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BULETINI
INNOVET ALBANIA
Le të kontribuojmë për fuqizimin e ekosistemit të AFP-së!

NË KËTË NUMËR:

Të dashur lexues,
Jemi shumë të gëzuar të prezantojmë këtë edicion me një artikull rreth AKPA
Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive. Shijojeni leximin këtij numri!
AKPA - është tërësia e institucioneve
administrative
dhe
ofruese
të
shërbimeve
të
punësimit,
të
vetëpunësimit dhe të arsimit e formimit
profesional, pjesë integrale e sistemit të
ministrisë përgjegjëse për punësimin
dhe zhvillimin e aftësive. Ajo
funksionon nëpërmjet Zyrave Rajonale
dhe Vendore të Punësimit, Drejtorive
Rajonale të Formimit Profesional
Publik si edhe Shkollave të Arsimit
Profesional Publik.
Termi "inovacion" në përkthim nga latinishtja do të thotë "rinovim, risi ose
ndryshim". Inovacioni në kuptimin e gjerë të fjalës nënkupton përdorimin
fitimprurës të inovacioneve në formën e teknologjive të reja, llojeve të produkteve
dhe shërbimeve, zgjidhjeve organizative, teknike dhe socio-ekonomike të
prodhimit, financiare, tregtare, administrative ose të natyrës tjetër. Inovacioni
është pjesë e zhvillimit të qendrueshëm ekonomik, ndaj ai konsiderohet fjalë kyçe
për arsimin dhe formimin profesional në Shqipëri. Inovacioni duhet te perkthehet
ne AFP ne dy drejtime:
Reflektimin e inovacionit ne kurrikula, infrastrukturë mesimore, trajnim te
mesimdhenesve me risite teknologjike qe duhet te synojme tërheqjen e
vëmendjes të të rinjve drejt aspektit praktik dhe inovativ të arsimit profesional.
Reflektimi i inovacionit në procesin e mesimdhenies, ku proceset inovative
zbatohen në formimin e një përmbajtje të re arsimore, zhvillimi dhe zbatimi i
teknologjive të reja pedagogjike, krijimi i llojeve të reja të institucioneve
arsimore, digjitalizmin e sistemit arsimor ne vend.
Aktivitetet risi dhe praktikat e mire te zhvilluara ne ofruesit e AFP-se kane synuar
tërheqjen e vëmendjes të të rinjve drejt aspektit praktik dhe inovativ të arsimit
profesional. Më poshtë disa nga praktikat që mund te permendim:
Angazhimi në komunitetin ndërkombëtar, një mundësi e shkëlqyer për të
rinjtë në Shqipëri. Nxitja dhe ofrimi i munderësive per te rinjte e shkollave
profeisonale per pjesemarrjen e tyre ne evente dhe konkurse nderkomebtare
nepermjet shkembimit te eksperinecave apo konkurimit, nje mundesi me
shume per te nxitur inovacioni e tyre ne profeisonet qe studiojne..
Nxënësit e arsimit profesional, novatorët e së ardhmës. Të rinjtë sugjerojnë
mënyra argëtuese për realizimin e detyrave të shtëpisë duke dhene ide
novatore ne profilet qe studiojne. Shikohet ne shkolla makete te ndertuara nga
te rinjte, te ekspozuara apo te prezantuara ne evente dhe konkurse.
Aktivitete inovative ne mbeshtetje te zgjidhjeve digjitale ndaj pandemisë:
Nxënësit e drejtimit TIK shpesh erdhen me një zgjidhje te sfidave qe nxorri
pandemia ne aspektin digjital. Ata punuar qe përmes përdorimit të teknologjisë
3D te kontrinuonin ne rritjen e imaxhit te AFP-se nepemrkjet angazhimit të
nxënësve në shkollat profesionale.
©AlbanianSkills

AKTIVITETET E PROJEKTIT
INTERVET WB
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Zhvillimi i aftësive teknike dhe të buta nëpërmjet punës në grup ose punës vullnetare: Mjeti ideal për rritjen profesionale
dhe personale të të rinjve është promovimi i punës në grup dhe punës vullnetare. "Këto veprimtari jo vetëm zhvillojnë
aftësi të buta, por të japin mundësinë t'ua kalosh këto aftësi të zhvilluara dhe të praktikuara të tjerëve."
Praktikat e permendura me siper kane nisur te vihen ne jete ne shume shkolla profesionale dhe nepermjet shkembimit te
eksperiencave po tentohet te shtrihen ne te gjithe shkollat profesionale ne vend. Bashkepunimi i te gjithe aktoreve dhe
bashkrendimi i aktiviteteve per te maksimizuar kontributin individual ne fushen e AFP-se eshte ne fokusin e AKPA-s.
Tashme biznesi eshte pjese e promovimit te AFP-se me qellim nxitjen e pjesemarrjes sa me shume te rinjve ne AFP,
nepermjhet zhvillimit te eventeve te perbashketa apo dhe konkurseve. Ketu mund te permendim dhe bashke-organizimi i
aktiviteteve me Albanian Skills specifikisht Konkursi Kombetar i Aftesive-Edicioni 7te, Java e Aftesive Shqiptare 2021.
Sic u theksua edhe me siper, rritja e aksesit te te rinjve ne AFP eshte ne fokusin e politikave dhe aktiviteteve qe zhvillon
AKPA ne kete fushe. Ne jemi te vetedijshëm qe roli i biznesit dhe aktoreve te tjere ne kete fushe eshte shume i rendesishem
per maksimalizimin e eficences se ketyre politikave. Në këtë kuadër bashkërendimi i aktorëve që kontribuojnë në fushën e
AFP-së është thelbesor për të sinergjizuar përpjekjet dhe për të përmirësuar arritjet e këtij sektori mjaft të rëndësishëm për
zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik te vendit.
AKPA si institucion menaxhues është përpjekur të ketë një qasje sa më bashkëpunuese dhe gjithëpërfshirëse me të gjithë
partnerët/kontributorët në funksion të fuqizimit të sektorit..
Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ka qënë gjithnjë mbështetëse dhe inkurajuese e iniciativave/projekteve që
nxisin dhe mbështesin shkëmbimet profesionale dhe jo vetëm, pasi i ka konsideruar këto veprimtari si mjaft të rëndësishme
për njohjen, shkëmbimin dhe absorvimin e përvojave më të mira të cilat shërbejnë për përditësimin me zhvillimet e sektorit
dhe përthithjen e qasjeve innovative. Për sa më sipër, mund të përmendim disa projekte konkrete si INTERVET apo
SuperSchools të cilat janë suportuar nga AKPA dhe që kanë sjellë përftitime konkrete për ofruesit publik të AFP-së dhe
nxënësit e të certifikuarit.
Ne ftojme të gjithe të rinjte, të njihen me arsimin dhe formimin profesional si nje mundësi e shkelqyer për të parë të ardhmen
e tyre si profesionist. Përmes AFP ata janë të gatshëm për tregun e punës pasi oferta e AFP prodhon specialist të kualifikuar
që kanë një shkallë mjaft të lartë punësueshmërie dhe integrim të menjëhershëm në profesionet e fituara. Arsimi dhe
Formimi Profesional në të njëjtën kohë të sigurojnë dhe të ardhura të mira monetare ndaj të rinjtë do të duhet gjithnjë e më
tepër të njihen dhe orientohen drejt të këtij sektori.
Së fundmi shfrytëzojmë këtë mundësi për të njohur gjithë të rinjtë me një ndër iniciativat më të fundit që do të implemetohet
në Shqipëri dhe që ka të bëjë me programin e Garancisë Rinore.
Garancia Rinore është një angazhim nga të gjitha Shtetet Anëtare të BE, për të siguruar që të gjithë të rinjtë nën moshën 29
vjeç të marrin një ofertë cilësore brenda një periudhe katër mujore të regjistrimit si punëkërkues të papunë, ose të braktisjes së
arsimit formal, për programet e mëposhtme:
Punësim;
Edukim të vazhdueshëm (continued education);
Mësim profesioni (apprenticeship);
Trajnim profesional.
Nevoja për një program të tillë në BE erdhi për arsye të rritjes së papunësisë rinore dhe sidomos të atyre që u përkasin grupit të
rinj as në punësim, arsim apo aftësim APAA (NEET not in employment, education or training). Kjo iniciativë e BE-së, po
shtrihet në të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë dhe Shqipëria. Gjatë vitit 2022 parashikohet hartimi i Planit
Kombëtar të Garancisë Rinore dhe fillimi i pilotimit të skemave të para.
Ju faleminderit,
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AKTIVITETET E PROJEKTIT INTERVET WB
Lëvizshmëria afatshkurtër e studentëve Maribor, Slloveni
Projekti INTERVET WB, i miratuar në vitin 2019 nga Komisioni Evropian, do të lejojë 360 studentë nga shkollat e
AFP-së në të gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor të kryejnë një praktikë profesionale njëmujore jashtë vendit. Këtë 11
shkurt nxënës nga shkollat e AAP-së në Shqipëri udhëtuan drejt Mariborit të Sllovenisë dhe pritën nga Instituti ZNI.
Projekti u mundësoi studentëve të përzgjedhur të ndiqnin një kurs të plotë të gjuhës angleze në mënyrë që ata të
zhvillojnë më tej aftësitë e tyre të komunikimit dhe të përgatiten për një mjedis ndërkombëtar.

Pas udhëtimit në Slloveni, Spanjë dhe Itali ata u vendosën në kompanitë përkatëse ku ndoqën praktikën për një
muaj. Pjesë e kësaj praktike ku nxënësit e AFP-së në fushën e IT, Turizmit, Gastronomisë, Elektronikës, Ndërtimit
dhe Administrimit.
Këto praktika ishin shumë të suksesshme për studentët, duke marrë vlerësime dhe reagime shumë pozitive nga
kompanitë ku ata punonin. Më poshtë mund të lexoni disa nga dëshmitë e tyre.
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"Maribor ishte absolutisht zgjedhja perfekte për mua. Më
pëlqeu shumë qyteti dhe ambientet e tij rinore. Falë Institutit
ZNI pata mundësinë të punoj në një kompani shitjeje dhe
marketingu pranë qendrës së qytetit. Stafi ishte shumë
mikpritës dhe u ndjeva vërtet i respektuar. Gjithashtu në planet
e kompanisë ishte zgjerimi i biznesit të tyre në Shqipëri dhe
unë isha më se i emocionuar për të hapur rrugën duke ofruar
informacion për vendin tim si dhe duke zhvilluar strategji
marketingu. Nga ana tjetër, grupi ishte miqësor dhe i
këndshëm, dhe ne kaluam mjaft kohë së bashku. Ishte hera
ime e parë që shkoja jashtë vendit për një periudhë të tillë dhe
jam krenare të them se arrita të gjitha objektivat e mia të
vendosura përpara se të fillonte kjo lëvizje”.

Fabian Hasanllari, Shkolla Teknike Elektrike 'Gjergj
Canco'

"Para se të shkoja në Maribor, mora lajmin se do të punoja në
një zyrë detektivi privat. Kjo ishte mjaft sfiduese për mua pasi
nuk kisha dëgjuar kurrë për një gjë të tillë në vendin tim.
Kompania Intellegos më ndihmoi shumë për t'u përmirësuar.
aftesite e mia administrative si dhe afatet. Ishte nje pozicion
shume kompleks por isha shume i kenaqur qe kisha nje ekip te
vogel ndihmues prane meje i cili megjithe orarin e punes me
siguroi shume kohe te lire. Kam shijuar shume qytetin e bukur
te Mariborit si dhe udhetimet e vogla qe benim ne grup aty afer.
Grupi ishte fantastik dhe kalonim shumicen e kohes bashke.
Konvikti Maribor ishte shume mikprites pasi na ofronte shume
facilitete per kohen e lire, psh ping- Pong dhe palestër. Do të jetë
një eksperiencë që nuk do ta harroj kurrë dhe dua t'i them një
falenderim të madh INTERVET WB që më lejoi të jem pjesë e
kësaj eksperience të mrekullueshme."
Etis Vakeflli, Shkolla Ekonomike Teknike Tiranë

"Duke pasur një rutinë komplekse për shkak të angazhimit tim me
Atletikën, isha në dyshim për t'u bashkuar me lëvizjen në Maribor. Por
tani ndihem vërtet mirënjohës që jam pjesë e kësaj eksperience të
madhe. Kam pasur mundësinë të punoj pranë Pika Center si asistente
administrative. Pika është një qendër që u ofron fëmijëve mundësinë
për t'u përfshirë në programe pas shkollës dhe çdo ditë isha shumë e
lumtur të punoja me fëmijë dhe adoleshentë, si dhe një staf mahnitës.
Sunny Maribor ishte gjithashtu shumë befasues dhe miqësor me mua.
Së bashku me grupin ne e shijuam shumë kohën tonë në parkun e
qytetit, lumë dhe vendet rinore aty pranë.
Ne patëm një bashkëjetesë të shkëlqyer në konvikt, me detyra
individuale dhe grupore. I jam shumë mirënjohës INTERVET WB për
mundësinë që më dha për të qenë pjesë e kësaj eksperience një herë në

Melisa Sina
Shkolla Ekonomike Teknike Tiranë

një kohë."
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"Kjo praktikë ishte e përsosur në çdo aspekt. Unë isha kuzhiniere me
kohë të plotë në restorantin Nana (një nga më të ngarkuarit në Maribor)
dhe për këtë arsye pata mundësinë të mësoja shumë nga stafi dhe
gjithashtu nga shefi kryesor i kuzhinës. Ne kishim një lidhje shumë të
ngushtë dhe idetë e mia për gatimet dhe dekorimet e reja u pranuan
bujarisht nga stafi. Ndërkohë pata mundësinë të shfrytëzoja ambientet e
Bibliotekës në Universitetin e Mariborit ku mund të kërkoja më shumë
për artet e kuzhinës.
Pavarësisht orarit të ngjeshur të punës, bëra miq shumë të mirë
ndërkombëtarë, me të cilët mund të ndaja vërtet përvoja dhe të mësoja
gjëra të reja. Grupi në Maribor ishte fantastik dhe shumicën e kohës e
kalonim së bashku duke dalë dhe duke vizituar vende të reja. Do të më
mungojë vërtet kjo përvojë e mrekullueshme dhe inkurajoj çdo student të
AFP-së, veçanërisht ata në Artet e Kuzhinës, të aplikojnë në mobilitete të
tjera dhe të eksplorojnë më shumë rreth kulturave të reja. Faleminderit! "
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INTERVET WB AKTIVITETET E ARDHSHME
Thirrja e katërt e mobilitetit për studentë- e mbyllur
Është mbyllur thirrja e katërt për praktikë njëmujore
në kuadër të projektit INTERVET. Me këtë thirrje do
të përzgjidhen 20 nxënës nga të gjitha shkollat
profesionale të Shqipërisë të cilët do të nisen në
qershor 2022 për 1 muaj në Maribor (Slloveni) dhe
Lion (Francë). Aplikimet janë në proces përzgjedhjeje
dhe fituesit do të shpallen së shpejti. Përpara nisjes,
studentët do të marrin një kurs online të anglishtes për
të përmirësuar komunikimin në vendin pritës.

Mesueset Job Shadowing, Holandë
Vojsava Delilaj, Klodjana Memelli dhe Dorina Nikaj janë tre
mësuese nga shkollat profesionale që kryen
Job
Shadowing në Dordrecht, Holandë organizuar nga Kolegji
ROC Da Vinci Partner i Projektit Intervet. Në numrin e
ardhshëm do të kemi dëshmitë e tyre për të mësuar më
shumë për këtë përvojë.

Sesione Trajnimi në Shqipëri
Nga data 20-27 Prill, përfaqësuesja nga Uniser,
Organizata Koordinuese e Projekteve të Intervet, do të
jetë në Shqipëri për caktimin e aktiviteteve të trajnimit.
Gjatë këtyre ditëve do të organizohen trajnime me
mësues dhe takime me shkolla të ndryshme profesionale.

Seminari i ekipeve tematike, Lion
Tematika: Tema e radhës e organizuar nga Efvet
do të mbahet në Lyon, Francë në datat 3-5 maj
2022. Në këtë event marrin pjesë përfaqësues të
shkollave dhe institucioneve të AFP-së dhe stafi i
organizatave pjesë e projektit nga Ballkani
Perëndimor dhe Bashkimi Evropian. Organizata
pritëse e Ekipit Tematik do të jetë SEPR (Qendra
e Trajnimit Profesional Lyon et Rhône). Në këtë
aktivitet do të ketë përfaqësues nga Albanian
Skills dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe
Aftësive. Më shumë informacion rreth tij do të
jepet në numrin e ardhshëm.
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EDICIONI- 7 I KONKURSIT KOMBËTAR SHQIPTAR TË AFTËSIVE
Aktiviteti Lancues i Konkursit Kombëtar të Aftësive
Albanian Skills / Skills së bashku me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive dhe Ministrin e Shtetit për Rininë
dhe Fëmijët dhe partnerë të tjerë të kësaj organizate punuan për Edicionin e 7-të të Konkurseve Kombëtare Shqiptare të
Aftësive për të rinjtë e moshës 16-25 vjeç që do të zhvillohet në E shtunë, 26 Shkurt 2022, ora 09:00 - 17:00 në ambientet e
Tirana Business Park.

Për t'u njohur më shumë me këtë event, në ambientet e MicroFolie u organizua aktiviteti lancues me studentë,
organizatorët dhe mbeshtetesit, anëtarë jurie dhe përfaqësues të institucioneve bashkëpunuese me pjesemarrjen e Ministrit
te Shtettit per Rinine dhe Femijet, Zj. Bora Muzhaqi. Në këtë takim u prezantuan llojet e konkurseve, mënyra e aplikimit
dhe rëndësia e konkurseve.

Motoja e këtij viti është "Tranzicioni i Gjelbër" për të promovuar një qasje më të gjerë ndaj aftësive të gjelbra. Mbi këtë
temë u mbajt një sesion i shkurtër me pjesëmarrësit të cilët u ndanë në grupe dhe u diskutuan për të gjetur disa pika të
përbashkëta.
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26 - Shkurt Konkursi Kombëtar Shqiptar i Aftësive Edicioni 7të
Të shtunën, datë 26 shkurt 2022, nga ora 09:00-17:00, u zhvillua
Konkursi Kombëtar i Aftësive Shqiptare - Edicioni i 7-të pranë
ambienteve të Tirana Business Park. Ky konkurs, i organizuar nga
Albanian Skills në bashkëpunim me Ministrinë e Shtetit për Rininë
dhe Fëmijët dhe Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive, priti
rreth 120 të rinj të moshës 16-25 vjeç nga shkolla të mesme të
përgjithshme dhe profesionale si dhe nga universitete publike dhe
private. Të rinjtë konkurentë, konkuruan në 9 kategori profesionale:

Programues
Zhvillimi i Uebit
Grafika
Fotografi
Marketingu Dixhital
Shërbim Hoteli dhe Restoranti
Parukier dhe berber
Sipërmarrja dhe Zhvillimi i Biznesit

Pasi u njohën me detyrat e konkursit nëpërmjet jurive të kategorisë, konkurrentët konkurruan me njëri-tjetrin për
rreth 3 orë duke përmbushur detyrat specifike nëpërmjet aftësive të tyre teknike dhe profesionale. Ndërsa anëtarët e
jurisë vlerësuan punën e bërë nga konkurrentët pas përfundimit të konkursit, për pjesëmarrësit u organizuan
seminare dhe evente me tema të ndryshme. Universiteti Polis prezantoi para pjesëmarrësve Modelimin 3D, ndërsa
Akademia Kodo zhvilloi një orë edukative mbi aftësitë e programimit. Për më tepër, ISN Albania dhe Arbiol Dardha
Dance Studio ofruan aktivitete argëtuese me fokus kërcimin, aktivitetin fizik dhe punën në grup. Znj. Arjeta Dhima
ofroi gjithashtu një shfaqje ventrilokuiste për nder të Edicionit të 7-të të Konkursit të Aftësive, ndërsa Grupi Artistik i
Shkollës Profesionale të Kamzës performoi këngë dhe valle tradicionale shqiptare që promovojnë kulturën dhe
traditën shqiptare.

Pas përfundimit me sukses të konkurseve dhe aktiviteteve argëtuese është zhvilluar ceremonia e
shpalljes së rezultateve të konkursit, ku anëtarë të jurisë si dhe përfaqësues të Albanian Skills, Ministria
e Shtetit për Rininë dhe Fëmijët dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive përfaqsuar nga
Drejtori i Përgjithshëm Z. Klevis Hysa njoftuan rezultatet e fituesve, ndanë certifikatat e pjesëmarrjes
për konkurrentët dhe vullnetarët dhe çmimet për fituesit e tre vendeve të para
I mbetemi mirënjohës të gjithë të rinjve konkurentë, jurive, institucioneve publike, vullnetarëve,
prindërve dhe publikut që morën pjesë në këtë ngjarje, por edhe të gjithë mbështetësve që nga dita e parë
që organizohen Konkurset Kombëtare të Aftësive në Shqipëri.
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Njihuni me Marjana Murja, Juri në kategorinë e Marketingut Dixhital
Shefe e Departamentit të Marketingut dhe Komunikimit në Logical Albania
“Albanian Skills e kam njohur që kur kam qenë studente dhe më ka pëlqyer si një platformë për motivimin e të rinjve. Si
juri kam marrë pjesë në mbështetjen pasi kompania ku punoj aktualisht ka dhënë për organizimin e eventit. Kam qenë
gjithmonë aktive në evente të tilla si pjesëmarrëse apo mentoruese dhe kam vënë re se ato kanë një ndikim të madh tek të
rinjtë.Ndikojnë në mënyrë tredimensionale në jetën e tyre për të krijuar një rrjet dhe për të hedhur hapat e parë në karrierën
e tyre.
Gjëja më e rëndësishme që kuptova gjatë konkursit është se të rinjtë që morën pjesë në çdo konkurs ishin shumë të trajnuar
dhe me një sfond njohurish për tu vlerësuar. Mësova se këto struktura duhet të kenë më shumë mbështetje pasi
promovojnë dhe mbështesin talentet e reja dhe shpesh shërbejnë si trampolinë për të nisur karriera që ëndërrojnë. Ato
ndihmojnë gjithashtu në krijimin e urave midis aftësive të kësaj grupmoshe me kompanitë që kërkojnë të punësojnë të rinj.
Ky event më dha ndjenjën e përgjegjësisë që
kemi të gjithë si profesionistë për të, duke
ndihmuar të rinjtë të integrohen më lehtë
në tregun e punës, duke u ofruar atyre
hapësirë. Do t'ua rekomandoja miqve dhe
studentëve të mi, por edhe më shumë do të
inkurajoja kompanitë që të bëhen pjesë e tij
duke ofruar mbështetje më të madhe për
organizimin e eventeve dhe çmimet e
dhëna. Të kesh praktika më të paguara me
mundësi punësimi është gjithashtu një
mënyrë efikase për të ndihmuar këta të rinj
të talentuar të ndërtojnë profesionin e tyre
të ardhshëm.
Fituesja e kategorisë Digital Marketing ka përfituar nga praktika e kompanisë sonë. Praktika është e përshtatur me oraret e
studentes. Esli është e para që ka fituar praktikën e Dixhital Marketingun në Logical. Është krijuar një profil i punës
praktike që do ta ndihmojë atë të kuptojë nga afër se si funksionon departamenti, si bëhen raportet, analizat, si merren
vendimet dhe si menaxhohet buxheti.
Ka gjithashtu hapësirë për të sjellë ide dhe sugjerime të reja përmes hulumtimeve individuale. Synimi është që në fund të
kësaj përvoje të kemi një këndvështrim më të qartë profesional të këtij profili. Një nga aftësitë e reja që Esli po mëson është
njohuria & amp; trajnim në Google Analytics. Një mjet i domosdoshëm i marketingut dixhital. Një marketer pa të dhëna e
ka më të vështirë të marrë vendimet e duhura, ndaj kjo është shtuar si një nga aftësitë teknike që praktikanti duhet të
mësojë.
Nëse performanca gjatë praktikës do të jetë e mirë, duam që të finalizohet me punësimin e Eslit.
Gjithashtu, sigurisht që bashkëpunimi me Albanian Skills do të vazhdojë.

Njihuni me Esli Canaku, Fituesja Digital Marketing
Njihesha që disa vite më parë me Konkurset e Aftësive të organizuara nga
Albanian Skills, pikërisht në vitin 2019. Pasi kam qenë dhe konkurrente në
fushën e Hotelierisë & Turizmit, ku u shpalla edhe fitues i vendit të dytë. Kjo
pjesëmarrje erdhi nga dëshira që unë të jem pjesë e botës së biznesit, veçanërisht
asaj të "Hospitality". Këtë vit u bëra pjesë e kategorisë së Marketingut Dixhital pasi
është një fushë e re në të cilën jam angazhuar së fundi, e cila është e ndërthurur
edhe me biznesi. Ajo që më shtyu të bëhesha pjesë e konkursit këtë vit ishte përvoja
e mrekullueshme që kisha hasur, njohuritë e reja që kisha marrë dhe njohjet e reja
që kam krijuar përgjatë konkursit. Isha shumë i motivuar, do të jepja
maksimumin, kështu që pse jo, të isha fitues i vendit të parë dhe të fitoja
mundësinë e praktikës që LogicAl dha përmes këtij konkursi dhe për fatin tim të
mirë, ia dola.
Ia dola, fitova vendin e parë dhe isha shumë i lumtur dhe me fat që munda të ushtrohesha pranë kompanisë LogicAl
Albania. Pavarësisht të gjithë konkurrencës, kuptova se mund të punoja në mënyrë perfekte nën presionin e kohës dhe
pavarësisht kësaj, unë gjej një punë të mirë. Mund të punoja pa panik dhe të qëndroja e qetë. Atmosfera e krijuar gjatë
gjithë spektaklit, ambienti i qetë dhe i njëkohshëm dhe shumë i këndshëm për t'ju dhënë komoditetin e punës si në
shtëpi. Të gjithë organizatorët e konkursit, si dhe juritë kanë qenë gjithmonë të gatshme për të dhënë ndihmën e tyre dhe
janë shumë miqësorë dhe të buzëqeshur. Ata bëjnë një punë të palodhshme për t'u ofruar të rinjve shqiptarë mundësi që
vështirë të gjenden në një vend tjetër.
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Njihuni me Erisa Aliajn, Vullnetare e Konkurseve të Aftësive
Këtë vit mora pjesë si vullnetare në edicionin e 7-të të Konkurseve të Aftësive të
zhvilluara nga Albanian Skills. Për mua, pjesëmarrja dhe bashkëpunimi me
organizatën Albania Skills është një nga eksperiencat më të vlefshme dhe më të
bukura. Në Albanian Skills për herë të parë mora pjesë në edicionin e 7-të të
Konkurseve Kombëtare të Aftësive. Përgjatë konkurseve disa nga detyrat e mia si
vullnetare ishin:
1. Perpunimi i informacioneve te aplikimeve te grumbulluara dhe koordinimi i
konkurrentëve përpara konkursit.
2. Regjistrimi i konkurentëve dhe pjesëmarrësve në aktivitetet e tjera që kishin të
bënin me modelimin 3D të mbajtur nga Universiteti Polis, i cili ishte shumë i
vlefshëm edhe për mua.
Të qenurit vullnetar në Shoqatën e Aftësive Shqiptare për mua ka qenë një
eksperiencë që më ka shërbyer pasi kam mësuar shumë gjëra të reja, jam trajnuar
dhe e kam provuar veten në disiplina të ndryshme, të cilat më kanë ndihmuar në
profesionin tim.

Që nga përfundimi i këtij konkursi, kam menduar të përpiqem dhe sa më shpejt të jem pjesë e një organizate që synon të
arrijë aftësitë e të rinjve dhe fëmijëve me aftësi të veçanta sepse ata kanë talente nga të ndryshëm dhe dua të jem pjesë e një
iniciativë që u mundëson të tregojnë aftësitë e tyre dhe të arrijnë shumë sepse e meritojnë.
Kjo eksperiencë ishte shumë e vlefshme për mua dhe nga ana profesionale pasi do të punoj në sektorin e Marrëdhënieve
me Publikun, në këtë mënyrë ushtrova dhe profesionin tim.
Uroj që eksperienca në Albanian Skills të vazhdojë dhe më tej pasi Albanian Skills është një nga organizatat e rralla në
Shqipëri që synon të ndihmojë të rinjtë të tregojnë talentin e tyre dhe për këtë i jam veçanërisht mirënjohës.

Njihuni me Vionis Zyberaj, Vullnetar ne Konkurset e Aftësive
Për mua ishte hera e parë që isha vullnetar në Albanian Skills dhe merrja pjesë në
konkurse. Vullnetarizmi ka qenë një nga eksperiencat më të bukura për mua. Gjatë
konkurseve jam marrë me filmimin dhe fotografimin e konkurrentëve, duke shfaqur
talentin e tyre dhe duke filmuar çdo aktivitet të kryer.
Mund të them se pjesa më interesante për mua ishte procesi i konkurimit dhe shpallja
e fituesve që ishte mjaft emocionuese. Gjatë përvojës sime në Albanian Skills kam
fituar shumë aftësi, vullnet, vetëbesim dhe guxim për t'u angazhuar me diçka.
Tani kam besimin për të marrë pjesë në evente të tjera si vullnetar. Albanian Skills
ishte për mua një dritare që më ofron shumë dhe i jam shumë mirënjohëse.
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PARTNERETET PUBLIKE PRIVATE PËR ZHVILLIMIN E AFTËSIVE
DHE VLERA PËR ZBATIMIN E GARANCIVE TË RINJËVE
Garancia për Rininë (YG) është një nga instrumentet që kërkon një bashkëpunim të tillë publik-privat dhe BE-ja, ekonomitë
e Evropës Juglindore kanë rënë dakord të zbatojnë një skemë GR. ETF po e mbështet procesin nëpërmjet një sërë
shkëmbimesh njohurish dhe praktikash që mbështesin projektimin, zbatimin dhe monitorimin e GR-së në ekonomitë
përkatëse, si pjesë e Instrumentit të Asistencës Teknike, të funksionalizuar nga Bashkimi Evropian dhe Organizata
Ndërkombëtare e Punës.
Alma Shkreli, AS-NASC Bashkethemluese dhe Anetare e bordit Ekzekutiv dhe Entela Gjyla. Asistente Ekzekutive dhe
Oficere Kerkimore ishin te ftuara në aktivitetin e zhvilluar në internet nga ETF, i cili kishte si qëllim të orezantonte
rendesine e partneritetit publik-privat ne instrumentin GR i cili siguron që të rinjtë dhe të rriturit të fitonin aftësitë e
nevojshme për t'i bërë ata të punësueshëm, formal, informal dhe sistemet e arsimit joformal të kërkojnë forma të ndryshme
të bashkëpunimit ndërmjet sektorit publik dhe privat.

Gjatë diskutimit, Alma dhe Entela shprehën mendimet dhe përvojat e tyre me pjesën tjetër të panelit.
Alma shpjegon:
“Si një OShC e pavarur, Albanian Skills operon tashmë prej 8 vitesh në fushën e zhvillimit të aftësive, duke organizuar gara
kombëtare të aftësive, dhe prej 5 vitesh edhe evente si Java e Aftësive, në bashkëpunim të ngushtë me sektorin privat dhe
institucionet publike përgjegjëse për AFP. Duke folur nga përvoja e dorës së parë, OSHC-të mund të luajnë një rol shumë të
rëndësishëm në zhvillimin e bashkëpunimit ndërmjet AFP-së dhe sektorit privat.
Duke qenë në mes, OSHC-të mund të luajnë rolin e një "përkthyesi", "ndërmjetësi" ose lehtësues të komunikimit
midis të dyve. Kjo është kryesisht për shkak se OSHC-të përbëhen nga ekspertë të cilët janë multidisiplinar dhe
zakonisht kanë ndjeshmërinë për të parë situatën nga këndvështrime të ndryshme dhe për të kuptuar interesat e
të dyja palëve.
Nga një këndvështrim i bazuar në përvojë, megjithatë ka disa mësime kryesore të nxjerra dhe që do të donim t'i ndajnim:
• OShC-të mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ndërgjegjësimin e institucioneve të AFP-së dhe sektorit privat mbi
nevojën për bashkëpunim dhe për të qenë partnerë në zhvillim;
• Qëndrueshmëria, është një tjetër përbërës kyç, që ofrojnë OSHC-të për shkak të natyrës së tyre të pavarur, është kyç për
zhvillimin e vazhdueshëm të bashkëpunimit. Zgjidhjet ad-hoc ose të bazuara në projekte mund të kenë një jetë të shkurtër
dhe të humbasin përfundimisht. Megjithatë, OShC-të mund të luajnë gjithashtu një rol këtu në promovimin dhe nxitjen e
kujtimit të vazhdueshëm, zhvillimin dhe ruajtjen e sigurt për të dyja palët për vlerën e lartë të bashkëpunimit”.
Entela jep shkurtimisht shembullin se si përmes konkurseve të aftësive të organizuara nga Albanian Skills nxitet partneriteti
midis botës së AFP-së dhe sektorit privat:
"Përmes konkurseve dhe çdo aktiviteti tjetër, Albanian Skills ka synuar të ndërtojë një marrëdhënie të qëndrueshme në
trekëndëshin institucion-shkollë-biznes.
©AlbanianSkills

EDICIONI DIMER 2022,

NUMER 9

Në konkurse juria profesionale vjen nga bota e biznesit e njohur dhe për
të njohur të rinjtë. Institucionet shtetërore gjithmonë janë inkurajuar të
bëhen bashkëpunëtorë në çdo edicion të mbajtur për të qenë sa më pranë
të rinjve dhe aktiviteteve të lidhura me të. Bizneset kanë kontribuar
duke ofruar praktika, punësim dhe trajnime për të rinjtë.Jemi të lumtur
që të shtunën e kaluar, më 26 shkurt, përfunduam edicionin e 7-të të
Konkursit Kombëtar të Aftësive. Në këtë event morën pjesë rreth 200
pjesëmarrës si konkurrentë, juri, përfaqësues të biznesit, etj."

NGJARJE/AKTIVITETE E ARDHSHME
Shkëmbimi pranveror i karrierës së të rinjve
Projekti 'Një vizitë larg karrierës suaj të ardhshme' financuar nga Zyra e
Marrëdhënieve me Publikun e Ambasadës Amerikane në Tiranë dhe zbatuar
nga Albanian Skill në bashkëpunim të ngushtë me Bashkitë Mat, Kukës dhe
Dibër synon të fuqizojë të rinjtë nëpërmjet rritjes së shërbimeve për karrierën
për të rinjtë pranë këtyre bashkive.
Në kuadër të këtij projekti dhe për të realizuar përfundimin e tij, në datat 1517 Prill 2022 do të mbahet “Takimi pranveror për karrierën e të rinjve”.
Pjesëmarrës janë rreth 45 të rinj nga tre bashkitë Mat, Kukës dhe Dibër. Të
rinj aktivë gjatë zbatimit të këtij projekti, gjatë akademisë së karrierës, gjatë
seancave mentoruese si dhe aktiviteteve të zhvilluara prej saj, do të realizojë
një "turne shkëmbimi" të përbashkët treditor nga Kukës-Burrel-PeshkopiKukës, gjatë një fundjave për mos u harruar.

Dita Shqiptare e Vajzave në TIK" 18-22 Prill 2022
Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Vajzave në TIK, Albanian Skills ashtu si
vitin e kaluar së bashku me kompani dhe institucione partnere po përgatiten t'i
bashkohen aktiviteteve dhe eventeve në mbarë botën, të cilat që nga viti 2011,
kanë përfshirë 377,000 vajza, në më shumë se 11,400 aktivitete ndërkombëtare.
në 171 vende të botës. Në këtë rrugëtim 10-vjeçar të kësaj dite, le të kontribuojmë
të gjithë së bashku për të sjellë frymën e kësaj nisme në vendin tonë dhe për ta
shtuar Shqipërinë në hartën globale të vendeve që mbështesin fuqishëm vajzat
në TIK.
Në këtë aktivitet do të marrin pjesë vajza nga të gjitha shkollat e mesme në
Shqipëri dhe ato të arsimit 9-vjeçar nga klasa e nëntë me qëllim ndërgjegjësimin
e vajzave 14-18 vjeç për mundësitë e shumta që ofron orientimi i tyre drejt
sektorit të TIK-ut. si mundësi të mira punësimi dhe vetëpunësimi.
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