kuptuarit të informatave. Procesi i të mësuarit është proces i komplikuar, me të cilin vijmë
deri te njohuritë e ndryshme, aftësitë, zbulojmë shkathtësitë e tona, vlerat dhe qëndrimet dhe
është karakteristik për çdo person. Botën rreth nesh nuk e perceptojmë të gjithë në të njejtën
mënyrë, nuk mësojmë të gjithë me të njejtin ritëm dhe sukses temat e ndryshme. Mënyra e
pranimit dhe përpunimit të informatave kushtëzon edhe sjelljen tipike/të preferuar gjatë mësimit.
Tipi vizual më së miri mëson me anë të të shikuarit. Mendon në fotografi. Pëlqen mësimin me anë
të grafikoneve, ilustrimit, video materialit. Tipi akustik më së miri mëson me anë të të dëgjuarit.
Dëshiron të bisedojë me të tjerët, të mësojë duke lexuar me zë ose të dëgjonë materilin e inçizuar.
Tipi motorik më së miri lexon përmes lëvizjes, prekjes dhe aktiviteteve. Pëlqen faktin kur mund
të bëjë diçka vet. Vështirë e kanë të qëndrojnë ulur në një vend. Tipi i kombinuar, i ashtuquajtur
„ylber“ përfshin nga pak (diçka) prej secilit stil të të mësuarit. Aktivizon më shumë shqisa gjatë
pranimit të infomacioneve. Dëshirojnë të mendojnë në fotografi, të bisedojnë me të tjerët dhe
janë të lumtur kur mund të bëjnë diçka vetë.
3. Puna në listë: Përshkrimi i tipit personal të të mësuarit
Nxënësit në listë: Përshkrimi i mënyrës personale të të mësuarit, nënvizojnë fjalët që përshkruajnë
sjelljet e tyre tipike gjatë të të mësuarit.
4. Prezentimi i listës dhe shqyrtimi në grup
Udhëzimet për rezultatet e vetë-vlerësimit: Nëse të gjithë fjalet e nënvizuara janë në njërën kolonë,
atëherë ju i përkisni bash atij stili të të mësuarit. Nëse gati në secilën kolonë keni nga një fjalë
të nënvizuar, ose në dy kolona numrin e njejtë të fjalëve të nënvizuara, me siguri i takoni stilit
të kombinuar-të përzier të të mësuarit, të ashtuquajtur stil „ylber“. Zgjedhni përfaqësuesin/sen
e grupit i/e cili/a do të prezentojë rezultatet e vetëvlersimit tuaj. Grupet prezentojnë përmes
raportit i cili është tipi më i zakonshëm i të mesuarit në grup
5. Përmbledhja dhe Reflektimi
Ndarjet e ndryshme në tipet e të mësuarit, kurse këta janë tipet kryesore të të mësuarit: suksesi
në të mësuar mund të avancohet/të përmirësohet; njohja me këshillat dhe rekomandimet për
tipe të ndryshme të të mësuarit, në lidhje me kushtet e të mësuarit (në një dhomë të ventiluar,
në vend të njejtë dhe në kohët të njejtë), planifikimi i orarit të të mësuarit (të planifikohet
çdo ditë, vazhdimisht të mësohet deri në 60 minuta, temat e njejta t’i ndërprejnë me pauza të
shkurta gjatë mësimit), motivimi (të krijohet një vizion dhe të vendoset një qëllim); prezenetimi
i piramidës së të mësuarit: më së miri mësojmë kur gjatë mësimit edhe ne atktivizohemi dhe
kur atë çka e themi edhe e bëjmë, kjo ndihmon në shqyrtimin e të mësuarit përmes konceptit
të mësimit gjatë gjithë jetës.
Ajo çka është e domosdoshme është të kuptojmë, që secili person ka kombinim dhe shkallë të
ndryshme të zhvillimit të aftësive. Nuk e perceptojmë të gjithë realitetin në të njejtën mënyrë dhe
për këtë arsye as nuk mësojmë të gjithë në të njejtën mënyrë. Duhet që të mbështetet nevoja
e përdorimit të metodave dhe veglave gjatë procesit të të mësuarit të secilit person, ashtu që
t’i mundësohet që të shprehet dhe avancohet në zhvillimin e aftësive, që janë më të theksuara.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna individuale, puna në grupe.

Materiali
moderues:

Fleta e punës: Cili tip i të mësuarit jam.
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Punëtoria 12

UNË PËR 10 VITE
Qëllimet:
Metodat:

>> zhvillimi i kompetencave për mësim gjatë gjithë jetës përmes formulimit të pritjeve personale;
>> ndërtimi i shkathësive për lidhjen e pritjeve personale me zgjedhjen e shkollimit/profesionit
asociacionet, shkëmbimi, pllakatë, karusel.
1. Asociacionet në temën „UNË PËR 10 VITE“

Sekuencat e
trajnimit

2. Shkëmbimi i vizionit
Nxënësit ulen në dy rrathë koncentrikë, me fytyrë të kthyer kah të tjerët. Secili nga rrethi i
brendshëm tregon vizionin e vet për 10 vite, personit që ka përballë, në rreth. Pas 2-3 minutash,
ata nga rrethi i jashtëm lëvizin për një vend në të të djathë dhe shkëmbimi vazhdon dhe ashtu
që ata flasin. Ndërrimi i vendeve në të djathtë vazhdon pas secilit 2-3 minuta. Në mënyrë të
alternuar flasin rrethi i brendshëm dhe rrethi i jashtëm
3. Vizatimi i vizionit
Në vizatim duhet të prezantojë vetën në vendin e punës pas 10 vitesh: profesionin, si duket
vendi i punës, uniforma e punës, mjetet apo veglat, materialet e papërpunuara, procesi i punës,
bashkëpunëtorët,ambienti në punë, knaqësinë me punën…
4. Ekspozita e vizatimve
5. Zbulimi i autorit të vizatimit
Të gjithë shikojnë vizatimet dhe qëllojnë kush është autori/rja i/ e vizatimit.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna individuale.

Materiali
moderues:

papir i flomasteri.

Materiali punues
për Portofolio:

Vizatimi i vizionit: Unë për 10 vite në profesion tim të përzgjedhur

Punëtoria 13

PËR PRINDËRIT/KUJDESTARËT DHE FËMIJËT: PRITJET E MIA
>> zgjimi i kapaciteteve dhe tipareve të fëmiut;
Qëllimet:

>> aftësimi për të mbështetur fëmijët në nxitjen dhe udhëzimin e avancimit të tyre;
>> ndërmjetësimi në kuptimin e pikëpamjeve të prindërve dhe nxënësve.

Metodat:

ekspozita, prezentimi publik.
1. Vazhdimi i fjalisë
Prindërit/kujdestarët vazhdojnë fjalinë duke shtuar vetitë që i takojnë fëmiut: „Unë jam nënë/
baba krenar/e….Sofije….“ (e shpejtë, e këndshme/qesharake…).

Sekuencat e
trajnimit

2. Gjetja e autoportretit të fëmijës
Në tavolina janë eskpozuar autoportretet e fëmijëve me vetitë e tyre, pa nënshkrim dmth pa
emër. Prindërit përpiqen të gjejnë autoportretin e fëmiut të vet.
3. Shkëmbimi i autoportretit – prind - fëmijë
4. Shkëmbimi i nxënësve në grup

Koha:

90 minuta.

Forma shoqërore:

puna në çifte.

Materiali
moderues:

Materiali punues nga Portofolio: Fleta e punës: Autoportreti.
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FAZA 2

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
Informimi për profesionet, karrierën dhe rrugët e edukimit
Në këtë fushë nxënësit/set nxiten që në mënyrë të pavarur të mbledhin informatat relevante dhe të besueshme
për profesionet duke shfrytëzuar burime nga më të ndryshmet gjithashtu udhëzohen në lloje të ndryshme
të përpunimit funksional të informatave. Kjo fazë ka për qëllim vetëdijësimin e rëndësisë së mbledhjes së
informatave nga burimet e ndryshme, analizën dhe mënyrën e strukturuar të përpunimit të tyre (hartës
së mendjes, fjalëve kyçe, diagrameve, skicave, tabelave etj), ashtu që të rinjëve t'i mundësohet vendosja e
informuar, kompetente për zgjedhjen e profesionit.
Për udhëheqësin/sen e punëtorisë kjo do të thotë që në mënyrë të avancuar, duke i nxitur t'i udhëheqë të
rinjët që për informim rreth profesioneve të shfrytëzojnë burime të ndryshme, të avancojnë aftësitë e veta të
komunikimit përmes intervistës, të avancojnë zhvillimin e kompetencave digjitale gjatë informimit përmes
internetit. Me këtë rast është me rëndësi që të inkurajohen të rinjët e të dy gjinive që të interesohen dhe
informohen për një spektër sa më të gjerë të shkollimit dhe shtigjeve të karrierës. T'i motivojnë që të mësojnë
rreth botës së punës dhe t'i ngjallë kompetencat e nevojshme për jetën e punës për të cilën përgatiten me
hulumtimin e fushave të ndryshme të punës dhe profesioneve, e veçanërisht atyre të cilëve u intereson të
mësojnë punët, detyrat e shtëpisë, kushtet dhe mjetet e punës, shkallën e përgjegjësisë, kërkesat shëndetësore në
lidhje me profesionin, për t'i shqyrtuar ato në lidhje me aftësitë dhe kompetencat e tyre reale. Është mbështetje
e rëndësisë së madhe për nxënësit që të gjitha materialet e mbledhura t'i bashkëngjisin në Portofolin e tyre,
ashtu do t'u jepej mundësia e shqyrtimit të rrugës së vet të orientimit profesional e me këtë edhe vendosja
në mënyrë të pavarur.
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Punëtoria 14

FOTOGRAFIA E BOTËS BASHKËKOHORE TË PUNËS
>> njohja me karakteristikat e botës moderne të punës;
Qëllimet:

>> njohja me kompetencat e nevojshme për botën moderne të punës;
>> shqyrtimi i mundësive të planifikimit të zhvillimit të kompetencave personale;

Metodat:

Puna në materiale, prezantimi i posterave.
1. Loja hyrëse „Emri dhe profesioni“
Loja luhet ashtu që secili thotë emrin e vet dhe një profesion, i cili fillon me shkronjën e parë të
emrit. Udhëheqësi/sja nxit nxënësit dhe nxënëset që të përdorin titujt e profesioneve në gjininë e
duhur, çka edhe vetë duhet ta bëjë.

Sekuencat e
trajnimit

2. Imazhi i botës bashkëkohore – mini ligjerata
Tezat për mini ekspozim udhëheqësi/sja për botën bashkëkohore të punës dhe aftësitë e orientimit:
>> Përshkak të ndryshimeve në botën bashkëkohore të punës (siç janë: zhvillimi teknologjik, ndryshimet
si pasojë e globalizimit, organizimi fleksibil i punës, format fleksibile të punësimit, pavarësia më e
madhe në punë, orari i shkurtuar i punës, mundësia e punës në/prej shtëpi/së, ndërrimi i roleve të
gjinisë, zgjerimi i profesioneve shërbyese dhe informative…) paraqiten kërkesa të reja për të rinjët
dhe të rriturit që punojnë;
>> Lidhja me karrierat „atipike“, orientimin dinamik profesional, me aspektet inovative të punës në ndërmarrje;
>> Lidhja e koncepteve: fusha e punës, profesionit, profili arsimor, karriera, shtigjet e karrierës;
>> Aftësia për t’u orientuar: në mënyrë të pavarur dhe aktive arritja deri te informacioni, informacionet
për profesionet, për mundësitë e shkollimit për profesionet e caktuara, lidhja e informacioneve për
shkollat dhe profesionet me aftësitë personale;
>> Domosdoshmëria e kompetencave digjitale, e shkathtësive komunikative, e kompetencave shoqërore
e qytetare, aftësitë për iniciativë dhe ndërmarrësi për profesionet e kohës moderne.
3. Kompetencat për botën moderne të punës – puna në listë dhe përpunimi i posterave
Nxënësit në grupe njoftohen me listën e punës: Kompetencat kyçe për profesionet dhe jeta
e punës. Për detyrë kanë të komentojnë si e kuptojnë definicionin e secilës kompetencë të
përmendur. Pastaj, me fjalët e veta të përshkruajnë dhe prezantojnë të gjitha kompetencat nga
lista e Kompetencave kyçe për profesionet dhe jetën e punës dhe lidhja e tyre me sfidat e botës
moderne të punës. Të prezantojnë cilat njohuri, aftësi dhe qëndrime do të duhet që secili person
t’i ketë/zhvillojë që të mund t’i përgjigjen kërkesave të botës bashkëkohore të punës.
4. Prezantimi i posterave
Grupet eskpozojnë sipas parimit të plotësimit, shprehin dilemat që kanë pasur gjatë punës në grup.
5. Përmbledhja dhe pasqyrimi
Udhëheqësi/sja fton pjesëmarrësit që në listën e tyre të nënvizojnë ato kompetenca, të cilat do
të donin t’i avanconin tek vetja

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

flip çart, markerat; Fleta e punës: Kompetencat kyçe për profesionet dhe jetën e punës.
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Punëtoria 15 MBLEDHJA DHE MËNYRAT E PËRPUNIMIT TË INFORMATAVE PËR SHKOLLAT DHE PROFESIONET
>> njohja me ofertat informative në lidhje me botën e punës dhe rrugët e karrierës;
Qëllimet:

>> hyrja në përdorimin e burimeve të informacionit dhe në mënyrat e përpunimit të informatave;
>> inkurajimi i potencialit te të rinjët që të përdorin burimet e mjedisit gjatë informimit,
>> avancimi i kompetencave digjitale.

Metodat:

brainstorming, prezantimi i posterave
1. Brainstorming – burimet e informimit
Renditja e burimeve të mundshme të informimit për shkollat e mesme dhe profesionet.
2. Do të dija më shumë për… – puna individuale
Në listën e informacioneve të ofruara – nxënësit kontrollojnë shkollat dhe profesionet për të
cilat do të donin të dinin më shumë. Gjithashtu edhe mënyrat në të cilat mund të informohen.
Pastaj në listën e Informacioneve të ofruara dhe profesioneve, të cilat më së shumti i interesojnë,
nënvizojnë informatat e ofruara për shkollat dhe profesionet të cilat i vlerësojnë se janë për ata
të rëndësisë më të madhe.
3. Prezantimi i rezultateve të punës në lista
Udhëheqësi/sja përmbledh atë çka më së shumti i intereson pjesëmarrësve dhe në cilën
mënyrë dojnë dhe mund të informohen. Në detaje paraqitet në posteri për shërbimin e nxënësve
në shkollat fillore: Njihu, kliko dhe apliko. Komentoni ofruesit dhe përmbajtjet e shërbimeve,
disponueshmërinë dhe dobinë e tyre.

Sekuencat e
trajnimit

4. Prezantimi i burimeve të informimit – puna në grupe
Ndarja në pesë grupe sipas burimeve të informimit: ndërmarrjet/institucionet, shkolla/projekti,
këshillimi i karrierës, nxënësi/sja, prindërit. Secili grup ilustron burimin dhe mënyrat e organizimit
se si të arrijnë deri te burimi dhe në cilën mënyrë burimi të plasojnë informatat e veta.
5. Prezantimi i burimeve të informimit
Udhëheqësi/sja thekson rëndësinë e zhvillimit të kompetencave digjitale, i udhëzon ata në web
adresat në rrjetat e orientimit profesional, thekson rëndësinë e marrjes së informatave nga
ekspertët e llojit të caktuar të punës, të cilët mundë jenë edhe prindërit/kujdestarët e nxënësve,
të organizuar sipas metodës biblioteka e gjallë ashtu siç librat e gjalla flasin për përvojat e
veta në profesionin me të cilin mirren.
6. Përmbledhje e udhëheqësit/ses:
Lidhja e orientimit profesional dhe informimit profesional. Theksimi i rëndsisë së mbledhjes së
pavarur të informatave; përpunimit dhe prezantimit të atyre informatave; rëndësia e perceptimit
të vetvetës dhe motiveve të veta për zgjedhjen e profesionit në lidhje me imazhin e botës së
punës – edukimit.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Mediat:

web adresat e rëndësishme;
www.mojaposla.rs
www.profesionalnaorijentacija.org
www.upis.mp.gov.rs
www.srednjeskoleusrbiji.kreni.com
www.srednje-skole.youportal.com
www.poslovi.infostud.com/info/opisi-zanimanja
www.nsz.gov.rs/page/services/st/planiranjekarijere/vodic.html

Materiali
moderues:

posterat Njihu, kliko dhe apliko; Fletat flip çart.

Materiali punues
nga Portofoli:

Fleta e punës: Informatat e ofruara.
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Punëtoria 16

LIDHJA FUSHËS SË PUNËS ME PROFESIONET
>> njohja me fushat e punës dhe profesionet;
Qëllimet:

>> kuptimi i botës komplekse të profesioneve dhe lidhja e profesioneve me fushat e punës;
>> inkurajimi i zhvillimit të kompetencave digjitale dhe hulumtimit të pavarur të informacioneve.

Metodat:

grupore, e hulumtimit
1. „Alfabeti i profesioneve“ dhe ndarja në grupe
Në 5x5 (ose 6x5, nëse grupi përbëhet prej 30 nxënësve) kartona të vegjël është shkruar nga një
shkronjë e alfabetit. Secili tërheq një karton dhe formohen grupet pesëanëtarëshe prej atyre me
shkronjën e njetë. Rradhisin sa më shumë profesione, të cilat fillojnë me shkronjën që i ka qëlluar
në karton.

Sekuencat e
trajnimit

2. Lidhja e lëmisë së punës me profesionet përkatëse
Udhëheqësi/sja përgatit kartat me fushat e punës dhe me profesionet. Secili grup merr nga një
kovertë me komplet kartat ku janë shenuar profesionet. Përfaqësuesi/sja e grupit tërheq një kartë
– fushë të punës dhe grupi për lëmin e dhënë të punës gjen ato profesione që i përkasin asaj lëmie;
pastaj tërheqin kartën e dytë dhe bashkojnë lëmitë me profesionet.
3. Reagimet dhe shkëmbimi
Grupet gjatë punës me udhëheqësin/sen verifikojnë saktësinë e lidhjes së lëmive të punës
me profesionet, pasi të gjitha grupet të kenë mbaruar me punën. Shkëmbejnë përshtypjet dhe
njohuritë nga kjo detyrë.
4. Komenti përfundimtar i udhëheqësit/se - Definicioni dhe lidhja – e lëmisë së punës me profesionet.
Udhëheqësi/sja i udhëzon nxënësit që të hulumtojnë edhe në web adresën:
http://www.nsz.gov.rs/page/services/sr/planiranjekarijere/vodic.html, në pjesën me përshkrimin e
lëmive profesionale dhe grupeve të profesioneve që i përkasin.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

Kartonat e vegjël me shkronjat e shkruara të alfabetit për lojën hyrëse; Fleta e punës: Fushat e
punës dhe profesionet – udhëheqësi/sja përgatit si kartonat e prerë me lëmitë e punës ashtu
edhe kartat me profesionet.

Punëtoria 17

RRUGËT E EDUKIMIT DHE KARRIERËS
>> argumentimi i motiveve dhe arsyeve për zgjedhjen e shkollës së mesme dhe profesionit;
Qëllimet:

>> pasqyrimi i pritjeve të veta në lidhje me imazhin/fotografinë real/e.
>> zhvillimi i kompetencave digjitale

Metodat:

hulumtimi në internet.
1. Vazhdimi i fjalisë - impulsit: Prej shkollës së mesme pres…
2. Formimi i grupeve në lidhje me shkollën e dëshiruar

Sekuencat e
trajnimit

3. Prezantimi i shkollës së dëshiruar
Grupet marrin materialin informativ dhe promovues, të cilin e përgatit udhëheqësi/sja: fletushkat
e shkollave të mesme ose informatat për shkollat e mesme me faqet e tyre të internetit, e që
kanë të bëjnë me shkollën në të cilën anëtarët e grupit dëshirojnë të regjistrohen. Për detyrë
kanë të bëjnë një poster për atë shkollë, mund të shërbehen me të dhënat edhe nga interneti
(drejpërdrejtë, ose në punëtori).
4. Prezantimi i posterit të shkollës së dëshiruar

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

fletushkat e shkollave të mesme ose informatat për shkollat nga faqet e tyre të internetit; flip
çart, markerat, fllomasterat etj.
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Punëtoria 18 TË RESPEKTOJMË BARAZINË GJINORE NË JETËN RPFESIONALE DHE PRIVATE
>> ngritja e vetëdijes për brazinë gjinore në jetën private dhe profesionale;
>> ngritja e vetëdijes për respektimin e njerëzve të tjerë dhe zgjedhjeve të tyre;
Qëllimet:

>> avancimi aftësive komunikative;
>> avancimi e aftësive për shprehjen e mendimit të vet;
>> vërejtja e dallimeve në mes paragjykimeve dhe fakteve (të vërtetës).

Metodat:

Diskutimi, grumbullimi – prova me ndihmën e kartave, bisedimet.
1. Paragjykimet për ndonjë profesion
Numërimi i paragjyikimeve më të shpeshta për disa profesione. Mund të jenë të lidhura me
gjininë, p.sh: Burrat janë kuzhinierët më të këqinj/më të mirë, gratë janë grimere më të mira…
2. Mini ligjeratë për paragjykimet – shqyrtimi i çështjeve gjinore
Paragjykimi është një pikëpamje e përhapur e cila transmetohet, por e cila nuk ka bazë në realitet.
Shpesh bëhet shkaktare dhe burim i mosmarrëveshjes. Njohja ose dallimi i paragjykimeve është
shkathtësi, e cila na ndihmon që sa më lehtë t’i tejkalojmë ato. Stereotipet janë përgjithësime
rreth një grupi njerëzish, me supozimin se të gjithë anëtarët/ret e atij grupi kanë karakteristikat
e caktuara. Shpesh ndjekin profesionet e caktuara.
3. Ndarja në grupe dhe puna në materiale
Udhëzimi se si të veprojmë me listën e pohimeve/kartave: Familja/re apo karriera: kanë për të
detyrë që grupi të arrijnë marrëveshjen a janë të pajtimit ose janë kundër pohimit të dhënë/
shtruar. Harmonizimi brenda grupit bëhet me anë të votave ashtu që secili jep argumentin e vet.

Sekuencat e
trajnimit

4. Ndarja e kartonave të gjelbër dhe atyre të kuq
Secili grup merr kartonin e gjelbër dhe atë të kuq, me kartonin e gjelbër shpreh pajtueshmërinë
dmth pajtohet, ndërsa me të kuqin shpreh jopajtueshmërinë në debat.
5. „Pohimi në provë“- shprehja e grupit „për“ dhe „kundër“
Udhëheqësi/sja e qet në diskutim secilin pohim me rend, nga fleta e punës: Familja/re apo
karriera. Grupi i cili është i pajtimit me pohimin ngrit kartonin e gjelbër, ndërsa grupi i cili nuk
është në pajtim ngrit të kuqin. Fjalën për argumentim sëpari e marrin ata të cilët janë në pajtim
me pohimin dhe përmendin argumentet e veta, e pastaj ata të cilët nuk janë të pajtimit me
pohimin dhe argumentojnë mendimin e tyre.
6. Përfundimi dhe reflektimi/pasqyrimi
Udhëheqësi përdorë fletën e punës: pyetjet për reflektimin personal.
Përmbledhje: Është me rëndësi t’i njohim paragjykimet gjatë shprehjes së mendimit personal,
të gjejmë mënyrat e tejkalimit të paragjykimeve, të testojmë paragjykimin: p.sh. kur gjendet
në fjali të gjithë gjithmonë të vërtetojmë faktet/të vërtetën. Të gjitha pohimet e përmendura
në fletën e punës janë stereotipe. Vlen të theksohet se secili person pa marrë parasysh nga
përkatësia gjinore dhe identitetet tjera, ka mundësi të barabarta/të njejta; është unik, ndërsa
përkatësia gjinore nuk përcakton paraprakisht aftësitë dhe interesimet e tij, rrugën e zhvillimit,
jetën profesionale ose private.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

kartonat e kuq dhe të gjelbër (stikerat); Fleta e punës: Stereotipet gjinore: Shtëpiak/e apo karriera;
Pyetja për reflektim personal.
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Njoftohem me mundësitë e shkollimit dhe profesionit të cilat më janë tërheqëse në praktikë
Në këtë fazë nxënësit dhe nxënëset inkurajohen që të mësojnë më shumë për mundësinë e shkollimit dhe
karrierës, të cilat çojnë deri te profesioni i dëshiruar. Zgjedhja e shkollës së ardhshme për nxënësit d.m.th që
nga mësimdhënësi dhe bashkëpunëtorët profesionalë të marrin përkrahjen për hulumtimin dhe informatat
e nevojshme rreth profileve arsimore në shkollat e mesme, lëndëve që studiohen, për ushtrimet dhe punët
praktike dhe për atë se sa bashkëkohore është shkolla, si është e pajisur, a realizojnë gara, si i përgatit nxënësit
për jetën profesionale dhe private. Është me rëndësi që të rinjëve t'ia shpjegojmë të gjitha aspektet e shkollës dhe
mundësitë që hapen me përfundimin e shkollës. Detyra e udhëheqësit/ses është hapja dhe ofrimi i mundësisë
që të njoftohen me shkollat e mesme përmes vizitës ose organizimit të vizitës së përfaqësuesëve, profesorëve
dhe nxënësve të shkollave të mesme në mënyrë që përmes intervistës së lirë të strukturuar të marrin informatat
e nevoshme dhe t'i verifikojnë me imazhin për vetën dhe supozimeve për shkollat, profesionet dhe karrierën.
Në këtë fazë nxënësve i duhet edhe një mbështetje specifike. Prandaj, është me rëndësi që mësimdhënësi/sja
por edhe prindërit/kujdestarët të përkrahin të rinjët në vendimin mbi zgjedhjen e shkollës dhe profesionit në
përputhje me aftësitë dhe afinitetet personale, madje edhe në rastet kur nxënësi/sja përcaktohet për shkollën
dhe profesionin për të cilin momentalisht tregu i punës nuk ka nevojë, por me një theksim të qartë që gjatë
karrierës personi i ri duhet të përgatisë kushtet për të gjetur punë menjëherë pas shkollimit. Kjo do të thotë që
nxënësi/sja është aktiv/e në kërkimin e praktikave, përvojës së punës, me maturi dhe përkushtim të synimit të
vet dhe mirë i/e informuar për mundësitë e shumta për shtigjet e karrierës. Në panairet e edukimit dhe karrierës
prezantohen shkollat e mesme të cilat promovojnë programet e veta, por edhe mundësitë e qarta që i hapen
të rinjëve pas përfundimit të shkollës. Përvoja jonë tregon se në këtë mënyrë ndryshohet imazhi i shkollës së
mesme profesionale, vlerësohen më shumë profesionet dhe mundësitë e punësimit proporcionalisht rriten.
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Punëtoria 19 PËRGATITJA PËR INTERVISTË
>> aftësimi për mbledhjen e pavarur të informatave relevante në lidhje me kërkesat që janë vendosur
në kuadër të shkollimit dhe profesionit të mëtutjeshëm;
Qëllimet:

>> zhvillimi i kompetencave të komunikimit dhe bashkëpunimit;
>> avancimi i aftësisë për gjetjen dhe mbledhjen e informacioneve përmes intervistës me ekpertët,
prezantimi i informatave të mbledhura.

Metodat:

intervista, prezantimi i posterave për realizimin e intervistës.
1. Loja hyrëse: Profesioni enigmatik
Udhëheqësi/sja shpejgon lojën: Personi i cili vullnetarisht paraqitet tërheq një fletëz të vogël me
përshkrimin e profesionit dhe e lexon në vete. Të tjerët duhet ta zbulojnë profesionin duke shtruar
pyetje, të cilat e përshkruajnë profesionin. Personi i cili fillon me parashtrimin e pyetjeve ka të
drejtë të shtrojë pyetje vazhdimisht derisa ta merr përgjigjen PO. Personi i cili përgjigjet në pyetjet
rreth profesionit përgjigjet me PO dhe me JO, gjatë gjithë kohës derisa nuk zbulohet profesioni
enigmatik nga fletëza. Cili e qëllon, tërheq fletëzën tjetër. Mund të përsëritet loja deri në 4 herë.
2. Reflektimi apo reagimi në lojën hyrëse
Udhëheqësi/sja i fton në debat dhe analizë pyetjet e parashtruara, të cilat çonin deri te zbulimi
i shpejtë i profesionit enigmatik. Cilat ishin ato pyetje? Me çka saktë kishin të bënin? Përmbledh
diskutimin me paralajmërimin e njohjes së metodës së intervistimit dhe me rëndësinë e
intervistës së përgatitur mirë.
3. Ndarja në grupe, me ndihmën e kartave
Ndarja në bazë të simboleve apo emërtimit të roleve të mundshëm gjatë intervistimit: reporter,
teknik i zërimit, fotograf, koleksionues materialesh.

Sekuencat e
trajnimit

4. Lista e pyetjeve për intervistim – puna në grupe
Detyra e grupit është që të bien dakord se cilat profesione i interesojnë më së shumti, cilat
profesione do të donin edhe më shumë t’i njohin përmes bisedimit me përfaqësuesit/set e
profesionit përkatës, të krijojnë listën e pyetjeve për përfaqësuesit/set e profesionit të caktuar
të cilat kanë të bëjnë me: punët, shkollimin për atë profesion, anën e ndritur dhe anën e errët të
punës, kërkesat/kriteret, pagën, mundësinë e avancimit. Pyetjet i shkruajnë në formular: Materiali
për intervistimin e ekspertëve.
5. Prezantimi i listës së pyetjeve për përfaqësuesit e imagjinuar të profesioneve
6. Reagimi – vetë-vlerësimi i listës së pyetjeve
Krahasimi i listës së pyetjeve të cilën e kanë krijuar, me listën e rekomanduar; Konkludo;
7. Përpilimi i listës së profesioneve për të cilat nxënësit janë të interesuar.
Renditja e profesioneve për të cilat janë shumë të interesuar dhe do të donin të mësonin diçka
më shumë për to.
8. Lista e personave potencial për intervistim
Ndihma e shokut: propozimi, propozimi a do ta rekomandojnë, i cili si përfaqësues i profesionit
do të mund të vinte në shkollë dhe të intervistohet: prindërit/kujdestarët; të afërmit; fqinjët.
9. Përmbledhja e udhëheqësit/ses
Rëndësia e përgatitjes së mirë të intervistës dhe shënimi i informatave të reja për profesionin,
si dhe rëndësia e shënimeve për intervistën e bërë, prezantimi i mënyrës së organizimit të
intervistës me përfaqësuesit e profesioneve përmes metodës „Biblioteka e gjallë“, ku libra të
gjalla të cilat të rinjët i „lexojnë“ janë pikërisht përfaqësuesit e profesioneve.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

Fletat A4, kartat me përshkrimin e profesioneve, Fleta e punës: Modeli i pyetjeve për intervistim.
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Punëtoria 20

REALIZIMI I INTERVISTËS
>> zhvillimi i shkathtësive për mbledhjen e informacioneve relevante lidhur me profesionet shkollimin
e mëtejshëm dhe rrugët e karrierës;
Qëllimet:

>> zhvillimi i kompetencave komunikative -përmes dialogut;
>> zhvillimi i aftësive për punë në grupe dhe negociata;
>> zhvillimi i aftësive për përpunimin e informatave.

Metodat:

intervistimi, fjalët kyçe, simulimi.
1. Aktiviteti hyrës: Brainstorming
Tema: profesioni fizioterapeut/fizioterapeute
2. Ndarja në çifte

Sekuencat e
trajnimit

3. Puna në materiale – Nënvizimi i fjalëve kyçe
Çiftet përdorin fletën e punës. Kualifikimet në kuadër të profesionit fizioterapeut/fizioterapeute.
Për detyrë kanë të studiojnë materialin dhe të nënvizojnë fjalët kyçe të cilat përshkruajnë
kualifikimet në kuadër të këtij profesioni.
4. Simulimi i intervistimit
Lajmërimi për intervistimin e përfaqësuesit/ses së profesionit: fizioterapeut/e. Çifti i cili paraqitet
vullnetarisht, aktron intervistimin sipas modelit të pyetjeve për intervistim dhe materialit për
kuadrin kualifikues, të cilin sapo ekanë mësuar. Të tjerët të cilët e shikojnë simulimin e intervistës,
shënojnë pyrshtypjet e veta.
5. Përmbledhja përmes shkëmbimit të përshtypjeve të intervistimit
Shkëmbimi për kualitetin e pyetjeve, për mënyrën e parashtruarjes së pyetjes. Formohet një
shenim në nivel të grupit për intervistën e realizuar.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

Fletat e punës: Modeli i pyetjeve për intervistë dhe kuadri kualifikues për profesionin fizioterapeut/
fizioterapeute.

Punëtoria 21

PËRGATITJA E TAKIMIT ME PËRFAQËSUESIT E PROFESIONEVE NË SHKOLLËN TONË
>> përgatitja për përmbledhje të pavarur të informacioneve relevante dhe kërkesave për shkollimin
e mëtejshëm dhe profesionin;
Qëllimet:

>> zgjerimi i njohurive për rrugët e edukimit dhe karrierës;
>> aplikimi i metodës së intervistës dhe planit të veprimit.

Metodat:

intervista,plani i veprimit.
1. Ndarja në grupe në bazë të profesionit të dëshiruar;
2. Përgatitja e listës së pyetjeve për intervistën me përfaqësuesit e profesionit të dëshiruar/preferuar;

Sekuencat e
trajnimit

3. Prezantimi i listës së pyetjeve sipas grupeve;
4. Reagimi në listën e pyetjeve për intervistë me përfaqësuesit e profesionit të dëshiruar;
5. Përpilimi i planit të veprimit për realizimin e takimit me përfaqësuesit e profesioneve: termini për
takim me ekspertët, ftesa, organizimi, ndarja e roleve, rrjedha e takimit, marrja e shënimeve.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

fletat flip çart me titujt e shkruar të kolonave për planin e veprimit: përmbajtja/çka, metodat/
si, koha/kur, bashkëpuntorë/me kë?
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Punëtoria 22 PËRFAQËSUESIT E PROFESIONEVE NË SHKOLLËN TONË
>> përmbledhja e pavarur e informatave relevante për kërkesat e shkollimit të mëtejshëm dhe profesionit;
Qëllimet:

>> zgjerimi i njohurive për rrugët e edukimit dhe karrierës;
>> aplikimi i metodës së intervistës në takimin real me ekspertët;
>> evidentimi i të dhënave kyçe për profesionin dhe karrierën.

Metodat:

intervista.
1. Urimi për mirëseardhjen dhe prezantimi i musafirëve
2. Intervista me përfaësuesit e profesioneve
3. Shënimi dhe përshtypja e intervistimit
Pas shkuarjes së musafirëve, shkëmbehen vërejtjet dhe formohet shenimi për intervistën e
realizuar me përfaqësuesit e profesioneve në shkollë.

Sekuencat e
trajnimit

4. Paralelisht
Grupet përdorin fletën e punës: Modeli i pyetjeve për intervistimin, ta krahasojnë listën e pyetjeve
të veta me materialin.
5. Përpilimi i listës me personat potencial për intervistim;
6. Prezantimi i listës me personat potencial për intervistim;
Upoređivanje liste pitanja koju su kreirali sa preporučenom listom; zaključci.
7. Përmbledhja e udhëheqësit/ses. Theksimi i rëndësisë së përgatitjes së mirë të intervistës dhe
shenimi i informatave të reja, shenimet për intervistën e realizuar.

Koha:

90 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.
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Punëtoria 23

SHQYRTIMI I REZULTATEVE TË INFORMIMIT
>> avancimi i kompetencave komunikative përmes analizës së rezultatave të përmbledhura;
>> vetë-vlerësimi i nevoja dhe dëshirave të nxënësve për zgjerimin e njohurive në fushën e shkollimit,
profesionit, karrierës;
Qëllimet:

>> avancimi i kompetencave për jetën e punës;
>> avancimi i kompetencave digjitale;
>> senzibilizimi i nxënësve për rëndësinë e takimeve reale.

Metodat:

prezantimi, vernissage,evaluimi.
1. Vazhdimi i fjalisë: „Më shumë informata për shkollën/profesionin e dëshiruar kam mësuar duke…“
Udhëheqësi/sja inkurajon nxënësit që të kujtojnë të gjitha profesionet/shkollat e mesme për të
cilat kanë mbledhur informata. Gjithashtu nxit që të kujtojnë mënyrën: a ka qenë ajo në mënyrë
të pavarur: përmes intervistës, hulumtimit në internet, në punëtorinë e orientimit profesional, në
ndonjë manifestim. E gjithë kjo do të duhet të jetë vazhdim i fjalisë.

Sekuencat e
trajnimit

2. Vetëvlerësimi i knaqshmërisë me sasinë e informacioneve: Sa jam mirë i/e informuar për shkollën
e dëshiruar;
Secili/a nxënës/se punon në listën e vetë të vetëvlerësimit. Do të shkruajë secilin profesion/
shkollë të mesme për të cilin/cilën është informuar; mënyrën se si është informuar në lidhje
me nivelin e informimit për secilin/lën profesion/shkollë të mesme, dhe do të bëjë shkallën/
gradën e vetë-vlerësimit.
Shkalla e vetë-vlerësimit: Informimi im për shkollën/profesionin e dëshiruar:
5 – i/e informuar në masë mjaft të madhe
4 – i/e informuar në masë të konsiderueshme
3 – kam mjaft informata,
2 – kam në masë të vogël informata,
1 – nuk kam informacione
3. Përmbledhja e vetë-vlerësimit
Udhëheqësi/sja shkruan në flip çart në kolona: profesioni/shkolla e mesme; mënyra e informimit,
vlerësimi i përgjithshëm i knaqësisë/pakënaqësisë me sasinë e informatave të nxënësve.
Përmbledhja: cilat profesione/shkolla më së shumti paraqiten; mënyrat më të shpeshta deri te
arritja e informatave. Pyetje: cilat janë ato profesione/shkolla për të cilat do të donit të dinit
më shumë.
4. Çka, më shumë, kisha dashur të dija lidhur me shkollimin, profesionin, dhe karrierën
Udhëheqësi/sja shkruan në flip çart, cilat janë ato profesione/shkolla të mesme, e rrugë të
karrierës. I udhëzon nxënësit/set në shfrytëzimin e Udhëzuesit për zgjedhjen e profesionit –
planifikimin e karrierës pas shkollës fillore në publikimin e Shërbimit nacional për punësim
dhe hulumtim në faqen e internetit
http://www.nsz.gov.rs/page/services/sr/planiranjekarijere/vodic.html në pjesën Përshkrimi i
profesioneve.
5. Reflektimi dhe përmbledhja e udhëheqësit/ses
Rëndësia e arritjes së pavarur deri te informacioni dhe zhvillimi i kompetencave digjitale si dhe
kompetencave për vetë-vlerësimin e aftësive, interesimeve…

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

fletat flip çart, fllomasterët, markerat.
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Takimet reale me botën e punës
Prej kur ekzistojë shkollat, konsiderohen si vende ku duhet të realizohet përgatitja komplete për jetën e
ardhshme të secilit fëmijë të regjistruar. Të gjithë do të jemi dakord se është çelësi kyç i suksesit të personit të
ri kompetent dhe të kënaqur me vendin e vet të punës. Si të arrijmë atë kënaqësi me vetën dhe kënaqësinë në
punën me të cilën mirret personi? A ekziston për ketë recetë dhe a është e mundur të punohet në këtë drejtim
sistematikisht dhe vazhdimisht? Përgjigje dhe zgjidhje pikërisht japin takimet reale me botën e punës, të cilët
sjellin risi shoqërore në sitemin arsimor: u mundësojnë nxënësve përvojë të verifikuar se a është profesioni i
cili dëshirojnë, në përputhje me paranjohuritë dhe vizionin për profesionin, por edhe me afinitetet personale
dhe aftësitë për jetën e ardhshme profesionale.
Udhëheqësi/sja ka kompetencën kyçe që të planifikojë, organizojë takimet reale me botën e punës, duke i
përgatitur si nxënësit për vizitë në shkoklla të mesme dhe ndërmarrje/organizata/institucione, ashtu edhe
vetë përfaqësuesit e ndërmarrjeve për vizitën e nxënësve. Detyrë e rëndësishme e shkollës është t’i mundësojë
mundësi të shumta nxënësve për takime reale me botën e punës. Me rastin e vizitës, nxënësit interesohen për
shkollën e mesme ose ndërmarrjen sepse vetëm në atë mënyrë mund të marrin informata autentike nga „dora
e parë“ prej atyre që kanë njohuri, shkathtësi, përvojë, praktikë të arritura në jetën profesionale dhe porositë
e të cilëve mund të inkurajojnë dhe ofrojnë siguri dhe besim që edhe vetë mund të realizojnë qëllimet e veta.
Takimet reale me botën e punës ofrojnë mundësi për testimin e profesioneve dhe provimin e vetës në profesionin
e caktuar, para se ta zgjedhë. Shkolla ka mundësi të avancojë cilësinë e punës së vet dhe realizimit të një sërë
manifestimesh njëditore nga fusha e takimeve reale: Dita e vajzave/djemëve, panairi i edukimit dhe karrierës,
takimi me përfaqësuesit/set e profesioneve, Dita e dyerëve të hapura, vizita Shërbimit nacional për punësim.
Këto manifestime për të rinjët do t’i ndihmojnë të plotësojnë dhe pasurojnë njohuritë e veta për botën e
punës dhe t’i kontribuojnë cilësisë së kontrollimit të vendimit dhe ndërtimit të sigurisë në zgjedhjet personale.
Takimet reale janë veçanërisht të rëndësishme dhe të përshtatshme për promovimin politikës së mundësive
të barabarta. Në intervistë duhet të ftohen ekspertët/tet me karrierë në fusha të ndryshme, e posaçërisht
rekomandohet që ndonjëri nga ata të ketë karrierë në fushën në të cilën pjesëtarët e gjinisë së tij/saj janë në
masë të vogël të përfaqësuar. Duhet t’i nxisim nxënësit dhe nxënëset që në mënyrë aktive të marrin pjesë në
aktivitete, duke i inkurajuar vajzat që të shkojnë në vizitë në shkollat/ndërmarrjet tipike për „burrat“ dhe
djemtë në ato „tipike“ për gratë.
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Punëtoria 24

VIZITA NË SHKOLLËN E MESME
>> kuptimi i rëndësisë dhe përfitimeve nga takimet reale;
>> njohja e nxënësve me elementet dhe fazat e takimeve reale – përgatitja për hetime në shkollën e mesme;
Qëllimet:

Metodat:

Sekuencat e
trajnimit

Koha:
Forma shoqërore:
Materiali
moderues:

>> inkurajimi i nxënësve për takime reale me shkollën e mesme;
>> vetëdijësimi për rëndësinë e krijimit të kushteve shkollave të mesme për pranimin e nxënësve të
shkollave fillore për realizimin e takimeve reale.
simulimi.
1. Vazhdimi i fjalisë: „Shkolla ime e mesme është…“
Udhëheqësi/sja inkurajon nxënësit të paramendojnë shkollën e tyre të ardhshme dhe t’i kujtojnë
të gjitha aspektet dhe gjithçka që dijnë për të.
2. Përgatitja e simulimit dhe ndarja në dy grupe: Udhëheqësi/sja përshkruan informatat e përmbledhura
në manifestimin e: Ditës së dyerëve të hapura në shkollën e mesme. Atë ditë, profesorët dhe nxënësit
e caktuar janë në dispozicion të nxënësve të shkollave fillore për çdo pyetje dhe informacion për
shkollën. Theksohet rëndësia e përgatitjes përmes simulimit të shkuarjes. Në këtë qëllim do të
bëhet simulimi i shkuarjes në manifestimin Dita e dyerëve të hapura.
Është e nevojshme që të paraqiten vullnetarë për luajtjen rolit gjatë simulimit. Njërit grup i është
dhënë si detyrë ta paraqesë Ditën e dyerëve të hapura në ndonjë shkollë të mesme në drejtimin më
pozitiv, me përgatitjen paraprake të nxënësve, me formulimin e pyetjeve për të gjithë përfaqësuesit
e shkollës, me definimin e rregullave të sjelljes. Përderisa grupi tjetër duhet të paraqesë shkuarjen
në Ditën e dyerëve të hapura në variantin negativ, pa përgatitjen e të dy palëve.
Rolet për nxënësit e të dy grupeve: drejtori/resha, bashkëpunëtori/rja profesional/e, mësuesi/sja
në detyrë, mësuesi/sja e lëndës, mësuesi/sja e orientimit profesional/mësimi praktike, kujdestari i
klasës, nxënësit e shkollës fillore dhe ata të shkollës së mesme.
3. Performanca e simulimit: Sëpari performon grupi i cili nuk ka pasur përgatitjen adekuate, e pastaj
grupi ku përgatitja është e dukshme edhe në njërën edhe në tjetrën anë.
4. Utisci i refleksija: Identifikimi i elementeve për përgatitjen e Ditës së dyerëve të hapura dhe
depërtimi në rëndësinë e informatave të cilat mund të mblidhen në këtë mënyrë.
45 minuta
puna në grupe.
flip çart, markerat etj.

Punëtoria 25

VIZITA NË NËRMARRJE/INSTITUCIONE/ORGANIZATA/SHKOLLA
>> senzibilizimi i nxënësve për rëndësinë dhe përfitimet nga takimet reale;
>> njohja e nxënësve me elementet dhe fazat e takimeve reale – përgatitja për hetimet në ndërmarrje;
Qëllimet:

Metodat:

>> inkurajimi i nxënësve për takimet reale me ndërmarrjen;
>> vetëdijësimi i rëndësisë së krijimit të kushteve në ndërmarrje për pranimin e nxënësve lidhur me
realizimin e takimeve reale.
simulimi, debati.
1. Asociacieonet në temën: Takimi im me ndërmarrjen/institucionin.

Sekuencat e
trajnimit

2. Paraqitja e vullnetarëve për grupin debatues
3. Përgatitja e debatit - Grupa për debatim merr si detyrë të paraqesë diskutimin me pikëpamje
të kundërta në temën: Vizita e nxënësve të shkollave fillore në ndërmarrje. Rolet janë pozitat
për PO dhe JO: mësimdhënësi/sja; prindërit; kujdestari i klasës; përfaqësuesi/sja e organizatës;
nxënësi/sja.
4. Përgatitja e nxënësve të tjerë për pjesëmarrje në debat: Rekomandimet për pjesëmarrje në debat:
udhëheqësi/sja organizon dhe udhëheq debatin; secili ka të drejtë të përcaktohet për qëndrimin
e vet+ ose – të kyçet kur të merr fjalën; secili ka mundësinë e intervenimit gjatë debatit.
5. Realizimi i debatit
6. Përshtypjet dhe reflektimi
7. Kushtet e nevojshme për realizimin etakimeve reale në ndërmarrje/institucione

Koha:

45 minuta

Forma shoqërore:
Materiali
moderues:

puna në grupe.i
fletat flip çart, markerat etj.

45
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Punëtoria 26 EVALUIMI I PROGRAMIT TË ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR KLASËN E VII
>> reflektimi në lidhje me programin e orientimit profesional për klasën e VII;
Qëllimet:

>> njohuritë personale dhe përfitimet nga programi;
>> evaluimi i programit të orientimit profesional për klasën e VII;

Metodat:

shkëmbimi, evaluimi, prezantimi.
1. Përkujtimi në punëtorinë nga programi i orientimit profesional në klasën e VII,
2. Ndarja në grupe

Sekuencat e
trajnimit

3. Evaluimi i programit
Grupet, në postere bëjnë evaluimin në kuadër të pyetjeve: Top lista e punëtorive – tri punëtoritë
më të mira për mua; tri gjërat më të rëndësishme që i kam mësuar në punëtoritë e orientimit
profesional; tri gjërat më interesante për mua kanë qenë…
4. Prezantimi i punës së grupit
5. Më kanë mbetur fjalë të mira
Secili ngjet në shpindë me shirit ngjitës fletën A4 dhe njëri tjetrit i shkruajnë fjalë të mira.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna individuale dhe puna në grupe.

Materiali
moderues:

fletat A4 për përgjigjet në pyetjet nga evaluimi, fllomasterat, markerat. 2
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7.2. Materiali moderues dhe fletat e punës për klasën e VII
Punëtoria 2

ORIENTIMI PROFESIONAL DHE KOMPETENCAT KYÇE
Fleta e punës: Kompetencat kyçe në arsim
Kompetencat
Definicioni
Kompetencat janë njohuri të kombinuara, aftësi, shkathtësi, pikëpamje dhe vlera të cilat i duhen secilit individ
për zhvillim dhe arrtije personale, për pjesëmarrje aktive në shoqëri dhe për punësim
Komunikimi në
gjuhën amtare

Nënkupton njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë që në mënyrë të qartë të kuptojnë
dhe shprehin mendimet, ndjenjat, pikëpamjet dhe faktet me anë të të dëgjuarit,të të
folurit, të të lexuarit dhe të të shkruarit dhe në formën e shkruar dhe të folur me
personat e tjerë në kontekste të ndryshme.

Komunikimi në
gjuhët e huaja

Nënkupton njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë që në formën e shkruar apo të folur të
komunikojë, duke përdorur fjalë dhe shprehje në gjuhën e huaj, duke pasur parasysh
specifikat shoqërore, kulturore dhe specifikat tjera të bashkëbiseduesit dhe rrethit
të tij kulturor – të kuptuarit ndërkulturor.

Kompetenca matematikore
dhe kompetencat
kryesore në shkencat
natyrore dhe teknologji

Nënkupton njohuritë, shkathësitë dhe aftësitë që të përdorin dhe prezantojnë nivele
të ndryshme të komplesiteti të përmbajtjeve matematikore, logjike, hapësinore dhe
përmbajtjeve të tjera me numra, formula, tabela, grafikone, modele etj ashtu që të
zgjedhin problemet në jetën e përditshme, në punë dhe në punimin e hulumtimit
shkencor. Ato mundësojnë përdorimin e njohurive shkencore dhe metodologjisë
me synimin për të kuptuar fenomenet natyrore dhe parimet teknologjike ashtu që
individët me mirëkuptim dhe me përgjejgësi do të veprojnë në mjedisin ku jetojnë
në përputhje me nevojat dhe dëshirat.

Kompetenca digjitale

Aftësia për të aplikuar teknologjinë e informimit dhe të përdorurit kritik për punë,
kohë të lirë dhe komunikim. Kjo kompetencë i referohet aftësisë së menaxhimit të
informatave dhe komunikimit përmes internetit

Mësoni se si të mësohet

Përfshin njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për menaxhim e organizuar, efikas dhe
të vazhdueshëm, të të mësarit vet ose në grup. Miratimi dhe zbatimi e njohurive
dhe aftësive të reja paraqitet në raste të ndryshme: në jetën e përditshme, në punë,
në edukim. Motivimi dhe vetëbesimi janë komponentet më të rëndësishme të kësaj
kompetence.

Kompetenca shoqërore
dhe qytetare

Nënkupton njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për pjesëmarrje efikase, përgjegjëse
dhe konstruktive në jetën shoqërore, njohja dhe respektimi i normave shoqërore – që
manifestohen si në jetën e përditshme private duke iu referuar individëve ashtu edhe
në rrethin më të gjerë dhe në punë. Për qëllim ka përmirësimin e kualitetit të jetës
në bashkësi, pengimin ose zgjidhjen e konflikteve.

Sensi për iniciativë
dhe ndërmarrësi

Nënkupton njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë e individëve që t’i shndërrojnë idetë në
veprime, që vetë të inicojnë ndonjë ndryshim dhe të marrin përgjegjësi për realizimin
e tij. Duke përfshirë kreativitetin, inovacionet/risitë si dhe gatishmërinë për të marrë
përsipër rrezikun, si dhe aftësinë për të planifikuar dhe menaxhuar me projektet me
qëllim që të relizojnë synimet, që të përfitojnë nga mundësitë të cilat janë në mënyrë
etike dhe praktike në përputhje me interesat e bashkësisë.

Vetëdijësimi kulturor
dhe shprehja

Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për vlerësimin dhe shprehjen kreative të ideve,
eksperiencave dhe ndjenjave përmes muzikës, lëvizjes, letërsisë, përmes të gjitha
llojeve të artit dhe përmes të gjitha mediave.

Key competences for lifelong learning, EU
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Materiali moderues: Kartat me përshkrimin e shkurtër të modulit:
>> vetënjohja – Nxënësit njohin vetën, interesimet, preferencat, potencialet e veta, aftësitë, vlerat, tipin e vet
të të mësuarit, gatishmërinë për punën në grupe dhe ndërtojnë fotografinë për vetën në lidhje me botën
e punës dhe shkollimit;
>> informimi për profesionet dhe karrierat – nxënësit informohen për botën e punës duke u njohur me
fushat e punës dhe profesioneve, indikatorët dhe kundërindikatorët për profesionet e caktuara, për profilet
arsimore dhe aspektet e shkollave të mesme me hulumtimin aktiv nga burimet e ndryshme.
>> rrugët e edukimit dhe rrjeta e shkollave – nxënësit mësojnë rrugët e edukimit dhe të karrierës deri te
shkolla dhe profesioni i dëshiruar;
>> takimet reale me botën e punës – nxënësit në kontakt të drejtëpërdrejtë me përfaqësuesit e profesioneve
verifikojnë zgjedhjen e vet për shkollën dhe profesionin e preferuar, informohen për profesionet, shkollimin
dhe karrierën, përmes pyetjeve në ndërmarrje, të të provuarit të profesionit, përcjellja në praktikë, përcjellja
në punë, Dita e vajzave/djemëve, takimi me përfaqësuesit e profesioneve, praktika. Për realizimin e takimeve
reale është e nevojshme përgatitja sistematike brenda shkollës, si dhe përgatitja e përfaqësuesit/ses të
profesioneve dhe vendeve të cilat nxënësit do t’i vizitojnë (ndërmarrjet/organizatat/institucionet/kompanitë);
>> marrja e vendimit për zgjedhjen e shkollës dhe profesionit – sjellja e vendimit për zgjedhjen e shkollës
dhe profesionit në mënyrë të pavarur, të matur dhe përgjegjëse.
Punëtoria 3 NË BOTËN E INTERESIMEVE
Fleta e punës: Për çka jam i/e intereseuar
INTERESIMET
Të jem në mes të njerëzve
Të mirrem me fëmijët
T’i ndihmoj njerëzve të vjetër dhe të sëmurë
Të angazhohem për të tjerët
Të mirrem me vetvetën
Puna me kafshët, kujdesi…
Të jem jashtë
Të jem në lëvizje
Moda
Të mundohem fizikisht
Teknika
Muzika, t’i bie ndonjë instrumenti ose të këndoj
Kimia
Gjuhët
Vendet e largëta
Gatimi
Që vet vetës t’ia ndajë punën
Organizimi
Elektronika
Fotografimi, vizatimi, dizajnimi
Puna në kopsht, kultivimi i bimëve
Që të mirrem me mendimet e njerëzve të tjerë
Drejtësia
Gjithçka në shëndetësi
Që diçka të planifikoj, konstruktoj
Reklamat
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Më intereson shumë

Më inetreson pjesërisht Aspak nuk më intereson

Punëtoria 5

NË BOTËN E SHKATHËSIVE DHE AFTËSIVE
Fleta e punës: Tregoji talentet dhe aftësitë e tua
Në punën në grupe mësoni shkathtësitë dhe aftësitë tuaja. Luaj me çiftin tçn lojën „Letra, guri,
gërshërët“. Detyra yte është të shkruash notën me të cilën e vlerëson vetën në bazë të përshkrimit,
në ndonjë punë dhe të shkruash se si të vlerëson çifti.
Talenti/aftësia

0

1

2

Shkathësia: te ndërtimi i
objekteve të vogla, riparimi…

Jo /ie shkathët

Mesatar/e

i/e shkathët

Forma e trupit, shëndeti:
mirrem me sport, eci…

Shpejtë lodhem

Kryesisht jam
rezistent/e

i/e fortë
i/e qëndrueshëm

Koncentrimi: te sendet që pak
më interesojnë, unë jam…

i/e hutuar
pa vëmendje

Mjaft i/e
vëmendshëm

Shumë i/e
koncentruar

Mbajtja në mend (fjalëve,
numrave): I mbaj në mend tekstet
e mësuara, fjalët, numrat…

Pothuajse as i
mbaj në mend

Relativisht gjatë

Shkëlqyeshëm

Imagjinata: kur shkruaj ese, bëj
vizatime, kur bëj zgjidhjen e
problemeve praktike kam…

Kurrfarë ose
pak ide

Nganjëherë
ide të mira

Kryesisht ide
të mira

Talenti gjuhësor: tekstet, fjalët, fjalitë,
i mësoj dhe i kuptoj në mësim…

Me mjaft
mundim

Mirë

Shumë
shpejtë dhe
shkëlqyeshëm

Talenti matematikor: bëj zgjidhjen e
detyrave kompjuterike, detyrave nga
matematika dhe fizika dhe të gjitha
tjerat që kanë lidhje me numrat…

Me vështirësi
dhe jo saktë

Shpesh mjaft
lehtë

Shumë shpejtë
dhe sigurtë

Vizatimi dhe dizajnimi: për
vizatim të lire dhe dizajnim….

Kam pak talent

mesatar/e

shumë i/e
talentuar

Vizatimi gjeometrik: vizatimi
im gjeometrik është…

jo i pastër

mesatarisht
i pastër

shumë preciz
dhe i pastër

Talenti për problemet teknike: konteksti
dhe funksiinimi i paisjeve dhe makinave
teknike, përdorimin e veglave e kuptoj…

vetëm me
shumë vështirësi

mesatarisht

shumë shpejtë
dhe saktë

Sensi për forma: te vizatimi, dizajni, bërja
e sendeve të vogla dhe artizanateve,
gjërat më shkojnë për dore…

rrallë

Mund të
përdoren

Mirë dhe bukur

Aftësia orientimit hapësinor: mundem
ta paramendoj se si planet, skicat,
vizatimet duken në realitet….

kryesisht
vështirë

mesatarisht

lehtë dhe pa
problem

Ndarja, planifikimi: tek aktivitetet e
detyrave dhe punëve të tjera kohën
time të lire mund ta ndajë….

vështirë

mjaftë mirë

me paramendim
dhe
shkëlqyeshëm

Të menduarit ideor: pyetjet teorike
dhe kontekstet logjike i kuptoj

mjaft vështirë

mjaftueshëm

Shumë lehtë

Unë

Ti
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Punëtoria 11 SI/ÇFARË JAM NË GRUP
Fleta e punës: Lista për evaluimin (vlerësimin) e punës së grupit
Në kuadër të grupit, lexoni me kujdes përshkrimin e ngjarjeve gjatë ndërtimit të shtëpizës prej
smokit dhe çaçkalicave. Me shenjën që nënkupton mirë ose ok nën figurën e buzëqeshur në
tabelë shkruani nëse i gjithë grupi është dakord ose shumica që pohimi është i saktë; nën figurën
indiferente (kolona në mes) kur nuk mund të bini dakord; nën figurën e mërzitur kur shumica
e grupit nuk pajtohet me pohimin ose thënien.
PËRSHKRIMI DHE RRJEDHA E PROCESIT përmes shprehjeve/pohimeve
Ka ekzistuar marrëveshja/plani se si do ta bëjmë
Iu kemi përmbajtur marrëveshjes gjatë gjithë kohës së kryerjes së detyrës
Iu kemi përbajtur marrëveshjes pak a shumë/si kur
Kemi inkurajuar njëri tjetrin gjatë punës
Kemi mundur të gjithë në mënyrë ta barabartë të marrim pjesë në punë
Ka pasur persona që kanë imponuar mënyrën e vet të punës
Ka pasur persona që gjatë gjithë kohës janë tërhequr anash
Jemi të kënaqur se si kemi bashkëpunuar në mes veti
Atmosfera në grup ishte pozitive
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Punëtoria 12

MËNYRA IME E TË MËSUARIT
Fleta e punës: Cili tip i tëmësuarit jam
Para teje gjendet lista e tipeve të ndryshme i të mësuarit. Nënvizo në listë ato veprime dhe sjellje
për të cilat mendon se i referohen sjelljes tënde gjatë të mësuarit.
CILI TIP I TË MËSUARIT JAM – sjelljet për tipin e të mësuarit
Të mësuarit është aktivitet i i fokusuar në arritjen e njohurive dhe aftësive të cilat shkaktojnë ndryshime relativisht
të qëndrueshme të personalitetit të shkaktuara nën ndikimin e ekperiencës individuale.
AKUSTIK

VIZUAL

MOTORIK

Dëgjoj

Shoh

Të prezantuarit

përgjoj

vështroj

të marrurit erë

marr në pyetje

të qenit i vetëdijshëm

të shijuarit

mësoj

të vërejturit

ndjenjat

kuptoj

të depërtuarit

të kuptuarit

më vie në vesh

të mësuarit

të prekurit

kuptoj nga rrëfimi

të zbuluarit

të shfaqurit

ngreh veshët

të gjeturit

të materializuarit

tingëllima

të njohurit

të punësuarit

bisedoj

të pamurit

të kryerit

shpjegoj

të mbajturit sytë hapur

të zbatuarit

diskutoj

të zhyturit në mendime

të zbatuarit në praktikë

mendoj

të trilluarit

të marrurit përsipër

theksoj

të menduarit

të përmbushurit

llomotis

të pasurit në mendje

të bërit të praktikuarit

ban fjalët

të pasurit parasysh

të arriturit e qëllimit

pëshpërit

të abstrakuarit

të hulumtuarit në teren

flet

të kërkuarit

parandjenja

deklaron

të priruit

të vërejturit

të qenit i qartë

të marrurit parasysh

të pasurit përshtypjen

të përmendurit

të bërit të dukshme

të bërit i/e vetëdijëshëm/me

artikuloj

të sjellurit në pikë të ditës

të fusësh hundën gjithkund

lajmëroj

të vendosurit në plan të parë

të pasurit e ndjenjës

paralajmëroj
citoj
njoftoj
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Fleta e punës: Cfar tipi i të mësuarit jam
Para teje është lista e këshillave për tipet e ndryshme të të mësuarit. Lexoji këto këshilla, e
veçanërisht me kujdes për tipin tënd të të mësuarit.
Këshillat për tipet e ndryshme të të mësuarit
TIPI AKUSTIK I TË MËSUARIT

TIPI VIZUAL I TË MËSUARIT

Më së miri mëson me anë të të
dëgjuarit dhe pëlqen: rrëfimet, të
dëgjojë informacione, të dëgjuarit,
diskutimin dhe argumentimin me të
tjerët, shkëmbimin e mendimeve

Më së miri mësojnë kur shohin
Më së miri mësojnë me anë
diçka dhe pëlqejnë: ilustrimet, hartat, të ndonjë aktiviteti dhe dojnë
fotografitë, grafikonet, diagramat,
veprimet, lëvizjen, shetitjen
prezentimet në power point, sllajdet,
posterat, tabelat, modelet, kartat,
ngjyrat, folitë, mjetet multimediale:
kompjuterin, TV, projektorin.

Lexo me zë materilin dhe thuaj
me zë atë çka ke mësuar

Me anë të skicave dhe grafikoneve
të plotësohet mësimi i cili
duhet të mbahet në mend

Mësimet që duhet mësuar –
edhe një herë të shkruhen

Inçizo materialin në kasetë

Të ndërtohen posterat e
kontrolluar lidhur për mësimin

Të sigurohen veprime të mjaftueshme

MP3 player shpesh të
lëshohet shpesh

Të vendosen fotografitë ose „smilies“ Të thuhen fjaltë në lëvizje
në fletore dhe listat e punës

Të shtruarit e pyetjeve në mësim

Me markerat e ndryshëm të
theksohet ajo çka është me rëndësi

Të shkruarit me dorë në ajër

Të folurit duke ushtruar në shtëpi

Konceptet e rëndësishme të
shkruhen në stikera dhe të
ngjiten në vende të dukshme

Të mësuarit gjatë shëtitjes

Me çiftin përsëritni me zë
mësimin dhe pyetni njëri-tjetrin

Të shfrytëzohen slljadet
ose ekzaminimet

Mbarështrimi i hapsirës së punës
me fotografi dhe postera

Të shkruarit e fjalimit dhe prezantimit Të përgatitet harta e trurit
Të lexohet me zë mësimi dhe të
thuhet me zë pjesa e mësuar

52

Me anë të skicave dhe grafikoneve
të plotësohet mësimi i cili
duhet të mbahet në mend

TIPI MOTORIKO/PRAKTIK
I TË MËSUARIT

Mësimet që duhet mësuar –
edhe një herë të shkruhen

Punëtoria 15

FOTOGRAFIA E BOTËS BASHKËKOHORE TË PUNËS
Lista e punës: Kompetencat kyçe për profesione dhe jetën e punës
Mbaje edhe ti listën tënde të kompetencave kyçe për profesionet për shekullin 21. Shkruaj sëpaku
një aktivitet të cilën dë ta ndërmarrësh që në të ardhmën të punosh në avancimin e kompetencave
tua të nevojshme për jetën e punës.

Aftësitëe
nevojshme
për JETËN E
PUNËS

Titulli

Përshkrimi

1. TË MËSUARIT PËR
TË MËSUAR

1. Personi I punësuar di herë pas here të zhvillojë
aftësi të reja dhe t’I përdorë ato në punën e vet.

2. JU E DINI SE
SI, NJOHURIA
DHE AFTËSIA
(know-how)

2. Personi i punësuar është në gjendje të kërkojë,
shfrytëzojë dhe përshtat informatat dhe të përdorë
ICT në punën e vet

3. AFTËSITË A
ARSYETUARA
DHE MARRJA
E VENDIMIT

3. Personi i punësuar është në gjendje të përcjellë
gjërat dhe ngjarjet nga perspektiva të ndryshmedhe
vlerëson çështje të ndryshme të cilat janë të
lidhura me ta.
3. Personi i punësuar është në gjendje të sjellë
vendime të bazuara në informatat që mometalisht
janë dispozicion.

4. AFTËSITË E
KOMUNIKIMIT
DHE NJOHJA E
GJUHËVE TË HUAJA

4. Personi i punësuar është në gjendje të dëgjojë, të
komunikojë dhe të veprojë sëbashku me njerëzit
e ndryshëm dhe në situata të ndryshme.
4. Personi i punësuar sëpaku një gjuhë të huaj
e zotëron aq mirë sa mund të punojë duke e
shfrytëzuar atë.

5. TË MËSUARIT DHE
MËSIMDHËNIA
NË GRUP

5. Personi i punësuar është i aftë të ndajë informatat
dhe t’i udhëheqë kolegët në grup ashtu që i gjithë
grupi të arrijë nivelin më të lartë të diturisë, se sa
që një individ do të kishte mundur vetë ta arrinte.

6. MENDIMI KREATIV
DHE ZGJIDHJA
E PROBLEMIT

6. 
Personi i punësuar është i aftë të definojë
problemin dhe të gjejë lidhjen në mes opcioneve
të zgjedhura dhe pasojave.

7. LIDERSHIPI DHE
ORIENTIMI KAH
E ARDHMJA

7. Personi i punësuar ka vizionin e punës dhe rolet e
veta në punë ose rolin e departamentit ashtu që
i përshtatet misionit dhe synimeve të organizatës.

8. AFTËSIA E
VETËUDHËZIMIT DHE
VETËZHVILLIMIT

8. Personi i punësuar është i aftë që të kontrollojë
karrierën e vet, të ketë vizion, të punës së vet dhe
të koncentrohet në realizimin e atij vizioni.
8. Personi i punësuar njeh aftësitë dhe njohuritë e
punës së vet dhe është në gjendje t’i arrijë ato.

Aktivitetet

Kompetencat e nevojshme për jetën e punës të cilat i ka definuar
Bashkimi evropian (autorja Helja Hatonen, Finlandë)
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Punëtoria 17 LIDHJA E FUSHAVE PUNËS ME PROFESIONET
Lista punuese: Fushat e punës dhe profesionet

Përkujdesja personale dhe shoqërore rreth njerzve

Shërbime biznesore dhe në sferën e punës

Punë në sferën e ofromit të
ndihmës për njerëzit.

Tregëtia, hotieleria dhe turizmi

Shërbime personale

Ekonimia, Drejtësia dhe administrata.

Puna me bimë dhe kafshë

Kultura, arti dhe mediat

Puna me bimë

Kultura dhe arti

Puna me kafshë

Informimi publik dhe mediat

Teknika

Teknologjia
Elektroteknika

Gjeologjia, Xehtaria, Hidrometeorologjia

Maqineria

Kimia, farmacia dhe teknologjia

Ndërtimtaria dhe arhitektura

Prodhimi industrial

Trafiku dhe Telekomunikacioni

Zanatet
Zanati artistike

Mbrojtja dhe siguria
Ushtria dhe Policia

Ushtria dhe Policia
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Zanate bashkëkohore

Zanate të vjetër

Lëmitë profesionale: KUJDESI PERSONAL DHE SHOQËROR NDAJ NJERËZVE
PUNA NË OFRIMIN E NDIHMËS NJERËZVE NË NEVOJË / Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën trevjeçare: kujdestar/e shëndetit16, masazhist/ere
>> Me shkollën katërvjeçare: motër medicinale – teknik/e, infermiere e gjinekologjisë-obstetrisë –teknik/e,
infermier/e- edukator/e, inermiere e pediatrisë – teknik/e, infermiere e stomatologjisë – teknik, teknik/e
i fizioterepisë, teknik/e laboratori…
>> Profesioni fetar me shkollën pesëvjeçare – Teolog dhe drejtimi për priftërinj.
>> Me shkollën e lartë të studimeve profesionale: edukator/e profesionale për punë në institucionet parashkollore,
infermiere profesionale – teknik/e, rentgenolog/e profesionist/e mjekësor/e,mjek/e profesionist/e për dietë,
fizioterapeut/e profesionist/e, terapeut/e profesionit/e, mami-infermiere profesioniste –teknik/e……
>> Me fakultet: mësues/e, mjek/e, pikolog/e, pedagog/e, pedagogu/ja special/e, punëtor/e social/e, andragog/e
avokat/e, teolog/e….
SHËRBIMET PERSONALE / Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën trivjeçare: frizer/e për meshkuj, frizer/e për gra, manikyr-ist/e – pedykir-ist/e …
>> Me shkollën katërvjeçare: masker/e i/e skenës, parukier/e, teknik/e i/e kozmetikës,
>> Me shokllën e lartë të studimeve profesionale: grimer/e profesionit/e, profesionist/e estetike.
Fushat profesionale: BZNESI DHE SHËRBIMET
TREGTIA, HOTELIERIA DHE TURIZMI / Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën trevjeçare:tregtar/e (shitës/e), kamarier/e, kuzhinier/e, pastiçer/e,
>> Me shkollën katçrvjeçare: teknik/e i/e turizmit, teknik/e i/e hotelierisë,teknik/e i kuzhinës, teknik/e e
tregtisë, agjent/e në tregti, komercialist/e
>> Me shkollën e lartë të studimeve profesionale: ekonomist/e profesionist/e, për marketin dhe tregti,
ekonomist/e profesionist/e për turizëm dhe hotelieri, menaxher/e profesionist/e për gastronomi, menaxher/e
profesionist/e për hotelieri, menaxher/e profesionist/e për restaurane.
>> Me fakultet: turizmolog/e i/e diplomuar, ekonomist/e e diplomuar për menaxhmentin e tregtisë dhe
marketingun.
EKONOMIA, DREJTËSIA DHE ADMINISTRIMI /Profesionet karakteristike:
>> Me shkollëm katërvjeçare: teknik/e i/e ekonomisë, teknik/e e financave, adminitrator/e financiar/e,
nëpunës/e bankar/e, administrator/e biznesi, zyrtar/e për sigurime, teknik/e e drejtësisë, nëpunës/e në
byro, komercialist/e.
>> Me shkollën e lartë të studimeve themelore: ekonomist/e (ekzistojnë departamente të ndryshme, p.sh. për
financa, për kontabilitet dhe banka, për tatime dhe dogana…)
>> Me fakultet: ekonomist/e i/e diplomuar (ekzistojnë drejtime të shumta, p.sh. ekonomist/e i/e diplomuar
për financa, banka dhe sigurime, ekonomist/e i/e diplomuar për kontabilitet, revizion dhe menaxhim
financiar etj), jurist/e i/e diplomuar, menxher/e i/e diplomuar, agroekonomist/e i/e diplomuar.

16 Me qëllim të promovimit të barazisë gjinore dhe mundësive të barabarta me rastin e zgjedhjes së profesionit për burrat dhe për

gratë, të gjitha profesionet janë dhënë edhe në gjinë mashkullore edhe në gjininë femërore, në përputhje me rekomandimet nga
përmbledhja „Propozimi i udhëzimeve për përdorimin e gjuhës së ndijshme gjinore në sferën e komunikimit publik“ (Saviq, Çanak,
Mitro i Shtasni, 2009).
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Fushat profesionale: PUNA ME BIMË DHE KAFSHË/ Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën trivjeçare:kultivues/e lulesh, kopshtar/e, kultivues/e bimësh, prodhues/e bujqësor/e, prodhues/e vere.
>> Me shkollën katërvjeçare: teknik/e bujqësore, teknik/e e veterinarisë, zooteknik/e, teknik/e i hortikulturës,
teknik/e për artitekturë të peisazheve, teknik/e e pylltarisë, teknik/e për gjueti dhe peshkim, mbikqyrës/e i/e parkut.
>> Me shkollën e lartë të studimeve profesionale: veterinar/e profesionist/e agromenaxher/e profesionist/e,
kultivues/e profesional/e i/e pemëve dhe vinës, blegtor/e profesional/e, lëvrues/e profesional/e dhe pemëtar/e
>> Me fakultet: veterinar/e, inxhinier/e e pylltarisë, inxhinier/e e pylltarisë për arkitekturën e peisazheve
dhe hortikulturën/kopshtarinë, inxhinier/e e bujqësisë me drejtime të ndryshme si pemtari dhe vreshtari,
hortikulturë dhe zooteknikë, me rikultivimin e tokës, me teknikën bujqësore, bujqësinë organike,
agroturizmin dhe zhvillimin rural, agroekologjinë dhe mbrojtjen e ambientit jetësor.
Fushat profesionale: KULTURA, ARTI DHE MEDIAT / Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën katërvjeçare: teknik/e dizajnit të ambalazhës, teknik/e e dizajnit të enterierit dhe produkteve
industriale, teknik/e e dizajnit për tekstil, teknik/e e dizajnit grafik, teknik/e për dizajnimin e produkteve
grafike, teknik/e për përgatitjen grafike, fotograf/e, dizajner/e e veshjeve, dizajner i materialeve të tekstilit,
dizajner/e i prodhimeve nga lëkura, interpretues/e i muzikës, bahskpunëtor/e i muzikës, dizajner/e i
tingujve, valltar/e, konservator/e për mallrat kulturore. Gjithashtu veprat artizanale (vizatues nënshkrimesh,
kaliograf/e, argjendar/e i/ objekteve të artit, dhendës/e i objekteve të artit, poçar/e, përpunues/e i/e drurit)
>> Me shkollën e lartë të studimeve themelore: dizajener/e e tekstilit dhe veshjeve, dizajner/e grafik/e, dekorues
i enterierit dhe aranzhimit….
>> Me fakultet: piktor/e, skulptor/e, dizajner/e, regjisor/e, dramaturg/e, aktor/e, skenarist/e, kompozitor/e,
organizator/e e veprimtarive kulturore, historian/e i arteve, fotografist/e akademik/e, konservator/e dhe
restaurues/e i veprave artistike dhe objekteve arkeologjike, gazetar/e, profesionist/e i komunikimit masiv….
Fushat profesionale: TEKNIKA
ELEKTROTEKNIKA / Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën trivjeçare: autoeletricist/e, elektroinstalues/e, elektromekanik/e për paisjet ftohëse dhe termike,
elektromekanik/e për makina dhe paisje, elektromontues/e i rrjetave dhe sistemeve, përpunues/e i kabllove
dhe kyçjes, montues/e i rrjetave telekomunikuese….
>> Me shkollën katërvjeçare: Elektroteknik/e i kompjuterit, i pogonave eletromotorik, i kontrollit të procesit;
elektroteknik, automatik, telekomunikues, multimedial, energjetik; për paisjet ftohëse dhe termike, për
radio dhe video teknikën, për elektronikën në automjete; teknik/e i mehatronikës, administrator/e e rrjetave
kompjuterike, avioteknik/e për paisjet elektronike të aviacionit dhe teknik/e për përpunimin e kabllove….
>> Me shkollën e lartë të studimeve profesionale: departamente të ndryshme në shkollat e larta elektroteknike të
studimeve profesionale (energjetika, telekomunikacioni, teknika kompjuterike, audio dhe video teknologjia …)
>> Me fakultet: inxhinier/e i/e diplomuar i elektroteknikës të drejtimeve të ndryshme (teknika kompjuterike
dhe informatika, elektronika, telekomunikacioni dhe teknologjia informative…)
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MAKINERIA / Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën trivjeçare: bravandreqës, operator/e i makinave të përpunimit, automekanik/e,mekanik/e për
teknikat ngrohëse dhe ftohëse, saldator/e…
>> Me shkollëm katërvjeçare: teknik/e i makinave për konstruim kopjuterik; për kontrollim të kompjuterave;
për automjetet; teknik/e i/e mehatronikës….
>> Me shkollën e lartë/ studimet profesionale: inxhinier/e i/e makinerisë.
>> Me fakultet: inxhinier/e i/e diplomuar i/e makinerisë, e drejtimeve të ndryshme (energjetikës dhe teknikës
procesuale, prodhimi makinerik, mekanika teknike dhe dizajni në teknikë, mekanizimi dhe makineria
struktuore, mehatronika dhe kontrolli…)
NDËRTIMTARIA DHE ARKITEKTURA / Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën trivjeçare: dekorater/e e sipërfaqeve të mureve, kulm-mbulues/e, punëtor/e që mirret me
qeramikë, teneqepunues/e, sharrues/gdhendës druri, laborant/e ndërtimtarie.
>> Me shkollën katërvjeçare: teknik/e i/e ndërtimtarisë për ndërtim të lartë, për ndërtim civil, për rrugë ujore,
për testime laboratorike, teknik/e në gjeodezi, topograf/e etj
>> Me shkollën elartë të studimeve profesionale: inxhinier/e i/e ndërtimtarisë, inxhinier/e i/e gjeodezisë….
>> Me fakultet: inxhinier/e i/e diplomuar i/e ndërtimtarisë, arkitekt/e, inxhinier/e i/e diplomuar i/e gjeodezisë…
TRAFIKU DHE TELEKOMUNIKACIONI / Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën trivjeçare: vozitës/e e automjeteve, ndihmës i shoferit /kondukter/e….
>> Me shkollën katërvjeçare: teknik/e nautik, teknik/e i/e trafikut rrugor, teknik/e i/e tërheqjen/nxjerrjes,
teknik i PTT-së.
>> Me shkollën e lartë të studimeve profesionale: inxhinier/e trafiku….
>> Me fakultet: inxhinier/e i/e diplomuar i/e komunikacionit, inxhinier/e i/e e komunikacionit rrugor,
hekurudhor dhe komunikacionit ajror; logiistika…
Fushat profesionale: TEKNOLOGJIA / Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën trivjeçare: operator/e i mekanizmit në sipërfaqen eksploative…
>> Me shkollën katër vjeçare: teknik/e gjeologjik për gjeoteknikën dhe hidrogjeologjinë; për eksplorimin e
mineraleve, teknik/e i/e minierave, hidrologjia, meteorologjia…
>> Me fakultet: inxhinier/e i/e diplomuar i/e gjeologjisë, (lëndët e para, hidrogjeologjia, gjeoteknika, gjeofizika),
inxhinier/e i/e diplomuar i minierave (teknolog/e ekploatimit sipërfaqësor/ eksploatimet nëntokësore),
meteorolog/e i/e diplomuar….
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KIMIA, FARMACIA, TEKNOLOGJIA / Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën trivjeçare: përpunues/e i/e produkteve kimike, përpunues/e i/e qumështit, prodhues i
produkteve ushqimore, prodhues/e i/e birrës, kultivues i vreshtave dhe prodhues i vinës.
>> Me shkollën katërvjeçare: teknik/e kimiko-teknologjik, laborant/e për kimi, teknik/e për sanitari dhe
ekologji, teknik/e i/e farmacisë, teknik/e ushqimi, teknik/e për teknologjinë kozmetike, për teknologjinë
industrialo-farmaceutike, për mbrojtjen e mjedisit jetësor,për bioteknologjinë, për recilklim.
>> Me shkollëne lartë të studimeve profesionale: inxhinier/e profesional i farmacisë, i ushqimit, i teknologjisë
kimike ose teknologjisë së ujit, analist/e profesional për mbrojtjen e mjedisit jetësor, inxhinier/e profesional
i sanitarisë dhe ekologjisë.
>> Me fakultet: farmacist/e i/e diplomuar, inxhinier/e i/e diplomuar i/e mbrojtjes së mjedisit jetësor, ekolog/e
i/e diplomuar, inxhinier/e e bujqësisë-mbrojtja e bimëve, ose teknologjitë e drejtimeve të ndryshme siç janë
e ushqimit, e inxhinierisë, bioteknologjia, inxhinieria kimike, inxhinieria farmaceutike,për kontrollimin
e cilësisë, inxhinieria e materialit.
PRODHIMI INDUSTRIAL/ Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën trivjeçare: prodhues i veshjeve me punë dore, rrobaqepës/se,përpunues/e i lëkurës dhe leshit,
këpuctar/e, prodhues/e e produkteve ushqimore, qumështit, produkteve kimike, metalo-përpunues,
operator/e i përpunimit me makina, prodhues/e birre, plastikë punues, saldator/e,
>> Me shkollën katërvjeçare: teknik/e tekstili, elektroteknik i procedurës së kontrollimit, teknik/e i ushqimit,
teknik i farmacisë, teknik kimiko-teknolog, teknik për përfundimin grafik, për përgatitjen grafike, për
bioteknologji, për teknologjinë industrialo-teknologjike, për teknologjinë kozmetike, për robotikën.
>> Me shkollën e lartë të studimeve profesionale: inxhinier/e e teknologjisë ushqimore, inxhinier/e e
teknologjisë së tekstilit…
>> Me fakultet: inxhinier/e i/e diplomuar e teknologjisë së ushqimit (prodhimi i produkteve me origjinë
bimore ose shtazore)…
Profesionet profesionale: SIGURIA DHE MBROJTJA / Profesionet karakteristike:
>> Me shkollën katërvjeçare:teknik i sigurisë; mbrojtjet nga zjarri, për siguri të komunikacionit ajror, për
shpëtim të aviacionit, për sigurinë e komunikacionit.
>> Me kursin special dymbëdhjetëmuajsh pas përfundimit të shkollës katërvjeçare: polic/e
>> Me shkollën e lartë të studimeve profesionale:menaxher/e profesional/e për kriminalistikë dhe siguri,
kriminalist/e profesionist/e.
>> Me fakultet: menaxher/e e sigurisë; logjistikës së mbrojtjes; kriminalist/e, inxhinier/e për armët mekanike,
komunikacionit, aviacionit ushtarak, oficer/e, menaxher/e në sistemin e mbrojtjes.
Profesionet profesionale: ZANATET / Profesionet karakteristike:
ARTIZANATET / Profesionet karakteristike
>> (nërtues/e i violine, drurë dhendës/e, përpunues/e i qelqit, argjendar/e, gdhendës/e druri,endëspëlhure
përpunues i mozaikëve, vizatues i nënshkrimeve, kaliograf-e…).
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ZANTATET BASHKËKOHORE / Profesionet karakteristike:
>> Prodhimi dhe përpunimi i ushqimit – bukëpjekës/e, mishprerës/shitës, prodhues i produkteve të qumështit etj
>> Hotelieri – kuzhinier/e, pastiçer/e
>> Tekstili dhe lëkura – këpuctar/e, rrobaqepës/se mode, tapicier/e, shitës artikujsh për burra.
>> Ndërtimtari – dekorater/e i sipëfaqeve të murit, murator/e – fasader-e, teneqepunues, monter-e, ndërtimet
e thata, xhamprerës, operator/e i mekanizmit ndërtimor….
>> Përpunimi i drurit – zdrukthtar/e
>> Dizajni grafik – libralidhës/e, vizatues/e nënshkrimesh, screen printer.
>> Makineria dhe përpunimi i metaleve – automekanik-e, autolimar-e, bravandreqës/e, instalues/-e, mekanik-e i
teknikës ngrohëse dhe ftohëse, mekanik-e optik, orëndreqës-e, armëpunues-e, mekanik/e preciz/e, artar/e….
>> Elektroteknika – autoelektricist/e a, elektromekanik/e, elektroinstalues/e, elektromontues/e
ZANATET E VJETRA/ / Profesionet karakteristike:
>> Përbërës/prodhues i petave(në furra), prodhues i dorëzave, përpunues/e leshi, prodhues i sheshirave/
kapelave, mjeshtër që bën kavo, dyllpunues/e, rrobaqepës/e, jorgan bërës, endës i tekstilit në vek, prodhues
i qilimeve, bakër punues, farkëtar, teneqepunues/e…
http://www.nsz.gov.rs/page/services/sr/planiranjekarijere/vodic.html

Punëtoria 19

PËRGATITJA PËR INTERVISTË
Lista punues: Modeli pyetjeve për intervistim
Mbaj edhe ti listën e pyetjeve të mundshme për intervistë me përfaqësuesit e profesioneve:
>> Si quhet profesioni në të cilin momentalisht punoni?
>> A është ai profesioni për të cilin jeni shkolluar?
>> Si keni ardhur deri te profesioni juaj?
>> A ka ushtruar dikush presion tek ju gjatë zgjedhjes së profesionit?
>> Me çfarë rruge keni ardhur deri te profesioni juaj (shkolla.)?
>> Çfarë punë në kryeni në përgjithësi?
>> Ku e bëni ju punën tuaj?
>> Cilat janë përparësitë dhe mangësitë e profesionit tuaj?
>> Çfarë kritere/kërkesa (intelektuale, aftësitlë sociale-fizike) iu vë profesioni juaj?
>> Si e keni kohën e punës?
>> A keni pasur edhe ndonjë profesion për të cilin keni ëndërruar?
>> A jeni të kënaqur me profesionin tuaj? A kishit vendosur përsëri për të njejtin profesion?
>> A duhet që në profesionin tuaj vazhdimisht të avancoheni, të mësoni edhe më tutje?
>> Çka më shumë dëshironi të arrini, cili është synimi juaj për pesë vitet e ardhshëm?
>> Si do ta këshilloni personin e reth zgjedhjes së profesionit?
>> Si do të dukej analiza e përshkrimit të profesionit?
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Punëtoria 20

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
REALIZIMI I INTERVISTËS
Lista punuese: Kuadri kualifikues për profesionin fizioterapeut/fizioterapeute
Përshkrimi i punës: Fizioterapeutët i ndihmojnë njerëzve të sëmurë dhe të lënduar në rritjen e mundësisë së
lëvizshmërisë, zvogëlimin e dhimbjeve dhe pengimin dhe zbutjen e pasojave të përhershme sëmundjes dhe
lëndimit. Pacientët e tyre janë të sëmuarit me lëndime të kokës dhe shpindës, me pjesë të thyera, me ndezje të
nyjeve, me goditje në tru, me dhimbje të unazava dhe me dhimbje të sistemit nervor, sistemit të qarkullimit të
gjakut, sistemit të frymëmarrjes dhe sistemeve tjera trupore. Roli i fizioterapeutit zgjerohet edhe në pengimin
e dhimbjeve dhe sëmundjeve të sistemit për lëvizje, duke i mësuar njerëzit lidhur me rregullat e qëndrimit dhe
lëvizjes dhe këshillimit për rregullimin e ambijentit (karrika, hapësirat e punës, paisjet). Fiziotereapeutët vlerësojnë
se gjendje shëndetësore e pacientëve të tyre, a në këtë vlerësim është me rëndësi matja e forcës, vërtetimi i ritmit të
lëvizjes dhe përcaktimit i aftësive funksionale. Në bazë apo temel të këtij vlerësimi dhe asaj çka shkruajnë mjekët,
planifikojnë punën me pacientët e tyre dhe e përpilojnë programin, i cili përmban përshkrimin e veprimeve dhe
rezultatet e parapara të terapisë. Gjatë përcjellin gjendjen e pacientëve të vet dhe përparimin, dhe sipas nevojës
i përshtatet programit të fizioterapisë. Në punën me pacientët e palëvizshëm fizioterapeutët aplikojnë ushtrime
të ndryshme ashtu që të ruajnë lëvizjen e nyjeve dhe muskujve që pacientët nuk i përdorin apo lëvizin. Më
vonë inkurajojnë dhe mësojnë pacientët që vetë të bëjnë ushtrimet me qëllim të rritjes së fuqisë, barazpeshës,
qëndrueshmërisë dhe koordinimit të lëvizjeve. Ata aplikojnë dhe rrymën, nxehtësinë, ftohtësinë, ultrazërin
dhe masazhën për zvoglimin e dhimbjeve, ulur ënjtjen ose për të përmirësuar funksionet e sistemit të lëvizjes.
Mësojnë dhe motivojnë pacientët që në mënyrë të rregulltë t’i përdorin patericat, protezat, karrocat dhe paisjet
tjera, të cilat atyre u ndihmojnë në rritjen e shkallës së pavarësisë gjatë kryerjes së aktiviteteve të përditshme.
Gjatë punës dhe formave të ndryshme të shkollimit të vazhdueshëm, fizioterapeutët mund të zhvillojnë
shkathtësi të veçanta të nevojshme për punë në pediatri, gjeriatri, ortopedi, neurologji, kardiologji, gjinekologji
ose në fushën e mjekësisë sportive. Disa fizioterapeutë, përveç që punojnë drejtëpërdrejtë me pacientët, ata
mirren edhe me organizimin, mësimin dhe marrin pjesë në hulumtime.
Kushtet e punës: Kushtet e punës në masë të madhe varen nga lloji i punës, vendi i punësimit dhe gjendjes
në vetë institucionet. Fizioterapeutët mund të punojnë në institucionet shëndetësore në departamentet e
rehabilitimit të pajisura mirë, me të gjitha paisjet e nevojshme, palestër, pishina noti ose shkojnë te pacientët
e shtrirë në njësitë e kujdesit intenziv ose në repartet spitalore. Shumë lloje të terapive fizikale mund të bëhen
edhe në shtëpitë e pacientëve.
Zakonisht punojnë në orët e mëngjesit dhe të pasditës, e nganjëherë edhe në orët mbrëmjes, e vetëm përjashtimitsht
vikendeve dhe festave. Pushimet vjetore janë të shpërndara gjatë gjithë vitit. Puna e fiziotereapeutit/es kërkon
shëndet të mirë dhe kondicion sepse përfshin qëndrimin në këmbë, të ulurit galuç, të gjunjëzuarit, qëndrimit
kërrusur, ngritja dhe lëvizja e paisjeve ndihmëse dhe ofrimi i ndihmës fizike pacientëve gjatë ndryshimit të
pozitës, ngritjes në këmë, lëvizjes dhe përdorimit të pasijeve ndihmëve. Për shkak të natyrës së punës së tyre janë
të ekspozuar ndaj lëndimeve, të cilat zakonisht mund të parandalohen me ekzekutimin e veprimeve të duhura
dhe në masë të vogël infektohet, për çka duhet të aplikojnl mbrojtjen adekuade.
Vetitë e dëshiruara: Një veti shumë e rëndësishme e fizioterapeutit është durimi, sepse rezultatet e terapisë
fizikale shihen vetëm pas punës së kujdesshme dhe këmbngulëse me pacientët. Pastaj fizioterepeuti/tja duhet
të jetë kuadër që t’i ofrojë mbështetje dhe inkurajojë pjesëmarrjen aktive, e veçanërisht kur pacientët heqin
dorë sepse e kanë shumë vështirë ose janë në depresion.
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Poashtu kjo punë kërkon fokusim të mirë në reagimet dhe nevojat e pacientit, ashtu që të jetë në gjendje t'i
përshtatet qëllimeve të terapisë dhe ritmit të punës. Shkathtësitë e komunikuese dhe afësitë për të kuptuar
çdo situatë individuale, janë parakushte për krijimin e besimit dhe bartjes së mesazheve bindëse për rëndësinë
e produktivitetit të terapisë. Për kryerjen e punë së fizioterapeutit/tes nuk është e nevojshme fuqi e veçantë
por të rëndësihme janë qëndrueshmëria dhe kondicioni i mire.
Trajnimi dhe avancimi: Punët: kujdesi dhe përkujdesja mjekësore, përcjellja (e pacientit dhe aparateve), ushtrimi,
dokumentet e kujdesit. Kërkesat: karaker (rezistenca psiqike, solidarizimi, përpikëria, vetëbesimi, gatishmëria të
ndihmojë, durimi dhe preciziteti) fizikisht (qëndrueshmëria, këmbëngulja, shqisat e të prekurit, zhdërvjelltësia
e gishtave, forca) intelektuale (shpejtësia e reagimit, njihuria teorike, aftësia e të mësuarit, kujtesë e mirë,
interesimet për pyetjet nga mjkeçsia dhe shkencat natyrore). Vendi i punës: spitale, klinika, shërbimet e kujdesit
në shtëpinë e pacientit, kujdesi ndaj perosnave të vjetër, rehabilitimi, ordinancat mjekësore. Shkollimi: në varësi
prej nivelit. Profesionet e ngjashme: terapeut/e me metodat alternative, masazher/e, asistent/e e gjerijatrisë.

7.3. Punëtoritë e orientimit profesional për klasën VIII
Vetënjohja

Faza 1

Vetënjohja, hapi i parë në rrugën e orientimit profesional të nxënësit dhe nxënëses në klasen e VIII, dyfishon
vetëdijesimin e prirjeve personale dhe kapciteteve të të rinjëve dhe kontribuon në ndërtimin e imazhit real mbi
vetën përmes takimit me vetvetën „unë“. Studimi i interesimeve, aftësive dhe preferencave, vlerave, testimit të
të folurit publik,shkrimit të autobiografisë në konkursin imagjinar dhe pritjet nga e ardhshmja, shpiejnë në
lidhje me vetë-vlerësimin me zgjedhjen e shkollës dhe profesionit të dëshiruar, që kërkohen në botën e punës.
Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për kërkim, njohja dhe pranimi i vetës, është i një rëndësie të
jashtzakonshme për ndërtimin e vetë-respektit dhe vetëbesimit te vajzat dhe djemtë. Secila porosi dhe secili
gjest i udhëheqësit/ses është me rëndësi të paraqesë inkurajim dhe mbështetje, udhëheqjen sistematikisht të
avancuar të nxënësve dhe nxënëseve përmes hulumtimeve dhe vetë-vlersimit, pranimit të vetës dhe të tjerëve
ashtu si janë, duke kultivuar sinqeritetin dhe tolerancën për bashkëjetesë në bashkësinë demokratike dhe
mjedisin profesional.
Është me rëndësi që udhëheqësi/sja i/e punëtorisë të ndërtojë rrjetën e mbështetjes dhe të përfshijnë prindërit\
kujdestarët në punëtori, ashtu që me këtë do t’i kontribonin avancimit të kompetencave prindërore, ndërsa
nxënësve do t’i siguronin mbështetjen në zgjedhje e shkollës dhe profesionit të dëshiruar.
Takimet e përbashkta të mësuesve, prindërve/kujdestarëve dhe fëmijëve, është me rëndësi të tregojnë gatishmëri
që të dëgjohen ndjenjat, nevojat, dëshirat dhe pritjet e fëmijëve, të shqyrtojnë interesimet dhe vizionin për
të ardhmën, dilemat, pyetjet, brengat… të cilat janë në lidhje me zgjedhjen e profesionit dhe të ardhmës.
Shkëmbimi me nxënësit se çka mësuesit, prindërit/kujdestarët mund të bëjnë që të kontribuojnë në zgjedhjen
e pavarur, të matur, dhe kompetente të shkollës dhe profesionit të ardhshëm, rezulton me atë se ata thjesht
japin atë çka nxënësit kërkojnë dhe presin veprime konkrete, a që për ta nënkupton ndihmë dhe mbështetje.
Jemi të sigurtë që edhe mësuesit, prindërit, kujdestarët kanë pasur një pako jashtëzakonisht të pasur të gjesteve,
fjalëve, veprimeve, të ofruara nga zemra dhe pakushte, që për të rinjët nënkupton lumturi, siguri dhe besim
në rrugën e marrjes së vendimeve me rëndësi jetike për të ardhmën.
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Punëtoria hyrëse 1 PREZANTIMI I PROGRAMIT DHE PORTOFOLIT PËR KLASËN E VIII
>> njohja e nxënësve me programin e orientimit profesional për klasën e VIII përmes lidhjes me
kompentencat kyçe në arsim, shkathtësitë për punë në profesion, me përmbajtjet dhe metodat në
programin e orientimit profesional;
Qëllimet:

>> zhvillimi i shkathtësive të bashkëpunimit përmes motivimit për punë të përbashkët;
>> zhvillimi i kompetencave për mësim gjatë gjithë jetës përmes vizionit të përmbajtjes dhe elementeve
të Portofolit për nxënësit dhe nxënëset e klasës VIII

Metodat:

puna në materiale, shkëmbimi, prezantimi.
1. Programi i orientimit profesional në klasën e VIII
Mini ligjeratat: përkujtimi në programin e orientimit profesional të klasës së VII përmes lidhjes
me kompetencat kyçe në arsim dhe kompetencat e nevojshme për jetën e punës – me cilat
jemi marrë dhe në cilën mënyrë.

Sekuencat e
trajnimit

2. Reporterët hulumtojnë – Nxënësit\set marrin listën e pyetjeve për hetimin/intervistimin e
moshatarëve të vet:
>> Cilat njohuri,shkathtësi, aftësi i keni avancuar/ndërtuar përmes puntorisë së OP ashtu që të jeni
të plotësuar në shkollë, punë dhe në jetë, pa marrë parasysh se me cilin profesion jeni marrë?
>> Cilat njohuri,shkathtësi, aftësi ju duhen për shkollën dhe profesionin, për të cilin jeni shumë të
interesuar?
>> Çka do të veçonit si diçka që ju ka pëlqyer më së shumti gjatë orëve/punëtorive të orientimit
profesional? Cilat tema dhe cilat aktivitete do t’i kishit rekomanduar edhe për lëndet tjera, si do
të arrinit njohuri, shkathtësi, aftësi të cilat ju shpiejnë deri te shkolla dhe profesioni i dëshiruar, si
më lehtë do t’i realizonit synimet e juaja profesionale dhe personale?
>> Çka mund shkolla (kush në shkollë dhe çka konkretisht) të bëjë që t’ju inkurajojë në marrjen e
pavarur të vendimit lidhur me zgjedhjen e shkollës dhe profesionit të dëshiruar?
>> Si do t’i bëni që prindërit/kujdestarët tuaj të mbështesin zgjedhjen tuaj personale të shkollës dhe
profesionit të dëshituar?
3. Raportimi i punës së reporterit
Reporterët përmbledhin përgjigjet e marra gjatë intervistimit. Nga prezentimi krijohet enigma
(puzzle) grupore, duke shtuar rezultatet nga të gjitha intervistat.
4. Prezantimi i programit të orinetimit profesional për klasën e VIII
Udhëheqësi\sja prezanton përmbajtjen e programit të orientimit profesional për klasën e VIII
metodat e punës dhe dinamikën e realizimit. Lidhur me pjesët e përmbajtjes dhe metodat
nga programi i orientimit profesional për klasën e VII me kompetencat kyçe në arsim dhe
kompetencat për punë dhe punën e jetës.
5. Shfletimi i Portofolit për nxënësit dhe nxënëset në çifte
Përkujtimi: për çka shërben portofolio dhe si plotësohet. Nxitja e nxënësve që të krijojnë vizionin
e përmbajtjes dhe elementet e Portofolit personal përmes punës në çifte, si plotësim të Portofolit
të krijuar në klasën e VII.
6. Prezantimi në grupe të mëdha, prezantojnë çiftet që dëshirojnë
Udhëheqësi/sja thekson rëndësinë e pranimit të konceptit të të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe
zhvillimit të kompetencave për vetë-vlersim dhe planifikimin e të ardhmes.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe, puna në çifte.

Materiali
moderues:

62

fletat A4, fletat flip çart, fllomasterët,markerat, stikerat.
-programi i orientimit profesional për klasën e VIII.
Lista e punës: Kompentencat kyçe në arsim.
Lista e punës: Kompetencat e nevojsme për punën e jetës.

Punëtoria 2

GRAFIKONI I INTERESIMEVE
>> zhvillimi i kompetecave për punën e jetës përmes pasqyrimit të fituar në interesimet personale
dhe vetë-vlersimit të interesimeve përmes renditjes;
Qëllimet:

>> motivimi për zhvillimin e interesimeve në kontekste të ndryshme dhe zbulimit të lidhjes së
interesimeve me profesionet;
>> zhvillimi i aftësive të organizimit dhe menaxhimit të interesimeve personale.

Metodat:

brainstorming, puna me kartela, renditja.
1. Si e kaloj kohën time të lirë – breinstorming.
2. Ndarja në 4 grupe

Sekuencat e
trajnimit

3. Loja me kartela
Secilit grup i ndahet kompleti i kartave me interesimet e shënuara në to dhe disa të zbrazëta.
Detyra është të shqyrtojnë ofertën e interesimeve në kartela dhe të shkruajnë interesimet e veta
në të zbraztën, të mendojnë se me cilat aktivitete të shënuara në karta do të donin të mirreshin
dhe i mbajnë ato karta. Loja vazhdon ashtu që secili vendos tri kartat e veta para veti dhe nëse
dëshiron mund të ofrojë zëvendësim kartës së interesit, duke argumentuar se cilat interesime i
mban dhe pse, dhe cilat dhe pse i ofron për zëvendësim. Loja mbaron kur secili është i knaqur
me kompletin e vet të kartave.
4. Shkëmbimi-procesi i bisedimeve në grupe
Kush dëshiron, shkëmben, në grup të madh njohuritë rreth procesit të zgjedhjes së interesimeve
dhe negociatave për ndërrimin e kartave.
5. Mbushja e: sferave se çka dëshiroj të punoj në kohën e lirë dhe si kjo më çon deri te profesioni
dhe shkolla ime e ardhshme.
6. Grafikoni i interesimeve
7. Ekspozita e grafikonit të interesimeve
8. Reflektimi përmes diskutimit: Cilat janë interesimet e mia, me çka më së shpeshti dhe më me
qef merrem në kohën e lirë, të cilën e bëj sipas prirjeve të mia, ku qëndron lidhja e interesimeve
me shkollën dhe profesionit e ardhshëm

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna individuale, puna në grupe.

Materiali
moderues:

kartat me interesimet (për secilin nga 3 karta); Lista e punës: Lista e intersimeve – renditja,
grafikoni i interesimeve.
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Punëtoria 3 NË BOTËN E VIRTYTEVE DHE VLERAVE
>> zhvillimi i kompetencave shoqërore dhe qytetare përmes vendosjes së sistemit të vlerave;
Qëllimet:

Metodat:

>> vetë-vlersimi i sistemit të vlerave dhe pranimi i vlerave të të tjerëve;
>> zhvillimi i bashkëpunimit përmes krijimit sistemit të përbashkët të vlerave, i cila çon deri te
kënaqësia dhe suksesi në punë dhe në jetë.
brainstorming, klaster – testimi me anën e kartave
1. Brainstorming në temën: Vlerat
Lista e vlerave më të rëndësishme në të cilat ishin mbështeten dhe e cila i bën që të sillen
një mënyrën e caktuar, e që kontribuojnë në zhvillimin e tyre dhe marrdhëniet cilësore me të
tjerët përreth.
2. Ndarja në grupe – me ndihmën e lojës „atom“
Pyetja për shkëmbim në atom: „Çka vlerson te heroi\ina i/e preferuar nga filmi? Çka vlerson
te shoku\shoqja më e mirë?“

Sekuencat e
trajnimit

3. Krijimi i piramidës së vlerave
Grupet shkëmbejnë vlerat e veta dhe argumentojnë pse është kjo e rëndësishme për ata, pastaj
me anën e kartave ku janë shënuar vlerat (udhëheqësi\sja i jep secilit grup kartat në të cilën
janë shkruar vlerat: këmbëngulja, ndershmëria, vlera, mirëkuptimi, durimi, mirësia, drejtësia,
guximi, qetësia, pavarësia, vendosshmëria, besimi në të tjerët, kujdesi, imagjinata, vullneti i mirë,
mirënjohja, përgjegjësia, forca, falja, zgjedhja e lirë, dhembshuria, dashuria, bujaria, ndihmesa,
bashkëpunimi, mbështetja, sinqeriteti, besimi në vete) ndërtojnë piramidën e vlerave dhe me
marrëveshje i rangojnë ato.
4. Prezantimi i punës së grupit
Secili grup prezenton piramidën e vet të vlerave dhe përshkruan procesin e sjelljes së vendimit
për vendin e vlerave në piramidës, thekson se cilat janë vlerat më të rëndësishme dhe i lidh
me nevojat.
5. Reflektimi rreth vlerave
Vlerat për të cilat mbështetemi i përshtataten nevojave tona, motivojnë dhe përcaktojnë sjelljet
tona: rëndësia e vlerave të edukuara, të cilat i kontribuojnë zhvillimit personal dhe zhvillimit
të bashkësisë dhe vendosjen e bashkëjetesës harmonike në bashkësi; rëndësia e kultivimit
shkathtësive për bashkëjetesë në shoqërinë demokratike, ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe
zhvillimi i tolerancës ndaj të tjerëve.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

fletat flip çart, fllomasterët, markerat, kartat e virtyteve dhe vlerave për piramidën.
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Punëtoria 4

VETËNJOHJA - KY/KJO JAMË UNË
>> zhvillimi i shkathtësive të komunikimit përmes dialogut konstruktiv dhe pozitiv;
Qëllimet:

>> zhvillimi i shkathtësive të nxënësit dhe nxënëses që të shprehen dhe të pranojnë të tjerët ashtu
si janë;
>> zhvillimi i kompetencave digjitale

Metodat:

ese.
1. Zbulimi i vetes
Çdo nxënës\se merrë nga 4 fletëza njgjitëse (stikera) me detyrën që të shkruaj në fletëza: e
verdha: interesimet; e kuqja: vlerat; e gjelbërta: aftësitë dhe talentet e veta, e kaltërta: profesioni
i dëshiruar.
2. Shetitja dhe prezantimi
Me stikerat e „zbukuruarr“ fletëzat, shetiten nëpër klasë, në takim me të tjerët prezantojnë
interesimet e veta, aftësitë, vlerat dhe profesionin e dëshiruar, dhe shqyrtojnë ngjajshmëritë dhe
dallimet në kuadër të shkëmbimit.

Sekuencat e
trajnimit

3. Shkruarja e autobiografisë
Për profesionin e tyre të dëshiruar është shpallur konkurs. Paraqiten në konkurs dhe për këtë
qëllim shkruajnë autobiografinë.
4. Prezantimi i autobiografisë
Udhëheqësi\ja përmbledh të gjitha autobiografitë dhe shpjegon mënyrën e prezantimit: rastësisht
do të lexoj ndonjë autobiografi, pa specifikuar emrin e kandidatit\tes, a të gjithë do të mundohen
të qëllojnë se për kë është fjala. Pasi ta qëllojnë, udhëheqësi/sja ia dorëzon autobiografinë me
urimet që nxënësi/sja përkatës është i pranuar në punë.
5. Përmbledhja dhe reflektimi
Të shprehurit e ndjenjave me rastin e zbulimit të vetës dhe njohjes së të tjerëve përmes
prezantimit të tyre.
Vërejtje: dy aktivitet e para në punëtori, mund të punohen alternativisht si „on line“ vetë-vlersimet
e nxënësve në testin e interesimeve dhe aftësitë në Udhëzuesin për zgjedhjen e profesionit në
web adresen: http://www.nsz.gov.rs/page/services/sr/planiranjekarijere/vodic.html

Koha:

45 minuta.

Materiali
moderues:

Stikerat në katër ngjyra; fllomasterat;
Fleta e punës: Autobiografia përmes interesimeve, vlerave, aftësive dhe profesioni i dëshiruar.
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vii
Punëtoria 5

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
SI/ÇFARË JAM UNË NË SHIKIM TË PARË
Qëllimet:
Metodat:

>> zhvillimi i shakthtësive të komunikimit, zgjedhja e problemeve dhe bashkëpunimi, iniciativa dhe
kompetencat sipërmarrëse përmes përparimit të kapacitetit në të folurit publik.
loja e roleve; prezantimi.
1. Brainstorming: „çka vlerësojmë në performancën e tjerëve?“ Udhëheqësi\ja i shkruan në flip çart.
2. Ndarja në 4 grupe: të lindurit në të parin, të dytin, të tretin dhe të katërtin e tremujorit të vitit
3. Gabimi në prezantim – përgatija për prezantim - udhëzimi për punë.
Secili grup merret me të njejtën situatë, por në njërën janë shkaktuar qëllimisht „gabime“ në
paraqitjen publike: grupi përgatit një person i cili luan rolin e shitësit\ses të produktit më të ri
të kozmetikës ose modelit më të ri të telefonave (nga zgjedhja e grupit). Udhëheqësi\ja secilit
grup i jep udhëzime shtesë për realizimin „e gabimit“ gjatë performancës:
>> prva grupa namerno napravi grešku u govoru tela: osoba koja predstavlja proizvod se češe, maše
rukama, vrti se, zeva;
>> grupi i dytë bën gabime në lidhje me njohuritë e materies të cilën prezanton: personi i cili prezanton
produktin sillet i paorganizuar, nuk di ta shpjegojë ku qëndron risia e produktit të dhënë, thrret në
telefon kolegët që t’i pyes çka krejt duhet të thotë, hulumton nëpër letra;
>> grupa e tretë prezanton, „gabimin“ në qëndrim dhe prezenton personin, i cili sillet negativisht
dhe në mënyrë të pakëndshëme: arrogant dhe intrigues, p.sh: „sulmon“ sepse nuk e dëgjojnë me
kujdes, provokon;
>> grupa e katërt në prezantim bën gabime në lidhje me ngjyrën dhe tonin e zërit dhe personi, i cili
prezanton produktin gjatë gjithë kohës p.sh: flet jashtëzakonisht qetë ose me zë të lartë.

Sekuencat e
trajnimit

4. Prezentimi i punës së grupit
Nga një person prej grupit prezanton rolin e vet. Tjetri kontrollon a i kanë vërejtur „gabimet“
në prezantimin publik: në gjuhën e trupit, përkatësisht në njohjen e materialit, të cilin e kanë
prezantuar; në lidhje me qëndrimin ndaj dëgjuesve apo publikës, në lidhje me ngjyrën dhe tonin
e zërit dhe kualitetin e komunikimit.
5. Ushtrimet e shkathtësive të paraqitjes publike
Prezantuesit kthehen, ndërsa grupi ka për detyrë që në bazë të listës së punës: Këshilla për
paraqitje të sukseshme publike, të inkurajojë promotorët/ret që të prezantojnë produktin kështu
që të arrihet kualiteti i paraqitjes publike, prezantimit dhe komunikimit.
6. Prezantacmi i punës së grupit rada grupa
7. Reflektimi dhe përmbledhja e udhëheqësit\ses
Rëndësia e prezentimit, ushtrimet për paraqitje, zbatimi i këshillave për paraqitje publike dhe
sugjerime (leximi i tekstit me zë të lartë në mënyrë të pavarur, vizatimi- fotografitë në strip,
dëgjimi - inçizimi i bisedës suaj në kasetë dhe ridëgjimi, këndimi - i melodisë së njohur duke
pëshpëritur; improvizimi - duke luajtur në performancën e tij sikur të ishte pjesë teatrale, hartimibërja e hartës si një udhëdhëzues për vete, paraqitja e sekuencave të ngjarjeve – shkruajnë 5-6
fjalitë më të rëndësishme, kontrollimi i shkathtësive të paraqitjes publike në bazë vetë-vlersimit
gjatë ushtrimeve).

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe

Materiali
moderues:

Fleta e punës: Këshillat për paraqitje të sukseshme publike.
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Punëtoria 6

PRITJET E MIA
Qëllimet:
Metodat:

>> zhvillimi i kompetencave për të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe shkathtësitë e komunikimit përmes
artikulimit dhe formulimit të pritjeve për të ardhmen;
>> zhvillimi i aftësive lidhur me pritjet për të ardhmen me zgjedhjen e shkollës së dëshiruar dhe
profesionit.
kolazh.
1. Vazhdimi i fjalisë: „Dëshira ime më e madhe është që për 10 vite të bëhem….“
2. Përpunimi i kolazhit në temën: „Unë për 10 vite.“
Udhëheqësi\sja formon çiftet. Çdo anëtar\re bën për vete kolazh-vizionin për vetën për 10 vite
me ndihmën e fotografive nga revista (ku dhe si jetojnë, çka dhe si punojnë, cili është mjedisi,
statusi.)
Mund të bëjnë edhe vizionin e ardhmërisë së vet, vizit-kartat. Gjatë punës çiftet mesveti
shkëmbejnë dhe inkurajojnë njëri-tjetrin për vizionin.

Sekuencat e
trajnimit

3. Prezantimi i vizionit
4. Reflektimi
Pyetja për shkëmbim në grupe të mëdha:
>> Si e sheh ardhmërin tënde në arsimim dhe profesion?
>> Si ndihesh kur njohuritë tua, shakthtësitë, aftësitë vijnë deri te shprehja në profesionin tuaj dhe
jetën personale?
>> A besoni se është e mundur që vizioni juaj të bëhet realitet për 10 vite dhe çka do të bësh për
ta realizuar?
>> A keni mundur që në vizionet për të ardhmën të zbuloni karakterisitkat e përbashkëta dhe cilat?
>> A dallojnë vizionet i vajzave nga prezantimi i atyre të djemëve dhe nëse po, në çka?

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në çifte

Materiali
moderues:

të preruit nga gazeta, imazhet, fotografitë, materiali për kolazh - vizioni im: Unë për 10 vite

Punëtoria 7

PUNA ME NXËNËSIT DHE PRINDËRIT/KUJDESTARËT
>> vetëdijsimi i kapaciteteve të fëmijëve
Qëllimet:

>> respekti per motivet e fëmijëve në zgjedhjen e shkollës/profesionit;
>> avancimi për të mbështetur fëmijët në inkurajimin dhe drejtimine zhvillimit profesional,
>> ndërhyrja në kuptimin e qëndrimeve të prindërve dhe fëmijëve.

Metodat:

ekspozita, shkëmbimi, prezantimi.
1. Vazhdimi i fjalisë:
Prindërit\kujdestarët vazhdojnë fjalinë duke u fokusuar në cilësinë,vetinë e fëmijës së vet, të
cilën më së tepërmi e vlerësojnë: „Unë jam krenar\e baba/nënë…( emri i fëmijës) dhe i/e lumtur
që ka cilësi dhe veti….( tregon vetitë dhe cilësitë e fëmijës)“.

Sekuencat e
trajnimit

2. Gjetja e vizionit të fëmijës
Në hapsirë janë vendosur posterat e kolazhit- vizioni i fëmijëve (ose vizit-kartat e tyre ku emri
i tyre është i fshehur).
Prindërit\kujdestarët mundohen të gjejnë vizionin e fëmijët së vet.
3. Shkëmbimi
Si e keni njohur vizionin e fëmiut tuaj, çka ju ka ndihmuar\nuk iu ka ndihmuar në këtë rast?
4. Prezentimi i kolazhit „Unë për 10 vjet“
Autorët e i kolazheve prezantojnë pritjet e veta dhe vizionin e së ardhmes, shkollës dhe profesionit.
5. Shkolla/profesioni i ardhshëm – këmbimi në çifte
Prindërit\kujdestarët shkëmbejnë qëndrimet me fëmijet e tyre per shkollën dhe profesionin e ardhshëm.
6. Reflektimi
Reflektimi mbi shqyrtimet lidhur me shkëmbimin në çifte Prindërit\kujdestarët-fëmijët.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në çifte, punimi frontal.

Materiali
moderues:

kolazhet me vizionin e ardhmërisë për 10 vjet.
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vii
Faza 2

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
Informimi rreth profesioneve, karrierëa dhe rrugëve të edukimit
Në këtë lëmi nxënësit dhe nxënëset arrijnë që në mënyrë aktive, hulumtuese, të pavarur të mbledhin dhe të
përpunojnë informatat relevante rreth profesionive, nga burime të ndryshme. Hulumtimi i profileve arsimore
dhe rrjetës së shkollave të mesme, kuptimi lidhjes së fushës së punës, kërkesave të profesionit/aftësive dhe
kundërindikacioneve, lidhja e kritereve për zgjedhjen e shkollimit me mundësitë e zhvillimit të karrierës, do të
bëj që të informuar të marrin vendimin rreth zgjedhjes së profesionit. Mbështetja e nxënësve që gjithë materialin
e mbledhur ta fusin në Portofolin e vet dhe shqyrtimi i përkohshëm i rezultateve të informimit rreth profesioneve,
karrierës dhe rrugëve të edukimit, inkurajon dhe avancon kompetencat për vendim-marrje të pavarur.

Punëtoria 8

IMAZHI I BOTËS BASHKËKOHORE TË PUNËS DHE KOMPETENCAT KYÇE PËR PROFESIONET
>> kuptimi i ndryshimeve në botën bashkëkohore të punës bashkohore dhe nevoja e zhvillimit të
kompentencave kyçe për profesionet e kohës bashkohore.
Qëllimet:

>> kuptimi i lidhjes mes konceptit të të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe zhvillimi i kompetencave të
nevojshme për jetën e punës dhe zhvillim të karrierës.
>> kuptimi i rëndësisë së zgjedhjes së shkollës dhe profesionit së dëshiruar dhe planifikimi i vizionit
të zhvillimit të kompetencave të nevojshme per jetën e punës të cilën e dëshiron,
>> ngritjen e vetëdijes mbi barazinë gjinore në botën e punës.

Metodat:

mini ligjeratat, prezantimi, evaluimi.
1. Loja hyrëse „Emri dhe profesioni“
Secili thotë emrin e vet dhe një profesion, i cili fillon me shkronjën e parë të emrit të tij.
Udhëheqësi/sja inkurajon nxënësit dhe nxënëset të shfrytëzojne emrin e profesionit në gjininë e
përshtatshme, çka dhe ai/ajo vet duhet ta bëjë.
2. Fotografi e botës bashkëkohore të punës dhe kompetencat kyçe për profesionet. Mini ligjeratat nga
PPP Fotografia e botës bashkëkohore
Udhëheqësi/sja përdor listën e punës: Kompetencat kyçe për profesionet dhe jetën e punës nga
klasa VII. Disa teza për komentim të e udhëheqësit\ses: Gjatë ndryshimit në botën bashkëkohore
të punës (zhvillimit teknologjik, ndryshimit si pasojë e globalizimit, organizimit fleksibil të punës,
format fleksibile të punësimit, pavarësia më madhe në punë, orari i shkurtë i punës, mundësia
e punës në\nga shtëpia, ndryshimi i roleve gjinore, zgjerimi i shërbimeve dhe profesionet
informative….) paraqiten kërkesave/kritere të reja për të punësuarit.

Sekuencat e
trajnimit

3. Puna në çifte
Biseda në çifte, si ulen, si do ta përshkruanin fotografinë e botës bashkëkohore të punës,
dinamikëne botës së punës, cila kërkesa/kritere vendos dhe cilat janë ato kompetenca kyçe:
njohuri, shkathtësi dhe qëndrime, që secili person duhet t’i ketë kur hyn në botën e punës dhe
profesionit. Udhëheqësi/sja inkurajon çiftet që të rendisin aktivitet e mundshme të cilat në të
ardhmën do t’i udhëzojnë në zhvillimin e kompetencave për jetën e punës.
4. Përmbledhja dhe reflektimi:
Udhëheqësi\sja, në shkëmbim, ndihmon procesin e kuptimit të kompetencave kyçe për jetën
e punës.
5. Përmbledhja dhe reflektimi:
Lidhja e komponenteve me botën bashkëkohore të punës dhe profesionet, qëllimet dhe rezulatatet
e orientimit professional me: karrierat „jokarakteristike“, me orientimin profesional „dinamik“,
format inovative të punës në ndërrmarje; me zhvillimin e orientimit të aftësive për shkollim
dhe profesion.
Duke shënuar përmes prizmës: inkurajimi për zgjedhjen e komponenteve kyçe nga ana ekonomisë
përshkak kënvështrimit ekonomik, sepse ato i kontribuojnë: produktivitetit më të madh, punësimit
më të madh, krijimit të rrethit për risi, „ekonomia e bazaur në njohuritë“ / kjo janë kompetencat.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe

Materiali
moderues:

PPP fotografia e botës bashkëkohore të punës. Lista e punës: Kompetencat kyçe për profesionin
dhe jetën e punës.
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Punëtoria 9

PROFILET ARSIMORE NË SHKOLLAT E MESME
>> kuptimi i definicionit dhelidhjes së koncepteve: fusha e punës-profili arsimor - profesioni;
Qëllimet:

>> njohja me fushat profesionale të shkollave të ndryshme të mesme profesionale,
>> lidhja e profilit arsimor me profesionet në shkollat e mesme profesionale,
>> avancimi për mbështetjen në gjetjen e rrugëve përmes rrjetës së shkollave deri te profesioni.

Metodat:
1.
2.

Sekuencat e
trajnimit

3.
4.

5.
6.
7.
Koha:

puna me kartela, prezantimi
Loja hyrëse: Profesioni enigmatik – lëvizja tipike me pantomima
Një nxënës/se paraqet udhëheqësin/sen e profesionit sipas zgjedhjes së vet, e pastaj paraqet lëvizjen tipike
të atij profesioni. Të gjithë mundohen ta qëllojnë, kush e qëllon, paraqet lëvizjen për profesionin pasues.
Mini ligjerat e udhëheqësit\ses: profilet arsimore
Profili arsimor lidhet me programin arsimor, me të cilin arrihen dituri, aftësi, shkathtësi dhe shprehi
për kryerjen e punëve dhe detyrave të një ose më shumë profesioneve të përafërta. Profili arsimor
mundëson kryerjen e punëve të ndryshme, me çka sigurohet mundësia më e favorshme e punësimit. Kjo
thjeshtëson rikualifikimin, trajnimet shtesë dhe ndryshimet në vendin e punës (vendi i punës ështe grup
detyrash, obligimesh dhe përgjegjësish, të cilat personi i kryen me qëllim të përfitimit të të ardhurave).
Ndarja në grupe
Grupet formohen me tërheqjen e kartës me emrin e shkollës së mesme: makinerisë, ekonomisë,
elektroteknikës, mjekësisë, shkolla për kujdesin e bukurisë.
Lidhja e shkollave të mesme profesionale me profilet përkatëse- puna në grupe
Secili grup në listën e punës: Listat e profileve arsimore për mjekësi, ekonomi, makineri,
elektroteknikë dhe shkollës për kujdes bukurie, shënon ato profile arsimore që cilat i përkasin
shkollës emrin e së cilës e ka tërhequr grupi.
Prezentimi i punës së grupit
Profilet arsimore në shkollën time të ardhshme
Nxënësit në Udhëzuesin për zgjedhjen e profesionit dhe në Konkursin për regjistrim në shkollë të
mesme, gjejnë profilet arsimore për shkollën e tyre të preferuar. E bashkëngjesin në Portofolin e vet.
Reflektimi
45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Mediat:
Materiali
moderues:

CD: Udhëzuesi për zgjedhjen e profesionit, konkursi për regjistrim në shkollë të mesme.
Lista e punës: profilet arsimore për mjekësi, ekonomi, makineri, elektoteknikë dhe shkollën për
kujdes të bukurisë. Lista e punës nga Portofoli: Profili arsimor në shkollën time të ardhshme.

Punëtoria 10

RRJETA E SHKOLLËS SË MESME

Qëllimet:

Metodat:

Sekuencat e
trajnimit

>> zhvillimii i kompetencës së të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe shkathtësive të punës me të dhënat
përmes kuptimit të marrdhënies së termeve: fusha e punës - profil arsimor - profesioni;
>> njohja me fushat e ndryshme profesionale të shkollave të mesme profesionale;
>> lidhja e profileve arsimore me profesionet në shkollat e mesme profesionale,
>> zhvillimi i shkathtësive të punës me të dhënat përmes njohjes me rrjetën e shkollave deri te
profesioni i dëshiruar.
puna në materiale, posterat, prezantimi.
1. Brainstorming në temën: shkollat e mesme në rajonin tim
2. Ndarja në grupe
Grupet formohen me tërheqjen e kartës me emrin e komunës në territorin e së cilës banojnë.
3. Përpunimi i pllakatës: Rrjetat e shkollave të mesme në rrethin/komunën/qytetin tonë. Në bazë të
Konkursit për regjistrim në shkollat e mesme, grupet krijojnë pllakatat dhe paraqesin: emrin e
shkollës së mesme, profilet arsimore, kohëzgjatjen….në mënyrë grafike\ose përmes fotografisë
ashtu siç vet e projektojnë.
4. Prezentimi i punës së grupit.
5. Reflektimi: Dakordimi rreth vendosjen së posterave në Këndin për orientimin profesional

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:
Materiali
moderues:

puna në grupe.
rrjeta e shkollave ne rajon, Konkursi për regjistrimin në shkolla të mesme, Gjej veten – Udhëzues
për nxënësit e ardhshëm të shkollave të mesme, letrat flip chart, markerat.
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Punëtoria 11 KËRKESAT, PROFESIONET - AFTËSITË ADEKUATE DHE KUNDËRINDIKACIONET
Qëllimet:
Metodat:

>> lidhja e fushës së punës me kërkesat profesionale;
>> kuptimi i lidhjes së fushës së punës, kërkesave të profesionit\aftësitë dhe kundërindikacionet;
puna me kartela, prezantimi.
1. Aktivitet hyrëse: përshtypjet e mia nga rruga e aftësimit
Shkëmbimi i përshtypjeve nga rruga e aftësimit, në çka kanë qenë veçanërisht të suksesshëm,
dhe çka kanë zbuluar si diçka të re në lidhje me aftësitë e veta.
2. Ndarja në grupe – të barabarta
3. Kompetenca për botën bashkëkohore të punës
Shkëmbimi në çifte, ashtu siç ulen, si do ta përshkruanit fotografinë e botës bashkëkohore të punës,
çfarë kërkesa/kritere bota e tillë e punës kërkon/vendos dhe cilat janë ato kompetenca kyçe që
çdo person duhet t’i posedojë kur kyçet në botën e punës dhe profesionit, përkatësisht kompetencat
për jetën e punës (kompetencat kyçe janë integrimi funksional i diturisë dhe shkathtësisë,
qëndrimet dhe vlerat, e nevojshme që të zgjidhet problemi i caktuar, aftësia për zgjidhjen e
suksesshme dhe adekuate të problemit), kontributi në portofolin: Kompetencat për jetën e punës.

Sekuencat e
trajnimit

4. Lidhja e fushën të punës (në kartela) me kërkesat, të cilat lidhen me aftësitë për fushat dhe
profesionet - puna në grupe
Secili grup merr kartën me fushat e punës dhe zarfin me kartela – ku janë shënuar kriteret/
kërkesat e profesioneve.
Detyra për grupet: Për çdo fushë të punës gjeni kërkesat /kriteret specifike, të cilat vendosen
para atyreve që duan të punojnë në atë fushë.
5. Krahasimi i zgjedhjes së grupeve me zgjedhjen e pritur
Grupet marrin listën me lidhjen e fushave të punës dhee kërkesave specifike të profesioneve
dhe krahasojnë produktin e vet me një listë e dhënë. Prezentohen grupet e formuara.
6. Kundërindikacionet
Udhëheqësi/sja për të gjitha grupet përgatit zarfet me kartat e prera, në të cilat janë shënuar
kundërindikacionet. Grupet bashkojnë fushat e punës me kartat e kundërindikacioneve dhe i
krahasojnë me Fletën e punës: Fushat e punës, kërkesa/kriteret e profesioneve dhe kundërindikacionet.
7. Reflektimi dhe komentimi i udhëheqësit/ses
Rëndësia e shqyrtimit të kërkesave të profesioneve dhe kundërindikacionet, si kriter për zgjedhjen
e profesionit.
8. Lista e kompetencave në materialin e punës
Shënimi në materialin e punës kompetecat më të rëndësishme sipas tyre, të cilat dëshirojnë
t’i zhvillojnë në shkollimin e vet të ardhshëm deri te profesioni i dëshiruar dhe bota e punës.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

Lista e punës: Fushat e punës, kërkesat/krieteret për profesionet e caktuara dhe kundërindikacionet.
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Punëtoria 12

NJOFTOHEM PËRMES INTERNETIT SE KU PAS SHKOLLËS SË MESME
Qëllimet:

>>
>>
>>
>>

Metodat:
1.
2.

Sekuencat e
trajnimit

>>
>>
>>
>>
3.
4.
5.

Koha:
Forma shoqërore:
Materiali
moderues:

zhvillimi i kompetencave digjitale përmes mbledhjes së informacioneve rreth sistemit të arsimor;
hulumtimet, selektimet, mbledhja e pavarur e informatave relevante nga interneti;
zhvillimi i aftësive te prezantimit grupor përmes përdorimit të burimeve të ndryshme informative,
zbulimi i rrugëve të shkollimit.
posterat, prezantimi, hulumtimi në internet.
Ndarja në grupe në bazë të shkollave që u intersojnë
Njoftohemi për shkollat dhe profesionet nëpërmjet internetit. Grupet marrin fletushkat për shkollat
e mesme dhe mundësinë që drejpërdrejtë të hulumtojnë në internet;
analizojnë dhe prezantojnë shkollat me aspektet vijuese nëpër kartela:
kohëzgjatja e shkollës,
kërkesat/kriteret, të cilat shkolla i vendos para kandidatit dhe kandidates për regjistrim,
lëndët të cilat studiohen ne secilin nga profilet arsimore,
kushtet të cilat shkolla i ofron (konvikti, praktika, mundësitë për udhëtim etj.).
Përpunimi i posterit për shkollën e zgjedhur
Prezantimi i punës së grupit
Pas prezantimit, posterat vendosen në vende të dukshme, në klasa\korridorin e shkollës, e cila
është e hapur për të gjithë. (Vërejtje: posterat përdoren në punëtorinë e ardhshme).
Reflektimi
45 minuta.
puna në grupe
materiali informativ në shkollat e mesme: të dhënat nga interneti, fletat flip çart, fletëzat, ngjyrat,
letrat me ngjyra; Lista e punës: aspektet e shkollës.

Punëtoria 13

RRUGËT E EDUKIMIT DHE KARRIERËS
Qëllimet:

>>
>>
>>
>>

Metodat:
1.

2.
3.
Sekuencat e
trajnimit

4.
5.

Koha:
Forma shoqërore:
Materiali
moderues:

lidhja e konceptit të edukimit dhe karierës përmes prizmës së të mësuarit gjatë gjithë jetës;
ndërtimi i aftësive të vetëudhëheqjes dhe vetëzhvillimit
avancimi i kompetencave digjitale
lidhja e kritereve për zgjedhjen e shkollimit me mundësitë e zhvillimit të karierës.
prezantimi i grupit, metoda eskperte, përpunimi i të dhënave për rrugët e karrierës.
Loja hyrëse: Profesioni enigmatik: Nxënësi\sja e cila lajmrohet vullnetarisht, tërheq kartën me
përshkrimin e profesionit dhe lexon në vete. Të tjerët zbulojnë profesionin duke parashtruar pyetje
që e përshkruajnë profesionin. Personi, i cili ka filluar të pyesë, ka të drejtë të parashtrojë pyetje
vazhdimisht, derisa të marrë përgjigjen PO. Personi i cili përgjigjet në pyetjet rreth profesionit
përgjigjet me PO ose JO, gjithnjë derisa nuk zbulohet profesioni enigmatik i shënuar në kartë.
Kush e qëllon, tërheq kartën tjetër.
Reflektimi në lojë dhe vizioni i karrierës personale:
Shkëmbimi: Në cilat profesione e shohin vetën. Flet kush dëshiron.
Formimi i grupeve: Nga antarët, të cilët në punëtoritë e mëparshme kanë hulumtuar dhe
prezantuar shkolla të ndryshme të mesme, formohen të ashtuquajtururat grupet ekspertëve/
eve për temën e caktuar. Për detyrë kanë që të shkëmbejnë informacionet kyçe rreth
shkollave dhe të kërkojnë informacione në web faqen e Shërbimit nacional për punësim
http://www.nsz.gov.rs/page/services/sr/planiranjekarijere/vodic.html për rrugët e mundshme
të karrierës dhe të plotësojnë në Portofolin e vet se: cila perspektivë ofron shkollim dhe
cilat janë rrugët e mundshme të karierës. Vërejtje: Grupeve mund t’i ofrohet që të marrë
materialin e shtypur nga interneti, nëse nuk është e mundur kyçja direkte në Internet, në klasë.
Prezentimi i rrugëve të mundshme të karrierës – Shetitja në galeri: Ekspozita e rrugëve të karierës,
kështu që autori\ja e listës të jetë në dispozicion për pyetjet e vizitorëve kurreshtarë. Së pari njëra
pjesë do të ekspozojë punimet, e tjetra pjesë e grupit do t’i shohë ato e pastaj do t’i ndërrojnë rolet.
Përfundimi: promovimi i burimeve të informimit: panairi i edukimit dhe karierës. Mundësia për
të shkuar në panairin e edukimit, të cilin e organizojnë shkollat e mesme. Për vizitë mënyrat e
mbledhjes së informacioneve: si reporterët, të cilët do të intervistojnë përfaqësuesit e shkollave,
dhe/ose mbledhësit e materialeve propaganduese.
45 minuta.
puna në grupe.
Kartat me përshkrimin e profesioneve, Informatat për shkollat e mesme, shtojcat për Portofolit
- rreth pritjeve, motiveve, aftësive, kërkesave të shkollës.
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Njoftohem me mundësitë e shkollimit dhe profesionet që më duken ineteresante në praktikë
Kjo fazë nxënësit dhe nxënëset e klasës së VIII I çon nëpër procesin e arritjes së pikëpamjeve të reja në lidhje
me kompetencat personale dhe kërkesat e shkollës dhe profesionit. Udhëheqësi/sja i kontribuon në veçanti
zhvillimit të vetëvlerësimit, kompetencave digjitale dhe sociale, përmes përgatijes së intervistës së realizuar
me përfaqësuesit dhe përfaqësueset e profesionit, përshkrimin e profesionit dhe kuadrin e kualifikimeve,
analizës e faktorëve, që ndikojnë në zgjedhjen e shkollës dhe profesionit. Ofrimi i materialit me bollëk për
shkollat e mesme si: fletushkat, broshurat, posterat, artikujt, raportet, inkurajimi i hulumtimeve të shkollave
dhe profesioneve nga takimet autentike me përfaqësuesit e shkollave dhe ndërmarrjeve si dhe me nxënësit e
shkollave të mesme, përpunimi i informacioneve në përputhje me atë çka ata preferojnë, tek të rinjët do të
pasurojnë edhe më shumë përjetimet dhe reflektimet personale.
Me njohjen e profesioneve të ndryshme dhe mundësitë e shkollimit, te të rinjët zhvillohet dhe kultivohet
politika e mundësive të barabarta për gratë dhe burrat dhe ngritet vetëdija për barazinë gjinore, kur janë në
pyetje zgjedhjet, si ato në jetën private ashtu edhe ato në jetën profesionale. Në përputhje me këtë udhëheqësi/sja,
inkurajon nxënësit dhe nxënëset që të përdorin emrin e profesionit në gjininë e duhur, çka dhe vet e bën, si mostër
Inkurajimi i të rinjëve për aktivizëm dhe iniciativë lidhur me arritjen e pavarur të realizimit dhe ushtrimit
të profesionit, praktikës dhe përvojës së punës, mbledhjen e informarmatave me anë të avancimit të aftësive
të intervistimit mbi mundësitë e gjëra të rrugëve të karrierës, për visitë dhe pjesëmarrje në manifestime të
ndryshme, që i kontribuojnë zgjedhjes së vendimit më të mirë për vetën dhe planifikimit të të ardhmës përmes
shkollimit të mëtejshëm dhe mundësive të punësimit.
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Punëtoria 14

PËRGATITJA DHE REALIZIMI I INTERVISTËS
Qëllimet:
Metodat:

>> zhvillimi i shkathtësive komunikuese, bashkëpunimi dhe përshkrimi i kualifikimeve në kuadër të profesioneve;

>> zhvillimi i kompetencave për përgatitjen e intervistës së realizuar me përfaqësuesit e profesionit.
simulimi, loja e zbulimit, fletëzat me fjalët kyçë.
1. Përshkrimi i lojës: Personaliteti i fshehur
Udhëheqësi\sja paralajmëron se në punëtori do të mirren me përgatitjen dhe realizimin e
intervistës. Përdorin një lojë ku lajmërohen tre persona me të njejtin identitet, ndërsa nxënësit
duhet të zbulojnë cili person qëndron mbrapa identitetit – në këtë rast profesioni.
2. Ndarja në grupe: në bazë të pesë simboleve të ndryshme
3. Paraqitja e vullnetarëve dhe udhëzimet për përgatitjen e rolit
Paraqiten vullnetarisht tre nxënës/se për lojën e zbulimit dhe marrin materialin: Menaxheri/
ja i/e hotelit në anije në det të hapur, Raporti i menaxherit/es së hotelit, në detin e hapur dhe
kuadri kualifikues i menaxherëve/eve të hotelit. Për detyrë kanë, që të lexojnë materialin, të
nënvizojnë fjalët kyçe dhe të ndreqin fletëzat e vogla me fjalët kyçë nga materiali. Bien dakord
se cili do të jetë personi A, B ose C dhe cili person do të marrë materialin e plotë (2 persona
kanë paragrafin e mënjanuar/lënë jashtë, të personave VIP).

Sekuencat e
trajnimit

4. Përgatitja e intervistës me personin me profesion enigmatik
Derisa përgatiten për rolet, detyrë për grupet është që në lidhje me materialin: Menaxheri\ja e
hotelit në anijen në det e hapur: Raporti i menaxherit/res së hotelit, në detin e hapur, kuadri
kualifikues i menaxherëve të hotelit dhe modeli i pyetjeve për intervistim: të mësojnë materialin,
të nënvizojnë fjalët kyçe dhe të ndreqin fletëzat e vogla me fjalët kyçë, e pastaj të përgatisin
listën e pyetjeve, si do ta kishit zbuluar se cili nga tre personat A, B ose C është menaxheri/rja
i/e vërtetë i/e hotelit në anijen në det të hapur. Caktojnë, në kuadër të grupit një person, cili do
t’i parashtrojë pyetje personave A, B, C.
5. Loja e zbulimit
Sëpari kryhet tërheqja e simbolit të grupit ashtu që të caktohet rradha e parashtrimit të pyetjeve.
Loja fillon kur personat A, B, C ulen dhe prezantohen. Zbulimin e personit e fillon grup simboli i
të cilit është tërhequr me zgjedhje të rastësishme si i pari, pastaj vazhdojnë grupet me simbolet
e tërhequr në vijim. Përfaqësuesi\sja i/e grupit ia shtron nga një pyetje personave A, B, C, pastaj
vazhdojnë grupet tjera me rend. Pas tri raundeve të pyetjeve grupet vendosin se cili person në
të vërtetë është – menaxheri\ja, me argumentimin e përgatitur, përse kanë vendosur pikërisht
për atë person. Pas argumentimeve të grupeve, personi A, B, C prezantohet dhe zbulon identitetin.
6. Reflektimi dhe komenti përfundimtar udhëheqësit/ses
Rëndësia e njohjes së kuadrit kualifikues të profesionit dhe mënyrës në të cilën vihet deri te
informacioni për profesionet nga burimet e ndryshme, është cilësi e intervistës së realizuar.

Koha:

45 minuta.

Materiali
moderues:

fletëzat me fjalët kyçë; Lista e punës: raporti i menaxherit/res së hotelit në anije/kuadri
kualifikues, përshkrimi i punës, modeli i pyetjeve për intervistim.
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Punëtoria 15 PËRSHKRIMI I PROFESIONIT ME ANË TË HARTËS SË MENDJES
>> zhvillimi i kompetencave për punë me të dhënat dhe informatat dhe shkathtësitë e zgjedhjes së
informatave;
Qëllimet:

>> karakteristikat e profesionit dhe klasifikimi në kategori,
>> njohja me procedurën e strukturimit dhe vizualizimi i përshkrimit të profesionit me ndihmën e
kuadrit kualifkues me anë të hartimit - hartës së mendjes.

Metodat:

harta, analiza e informacionit
1. Ndarja në grupe në bazë të tërheqjes së fletëzave në të cilat është shkruar profesioni
2. N
 darja e materialit për grupet që do ta përpunojnë me metodën e hartës
Ndahen në katër grupe dhe ftohen që ta përdorin materialin

Sekuencat e
trajnimit

3. Referimi në metodën e hartës
Udhëheqësi\sja: Para jush është teksti të cilin do ta hartoni. Lexoni me kujdes tekstin dhe duke
lexuar nënvizoni me një ngjyrë vetëm fjalët kyçe në secilin paragraf, ndërsa me ngjyrën tjetër
ato fjalë që nuk janë kyçe, por që janë të rëndësishme. Më lehtë do të mbani mend tekstin nëse
e nënvizoni sepse deri 25% të paragrafëve përbëjnë fjalët kyçe, e të tjerët 75% janë: „mishi“ që
lidhë/bashkon fjalët kyçe. Pas leximit dhe nënvizimit të fjalëve kyçe dhe fajlëve të rëndësishme
kushtet,koncepteve, prezantoni idetë kryesore nga teksti simbolikisht edhe atë në mënyrën si vijon.
Temën qendrore si koncept kyç paraqiteni simbolikisht në qendër/mes të fletës A4, e cila është
e kthyer horizontalisht.Vizatoni idetë kyçe ose vizatoni konceptin kryesor. Simboli qendror i temës
duhet të jetë i një madhësisë rreth 5cm në diametër dhe i paraqitur në mes të letrës së vendosur
horizontalisht dhe atë pa kurrfarë inkuadrimi dhe më së paku në tri ngjyra. Rreth simbolit qendror
vizatoni disa degë kryesore të trasha. Në degë vizatoni simbole ose fotografi me fjalt kyçe si
hartë të kujtesës. Dega duhet të vizatohet nën këndin e 45°, në mënyrë që të mbajë formën e
qelizave nervore në trurin tonë. Në hapin e tjetër degët kryesore më tej degëzohen në degë më
të holla por me të njejtin kënd prej 45°, pastaj në ato vizatoni një skicë ose simbol të ideve dhe
koncepteve të rëndësishme, të cilat janë në lidhje me shprehjet/termet më të rëndësishme, të
cilat veç keni vizatuar në degën e trashë.
Përdorni sa më shumë ngjyra dhe mundohuni që simbolet dhe skicat t’i paraqitni në formë
tridimenzionale. Në qoftse e keni vështirë t’i paraqitni, atëherë paraqitni simbolikisht paraqitni
sido që të mundeni. Nuk është provim i artit. Kini parasysh se secili nga ju ka asociacionin e
vet për paraqitjen e simbolike dhe që harta e mendjes është „personale“. Detyra juaj është që
të bini dakord me grupin rreth simboleve për prezantim në hartë dhe ta bëni hartën e mendjes
në lidhje me profesionin e caktuar.
VËREJTJE: Derisa udhëheqësi/sja shpjegon metodën, të njejtën kohë edhe e demonstron në flip
çart, ashtu që të duket procesi i hartimit dhe pamja e hartës së mendjes.
4. Strukturimi dhe vizualizimi i përshkrimit të profesioneve - kuadrit kualifikues - aplikimit të
metodës së hartës – puna në grupe
Grupet përpunojnë hartën e përbashkët të mendjes për profesionet të cilat i zgjedhin. Me rëndësi
është të paraqesin karakteristikat kryesore të kuadrit kualifikues për profesionet e dhëna.
5. Prezantimi i punës së grupit - shetitja galerike
Grupet vendosin ekspozitën galerike e hartës së tyre dhe përgjigjen në pyetje.
6. Komenti përfundimtar i udhëheqësit\ses – shkëmbimi për rëndësisë metodës së hartës, inkurajimi
të përpunojnë hartën e mendjes për profesionin e dëshiruar dhe të përdorin hartën në mësimin
e përditshëm.

Koha:

45 minuta.

Materiali
moderues:

flip çart, markerat, fllomasterat.
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Punëtoria 16

KRITERI PËR ZGJEDHJEN E SHKOLLËS
>> fuqizimi i vetëvlerësimit dhe vlerësimit të kritereve për zgjedhjen e më tutjeshme të shkollës në
pajtueshmëri me potencialin e vet dhe në pajtueshmëri me kërkesat e profesionit,
Qëllimet:

>> njohja e rëndësisë së zgjedhjes shkollës për karrierën,
>> kuptimi i faktorëve, të cilët ndikojnë në zgjedhjen e shkollës,
>> mësimi i argumentimit në diskutim,

Metodat:

analiza e informacionit, shkalla e vlersimit, argumentimi
1. Vazhdimi i fjalisë
Loja e ngrohjes: Me gjuatjen e topit (të bërë nga letra) vazhdoni fjalinë: Zgjedh shkollën e mesme
(thuani emrin) dhe shtoni: sepse….shpjegimi si kriterium. Argmentimin udhëheqësi/sja e
përshkruan në flip çart.
2. Puna në listën Kriteret për zgjedhjen e shkollës – puna në çifte
Puna në listën e punës nga Portofoli: Kriteret për zgjedhjen e shkollës, secili plotëson për vete
me mbështetjen e çiftit të vet dhe shkëmbimit në këtë proces.

Sekuencat e
trajnimit

3. Shkëmbimi i çifteve në katërshe
Udhëheqësi\sja thirr çiftin që kriteret e tyre dhe vlerësimin e rëndësisë së shkëmbimit me çiftin
tjetër: shkëmbimi në katër. Ofron mundësinë e informimit shtesë në web adresën e Shërbimit
nacional për punësim, me materialet promovuese të shkollave të mesme.
4. Reflektimi në zgjedhjen e shkollës së ardhshme përmes renditjes së kritereve për zgjedhjen e shkollës
Shkëmbimi përmes pyetjeve:
>> Cilëve kritere iu është përmbajtur më pak, e cilëve më shumë?
>> Cili është kriteri më i vlefshëm?
>> A do të kishit shtuar ndonjë nga kriteret në listë?
>> Në çfarë mase janë kriteret për zgjedhjen e shkollës njëkohësisht dhe kriteret për zgjedhjen e profesionit?
5. Përfundimi dhe reflektimi
Përmbledhja kritereve të rëndësishëm dhe të llojllojshëm gjatë zgjedhjes së shkollës\profesionit
të ardhshëm, informatacioneve dhe imazhin që duhet pasur për vetën, e edhe për shkollën/
profesionin e ardhshme/ëm; krahasimin e sinqertë dhe real të vetës me kriteret/kërkesat e
shkollës dhe profesionit dhe rangimi i kritereve.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

Puna frontale, puna në çifte, puna në katërshe

Materiali
moderues:

Lista e punës: Kriteret për zgjedhjen e shkollës – shkalla e vlerësimit të të rëndësisë së kritereve.
Materiali punes nga Portofoli: Pyetësori për mbledhjen e informatave rreth shkollave për edukim
të mëtutjeshëm.

75

vii
Punëtoria 17

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
TË RESPEKTOJMË BARAZINË GJINORE GJATË ZGJEDHJES SË PROFESIONIT
>> ngritja e vetëdijes mbi barazinë gjinore në botën e interesimeve dhe profesionit,
Qëllimet:

>> ngritja e vetëdijes për interesimet personale në dritën e barazisë gjinore,
>> lidhja e interesimeve dhe nevojavetë individëve përmes të drejtave civile dhe njerëzore
>> ngritja e vetëdijes për respektit e politikës për mundësitë dhe të drejtat e barabarta për të gjithë,

Metodat:

puna e materialit
1. Ndarja në 4 grupe
2. Loja e asociacionit: Kuizi i asociacionit në profesionin enigmatik jokarakteristik për meshkujt.
Udhëheqësi\sja përgatit në flip çart fletëzat e shkruara me konceptet që me zbulimin e tyre
çojnë deri në zbulimin e konceptit qëndror: administrues shërbimi. Në kolonën A janë termat:
ndihma e parë, frymëmarrja, rrypi, Zgjidhja: Shpëtimi. Në kolonën B janë termat: kafe, çaj, qerre,
Zgjidhja: shërbimi. Në kolonën C janë termat: Ronald regan, Nikola Tesla, Car Konstatin. Zgjidhja:
Aeroporti. Në kolonën D janë termat: reaktiv, kabina, bishti, Zgjidhja: Aeroplani, ndërsa Zgjidhja
përfundimtare është: administrues shërbimi/stjuart
Nxënësit dhe nxënëset janë të ndarë në 4 grupe. Secili grup fillon lojën me hapjen e një fushe
dhe të drejtën që të qëllojnë zgjidhjen për kolonën tjetër ose zgjidhjen përfundimtare. Loja mbaron
kur të qëllohet zgjidhja: Administrues shërbimi - tjuart.

Sekuencat e
trajnimit

3. Kartelat me profesionet e shkruara në to – puna në grupe
Në bazë të kartës me profesionin e shkruar në të, grupet klasifikojnë profesionet në dy kolona:
profesionet tipike për burrat dhe profesionet tipike për gratë dhe pastaj ia caktojnë emrin
kolonave: Profesionet tipike të burrave; Profesionet tipike të grave. I shkruajnë në kartela nëse
nuk janë të shkruar më parë.
4. Prezentimi i punës së grupit
5. Reflektimi në prezentimin e lista e interesimeve/profesioneve
Pyetja për reflektim në grupet e mëdha: A ekzistojnë dallime në lista apo listat janë të njejta
dhe pse? A ka qenë vështirë apo lehtë të bieni dakord në grup se dhe cilin interesim do ta
vendosni dhe pse?
Udhëheqësi/sja prpozon zëvendësimin e titullit të listës së profesionit dhe fton në diskutim dhe
argumentim PËR dhe KUNDËR për listën e përbërë në atë mënyrë: Fillon diskutimi nga shembujt
e jetës/përvojës kur ndonjë grua merret me profesioni tipik të „mashkullit“, apo ndonjë burrë
me profesionin tipik të „femrës“. Konludohet se: edhe pse jemi mësuar që në disa profesione
të dominojnë gratë e në disa tjerë burrat, kjo nuk do të thotë që gratë dhe burrat nuk mund të
merren në mënyrë të suksesshme edhe me të gjitha profesionet tjera.
6. Diskutimi, reflektimi dhe përmbledhja
Diskutimi i stereotipeve gjinore, rreth pasojave të mendimeve dhe sjelljeve të ngarkuara me
stereotipe; rëndësia e tejkalimit të stereotipeve për zhvillimin e një personi të lumtur, mendërisht
të shëndoshë, të kënaqur me vetvetën dhe me punën e vet, duke treguar në të drejtën e të gjithë
njerëzëve për mundësi të barabarta dhe liri në zgjedhjet e veta.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe

Materiali
moderues:
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>> fletëzat për lojen e asociacionit, stjuarti; ndihma e parë, frymëmarrja, rrypi, shpëtimi; kafja, çaji, karroca,
shërbimi; Ronald Regan, Nikola Tesla, Car Konstatin, Aeroporti; reaktiv, kabina, bishti, Aeroplani;
>> kartat me interesimet e shënuara në toprofesionet: puna me fëmijët, puna me njerëzit e moshuar,
punët e pastrimit dhe larjes së rrobave, punët e ngjyrosjes së zdrukthtarisë, punët e lyerjes së
mureve dhe fasadës, punët lidhur për menaxhimin e sportit, informimi publik dhe mediat, punët
doganore, punët e kontabilitet, dirixhimi i korit, keoreografia e paraqitjes së baletit, punët e kuzhinës,
mirëmbajta e parkut të automjeteve, profesionet teknike, profesionet e artizanale, profesionet
pedagogjike, profesionet në lidhje me sigurinë (policia, xhandarmeria), ushtria, siguria civile,
profesionet në tregtinë e jashtme, profesionet artistike, profesionet në shërbimin publik, profesionet
që lidhen me bimët dhe kafshët, profesionet në fushën e shëndetësisë, profesionet që lidhen me
inxhinierinë dhe ndërtimtarinë, zejtarinë, zanatet e vjetra; zanatet bashkëkohore.

Punëtoria 18

SHQYRTIMI I QËNDRIMEVE/ PEFORMANCA DHE TE ARDHURAT
>> ngritja e përgjegjësisë civile për respektimin e barazisë gjinore, kulturore, dhe etnike;
>> zhvillimi i aftësive komunikuese dhe shkathtësive,
Qëllimet:

>> avancimi i shkathtësive të shprehjes së lirë të mendimeve;
>> vërejtja e dallimeve mes paragjykimeve dhe të vërtetave;
>> njohja e rëndësisë së koncepptit të mësimit gjatë gjithë jetës.

Metodat:

Diskutimi, puna në materiale, argumentimi, reflektimi, bisedimet
1. Vazhdimi i fjalisë
„Te zgjedhja e profesionit më e rëndësishme është që …“
2. Ndarja në grupe dhe puna në materialin punues nga Portofoli: performancat dhe të ardhurat
Grupet janë nga katër/pesë veta, të cilët ulen më afër njëri-tjetrit. Udhëzimet për punë me listën
e punës. Perfomancat dhe të ardhurat: secili/a nxënës/e për mendon për vete sa pajtohet/nuk
pajtohet me pohimin/deklaratën dhe të vlerësimin e vet e shpreh me anë të shkallës nga 1 deri
5, ku 1 është nuk pajtohem aspak, ndërsa 5 pajtohem plotësisht.

Sekuencat e
trajnimit

3. Argumentimi i vlerësimit personal
Udhëheqësi/sja inkurajon grupet të diskutojnë vlerësimet e veta dhe inkurajohen për mundësinë
e ndryshimit të vlerësimit pas diskutimit dhe argumentimit në grup.
4. PPrezentimi i procesit në grupet e vogla
Shkëmbimi për procesin, gjatë diskutimit dhe argumentimit në grupe: a kanë qenë vlerësimet
të ngjajshme apo të ndryshme, rreth çkafit më së shumti janë pajtuar, kurse rreth çkafit më së
shumti janë grindur…
5. Përfundimi dhe reflektimi
Gjërat kryesore rreth tejkalimit/kapërcimit të paragjykimeve, pyetjet për reflektim dhe shkruarja
e përgjigjeve.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grupe.

Materiali
moderues:

Lista e punës: Performanca dhe të ardhurat dhe pyetjet për reflektim personal, nga punëtoria
paraprake.
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Punëtoria 19

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
ZGJEDHJA E PROFESIONIT DHE TË ARDHURAT
>> zhvillimi i kompetencave për punë me të dhëna dhe informata;
>> kuptimi i lidhjes së lartësis të ardhurave me kriteriumet e tjera të profesionit të zgjedhur
Qëllimet:

>> zhvillimi i aftësisë për të diskututar në temën: mëyrat e ndryshme të fitimit
>> konstatimi i lidhjes në mes të kualitetit dhe kohëzgjatjes së arsimimit nëpërmjet vlersimit të profesionit;
>> rishikimi i procesit të marrveshjes – arritjes së kompromisit
>> kuptimi i rëndësisëë të arriturave personale dhe arritjes së interesit
vernisazh, argumentime, bisedime.

Metodat:

1. Ndarja në grupe në kuadër të simboleve: dinarë; dollarë; funta; euro.
2. Kryerja e zgjedhjes në kuadër të profesioneve të ndryshme
VModeratori/rja në flip çart shkruan tabelen e objektivit të profesionit sëbashku me rrogat, letra
do të shkojë prej një grupi në grupin tjetër, me detyrë që në tabelen e objektivit të shkruajn
vlersimin e tyre: Në cfar mase je i gatshëm ose e gatshme që të zgjedhësh profesionin e
përmendur; sa më afër që i ofrohesh qendres së objektivit, aq je i/e gatshme për at profesion.
Aktiviteti kryhet kur grupi tjetër merr objektivin me të cilin ka filluar.
3. Analizimi i objektivave në grup
Analizimi i grupës në bazë të: sa shenja (shënime) në cilin rreth janë grupuar (rrathët numrohen nga
qendra në drejtim të rrathëve më të largët, sa më afër qendres aq më e madhe është gadishmëria
për atë profesion).
Sekuencat e
trajnimit

4.
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Raportimi i grupeve dhe komentimet e moderatorit/es me shkëmbimin në grup të madhë:
Ku janë mbledhur më shumë shenja dhe pse është kështu në krahasim me secilin objektiv?
Cilat kriteriume i keni përdorur kur e keni vendosur shenjën tuaj përgjat procesit të vlersimit?
Në cilin vend janë të ardhurat në listën tuaj të kriteriumeve?
A kanë qenë të ardhurat kriteriumi vendosës kur keni vendosur shenjën në objektiv?
Sa rëndësi i keni kushtuar përpuethshmërisë së punës-profesionit?
Si i keni trajtuar rreziqet e punës në profesion?
Si keni menduar për kohëzgjatjen e shkollimit e cila nevojitet për profesionin e dhënë?

5. Shkëmbimi i kriteriumeve në bazë të së cilave definohen të ardhurat – kompromiset në grupe të vogla.
Grupa e paramendon se të gjithe janë të punësuar si menaxher ose menaxhere për resurse
njerzore, dhe janë pjesë e ekipit për përcaktimin e lartësisë së pagave për të punësuarit, duke
e pasur për detyrë të formojn kriteriume për vlersimin e lartësisë së pagës për secilin nga
profesionet e lartëpërmendura dhe duke argumentuar qëndrimet e tyre.
6. Shkëmbime rreth argumenteve për përcaktimin e lartësisë së pagës për profesionet e caktuara
7. Reflektimi në procesin e bisdimeve dhe marëveshjes në grup dhe rezimeja e moderatorit/es
Koha:
Forma shoqërore:

Materiali
moderues:
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45 minuta.
punime në grup.
>> Flip chart me vizatimin e objektivave dhe të dhënat rreth profesionit: miner/minere, stjuart/
stjuardese, virusolog/virusologe, fizicient/fiziciente.
>> Me modelin e njejt, në objektiv shtohen edhe këto profesione:
>> STJUART/STJUARDESA Rroga:1000 euro, profesion me rrezik të lartë, mungesë e shpesht në shtëpi,
profesion i ngarkuar fizikisht;
>> VIRUSOLOG/VIRUSOLOGE Rroga: 600 euro, punë në laboratori, ekspozim ndaj virusave (ose punë
në institutin për sëmundje tropikale);
>> FIZICIENT/FIZICIENTE NË VINCË Rroga: 500 euro, punë në laboratori, ekspozim ndaj rrezatimit.

Punëtoria 20

ORIENTIMI KRIJON FOTOGRAFI TË QARTË
>> Definimi i të priturave nga profesioni dhe njoftimi me të priturat e moshatarëve
Qëllimet:

>> Përputhja e lidhjes në mes të zgjedhjes së shkollës rrespektivisht profesionit dhe kënaqësisë në punë
>> Përfaqësimi i ideve personale dhe vendosja e prioriteteve
>> Krahasimi i pritjeve personale me realitetin e profesionit

Metodat:

Brainstorming, argumentime, vendosja e prioriteteve.
1. Brainstorming: Cfar pres prej profesionit tim?
Kod izbora zanimanja najvažnije je da ….
2. Punime individuale: Idetë e mia rreth profesioneve
Vlersime personale të rëndësisë së profesionit në mënyrë që 15 pikë të radhiten në 16 kërkesa.
3. Skëmbimi i çifteve dhe argumentimi për shpërndarjen e pikëve

Sekuencat e
trajnimit

4. Bashkimi i çifteve dhe puna në flet me grupet
Nga dy çifte bashkohen dhe shkembejn mënyrat për shpërndarjen e pikëve, nga lista e Portfolit.
Lista e pyetjeve për raportimin e grupeve në bazë të pyetjeve:
>> A janë arritur pritshmërit mbrenda grupit?
>> A kanë mbetur disa priteshmeri pa shpërndarjen e pikëve?
>> Cilat pritëshmëri kanë përfituar më shumë pona në grup?
>> A ka ardhur deri te ajo që dikush pas shkëmbimit të ndrroj numërin e pikëve në lidhje më disa
pritshmëri, në rangimijn epritshërive sipas rëndësis?
>> Interpretimi i grupit në thënien „ Paraja më bënë të lumtur“ krahasuar me profesinon e ardhshëm.
5. Raportimi i përfaqsuesit të grupit
6. Shkëmbimi: A do të kishit shikuar pritshërit tua ndikimin e përzgjedhjes së shkollës

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në çifte, puna në grupe, puna frontale

Materiali
moderues:

fleta punuese: Orijentacija. Orjentimi paraqet fotografin e qartë/ paraqitjen time për profesionin tim.
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Punëtoria 21

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
PËRSHKRIMI I PROFESIONIT ME NDIHMËN E HARTAVE NË MBLEDHJEN E PRINDËRVE
>> Zhvillimi i vetëiniciativëa dhe marrjes së vendimit në përzgjedhjen e shkollimit dhe profesionit në
të ardhmen;
>> Zhvillimi i kompetencave të komunikimit dhe kulturës në dialog;
Qëllimet:

>> Njohja me pritshmërit e prindërve;
>> Zhvillimi i aftësive e shprehjes së mendimit personal dhe aftsitve të vetënotimit;
>> Paraqitja e preofesionit me ndihmën e hartës.

Metodat:

Brainstorming, argumetimi, rangimi, vetënotimi
1. Vazhdimi i fjalis së prindit/ kujdestarit:
„Supozoj që fëmiju im të përzgjedh… shkollën ose profesionin…“
2. Paraqitja e profesionit me ndihmën e hartës
Nxënësit dhe nxënëset i paraqessin prindëreve/kujdestarëve profesionin me ndihmën e hartës
dhe kokës.
3. Reflektimi
Shkëmbimi i prindërve/ kujdestarëve për përshtypjet:për hartën dhe mendimin si mënyr e
paraqitjes dhe përshkrimit të profesionit dhe për aftësit e fëmijëve që të shfrytëzojnë këtë metod,
për përzgjedhjen e profesionit të fëmijës.

Sekuencat e
trajnimit

4. Puna në fletë orjentimi në kohën e duhur paraqet fotografi të qartë
Moderatori/ja thërret prindërit/kujdestarët që në listë: Orjentimi në kohën e duhur paraqet
fotogorafi të qartë/ të paraqitjeës time mbi profesionin, japin mendimin e tyre dhe shpërndarjen
e pikëve
5. Shkëmbimi i çifteve prind/ kujdestar- fëmij: Prindi/ kujdestari dhe fëmija krahasojn listat e tyre,
gjejnë pikat e përbashkëta/ jotë përbashkëta dhe shpjegohen. Skëmbimi në grupim të madhë
kush dëshiron.
6. Inkurajimi i prindërve/ kujdestarëve
Prindrit/ kujdestarët në stiker shkruajn mesazhet inkurajuese fëmijës së vet në krahasim me
përzgjedhjen e shkollës dhe profesionit të dëshiruar dhe i ngjesin në drurine ngjyrosur në flip çart.
7. Prezantimi i mesazhit dhe inkurajimi

Koha:

90 minuta

Forma shoqërore:

puna në grup, puna në çift, puna frontale.

Materiali
moderues:

stikerët, në letër druri inkurajimi i prindërve (moderatori/ ja në flip çart vizaton drurin dhe e ngjet
në stikeret e shkruara me mesazhet inkurajuese)

80

Faza 4

Ballafaqimet reale me botën e punës
Kjo është me të vërtet faza më intenzive e përgatitjes së nxënsëve dhe nxënseve të klasëve të teta për të ardhmen
dhe jetën e punës nëpërmjet përvojës kontrollojn a është profesioni të cilin e dëshirojn në përputhje me
vizionin e profesionit por edh me afinitetet personale dhe aftësit, ndërton personi i ri i suksesshëm personi
kompetnt i knaqur me punëen e vet dhe jetën. Detyra kryesore e moderatorit/ es është që të planifikoj,
organizoj dhe realizoj numrin më të madhë të ballafaqimeve reale me botën e punës së nxënësve. Besom
se shkolla mundë të themeloj shumë kontakte me shkollat e mesme dhe me ndërmarrjet/ institucionet/
organizatat në rrethin ku jan, të kuptoj rëndësin e takimeve të drejtpërdrejta më botën e punës sepse të rinjët
mësimin e vetë teorik për botën e punës dhe profesionit, plotsojn dhe e përmirsojn edhe para vendimit final,
në mënyr autentike vetëprovohëen në lëmin e botës së punës. Ashtu njohin ndërmarrjen e vet/ shkollën e
vetë dhe përgatiten për jetën profesionale për të ardhmen.
Është e rëndësishme që shkolla për nxënësit dhe nxënëset e veta organizon manifestime të shumta nga lëmia
e ballafaqimeve reale: panairi i edukimit dhe karijerës, takimet me përfaqsuesit e nprofesionit, dita e dyerve
të hapura e shkollës së mesme, vizita e Qendrëes për punësim, përcjellja e gjimnazistëve me rastine mbajtjes
së praktikës, manifestime specifike të cilat promovojnë barazin gjinore, Dita e vajzave/ Dita e djemëve, të
cilat na japin përvoja të reja, e plotsojn dhe e pasurojn botën e punës dhe e testojn vendimin mbi shkollën
dhe profesionin në të ardhmen.

Punëtoria 22

PËRGATITJET PËR TAKIME REALE
>> shfletimi i nevojave dhe i dëshirave të nxënësve për takimin real;
Qëllimet:

>> analiza e resurseve për takime reale me botën e punës dhe mundësive të realizimit të modaliteteve
të ndryshme të takimeve reale me ambientin;
>> zhvillimi i kompetencave digjitale;
>> zhvillimi i shkathtësive të planifikimit dhe i shfrytëzimit të mundësive të ndryshme drejt arritjes së qëllimit;

Metodat:

Sekuencat e
trajnimit

prezentimi i punës së grupit, teknika diamant; ligjërat e shkurtër
1. Hulumtimi në ndërmarrje dhe sprovimi i praktikës
Ligjërata e shkurtër me temë: takimet reale me botën e punës dhe modalitetet; prezentimi i
posterit: katalogu i shërbimeve të orientimit profesional: Njihu, kliko dhe paraqitu.
2. Ndarja në grupe
Në bazë të kartelës: emri i firmës në ambientin tuaj.
3. Shfletimi i nevojave dhe dëshirave të nxënësve për hulumtim/sprovim të praktikës – puna në grup
Shfletimi i dëshirave për vizitë në ndërmarrje ose në shkollë me qëllim të realizimit të takimeve
reale, me teknikën „diamant“: në pjesën qendrore me tri fusha shënohen ato ndërmarrje dhe
shkolla për të cilat ekziston interesimi më i madhë e mandej në rrjeshtat e tjerë shënohen
propozimet më pak të rëndësishme.
4. Prezentimi i „listës diamant“
5. Përmbyllja dhe refleksioni
Drejtuesi/sja i fton nxënësit t’i shohin shkollat e mesme dhe ndërmarrjet e shfletuara dhe të
shkruajnë emrin e vet krahas ndërmarrjes/shkollës të cilën kanë dëshirë më të madhe për ta
njohur. E thekson rëndësinë e përgatitjes së tyre mirëpo edhe të ndërmarrjes/shkollës për pranimin
e filloristëve (KLUBA 500+ është baza e ndërmarrjes të cilat kanë shprehur gatishmëri për takime
reale: www.profesionalnaorijenatacija.org. Njoftimi me listën e ndërmarrjeve në faqe interneti).

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

Puna në grupe.

Mediat:

web adresa e projektit GIZ: www.profesionalnaorijentacija.org/preduzeca

Materiali
moderues:

Letra A4, letër flip çart, fllomasterë, poster: katalogu i shërbimeve të orientimit profesional: Njihu,
kliko, paraqitu. Material për drejtuesin/sen për ligjëratën e shkurtër: kahet për zbatimin e programit
në sferën e takimeve reale me botën e punës.
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Punëtoria 23

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE

REALIZOJMË MËSIM PËRMES TAKIMEVE REALE
>> njoftimi me elementet dhe fazat e takimeve reale dhe përgatitja për takime reale;
Qëllimet:
Metodat:

>> pasqyrimi i rëndësisë së përgatitjes së ndërmarrjes/organizatës/shkollës dhe krijimi i kushteve për
pranimin e nëxnësve për realizimin e shërbimeve në sferën e takimeve reale.
akuarium; simulimi.
1. Prijavljivanje dobrovoljaca za simulaciju realnog susreta – gjashtë nxënës/
2. Përgatitja e nxënësve në rrethin e jashtëm – ndarja e detyrave
Nxënësit e kanë për detyrë që t’i përcjellin veprimet e të gjithaë pjesëmarrësve në simulim dhe
t’i zbulojnë hapat në përgatitje të cilat arsimtari/rja i realizon me nxënësit. Vrojtimet regjistrohen
në çifte.

Sekuencat e
trajnimit

3. Përgatitja e simulimit
Rolet për simulim: 1 mëuesi/ja, 1 recepcionisti/ja në hotel, 1 shefi/ja e recepcionit në hotel, 3
nxënës/se, 1 mysafiri/ja e hotelit.
Skenari i simulimit: Mësuesi/ja i bërtet fëmijëve, i urdhëron se si të vishen dhe në pyetjen se çka
duhet të bëjnë, gjatë tërë kohës bërtet: „Ju duhet ta dini se çka duhet të bëni“… Recepcionisti/
ja i bën me dorë fëmijëve që të lëvizin dhe të shkojnë prapa recepcionit: „Shkoni atje që të
ndërroni rrobet, mos më krijoni tollovi këtu…“, ajo i shtyn ata nga hapësira pas recepcionit dhe
njëkohësisht tenton që t’i buzëqesh mysafirit/es të sapoarritur dhe ta përshëndesë atë. Mysafiri/
ja i përgjigjet në gjuhën angleze, recepcionisti/ja e befasuar i pyet fëmijët: „Cili prej jush këtu
din gjuhën angleze? ‘Hajde njëri menjëherë’ të dali ta shohë se çka dëshiron ky/kjo“! Mysafiri/
ja qëndron e habitur, mban pasaportën në duar, fëmijët bëjnë zhurmë dhe grinden se cili do të
dalë dhe në atë moment vjen shefi/ja e recepcionit…
4. Simulimi
5. Raportimi i çifteve mbi vrojtimet pas simulimit
Udhëheqësi/ja shënon në flip çart dhe përmbledh vrojtimet në kategori: 1. Instruksioni i mësuesit/
es ndaj fëmijëve, 2. Komunikimi, 3. Pranimi i nxënësve nga ana e recepcionistit/es – kontakti i
parë, 4 protokoli i institucionit – hotelit për realizimin e praktikës së fëmijëve, 5. Dokumentimi i
nxënësve, 6. Protokoli i shkollës për shkuarjen e nxënësve në praktikë, 7. Uniforma.
6. Reflektimi.
Rëndësia e përgatitjes për një takim real të cilat sjellin deri tek realizimi kualitativ të takimeve reale.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në çifte, puna në grupe.

Materiali
moderues:

Skenari i simulimit; Lista e vrojtimeve nga simulimi (pamja e posterëve të cilët i bën udhëheqësi/
ja); flip çarti, markerët.
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Punëtoria 24

DOKUMENTACIONI PËR TAKIMET REALE
>> njohtimi i nxënësve me elementet dhe fazat e shërbimeve në lëmin e takimeve reale – përgatitja për
shërbimin: interesimi në ndërmarrje/shkollë;
Qëllimet:

>> përgatitja e nxënësve për realizimin e takimeve reale;
>> shqyrtimi i rëndësisë së përgatitjes së ndërmarrjes/organizatës/shkollës për pranimin e nxënësve
për realizimin e shërbimeve në lëmin e takimeve reale.

Metodat:

puna në material, simulimi.
1. Përkujtimi i vrojtimeve të simulimit të takimit real
2. Ndarja në grupe
3. Ndarja e materialit për punë dhe analiza e dokumentacionit për takime reale
4. Reflektimi ndaj dokumentimit të takimeve reale

Sekuencat e
trajnimit

5. Përgatitja e simulimit
Përgatitja për realizimin e takimeve reale, duke i respektuar elementet dhe faza e përgatitjes dhe
e realizimit të takimeve reale, që të paraqesin situatën para shkuarjes në ndërmarrje/shkollë për
t’u interesuar apo për testimin e profesionit dhe përgatisin simulimin duke shfrytëzuar materialet.
6. Instruksioni shtesë për nxënësit – vëzhguesit e simulimit
Vëzhgojnë: 1. Instruksioni i mësuesit ndaj nxënësve, 2. komunikimi, 3. pranimi i nxënësve nga
ana e recepcionistit/es – kontakti i parë, 6. protokoli i shkollës për shkuarjen e nxënësve në
praktikë, 7. uniforma; shënojnë në stiker dilemën, pyetjen, propozimin në raport me materialet.
7. Simulimi – shkuarja e nxënësve të Shkollës Turistike në praktikë në hotel
8. Reflektimi në raport me simulimin – komentet e vëzhguesve
9. Komenti përmbyllës i udhëheqësit/es
Rëndësia e përgatitjes, procedurat dhe protokolet për përgatitjen e të gjithë akterëve për takimet
reale.

Koha:

90 minuta.

Forma shoqërore:

punë në çifte, punë në grupe, punë frontale.

Materiali
moderues:

Letër për flip çart, markerët, letër A4, fleta për shënimin e përshtypjeve në çifte, të njëjta sikurse
në punëtorinë pararendëse.
Materiali punues nga Portofoli: I gjej vetes një vend për praktikë 1; I gjej vetes një vend për
praktikë – thirrja; Termini në ndërmarrje; Informacione të shkurta për vendin tim për praktikë; Si
do të sillem; Raporti im ditor; Raporti im ditor për ditët/javët e praktikës; Formulari për vlerësim
për praktikantët; Rishikimi mbrapa.
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Punëtoria 25

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
REFLEKTIMI I MËSIMIT NË KUADËR TË TAKIMEVE REALE
>> zhvillimi i vetëvlerësimit përmes shqyrtimit të përfitimeve nga takimet reale për sjelljen e vendimit
për shkollim/profesionalizim të mëtejshëm;
Qëllimet:

>> zhvillimi i aftësive komunikative;
>> zhvillimi i aftësisë së paraqitjes së përvojave përmes formave të ndryshme;
>> avansimi i konkurrencës digjitale.

Metodat:

karuseli, fjalitë-impulset, diskutimi, posteri.
1. Përgatitja për këmbimin e përvojave për realizimin e takimit real/testimi i profesionit
Të gjithë radhiten në dy rrathë koncentrik, njëri përballë tjetrit. Instruksioni: Si përkrahje për
shkëmbim e keni dokumentacionin për takime reale në shkollë/ndërmarrje. Në sinjalin tim fillon
shkëmbimi mbi dokumentacionin, ashtu që së pari do të flasin vetëm ata që janë brenda rrethit.
Mandej në sinjalin tim, rrethi i brendshëm të zhvendoset në një vend në të djathtë, shkëmbimi
vazhdon ashtu që tani flet rrethi i jashtëm. Sërish pas sinjalit tim, rrethi i brendshëm zhvendoset
për një vend dhe flet rrethi i brendshëm, dhe kështu deri sa nuk takohen njëri nga ana e kundërt
e atij personi që kanë filluar shkëmbimin. Secili shkëmbim zgjatë më së shumit dy minuta.
2. Shkëmbimi i përvojave mbi takimin real të realizuar/praktikës së kryer-karusel
Drejtuesi/esja përmes duartrokitjes jep shenjë, nxënësit shkëmbejnë duke u zhvendosur në
mënyrë alternative në rrethin e brendshëm dhe të jashtëm, në çdo 2 minuta.

Sekuencat e
trajnimit

3. Ndarja në grupe – në bazë të vendeve ku kanë qenë në takimin real, hulumtimin/praktikën
Shfletimi i Portofoleve, pasqyrimi i takimeve reale të realizuara, ndarja në grupe në bazë të
vendeve në të cilat kanë qenë së bashku në takimin real dhe dizajnimi i posterit të përbashkët
me temë „Retrospektivë nga në takimet reale“, ashtu që modalitetin nga takimi real t’ia
prezentojnë të tjerëve. Për dizjanimin e posterit/prezentimit është e dëshiruar që të shërbehen
me listën tani më të plotësuar për vetëvlerësim „Përjetimi im i takimit real“. Drejtuesi/esja
i trimëron që të dizajnojnë prezentimin PP duke u shërbyer me foto, xhirime nga takimi real.
4. Prezentimi i posterit/prezentimi PP
5. Përmbledhje dhe refleksioni:
Përmbyllje e përvojave mbi realizimin e takimeve reale përmes pyetjeve:
>> Çka do t’iu kisha këshilluar moshatarëve/reve të cilët dëshirojnë të realizojnë takim real në shkollë/
ndërmarrje sikur unë;
>> Çfarë do të bëja po të kisha mundësinë që të planifikoj takim real/praktikë.
6. Përfundimi:
Konsiderata për përvojat e prezentuara në takimet reale, rëndësia e takimit real me botën e
punës dhe rrjetin e shkollave për marrjen e vendimeve për shkollën e ardhshme/profesionin;
ftesë për këshillim atyre që hamenden për zgjedhjen e shkollës/profesionit.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në çift, puna në grup, puna frontale.

Materiali
moderues:

letër flip çart për dizjanimin e posterit. Retrospektivë;

Fletat e punës
nga Portofoli:

Përjetimi im nga takimi real; retrospektiva.
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Vendimi

Faza 5

Vendimi i nxënësit/ses rreth zgjedhjes së shkollës dhe profesionit, parqet kurorën e procesit të përgjithshëm të
orientimit profesional dhe i mundëson të riut që përmes procesit të mësimit të formoj dhe zhvilloj interesimet,
nevojat, kompetencat në raport ndaj përmbajtjes, kushteve dhe kërkesave të profesionit dhe në bazë të kësaj
sa më me sukses të kenë një parashikim dhe planifikim të pavarur të drejt zhvillimit profesional. Vendimi
është i dukshëm në kompetencat e zhvilluara të të rinjëve që vetë t’i marrin vendimet e pjekura, të duhura
mbi shkollimin dhe profesionin dhe përgjegjësitë rreth atij vendimi. Rrjedha e rrugës së orientimit profesional
është vendimi i cili është i bazuar në vështrimin në vetëvlerësim, informacionet mbi profesionet, karrierën dhe
rrugët e arsimimit, të verifikuara përmes takimeve reale. Për këtë arsye pasqyrimi i materialit dhe i punimeve
nga Portofoli nëpër pesë fazat e modelit procesual të orinetimit profesional, do të mundësoj vështrime në
pasqyrimin e rrugës së oerinetimit profesional deri te vendimi përfundmtar.
Vendimi gjithashtu nënkupton edhe partneritetin në bashkëpunim të arsimtarit, bashkëpunëtorëve profesional
dhe prindërve/kujdestarëve me nxënësit, përkrahjen e ndërsjelltë gjatë gjithë rrugës së oerientimit profesional.
Kështu të fuqizuar, të rinjët munden që përvojën e fituar ta aplikojnë në të gjitha sferat e jetës të cilat janë
para tyre. Këto janë kompetenca qenësore të cilat zhvillohen te nxënësit, për të cilët mund të vërtetojmë me
shumë siguri se do të japin kontribut kualitetit në jetën e tyre personale si dhe në bashkëjetesë me të tjerët
në një shoqëri demokratike.
Punëtoria 26

AFTËSIMI PËR KONKURIM
>> zhvillimi i shkathtësive të nevojshme për jetën punuese;
Qëllimet:

>> nxitja e kreativitetit, nismës dhe zhvillimi i aftësive të planifikimit;
>> zhvillimi dhe sprovimi i shkathtësive të konkurimit përmes hartimit të dokumentacionit për konkurim.

Metodat:

puna në tekst, çek lista.
1. Asociacioni në fjalën: Konkurs
2. Ndarja në çifte të „përkrahjes“ dhe instruksionet për punë
Instruksioni: secili çift shfrytëzon materialin për shkrimin e dokumentacionit konkurues. Secili për
vete do ta zgjedhë ndërmarrjen e dëshiruar, profesionin, vendin e punës për të cilin konkuron.
Me përkrahjen e çiftit tuaj do të hartoni: CV, letrën përcjelëëse, letrën motivuese dhe lutjen për
punë për të cilën konkuroni.
3. Shkrimi i dokumentacionit të konkursit – puna në çifte

Sekuencat e
trajnimit

4. Përzgjedhja e dokumentacionit të përpiluar në çift
Drejtuesi/esja iu jep çifteve çek listën për verifikimin rreth kompletimit të dokumentacionit.
5. Prezentimi i dokumenteve
Kush dëshiron, e prezenton deokuinetacionin e vet.
6. Përmbledhje dhe refleksione
Komentet me qëllim të dhënies së informacionmit kthyes pozitiv në raport me tërsinë dhe
kualitetitn e dokumentacionit. Theksimi se ekzistojnë më shumë „modele“ të shkrimit të
dokumentacionit për konkurs dhe rekomandohet që krahas dokumentacionit të dërgohen
vërtetimet dhe diplomat për kulifikimet shtesë, rezutatet e realizuara nëpër gara, vijimin e
kurseve dhe trajnimeve jashtë shkollës; rëndësia e grumbullimit të dokumentacionit në një
vend: në Portofol.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në çift, puna frontale

Materiali
moderues:

Fletat punuese: Si të shkruhet CV; letra motivuese; Letra përcjellësve; Lutja; Pjesët përbërëse të
tekstit për paraqitje në konkurs.
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Punëtoria 27

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
PËR BISEDË NË NDËRMARRJE
Qëllimet:

>> zhvillimi i nismës dhe i kompetencës së ndërmarrësisë përmes aplikimit të rregullave për bisedë
në ndërmarrje;
>> kuptimi i rëndësisë së përshtypjes së përgjithshme gjatë bisedës në ndërmarrje.

Metodat:

akuarium, puna në material, shkalla e vlerësimit.
1. Loja përgatitore
Nxënësit lëvizin lirshëm në hapësirë. Në impulsin e dhënë për lëvizje: me vetëbesim, të nxituar,
të pasigurtë, të dalldisur, të frikësuar, të plotësuar, të kënaqur e të ngjajshme duhet t’i vrojtojnë
lëvizjet dhe mimikën e të tjerëve me të cilët takohen.
2. përgatitja e simulimit dhe intervista për pranim në punë
Pas paraqitjes vullnetare, katër nxënës/e e përgartisin simulimin për intervistë në ndërmarrje:
dy persona që paraqiten në konkurs; dy persona të cilët në ndërmarrje përfaqësojnë shefin/en
e shërbimit kadrovik de sekretarin/reshën.
Shefi/fja e udhëheq intervistën me listën e pyetjeve: arsyet e zgjedhjes së profesionit/kërkesat e
profesionit. Personat që paraqiten në bisedë për punë: njëri paraqet personin i cili ka frikë, është
kompetente, mirëpo e pasigurtë në bisedë dhe se ka nevojë tepër të madhe për punë; në bisedë
inkuadrohet sa më tepër që mundet në mënyrë spontane; personi tjetër paraqet personin i cili
është konmpetent, ka vetëbesim, në momente i imponueshëm, e mbetur pa punë kohë më parë,
spontanishtë përgjigjet në pyetje gjatë intervistës dhe inkuadrohet në rrjedhën e përgjithshme
spontanisht (edhe kur pyetjet nuk kanë të bëjnë me të).

Sekuencat e
trajnimit

3. Përgatitja e nxënësve në rrethin e jashtëm – ndarja e detyrave
Ndarja e fletëzave për secilin çift: veshja, qëndrimi i trupit, të shprehurit e trupit, shprehja e
fytyrës, gjestikulimi, zëri, fjalët e para, mënyra e të shprehurit, ambienti. Çiftet përcjellin simulimin
e intervistës dhe varësishtë nga detyra që kanë i përshkruajnë vrojtimet e tyre.
4. Simulimi i intervistës në „akuarium“
5. Shkëmbime rreth përshtypjeve dhe ndarja e momenteve më interesante që përkojnë me rastin e
intervistimit gjatë paraqitjes për punë
6. Përmbledhje e përshtypjeve, me theks të veçantë në rregullat e sjelljes
7. Shfletimi i rekomandimeve krahas materialit: rregullat e sjelljes gjatë intervistës për punësim
8. Vlerësimi i sjelljes – Si ndikon kjo?
Analiza e materialit: Si vepron kjo. Njohja me materialin dhe vlerësimi i përbashkët se si ndikojnë
disa sjellje te personat e tjerë dhe njëkohësishtë mund të jenë një udhërrëfim për sjellje, për
secilën sjellje të veçantë nga lista, a është kryesishtë pozitive ose kryesishtë negative.
9. Refleksione dhe komentet përmbyllëse të drejtuesit/eses
Llojet dhe fushat e mundshme të pyejeve në ndërmarrje: arsyet, zhvillimi i karierës, njohuritë
paraprake mbi ndërmarrjen.

Koha:

90 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grup, puna frontale.

Materiali
moderues:

Rregullat e sjelljes gjatë intervistës për punësim; fletat: veshja, mbajtja e trupit, të shprehurit
e trupit, shprehja e fytyrës, gjestikulimi, zëri, fjalët e para, mënyra e të shprehurit, ambienti.
Fletat e punës: Pyetjet për intervistë në ndërmarrje; rregullat e sjelljes gjatë intervisëts në
ndërmarrje; Si ndikon ajo.
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Punëtoria 28

NDËRMARRËSIA
>> zhvillimi i nismës dhe vetëdijes mbi ndërmarrësinë;
Qëllimet:

>> zhvillimi i shkathtësive për udhëheqje dhe orientim drejt së ardhmes;
>> zhvillimi i aftësive të vetëudhëheqjes dhe i vetëzhvillimit;
>> zhvillimi i kreativitetit përmes hartimit të vizionit i të ardhmes në profesionin personal në ndërmarrësi.

Metodat:

argumentimi tematik, testimi, prezenimi në poster, puna në grup.
1. Arsyet e ushtrimit të veprimtarisë së pavarfur/ndërmarrësisë – puna në grupe
Drejtuesi/esja i formon grupet dhe iu jep instruksione që secili në grup individualishtë ta kujtoj
personin të cilin e njeh dhe që është ndërmarrës/se (ushtron veprimtari të pavarur dhe ka biznes
personal), që në mesin e fletës A4 të shënoj se çfarë veprimtarie ushtron ai person, ndërsa
anash t’i shkruaj arsyet për të cilat personi ka zgjedhur ta filloj biznesin personal. Mandej grupi
bënë shkëmbime dhe zgjedhë për prezentim vetëm një veprimtari dhe arsyet për ushtrimin e saj.
2. Raportimet e grupeve
Deri sa përfaqësuesit e grupeve raportojnë, drejtuesi/sja i përshkruan arsyet për fillimin e biznesit
personal në letrë flip çart.
3. Votimi për arsyet më të rëndësishme për fillimin e veprimtarisë së pavarur
Drejtuesi/sja përmbledhë arsyet, pyet për plotësime dhe fton që secili të zgjedhë vetëm një
arsye kryesore, afrohet dhe e shënon shenjën afër asaj arsyes për të cilën vlerëson se është
më i rëndësishëm për fillimin e biznesit të pavarur. Përmbledhja e vortave dhe komenti mbi
arsyet më të rëndësishme (të ndërlidhur me pasqyrimin e botës bashkëkohore të punës dhe
kompetencave për jetën punuese).

Sekuencat e
trajnimit

4. Testi i ndërmarrësisë / plotësimi i testit dhe shkëmbimi në grup pas plotësimit të testit
Drejtuesi/sja i lexon pikat nga testi i ndërmarrësisë, me instruksionin që secili krahas numrit të
pyetjes të shënoj përgjigjen e tij: opsioni A ose B. Mandej fton që nxënësit të caktojnë se çfarë
përgjigjesh kanë shënuar më tepër, A ose B dhe lexon zgjidhjen e testit; secili që dëshiron mund
ta komentoj zgjidhjen e vet.
5. Vizioni im- unë – ndërmarrësi/sja i/e pavarur
Drejtuesi/sja i nxitë nxënësit dhe nxënëset ta paramendojnë mundësinë që kanë për hapjen e
ndonjë biznesi të pavarur dhe të bëhen ndërmarrës/se, ndërsa mandej të shkruajnë një ese
të shkurtër përmes përgjigjeve ndaj pyetjeve të mëposhtme, të cilat janë shkruar në flip çart:
Paramendoni veten si ndërmarrës/e, për 10 vite, me çka merreni, me çfar aktivitete?
>> Si duket hapësira në të cilën punoni?
>> Me kend punoni dhe bashkëpunoni?
>> Çfarë janë raportet tuaja mes jush dhe bashkëpunëtorëve tuaj?
>> Si duket një ditë pune?
>> Si duket organizimi i punës tuaj?
>> Kush i merrr vendimet dhe për çfarë?
>> Sa jeni i kënaqur me punën tuaj?
>> Sa janë të kënaqur shfrytëzuesit e shërbimeve që ju ofroni?
>> Si planifikoni ta zgjeroni veprimtarinë në 10 vitet në vijim?
>> Shkruani vetë ndonjë përgjigje nëse pyetje nuk është parashtruar e që për ju është e rëndësishme.
6. Shkëmnimi – leximi i vizionit të ndërmarësit/ses dhe refleksioni

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grup, puna frontale.

Materiali
moderues:

letra flip çart, letër A4 për secilin/ën nxënës/e;
Fleta e punës: Testi i ndërmarrësisë.
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Punëtoria 29

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
VENDIMI IM RRETH SHKOLLËS DHE PROFESIONIT
Qëllimet:
Metodat:

>> zhvillimi i kopetencës së zgjidhjes së problemeve dhe fitimi i qasjes në procesin e marrjes ës vendimit
dhe pikës kyçe të vendimarrjes.;
>> fitimi i qasjes në rëndësinë e marrjes së vendimit të menduar mirë dhe të pjekur mbi shkollimin/
profesionin e mëtejshëm
pyetjet impulse, pyetësori.
1. Rruga deri te vendimi – „deri në majën e piramidës“
Të gjithë para vetes kanë piramidën prej letre me një flamurth në maje në tëcilin shkruan: vendimi
im. Është detyrë që ta „shpërbëjnë“ piramidën dhe në të t’i shënojnë të gjithë faktorët të cilët
kanë kontrinuar në marrjen pikërishtë të këtij vendimi ndërsa në flamurth shkruajnë emërtimin
e drejtimit shkollor/profesionit të ardhshëm.
2. Hartimi i „piramidës së vendimit“ - individualishtë
3. Prezentimi i piramidës së vendimit
Pas prezentimit të bëhet një galeri piramidash.
4. Plotësimi i pyetësorit „Kërkohet mendimi yt“ – evaluimi i vendimit rreth profesionit

Sekuencat e
trajnimit

5. Përgjigje në pyetjet impulse
Nxënësit formojnë një rreth. Drejtuesi/sja i thotë fjalitë, ndërsa nxënësit e kanë për detyrë që
nëse përgjigja e tyre është 100% pohuese, i afrohen sa më shumë drejtuesit/ses, ndërsa nëse
është vetëm se pjesërishtë pohuese, do t’i afrohet vetëm pë disaa hapa; nëse përgjigja është
JO, atëhere nuk hyhet fare në rreth dhe qëndron në vendin e vet. Në raport me „radhitjen“ në
rreth, drejtuesi/esja shtron edhe pyetje shtesë: arsyetim shtesë se pse kanë ngecur aty ku janë
(gjithnjë pyet „ekstremet“-ata që janë afruar më së shumti dhe ata që nuk kanë lëvizur fare
nga vendi/rrethi).
Lista: impulset e „Rrethit të vendimit“
>> Vendimin mb i zgjedhjen e shkollimit/profesionit e kam marrë i/e pavarur.
>> Kam argumente për arsyetimin e vendimit tim.
>> prindërit/kujdestarët e mi janë të pajtimit me vendimin tim.
>> Jam i/e infoormuar me të gjitha për çka kam nevojë për të zgjedhur drejtimin e ardhshëm
shkollor/profesionin.
>> kam vizionin e të ardhmes time dhe të profesionit dhe karrierës time në të ardhmen.
>> jam i/e informuar mbi mundësitë për punësim në profesionin e zgjedhur pas përfundimit të
shkollimit.
>> Jam i/e informuar se prej kujt dhe ku mund të këshillohem ashtu që të fuqizohem për
pavarësimin në marrjen e vendimit mbi zgjedhjen e shkollimit dhe profesionit.
>> I njoh të gjitha kurthet e vendimarrjes dhe i di mënyrat se si ato të tejkalohen.
6. Refleksionet dhe komentet përfundimtare të drejtuesit/ses
Faktorët të cilët ndikojnë në marrjen e vendimit dhe pikat kyçe të vendimit rreth zgjedhjes
së shkollimit/profesionit. Kurthat në vendimarrje dhe si të tejkalohen. Rëndësia e bërjes së
paraleleve në mes të aftësive vetanake dhe kërkesave të shkollës/profesionit.
Nga çka duhet shmangur në gjatë vendimarrjes: vendimarrja impulsive në moment, kur të
menduarit analitik thuaja se është çkyqur (“hedhja e zarit“, ose „prerje“ e furishme e situatës,
pa ndonjë mendim të thelluar);
„Pavendosmëria“ fataliste: nënshtrimi ndaj gjërave dhe rrethanave në të cilat hasim: Imitimi – kur
në procesin e vendimarrjes mbështetemi në përvojat dhe zgjedhjet e të tjerëve; Shtyerja – shtyerja
e vendimit na shpie në situatë që kur koha shpenzohet, në „momentin e fundit“ duke nxituar
marrim vendim me të cilin shpesh nuk jemi të kënaqur.
Është e nevjshme që mënyra e marrjes së vendimit të jetë:
E logjikshme – duke shqyrtuar të gjitha argumentet të cilat flasin për dhe kundër vendimit të
mundshëm Duke biseduar me dikend – i verbalizojmë mendimet tona dhe duke i shkëmbyer
ato me dikend që na njeh.
Testimin e opsioneve të mundshme – vendosim për njërin opsion të cilin paraprakisht e kemi
testuar në praktikë.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grup, puna frontale.

Materiali
moderues:

Lista: impulset „Qarku i vendimit“; Piramida nga letra e fortë për secilin nxënës/se, letër e
ngjyrosur. Materiali punues nga Portofoli.
Fleta punuese: pyetësori: Kërkohet mendimi yt.
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Punëtoria 30

I VENDIMIT DHE PUNA KËSHILLUESE
Qëllimet:
Metodat:

>> zhvillimi i kompetentshmërisë së zgjidhjes së problemeve dhe shkathtësitë e bashkëpunimit përmes
njohjes së nevojave për punë këshilldhënëse;
>> njohja me rrjedhën e punës këshilldhënëse dhe sprovimi i procesit të këshillimit të nxënësve rreth
orientimit profesional.
rrethi i vlerësimit, puna nëpër stacione.
1. vendosja në rrethin e vlerësimit: sa jam i/e sigurtë në vendimin tim mbi shkollimin/profesionin
e ardhshëm.
Nxënësit zënë vendet në rrethin e vlerësimit. Në qendër të rrethit është drejtuesi/esja. Distanca
nga qendra shënon vlerësimin e sigurisë në vendim: më afrë qendrës siguria është më e madhe,
sa më larg siguria është më e vogël. Kush dëshiron e arsyeton vlerësimin e vet.
2. Vendosja e posterit me shënimin e „rasteve“ më karakteristike – rastet kur personi i ri ka nevoj
për këshillim
Nëpër mure janë ngjitur posteret e situatave kur marrja e vendimit ka nevojë për mbështetje
dhe punë këshillëdhënëse. Nxënësit shetisin nëpçër hapësirë, ndalen para secilit poster, lexojnë
me vëmendje dhe i shkruajnë fjalit në tekst e të cilat përkojnë me gjendjen e tyre. nëse
përshkrimet e ofruara nuk përkojnë me gjendjen e tyre, ata në poster kanë mundësi të shtojnë
situata tërësishtë të reja.
3. Ndarja në grupe dhe përgatitja për prezentimin e punimit sipas stacioneve-posterëve
Shkëmbimi i informacioneve rreth asaj se kush dhe cilat fjali i ka shkruar dhe formimi i grupeve
me fjali të njëjta.

Sekuencat e
trajnimit

4. Zbulime dhe reflektime: në postere janë persona të rinjë të cilët kanë nevojë për oerientim
profesional, ngase janë në situatë:
>> të pavendosmërisë totale;
>> pavendosmërisë në kuadër të tri shkollave dhe profesioneve;
>> mospërputhjes mes dëshirës dhe gjendjes shëndetësore të nxënësit/ses;
>> mospërputhjes mes dëshirës dhe karakteristikave të tjera të personalitetit;
>> mospërputhjes mes dëshirës dhe kushteve socio-ekonomike;
>> presionit i prindërve
Drejtuesi/esja propozon shfrytëzimin e modaliteteve të ndryshme të përkrahjes para shkuarjes në
punën këshilldhënëse; empatia – dallimi i ndjenjave dhe nevojave; rikujtimi në rrugën tanim më
të kaluar të orientimit profesional; analiza e pikave kyçe të secilit hap të orientimit profesional;
pasqyrimi i protofolit vetanak me qëllim të marrjes parasyshë të faktorëve të vendimarrjes;
ballafaqimi me kurthat në vendimarrje dhe tejkalimi i tyre.
5. Një ligjëratë e shkurtër e drejtuesit/ses si udhëzim në punën këshilldhënëse
Këshilltarët për orientim profesional i ndihmojnë të rinjëve që të marrin vendimet më të mira
mbi të shkollomin dhe profesionin e tyre të ardhshëm; fitojnë qasje në aftësitë e tyre, interesimet
dhe vetitë e personalitetit ashtu që të marrin vendime reale lidhur me shkollimin, profesionin
dhe karrierën e mëtutjeshme. Qëllimi i punës këshilldhënëse është përkrahja ndaj nxënësve për
t’i rritur gjasat që përmes zgjedhjes së shkollës dhe profesionit të sillne si perona kompetent,
të kënaqur me punën që do ta ushtrojnë. I shfrytëzojnë intervistat, bisedat këshilluese dhe
testet, njohja me gjendjen nnë tregun e punës dhe aplikojnë programe të ndryshme. Mund
të punojnë individualisht apo me grupe të vogla. Pjesa thelbësore e punës së këshilltarit/es
është dhënia e përkrahjes që nxënësi/sja të bëhet pjesëmarrës/se aktive e zgjedhjeve dhe
i vendimeve të veta; ndihmon në grumbullimin, unifikimin dhe vlerësimin e të dhënave nga
Portofoli dhe e fuqizon për hapat e mëtutjeshëm që shpiejnë deri te shkolla dhe profesioni
i dëshiruar, veçmas kur personi është i pavendosur ose ka probleme të tjera. Punojnë në
Shërbimin nacional për punësim dhe se biseda konvokohet përmes telefonit ose personalishtë.
Në shkollë, këshillimin e bëjnë bashkëpunëtorët profesional: pedagogët dhe psikologët.
6. refleksione dhe komentet përfundimtare
Drejtuesi/esja i fuqizon nxënësit dhe nxënëset që ta kenë parasyshë rrugën vetanake të orientimit
profesional, që t’i dallojnë pikat kyçe në secilin nnga hapat në drejtim të faktorit të vendosjes mb
shkollimin dhe profesionin e ardhshëm: ti kenë parasyshë aftësitë e veta, vlerat, talentin, shkathtësitë,
vizionin e së ardhmes; t’i selektojnë të gjitha informacionet mbi rrjetin e shkollave dhe profesioneve
dhe botën e punës dhe mandej të marrin vendimin që për të do të ishte vendimi më i mirë.
Informimi mbi kontaktin me këshilltarin/en për orientim profesional, si do të përgatitet për këshillim;
kontrollimi i obligueshëm i portofolit, të diplomave dhe sertifikatave dhe fleta e punës nga Portofoli:
për çka do të duhej biseduar në kuadër të këshillimit.

Koha:

45 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grup, puna forontale

Materiali
moderues:

Posterët karakteristikat e shënuara të personit i cili ka nevoj për punë këshilldhënëse.
Materiali punues nga Portofoli: fleta e punës: Rreth çkahit do të duhej biseduar në kuadër të
këshillimit
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PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE

Punëtoria 31 PRINDËRIT/KUJDESTARËT – PËRKRAHJA IME NË RRUGËN DERI TE MARRJA E VENDIMIT - PUNA ME PRINDËRIT/KUJDESTARËT DHE NXËNËSIT
>> njohja me stilet e ndryshme të edukimit;
Qëllimet:

>> përparimi i stilit zhvillimor-nxitës gjatë edukimit
>> përparimi i shkathtësive të komunikimit;
>> përparimi i shkathtësive të dhënies së përkrahjes të zhvillimit personal të fëmiut.

Metodat:

akuarium, aktrimi i roleve, kllasteri.
1. Vazhdimi i fjalisë: „Te babai/nëna ime kam konsideratë/vlerësoj…“
Drejtuesi/esja i lut nxënësit që me mendime të kthehen në fëmijërinë e tyre dhe ambienti
prindëror dhe të zgjedhin personalitetin nga mjedisi i tyre të cilin atëherë e kanë dashur dhe
vlerësuar më së shumti; të mendojnë se çka është ajo që te ai person më së shumti vlerësojnë
dhe ta vazhdojnë fjalinë: „te babai/nëna ime …. (babai, nëna, gjyshja, gjyshi, daja, nusja e dajës….)
më së shumti e vlerësoj atë….“

Sekuencat e
trajnimit

2. Çoftet vullnetare për lojë role-instruksione
Paraqiten vullnetarë 6 persona për të luajtur rolin prindër-fëmi në tre çifte. Detyra e çifteve
është që të aktorojnë situata në të cilat fëmiu i komunikon prindit se cilën shkollë të mesme
dëshiron ta regjistroje. Instruksioni shtesë:
Për çiftin e parë: prindi e ka stilin atoritar të edukimit (fjalit karakteristike të tij janë: „Do ta
bëshë atë çfarë them unë, ngase ashtu them unë!“, „Deri sa hanë bukën time, do të luash sipas
dëshirës sime!“, „Nuk do të bëhet si thua ti“, toni është i ashpër, urdhërues);
Për çiftin e dytë: prindi ka stil të edukimit les-fer (ata shprehen se janë „me kokë në rërë“, nuk
vëren dhe nuk merr pjesë në atë se çfarë ngjanë; fëmiu dikton rregullat; shprehjet karakteristike
të këtyre prindërve janë: „Paj nuk e di“, „Bëj si të duash“, dhe për
Çiftin e tretë: prindi ka stil të edukimit nxitës-zhvillimor. Fjalit karakteristike janë ato me të cilat
përpiqet t’i dalloje nevojat e fëmiut të vet, t’i ofroj përkrahje në të menduar (gjatë zgjedhjes)
së fëmiut të tij, të mos imponoj zgjidhjet e veta, por ta kuptoje arsyen e fëmiut të tij se pse ka
zgjedhur pikërisht atë shkollë ose profesion. Ashtu që shprehjet e tij do të ishin: „A dëshiron të
jesh i/e sigurt se ajo është pikërishtë zgjidhja jote më e duhur“, „A ke nevojë ndonjë ndihmë
me rastin e zgjedhjes?“, Çka është ajo që unë mund të bëjë tani që të ndjehesh i/e sigurt lidhur
me vendimin tuaj“
Skenari për luatjen e roleve: fëmiu e fillon bisedën ashtu që prindit ia komunikon vendimin lidhur
me regjistrimin në shkollën e mesme, pret që personi i rritur të përgjigjet në stilin përkatës,
kurse mandej përgjigjet spontanisht ndaj atyre porosive ashtu që situata dhe atmosfera të
zhvillohet sa më spontanisht.
3. Porosit më të shpeshta nga të moshuarit në çifte
Të tjerët e kanë për detyrë të bëjnë listën e fjalive-porosive të cilat thuhen nga të rriturit dhe
që ato t’i klasifikojnë në porosi të këndshme dhe jo të këndshme.
4. Loja-roli - akuarium
Vëzhguesit formojnë rreth, në mes i vendosin dy karriga për „aktorët“. Vëzhguesit i shënojnë
fjalitë karakteristike të personit të rritur dhe fëmiut gjatë dialogut të tyre; i përcjellin reagimet
e tyre dhe vlerësojnë përfundimin e bisedës. Çiftet ndërrohen në aktrimin e roleve.
5. Analiza e aktrimit të roleve
Çiftet aktruese shkëmbejnë vlerësimet se si janë ndjerë dhe a janë të kënaqur se si janë inkorporuar
në „rol“/ Vëzhguesit lexojnë nga lista e çifteve, sipas radhës së aktrimit. Drejtuesi/esja e orienton
diskutimin ashtu që të shihet dallimi i qartë në stilet e edukimit në raport ndaj ndërtimit të
vetrrespektit dhe vetëbesimit te fëmiu.
6. refleksione dhe rezyme
Rëndësia e kompetencave të komunkimit, ndirçimi i stileve të edukimit të cilat në jetën reale nuk
janë mu ashtu të „pastërta“, porse kryesishtë janë të shprehura në sjelljen e dikujt; rëndësia e
fuqizimit të fëmijëve që t’i kuptojnë stilet e edukimit të të rriturve, ashtu që vetrresktin e vet ta
ndërtojnë në të gjitha kushtet. Drejtuesi/esja thirret në analizën lidhur me rezultatin përfundimtar
të bisedës të secilit çift në aktrimin e roleve dhe nënvizon rëndësinë e gjuhës së mirëkuptimit
mes tyre; iu tregon atyre rëdnësinë e dallimit të nevojave dhe ndjenjave të bashkëbiseduesit,
rëndësinë e përkrahjes që duhet dhënë fëmiut me rastin e vendosjes rreth zgjedhjes për çfardo
fushe të jetës.

Koha:

90 minuta.

Forma shoqërore:

puna në grup, puna në çifte, puna frontale

Materiali
moderues:

porositë e shprehura më së shpeshti nga ana e të rriturve; Shprehjet karakteristike të personave të
rritur e që përkojnë me stilin e edukimit.
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7.4. Materiali moderues i listave punuese për klasën e VIII
Punëtoria 1

PARAQITJA E PROGRAMIT DHE PORTFOLIT PËR KLASËN E 8.
Lista punuese: Kompetencat e duhura për punën gjatë jetës të cilat i ka definuar Finlanda
(autorja Helja Hatonen, Finland)
Lista punuese: jeta Kompetencat kryesore për profesionin dhe punën gjatë jetës
Naziv

Opis

1. Mësimi MËSIMI

1. Personi i punësuar dëshiron që cdo kohë ti zhvilloj
shkathtësit e tij dhe ti përdor në punën e tij

2. ZANATET SI DIJE
DHE MUNDËSI
(knoë-hoë)

2. Personi i punësuar është në gjendje të kërkoj, shfrytëzoj
dhe përshtat informatat dhe shfrytzoj ICT në punën e tij

3. SHKATHTËSIT
E ARSYETIMIT
DHE MARRJES
SË VENDIMEVE

3. Personi i punësuar është në gjendje të përcjell gjërat
dhe ngjarjet nga perspektivat e ndryshme dhe vlersoni
pyetjet e ndryshme të cilat janë të lidhura me ta.
3. Personi i punësuar është në gjendje të marrë vendime
të bazuara në informatat të cilat i ka momentalisht ne
dispozicion

4. SHKATHTËSIT
KOMUNIKIMI
DHE NJOHJA
Shkathtësit
E GJUHËVE
e duhura
TË HUAJA
për punën
gjatë jetës 5. MËSIMI DHE
MËSIMDHËNIA
NË GRUP

4. Personi i punësuar është në gjendje të dëgjoj, komunikoj
dhe vepron bashkë me njerzë të ndryshëm në situata
të ndryshme
4. Personi i punësuar disponon me më së paku një gjuhë
të huaj aq mirë sa që mund të punoj dhe shfrytzoj

Aktivnosti

5. Personi i punësuar është i vetëdishëm të shpërndaj
infromatën dhe ti dërgoj kolegët në grup ashtu që i
gjithë grupi të arrij nivel të lartë të dijes se sa si individ
mund të arrijë atë nivel.

6. MENDIMI
KREATIV DHE
ZGJIDHJA E
PROBLEMEVE

6. Personi i punësuar është i vetëdishëm të definoj
problemin dhe të gjej lidhjen në mes solucioneve të
përzgjedhura dhe pasojave

7. UDHËZIMI DHE
ORJENTIMI KAH
E ARDHMJA

7. Personi i punësuar ka vizionin e punës dhe rolit në
punë ose punës ose rolin e klasës së vetë ashtu që i
përgjigjet misionit dhe qëllimieve të organizatës

8. SHKATHTËSIT E
VETDREJTIMIT
DHE
VETZHVILLIMIT

8. Personi i punësuar është i aftë që të kontrolloj karerën
personale, të ket vizion në punë dhe të koncentrohet
në realizimin e atyre vizioneve
8. Personi i punësuar njeh njohurit dhe aftësit e duhura
për punën e vet dhe është i vetëdijshëm që ti arrij ato.

Kompetencat e duhara të për jetën e punës të definuara nga UE-ja(autorja Helja Hatonen, Finlandë)

Cka janë kompetencat?
>> Kompetencat janë njohurit dhe aftësit funksionaleintegruese të nevojshme për ti zgjidhur një problem, si
dhe aftësi për zgjedhjen e problemit me sukses dhe përgjegjësi (qëndrimet,vlerat).
>> Ato paraqesin përdorimin: njohurit të ndryshme dhe shkathtësitë praktikuese: metakognike („ mendim
pas mendimit“):aftësive kreative dhe qëndrimeve motivuese.
Shembull: Kompetenca efikase, për komunikim të suksseshëm
>> Njohurit: për gjuhë, për ICT, për temat në të cilat komunikojme, për kulturën dhe mjedisin shoqëror në kontekst…
>> Aftësitë: përdorimi i gjuhës, përdorimi i ICT, patundshmëria e mendimeve tuaja dhe qendrimeve, dëgjim i tjerëve.
>> Vlerat: vlerësim i njerëzve dhe kulturave tjera, paqës, drejtave të njeriut, demokracisë…
>> Qëndrimet: mirësjellje, të qenit aktiv, vlerësim I interesimit për njerzit tjerë si dhe për temat tjera….
>> Aftësia për të përdorur gjitha elementet e përmendura në kontekste të ndryshme: në shtëpi, në vend të
punës, në mbledhit ndërkombtare etj.
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Prej resursave te projektit Orjentimi profesional në Serni deri në kompetencat kryesore
>> PO është më shumë se „një kompetencë“, që bazohet në zhvillimin e gjithë kompetencave kycëse
>> Nxënësi nëpërmjet zhvillimit të kompetencave kryesore i sheh edhe vendimet vendimarrëse në zgjedhjen
e arsimimit dhe punësimit të ardhshëm
>> Ajo zgjedhje është në përputhje më vizionin – ku më së miri mund ti zhvilloj dhe përdor gjitha potencialet
dhe kompetencat e veta
>> Gjitha punët përfshijne më shumë se një kompetenc kryesore
Punëtoria 2

GRAFIKONI I INTERESIMIT
Materiali moderues: Kartat e interesimit:
>> Sendet e vogla të ndërduara me dorë: dhuratat, prishejet e vogla teknike (aeroplaneve,anijeve, radioeve,
paisje elektrike), stoli, mobilje, pjesë të veshjes….
>> Ndihma në punët e shtëpisë: të ruhen nga fëmijet, gatuajm, kryposim, pergadisim,pastrojm, lajmë enët,
hekurosim, ti rregullojm aparatet dhe mjetet, menaxhimi i paras…
>> Kujsdesi ndaj kafshëve dhe puna me bimët: qenët, macat, lepujt, peshq deti, zogjët, breshka… përshtatja
e luleve në saksia, me mbjell lule, rregullim të kopshtit, barit ….
>> Mledhja: pullave postale, kartolina, fotografi, hartë, CD, librave, vizatimeve, monedha, mineraleve,
fosila, flutur.
>> Sport: Not dhe sporte tjera në ujë, shëtitje, vozitje me bicikletë, atletikë, kampim, kalërim, alpinizëm,
gjimnastikë, tennis, rrëshqitje, skijim, vozitje me rolle, boks, gjueti, aftësi luftarake, fudboll, basket,
hendboll, volejboll…
>> Lexim, shikim TV-ës, DVD, dëgjim radio- s: gazetave, revistave,librave… të politikës, autove, ekonomisë,
udhëtimit, aventurave, tregimeve dashurore, gjeografisë, historisë, sportit, shkencës, artit, muzikës, modës,
argëtimit, reklamave.
>> Grupe të të rinjëve, ogranizata, bashkësi: klube, aksione të përbashkta në qytet, rok bende, grupe të vallzimit….
>> Punë hulumtuese: të vegjel, mbrojtes, fizik dhe eksperimente kimik në shtëpi dhe në natyr, mledhje e të
dhënave, përcjellje të ndonjë lajmrimi ose përshkrim…
>> Art: vizatim, fotografim, moderim, incizim, tregime të trilluara, këndim, bie instrumentit muzikor, këndim,
lojrat teatrale, vallëzim…
>> Puna në kompjutor: bërja e detyrave të shtëpis në kompjutor, kërkimi në internet si mësim, ndërtimin e
tabelave, grafikoneve, prezentimeve….
>> Puna me mjete: Cekic, kolitir, tulielë, instrumentet matëse….
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Lista punuese: Për cka jam i/e interesuar- klasifikimi
Shiko listën e aktiviteteve, mendo në to dhe shruaj në fushat e zbrasta se me cilat aktivitete
mirresh ti gjat kohës së lirë. Pastaj, me notën 1 deri 5 noto shkallën e kënaqësis kur merresh me
aktivitetet e caktuar (kënaqshmëria minimale -1: kënaqshmëria maksimale -6) dhe shëno me
shenjën X klasifikimin tënd.
ME CKA DËSHIROJ TË MERREM GJATË KOHËS SË LIRË

KLASIFIKIMI I KËNAQSHMËRIS GJATË
ZHVILLIMIT TË KËTIJ AKTIVITETI
1
2
3
4
5

1. Me punë dore ndërtoj dhe formoj sende të vogla
2. Pa angazhime shoqërohem me shokë të gjeneratës
3. I ndihmoj prindërve në punët e shtëpis
4. Mbledh:
5. Merrem me sport:
6. Lexoj, shikoj TV, DVD, dëgjoj radio
7. Punoj në natyrë dhe me bimët
8. Grup të rinjësh, shoqata, bashkësitë, seksione
9. Punoj në kompjutor:
10. Hulumtoj dhe egzaminoj:
11. Punoj me mjetin:
12.
13.

Lista punuese: Grafikoni i interesimit
Nënvizo shkallën e kënaqëshmëris për aktivitetet përkatëse me të cilat merresh në kohën e lirë.
Sherbehu me të dhënat nga tabela e mëparshme. Pastaj lidhi pika në mënyr horizontale dhe
vertikale dhe pastaj ndërto grafikonin tënd, shkruaj profesionin tuaj të dëshiruar.

Profesioni juaj i ardhshëm:

shkalla e knaqëshmëris

5

_______________________
4
3
2
1

aktiviteti me të cilin merresh
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Punëtoria 4

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
VETËNJOHJA – AI JAM UNË
Lista punuese: Autobiografia nëpërmjet interesimit, vlerësimit, aftësis dhe profesionit të dëshiruar
Detyra yte është që ta zbulosh i prezentojsh vetëveten. Shkruaj: interesimin, vlerat, aftësit dhe
talentet, profesionin tuaj të dëshiruar dhe në bazë të ksaj CV- in (biografin profesionale) si pjesë
e paraqitjes tuaj në konkurs.
Interesimet e mia:

Vlerat e mia:

Aftësit e mia dhe talentet:

Profesioni im i dëshiruar:

Paramendoni që të jeni më të vjetër, të keni të kryer shkollën e dëshiruar dhe pastaj shiko konkursin për
profesionin tuaj të preferuar.
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KONKURSI
Ndërrmarrjes „ ______________________________“ urgjent i duhet _______________________________ .
(shto një emër sipas dëshirës)

(shkruaj profesionin)

Punë në kohë të caktuar deri 6 muaj dhe mundësi punësimi të përhershëm.
Biografin tuaj profesionale (CV) bashkangjitni me këtij Konkursi.
Të dhënat e përgjithshme:
Emri dhe mbiemri:
Data e lindjes:
Adresa:
Telefoni:
E-mail:
Letra motivuese:

Rrjedha e shkollimit (fillore, mesme, fakulteti):

Aftësitë dhe talentet me të cilat ballafaqohem kërkesave të profesionit dhe konkursit:

Kompetencat digjitale (puna në kompjutor):

Përvoja në punë ekipore:

Përvojat në këtë lami:

Interesimi në kohën e lirë:

Data, vendi

Nënshkrimi:
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Punëtoria 5

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
SI DUKEM NË SHIKIM TË PARË: çfar/çfare
Lista punuese: Këshillat për një paraqitje të suksesshme publike

Përgaditje para paraqitjes:
>> Mundohuni të dini sa më shumë detaje mundshme përpara:
>> Informohuni pëe publikun – kush janë dhe cka i intereson? Sa do të marrin pjesë?
>> Parapërgadituni cka doni të thoni/ indetifikoni 3-5 mesazhe kyce të cilat publiku juaj dëshiron ti kuptoj,
mësoni mirë dhe jeni të gatshëm ti përsërisni gjat fjalimit:
>> Përgatituni duke ushtruar/ Ushtroni para kamerës, pasqyrës,miqëve….
>> Pushoni natën para prezantimit / Ruani zërin/ Arrini me kohë;
>> Shikone veten në pasqyrë para se të hyni në objekt/ Dukuni profesional dhe i rregulluar:
>> Silluni ashtu sic dëshironi që publiku i juaj të sillet;
>> Flisni ngadal për gjërat e rëndësishme;
>> Kushto rëndësi në Ummm, aaaaaaaa, a e dini, a e kuptoni etj.
>> Shkalla e caktuar e nervozizmit është ok, ajo ju jep energji/ Nervozizmi largohet vetëm me ushtrime;
>> Merrëni frymë thellë/ Behuni i qëndrushëm;
>> Drejtoje vëmendjen kah fytyra e mikut.
Paraqitja- komunikimi jo verbal
>> Qëndrimi: Qëndroni me këmbët e hapura në gjërsi të shpatullave, ashtu dukeni më të relaksuar dhe të sigurt;
>> Animoni/ Mimikat e fytyrës janë të shkëlqyeshme, vetëm se mos të jenë të tepërta;
>> Lëvizja e moderuar është ok/ Mos bëni lëvizje jo të zakonshme/ Gjestet e matura me duar është në rregull.
Përmbajtja e vet prezentimit
>> Filloni me dicka që do të tërheq vëmendjen / Pyetja është gjithmonë mënyr e mirë për të filluar;
>> Bëhuni bindës/ Beso në atë për cka flisni/ Bëhuni të vetëbesushëm;
>> Njiheni materialin tuaj- mos folni për sendet për të cilat nuk dini shumë;
>> Përsëritni mesazhet kyce disa herë/ Flisni ashtu që secili person të iu kuptoj;
>> Bëhuni objektiv/ Mbahuni në fakte; Mos përdorni zhargone.
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PROFILET ARSIMORE NË SHKOLLAT E MESME

Punëtoria 9

 ista punuese: Lista e profileve arsimore për medicinë, ekonomi, makineri, elektroteknik dhe shkollën
L
për kujdesin e bukuris.
>> elektrosaldues-e17, metalgdhendës-e, bravandreqës-e, makinëbravandreqës-e, limar-e, mekanik-e të
mjeteteve me binar, automekanik-e,.
>> mekanik për mjetet me energji termike, mekanik-e e armëve, teknik-e ie doganimit, komercialist-e
>> teknik- e për aviacion, metalurg-e për metalet me ngjyrë, teknik - e makinave NU, mekanik i mjeteve
biznesore, minator-e, mekanik-e i anijeve, mprehës- e i veglave teknik-e i makinersë
>> hartues i prodhimeve kimike, gipspunues-e, teknik i makineris për konstrukimin e kompiutorëve, izolues-e,
asfallter-e, teknik ii repartit për përpunimin e makinave,
>> administrator-e zyrtar, byrroteknik- e, zjarrëfikës-e, datilograf-e, birografik-e, kontabilist, teknik i ekonomis,
vlersues-e i demit në sigurim, komercialist-e, oficer-e kuverte
>> nënpunës -e bankar, teknik-e financiar, teknik- e i sigurisë, komercialist-e transporti
>> motër medicinale teknik, ndihms mjek-e, motër medicinale, ekukator-e, mbrojtës-e i bimëve, teknik i farmacis,
teknik i kozmetikës, betonues, teknik i veterinaries, manikir-e, pedikir-e, kretor-e i frizurave për femra
>> teknik-e fizioterapeutik, teknik-e sanitaro-ekologjik, motër për pediatri, teknik i stomatologjis, teknik i
dhëmbëve, masazher-e
>> elektroinstalues-e, konstruktues- e i kabllove, elektromontues-e i rrjetit, piktor-e birgrafik-e, montazher-e
i TT rrjeteve, elektromekanik për makina dhe mjete, elektroteknik për telekomunikacion
>> elektroteknik-e i kompiutorëve, elektroteknik-e i elektronikës, autoelektricist-e, elektroteknik i energjisë,
elektroteknik-e i multimedias, argjentar-e, fotograf-e, elektroteknik- e i automatikës, aeroelektrik-e.
>> teknik-e për bioteknik, teknik-e i laboratoris, frizer-e për meshkuj, teknik i drejtësis, operator-e kadrovik,
>> adminstrator-e finansiar, frizer-e për femra, kreator i frizurave për meshkuj, parfumier-e.

17 Me qëllim të promovimit të barazis gjinore dhe mundësive të njejta me rastin e zgjedhjes së profesioneve për meshkuj dhe femra, të

gjitha profesionet janë të dhëna edhe në gjinën mashkullore edhe në atë femrore në përputhshmëri me rekomandime, „propozim
i udhëzimit për përdorimin e gjuhës së ndishme gjinore në fushat e komunikimit publik“, Savić, Čanak, Mitro i Štasni (2009).
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KËRKESAT E PROFESIONIT – AFTËSITË E DUHURA DHE KUNDËR-INDIKACONET

KËRKESAT SPECIFIKE

Aftësi të mira psiko-motorike, aftë- Të mirat bujqësore, stacionet
si në hapësirë, aftësi mekanike, e veterinarisë, institutet për
përbërje e fortë dhe elastike e trupit, përzgjedhje, industria e duhashqisa të zhvilluara të: shikimit, nit, përpunimi dhe prodhimi i
shijes, erës, dëgjimit, kapacitet të mishit dhe peshkut, industria
mirë të mushkërive; qëndrueshmëri e bukës, prodhimi i ushqimfizike dhe shkathtësi të gishtërinjve it të ngrirë, pijet, përpunimi i
dhe duarve, mungesë e reaksione- pemëve dhe perimeve, përpunve alergjike në alergjenë të natyrës imi i drithërave.

Pylltaria dhe
përpunimi i drurit

FUSHA E
PUNËS
Bujqësia, prodhimtaria
dhe përpunimi
i ushqimit

Lista punuese: Fushat e punës, kërkesat për profesionet dhe kundër-indikacionet.
Merre edhe ti një pasqyrë të lidhjes e cila ekziston midis fushës së punës, kërkesave specifike për
profesionet, fushat e punësimit dhe kundër-indikacioneve për profesionet. Nënvizo ato kërkesa
specifike për të cilat konsideron se i plotëson në tërësi, kurse me ngjyrë të kuqe nënvizo ato kërkesa
në të cilat ende duhet të punosh në mënyrë që t’i plotësosh në tërësi.
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FUSHAT E PUNËSIMIT

KUNDËR-INDIKACIONET
Sëmundjet e mushkërive
dhe astma, alergjia në polen,
qime apo kimikate, defektet e shikimit, sëmundjet dhe
deformimet e boshtit kurrizorë
dhe ekstremiteteve, ekzemë.

Orientim i mirë në hapësirë, kuptimi Organizatat për posedim të Deformimet e boshtit kurrizorë
i marrëdhënieve hapësinore, aftë- pyjeve dhe parqeve publike, dhe ekstremiteteve, lëvizshsia e zhvilluar e të mbajturit ndër- prodhuesit e fidaneve dhe mëria e kufizuar e trupit dhe
mend të detajeve vizuale, lëvizjet e kërcëllove, industria e përpun- ekstremiteteve, alergjitë në:
sakta dhe precize dhe shkathtësia imit të drurit dhe mobileve, polen, pluhur, dhe kimikate,
e gishtave, aftësi të mira mekanike organizatat projektuese, ndër- dëmtimet e rënda të pamjes
dhe numerike, shqisa të zhvilluara timtaria, zejtaritë.
(akute, dallimi i ngjyrave, pamja
të: pamjes, dëgjimit, erës.
e thellë), këmbët e rrashta.

Gjeologjia, minierat dhe metalurgjia

Punëtoria 11

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE

Të kuptuarit mirë të marrëdhënieve
mekanike, aftësia e zhvilluar e
paraqitjes hapësinore, mbajtja ndërmend e detajeve vizuale, dallimi i
ngjyrave, aftësia e zhvilluar dhe
koordinimi i lëvizjeve të duarve,
ekzistimi i vëmendjes, përmbajtja
e fortë dhe rezistuese, aftësia për
punë në thellësi, organet e shëndosha dhe rezistuese të frymëmarrjes, enët e gjakut dhe zemra, të
zhvilluara të gjitha shqisat, kurioziteti hulumtues, kujdesi, preciziteti,
qetësia, rezistenca në stres, disiplina, puna ekipore.

Minierat, ndërtimtaria, shër- Astma, bronkiti dhe sëmundbimet gjeologjike, laborato- jet e mushkërive, rezistenri, institutet për hulumtimet ca e ulët trupore, sëmundjet
mekanike të tokës, shkritoret, dhe deformimet e kurrizit
industria e metalit, mullinjtë e dhe ekstremiteteve, lëvizshçelikut dhe metaleve të ngjyro- mëria e kufizuar, dëmtisura, fabrikat e kabllove, gypat met e pamjes dhe dëgjimit,
dhe profileve, etj.
alergjitë në pluhur dhe ekzeme,
sëmundjet e reumatizmit,
sëmundjet e zemrës dhe
enëve të gjakut, diabeti

Makineria dhe përpunimi i metalit

vii

Aftësia e zhvilluar mirë e kuptimit të marrëdhënieve mekanike
dhe zbatimi i parimeve fizike, aftësi të mira numerike dhe të paraqitjes hapësinore, mbajtja ndërmend
e detajeve vizuale, koordinimi i
lëvizjeve, lëvizjet e shpejta dhe
precize të duarve, aftësia e zhvilluar
e sqarimit dhe ndërrimi i shpejtë i
vëmendjes, aftësia me numra, gjendja e mirë shëndetësore konstruksioni i rezistueshëm dhe i fuqishëm
truporë, pamja e zhvilluar dhe
mprehtësia e pamjes dhe dallimit
të ngjyrave.

Të gjitha degët industria- Deformimet e boshtit kurrizorë
le: makinerie, përpunimit të dhe ekstremiteteve, lëvizshmetalit, ndërtimit elektrik, mëria e kufizuar, sëmundjet
ndërtimit të anijeve, ndërtim- reumatike, ekzeme, alergjitë në
taria, industria e naftës, komu- pluhur dhe kimikale, sëmundnikacionit, ushqimit, tekstilit jet e zemrës dhe enëve të
dhe grafike, minierat, meta- gjakut, dëmtimi i dëgjimit.
lurgjia, industria e automobilave dhe punëtoritë zejtare.

Elektroteknika

KUNDËR-INDIKACIONET

Aftësia e zhvilluar e kuptimit të pari- Elektro-ekonomia dhe prod- Mprehtësia e zvogëluar e
meve fizike dhe punës së makinave himi i pajisjeve, prodhuesit pamjes, mungesa e pamjes së
dhe pajisjeve, aftësi të mira numerike, e ashensorëve, industria e thellë, mosdallimi i ngjyrave,
kuptimi i zhvilluar i marrëdhënieve përçuesve, teknikat matëse paaftësia për punë në lartëhapësinore dhe mekanike, mbajtja dhe rregulluese, automa- si dhe thellësi, lëvizshndërmend e detajeve vizuale, aftë- tike, telekomunikacioni, radio mëria e kufizuar e trupit dhe
sia e zgjidhjes teknike dhe anali- dhe TV pajisjet, industria e ekstremiteteve, djersitja e
tike të problemit, efikasiteti në situ- automjeteve, servilet e pajis- tepërt e duarve, sëmundjet e
ata të reja, shkathtësitë e zhvilluar jeve elektronike, punëtoritë e zemrës dhe enëve të gjakut.
atë duarve dhe gishtave, ekzistenca zejtarisë
e zhvillimit të qartësisë dhe ndërrimit të shpejtë të vëmendjes, dallimi i
ngjyrave, pamja e zhvilluar, mprehtësi a vërejtjes dhe dallimit të ngjyrave,
aftësia e punës në lartësi dhe
thellësi, shtylla e boshtit kurrizorë
dhe ekstremiteteve pa deformime
dhe kufizime të lëvizjes, preciziteti,
përgjegjësia dhe ndërgjegjshmëria.

Kimia, jometalet dhe ndërtimtaria

FUSHAT E PUNËSIMIT

Aftësitë e zhvilluara të kuptim- Industria e kimisë dhe jomet- Sëmundjet e boshtit kurrizorë,
it dhe marrëdhënieve hapësinore, alit, industria petro-kimike, dëmtimi i shikimit, astma,
koncentrimi i mirë i duarve, dhe dhe përpunimi i kauçukut, kapaciteti i zvogëluar i mushlëvizjet precize të duarve, lëviz- prodhimi i eksplozivit, indu- kërive (për profesione të
jet precize të gishtave, aftësitë stria e materialit ndërtimorë, caktuara), alergjia në kimikale
numerike, mendimi abstrakt, sensi industria e farmaceutike dhe dhe pluhur, ekzeme dhe djerpër formulim, aftësitë analitike, grafike, prodhimi i letrës.
sitja e fortë e duarve.
vërejtja e mirë dhe koncentrimi sikur
kuriozitet hulumtues, preciziteti,
pastërtia, kreativiteti, vetë disiplina,
Ambicioz dhe iniciues për punë,
konsistencë e mirë dhe rezistuese,
shqisa e zhvilluar e pamjes, dëgjimit dhe prekjes, kapacitet i mirë i
mushkërive dhe boshti kurrizorë pa
kufizime.

Tekstili dhe lëkura

KËRKESAT SPECIFIKE

Aftësia për të kuptuar pari- Industria e tekstilit dhe lëndëve
met mekanike dhe marrëdhëni- nga druri, përpunimi i lëkurës,
et hapësinore, aftësia e formulimit prodhimi i veshëmbatjes nga
dhe mbajtjes ndërmend të numrave, lëkura dhe galanterisë, indushkathtësia e theksuar dhe shpejtë- stria e veshjes, shërbimet
sia e lëvizjes së duarve dhe gishtave, zejtare në përpunimin e veshjes,
kondicioni i mirë i përgjithshëm dhe veshmbathja, dorëzat, galanterfizik, boshti kurrizorë pa deformime, itë e lëkurës, lëndët për veshmfunksione të zhvilluara të pamjes bathje nga lëkura dhe leshi.
dhe dëgjimit ët prekjes; varësisht
nga zanati, nevojiten aftësi tjera.
Kështu për rrobaqepësi apo formulim është i nevojshëm kuptimi i
marrëdhënies në hapësirë.

Ekzemë dhe djersitja e tepruar
e duarve, alergjia ndaj pluhurit,
fibrave, kimikaleve dhe, flokët
e astmës dhe bronkit kronik,
dëmtim i rëndë I funksionit të
pamjes, sëmundjet e enëve të
gjakut dhe deformimet e gjymtyrëve (duarve).

Gjeodezia dhe ndërtimtaria

FUSHA E
PUNËS

Aftësi të zhvilluara për paraq- Operativa e ndërtimi dhe proditje hapësinore dhe mbajtje ndër- himi i elementeve, organizamend të detajeve vizuale,aftësi të tat projektuese dhe entet për
mira numerike, koordinimi i mirë i rekonstruktim dhe përmirësim
lëvizjeve dhe duarve, konstituimi i të objekteve ndërtimore, shërfortë dhe rezistues, aftësia pr punë bimit të kadastrit, gjeodezisë
në lartësi dhe thellësi, funksione dhe konsolidimit të tokës.
të zhvilluara të pamjes (mprehtësia, thellësia dhe dallimi i ngjyrave),
dëgjimit dhe baraspeshës, shkathtësia e duarve dhe gishtave, kreativiteti.

Paaftësia për punë në lartësi
dhe thellësi, dëmtimi i pamjes
dhe dëgjimit, alergjia në pluhur,
ekzemë, dhimbjet reumatike të zemrës dhe enëve të
gjakut, deformimet e boshtit
kurrizorë dhe kufizimi i lëvizshmërisë, sëmundja e diabetit dhe
bronkiti.
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FUSHAT E PUNËSIMIT

KUNDËR-INDIKACIONET

Komunikacioni

Stabiliteti emocional, aftësi të theksuara psiko-motorike dhe reagime
të shpejta në sinjale, lehtësia e të
kuptuarit dhe zbatimit të principeve mekanike dhe aftësia në hapësirë,
aftësitë numerike dhe konstituimi i
fuqishëm dhe i qëndrueshëm truporë,
shqisa të zhvilluara (posaçërisht të
pamjes) dhe dëgjimit, funksionimi
normal i sistemit nervorë, mendjemprehtësi, përshtatje e mirë e duarve
dhe syve, precizitet, përgjegjësi,
organizim.

Organizimi i ndërmarrjes nga
fusha e PTK komunikacionit, Aviacionit, komunikacionit
nëndetar, tokësorë dhe transportit të brendshëm, hekurudhës, organizatave deponuese,
pajisjeve të ndërtimit.

Koordinim i dobët i lëvizjeve,
aftësi të ngadalësuara reaktive,
dëmtimi i pamjes, orientim i
dobët hapësinorë, sëmundjet
e zemrës dhe enëve të gjakut,
sëmundja e diabetit, sëmundjet reumatike dhe deformimet
e boshtit kurrizorë.

Aftësi të mira numerike, stabilitet
emocional, komunikues, sjellje të
mira, ndjeshmëri estetike, aftësi të
mira verbale, mbajtje ndërmend e
numrave, mbajtja ndërmend e figurave dhe fjalëve, konstituim rezistues
i trupit, shqisa të zhvilluara, koordinim i mirë i lëvizjeve.
Punohet shpeshherë në ambient
të mbyllur. Disa punë nënkuptojnë
punën në terren, shitjen në terren,
udhëheqjen e turistëve, në udhëtime… shitësit qëndrojnë në lëvizje,
kurse përkohësisht bartin barra më
të rënda.

Ndërmarrje tregtare (treg- Funksionet të dëmtuara të
tia e brendshme, tregtia me shqisave (posaçërisht dëgjishumicë dhe pakicë), organiza- mi dhe shikimi), të metat
ta turistike, hotelet, restorantet, e të folurit, deformimet e
kafenetë.
ekstremiteteve dhe boshtit kurrizorë, lëvizshmëria e
vështirësuar, alergjitë dhe
ekzemë, infektimet me baktere,
sëmundjet e mushkërive,
zemrës dhe enëve të gjakut.

Ekonomia, drejtësia
dhe administrata

KËRKESAT SPECIFIKE

Tregtia, hoteleria dhe turizmi

FUSHA E
PUNËS

Aftësi të mira numerike dhe verbave, Ndërmarrjet tregtare (ekspor- Dëmtimi i pamjes dhe dëgjimkujdesi i zhvilluar dhe regjistrimi i ti dhe importi, në shumicë dhe it (pa mundësi të përmirësimnumrave, shënimeve dhe vetitë e pakicë), bankat, shërbimet it), kufizimet e lëvizshmërisë
theksuara të personaliteteve: saktë- financiare, kuadrovike, shërbi- së duarve.
sia, rregullsia, qëndrueshmëria, met e punëve të përgjithshme,
kujdesi, komunikativ, tolerant, sjellje, arkivit, daktilo-byrotë, shërdurim, koordinim i zhvilluar i lëvizjes bimet e komunave, gjykatave,
së duarve dhe gishtave; shqisa të sigurisë publike.
zhvilluara të pamjes dhe dëgjimit,
boshti i padëmtuar kurrizorë, rezistencë në punë nën shtypje kohore,
rregullsi, organizim, themel, sjellje.

Hidro-meteorologjia
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Aftësi të mira numerike dhe të Organizatat hidrometeorologjike, Dëmtimet trupore, nga ndikiparaqitjes hapësinore, kuptimet dhe aerodromi, ekonomia e ujit, mi në lëvizje të trupit dhe
zbatimet e parimeve fizike, memo- pylltaria, bujqësia, organiza- ekstremiteteve, pamjes më të
rie e mirë për të dhëna numerike tat projektuese, ndërmarrjet e vogël, sëmundjes reumatike
dhe të dhëna vizuale, durimi dhe ndërtimtarisë dhe komunale dhe të zemrës dhe enëve të
rezistenca në punë, konstituimi i
gjakut
fortë dhe rezistues i trupit, shqisë
e zhvilluar e pamjes, koordinim i
mirë i lëvizjes, kurioziteti hulumtues,
kujdesi, preciziteti, aftësitë për punë
ekipore

FUSHAT E PUNËSIMIT

KUNDËR-INDIKACIONET

Aftësi mbi mesatare verbale he Shtëpitë botuese dhe
intelektuale, funksione të zhvilluara gazetareske, arkivat, muzetë,
të vëmendjes, ndjenjë për estetikë, teatri, radio dhe TV, byrotë e
komunikativ, qëndrueshmëri, toler- dizajnit, prodhimi i tekstilit,
ancë, aftësi për: formulim, muzikë, lëkurës, veshmbathjes, konfekaktrim, koordinim të zhvilluar të sionit të mallit të përdorimit të
lëvizjeve dhe ekstremiteteve, gjen- gjerë të mobileve, asambleja
dje e mirë shëndetësore, shqisë e artistike.
zhvilluar e shikimit dhe dëgjimit,
kreativitet, interesim për punë në
kulturë dhe media, të favorizojë
të mirën, kreativitetin, kuriozitetin,
disiplinën, mbështetjen dhe vetëbesimin, shprehje të lehtë me gojë
dhe shkrim, komunikativ, balancim
të mirë dhe përshtatje të lëvizjeve
(baleti, aktrimi).

Funksion i ndryshuar i shqisave
të pamjes dhe dëgjimit,
zhvillim joharmonik i trupit
dhe lëvizshmëri e kufizuar, të
meta në të folur dhe mungesë
e shqisës muzikore.

Funksione të mira të vëmendjes, Spitalet, klinikat, stacionari,
memorie për informata vizuale, banjat, klinikat stomatologjike
stabilitet emocional (rezistencë dhe ordinancat, laboratorët
në stres, gjendje e mirë shëndetë- dhe barnatoret, industria
sore, qëndrueshmëri trupore, shqi- farmaceutike dhe institutet.
sa të zhvilluara të pamjes, erës,
dhe të prekurit, koordinim i mirë
i lëvizjes së duarve, grushtit dhe
gishtave; afrësi me fjalë, ndjeshmëri, aftësi që të ofrohet ndihmë,
ngrohësi, durueshmëri, besueshmëri,
ndërgjegje, gjakftohtësi).

Dëmtimet e rënda të shikimit, (mosdallimi i ngjyrave,
pamundësia e përmirësimit
të pamjes) dëmtimi i dëgjimit, lëvizshmëria e zvogëluar
trupore dhe lëvizshmëria e
duarve, sëmundjet e kurrizit,
zemrës dhe enëve të gjakut,
alergjia në kimikale dhe
ekzemë, të gjitha sëmundjet kronike dhe të mushkërive.

Koordinimi i theksuar i mirë i Ekonomia e vogël, shërbimet
lëvizjes së duarve dhe gishtave dhe e ndryshme dhe të ngjashme.
preciziteti i tyre, struktura stabile e
personalitetit dhe atësitë e zhvilluara: komunikativ, sjellje, rregullsi, tolerancë, qëndrueshmëri, gjendje e mirë shëndetësore, konstituim
i mirë truporë, bosht i shëndoshë
kurrizorë dhe ekstremitete.

Alergjitë në kimikale dhe
ekzemë, ndjeshmëria e lëkurës
dhe organeve të frymëmarrjes
në kimikale, djersitja e tepër e
duarve, sëmundjet dhe dëmtimet e enëve të gjakut, këmbët
e rrafshëta,sëmundjet dhe
dëmtimet e boshtit kurrizorë
dhe shqisës së pamjes dhe
dëgjimit.

Mbrojtja, siguria
dhe mbrojtja

Lëvizja e mirë, shkathtësia fizike Bëhet fjalë për kushtet të Asma, bronhitisi dhe sëmunddhe durimi, shkathtësia e duarve ndryshme të punës- duke jet e lukthit, përballimi i ulët
dhe e gishtave, shqisat e zhvil- filluar nga zyrja deri tek puna i trupit,dhimbjet dhe deformiluara të shikimit dhe ndëgjim- në ambientet e hapura; në met e shpindes, kufizimi i
it, kuptimi i mardhënies në ndërrime, kujdestaria e natës, lëvizjeve, dëmtimi i shikimit
rrafsh dhe në hapsirë,menaxhimi vikendeve dhe festave; ngan- (dallimi i ngjyrave, shikimi i
me fjalët, menaxhimi me njerz- jëherë edhe në kushte të thellë) dhe ndëgjimit, alergjia
it, guximi, vendosshmërija, besimi, rrezikshme për jetë; disa punë në pluhur, sëmundjet reumakëshillimi,qetësia, durimi, maturia, nënkuptojn edhe mbajtjen edhe tike, sëmundjet e zemrës dhe
dinamika.
përdorimin e armëve.
enëve të gjakut, sëmundjet e
sheqerit, shputat e rrafshta.

Zanatet

Shërbimet personale

Kultura, arti dhe informimi publik

KËRKESAT SPECIFIKE

Shëndetësia, farmacia
dhe mbrojtja sociale

FUSHA E
PUNËS

Shkathtësia e duarve dhe gishtave, Varsisht nga sfera e punës, Alergji në hemikale, lëkura e
mvarësisht prej zanateve, jan të disa zanate kryhen në hapsira ndjeshme në hemikale, djersitnevojshme edhe aftësi tjera:për të mbyllura, të qeta dhe me ja e tepërt e duarve dhe dëmtiqepje ose dhënien e formave: kupt- ndricim të mirë, ndërsa disa mi dhe sëmundja e enëve të
imin e mardhënies në rrafsh dhe tjera në vende të zhurmëshme. gjakut, shputat e rrafshta,
hapësirë: për fiksimin e makinave Përdoren materiale të ndry- sëmundje dhe dëmtim i kurrizit,
dhe pajisjeve: kuptimi i mënyrës shme (gurë, drunj, metal, ndëgjimit dhe shikimit.
së funksionimit të punimit të lëkurë, përbërs të ndryshëm
makinës dhe pajisjeve dhe kupti- ushqimor etj.) Gjithashtu
mi mardhënies në rrafsh dhe shfrytëzohen edhe vegla të
hapsirë,preciziteti, dhe për zanate vecanta.
artistike: ide, anim nga e bukura,
kreativitet dhe komunikim.
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PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
MESOJ NGA INTERNETI KU PAS SHKOLLES SE MESME
Lista punuese: aspektet e shkollës

Si duket shkolla yte?

Cila është shenja apo
simboli i shkolës tuaj?

Sa vite zgjat shkollimi?

A e keni shkollën afër apo ju duhet
që të shfrytzoni mjetet e transportit?

Cilat kërkesa shkolla i
paraqet për regjitrim?

Si është e organizuar mënyra e
jetës shkollore dhe punës?

A keni moshatar në
shkollë që i njihni?

Për cilin profesion dëshiron
të konkurosh?

Cili do të jet titulli yt pas
mbarimit të shkollës?

Cilët lëndë mësohen në
profesionin tuaj?

A është në shkollë e organizuar
prova e praksës në profesionin tuaj?

Cilat janë mundësit e tuaja
me mbarimin e shkollës?

Cilat janë mundësitë për punësim
menjëherë pas mbarimit të shkollës?

Cilat janë mundesit e tuaja
për arritjet në karrierë?

Shkruaj, nëse dëshiron,edhe
ndonje aspekt i cili është
i rëndësishëm për ty:
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RRUGËT E ARSIMIMIT DHE KARRIERËS

Punëtoria 13

Materiali moderues: Kartat me përshkrimin e prefesionit;
Burimi: www.poslovi.infostud.com/info/opisi-zanimanja/
Përshkrimi i punës: BERBER/BERBERE
Profesioni i berberit është veprimtari në fushën e shërbimeve që ka për qëllim rregullimin e flokëve dhe
mjekrrës, dhe për zbukurimin estetik të njeriut. Kjo punë përfshin: larje ,tharje, qethje, kujdes, rregullim
të flokëve të femrave dhe djemëve, rregullim të përkohshëm dhe të përhershëm: ngjyrosje, zbardhimin dhe
nijansirimin e flokëve; rruajtje të mjekrës, rregullimin e mjekrrës dhe mustaqeve; puna në film, në TV dhe
teatër (rregullimin e flokëve për përgaditjen e aktorëve për shfaqje).
Përshkrimi i punës: BUKEPJEKES / BUKEPJEKSE
Bukëpjekësat janë persona të cilët gatuajn dhe pjekin bukë dhe pastë. Që ta pjekin bukën apo pastën, së pari
përgadisin përzierjen me të cilën e nxojnë brumin. Përzierja përmban miell të shoshitur, tharm, kripë, ujë
dhe përbërës të tjerë. Nga e gatshmja i përziejnë me mikser të furrës ose me dorë, pastaj i japin formën dhe e
vendojnë në furrën për pjekje. Sipas llojit dhe testit të pastës, i përshtatin fletat me bukë dhe pastë ne vend të
caktuar në furrë, rregullojnë temperaturën e furrës, dhe nëse është e nevojshme, shtojn ose zvoglojn avullin
gjatë pjekjes. Sidomos i kushtojn vëmendje gjatë gjithë kohës së pjekjes. Kur buka apo pasta të pjeken, largojn
nga furra me lopata të veçanta të bukëpjekësve, pastaj i vënë në shporta të cilat i transportojnë me qerre deri
aty ku i shesin dhe i vendojn në shitore nëpër kuti të caktuara për shitje.
Përshkrimi i punës: KAMARIER / KAMARIERE
Kamarierët shërbejnë ushqim dhe pije nëpër objektet hotelerike. Për arsye se nga mysafirët marrin porositë, ata
i përcjellin deri te personat që janë në kuzhinë apo banak dhe i kushtojnë rëndësi që mysafirëve ti shërbejnë
sa më shpejtë dhe në mënyrë profesionale. Ky profesion përfshin edhe disa punë tjera që janë të lidhura me
shërbimin e mysafirëve: vendosjen e tavolinave dhe rregullim pas servimit, vendosjen e faturave dhe shërbimit
pagesor. Pavarësisht nëse ata punojnë në restorante që përgatisin ushqim sipas porosisë, në restaurantat të
cilët disponojn ushqime përgadisin më shpejtë ose në bar kafet, pritet që të jenë të dashur, të saktë, të shpejtë
dhe komunikativ.
Përshkrimi i punës: PUNETOR/PUNTORE E SIGURIMIT
Punëtorët e sigurimit kujdesen për sigurinë e njerëzve, pronës dhe objekteve. Kjo punë nuk mund të thuhet
se është paqësore dhe pa rrezik. Stafi i sigurimit është shpesh i armatosur për arsye parandalimit ose ndalimit
të një vjedhje, të dëmtimit të pronës si dhe sulmit të personit i cili mbrohet. Nëse i ruajnë objektet afariste,
godinat e banimit, magazine,punëtorit, ata gjatë kohës së punës i kontrollojnë. Ata sigurojn edhe bartjen e
pronës: të parave, letrave me vlerë,postave të besueshme dhe mallrave të rrezikshëm. Mund të sigurojnë edhe
persona me lëndime trupore, plagosje, rrëmbime dhe e ruajnë të drejtën personale për privatësi. Në takimet
publike, koncerte, ngjarje sportive dhe klube ruajnë rendin duke larguar personat që kërcënojnë sigurinë
e të pranishmëve, kontrollojnë bartjen e sendeve me të cilat dikush mund të ju lënduar, dhe nëse është e
nevojshme, e ndalojnë hyrjen e personave të padëshirueshmëm
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Punëtoria 14

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
PËRGADITJA DHE ZBATIMI I INTERVISTËS
Fletë pune: Raporti menaxherit / menaxhes hotelit në anije / kornizë të kualifikimit, përshkrimi i
punës; Modeli pyetje për intervistimin
Raporti menaxherit /es hotelit pikë në anije / „Korniza e kualifikimeve“ hotelit menaxheri / es
„Puna e tij fillon herët në mëngjes me shifra shumë: duhet të kontrolloni statistikat e ditës së mëparshme nga
të gjitha fushat e anijes (bare, restorante, dyqane, kazino).
Pastaj merrem me planin aktual të përditshëm dhe shkoj konferencë të mëngjesit. Atje takohem me shefat
zonave të hotelit dhe bisedojm me ata rreth ngjarjeve kryesore të ditës tanishme, si dhe informimin e VIPpersonave që aktualisht janë në anije. Vazhdon takimi me komandantin dhe marinarët anijes. Këtu është fjala
për rrugët e anijes, që a është e mundur hyrja nga të gjitha portet e planifikuara.
Rjedhja e mëtejshëme e ditës së punës kalon me përpunimin e listave, vizitën kontrolluese të kuvertave, kontakti
personal me mysafirët e hotelit dhe mbledhja e komenteve të mysafirëve (sugjerime, lëvdata, kritika, etj.)
Avantazhet e profesionit tim janë mundësitë e mëdha për avancim, kontaktoni me shumë njerëz, dhe pagë
të larta. Përveç kësaj, industria argëtuese është ende industri e cila lulëzon, dhe e cila është relativisht e sigurt
nga kriza. Vizitoj shumë vende interesante. Kam mësuar shumë në lidhje me kulturat e tjera dhe kur orari
im më lejon, unë shoqëroj mysafirët në një turne kuriozitetesh.
Egziston edhe një anë e errët e profesionit tim. Ju duhet të jeni të vetëdijshëm se në anije ju nuk keni orar të
caktuar të punës ,dhe ju duhet të jetë vazhdimisht në dispozicion me muaj të tërë të jeni larg shtëpisë, i cili
profesion e pamundson jetën në gjirin familjar.
Raporti i menaxherit/es hotelit në anije „Përshkrimi i punës“ menaxherit/es të hotelit
„Profesioni im përpara mua paraqet shum kërkesa - dëshira për të krijuar kontakte, aftësitë gjuhësore, aftësitë
organizative, njohuri të mëdha të përgjithshme, njohja e gjuhëve të huaja, mënyrat e sjelljes, durimi, aftësinë
e të menduarit në kontekst. Aftësia në punë ekipore dhe ndërgjegja e përgjegjësive të nevojshme është sukses
i kryerjes të suksesshme të punës. Fizikisht duhet të jem në formë të shkëlyer.
Përgjegjës / e jam për rreth 1000 punonjës dhe deri në 4,000 vizitore.
Përveç kësaj, në listën time nuk ka vend për jetë lavdrata të vjetra: përmirësim në të gjitha fushat (Motivimin
punonjësve, trajnim personal, menaxhimin e krizave, etj) janë të domosdoshme në qoftë se ju doni të
qëndrojë në krye. Personalisht, kam filluar pas mbarimit të shkollës hotelerike trevjeçare si administrator/e
në hotel, dhe zhvillimin tim kam hasur gjithë në mësues, eprorë dhe kolegë të cilët i kan ditur përparsit e mia.
Të rinjve do ti propozoja që në lidhje me përzgjedhjen e profesionit që të arrijnë arsimin të përgjithshëm e të
gjërë, që vendimin për zgjedhjen e profesionit të tyre ta përshtatin me pritjet e tyre interesimin dhe anët e mira.“

104

Modeli i pyetjeve për intervistim
>> Cili është emri i profesionit në të cilën momentalish jeni duke punuar? A është ky profesion për të cilin
keni studiuar?
>> Si e keni ardhur deri te profesioni juaj? A është ndokush, i cili, ka ndikuar lidhur me zgjedhjen e profesionit tuaj?
>> Cilën mënyrë e keni ardhur deri në profesionin tuaj (shkollës…)? Cilët punë zakonisht i kryeni?
>> Ku e punoni punën tuaj? Si është orari i punës?
>> Cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e profesionit tuaj?
>> Cilat janë kërkesat (intelektuale, fizike, aftësitë sociale) ti cilat ia parashtron profesioni juaj?
>> A keni pasur edhe një profesion që ju keni menduar gjithmonë?
>> A jeni të kënaqur me profesionin tuaj?A do të kishit vendosur përsëri për të njejtin profesion?
>> A është patjetër që në profesionin tuaj gjithnjë duhet të jeni të përkryr, të mësoni ende?
>> Çfarë do të dëshironi të arritni cili është qëllimi juaj për pesë vitet e ardhshme?
>> Si do ta këshilloni një person i ri në lidhje me zgjedhjen e profesionit?
>> Si do të duket analiza e përshkrimit të profesionit?

KRITERI PËR ZGJEDHJEN E SHKOLLËS

Punëtoria 16

Lista e punës: Kriteri për zgjedhjen e shkollës - shkalla e vlersimit të kriterijumit të vlefshëm

Vlerëso se sa e rëndësishme secila prej kritereve të propozuara për përzgjedhjen e shkollës së mesme të ardhshme.
Vlerëso prej 1 deri 4, ksështu që minimumi është 1 dhe dhe maksimumi vlerësimit 4.
Kriteri për shkollën (emri i shkollës):

Vlerësimi

Interesimi

1

2

3

4

Aftësitë

1

2

3

4

Mundësia e shkollimit në afërsi

1

2

3

4

Imixhi i shkollës

1

2

3

4

Mundësia e punës gjat shkollimit

1

2

3

4

Pikpamja e karrierës

1

2

3

4

Pikpamja në tregun e punës

1

2

3

4

Atmosfera në shkollë

1

2

3

4
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Punëtoria 17

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
RRESPEKTOJMË TË DREJTËN E ZGJEDHJES PROFESIONIT NË BAZA GJINORE
Lista e punës: Steriotipet e lindura: Shtëpiake apo kariera; Pytje për reflektim personal

>> Për gruan është më e rëndësishme që të martohet, të udhëheq shtëpin dhe ti kulturoj fëmijët.
>> Gratë gatuajnë më mirë se burrat për arsye se kan talente.
>> Djemtë janë zanatli më të mirë se vajzat.
>> Nëna duhet që tre vitet pas lindjes fëmijës të qëndroj në shtëpi
>> Nuk është e pranueshme që burrat të mirren me punët e shtëpisë.
>> Gruaja e cila ka fëmij nuk mund që në nivel të caktuar ti drejtohet punës dhe të jet e suksseshme.
>> Në familjet ku të dy prindërit punojnë, në përgjithsi fëmijët janë të lazdruar.
>> Burrat duhet të fitojnë shumë ashtu që të mund ta mbajnë familjen.
>> Grat e punsuara e të suksseshme janë të ftohta dhe të paarritshme.
>> E natyrshme është që burrat ti kushtojnë pak rëndësi fëmijëve, a më shumë punës.
>> Fëmijët e grave të punësuara hajnë vetëm ushqim të blerë e të pashëndetshëm.
>> Meshkujt janë nga natyra më pak të prirur për sjellje të dashur se sa femra
Pyetje për reflektim personal
>> A keni qenë shpesh në dyshim se çfarë qëndrimi të merrni?
>> Si u ndjetë kur keni pasur të detyrueshme të bëni zgjedhje?
>> A keni zgjedhur ndryshe nga shumica e klasës?
>> Çfarë vendimi të nxënësve të klasës nuk ke prit?
>> A kanë votuar shpeshë vajzat dhe djemtë ndryshe?
>> A keni disa fakte që ti vërtetoni bazuar në përvojën tuaj?
>> A do të kishit votuar ndryshe nëse do të kishe pasur më shumë kohë për të menduar?
>> A keni ndryshuar mendim në lidhje me disa nga pretendimet pas diskutimit?
>> A keni mundur që përmes diskutimit që ti tejkaloni paragjykimet?
>> A është e nevojshme për diskutim të mëtejshëm plenare në lidhje me disa nga pretendimet?
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SHQYRTIMI I QËNDRIMEVE/ PERFORMANCA DHE TË ARDHURAT

Punëtoria 18

Fleta e punës: Performanca dhe të ardhurat (dhe pyetje nga reflektimi personal nga punëtoria e kaluar).

>> Përgjat përzgjedhjes së profesionit duhet të keni parasyshë edhe paratë.
>> Amviset duhet të paguhen për punën e tyre.
>> Arsimimi i mirë nuk është thelbësorë për pagën.
>> Arsimtarët dhe arsimtarët janë shumë/pak të paguar.
>> Njerzit me fakultet duhet të kenë të ardhura më të mëdha.
>> Menaxherët/menaxheret fitojn shumë.
>> Kush dëshiron të punojë, do të gjej punë.
>> Nëse mund të fitoj mirë, do të punoj cfardo pune.
>> Të papunësuarit nuk dojn të punojn.
>> Të papunët duhet të marrin para të mjaftueshme për jetën e tyre dhe të familjes së tyre.
>> Njerzit të cilët punojn punë fizike duhet të fitojn më shumë.
>> Njerzit të cilët mirren me punë humanitare, nuk duhet të marrin paga nga ato punë.
>> Njerzit të cilët punojn me ndrrime edhe natën duhet të fitojn më shumë se sa ata që punojn vetëm ditën.
>> Njerzit me aftësi të kufizuara (nuk) duhet të punojn.
ORIENTIMI KRIJON FOTOGRAFI TË QARTË

Punëtoria 20

Fleta e punës: Orientimi krijon fotografi të qartë/ idetë e mia rreth profesioneve
Detyra jote është që të vlersosh në cfar mase janë të rëndësishme karakteristikat e caktuara të
profesionit tëndë të ardhshëm. Numri i përgjithshëm i poenave që mund të i ndashë nëpër të
gjitha pikët është 15. Shpërndaji nëpër të gjitha pikat e përmendura.
Marr mirënjohje për punën time

Pikët

Fitoj shumë.
Kam mundësit e mira që të përparoj
Vendi im i punës është afër banesës sime.
Me mua punojn kolegë/e të këndëshëm
Punoj në pozitë të lartë udhëheqëse.
Koha ime e punës është ë përshtatshme për familjen.
Punojë në mënyrë të pavarur dhe përgjegjësit i mbajë vetë.
Vendi im i punës është i sigurt.
Egziston mundësia e shkurtimit të kohës së punës
Mund të punoj pa stres.
Egzistojnë shtesa sociale për të punësuarit
Puna ime më jep kënaqësi
Mund të puunoj në zanatin për të cilin kam talent.
Mund të punoj në ndërrmarrje të vogla.
Mund të punoj në zyrë me kompjuterë.
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PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
ARRIJMË TË MËSOJM NËPËRMJET TAKIMEVE REALE
Materiali i moderimit: Lista e vrojtimit me stimulimet
1. INSTRUKSIONET PËR ARSIMTARËT/ARSIMTARET:
(shkruani përhtypjet tua)
E qartë
Me kohë
Përshkrimi I punëve I qartë
Dokumentacioni I nxënësve I përgaditur
(shtoni ndonjë send tjetër)

2. KOMUNIKIMI I MESUESIT/ES ME SHEFIN/EN E RECEPSIONIT:
(upišite svoj utisak o kvalitetu ove komunikacije)
Mirëkuptim reciprok
Përgaditje reciproke
Të suksesëshëm përgjat negociatave
për mënyrën e punës
Protokoli I shkollës për
praktikën e nxënësve
Protokoli I hotelit për ecurin e praktikës
(shtoni ndonjë send tjetër)

3. PRANIMI I NXËNËSVE NGA ANA E SHEFIT/CES SË PROFESIONIT:
(shkruani përshtypjen tuaj rreth kualitit të pranimit)
Të përgaditur mirë
Ndarja e detyrave në mënyrë precize
Mirëkuptim reciprok
(shtoni ndonjë send tjetër)
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4. PROTOKOLI PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS:
(shkruani përshtypjet tua për protokolin)

5. PROTOKOLI I SHKOLLËS PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS:
(shkruani përshtypjet tua për protokoli)

6. DOKUMENTACIONI I NXËNËSVE PËR KRYERJEN E PRAKTIKËS:
(shkruani përshtypjet tua për protokolin)

UNIFORMA/VESHJA E NXËNËSVE PËRGJAT KRYERJES SË PRAKTIKËS:
(shkruani përshtypjet tua)

109

vii

Punëtoria 26

PUNËTORIT E ORIENTIMIT PROFESIONAL PËR SHKOLLËN FILLORE
TRAJNIMI PËR APLIKIM
Fleta e punës: Si të shkruhet CV; Letra motivuese; Letra përcjellëse; Lutja; Pjesa përbërëse e testit për
aplikim për punë
Materialet vijuese janë ndihmë për shkruarjen e CV, letra përcjellëse, letra motivuese dhe lutja
në rastin e aplikimit për punë.
Si të shkruhet biografia (CV)
Biografia (CV, Resume) paraqet juve dhe arsimimin tuaj në mënyrë koncize dhe të strukturuar.
Forma e biografisë: Më së shumti dy faqe A4, të shkruara, me shkronja Arial ose Times Neë Roman, madhësia
e shkronjave nëpërmjet 10 dhe 12. Biografinë duhet gjithmon ta dërgoni me letrën përcjellëse dhe duhet të
përmbajnë sendet në vijim: të dhënat personale, arsimimi, përvoja e punës, kurset ose seminaret relevante,
njohja e gjuhëve të huaja dhe puna me kompjuterë, karakteristikat personale, hobit dhe të tjera. Të dhënat
personale: Shkruani emrin, mbiemrin dhe të dhënat elementare për kontaktim, në anën e djatht fotografin
nëse punëdhënësi e kërkon, me dimenzione të vogla, sikur të letërnjoftimit. Përvoja e punës: Përmendni
institucionet/vendet ku keni punuar, periudha në të cilën keni punuar nëpër secilen prej tyre, dhe pozicionin
në të cilin keni punuar nga përvojat më të freskëta. Shkruani cilat aftësi I keni fituar dhe përmendni në cfar
mënyre këni kontribuar në firmë. Arsimi: Shkruani cilën shkollë të mesme e keni kryer, prej kur deri kur keni
mësuar shkollën, cfar diploma keni. Nëse e keni përfunduar fakultetin, shkruani emrin e fakultetit, vendin në
të cilin keni studiuar, periudhën në të cilën keni studiuar, kur dhe ku keni diplomuar. Mesatarën shkruane
nëse është representative dhe nëse e kalon 8.00 nëse biografin e përdorni për vendin tonë, nëse duhet për
shtetet e jashtme atëher mesatarja duhet të kaloj 9.00. Shkruani edhe bursat të cilat I keni fituar, cmimet,
konkurset dhe mirënjohjet (të arriturat). Seminarët dhe kurset: Përmendni të gjitha trajnimet, kurset, punët
e kryera me honorarë, punë nga shtëpia dhe volunterizëm në mënyrë që të tregoni se jeni proaktiv. Njohuritë
në kompjutërë: Nëse posedoni njohuri në Ëord, Excel dhe Internet, përmendni sepse kjo është minimum
që kërkohet nga ju në shtetet e jashtme. Shkruani të gjitha programet të cilat dini të I përdorni dhe shkruani
nivelin e njohjes se këtyre programeve (fillestarë, I mesem, I përparuar, ekspert). Gjuhët e huaja: Shkruani
të gjitha gjuhët të cilët I njihni, me theks të vacant sa mirë e njihni gjuhën në fjalë (niveli fillestare, I mesëm,
I përpraruar, dhe rrjedhimisht shkrimin, leximin dhe bisedën në atë gjuhë) Karakteristikat personale dhe
hobit: Përmendni karakteristikat të cilat janë relevante për pozitën, për shembull: inicijimi, puna në grupe,
qëndrueshmëria, komunikimi. Të tjerat: Shkruani të gjitha ato që mendoni që janë të rëndësishme: nëse
keni patent shoferin, që keni kryer ushtrinë etj. Të gjitha të dhënat duhet të jenë të vërteta sepse mund leht
të verifikohen në takim me punëdhënësin.
Si të shkruhet letra përcjellëse
Letra përcjellëse është document I cili e përcjell biografinë me të cilën aplikoni për punë. Posedon rreth 200
– 250 fjalë, ndërsa qëllimi është që të fusë punëdhënësin në CV tuaj, të tregoj aktivitetet dhe karakteristikat
tuaj të rëndësishe për aplikim. Forma: forma e shkresës: adresa juaj dhe kontaktet vendosën pas emrit tuaj, në
këndin e djatht të fletës, lartë. Në anën e majtë, më poshtë, emri I personit të cilit I drejtoheni, funksioni dhe
organizata në të cilën punon. Nëse e dini emrin e personit të cilit I drejtoheni, filloni me I nderuari zotëri/ e
nderuara zonjë. Kryeni letrën me përshëndetje. Nëse nuk e dini emrin atëher filloni me I nderuari/ e nderuara.
Në fund shkruani datën kur e keni shkruar, në fund të dokumetit. Struktura e përmbajtjes: më së shumti
katër paragrafe. Qëllimi i paragrafit të parë është të theksoni për cfar paraqiteni dhe ku keni marrë informatat
për konkurs. Në pjesën e dytë përmendni kualifikimet dhe aftësitë të cilat i posedoni (aftësitë për prezentim,
komunikim, bisedë ose edhe kualitet tjera relevante për vendin konkret të punës). Përmendi edhe sqarimet
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për aftësitë tuaja. Ky paragraf duhet të tregoj se jeni të mirë për atë punë. Paragrafi i tretë tregon arsyen pse e
dëshironi atë punë, tregoni motivim të fortë dhe aftësi për dhënjën e kontributit tuaj në punën e organizatës.
Paragrafi i fundit tregon se jeni në gjendje dhe keni dëshirë që në mënyre më të detajuar punëdhënësit t’i
tregoni kualitetet tuaja përmes intervistimit. Nëse më punëdhënësin kontaktoni në formën elektronike, atëher
letra përcjellëse është pjesa përbërëse e emailit, ndërsa CV është në atachment (e bashkangjitur).
Si të shkruhet letra motivuese
Letra motivuese është dokument në të cilin duhet të shkruani sa më shumë gjëra personale rreth vetes.Qëllimi
i letrës motivuese është që të bindë komisionin për pranim që të ju zgjedh juve, të tregoj kush jeni, cfar dini
dhe mundeni, dhe cfar dëshironi. Përmendni qëllimet të cilët ju motivojn që të konkuroni për atë punë, që
të ju prezentoj si person të motivuar i cili është i gatshëm të mësojë dhe përsoset.
Si të shkruhet lutja
Lutja është dokument të cilin e dorzoni sëbashku me Cv kur të aplikoni për punë. Ajo është e shkurtë, ndërsa
ka për qëllim të tregoj elementet të cilët nuk janë prezentuar në dritën e duhur në biografinë e punës. Lutjen
për punë e shkruani njësoj sikur letrën përcjellëse. Në këndin e epërm shkruani emrin, adresën dhe kontaktin,
më poshtë, në pjesën e majt të faqes shkruani emrin e personit të cilit i drejtoheni, funksionin e tij/saj, dhe
firmën në të cilën punon. Letrën e filloni me „I/e Nderuari/a zotëri ose zonjë“ duke përdorur mbiemrin e
personit të cilit i drejtoheni ose funskionin e tij/saj. Letrën e përfundoni me „Përshëndetje të përzemërta“,
„Me rrespekt“, ose dicka të ngjajshme.
Lutja përbëhet prej tre paragrafeve: Në pjesën hyrëse përmendni arsyet e aplikimit dhe shpjegoni arsyen pse
aplikoni në firmën përkatëse. Shkruani për cilin vend konkuroni. Ne pjesën e mesme të lutjes përmendni t
gjitha njohurit dhe aftësitë me të cilat mundeni të i kontriboni firmës të cilës i drejtoheni. Lutja për punë
duhet patjetër të tregoj aftësit, shkathtësit dhe kontributin tuaj potencial për firmën. Në pjesën përfundimtare
tregoni gatishmërin tuaj për ofrimin e informacioneve shtës dhe mënyrën si mund të ju kontaktojn. Përmendni
edhe listën e dokumentacioneve të cilët i dërgoni sëbashku me lutjen.
I ke të gjitha pjesët përbërse për aplikim për punë. Shkruaje aplikimin tëndë për punën të cilën
e zgjedh, duke përdorur udhëzimet e dhëna.
Pjesët përbërëse të tekstit për aplikim për punë
Hyrje:
>> Në bazë të bisedës telefonike të djeshme, po paraqitem për vendin e ….
>> Me vëmendje e kam lexuar shpalljen Tuaj në gazetën e… dhe paraqitem në konkursin e shpallur për….
>> Me interesimin më të madhë kam lexuar se në firmën Tuaj ekziston vendi i punës … i cili duhet të plotsohet.
>> Pasi që shkollimin dhe trajnimin tim do të përfundoj … aplikoj për vendin e ….
>> Pasi që dëshira ime më e madhe është të mirrem me … aplikoj për….
>> Jam informuar nga …, që….
>> Me rekomandimin e…
>> Pasi që jam shumë i/e interesuar të punojë në ndërmarrjen Tuaj, paraqitem në konkurs për …
>> Në shpalljen tuaj nga … keni përshkruar një vend pune i cili më intereson shumë….
>> Vendi i punës nga konkursi i ndërmmarrjes Suaj më intereson aq shumë, sa që në të paraqitem
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Pjesa kryesore:
>> Shkollën e kam kryer me suksesë në korrike ose … të këtij viti.
>> Lëndët e mia të preferuara në shkollë kanë qenë
>> Para së gjithash kam njohuri në …
>> Anoj nga ky profesion, sepse …
>> Në përparësit e mia përfshihen …
>> Vecanarisht më përshtatet …
>> Jam i/e bindur se me aftësit personale, sic janë … sikur edhe me diturin speciale nga … i përshtatem
kërkesave Tuaja për bashkëpunëtor/e në sferën …
>> Nëpërmjet takimeve reale ose praktikës në ndërmarrje … kam arritur pasqyrim të mirë të punës …
>> Më pëlqen të punoj i/e pamvarun dhe me dëshirë krijoj kontake, jam i/e vetëdijshme, preciz/e, i/e angazhuar.
>> Duke marr parasyshë se më pëlqen të punoj me njerëz, i përshtatem kësaj punë.
Përfundimi:
>> Do t’i gëzohesha thirrjes suaj për intervistim
>> Do t’i gëzohesha faktit që përgjat bisedës të mësoj dicka më shumë rreth punëve dhe pritjeve.
>> Shumë i gëzohem mundësisë për bisedime të drejtpërdrejta
>> Do të isha i/e lumtur nësë pas kontrollimit të dokumentacionit tim do të më thërrisnit për bisedë.
Punëtoria 27

INTERVISTA NË KOMPANI
Fleta e punës: Pyetjet për intervistë në kompani. Rregullat e sjelljes përgjat intervistës në kompani; Si
funksionon intervistimi.
PYETJET PËR INTERVISTË: fusha – Arsyet për zgjidhjen e profesionit/ kërkesat e profesionit
>> Pse jeni paraqitur për atë vend të punës?
>> Prej kur keni treguar interesim për profesionin tëndë?
>> Cfar njohuri keni rreth këtij profesioni?
>> A keni përvojë në punë me grupe?
>> Cili është mendimi i prindërve Tuaj për vendimin që të shkolloheni këtu?
>> A ka pasur dikush ndikim në vendim marrjen tuaj?
>> A keni konkuruar edhe në ndonjë vend tjetër?
>> A keni mbajtur ndonjeherë praktiktë në këtë sferë?
>> A keni menduar për mungesën e mundëshme të këtij profesioni?
>> Cilat profesione tjerë ju interesojn?
PYETJET PËR INTERVISTË: fusha – Zhvillimi i karrierës
>> Cilat qëllime i keni për karrierën tuaj?
>> Cfar prisni nga të supozuarit tuaj?
>> Cilat janë sukseset tuaja më të mëdha, përmendni sëpaku një sukses?
>> A keni pasur ndonjë konfrontm në karrierë – si jeni sjell?
>> Në cilat sfera keni pasur mundësi që edhe vetë të mirrni vendime?
>> Pse dëshironi të ndërroni punën tuaj?
>> Cfar prisni nga puna e re?
>> Pse kaq gjat kërkoni punë?
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PYETJET PËR INTERVISTË: fusha – Pyetje rreth kompanisë
>> Cfar dini rreth kompanisë tonë?
>> Si e mendoni punën tek ne?
>> Cilat punë sipas informatave tuaja duhet të i kryeni këtu tek ne?
>> Cilat aftësi duhet të i aktivizoni në këtë profesion?
>> Cilat aftësi i posedoni?
>> Përshkruani sferat e mundëshme të punës në vendin tuaj të punës?
>> A mendoni se ekziston ndonjë gjë që nuk mund ta arrini në profesionin tuaj?
>> Si mendoni se i plotsoni kërkesat e këtij profesioni?
>> Pse keni aplikuar pikërisht tek ne?
>> A ekziston dicka që ju intereson në mënyrë të vecant në kompanin tonë?
>> Si keni arritur deri tek ne?
Fleta e punës: Rregullat e sjelljes përgjat intervistimit në kompani
>> Nëse ke marrë ftesë të shkruar për intervistim për punë, vërtetoje terminin në fjalë nëpërmjet emailit ose
telefonit. Nëse je i/e ndaluar të shkosh për ndonjë arsye të fortë, tregoje arsyen dhe bëjë lutje për një termin tjetër.
>> Domosdo eja në kohë ose edhe para kohës!
>> Përkujtoje emrin e bashkëbiseduesit/ses
>> Keni kujdes që të jeni të veshur sic duhet. Sendi i parë që shihet është veshja. Për disa sekonda, personi që
qëndron ulur përball teje do të arrij përshtypjen e parë.Veshja joadekuate është e njejt edhe paraqitja në
xhinsa (farmrka). Kapelat dhe gjëndrrat duhet të i leni në shtëpi. Pirsingjet, stolit e ndryshme, shminkimi
i tepert dhe parfemi i fortë gjithashtu nuk krijojn përshtypje të mirë.Përkujdesja e jashtme është themeli
për intervistë të suksesëshme.
>> Fike telefonin dhe nxirre camcakezin nga goja.
>> Dyert e mbyllura hapi pasi që të trokasësh.
>> Nxjerri duart nga xhepat.
>> Edhe sekretareshen pershendete me buzëqeshje.
>> Mos e përshëndet bashkëbiseduesin para se ta mbyllësh derën. Afrohu duke ecur drejtë dhe përshëndete
duke e theksuar emrin tëndë dhe udhëzoje për ftesën.
>> Prit që bashkëbiseduesi të ta zgjasë dorën dhe të të ofroj të ulesh.
>> Ulu duke sinjalizuar interesim: drejtë, duart duhet të jenë në pozitë që mund të shihen (mund të i vendosësh
mbi gjunjë duke mos i kryqezuar gishtat), këmbët mund të jenë të kryqëzuara (gjunjë mbi gjunjë e jo
këmbën mi gjunjë) kjo tregon suverenitet.
>> Përpiqu të mos luash me gishta, flokë ose stoli.
>> Kujdesu që të ulesh i/e qetë.Cdo lëkundje dhe lëvizje tregon se nuk po ndjehesh mirë në situatën në të cilën
gjindesh.Duhet gjithashtu të i ikni uljeve ku trupi juaj është tejet i shtrenguar dhe levizjeve të shpeshta me
duar duke treguar gishtin tregues. Lëvizjet e balancuara me duar krijojn përshtypje të karakterit të balancuar.
>> Mos tento të mbahesh për karrike ose tavoline. As me duar as me këmbë. Vendosja e këmbëve nëpër pjesë
të karrikës tregon pasiguri. E njejta vlenë edhe për çantën.
>> Mos luaj me çelësa, letra ose laps.
>> Shikoje bashkëbiseduesin në sy. Mos ndërhy në fjalë, bëhu i/e kujdesëshëm/me dhe përgjigju në pyetjet e parashtruara.
>> Jep përgjigje të menduara mirë, tento të përgjigjesh qartë dhe me fjali të plota.
>> Përgjigju shkurt dhe sinqertë!
>> Patjetër buzqeshë dhe përshëndetu duke dalur nga hapsirat!
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RREGULLAT E SJELLJES – INTERVISTA JOTE ME KANDIDATË TË TJERË NË TË NJEJTËN KOHË
>> Bëhu fer para tjerëve. Nëse vehten e vendosë në plan të parë,do të arrish të kundërten!
>> Ndërhyrja kandidatëve tjerë në fjalë, gjithmon ka pasoja negative!
>> Nëse është e mundëshme, fol vetëm atëher kur kërkohet të flasësh.
>> Koncentrohu në pyetjet dhe përgjigjet e kandidatëve tjerë. Mendohu si do të mund të formulohej përgjigja.
Në këtë mënyrë konstant e përcjell ngjarjen dhe nuk mund të befasohesh.

Fleta e punës: Si do të dukej
Mendohu dhe shkruaje shenjën tënde si do të dukej një sjelljepërgjat intervistës për punë, a janë
këto sjellje për ty pozitive ose negative.
KRYESISHT POZITIVE

KRYESISHT NEGATIVE

Lëshimi i lehtë i kokës
Mbajtja e kontaktit me shikim
Kryqezimi i duarve
Fjalim i qartë
Shikim serioz në të gjithë kohën
Mbajtja e trupit në mënyrë apsolute të drejtë
Asnjëher mos shikimi i drejtëpërdrejt bashkëbiseduesit
Lejimi që bashkëbiseduesi të flasë pa e ndërprerë
Sasia e dyfisht e gelit për flokë
Ulja në buzë (skaj) të karrikës
Veshja që të bie në sy
Fjalim i qetë
Buzëqeshje
Veshje e pastër në të cilën ndjehesh mirë
Ulje e përshtatëshme
Përtypje të camcakëzit

Punëtoria 28

NDËRMARRËSIA
Fleta e punës: Testi për ndërmarrjet

Lexo cdo pikë në test dhe vlerso se a të përket ty rreth ndërmarrjes tënde të ardhëshme. Rretho në secilën
pikë përgjigjen A ose B.
Pavarësia
A: Më mirë punoj vetë, pa këshillat e tjerëve.
B: Ndjehem më i/e sigurtë kur gjindem me njerëz tjerë të cilët më përkrahin.
Fleksibiliteti
A: Jam fleksibil/e. Nuk më pengojnë ndryshimet.
B: Më pëlqen stabiliteti. Më duhet shumë kohë të i përshtatem kushteve të reja.
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Menaxhimi
A: Mund të i bindë njerzit në ndonjë ide, kur filloj të punoj dicka.
B: Ndjehem më mirë kur dikush më drejton mua. Dikush tjetër mund të menaxhoj.
Marrja e vendimeve
A: Mund të marrë vendime të shpejta. Besoj në veten dhe mund të mbështetem në vendimet mia.
B: Në rast se marrë vendime të shpejta, gjithmon frigohem që të mos gaboj.
Sfidat
A: Më pëlqejn sfidat sepse gjithmonë ekzistojn mundësi të reja për hulumtime.
B: Dua të di cfar pres nga secila ditë.
Marrja e përgjegjësive
A: Dëshiroj të marr përgjegjësi për gjërat dhe të i kuptoj ato.
B:. Unë do të mirrja përgjegjësi nëse duhej, por më mirë kisha marr përgjegjësi për dicka tjetër.
Orët e punës
A: Do të punojë më shum se 8 orë në ditë në kuadër të orarit të punës.
B: Më pëlqejn rutinat e zakonshme, në orët e rregullta të punës.
Kompetencat e durimit
A: Gjithmon e kryej atë që e filloj. Kur diqka vendosi, nuk mund asgjë të më ndaloj.
B: Mundë të punojë shumë për një kohë. Në qoftë se nuk shkon si duhet, mund të heq dorë.
Puna në grupe
A: Me gjithë qef i ndaj informacionet dhe udhëheq ekipin në mënyre që të arrijn nivel më të lartë të dijes.
B: Dëshiroj që secili të punoj për veten sepse ashtu është më së miri.
Zhvillimi i karrierës
A: Mundem të planifikoj dhe realizoj karrierën në bazë të vizionit tim.
B: Kudo që më çojn rrugët e punës, i përshtatem këtij fakti.
Si të kryhet vlersimi (ndarja e pikëve)
Nëse ke më shum përgjigje A – ti mund të jesh ndërmarrës ideal!
Nëse ke më shum përgjigje B – puno në drejtim të zhvillimit të aftësive për ndërmarrje!
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KONTROLLIMI I VENDIMEVE DHE PUNA KËSHILLUESE
Materiali i moderimit: Postere me karakteristikat e shkruara të personave të cilët kanë nevojë për punë këshilluese
Maria është nxënëse e kalsës së 8 dhe gjithmonë ka qenë nxënëse e suksesëshme me të gjitha notat e
shkëlqyeshme. Është më e dashura në klasë në mes të moshatarëve por edhe tek arsimtarët. Prindërit e
sajë kane fakultet e kryera dhe janë të punësuar. Mbështesin Marijën në interesimet e saja dhe me vite
paguajn orët për aktrim dhe orët e gjuhës angleze në shkolla private. Marija ka fituar vendet e para në garat
republikane të matematikës dhe fizikës. Rregullisht luan tenis dhe arrin rezultate të kënaqshme edhe në turnet
e organizuar jashta qytetit. Është plotësisht e pavendosur cilin profesion ta zgjedhë dhe cfar shkolle të regjistroj.
Angjella është nxënëse e klasës së tetë dhe nuk është e sigurt cilën shkollë ta zgjedhë. Dëshiron të regjistrohet
në shkollën e mesme ushtarake sepse si e vogël ka ëndërruar të pilotoj aeroplanin ndërsa më tej ka të njejtën
dëshirë. Por, kohëve të fundit ka filluar të tregoj interesim edhe në sferën e dizajnit, veçanërisht për veb dizajn.
Ka ndëgjuar se ky profesion është i kërkuar, mirë paguhet, dhe është profesion kreativ. Kur pak më mirë
mendon, ajo vlerson që ndoshta do të ishte më racionale të vazhdoj biznesin familjarë dhe të bëhet farmaceute
sepse prindërit e saj ndër vite kanë përpunuar biznesin në barnatore.
Milloshi është në situatë të tmerrshme. Që kur din për veten ai ka dashur të bëhet polic, gjithmon ka ëndërruar
rreth asaj dhe ka shikuar filma me policë, thjesht i pëlqen kjo punë e cila është dinamike, e shumëllojshme,
nxituese dhe sikur i shpikur pikërisht për atë. Në kontrollin e fundit sistematik është konstatuar se ka probleme
me shpindën dhe ka filluar të shkoj në ushtrime para dy jave. Gjendja e tij nuk po përmirsohet, nuk mund
të përgaditet për kontrollin e aftësive fizike për provim pranues, ndërsa provimi pranues është për një muaj.
Doktorët kanë thënë që po dyshojn se mund të tregoj mungesë të aftyësisë fizike nësë i nënshtrohet provimit
në fjalë me shpindë të dëmtuar. Të gjitha anije iu kan fundosur.
Nina nga klasa e pestë ka treguar suksese më të dobta në shkollë në krahasim me kushtet e sajë. Shpesh ka
munguar në shkollë dhe ka kaluar kohë jashta, duke luajtur. Nuk i kryen rregullisht detyrat e shtëpisë dhe
shumë rrallë është aktive në orë. Dëshiron të regjistroj Gjimnazin për sport. Ajo i pëlqen. Ka ndëgjuar nga
shokët dhe shoqës se atje sporti është edhe zbavitje… Do të duhej të fitoj ndonjë cmim në ndonjë garë, thonë
se duhet të ketë një medale kur të paraqitet në provimin pranues…
Sima ka qenë gjithmon nxënës i shkëlqyeshëm, dhe tani do të përfundoj shkollën me të gjitha notat pesëshe.
Është krenar me diplomat e veta të fituara në gara të shumë lëndëve, e veçanërisht në çmimet dhe vendet e
para që i ka fituar gjithmonë nga lënda e biologjisë. Ëndrra e tij qysh nga fëmijëria është të i ndihmoj shtazëve
dhe të mirrët me to, prandaj dëshiron të regjistroj shkollën e veterinarisë.Vetëm ate dhe asnjë shkollë tjetër.
Shkolla gjindet në qytetin tjetër dhe do të duhej të jetoj në konvikt.Për atë kjo gjë është në rregull. Prindërit e
tij kan dëshirë që ta mbështesin, mirëpo nuk kan as kushtet minimale për mbështetje dhe pagesë të konviktit.
Edhe deri më tani kan jetuar vështirë sepse vetëm babai punon dhe ka rrogë të vogël, ndërsa Sima ka edhe
një vlla dhe motër më të vogël.
Ivani është i hidhëruar dhe nervoz. Ai ankohet për prindërit e tij. Ai gjithmonë ka dashur të jetë automekanik
dhe gjithmon ka fiksuar bicikletën e tij dhe të shokëve të vet. Rregullish qëndron tek babai i shokut të tijë i
cili është automekanik dhe shpeshëherë i mundëson të i ndihmoj. Xhaxhi Toma saherë që dicka punon rreth
automjeteve i shpjegon Ivanit si funksionin motori i automjeteve, dhe Ivani tanimë ka mjaft njohuri rreth
këtij procesi. Disa të prishura më të vogla mund të i fiksoj edhe i vetëm. Ivani jeton në të. Është i vendosur
për përzgjedhjen e tijë. Prindërit po kryejn presion të paparë dhe tan kohën janë në grindje. Ivani nuk po
mundet të përballoj këtë situatë. Ose do të regjistroj stomatologjinë dhe vazhdoj traditën familjare, ose asgjë.
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VIII

Në këtë pjesë të udhëzuesit janë përshkruar disa metoda të cilat preferohen në sferën e orientimit profesional
në punë me të rinjët. Përveq metodave të përmendura, preferohet edhe përdorimi i metodave aktive dhe
interaktive të punës.
KLASTER –testimi nëpërmjet kartelave
Moderatori/rja shtron pyetje në mënyrë vizuele. Në këto pyetje duhet të përgjigjesh në formë të shkruar. Për
nevoja të veta moderatorët ndajnë kartela moderuese. Të gjitha kanë ngjyrë të njejtë, në mënyrë që kartelat
të mos bien në sy në bazë të ngjyrave.
Moderatori/rja i bënë lutje nxënësve që në formë të shkruar të i përgjigjen pyetjeve të parashtruara, dhe të i
kushtojn vëmendje:
…shkruajnë me stilolapsa;
…shkruajn me shkronj të shtypit;
… në kartela shkruajn me shkronja të mëdha dhe qartë,por maksimalisht në tre rreshta;
…në secilën kartelë shkruajn maksimalisht nga një ide.
Mbledhja e karteleve është hapi i ardhëshëm. Më pastaj duhet të i kushtohet vëmendje që kartelat të mblidhen
në formë të mshehur („me fytyrën poshte“). Është me rëndësi, sepse edhe anketat e hapura përmjet kartelave
duhet të kryhen në mënyrë anonime. Mandej kartelat vendosën në tabelën e moderimit.Tek kartelat të cilat
vijojn, moderatori/moderatorja shtron pyetje nëse kanë ndonjë ngjajshmëri me kartelën e vendosur, apo
janë kartela me njësi tjera kuptimplote, dhe për atë nuk guxojn të vendosën nën kartelat tjera, por pran tyrë.
Ky proces kryhet kur të vendosen të gjitha kartelat. Në fund grupet kontrollojn radhitjen e kartelave dhe
japin tituj për grupet e caktuara të kartelave (me kuptime të plotë) duke përdorur terma të përshtatshëm.
(Burimi: Seifert, J.: Visualisieren, Präsentieren, Moderieren, Gabal, 2001.)
Qarku i dyfisht
Nxënësit përgaditën për ekspozim të përqëndruar tematikisht në kuadër të fazave të shkurta të mendimit.
Temat mund të jenë të ndryshme: çështje metodologjike (psh përgaditja e punimeve shkollore), tregime rreth
përvojave personale (psh përvojë interesante gjatë pushimit), por, natyrisht edhe tema të aspekteve profesionale
(psh Tema „Ndryshimet klimatike“). Në planë të parë janë përvojat, supozimet ose njohurit paraprake të
nxënësit. (Burimi: Seifert, J.: Visualisieren, Präsentieren, Moderieren, Gabal, 2001.)
Rreth mënyrës së qarkut të dyfisht: nxënësit ulen në rreth, nga dy, njëri përballë tjetrit, në mënyrë që
formohet qarku i mbrendëshëm dhe jashtëm. Disa çifte të caktuar mund të zgjidhen nëpërmes përzgjedhjes
së rastësishme me ndihmën e kartelave që kan dy numra ose simbole të njejta. Në radhë të parë të gjithë
nxënësit nga qarku i mbrendëshëm tregojn „tregimet“ e tyre, bashkëbiseduesit ndëgjojn dhe eventualisht
parashtrojn pyetje. Mandej nga qarku i mbrendëshëm lëvizin psh për dy karrika në drejtim të gjilpërës së
orës, kështu formohen çifte të reja. Pastaj aktivizohen nxënësit nga qarku i jashtëm dhe flasin/raportojn për
temat e njejta. Pas kësaj nga qarku i mbrendëshëm përsëri lëvizin për dy karrika tutje etj. Në fund të procesit
së bisedimeve mund të analizohen aspektet e komunikimit dhe përmbajtjes.
(Burimi: Klippert, H.: Kommunikationstrainin, Weinheim/Basel, 2002.)
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Metoda e ekspertëve
Puna në grupet fillestare
Së pari bëhet ndarja në grupe të rastësishme (grupe fillestare) duke tërhequr materiale të ndryshme për punë
në grupe. Nxënësit në fillim lexojnë tekstet në kuadër të punimeve individuale, pasojn punimet e përbashkëta
në kuadër të këtyre grupeve fillestare. Flitet dhe diskutohet rreth tezave më të rëndësishme dhe përmbajtjes
së teksteve, nënvizohet (eventualisht në formë të shkruar) çfar duhet të i thuhet të tjerëve të cilët nuk e dijn
testin fare.
Formimi i grupeve të eksperteve
Në secilin grup fillestarë, pjestarve të grupeve u ndahen numra ose pika me ngjyra të ndryshme. Të gjithë me
numrat/ngjyrat e njejta pas kësaj formojn grupet e ekspertëve. Tani së paku një ekspert/e nga grupi fillestar
kalon në grupin me përbërje të re, në të cilin cdo material i punës përfaqësohet së paku një herë. Secili/a
nxënës/e prezenton rezultatet e përbashkëta të grupit fillestarë pjesëtarve të rinjë të ekspertëve. Në fund të
gjitha temat e punimeve të ndara bashkohen dhe formohet një ligjeratë e përbashkët.
(Burimi: Müller, F.: Selbstständigkeit fördern und fordern, Weinheim/Basel, 2004.; Kipppert H.:
Kommunikationstraining, Ëeinheim/Basel, 2002.)
Puna në grupe
1. Përgadisim tavolinat për punë në grupe:
>> Qetë. Shpejt. Me kujdes.
2. Planifikojm punën tonë:
>> Fillojm shpejt.
>> Përgadisim materialin për punë.
>> Lexojm materialin.
>> Kontollojm a i kan kuptuar të gjithë detyrat e veta.
>> Ndajmë detyrat.
>> Përpilojm planin kohorë.
3. Përpilojm rregullat për punë në grupe:
>> Secili merr detyrat mbi vete.
>> Të gjithë janë të kyqur dhe aktiv.
>> Secili regjistron rezultatet e punës.
>> Secili i ndëgjon të tjerat.
>> Secili me kujdes dhe durim i ndegjon të tjerët.
4. Shtjellojm materien:
>> Intenzivisht mirremi me materialin.
>> Mirremi vesh cilat informacione duhet të i mbajmë në mend.
>> Radhisim rezultatet e punës.
>> Hartojmë gjërat që grupet tjera do të duhej të i dijn rreth temës tonë.
5. Përgadisim prezentimin:
>> Caktojm mënyrën në të ciliën do të prezentojm.
>> Në grup ndajm detyrat rreth prezentimit.
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>> Projektojm paraqitjen vizuale.
>> Projektojm rrjedhën e paraqitjes së përbashkët grupore.
(Burimi: Mattes, W.: Methode für den Unterricht, Schöningh, 2002.
Fundgrube für Methoden zur systematischen Hinführung zur Teamfähigkeit
Klippert, H.: Teamentëicklung im Klassenraum, Weinheim/Basel, 2001.)
Kërkimi në internet
Moderatori/rja ka mundësi që të shërbehet me transmetimet tematike të cilët ofrohen në internet. Aty janë të
përmbledhura transmetimet rreth qyteteve, shteteve, epokave, shkrimtarëve etj. (mund të shihen ne www.learnetix.de).
Informatat shtesë me fleta të punës dhe sugjerime për ligjerata mund të gjinden në http://e-lisa.at/linkexpress/archiv. Transmetimet në internet mund edhe të zhvillohen në mënyrë të pavarur. Përparësia qëndron
në faktin se të dhënat në internet mund në mënyrë individuale të i përshtaten lëndës dhe nivelit të arritjes së
paraleleës/kursit. Në fillim nxënësve i jipen numër të caktuar të pyetjeve të cilat duhet të i zgjidhin me ndihmën
e internetit. Ekziston mundësia që të u jipen edhe linqet të cilët duhet të përdoren për përpunimin e pyetjeve.
Përndryshe, mund të kërkojn zgjidhje edhe nëpërmes shfletuesve, mirëpo kjo rritë nivelin e kërkimit. Sipas
rregullave browserët ofrojn edhe shërbime të „shënuesit“ (Netscape Navigator) ose „favoritit“ (Interne Explorer).
Me ndihmën e tyre, faqet në internet mund të nënvizohen, dhë më anë të klikimit të mirren në mënyrë direkte.
(Burimi: Brenner, G.: Fundgrube Methoden I, Cornelsen, 2005.)
Rregullat e nënvizimit
>> Vendet e rëndësishme/fjalët kyçe nënvizohen me laps të thjeshtë.
>> Sferat e nënvizuara lexohen edhe njëher dhe ngjyrosen me marker të verdhë.
>> Sipërfaqësisht kalohet nëpër tekst.
>> Përgaditen (lapsi, vizorja, markeri i verdhë, stilolapsi i kuq).
>> Pjesët e nënvizuara tregohen me ndihmën e hartës mendore.
>> Informacionet shtesë nënvizohen me vija të kuqe.
Harta e mendjes
Përpilimi i hartës së mendjes në grup:
Tema ose problemi vendoset si shprehje kyçe në mes të fletës (tabelës).Rreth këtij mesi formohet harta e
kujtesës, kurorë me degët kryesore dhe degëzime të mëtutjeshme. Moderatori/rja mundë të jap shembullin e
parë.Pastaj shkumësin (stilo lapsin) ia përcjell nxënësit/ses që të shkruaj tutje. Shkumësin përcillet si zinxhir
i paraqitjes së nxënësve, kështu që cdo nxënës arrin të shkruaj dicka dhe të plotsojnë rrjetën.
Përpilimi i hartës së mendjes në kuadër të punëime individuale
Procesi është i njejtë, vetëm se në këtë rast secili nxënës kalon i vetëm nëpër të gjitha hapat e lartëpërmendura.
(Burimi: Müller, F.: Selbstständigkeit fördern und fordern, Weinheim/Basel, 2004.)
Intervistat në çifte
Gjithkund ku duhet të bëhet shkëmbimi i të dhënave personale, përvojës, çështjeve ose njohurive të posaçme,
mund të kryhet, në mes tjerash, edhe në kuadër të intervistimit në çifte. Për përgaditjen e ushtrimeve, grupi
ndahet në gjysëm. Gjysma e parë merr detyrat për intervistën A, ndërsa grupa e dytë për intervistën B (detyrat
në rrethana të caktuara mund të jenë të njejta). Detyrat për intervistim jan mjaft të hapura (psh Mundohu
ta kuptosh qysh e paramendon çifti yt trajnimin e mirë; çfar din rreth Entit Nacional për punsim; cilat jan
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specifikat e vendit ku jeton; çfar ka përjetuar për vikend; çfar mendon për patent shoferin provues etj). Secili
e din në cilën temë duhet të intervistoj dhe në cilat tema do të intervistohet. Në fazën e punimeve në qetësi,
të gjithë përgaditen për detyrat e tyre. Pastaj me anë të tërheqjeve zgjidhen çiftet: Nga një përfaqësues i ekipit
A dhe ekipit B. Intervistohen reciprokisht me gjatësi prej psh tre minutave. Pyesin, përgjigjen, ndërlidhen,
përbledhin dhe nënvizojn fjalët kyçe.Pasi të kryhen të gjitha këto, të gjithë mblidhen në karrikat e vendosura në
mënyrë harkore dhe prezentojn partnerët e tyre, të dhënat personale të tyre, përvojat, qëndrimet, informacionet
profesionale. Me anë të informacioneve kthyese (feedback) përfundon ky ushtrim.
(Burimi: Klippert, H.: Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.)
Prezentimi
Pesë rregulla nëpërmjet të cilave kryhet prezantimi me sukses:
1. Përgaditja e mirë!
Përgaditja është procesi më i rëndësishëm tek prezentimi, sepse të gjithë ndëgjuesit, qofshin ata mësues, nxënës,
moderatorë, pjesmarrës, menjëher e kuptojn nëse personi i cili prezanton është i përgaditur apo jo.
2. Përgaditni fleta me shënime!
Nëse shkruani të gjitha gjërat për të cilat doni të flisni, ekziston mundësia që vetëm të lexoni të duket
monotone. Nëse nuk shkruani asnjëgjë, mund të ndodhë që të humbni temën. Fletën me shënime përdorne
si përkujtues me fjalët kyçe.
3. Flisni „përmendësh“!
Ndëgjuesit mund shum më mirë të përcjellin ligjeratën nëse ligjeruesit flasin spontanisht. Mundohuni që
përgjat prezentimit të shikoni publikun dhe të krijoni kontakte me sy. Keni kujdes të mos shikoni vetëm në
moderatorin/en.
4. Siguroheni të fitoni vëmendjen!
Mos filloni menjëherë, prisni që të gjithë të vendosen dhe të përgaditet për fillimin e prezentimit. Në fund
mos u ulni menjëher në vendin tuaj, por prap prisni, që të shihni a ka ndonjë pyetje ose vërejtje. Nëse është
e domosdoshme, mundeni publikun ta lusni për vëmendje dhe qetësi.
5. Veçanërisht theksoni informacionet e rëndësishme!
Personi i cili prezenton dëshiron që ndëgjuesi të mbajë në mend informacionet më të rëndësishme. Përgjat
përgaditjeve duhet të mendoni cilën mënyrë duhet ta praktikoni me qellim që ndëgjuesit të mbajnë në mend
informatat e rëndësishme. Për shembull mundeni ta përdorni tabelën ose të përdorni sllajde.
(Burimi: Mattes, W.: Methoden für den Unterricht, Schöningh, 2002.)
Prezentimi me ndihmën e shënimeve të fjalëve kyçe
Shembull:
Teksti themelorë i Kolonave me fjalë kyçe
EU për momentin ka një problem – ka shum pak teknik. Nëse tani do të rritej buxheti për hulumtime
teknike për 50 %, mjetet (paratë) nuk do të mund të shpenzoheshin – vetëm në Austri vitet në vijim do të
mungojn 5000 teknik.
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Për këtë arsye, Ministria e ekonomisë, në bashkëpunim me shoqatën Industriale, dëshiron që para së
gjithash inkurajoj vajzat që të përcaktohen për sferat teknike.
Në disa degë raporti në mes të meshkujve dhe femrave është 90 %. Profesionet teknike dhe familja – a
përshtaten kto dyja?
Volfgang Tritremel (Wolfgang Tritremmel) thotë: „Industria më nuk do të thotë punë me kartelë e cila shtyp
kohën e ardhjes në punë dhe shiritin lëvizës – gjithnjë e më shumë po zvoglohen vendet për punë fizike. Dmth,
punë me kokë në vend të punëve manuale – edhe familja mund të përshtatet në të. Inzhinjerja për softvere
mundet, për shembull, edhe gjatë pushimit të lindjes, nga shtëpia nëpërmjet internetit të punoj në projekte.
Kolona me fjalët kyçe:
>> Mungojn 5000 teknik
>> Ministria e ekonomisë, shoqata Industriale
>> Promovimi në mesin e vajzave
>> Nëndë ndaj nji
>> Punë me kokë në vend të punës manuale
>> Hulumtime dhe zhvillim
>> Përputhja me familjen
>> Interneti
Nxënësve u jipen testet e shqyrtuar profesonial. Testi duhet të riformatohet për transmetim të lirë në formë
që të kuptohet përmes fjalëve kyçe.
Nxënësit së pari me kujdes e lexojn testin, sipas nevojave qartësojn formulimet e panjohura ose termet
profesionale.
Mandej përmbledhin kapituj kuptimplotë me ndihmën e nëntitujve.
Konceptet thelbësore dhe informacionet e caktuara klasifikohen nën titujt përkatës.
Kolona me fjalët kyçe ndahet nga teksti dhe tani shërben si themel për ekspozim.
Hyrja dhe përmbledhja duhet patjetër të plotsohen – pavarësisht nga teksti i paraqitur.
Variacion:
Fjalët kyçe etiketohen në kartela individuale. Në pjesën e pasme të kartelës nxënësit shkruajn variantët e
formuluara. Kjo jep siguri.
Referatet të cilët nxënësit i kan përpiluar vetë gjithashtu mund të përgaditen me teknikën e dy kolonave.
Ekspozuesi atëher nuk e ndanë kuponën me fjalët kyçe nga referati i vet, por eksluzivisht flet me ndihmën
e fjalëve kyçe.
Vetëm në raste emergjente (të papritura) ekspozuesi mbështet në tekstin origjinal.
(Burimi: Brüning, L.: Vortragen, Präsentieren, Referieren, Auer, 2006.)
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Prezentimi me ndihmën e simboleve
Shembull:
>> Teksti themelor
>> Paraqitja vizuale – kartela me fjalët kyçe
>> Kolumbo – ka zbuluar botën e re
>> Kristifor Kolumbo ka qenë personalitet i pazakontë.
I lindur në vitin 1452, në Gjenovë të Italisë, ëshë dashur, si babai i tij, të bëhet gërshetues i leshit. Por, afërsia
e portit dhe detit e kan shtyrë që në moshën 14 vjecare të përcaktohet për detarë. Njihet si person i uritur
për dije dhe para së gjithash i kan ecur mirë raportet për vendet e largëta.
Avanturistë
Në vitin 1478 hulumtuesi i njohur u martua me një vajzë të fisit portugez, ka jetuar në Maderë dhe ka shkuar
së paku në një udhëtim përgjat bregdetit Afrikan.
Ashtu sikur njerzit e shkolluar të asaj kohe, as Kolumbo më nuk besonte se toka është e rrafsht. Nëse është
e rrumbullakët, ishte i sigurt, që edhe përmes rrugëve të perëndimit mund të arrihet deri në Indi. Ajo rrugë
atëher duhej të ishte më e shkurtër se sa rruga toksore për në Indi.
Detyrë për punë: Ju lutemi mundohuni të zgjidhni simbole ose foto si alternativë për përdorim të fjalëve kyçe
për kolonën me fjalë kyçe. Si rezultat duhet të jetë pamja piktoreske e kuponit me fjalë kyçe. Si alternativë për
përdorimin e fjalëve kyçe mund të propozoni që në raste të caktuara të përcaktohen për simbole ose fotografi.
Të radhitura drejt, për nxënësit prapa saj do të paraqitet ilustrimi i kartelës me fjalët kyçe. Në këtë metodë,
nga nxënësit kërkohet të gjejn simbole të cilët i përshtaten fjalëve të ndryshme, me cka edhe rritet motivimi i
pjesmarrësit.Përveq kësaj, zhvillohet edhe imagjinata e tyre e cila është e rëndësishme për mësime në tërësi. Në
të njejtën kohë, nxënësit mund të përdorin simbole në formë të sllajdeve, me ndihmën e së cilës strukturojn
ligjeratat e tyrë për ndëgjuesit. Vëmendja e ndëgjuesve rritet, sepse simbolet me siguri nuk munden të vetëm
të sjellin në kontakt me subjektin e drejtëpërdrejt. Vetëm në kuadër të ligjeratave simbolet dhe përmbajtjet
e tyre bëhen të kuptueshme.Tek shumë ndëgjues në këtë mënyrë vie deri tek tensioni i mbrendshëm i cili
rritet, në varësi prej kuptimit që përshkruajn simbolet.
(Burimi: Brüning, L.: Vortragen, Präsentieren, Referieren, Auer, 2006.)
Loja sipas rroleve
Moderatori/moderatorja harton situatën, në të cilën persona të ndryshëm shqyrtojn ndonjë temë/situatë
në mënyrë të hapur ose kontraverze (psh. babai, nëna, vajza, djali dhe daja diskutojn në „konferencën
familjare“ rreth paraqitjes së vajzës për shkollimin ose profesionin e sajë; shefi/ica, punëtori/rja profesional/e
në praktikë, praktikantët dhe instruktori i rinisë flasin konkretisht rreth mbrojtjes të të rinjëve në punë
nëpër ndërmarrje etj).
Për përgaditjen e bisedimeve formohen më shumë ekipe të cilët përgadisin nga një rrol. Ata marrin kartela
me përshkrim të shkurtër të rroleve, të cilët dallojn nga ekipi në ekip. Këtu sipas rregullave bëjnë pjesë
informatat themelore profesionale mbi temën/problemin të cilat janë të njejta për të gjithë. Anëtarët e
grupeve të caktuara përgaditore lexojn dhe diskutojn së pari për materialet ekzistuese, pastaj mendojn se
si do të sillen aktorët dhe aktoret e grupeve të tyre në rrolet e parapara dhe si duhet të argumentohen në
lojë. Më vonë pjestarët e zgjedhur mblidhen në „skenën“ e improvizuar dhe luajn sipas rroleve. Nëse është
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e nevojshme të marrë pjesë edhe moderatori/rja në ndonjë rrol të integruar, ai/ajo mund të aktivizohet
në ndonjërën prej rroleve mbështetës. Në fund të lojës sipas rrolave, ipen informacione kthyese për cdo
rrol – si nga „aktorët“ ashtu edhe nga shikuesit/ndëgjuesit.
(Klippert, H.: Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.)
Metoda e topave të borës
Nxënësve u jipet impuls i caktuar për brainstorming, përmes së cilës rrjedha tematike duhet të iniciohet
përafërsisht si në vijim: secili shënon në kuadër të fazave treminutëshe për reflektim psh. tri përparësi, tri
mangësi, tre qëllime, tri arsye, tri masa ose zgjedhë për shembull tri fotografi ose tri pyetje. Pas kësaj, paralelja
ndahet në më shumë grupe me nga 3 pjesëtar, në të cilat mblidhen deri në nëntë çështje të ndryshme. Detyrë
e pjesmarrësve në grupe është që mrenda 10 minutave, prej nëntë çështjeve të kristalizojn katër çështje të cilat
konsiderohen më të rëndësishme, edhe atë në forma sa më objektive, reale dhe konstruktive. Këto rregulla
vlejnë edhe për etapën e tretë, rrespektivisht për bisedimet në grupe me nga nëntë anëtarë. Për këto bisedime
qëndrojn në dispozicion për shembull edhe dhjetë minuta (koha në dispozicion natyrisht mund të lëvizë /
zgjasë më shumë). Në këtë periudhë kohore tri ekipet me nga tre përfaqësues duhet që të mirren vesh në grup
të madhë rreth pesë çështjeve të përbashkëta dhe në raport me këto të informohen, argumentohen, të diskutojn
dhe selektojnë. Pesë sendet më të rëndësishme tek të cilat arrihet në këtë mënyrë, secili grup paraqet në mënyrë
plenare. Ky ushtrim, në mes tjerash, kryhet me informacione kthyse të fokusuara në mënyra metodologjike.
(Burimi: Klippert, H.: Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.)
Bisedat nëpër stacione
Puna me fotografi-impulse
Moderatori/rja vendosë impulset për diskutim në muret e jashtëm të hapsirës në të cilën punohet (tezat,
pyetjet, citatet, karikaturat, sllajdet, etj). Situatave të krijuara në këtë mënyrë i vendosen numëra. Nxënësit
tërheqin letrat me numrat përkatës. Të gjithë ata me numrin 1 mblidhen tek stacioni 1, ata me numrin 2 tek
stacioni 2, etj. Mandej fillon diskutimi duke rrespektuar parametrat (psh. zgjatja e diskutimit tre minuta, secili
pjesëtarë i grupeve duhet ta marrë fjalën; të bëjë prezentime të shkurta, të ndërlidhet me të tjerët;të objektivat
e synuar). Rrespektimin e rregullave e përcjell „vëzhguesi/sja“ – personi të cilin vetë e emëron vetë grupi, dhe
në të njejtën kohë e kryen edhe detyrën e moderatorit/es, dhe që në të njejtën kohë në rrolin e moteratorit/es
bisedon dhe me përkufizime merr pjesë në diskutim. Në momentin kur skadon koha e dakorduar për diskutim,
moderatori/ja i bie zilës dhe grupet largohen në drejtim të stacionit vijues në të cilin diskutojn rreth impulseve
të temës e cila gjindet në stacionin përkatës. Mandej përsëri ndëgjohet zilja e kështu me radhë. Sikur qysh
është cekur, diskutimet në radhë të parë duhet të inkurajojn, inspirojn dhe transferojnë orientimin. Kur grupet
kalojn nëpër të gjitha stacionet, së pari në mënyrë interne në nivel të grupeve japin informacionet kthyese,
ndërsa më vonë vijon raundi i analizës plenare në të cilin pjesmarrje të veçantë të „vëzhguesit“ të grupeve.
(Burimi: Klippert, H.: Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.)
Raundi i reklamave
Nxënësve u jipet një temë e caktuar (psh. reklama për vizitë në Londër, për qëndrim në Angli ose Francë, për
regjione për pushime „iks“, për ndonjë vend në EU, për gjuhën e huaj të zgjedhur, për vendin e dëshiruar
për ekskurzionin e ardhëshëm, për përshtatëshmërin e vendënodhjes ekonomike të Gjermanisë, etj). Në
shtëpi ata përgaditen për „reklamat e tyre“ të cilat duhet të zgjasin rreth dy minutave. Ata shënojn fjalët kyçe
dhe eventualisht ushtrojn para pasqyrës dhe/ose me ndihmën e kasetofonit. Përgjat vetë trajnimit së pari
formohen grupe me nga pesë ose gjashtë nxënës/e dhe ata njëri tjetrit i mbajnë „ekspozimet provë“ (nxemje).
Pastaj caktohen disa prej tyre të cilët para të gjithë grupit drejtohen me reklamat e tyre (eventualisht mund të
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zgjidhen ata të cilët lajmërohen vullnetarë). Pas mbarimit të interpretimit të tyre, publikës i jipet mundësia
të vlerësoj reklamat me ndihmën e tri kartelave në ngjyrë, të cilët iu janë ndarë më herët shikuesëve. Kush
e ngrit kartelën e gjelbërt, ai/ajo mendon se interpretimi ishte „shumë bindës“; e verdha dmth „pjesërisht
bindës“, ndërsa ngjyra e kuqe „pak bindës“. Ai i cili „reklamon“ ka të drejt të pyes deri në tre shikues që të
i japin sqarime detajore për vlersimin e tyre. Në fund të ushtrimit shkruhen kriteriumet të cilët e përbëjnë
veçorin e apelimit bindës.
(Burimi: Klippert, H.: Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.)
Metoda e akuariumit
Në temën e dyshimt
Ngjajshëm sikur në akuarium (Fishbowl), psh. pesë nxënës/e të gatshëm për diskutim ulen në mes të hapsirës
për punë (klasës). Për rreth tyre ulen të gjithë të tjerët, në mënyrë që diskutimin i cili do të vijojë, ta përcjellin
si vëzhgues.U jipet temë kontraverze (kundërshtuese) me të cilën pjesëmarrësit e diskutimit deri diku janë
të njoftuar. Grupi në akuarium diskuton për rreth 15 minuta nën regjinë e tyre. Nxënësit-ndëgjuesit kan
për detyrë që të përcjellin diskutimin me ndihmën e instruksioneve për vëzhgim. Kur të kalojn 15 minuta,
edhe pjesmarrësit në diskutim edhe vëzhguesit mblidhen për një analizë të shkurtër. Pastaj deklarohen së
pari vëzhguesit rreth dhomës referuese. Në fund në radhë vijn edhe pjesmarrësit e diskutimit me vërejtjet
dhe përvojat e tyre gjatë diskutimit.
Varianta:
Për temat kontraverze në dispozicion gjinden tri karrika për grupin „për“ dhe tri për grupin „kundër“, prej të
cilave dy janë të nxëna. Dy përfaqësues të grupit „për“ dhe grupit „kundër“ fillojn diskutimin. Nëse ndonjëri prej
vëzhguesve dëshiron të përzihet në diskutim, mund të ulet në karrikën e zbrazët dhe të marrë pjesë në diskutim.
Pas skadimit të kohës së paraparë (psh. dy minuta) duhet të liroj karrikën për ndonjë tjetër që është i interesuar.
(Burimi: Klippert, H. Kommunikationstraining, Weinheim/Basel, 2002.
Brenner, G., Brenner, K.: MethodenI, Cornelsen, Berlin, 2005.)
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Udhëzime për zbatimin e programit në sferën
e ballafaqimit real me botën e punës

IX

Ballafaqimet reale me botën e punës i mundësojn të rinjëve që në ndërmarrje/institucion të njoftohen me
botën e punës dhe profesionit në mënyrë që ata vetë të marrin vendime mbi përzgjedhjen e profesionit ose
shkollimit të ardhëshëm.
Takimet reale realizohen nëpërmjet shërbimeve të definuara në mënyra të ndryshme e që kanë të bëjnë me
orientimin profesional të të rinjëve në ndërmarrje/institucione:
1. Vizitë ndërmarrjes – Hulumtime në ndërmarrje - Ardhja e nxënësve dhe nxënëseve në ndërmarrje dhe
hulumtimi në të nëpërmjet bisedimit dhe inervistave me të punësuarit – përfaqësues të ndërmarrjes. Personat
e rinjë mund të shikojn punën në profesion, mbledhin informata rreth përvojave profesionale të punsuarve,
profesionit, shkollimit (edukimit) dhe karrierës, dhe ka reflektim intenzivë si depërtim në njohuri të reja.
2. Testimi i profesionit – Ardhja e nxënësve dhe nxënëseve në ndërrmarje. Filloristët realizojn detyra të
thjeshta të punës në kuadër të procesit të punës në ndërmarrje/institucion me përkrahjen dhe instruktimin
e drejtëpërdrejt të personit të punësuar në kohë të caktuar. Në këtë mënyrë testojn dhe njoftohen me
profesioni dhe kontrollojn vendimin e tyre mbi profesionin, shkollimin dhe karrierën.
3. Të përcjell në punë - Personi i ri kalon një ditë në punë si nën „hije“ të personit të punësuar, krijon pasqyrë
të detyrave të punës të cilat realizohen në kohë të caktuar. Pasqyrimi i njohurive të reja i kontribon marrjes
së vendimit mbi profesionin, shkollimin dhe karrierën.
4. Të përcjell në praktikë – Ardhja e nxënësëve dhe nxënëseve në ndërmarrje ose/edhe në shkollën e mesme
profesionale. Filloristët vëzhgojn se si gjimnazistët kryejn praktikën në ndërmarrje ose edhe në shkollën e
tyre, i përcjellin si „hije“ e tyre dhe fitojn njohuri në praktikë nëpër vende të caktuar të punës në profesion
dhe rishikojnë vendimin e tyre duke përdorur informata nga moshatarët e tyre.
5. Takimet me përfaqësuesit e profesioneve – Përfaqësuesi/sja e profesionit nga ndërmarrja vjen në shkollë
dhe bisedon nëpërmjet intervistave me nxënësit. Të rinjët informohen, mbledhin informacione mbi
përvojën profesionale, profesionin dhe kontrollojn vendimin e tyre mbi zgjedhjen e dëshiruar për shkollën
dhe profesionin.
6. Dita e vajzës/ Dita e djalit – Nxënëset (për ditën e vajzave) rrespektivisht nxënësit (për ditën e djemëve)
vijnë në ndërmarrje. Kanë mundësinë të njihen me përfaqësuesit/et e profesioneve në fushat ku femrat
rrespektivisht meshkujt nuk janë mjaftueshëm të përfaqësuar profesionalisht, si edhe të arrijn përvoja
konkrete kur këto sfera të punës janë në pyetje. Të inspiruar nga karriera e sukësesëshme, të rinjët arrijnë të
ashtëquajturat rrol-modele të cilat mundë të i shikojnë dhe inspirohen që me rastin e zgjedhjes së profesionit
të dëshiruar udhëheqin me interesimet dhe talentet personale.
7. Praktika në ndërmarrje – Ardhja e nxënësëve dhe nxënëseve në ndërmarrje. Të rinjët kryejn praktikën në
kuadër të procesit të punës në ndërmarrje.
Ballafaqimet reale me botën e punës, përveç shërbimeve në ndërmarrje, nënkuptojn edhe:
>> Ballafaqime nga sfera e edukimit – testimi i prakikës në shkollë dhe në shkollat e mesme në të cilat shfrytëzohen
dhe zhvillohen resurset ekzistuese; Ditët e informimit mbi shkollat e mesme – Dita e dyere të hapura;
>> Ballafaqimi me institucionet të cilat janë relevante për profesionin: Enti nacional për punësim;
>> Centri za informisanje o zanimanjima, institucije privrede za obuku i usavršavanje;
>> Manifestime njëditore informative mbi shtigjet (rrugët) e shkollimit dhe karrierës: Panairi i edukimit,
Panairi i profesionit dhe karrierës dhe manifestime tjera; Panairi i shkencës; Dita e vajzave dhe Dita e djemëve.
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Ballafaqimet reale, si inovacioni social, në shkollat fillore realizohen nëpërmjet programit të orientimit
profesional i cili ofron mundësin që nxënësit e klasave të fundit të shkollës realizojn vizitë në ndërmarrje, në
institucionet tjera relevante ose krijojn formë tjetër të ballafaqimeve reale, në kohëzgjatje prej 15 orëve në
vitë, në klasën e VII dhe klasën e VIII. Profesionistët e shkollave i përgadisin nxënësit nëpërmjet punëtorive,
krijojnë bashkëpunim me përfaqësuesit e ndërmarrjeve dhe institucioneve tjera, por edhe me udhëheqësin/
sen Grupit për orientim profesional në nivel lokal.

X

Udhëzime dhe kriteriume pedagogjike për
materiale edukative dhe mjete për mësim
Përvojat e shenuara të mësimit në programin për orientim profesional i cili i ndihmon nxënësve në procesin e
vendimëmarrjes mbi profesionin dhe shkollimin (edukimin) e ardhëshëm, rezultojn në zhvillimin inkurajues
të zgjidhjes: Portfoli i secilit/es nxënës/e, si dhe përmbledhjet personale të dokumenteve dhe evidenca mbi
procesin dhe produktet e mësimit. Portfoli përmbanë produkte dhe materiale nga punëtorit, orientimet
profesionale, rekomandimet dhe komentet, materialet e mbledhura përgjat hulumtimit të temave në fushat
e orientimit profesional.
Nga aspekti i mësimdhënies Portfoli i orientimit profesional mundëson participimin e plotë të nxënësve,
rrespektimin e përvojave individuale, vetëdrejtim në mësim, përcjelljen e procesit personal mësimor si edhe
aspektet e ndryshme të mësimit dhe zhvillimit, marëdhinien personale ndaj temave të caktuara, mundësinë e
vështrimit të plotë të procesit të mësimit si dhe mardhënien personale ndaj tijë dhe udhëheqëjes së mëtutjeshme
të këtij procesi. Menaxhimi i portfolit nxënësve ju jep mundësin për zhvillimin e reflektimit, aftësive dhe
shprehisë së vetëevoluimit, interakcionin me resurse të ndryshme. Ai përfaqëson shtigjet personale të mësimit
të nxënësit/ses në sferën e orientimit profesional, dhe përcjelljes sistematike të vazhdueshme. Në këtë mënyrë
përdorimi i Portfolit si mjetë edukativ mundëson zhvillimin e kompetencave për vetëvlersim, për planifikimin
e vëtëzhvillimit dhe mësimit gjat gjithë jetë me qëllim të përshtatjes në shoqërinë bashkëkohore demokratike.
Portfoli i orientimit profesional në të njejtën kohë paraqet edhe mënyrën e punës, mënyrën e mësimit dhe
mënyrën e vlersimit të procesit mësimor, si formë e vetëvlersimit-vetëpërcjelljes. Nxënësi/sja me shqyrtimin
e Portfolit mundet gjithmon të rishikoj dhe kuptoj aktivitet e veta dhe drejtoj mësimin personal, si proces
vetëevaluimi. Portfoli i ndihmon të rinjëve të rishikojn të gjitha hapat dhe fazat e procesit të vendimëmarrjes,
faktorëve të cilët ndikojn në zgjedhje, dokumentojn interesimin, aftësitë, talentet dhe vlerat, informacionet
mbi shkollat e mesme dhe shtigjet e edukimit, informacionet nga bota e profesioneve dhe karrierës, nëpëmjet
ballafaqimeve reale me botën e punës në ndërmarrje dhe vendimin mbi të ardhmen, të mendojn për përvojat e
veta në rrugëtimin e orientimit profesional, të kthehen dhe të kontrollojn vendimin nëpërmjet pyetjeve: Cfar
kam arritur nëpërmjet kësaj pune? Cfar më ka interesua saktësisht? Mbi cka tash dij më mir dhe më shumë
se sa më heret? Cfar ka qenë e lehtë/rëndë? Cfar do të mundë të përdori pas mbarimit të shkollës? Cfar do të
vështroj dhe studioj në të ardhmen? Në këtë mënyrë marrin përgjegjësi mbi zgjedhjen e vetë.
Struktura e Portfolit është e definuar nëpërmes pesë hapave të modelit me proces dinamik të orientimit
profesional: vetënjohja, informimi mbi shtigjet e shkollimit dhe karrierës, krahasimi me kërkesat e shkollës
dhe profesionit, ballafaqimet reale – njohje e detajshme me shkollat, profesionet dhe me botën e punës dhe
profesioneve, vendimi – kontrolloj dhe vendosi. Moderatori/rja në secilën punëtori, i udhëzon nxënësit që
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të përdorin materialin e punës nga Portfoli ose në Portfol të shtojn temat me të cilat janë marrë. Është me
rëndësi të vecant që moderatori/rja të potencoj rëndësin e Portfolit dhe me udhëzime konkrete, mesazhe
pozitive mbështetëse, të i inkurajoj nxënësit që të mbledhin dhe klasifikojn materialet. Në fund të klasës së
shtatë ose të tetë, mund të organizohet ekspozita e Portolive të nxënësvë/seve në të cilën mund të marrin pjesë
prindërit/kujdestarët, kujdestarët e klasave, arsimtarët tjerë ose edhe përfaqësuesit e profesioneve. Kjo mund
te jetë edhe një mundësi për vendimin përfundimtar mbi zgjedhjen e shkollës dhe profesionit, në pragë të
mbushjes së listës për regjistrim në shkollë të mesme.

Udhëzime për profesionistë në sferën
e punës me nxënës të cilët në mënyrë të
ndryshme plotsojnë nevojat e tyre

XI

Autor: Goran Rojeviq, konsultant në sferën e punës me grupe të ndjeshme
Ligji mbi bazat e sistemit të arsimimit dhe edukimit në Republikën e Sërbisë (ZOSOV) përcakton dhe
përshkruan: Të drejtën për arsimim dhe barazi (neni6) dhe Ndalesen e diskriminimit (neni44).
Të gjithë dokumentet kyç ndërkombëtar dhe vendor mund shkurtimisht të reduktohen në disa principe bazë:
>> Të gjithë fëmijët mund të mësojn dhe kanë të drejtë në arsimim dhe edukim.
>> Fëmijët më së miri mësojn në grupe me moshatarët. Për atë duhet të i mundësohet arsimi parashkollor,
fillor dhe i mesëm nëpër institucionet shkollore.
>> Mësuesit dhe shkollat duhet ta përshtasin mënyrën e funksionimit në mënyrë që të i dalin në ndihmë të
gjitha kërkesave edukative të fëmijëve.
>> Disa fëmijeve, përshkak të pengesave në zhvillim, vështirsive specifike në mësim jetës në rrethe jostimuluese,
i dduhet mbështetje shtesë përgjat shkollimit.
Sistemi i arsimimit dhe edukimit është i bazuar në principe gjithëpërfshirëse,të barabarta dhe në dispozicion
për të gjithë nxënësit dhe nxënëset. Nëse shikohet nga këndi i shkollimit të fëmijeve, edukim principiel, në
fund, don të thotë që institucionet shkollore të rregullta te jenë të përgaditura mirë që të pranojn dhe shkollojn
cdo fëmi, duke i përfshi edhe fëmijet nga grupet e ndjeshme me cfarëdo prejardhje edhe me cfardo pengese
në zhvillim ose mësim. Korniza ligjore dhe praktika në Sërbi parasheh qasjen e dy shtigjeve dhe është duke
punuar në ndërrimin dhe rekonstruktimin edhe të radhëve të shkollave speciale.
Ligji detyron të gjithë të punsuarit në sistem që vazhdimisht të përdorin principe gjithëpërfshirëse, të formojn
ekipe profesionale dhe përdorin instrumentet e përshkruara dhe mënyra të ndryshme të mbështetjes për
nxënëësit të cilët kan nevojë përgjat shkollimit. Hapat e para të realizimit të sistemit gjithëpërfshirës në Sërbi
kan për qëllim aftësimin e të gjithë instituteve edukativo-arsimore (të rregullta dhe speciale) që të i përshtaten
nevojave arsimore të fëmijëve nga grupet e ndjeshme nëpërmjet: individualizimit të mësimdhënies dhe
përdorimit të qaseve bashkëkohore për mësim; eliminimin e bariejrave arkitektonike dhe të komunikimit;
përpilimin dhe përdorimin e planit individual arsimor (IOP); kyçja e sa më shuë fëmijëve nga grupet e
ndjeshme në arsimim.
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UDHËZIME PËR PROFESIONIST NË SFERËN E PUNËS ME NXËNËSIT TË
CILËT NË MËNYRA TË NDRYSHME KËNAQIN NEVOJAT E VETA

Vështërsit me të cilat profesionistët mund të ballafaqohen përgjat implementimit të programit
Profesionistët në shkolla përgjat procesit të realizimit të programit për orientim profesional, shpesh
ballafaqohen me vështërsi për tejkalimin e të cilave janë të nevojshme aftësi të veçanta.
Formulimi i profilit pedagogjik është hapi i parë deri tek IOP-ja
Nxënësit të cilët në mënyrë të veçantë plotsojnë nevojat e tyre duhet të kalojn më shum faza për të mundur
të zgjedhin profesionin dhe marrin vendimin. Zgjedhja dhe vendimi varen nga shum faktorë, por është
me rënësi të dihet që ajo është një kapitull i madh përgjat tërë procesit jetësor të zhvillimit profesional dhe
zhvillimit të identitetit. A mundet nxënësi/sja me pengesa në zhvillimin mendorë, mundësitë intelektuale,
vëmendja dhe interesimet e së cilës janë të zvogluara në krahasim me moshatarët e vetë, të zgjedhë në mënyrë
adekuate profesionin e vet?
Ata të cilët funksionojn në nivel konkret dhe nuk kan mendime abstrakte, a munden ata të paramendojn të
ardhemn e tyre? Me siguri se jo dhe për këtë u jemi të nevojshëm ne. Por sa informata të domosdoshme për
formimin e IOP nga Orientimi profesional na jep profili i tanishëm Pedgogjik i nxenësve? Është me rëndësi që
profilet Pedagogjike të shkruhen më kuptimplotë dhe të japin më shum informata të cilat na nevojiten për IOP.
Formulimi i profilit pedagogjik si përshkrim konciz i nxënësit/ses jep bazë të mirë për planifikim të
mëtutjeshëm të arsimit. Identifikimi i anëve të forta dhe të dobëta të nxënësve në sferat të cilat i vëzhgojm i
ndihmojn ekipit të planifikoj mënyrat e intervenimit dhe resurset që do të i mundësojnë përparim arsimit.
Të dhënat të cilat hyjn në profil duhet të shkruhen me gjuhë të qartë, koncize dhe të kuptueshme. Profili
pedagogjik përmban anën e fortë dhe interesimet e fëmiut/nxënësit dhe problemet në mësim të shpjeguara
si nevoja për përkrahje, të cilat vlersohen në bazë të pesë kategorive (sipas rezultatit të përgjithshëm dhe
standardeve të arsimimit dhe edukimit siç janë të definuara në ligjë): mësimi dhe si mësohet: aftësite sociale:
aftësit e komunikimit: pavarsimi dhe kujdesi për veten: ndikimi i mjedisit të jashtëm në mësim.
Përdorimi i mënyrës së individualizuar të punës dhe i planit individual për arsim (IOP)
Plani individual për arsim (IOP) është instrumenti dhe dokumenti themelor me të cilin rregullohet dhe
sigurohet përshtatja e shkollimit dhe mësimdhënies nevojave arsimore të nxënësëve të cilët (për cfardo arsye)
nuk kan mundur të përshtaten në sistemin ekzistues edukativo arsimor ose në programin shkollor. Në kuptimin
e ngusht, IOP paraqet dokument të shkruar, i cili definon dhe përmban të gjitha komponentat e nevojshme
për edukim kualitativ të nxënësit/ses konkrete, ato janë: të dhënat personale dhe profili pedagogjik i nxënësit/
ses; vlersimi i nevojës për përkrahje (lloji/masa dhe qëllimi i përkrahjes); plani i aktiviteteve me sferat, qëllimet/
përfundimet, hapat dhe kohëzgjatjen e tyre dhe frekuentimin, e definuar, si dhe definimi i mënyrës së vlersimit
të të arriturave; pëlqimi i prindërve/kujdestarëve për IOP. Qëllimi përfundimtar i IOP është arritja optimale
edukativo arsimore e nxënësit dhe aftesimi i tij/saj për një jetë kualitative dhe të pavarur në mjedisin jetësor.
Për cfar duhet të mendohet me rastin e realizimit të punëtorive për orientim profesional
>> dhënia e urdhërave të shkurta dhe konkrete;
>> ofrimi i sa më shumë përmbajtjeve vizuele
>> përbajtjet e ofruara përsëriti shumë herë
>> përdorimi i teknologjisë ndihmëse (tabela e „menqur“, video bimi);
>> krijimi i ri ose përshtatja egzistues i materialit arsimor;
>> përshtatja e metodologjisë së dhënies së informatave në mes moderatorit/es, prindërve dhe nxënësve/eve
mundëson miratim më të lehtë të përmbajtjeve dhe aplikimin e mëtejm të diturisë së fituar në jetën e përditshme.
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Mirëpo, shpesh nuk është e mjaftueshme vetëm përshtatja e paraqitjes, por përmbajtja e saj:
>> përmbledhja e përmbajtjes ashtu që të shfrytëzohet vetëm për nxënësit pjesa e kuptueshme e përmbajtjes;
>> përdorimi i metodave të prezentimit të përmbajtjes e cila çon kah qëllimi;
>> verbalizimi i përmbajtjes të përcillet gjithmon me lojëra, kur për këto ka mundësi;
>> përmbajtja të riformulohet dhe bëhet e kuptueshme dhe e qartë;
>> nga përmbajtja e caktuara të krijohen më shumë punëtori;
>> aktiviteti fillestar është dinamikë dhe kërkon angazhim motorik, e lidhur me përmbajtjen.
Ndonjëher është e nevojshme të përshtatet punëtoria si metod e punës:
>> vendosja e pauzave të cilët punëtorin e ndajn në dy pjesë;
>> punëtorin mund ta drejtojn dy persona, psh, moderatori/rja dhe prindi/kujdestari, duke vlersuar mundësit
e pjesmarrësit tjetër dhe përgaditja për të;
>> duhet të definohen dhe thjeshtësohen termet të cilat përdoren gjatë punëtorisë;
>> tekstet e ofruara sa herë që është mundësia paraqitni me fotografi por keni kujdes që të mos humbet kuptimi;
>> pjesa kryesore e punëtorisë do të ishte interesante dhe e kuptueshme nëse e prezentoni me pantomima;
>> përgjatë punëtoris shpesh ndrroni metodat e demonstrimit dhe përmbajtjes, që përmbajtja të bëhet më dinamike;
>> punëtoria mund të ketë ndonjë simbol të veten i cili futet në të gjitha pjesët e punëtorisë (hyrjes, pjesës
kryesore dhe përfundimtare) sepse në të ardhmen shenja do të mbetet asociacion i përbajtjes së punëtorisë
për nxënësit të cilët e kanë ndjekur, por edhe një lloj përkujtimi për dijen e fituar;
>> përmbajtja dhe radhitja e punëtorisë së orientimit profesional mund ta përcjell planin dhe programin e
funksionimit të lëndeve tjera në mënyrë që për nxënësit të jetë më i njohur dhe i pranushëm.
Këshillat praktike
>> Nxënësit të cilët ngrihen shpesh dhe kanë nëvoj që të lëvizin kohë pas kohe duhet të aktvizohen si ndihmës
moderatorë/e psh. Ndajn materialin, fllomasteret, etj. Pasi që ata të plotsojn nevojat për ngritje duhet të
i ktheni ne vendet e tyre dhe të i faleminderoni për ndihmën.
>> Nxënësit funkcional mund të i ndihmoj atyre më pak funkcional në përvetsimin e materialit pas përfundimit
të detyrës së vetë. Në këtë mënyrë të dy palët do të ndjehen mirë.
>> Është e rëndësishme të mësohemi të jemi të kënaqur me atë cfar e marrim prej nxënësve, pa marr parasysh
a e kem arritur qëllimin. Qëllimi i punëtorisë duhet të jetë pjesmarrja aktive e secilit/es anëtar/e pa marr
parasysh a i ka fituar të gjitha njohuritë dhe aftësitë e përcaktuara.
>> Është me rëndësi që e nxënësit përveq kontakteve verbale të krijohen edhe kontakte fizike nëpërmjet prekjes
nëpër shpatulla etj, që të ndjehen të rëndësishëm, me këtë rritet vetëbesimi i tyre.
>> Të parashihen sinjalet t cilët çojn ka ndërrimi i sjelljes së nxënësit dhe të reagohet para se të vie deri tek
reagimet e padëshiruara të cilat mund të paraqiten përgjat pakënaqësisë.
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XII

Udhëzime për profesionistë dhe
profesioniste në sferën e barazis gjinore
Autorja: Marija Ivkoviq, konsultante në sferën e barazis gjinore
Politika e mundësive të njejta për të gjithë njerzit pa marr parasysh gjinin e tyre (por edhe) identitetet e
tjera, është trashëgimi e domosdoshme e shoqërive bashkëkohore demokratike. Koncepti i barazisë gjinore
nënkupton ekzstimin e mundësive të njejta për femrat, meshkujt dhe personat me identitete të ndryshme
gjinore që të ofrojn përparimin e shoqërisë, si dhe mundësi të njejta të shfrytzojn të gjitha t mirat nga
përprarimi i bashkësisë. Ky koncept është i rëndësishëm si për zhvillimin e bashkësisë në tërësi, ashtu edhe për
kualitetin e jetës të cdo individi/eje, të cilët me këtë kanë mundësi që në mënyrë të pavarur të marrin vendime
në jetën e tyrë private dhe publike. Në strategjinë Nacionale për përmirsimin e pozitës së gruas dhe përparimin
e barazisë gjinore (2009-2015), krijimi i barazisë gjinore në edukim është i paraparë në mesin e gjashtë sferave
të veprimit. Me ligjin për bazën e sstemit edukativo arsimor (2009) si njëri nga qëllimet përmendet „zhvillimi
dhe rrespektimi i dallimeve rasore, nacionale, kulturore, gjuhësore, fetare, gjinore, rritja e tolerancës dhe
vlersimi i shumëllojshmërisë“, ndërsa ligji mbi tekstet shkollore dhe mjeteve tjera arsimore thekson se tekstet
„duhet të mundësojnë përdorimin e principit që ofron mundësi të njejta për djemt dhe vajzat“.
Për „Orientimin profesional“ koncepti i barazisë gjinore është i rëndësisë së veçant, duke e marr parasysh që të rinjët
përmes kësaj lëndë mësojn të gjejn dhe vetëdijson interesat dhe aftësitë e veta, me qëllim të përzgjedhjes së profesionit
tyre të ardhëshëm, shkollimit dhe shtigjeve të karrierës. Rolet gjinore të krijuara në shoqëri, të cilat nënkuptojn
disa karakteristika dhe atribute në kuadër të gjinisë, a jo në kuadër të aftësive individuale, i servohen cdo personi
të ri në procesin e socializimit, duke i drejtuar sjelljet, interesimet dhe veprimet e tyre (duke i kushtuar vëmendje
dallimeve ndërmjet gjinive – si proces biologjik dhe shoqërorë, dhe në përgjithsi kategorive të ndryshueshme).
Ndarja e sfereva shoqërore në „femërore“ (private, familjare) dhe „mashkullore“ (publike, profesionale)
transmetohet edhe në botën e arsimimit dhe profesionit, ku shum shpesh mund të ndëgjohet ndarja në punë
të „meshkujve“ dhe „femrave“.
Një prej detyrave të programit të „Orientimit profesional“ është pikërisht që të i tregohet të rinjëve se secili
person është personalitet në veti, i cili posedon karakteristika dhe interesime të ndryshme, dhe të i inkurajoj
të kërkojn dhe vetëdijsohen rreth potencialeve dhe aftësive të veta. Është shum me rëndësi që të inkurajohen
djemt dhe vajzat e reja, të rishikojn të gjitha mundësitë të cilat gjinden para tyre, duke mos u kufizuar në
atë ndarjen e përgjithshme si shkollat e „meshkujve“ dhe të „femrave“, ose profesionet e meshkujve dhe
femrave. Si shembull për praktikimin e këtij veprmi mund të mirret shembulli i mësuesit rrespektivisht
mësueses – përderisa më herët ky profesion ishte i dedikuar vetëm meshkujve, sot shum shpesh ky profesion
konsiderohet si tipik „femërorë“.
Disa punëtori nga doracaku (në klasën e VII punëtorit 7 dhe 18, ndërsa në klasën e VIII punëtoria numër
17) në mënyrë eksplicite mirren me trajtimin e temës së barazisë gjinore. Duke marr parasysh që secila
prej këtyre tri temave i kushtohet aspektit të njejt të promovimit dhe zhvillimit të barazisë gjinore (e para i
dedikohet personalitetit, karakteristikave dhe aftësive të femrës dhe mashkullit; e dyta përpunon sferën private
dhe publike të jetës dhe lidhjet e tyre reciproke;ndërsa e treta fokusohet në profesione) ato përbëjnë tërësinë
logjike. Por, edhe një numër i madhë i punëtorive tjera në doracak, u jep hapësirë, që përgjat vet praktikimit
të promovohen dhe popullarizohen politikat e mundësive të njejta për femrat dhe meshkujt, si edhe vlerat
siç janë toleranca dhe rrespektimi i dallimeve.
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Duhet në mënyrë të veçant të i kushtohet vëmnedje ndërtimit të ndërgjegjësimit mbi vetëbesimin dhe
vetërrespektimin, para së gjithash tek femrat. Hulumtimi i parë, në fillim të programit ka treguar që interesimi
për sfera të ndryshme të punës tek femrat është më pak i ndryshëm se tek meshkujt, cka edhe tregon lirinë
e tyre më të vogël dhe më shumë kufizime shoqërore të cilat u servohen në zgjedhjet e tyre profesionale.
(Hrnicc, 2012; Damjanoviq 2013).
Udhëzime:
Në punëtorit të cilat i përkasin fazës së parë - vetënjohjes, duhet të inkurjohen nxënësit/set që para zbulimit
të aftësive, dëshirave dhe mundësive të tyre, të dalin jashta suazave të stereotipeve gjinore, dhe të hulumtojn
dhe përmendin edhe ato personalitete dhe interesime të cilat në shikim të parë nuk janë tipike për gjininë
e tyre (psh: të inkurajohen meshkujt që të paramendojn dhe të interesohen: punë me fëmijë, dizajn mode,
puna në arsim; të inkurajohen femrat dhe vetën ta perceptojn dhe përshkruajn si: të forta, të vendosura, të
interesuara për sport, për punë me vegla, informatikë, etj). Të inkurajohen të rinjët që të gjejn interesimet e
tyre reale, të i shohin dhe të i pranojn dallimet e moshatarëve/eve të tyre.
Në punëtorit të cilat i përkasin hulumtimit dhe përdorimit të informatave mbi mundësitë e shkollimit dhe
karrierave të ndryshme, është me rëndësi të inkurajohen të rinjët e të dy gjinive që të interesohen, informohen
dhe hulumtojn mbi spektrin sa më të gjerë të shkollimit dhe shtigjeve të karrierës, duke e pasur parasysh
në mënyrë të vecant edhe ato drejtime të cilat janë të rralla për meshkujt dhe femrat. Në këtë mënyrë të
rinjët kan mundësi të zgjerojn horizontet e tyre dhe të arrijn qasje në vargjet më të gjera të shkollimit dhe
profileve arsimore të cilët i ofrohen, a të cilët ndoshta pa përkrahje shtesë, do të i anashkalojn stereotipet.
Rëndësia e takimeve reale për promovimin e politikës së mundësive të barabarta është e një rëndësie të vecant.
Në intervistë duhet të ftohen ekspertë/e me karrierë të sferave të ndryshe, ndërsa vecanarisht rekomandohet
që disa prej tyre kanë karrierë (përvojë) në sferat ku pjestarët e gjinisë së njejt janë më pakë të përfaqësuar. Për
shembull: të ftohen si eksperte për intervistë inspektore të kriminalitetit, programere, futbolliste profesionale;
të ftohet eksperti mashkull i cili mirret me vallëzim, punon në sferën e kulturës, dizajnit, etj. Gjithashtu të
inkurajohen nxënësit/et që në mënyrë aktive të marrin pjesë në vizitat edhe të aktiviteteve tjera të cilat shkollat/
firmat/ndërmarrjet ofrojn. Parasëgjithash të inkurajohen vajzat të vijnë në vizitë psh. në shkollën e mesme
teknike, ndërsa djemt në shkollën e mesmete medicinës ose dizajnit. „Dita e vajzave“ dhe „Dita e djemve“ (të
cilat organizohen të enjëten e fundit të muajit prill) janë pikërish manifestime të cilat promovojnë orientimin
profesional senzitiv gjinorë, duke u dal në krahë nevojave specifike të femrave dhe meshkujve apo djemve dhe
fajzave. Përvojat pozitive në realizimin e deritanishëm dhe interesimi i madhë i të rinjëve, që të inkuadrohen
në institucione dhe ndërmarrje, flasin për nevojat reale të nxënësve, por edhe të shoqëris dhe ndërmarrjeve,
për kësi lloj organizimesh dhe takimesh.
Rekomandim i vecant dedikohet përdorimit të gjuhës së ndjeshme gjinore. Përdorimi i kësaj gjuhe është e
rëndësishme në lënëdën „Orientimi profesional“ sepse u përshtatet formave të profesioneve edhe të meshkujve
dhe femrave, gjithashtu konsiderohet edhe si një mënyrë që të rinjëve tu prezentohet politika e mundësisë së
barabart për femra dhe meshkuj në botën e punës.
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