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I.  Qëllimet e arsimit profesional në drejtimin mësimor “Ekonomi-Biznes/ 
Administrim zyre (pilot)”, niveli I. 
 
Qëllimi kryesor i arsimit profesional në drejtimin “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre 
(pilot)”, nilevi I, është “zhvillimi i personalitetit të nxënësve për të jetuar në përshtatje me 
botën që i rrethon dhe përgatitja e tyre për t’u punësuar apo vetëpunësuar nëveprimtari 
profesionale që lidhen me drejtimin e ekonomi-biznesit dhe të administrimit të zyrave”. 
Zhvillimi te nxënësit i ndjenjës së vetëbesimit, kultivimi i vullnetit të lirë në marrjen e 
vendimeve, nxitja e gatishmërisë për të nxënë gjatë gjithë jetës dhe për t’u zhvilluar 
individualisht në drejtimet emocionale, intelektuale dhe profesionale janë sfida të 
rëndësishme për arritjen e këtij qëllimi. Për të realizuar këtë, shkolla profesionale i’u krijon 
nxënësve:   
 mundësi të përshtatshme për të nxënë, pavarësisht nga gjinia, raca, besimi dhe aftësitë;  
 mundësi për të gjithë, për të zhvilluar kompetencat profesionale, të bazuara në njohuritë, 

shprehitë, qëndrimet dhe vlerat të mjaftueshme për të lehtësuar punësimin dhe përparimin 
drejt arsimit e formimit profesional të mëtejshëm; 

 mbështetje për t’u njohur me rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit në 
përputhje me standardet ndërkombëtare dhe për t’i zbatuar ato me rreptësi; 

 mbështetje për t’u njohur me teknologjitë e proceset bashkëkohore e të perspektivës në 
fushën e ekonomi-biznesit dhe të administrimit të zyrave që lidhen me kualifikimin 
profesional përkatës; 

 mbështetje për të zhvilluar ndjenjën e disiplinës, kuriozitetin intelektual dhe profesional, 
aftësitë sipërmarrëse si dhe vlerat e tyre morale; 

 mbështetje për t’u zhvilluar psikologjikisht dhe fizikisht për të përballuar vështirësitë që 
do të ndeshin gjatë veprimtarive të ardhshme profesionale; 

 mbështetje për të zhvilluar frymën e tolerancës dhe të mirëbesimit nëpërmjet përvojës së 
punës. 

 
II. Profili profesional i nxënësve në përfundim të arsimit profesional në    
drejtimin “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I. 
 
1.  Kërkesat e pranimit të nxënësve në arsimin profesional në drejtimin “Ekonomi-

Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I. 
Në shkollat që ofrojnë arsimin profesional në drejtimin mësimor “Ekonomi-
Biznes/Administrim zyre (pilot)” niveli I, kanë të drejtë të regjistrohen të gjithë të rinjtë që: 

- kanë mbaruar arsimin e detyruar 9-vjeçar; 
- janë të aftë fizikisht dhe mendërisht të përballojnë kërkesat e këtij niveli të arsimit 

profesional. 
Në raste të veçanta kur kërkesat për të ndjekur këtë shkollim janë më të larta se kapacitet 
reale të këtyre shkollave, atëherë MASH përgatit udhëzime të veçanta për pranimin në këto 
shkolla.  
 
2. Kompetencat e përgjithshme kryesore të nxënësit në përfundim të arsimit profesional  
   në drejtimin “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I. 
Në përfundim të arsimit profesional në drejtimin “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre 
(pilot)” niveli I, nxënësi do të ketë këto kompetenca të përgjithshme kryesore:   
 Të komunikojë në mënyrë korrekte me shkrim e me gojë për të shprehur mendimet e 

ndjenjat e tyre dhe për të argumentuar opinionet për çështje të ndryshme. 
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 Të përdorë burime dhe teknika të ndryshme të mbledhjes dhe të shfrytëzimit të 
informacioneve të nevojshme për zhvillimin e tij personal dhe profesional. 

 Të angazhohet fizikisht, mendërisht dhe emocionalisht në kryerjen e detyrave të 
ndryshme në kontekstin profesional, personal dhe shoqëror. 

 Të nxisë potencialin e tij të brendshëm në kërkim të vazhdueshëm për zgjidhje të reja më 
efektive dhe më efiçente. 

 Të respektojë rregullat dhe parimet e një bashkëjetese demokratike në kontekstin e 
integrimeve lokale, rajonale. 

 Të manifestojë guxim dhe aftësi sipërmarrëse për të ardhmen e tij. 
 Të tregojë vetëkontroll gjatë ushtrimit të veprimtarive të tij. 
 Të organizojë drejt, procesin e të nxënit të tyre dhe të shfaqin gadishmërinë dhe vullnetin 

për të nxënë gjatë gjithë jetës. 
 Të respektojë parimet e punës në grup dhe të bashkëpunojë aktivisht në arritjen e 

objektivave të pranuara. 
 Të vlerësojë dhe vetvlerësojnë nisur nga kritere të drejta si bazë për të përmirësuar dhe 

çuar më tej arritjet e tij. 
 
3. Kompetencat profesionale të nxënësit në përfundim të arsimit profesional në 
drejtimin “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I 
 
Me përfundimin me sukses të arsimit profesional në drejtimin “Ekonomi-
Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I, nxënësi do të jetë i aftë të ushtrojë kompetencat 
profesionale si më poshtë: 
 
 Të përpunojë dokumente të blerjeve për nevoja të zyrës:; 
 të kontrollojë dhe pranojë dokumentet e blerjes; 
 te evidentoje blerjet e kryera për zyrën; 
 të ndjekë afatet e lëvrimit dhe të pagesave. 

 
 Të kryejë detyra në fushën e personelit 
 të kryejë planifikime të thjeshta të nevojave për personel; 
 të hartojë kontrata të thjeshta pune; 
 të kryejë procedurat e njoftimeve për punë dhe hartojë dokumentet përkatëse; 
 të evidentojë kohën e paraqitjes në punë të personelit. 

 
 Të kryejë veprimet në fushën e financës së ndërmarrjes 
 të mbajë arkën e ndërmarrjes; 
 të kryeje derdhje dhe tërheqje parash nga llogaria në bankë; 
 të kryejë veprimet për qarkullimin e pagesave. 

 
 Të kryejë, gjithashtu, dhe detyrat e mëposhtme në kuadër të ndërmarrjes në 

përgjithësi: 
 të planifikojë, organizojë dhe ndërmarrë aktivitetet e një zyre; 
 të kryejë aktivitetet e brendshme të kompanisë me ndihmën e teknikave të 

komunikimit në zyrë; 
 të administrojë dokumentet e zyrës në të cilën ushtron veprimtari; 
 të mbajë korrespondencat dhe regjistrojë ato në protokoll; 
 të kryejë veprimet e marrjes dhe përcjelljes së postës së ndërmarrjes; 
 të mbajë arkivën e ndërmarrjes; 
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 të kryejë mbledhjen, përpunimin dhe prezantimin e të dhënave dhe informacioneve në 
formën e përshtatshme; 

 të formulojë dhe përpunojë tekste duke përdorur mjetet dhe teknologjinë e 
informacionit në dispozicion; 

 të hartojë statistika në përputhje me nevojat e drejtuesve të ndërmarrjes; 
 të kryejë llogaritje të thjeshta tregtare; 
 të përpilojë procesverbale të ndryshme; 
 të përpunojë dokumentet e punës duke shtypur me dhjetë gishta; 
 të zbatojë politikat dhe linjat e veprimtarisë së njësisë ekonomike ku ushtron 

veprimtarinë; 
 të zbatojë rregullat e disiplinës në punë; 
 të zbatojë legjislacionin në fushën e ekonomisë dhe biznesit; 
 të komunikojë me klientët dhe bashkëpunëtorët; 
 të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit. 

 
 
4.   Mundësitë e punësimit dhe të arsimimit të mëtejshëm në përfundim të arsimit  
profesional në drejtimin “ Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I. 
 
Përfundimi me sukses i arsimit profesional në drejtimin “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre 
(pilot)”, niveli I, e pajis nxënësin me certifikatën e punonjësit gjysëm të kualifikuar 
(ndihmës) në këtë drejtim profesional. 
Ky arsimim profesional i jep nxënësit mundёsi t'i drejtohet tregut të punës si punonjës gjysëm 
i kualifikuar (ndihmës administrator) nё njësi ekonomike të ndryshme për kryerjen e 
veprimtarive që lidhen me fushën e ekonomi-biznesit dhe të administrimit, si edhe të 
vetëpunësohen në ndërmarrje të biznesit të vogël. 
Përsa i përket arsimimit të mëtejshëm, nxënësi ka mundësi të vazhdojë studimet në nivelin III 
të arsimit profesional, në një prej profileve të drejtimit mësimor “Ekonomi-
Biznes/Administrim zyre (pilot)” dhe fiton ”maturën profesionale” me mundësi për 
vazhdimin e studimeve universitare. 
 
 
III. Plani mësimor për arsimin profesional në drejtimin “Ekonomi-Biznes/ 
Administrim zyre (pilot)”, niveli I 
 

Plani mësimor për drejtimin “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”  Niveli I 

 
Nr 

 
Kodi 

 

 
Lëndët dhe modulet mësimore 

Orët javore/vjetore 

Klasa 
10 

Klasa 11 

A.  Lëndët e përgjithshme                            (Gjithsej) 15/17 
(540/ 
612) 

13/15 
 (442/510) 

1  Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 1 
2  Gjuhë e huaj  2 2 
3  Gjuhë e huaj 2 (me zgjedhje të lirë) 2 2 
4  Qytetari 2 - 
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5  Histori 1 2 

6  Gjeografi - - 

7  Matematikë 2 1 

8  Fizikë 2 1 

9  Kimi 1 2 

10  Teknologji informimi e komunikimi 1 1 

11  Edukim fizik 2 1 

12  Edukimi për karrierën - 1 

13  Aftësi për jetën - 1 

B.  Lëndët profesionale                                 (Gjithsej) 5 (180) 6 (204) 

1 L-17-109-10 Njohuri mbi ndërmarrjen dhe marrëdhëniet e saj 3 - 
2 L-17-171-10 Veprimtari administrative 1 - 
3 L-17-110-09 Menaxhim dhe përpunim informacioni  1 - 
4 L-17-108-12 Ekonomi kombëtare - 3 
5 L-17-111-09 Ekonomia e personelit - 1 
6 L-17-113-10 Menaxhim cilësie dhe projektesh - 2 

C.  Module të detyruara të praktikës  
profesionale                                              (Gjithsej) 

 
9  

(324) 

12 (408) 

Në 
shkollë 
6 (204) 

Në 
biznes 
6 (204) 

1 M-17-445-11 Krijimi dhe organizimi i brendshëm i ndërmarrjes 
dhe i zyrës  

54 - 

2 M-17-194-11 Përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të zyrës 36 - 
3 M-17-446-11 Puna në sekretari 36 - 
4 M-17-447-11 Përpunim teksti 36 - 
5 M-17-448-11 Hartimi i materialeve të profesionit në njësinë 

ekonomike 1 
72 - 

6 M-17-449-11 Veprimet për sigurimin e materialeve dhe 
shërbimeve për nevoja të zyrës 

36 - 

7 M-17-299-11 Qarkullimi i pagesave dhe dokumentimi i 
veprimeve 

54 - 

8 M-17-301-11 Planifikimi, sigurimi dhe largimi i personelit - 85 
9 M-17-450-11 Llogaritja dhe dokumentimi i shpenzimeve të zyrës - 34 
10 M-17-305-11 Komunikimi brenda dhe jashtë njësisë ekonomike - 85 
11 M-17-300-11 Prezantimi - 85 
12 M-17-297-11 Sigurimi, përpunimi dhe administrimi i 

informacionit 
- 68 

13 M-17-451-11 Organizimi i udhëtimeve zyrtare - 51 

D.  Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të 
detyruar                                                    (Gjithsej) 

2 (72)  
- 

1 M-17-452-10 Marrëdhëniet e biznesit të vogël me shtetin 1 72 - 
2 M-17-453-10 Llogaritja dhe dokumentimi i shpenzimeve të punës 72 - 
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  Gjithsej A+B+C+D 31/33 
(1116/ 
1188) 

31/33 
(1054/1122) 

 
 
IV. Udhëzime për planin mësimor 
 
Kohëzgjatja e vitit shkollor është: 
Në klasën 10, viti shkollor ka gjithësej 36 javë (36 javë mësimore) 
Në klasën 11 viti shkollor ka gjithsej 36 javë (34 javë mësimore + 1 javë për provimin e 
praktikës profesionale + 1 javë për provimin e teorisë profesionale).  
Një javë mësimore ka jo më shumë 33 orë mësimore (teorike dhe praktike). 
Një orë mësimore zgjat 45 minuta. 
Kurrikuli i arsimit profesional në drejtimin “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, 
niveli I, përbëhet nga 4 grupe elementesh kurrikulare: 
- Lëndët e kulturës së përgjithshme, të përbashkëta për drejtimet e ndryshme të këtij niveli 

(programet e detajuara të tyre jepen në një dokument të veçantë të MASH). 
- Lëndët e kulturës profesionale (programet e përgjithshme janë pjesë e këtij 

skeletkurrikuli). 
- Modulet e praktikave profesionale të detyruara (përshkruesit e tyre janë pjesë e këtij 

skeletkurrikuli). 
- Modulet e praktikave profesionale me zgjedhje të detyruar (përshkruesit e tyre janë pjesë 

e këtij skeletkurrikuli). 
Rekomandohet që modulet e praktikës profesionale që do të realizohen në shkollë të jenë në 
ndarje ditore 6 orëshe (me 2 ditë në javë në kl.10 dhe me 1 ditë në javë në kl.11), ndërsa 
modulet e praktikës profesionale në biznes (ndërmarrje) të realizohen në ndarje ditore me 6 
orë mësimore (me 1 ditë në javë në kl.11). Shkolla përcakton vetë se cilat do të jenë ato 
module (ose pjesë të moduleve) që do të realizojë në mjediset e praktikave profesionale të 
shkollës dhe cilat në mjediset e bizneseve. 
Në klasën e 11-të praktika në biznes është jo vetëm një e drejtë, por edhe një detyrim. Gjatë 
kësaj praktike do të trajtohen jo vetëm tematikat e moduleve të vitit te dytë, por edhe ato të 
vitit të parë sipas planeve të detajuara të hartuara nga vetë mësuesit. 
 
V.  Udhëzime për procesin mësimor. 
 
Mësuesit e lëndëve teorike profesionale dhe moduleve të praktikave profesionale duhet të 
përzgjedhin dhe përdorin forma dhe metoda mësimdhënieje të tilla që të nxisin maksimalisht 
të nxënit aktiv të nxënësve dhe të çojnë në krijimin tek ta, të kompetencave të punës, të plota 
dhe të qëndrueshme. 
E rëndësishme është që planifikimi i mësimdhënies të bazohet në një proces analize 
fillestare, i cili të marrë parasysh faktorë të tillë të rëndësishëm si, niveli i hyrjes së nxënësve, 
përmbajtja e hollësishme e lëndëve profesionale dhe e moduleve të praktikave profesionale të 
parashikuara dhe shkalla e integrimit të tyre, objektivat konkretë që do të arrihen, mundësitë 
reale që ka shkolla për realizimin e veprimtarive mësimore etj. Për këtë planifikim duhet një 
bashkëpunim i ngushtë i të gjithë personelit mësimdhënës dhe drejtues të shkollës. 
Gjatë tërë shkollimit dhe specializimit të tij, do të kihet parasysh se ekonomia e vendit nuk 
është e shkëputur nga ajo ndërkombëtare dhe se për më tepër në ditët tona marrëdhëniet 
ndërkombëtare bëhen gjithnjë e më intensive, sidomos me rënien e kufijve ndërmjet gjithnjë e 
më shumë vëndeve europiane, drejt të cilave synon dhe Shqipëria.  
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Sidoqoftë, funksionet dhe detyrat e tij konsistojnë kryesisht në planin zbatues dhe, më pak, në 
atë vendim-marrës dhe menaxhues të nivelit të lartë, gjë që kushtëzohet nga niveli i këtij 
arsimimi profesional. 
Elementi kyç për arritjen e suksesit në një proces të nxëni, është motivimi i nxënësve. Njohja 
e vazhdueshme e nxënësve me shkallën e përmbushjes së objektivave nga ana e tyre përbën 
një mekanizëm të fuqishëm motivimi, i cili duhet të shihet me përparësi nga mësuesit. 
Një element tjetër që ndihmon suksesin është integrimi i teorisë me praktikën e profesionit. 
Parimi i “të nxënit duke bërë” duhet të gjejë vendin e duhur në procesin e të mësuarit në 
shkollat profesionale të drejtimit “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I. 
Mësuesit duhet të përdorin metoda të tilla të të mësuarit që zhvillojnë jo vetëm njohuritë 
teorike, shkathtësitë dhe shprehitë praktike të nxënësve, por edhe qëndrimet e tyre ndaj jetës, 
punës dhe shoqërisë në përgjithësi. Puna në grup dhe Puna me projekte janë dy nga format 
bazë të organizimit të mësimit (teorik ose praktik) për të zhvilluar kompetencat kyçe, të 
nevojshme për zgjidhjen e problemeve që kanë të bëjnë me veprimtarinë profesionale në 
veçanti dhe jetën e profesionistit të ardhshëm, në përgjithësi. 
Një parim tjetër që duhet respektuar nga mësuesit është fakti që të nxënit nuk ndodh vetëm në 
mjediset e shkollës, por edhe jashtë tyre. Dhënia e detyrave dhe puna kërkimore e pavarur e 
nxënësve ka një ndikim të dukshëm në formimin e tyre si profesionistë të ardhshëm të 
drejtimit profesional “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”. 
Secili nxënës duhet që të kete dosjen e tij personale për të pasqyruar punën gjatë orëve të 
moduleve të praktikave profesionale. Kjo dosje duhet të përmbajë tërë dokumentet e hartuara 
në vazhdimësi, duke qenë në fund të dy viteve e plotësuar me tërë dokumentet dhe procedurat 
e një njësie ekonomike. Kjo dosje do të jetë jo vetëm një bazë e fortë materiale për shkollimin 
e mëtejshëm, por edhe një instrument i rëndësishëm kontrolli i punës së nxënësve. 
 
VI. Udhëzime për vlerësimin dhe provimet. 
 
Vlerësimi vjetor i nxënësve në lëndët teorike profesionale dhe modulet e praktikave 
profesionale bëhet nga vetë mësuesit përkatës, me metoda dhe instrumente vlerësimi të 
përgatitura ose përzgjedhura nga vetë ata. Vlerësimi i nxënësve të bëhet me nota (4-10) si për 
lëndët teorike, ashtu edhe për modulet praktike, si gjatë vitit, ashtu edhe në provimet 
përfundimtare. 
Në përfundim të klasës së njёmbёdhjetё, nxënësi i arsimuar në drejtimin profesional 
“Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I, i nёnshtrohet provimeve tё mёposhtme:  
a) Provimi i teorisë profesionale të integruar; 
b) Provimi i praktikës profesionale të integruar; 
Në këto provime ata vlerësohen për shkallën e përvetësimit të kompetencave profesionale 
(njohurive, shprehive, vlerave dhe qëndrimeve), të nevojshme për të punuar në veprimtari të 
ndryshme profesionale që operojnë në fushën ekonomike, dhe u jepet certifikata në të cilën 
evidentohen notat përfundimtare të lëndëve teorike profesionale, të moduleve të praktikës 
profesionale, të lëndëve të përgjithshme, për çdo vit shkollor, si dhe rezultatet e dy provimeve 
përfundimtare të nivelit I. 
 
VII. Të dhëna për certifikatën që fitohet në përfundim të arsimit profesional 
në drejtimin “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I 
 
Me përfundimin e suksesshëm të arsimit profesional në drejtimin mësimor “Ekonomi-
Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I, shkolla profesionale e pajis nxënësin me Dëftesën 
e përfundimit të këtij niveli si dhe me Certifikatën e aftësimit profesional, të cilat njihen në 
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territorin e Republikës së Shqipërisë. Sipas modelit të miratuar nga MASH, këto dëshmi 
përmbajnë: 
a) Të dhënat për nxënësin, shkollën, vitin e përfundimit, kualifikimin e fituar, etj. 
b) Të dhëna për rezulatet e arrritura nga nxënësi: 
- rezultatet në lëndët e përgjithshme, lëndët profesionale dhe modulet profesionale, për çdo 
vit shkollor; 
- rezultatet e dy provimeve përfundimtare të Nivelit I. 
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VIII. Programet e përgjithshme të lëndëve teorike profesionale.  
 
1. Lënda “Njohuri mbi ndërmarrjen dhe marrëdhëniet e saj” (L-17-109-10). Kl. 10 – 
108 orë 
 
 Synimet e lëndës “Njohuri mbi ndërmarrjen dhe marrëdhëniet e saj”, kl. 10. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Njohuri mbi ndërmarrjen dhe marrëdhëniet e saj”, klasa 
10, nxënësi duhet: 
- Të shpjegojë çfarë është sipërmarrja. 
- Të shpjegojë konceptin e ndërmarrjes dhe karakteristikat e saj. 
- Të dallojë sipërmarrjen nga ndërmarrja duke evidentuar dallimet ndërmjet tyre. 
- Të shpjegojë domosdoshmërinë e mbajtjes parasysh të legjislacionit gjatë ushtrimit të 

veprimtarisë së ndërmarrjes. 
- Të tregojë se cilat janë ligjet bazë në të cilat ndërmarrja bazon veprimtarinë e saj. 
- Të shpjegojë domosdoshmërinë e kryerjes së studimit të tregut të shitjes në funksion të 

planifikimit të veprimtarisë së ndërmarrjes. 
- Të shpjegojë domosdoshmërinë e studimit të sjelljes së konsumatorëve dhe të tregojë cilat 

janë bazat e këtij studimi. 
- Të përshkruajë se si kryhet llogaritja e xhiros në funksion të planifikimit të saj. 
- Të përshkruajë cila është procedura e marketingut të shitjes. 
- Të shpjegojë domosdoshmërinë e planifikimit të blerjeve. 
- Të përshkruajë procedurën e planifikimit të blerjeve. 
- Të përshkruajë llojet e shpenzimeve, si edhe mënyrat e dokumentimit dhe pasqyrimit të 

tyre. 
- Të përshkruajë llojet e ndryshme të pagesave që përdoren në praktikën ekonomike. 
- Të përshkruajë procedurat e pagesave sipas llojeve të ndryshme të tyre. 
 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Njohuri mbi ndërmarrjen dhe marrëdhëniet 

e saj”, klasa 10 - 108 orë 
 
Tema 1 Sipërmarrja dhe ndërmarrja (fushat e veprimtarisë dhe faktorët 

ndikues) 
12 orë 

Tema 2 Bazat ligjore për veprimtarinë e ndërmarrjes 10 orë 
Tema 3 Bazat e studimit të sjelljes së konsumatorëve 12 orë 
Tema 4 Xhiro, marketingu dhe planifikimi i saj 22 orë 
Tema 5 Planifikimi i blerjeve sipas llojeve të tyre 14 orë 
Tema 6 Kuptimi i shpenzimeve në ndërmarrje, dokumentimi dhe pasqyrimi i 

tyre. 
18 orë 

Tema 7 Qarkullimi i pagesave 20 orë 
 
 
2. Lënda “Veprimtari administrative” (L-17-171-10). Kl. 10 – 36 orë 
 
 Synimet e lëndës “Veprimtari administrative”, kl. 10. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Veprimtari administrative”, klasa 10, nxënësi duhet: 

- Të përshkruajë konceptet bazë mbi veprimtarinë administrative. 
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- Të shpjegojë kuptimin, faktorët dhe metodat e aftësimit profesional të punonjësve të 
administratës. 

- Të përshkruajë kushtet e nevojshme për një veprimtari efikase të punës në 
administratë. 

- Të dallojë llojet e materialeve të konsumit të zyrës dhe përshkruajë përdorimin e tyre. 
- Të përshkruajë kuptimin e evidencave, llojet, funksionet dhe rëndësinë e tyre. 
- Të përshkruajë dhe dallojë sistemet e klasifikimit të materialeve, dokumenteve, 

katalogëve, shkresave etj. 
- Të shpjegojë kuptimin e akteve zyrtare, llojet dhe teknikën e regjistrimit të tyre. 
- Të përshkruajë teknikën e përpunimit të postës dhe mbajtjes së protokollit. 
- Të shpjegojë rëndësinë dhe zhvillimin historik të arkivave për ruajtjen e 

dokumentacionit dhe përshkruajë llojet e tyre si edhe mënyrat e klasifikimit që 
përdoren në to. 
 

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Veprimtari administrative”, klasa 10 - 36 orë 
 
Tema 1 Kuptimi i veprimtarisë administrative 4 orë 
Tema 2 Aftësimi profesonal, faktorët, metodat 6 orë 
Tema 3 Kushtet e punës 3 orë 
Tema 4 Materialet e konsumit të zyrës 3 orë 
Tema 5 Evidencat dhe mjetet evidentuese 3 orë 
Tema 6 Sistemi i klasifikimit 4 orë 
Tema 7 Aktet zyrtare dhe regjistrimi i tyre 4 orë 
Tema 8 Posta dhe protokolli 5 orë 
Tema 9 Arkivi 4 orë 
 
 
3. Lënda “Menaxhim dhe përpunim informacioni” (L-17-110-09). Kl. 10 – 36 orë 
 
 Synimet e lëndës “Menaxhim dhe përpunim informacioni”, kl. 10. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Menaxhim dhe përpunim informacioni”, klasa 10, 
nxënësi duhet: 

- Të njohë parimet bazë të shkrimit të teksteve me 10 gishta. 
- Të tregojë mënyrën se si ruhen informacionet ne kompjuter në mënyrë funksionale, të 

qartë dhe të strukturuar. 
- Të shpjegojë cilat janë standardet e hartimit të letrave zyrtare. 
- Të shpjegojë se si sigurohet dhe përzgjidhet informacioni nga interneti sipas qëllimit 

për të cilin kërkohet. 
- Të shpjegojë mënyrën se si kryhet evidentimi i afateve, përpunimi i postës dhe 

arkivimi i informacioneve në kompjuter. 
- Të shpjegojë mënyrën e strukturimit të informacioneve në kompjuter në funksion të 

qëllimit për të cilin kryhet. 
- Të përshkruajë elementët e domosdoshëm për kryerjen e publikimeve. 
- Të përshkruajë bazat e dizenjimit të teksteve. 
- Të tregojë cilat janë software-et që mund të përdoren për publikime. 
- Të përshkruajë mënyrën se si përgatiten tekstet për prezantim. 
 

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Menaxhim dhe përpunim informacioni”, 
klasa 10 - 36 orë 
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Tema 1 Përpunim teksti (shkrimi, ruajtja e informacioneve, standardet e 

përpunimit të teksteve, hartimi i letrave sipas standardeve) 
12 orë 

Tema 2 Menaxhim informacioni (sigurimi në bazë të qëllimit i informacioneve 
në Internet, evidentimi i termineve dhe përpunimi i postës, arkivimi, 
organizimi i informacioneve në kompjuter) 

12 orë 

Tema 3 Publikimi (tipografia dhe lay – out, bazat e dizenjimit të teksteve, 
software-et që përdoren për publikime, përgatitja e teksteve për 
prezantim) 

12 orë 

 
 
4. Lënda “Ekonomi kombëtare” (L-17-108-12). Kl.11 -102 orë. 

 
 Synimet e lëndës “Ekonomi kombëtare”, kl. 11. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Ekonomi kombëtare”, klasa 10, nxënësi duhet: 
- Të përshkruajë problemin kryesor të ekonomisë dhe të argumentojë domosdoshmërinë e 

shkencës ekonomike të kushtëzuar nga ky problem. 
- Të shpjegojë konceptet kryesore të tregut, si kërkesa dhe oferta dhe mënyrën e 

funksionimit të tregjeve. 
- Të sqarojë cilët janë faktorët e prodhimit dhe rolin e tyre në ekonomi. 
- Të shpjegojë kuptimin e ndarjes ndërkombëtare të punës dhe argumentojë 

domosdoshmërinë e saj. 
- Të përshkruajë rolin ekonomik të firmave, format më të përhapura të biznesit dhe të 

shpjegojë konceptet bazë të kostos dhe prodhimit, lidhjet mes tyre duke përdorur edhe 
paraqitjet përkatëse grafike. 

- Të dallojë strukturat e ndryshme të tregut, tiparet kryesore të tyre dhe të shpjegojë 
mekanizmat e vendosjes së ekuilibrit në to. 

- Të ilustrojë me shembuj cilat janë sot format më të përhapura të strukturave të ndryshme 
dhe politikat rregulluese që përdoren në tregjet monopol dhe oligopol. 

- Të përshkruajë natyrën mikse të ekonomive të tregut dhe të argumentojë arsyet që 
kushtëzojnë rolin ekonomik të shtetit. 

- Të shpjegojë kuptimin e produktit kombëtar dhe nevojën e llogaritjes së tij. 
- Të përkufizojë dhe të llogarisë produktin total. 
- Të bëjë dallimin dhe lidhjen midis GNP dhe GDP dhe të llogarisë treguesit e kostos së 

jetesës.  
- Të argumentojë pse rritja ekonomike ndryshon në vende të ndryshme të botës. 
- Të shpjegojë kuptimin dhe përshkruajë burimet e papunësisë. 
- Të përshkruajë natyrën e parasë, funksionet e saj, bankat tregtare dhe ndikimin e tyre në 

ofertën monetare. 
- Të përshkruajë rolin dhe instrumentet që përdor banka qendrore për kontrollin e ofertës 

monetare. 
- Të shpjegojë konceptin e inflacionit, faktorët që ndikojnë në të, kostot që shkakton dhe 

lidhjen e tij me rritjen e shpejtë të parasë.  
- Të përshkruajë dhe ilustrojë politikat shtetërore në fushën e tregtisë ndërkombëtare, 

përmirësimin e bilancit të pagesave dhe kurseve të këmbimit. 
- Të shpjegojë nevojën dhe përshkruajë mekanizmat që ndërtohen për zhvillimin e 

qendrueshëm dhe mbrojtjen e mjedisit. 
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 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Ekonomi kombëtare”, klasa 11 - 102 orë 
 
Tema 1 Parimi ekonomik dhe subjektet ekonomike 3 orë 
Tema 2 Bazat e ekonomisë (nevojat, kërkesa, të mirat) 6 orë 
Tema 3 Prodhimi dhe faktorët e tij 8 orë 
Tema 4 Ndarja kombëtare dhe ndërkombëtare e punës 3 orë 
Tema 5 Rregullimi ekonomik. Modeli i tregut të lirë 8 orë 
Tema 6 Ekonomia sociale e tregut 4 orë 
Tema 7 Cikli i ekonomisë 4 orë 
Tema 8 Formimi i çmimit në treg sipas formave të tij 12 orë 
Tema 9 Konkurrenca dhe politika shtetërore përkatëse 8 orë 
Tema 10 Produkti kombëtar 12 orë 
Tema 11 Politika ekonomike e shtetit (mbartësit, qëllimet) 10 orë 
Tema 12 Politika konjukturore 8 orë 
Tema 13 Politika ekonomike e shtetit në marrëdhëniet ndërkombëtare (tregtia 

ndërkombëtare, bilanci i pagesave, kurset e këmbimit) 
12 orë 

Tema 14 Zhvillimi i qendrueshëm dhe politika mjedisore 4 orë 
 
 
5. Lënda “Ekonomia e personelit” (L-17-111-09). Kl. 11 – 34 orë 
 
 Synimet e lëndës “Ekonomia e personelit”, kl. 11. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Ekonomia e personelit”, klasa 11, nxënësi duhet: 

- Të shpjegojë domosdoshmërinë e ekonomisë së personelit. 
- Të përshkruajë mënyrën e kryerjes së planifikimit të personelit. 
- Të përshkruajë procedurën e sigurimit të personelit nga ndërmarrja. 
- Të shpjegojë kuptimin dhe përmbajtjen e politikës së personelit në ndërmarrje. 
- Të njohë legjislacionin e punës në Shqipëri. 
- Të dallojë shpërblimet bruto nga ato neto. 
- Të shpjegojë mënyrën e llogaritjes ë shpërblimeve bruto në varësi të sasisë dhe 

cilësisë së punës së kryer. 
- Të shpjegojë cilët janë elementët bazë të domosdoshëm të një kontrate pune. 
- Të llogarisë shpërblimet bruto dhe ato neto. 
- Të tregojë cilat janë format e shpërblimit dhe shpjegojë mënyrën e funksionimit të 

secilës. 
 

 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Ekonomia e personelit”, klasa 11 - 34 orë 
 

Tema 1 Kuptimi dhe domosdoshmëria e ekonomisë së personelit 2 orë 
Tema 2 Planifikimi dhe sigurimi i personelit 8 orë 
Tema 3 Politika e personelit 6 orë 
Tema 4 Llogaritjet e shpërblimeve bruto dhe neto. Bazat përkatëse ligjore 8 orë 
Tema 5 Bazat ligjore dhe e drejta e punës. Kontrata e punës 4 orë 
Tema 6 Format e shpërblimit 6 orë 
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6. Lënda “Menaxhim cilësie dhe projektesh” (L-17-113-10). Kl. 11 – 68 orë 
 
 Synimet e lëndës “Menaxhim cilësie dhe projektesh”, kl. 11. 
 
Në përfundim të trajtimit të lëndës “Menaxhim cilësie dhe projektesh”, klasa 11, nxënësi 
duhet: 

- Të përshkruajë bazat dhe teknikat e prezantimit. 
- Të tregojë cilat janë mënyrat e sjelljes në marrëdhëniet e biznesit. 
- Të përshkruajë cilat janë llojet e komunikimit. 
- Të shpjegojë se si mund të komunikohet në ndërmarrje me klientët, eprorët dhe me 

bashkëpunëtorët. 
- Të njohë mënyrën se si bëhet menaxhimi i konflikteve në ndërmarrje. 
- Të përshkruajë elementët bazë të hartimit të projekteve të ndryshme në ndërmarrje. 

 
 Përmbajtjet e përgjithshme të lëndës “Menaxhim cilësie dhe projektesh”, klasa 11 - 

68 orë 
 
Tema 1 Bazat dhe teknikat e prezantimit. 8 orë 
Tema 2 Mënyrat e sjelljes në marrëdhëniet e biznesit 12 orë 
Tema 3 Komunikimi dhe llojet e tij. Komunikimi në ndërmarrje 12 orë 
Tema 4 Komunikimi me klientët në ndërmarrje 14 orë 
Tema 5 Menaxhimi i konflikteve 12 orë 
Tema 6 Bazat e hartimit të projekteve 10 orë 
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IX. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale të detyruar 

1.  Moduli “Krijimi dhe organizimi i brendshëm i ndërmarrjes dhe i zyrës” 

 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  10 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  KRIJIMI DHE ORGANIZIMI I BRENDSHËM I 

NDËRMARRJES DHE I ZYRËS 
 

M-17-445-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit për të njohur dhe për të kryer veprimet 
për krijimin e ndërmarrjes dhe organizimin e brendshëm të saj. 
Gjithashtu, ky modul i pajis nxënësit me aftësi praktike për 
organizimin e një zyre dhe vendeve përkatëse të punës, si edhe për 
administrimin e qarkullimin e dokumenteve dhe informacionit brenda 
njësisë ekonomike. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 54 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar. 
 
 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi krijon “ndërmarrjen”. 
Përmbajtja 
- Përcaktimi i qëllimit të veprimtarisë së ndërmarrjes. 
- Përcaktimi i degës. 
- Përcaktimi i llojit të biznesit. 
- Vendosja e emrit të ndërmarrjes. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë qartë qëllimin e veprimtarisë së ndërmarrjes; 
- të përcaktojë qartë llojin e biznesit dhe degën në të cilën 

do të zhvillohet veprimtaria; 
- të vendosë emrin e ndërmarrjes duke pasur parasysh 

veprimtarinë dhe qëllimin e saj. 
 

RM 2  Nxënësi krijon identitetin e ndërmarrjes. 
Përmbajtja 
- Përcaktimi i elementeve përfaqësuese të identitetit të 

firmës. 
- Evidentimi i ngjyrave e formave që identifikohen më mirë 

më ndërmarrjen dhe qëllimin e saj. 
- Hartimi i logos së ndërmarrjes. 
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- Hartimi i motos së veprimtarisë së ndërmarrjes. 
- Hartimi i sloganeve me të cilat ndërmarrja do të 

prezantohet në publik dhe në fushatat e ardhshme të 
reklamave dhe informuese. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë qartë cilat do të jenë ngjyrat dhe format, me 

të cilat do të identifikohet më pas ndërmarrja dhe njësitë e 
saj të shitjes dhe që do të formojnë identitetin e saj; 

- të hartojë logon e firmës; 
- të formulojë një moto shprehëse të saktë të qëllimeve të 

ndërmarrjes; 
- të formulojë slogane të cilat japin mesazhe të qarta dhe të 

plota për subjektet që do të kenë lidhje me ndërmarrjen në 
të ardhmen. 

 
RM 3  Nxënësi organizon “ndërmarrjen” sipas modelit të 

ndërmarrjeve reale. 
Përmbajtja 
- Përcaktimi i sektorëve të ndërmarrjes. 
- Përcaktimi i organeve drejtuese dhe të kontrollit. 
- Hartimi i strukturës organizative, linjave të përgjegjësive. 
- Përpilimi dhe paraqitja e saktë e strukturës organizative të 

“ndërmarrjes” ekonomike që do të krijohet me anë të 
organigramave. 

- Hartimi i listave të detyrave dhe përgjegjësive sipas 
sektorëve dhe hallkave të strukturës organizative. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë saktë sektorët e ndërmarrjes në përputhje me 

qëllimin e veprimtarisë së saj; 
- të përcaktojë saktë cilat do të jenë organet drejtuese dhe të 

kontrollit të ndërmarrjes; 
- të hartojë dhe paraqesë saktë strukturën organizative të 

ndërmarrjes ekonomike që do të krijohet për praktikën 
profesionale; 

- të hartojë lista të sakta të detyrave të secilit prej sektorëve; 
- të hartojë saktë dhe të paraqesë qartë listat e përgjegjësive 

sipas hallkave dhe sektorëve. 
 

RM 4  Nxënësi organizon zyrën nga pikëpamja ergonomike. 
Përmbajtja 
- Hartimi i skicave dhe planimetrive funksionale. 
- Hartimi i listave të pajisjeve. 
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- Porositja e pajisjeve dhe mobileve. 
- Marrja në dorëzim dhe evidentimi në pasuri të zyrës. 
- Vendosja funksionale e pajisjeve dhe mobileve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë skica dhe planimetri të thjeshta në bazë të 

funksioneve të zyrës dhe kritereve ergonomike; 
- të hartojë listat e pajisjeve të nevojshme duke u bazuar në 

skicën dhe planimetrinë e zyrës; 
- të hartojë porosinë për pajisjet dhe mobilet e nevojshme; 
- të hartojë dokumentacionin për marrjen në dorëzim dhe 

pasqyrimin e pajisjeve dhe mobileve në pasuri të zyrës; 
- të vendosë pajisjet dhe mobilet sipas vendeve të punës ose 

planimetrisë së hartuar. 
 

RM 5  Nxënësi organizon vendet e punës. 
Përmbajtja 
- Hartimi i listave të detyrave brenda zyrës. 
- Hartimi i listave të përgjegjësive. 
- Caktimi i grupeve të punës (për plotësimin e detyrave të 

veçanta). 
- Hartimi i përshkrimeve të vendeve të punës për zyrat e 

administratës sipas llojeve dhe sektorit. 
- Plotësimi paraprak i dokumentacionit për funksionimin 

normal të punës në praktikën profesionale, bazuar dhe në 
informacionet e ndërmarrjes. 

- Evidentimi i saktë i dallimeve ndërmjet dokumentacioneve 
në ndërmarrje dhe në praktikën në shkollë. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë lista të detyrave në varësi të llojit të zyrës; 
- të hartojë lista të përgjegjësive brenda zyrës duke u bazuar 

në funksionet përkatëse dhe rregulloren e brendshme të 
funksionimit të njësisë ekonomike; 

- të caktojë grupet e punës për plotësimin e detyrave të 
veçanta në bazë të vendit të punës dhe aftësive personale 
të secilit anëtar. 

 
RM 6  Nxënësi përcakton mënyrën e qarkullimit të dokumenteve 

dhe informacionit. 
Përmbajtja 
- Plani i qarkullimit të dokumenteve dhe informacionit. 
- Dokumentimi i lëvizjes së dokumenteve dhe 

informacionit. 
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- Përpunimi dhe dokumentimi i postës në hyrje dhe dalje. 
- Përcaktimi dhe organizimi i afateve të detyrave. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë një plan të thjeshtë të qarkullimit të 

dokumenteve dhe informacionit brenda njësisë 
ekonomike; 

- të dokumentojë, në çdo rast, lëvizjen e dokumenteve dhe 
informacionit brenda dhe jashtë njësisë ekonomike; 

- të bëjë përpunimin dhe dokumentimin e postës në hyrje 
dhe në dalje sipas rregullave të vendosura më parë; 

- të përcaktojë drejt afatet e realizimit të detyrave të veçanta.
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës, siç janë kabinetet si dhe në 
ndërmarrje reale. 

- Mësuesi duhet të informojë nxënësit në lidhje me informacionin 
e mbledhur mbi ndërmarrjen, t’i orientojë ata për mënyrën e 
seleksionimit të këtij informacioni, për ndarjen në sektorët bazë 
të ndërmarrjes. 

- Gjithashtu, mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të 
jetë e mundur demonstrimet e dokumenteve dhe formularëve të 
marrë nga praktika e ndërmarrjeve ekonomike. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të hartuar listat e detyrave, përgjegjësive dhe organigramat e 
ndërmarrjes, si edhe për të organizuar një zyre pune, për të 
konceptuar dhe hartuar një plan të qarkullimit të dokumenteve 
dhe informacionit brenda njësisë ekonomike të dhënë dhe sipas 
parimeve, kritereve dhe rregullave të vendosura. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
në ndërmarrje duke e krahasuar atë më praktikën mësimorë në 
shkollë. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për hartimin e listave të detyrave, 
përgjegjësive dhe organigramave të ndërmarrjes, për 
organizimin dhe administrimin e zyrës, qarkullimin e 
dokumenteve dhe informacionit brenda njësisë ekonomike. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Zyrë mësimore (kabineti) ose ndërmarrje reale. 
- Kompjuter. 
- Printer. 
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- Letër A4. 
- Materiale mësimore të lëndës “Ekonomi ndërmarrjeje” lidhur 

me tematikat përkatëse. 
- Materiale kancelarie. 
- Dokumente të ndryshme pune nga ndërmarrjet reale dhe të 

përgatitura nga mësuesi. 
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2.  Moduli: “Përdorimi i mjeteve dhe pajisjeve të zyrës.” 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  10 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  PËRDORIMI I MJETEVE DHE PAJISJEVE TË 

ZYRËS 
 

M-17-194-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të përdorur mjetet dhe 
pajisjet e ndryshme që përdoren brenda një zyre të zakonshme pune. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar. 
 
 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi përdor aparatin telefonik. 
Përmbajtja 
- Funksionet e telefonit dhe rëndësia e tij për shërbimet e 

sekretarisë. 
- Pjesët kryesore të telefonit dhe funksionet e tyre. 
- Tastiera e telefonit, funksionet e tasteve të ndryshme. 
- Përdorimi me tre gishta i tastierës së telefonit. 
- Etika e komunikimit me telefon. 
- Marrja e thirrjeve në telefon. 
- Transferimi i thirrjes telefonike. 
- Kryerja e thirrjes telefonike. 
- Përsëritja e shpejtë e thirrjes së fundit. 
- Memorizimi i numrave telefonikë. 
- Kodimi dhe dekodimi i telefonit. 
- Rregullat për kujdesin ndaj telefonit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përdorë shpejt dhe me tre gishta tastierën e telefonit; 
- të kryejë me korrektësi komunikimin me telefon me 

partnerët e biznesit, veçanërisht me klientët duke 
respektuar rregullat e etikës; 

- të kryejë saktë  marrjen e thirrjeve në telefon; 
- të kryejë saktë transferimin e thirrjes telefonike; 
- të kryejë saktë thirrje telefonike; 
- të bëjë përsëritjen e shpejtë të thirrjes së fundit; 
- të memorizojë saktë numrat telefonikë në kujtesën e 

telefonit; 
- të kryejë saktë kodimin dhe dekodimin e telefonit; 
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- të zbatojë rregullat për përdorimin e telefonit. 

                            
RM 2  Nxënësi përdor faksin. 

Përmbajtja 
- Funksionet e faksit dhe rëndësia e tij për veprimet e zyrës. 
- Pjesët kryesore të faksit dhe funksionet e tyre. 
- Tastiera e faksit, funksionet e tasteve të ndryshme. 
- Përdorimi me tre gishta i tastierës së faksit. 
- Kalimi nga telefoni në faks dhe anasjelltas. 
- Përdorimi i menysë së faksit (data, ora, emërtimi, gjendja 

automatike ose manuale, etj.). 
- Marrja e faksit. 
- Procedura e dërgimit të faksit. 
- Përdorimi i aparatit të faksit për fotokopjime. 
- Zëvendësimi i rulit të letrës së faksit. 
- Zëvendësimi i bojës (tonerit) së faksit. 
- Kujdesi për aparatin e faksit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përdorë saktë me tre gishta tastierën e faksit; 
- të bëjë saktë kalimin nga telefoni në faks dhe anasjelltas; 
- të përdorë në mënyrë korrekte menynë e faksit (vendosë 

datën, orën, emërtimin dhe gjendjen automatike ose 
manuale të faksit, etj.); 

- të kryejë, sipas procedurës, marrjen e fakseve; 
- të dërgojë fakse, në përputhje me procedurën e duhur; 
- të përdorë saktë aparatin e faksit për fotokopjime; 
- të kryejë siç duhet zëvendësimin e rulit të letrës së faksit; 
- të kryejë siç duhet zëvendësimin e bojës (tonerit) së faksit; 
- të mirëmbajë aparatin e faksit. 

                            
RM 3  Nxënësi përdor fotokopjuesin. 

Përmbajtja 
- Funksionet dhe rëndësia e fotokopjuesit. 
- Pjesët kryesore të fotokopjuesit dhe funksionet e tyre. 
- Paneli i komandimit i fotokopjuesit, funksionet e butonave 

të ndryshëm. 
- Materialet për fotokopje, llojet, formatet. 
- Ndezja dhe fikja e fotokopjuesit. 
- Mënyrat e vendosjes së materialit që do të fotokopjohet. 
- Përcaktimi i parametrave të fotokopjimit: 

 zmadhimi ose zvogëlimi; 
 numri i kopjeve; 
 fotokopjimi në paralel; 
 rregullimi i kontrastit; 
 përdorimi i ngjyrave; 
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 përzgjedhja e sirtarit (tabakasë) së marrjes së letrave; 
 anullimi i komandave. 

- Vendosja e letrës në sirtare. 
- Zëvendësimi i bojës (tonerit) së fotokopjuesit. 
- Bllokimi i letrave dhe mënyrat e nxjerrjes së tyre. 
- Kujdesi në përdorimin e fotokopjuesit. 
- Rregullat e sigurisë dhe të mbrojtjes së mjedisit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përdorë, sipas funksioneve përkatëse, pjesët e ndryshme 

të fotokopjuesit; 
- të përdorë korrekt panelin e komandimit të fotokopjuesit; 
- të përgatisë saktë për fotokopjim materiale të llojeve (foto, 

figura, tekst, materiale të përziera) dhe formateve të 
ndryshme; 

- të kryejë saktë ndezjen dhe fikjen e fotokopjuesit; 
- të vendosë, në mënyra të ndryshme, materialet që do të 

fotokopjohen; 
- të përcaktojë saktë parametrat e fotokopjimit: 

 të bëjë saktë zmadhimin ose zvogëlimin; 
 të përcaktojë numrin e kopjeve; 
 të kryejë saktë fotokopjoje në paralel; 
 të bëjë saktë rregullimin e kontrastit; 
 të përdorë drejt ngjyrat; 
 të bëjë përzgjedhjen e sirtarit (tabakasë) së duhur të 

marrjes së letrave; 
 të bëjë anulimin e komandave; 

- të vendosë, në mënyrë korrekte, letrën në sirtare; 
- të bëjë zëvendësimin e bojës (tonerit) të fotokopjuesit; 
- të bëjë siç duhet nxjerrjen e letrave të bllokuara; 
- të mirëmbajë siç duhet fotokopjuesin; 
- të zbatojë rregullat e sigurisë dhe të mbrojtjes së mjedisit. 

 
RM 4  Nxënësi përdor pajisjet e thjeshta të zyrës. 

Përmbajtja 
- Pajisjet e vogla të zyrës dhe funksionet e tyre. 
- Materialet kryesore të kancelarisë dhe funksionet e tyre. 
- Përdorimi i pajisjes për hapjen e vrimave. 
- Përdorimi i pajisjes për kapjen e akteve. 
- Përdorimi i pajisjes për lidhjen e letrave. 
- Përdorimi i makinës llogaritëse të dorës. 
- Përdorimi i materialeve kryesore të kancelarisë. 
- Kujdesi për pajisjet dhe materialet kryesore të kancelarisë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përzgjedhë drejt pajisjet kryesore të kancelarisë; 
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- të përdorë saktë pajisjen për hapjen e vrimave; 
- të përdorë korrekt pajisjen për kapjen e akteve; 
- të përdorë korrekt pajisjen për lidhjen e letrave; 
- të përdorë drejt komandat e makinës llogaritëse të dorës; 
- të përdorë korrekt materialet kryesore të kancelarisë; 
- të mirëmbajë pajisjet dhe materialet kryesore të 

kancelarisë. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore. 
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 

mundur mjetet dhe pajisjet konkrete në realizimin e orës së 
mësimit. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të përdorur pajisjet dhe materialet e zyrës. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
për përdorimin e pajisjeve të zyrës. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për përdorimin e 
pajisjeve dhe materialeve të zyrës. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

       
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore. 
- Materiale kancelarie. 
- Telefon me lidhje të jashtme. 
- Faks me shumë funksione. 
- Fotokopjues. 
- Pajisje të vogla zyre (lidhëse letrash, hapës vrimash, etj.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

3.  Moduli “Puna në sekretari” 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  10 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  PUNA NË SEKRETARI 

 
M-17-446-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul praktik që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të bërë 
organizimin e zyrës së sekretarisë dhe për të kryer veprimet për 
mbajtjen e librit të protokollit të korrespondencës, për protokollimin e 
mbledhjeve, si edhe mbajtjen e kalendarit të takimeve dhe ngjarjeve të 
veçanta. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar. 
 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi kryen parapërgatitjet për punë në zyrën e 
sekretarisë.  
Përmbajtja: 
- Vendndodhja e zyrës së sekretarisë. 
- Mënyra e vendosjes së pajisjeve të zyrës në sekretari. 
- Cilësitë profesionale të sekretarit. 
- Veshja dhe paraqitja në punë. 
- Rregullat e etikës profesionale. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje-përgjigje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të orientohet drejt për vendin ku duhet të jetë zyra e 

sekretarisë; 
- të organizojë vendosjen e pajisjeve të zyrës në sekretari në 

mënyrë profesionale dhe komode; 
- të rendisë cilësitë profesionale të sekretarit; 
- të zgjedhë veshjen e duhur për punë dhe zbatojë orarin e 

punës; 
- të jetë i vemendshëm gjatë marrjes së porosive për 

kryerjen e detyrave të ndryshme; 
- të zbatojë rregullat e etikës profesionale gjatë komunikimit 

me të tjerët. 
                            

RM 2  Nxënësi kryen regjistrimet e korrespondecës hyrëse dhe 
dalëse në librin e protokollit. 
Përmbajtja: 
- Përgatitja e librit të protokollit. 
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- Përgatitja e vulës zyrtare. 
- Marrja dhe hapja e postës. 
- Plotësimi i protokollit për korrespondencën hyrëse. 
- Plotësimi i protokollit për korrespondencën dalëse. 
- Vendosja e numrit të protokollit në korrespondencën 

dalëse dhe vulosja e saj. 
- Arkivimi në fajllat (dosjet) përkatëse të kopjeve të 

korrespondencës. 
- Sistemimi i vendit të punës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përgatisë librin e protokollit: hapjen dhe gjetjen e faqes 

përkatëse për pranim ose dërgim shkresash; 
- të përgatisë vulën zyrtare për vulosjen e shkresave për 

dërgim; 
- të marrë postën dhe ta hapë atë; 
- të plotësojë saktë protokollin për korrespondencën hyrëse; 
- të plotësojë saktë protokollin për korrespondencën dalëse; 
- të vendosë saktë numrin e protokollit në korrespondencën 

dalëse dhe vulosë atë; 
- të bëjë arkivimin në fajllat (dosjet) përkatëse të kopjeve të 

korrespondencës; 
- të mbajë pastër dhe sistemojë vendin e punës. 

 
RM 3  Nxënësi mban protokollin e mbledhjeve. 

Përmbajtja: 
- Marrja e njoftimit dhe përgatitja për mbajtjen e protokollit. 
- Përgatitja e librit të protokollit të mbledhjeve.  
- Mbajtja e shënimeve të folësve.  
- Nënshkrimi i protokollit. 
- Transkriptimi i protokollit.  
- Ruajtja e librit të protokolleve.  
- Sistemimi i vendit të punës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të bëjë përgatitjet për mbajtjen e protokollit, pas marrjes së 

njoftimi për kohën dhe vendin ku do të kryhet mbledhja; 
- të përgatisë librin e protokollit të mbledhjeve duke 

vendosur datën, orën, vendin, rendin e ditës dhe 
pjesëmarrjen; 

- të mbajë shënimet e folësve me shkrim të shpejtë, të qartë, 
me shkurtesa, simbole, nënvizime për pika të rëndësishme, 
me emrat e folësve, pa komente personale etj.; 

- të nënshkruajë protokollin me mbarimin e mbledhjes; 
- të transkriptojë (hedhë në të pastër)  protokollin kur 

kërkohet në rrugë elektronike, ose kur kërkohet një 
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protokoll më i plotë; 
- të ruajë libri e protokolleve të mbledhjeve në vendin e 

caktuar; 
- të mbajë pastër dhe sistemojë vendin e punës. 

 
RM 4  Nxënësi mban kalendarin e takimeve dhe të ngjarjeve të 

veçanta. 
Përmbajtja: 
- Përzgjedhja e kalendarit.  
- Mbajtja e shënimeve përkatëse.  
- Rikujtimi elektronik. 
- Rikujtimi i drejtuesit. 
- Sistemimi i vendit të punës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përzgjedhë formën (fizike ose elektronike) e kalendarit 

të takimeve dhe ngjarjeve të ardhshme; 
- të mbajë shënimet përkatëse për takime apo ngjarje të 

veçanta sipas datave, prioriteteve, afateve etj. 
- të vendosë opsionin për rikujtim (në rastin kur kalendari 

është elektronik); 
- të rikujtojë drejtuesin për takimet apo ngjarjet e veçanta 

(festa, ditëlindje, përvjetore); 
- të mbajë pastër dhe sistemojë vendin e punës. 

 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrës mësimore. 
- Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur 

demonstrimet konkrete për organizimin e zyrës së sekretarisë, 
për kryerjen e veprimeve për mbajtjen e librit të protokollit të 
korrespondencës, për protokollimin e mbledhjeve, si edhe 
mbajtjen e kalendarit të takimeve dhe ngjarjeve të veçanta. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në punë konkrete për mënyrën e 
organizimit të zyrës së sekretarisë dhe kryerjen e veprimeve me 
librat e protokollit dhe kalendarin e takimeve (si me atë fizik 
dhe me atë elektronik). 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve, të zbatohet demonstrimi praktik i 
aftësive të fituara. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 

Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore. 
- Materiale kancelarie. 
- Libra protokolli. 
- Kalendare takimesh. 
- Dokumente të ndryshme referuese. 
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- Kompjuter. 
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4.  Moduli “Përpunim teksti” 
 
Drejtimi:  Ekonomi bujqësore 
Niveli:  I 
Klasa:  10 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  PËRPUNIM TEKSTI  

 
M-17-447-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul praktik që i pajis nxënësit me aftësi praktike për të shtypur 
të gjitha shkronjat, numrat dhe simbolet më të përdorshme me dhjetë 
gishta. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar. 
 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi kryen parapërgatitjet për shtypshkrimin me 
dhjetë gishta.  
Përmbajtja: 
- Parimet e të nxënit efektiv. 
- Ergonomia e shtypshkrimit. 
- Vendosja e gishtave në tastierë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje-përgjigje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përshkruajë parimet për të nxënit efektiv të 

shtypshkrimit me dhjetë gishta; 
- të listojë elementet ergonomike që duhen mbajtur parasysh 

gjatë shtypshkrimit; 
- të mbajë qëndrimin e duhur të trupit; 
- të vendosë në mënyrë të përshtatshme krahët, kyçet e 

duarve dhe duart mbi tastierë; 
- të vendosë monitorin në mënyrë që faqja e sipërme e tij të 

jetë në nivelin e shikimit; 
- të orientohet për vendosjen e gishtave në tastierë. 

                            
RM 2  Nxënësi demostron veprimet që kryhen në tastier për 

shtypshkrimin me dhjetë gishta. 
Përmbajtja: 
- Ushtrime për nxemje. 
- Rrjeshti i qendrës (Home Row), dora e majtë – tastat 

ADSF. 
- Rrjeshti i qendrës (Home Row), dora e djathtë – tastat J K 

L dhe :;. 
- Rrjeshti i qendrës (Home Row), gishtat tregues – tastat G 



 29

dhe H. 
- Tastat Shift. 
- Thonjëzat dhe Apostrofi. 
- Rrjeshti i sipërm (Top Row): tastat Q W E R dhe T. 
- Rrjeshti i sipërm (Top Row): tastat Y U I O dhe P. 
- Rrjeshti i poshtëm (Bottom Row): tastat N M , . / dhe ?. 
- Rrjeshti i poshtëm (Bottom Row): tastat Z X C V dhe B. 
- Konsolidimi i shkronjave. 
- Kllapat. 
- Rrjeshti i numrave: 1 2 3 4 dhe 5. 
- Rrjeshti i numrave: 6 7 8 9 dhe 0. 
- Rrjeshti i numrave: ! @ # $ dhe %. 
- Rrjeshti i numrave: ^ & * ( ). 
- Tastat matematikore: - = _ dhe +. 
- Tastat Backspace dhe Delete. 
- Tastat e tjera. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kryejë ushtrimet për nxemje; 
- të përdorë saktë tastat ADSF në rrjeshtin e qendrës (Home 

Row), me dorën e majtë; 
- të përdorë saktë tastat J K L dhe :;  në rrjeshtin e qendrës 

(Home Row), me dorën e djathtë;. 
- të përdorë saktë tastat G dhe H në rrjeshtin e qendrës 

(Home Row), me gishtat tregues; 
- të përdorë saktë tastat Shift; 
- të përdorë saktë tastat e thonjëzave dhe apostrofit; 
- të përdorë saktë tastat Q W E R dhe T në rrjeshtin e 

sipërm (Top Row); 
- të përdorë saktë tastat Y U I O dhe P në rrjeshtin e sipërm 

(Top Row) 
- të përdorë saktë tastat N M , . / dhe ? në rrjeshtin e 

poshtëm (Bottom Row); 
- të përdorë saktë tastat Z X C V dhe B në rrjeshtin e 

poshtëm (Bottom Row); 
- të konsolidojë shkronjat e mësuara deri tani; 
- të përdorë saktë tastat e kllapave; 
- të përdorë saktë tastat 1 2 3 4 dhe 5 në rrjeshtin e 

numrave; 
- të përdorë saktë tastat 6 7 8 9 dhe 0 në rrjeshtin e 

numrave; 
- të përdorë saktë tastat ! @ # $ dhe % në rrjeshtin e 

numrave 
- të përdorë saktë tastat ^ & * ( ) në rrjeshtin e numrave 
- të përdorë saktë tastat matematikore - = _ dhe +; 
- të përdorë saktë tastat Backspace dhe Delete; 
- të përdorë saktë tastat e tjera në varësi të llojit të tastierës; 
- të kryejë pushimet e nevojshme të ndërmjetme; 
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- të zbatojë parimet e të nxënit efektiv të shtypshkrimit me 
dhjetë gishta. 

 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në laboratorin e Informatikës, ku 
çdo nxënës duhet të punojë individualisht në kompjuter. 

- Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur 
demonstrimet konkrete për veprimet që duhen kryer për fitimin 
e shkathësisë, shpejtësisë dhe saktësisë në shtypshkrim. Meqë 
aftësitë që fitohen janë me natyrë kumulative (grumbulluese), 
është e rëndësishme që ata të arrijnë shkathtësinë e duhur në çdo 
mësim, përpara se të kalojnë tek tjetri. 

- Nxënësit duhet të angazhohen për praktikimin e përdorimit të 
tastave të ndryshme dhe duke bërë, herë pas here, edhe 
vetëvlerësimin e aftësive të fituara.  

- Gjatë vlerësimit të nxënësve, të zbatohet demonstrimi praktik i 
aftësive të fituara bazuar në kriteret për çdo nivel: numri i 
fjalëve/minutë, pa gabime dhe pa shikuar tastierën. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e laboratorit të Informatikës. 
- Projektor (Bimer). 
- Programi “TYPING”. 
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5.  Moduli: “Hartimi i materialeve të profesionit  në njësinë ekonomike 1.” 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  10 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  HARTIMI I MATERIALEVE TË 

PROFESIONIT NË NJËSINË EKONOMIKE 1 
 

M-17-448-11 

Qëllimi i modulit  
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të hartuar në kompjuter 
materiale të llojeve të ndryshme, të tilla si dokumente, tekste dhe 
formularë pune sipas sektorëve të njësisë ekonomike. 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 72 orë mësimore 
 
 

Niveli i parapëlqyer 
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar arsimin e detyruar dhe modulin 
1. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi organizon tavolinën e punës së kompjuterit. 
Përmbajtja 
- Vendosja racionale e mous-it, tastierës, printerit etj. 
- Përcaktimi i vendosjes së materialeve të shkruara. 
- Organizimi racional dhe funksional i hapësirës në 

dispozicion. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të vendosë në mënyrë racionale pjesët e kompjuterit 

mbi tavolinën e tij në mënyrë që të përdoret sa më mirë 
vendi; 

- të përcaktojë saktë vendosjen e materialeve eventuale 
të shkruara që mund të përdorë gjatë punës në mënyrë 
që të jenë sa më të dukshme dhe lehtësisht të 
përdorshme; 

- të organizojë në mënyrë racionale hapësirën në 
dispozicion mbi tavolinën e tij të punës dhe 
kompjuterit. 

                            
RM 2  Nxënësi strukturon File dhe Folder në përputhje me 

strukturën organizative të ndërmarrjes. 
Përmbajtja 
- Përcaktimi i Folder-ave që do të hapen në varësi të 

sektorëve ose hallkave të ndërmarrjes. 
- Përcaktimi i llojeve të dokumenteve që do të 

përfshihen sipas Folder-ave të hapur. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
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Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë saktë sa dhe çfarë folderash do të krijojë 

në mënyrë që të mundësohet organizimi në kompjuter 
në mënyrë të qëllimshme dhe të orientuar; 

- të përzgjedhë dhe grupojë saktë dokumentet që do të 
grupohen sipas folderave; 

- të kryejë saktë grupimin e dokumenteve në vartësi të 
sektorëve dhe veprimtarisë të cilës ato i përkasin. 

                            
RM 3  Nxënësi harton raporte ekonomike, në kompjuter. 

Përmbajtja 
- Struktura e raporteve ekonomike. 
- Paraqitja e një raporti ekonomik. 
- Formatimi. 
- Kontrolli i drejtshkrimit. 
- Mbartja dhe vendosja e elementeve ilustruese dhe 

grafikëve. 
- Ruajtja në një Folder përkatës të sektorit ose vendit 

konkret të punës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë një strukturë të qartë për raportet ekonomike 

që do të hartojë në kompjuter; 
- të hartojë saktë një raport ekonomik; 
- të kryejë saktë formatimin e raportit sipas rregullave 

përkatëse; 
- të kryejë saktë kontrollin e drejtshkrimit dhe të 

korrigjojë siç duhet gabimet përkatëse; 
- të kryejë saktë mbartjen dhe vendosjen e elementëve 

ilustrues dhe grafikëve në një raport; 
- të përzgjedhë saktë folder-in përkatës, ku do të ruhet 

raporti dhe ta ruajë atë siç duhet. 
 

RM 4  Nxënësi harton statistika ekonomike, tabela, fatura, 
bilance në kompjuter. 
Përmbajtja 
- Bazat e hartimit të statistikave ekonomike. 
- Përdorimi i software-ve të veçanta për përpunimin e 

informacionit ekonomik. 
- Hartimi i statistikave me shembuj të ndërmarrjes. 
- Hartimi i grafikëve në programe të ndryshme. 
- Hartimi i faturave në kompjuter. 
- Hartimi dhe paraqitja e bilanceve dhe pasqyrave të 

tjera ekonomike në kompjuter. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
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- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përshkruajë bazat e hartimit të statistikave 

ekonomike; 
- të përdorë siç duhet software-e të ndryshme për 

përpunimin e informacionit ekonomik; 
- hartojë statistika të plota dhe të qarta mbi veprimtarinë 

e ndërmarrjes; 
- të hartojë saktë grafikë duke përdorur të dhënat e 

ndërmarrjes si dhe programe të ndryshme në 
kompjuter; 

- të hartojë saktë në kompjuter fatura dhe dokumente të 
tjera kontabël; 

- të hartojë saktë në kompjuter bilance si dhe pasqyra të 
tjera të mbylljes ekonomike e financiare vjetore. 

 
RM 5  Nxënësi harton dokumente pune. 

Përmbajtja 
- Elementët bazë përbërës të dokumenteve të punës. 
- Rregullat e hartimit të dokumenteve të punës. 
- Përcaktimi i përmbajtjes së dokumentit në përputhje 

me qëllimin për të cilin ai përdoret. 
- Përcaktimi i formës së dokumentit në përputhje me 

qëllimin për të cilin ai hartohet. 
- Hartimi i dokumenteve zyrtare. 
- Hartimi i dokumenteve informuese. 
- Hartimi i korrespondencës zyrtare. 
- Hartimi i llojeve të tjera specifike të dokumenteve të 

punës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë saktë përmbajtjen e dokumentit në 

përputhje me qëllimin për të cilin ai përdoret; 
- të hartojë saktë një dokument me të gjithë elementët e 

formës së tij në përputhje me qëllimin për të cilin ai 
hartohet dhe rregullat për hartimin e dokumenteve të 
punës; 

- të hartojë saktë dokumente të ndryshëm zyrtarë; 
- të hartojë saktë dokumente informativë; 
- të hartojë saktë korrespondencë zyrtare të formave dhe 

qëllimeve të ndryshme. 
 

RM 6  Nxënësi formulon tekste. 
Përmbajtja 
- Struktura e tekstit dhe elementët bazë të saj. 
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- Mënyra e paraqitjes së informacionit dhe të dhënave 
bazë në tekst. 

- Shpjegimi dhe interpretimi i informacioneve sipas 
qëllimeve të hartimit të tekstit. 

- Evidentimi i problemeve dhe çështjeve kryesore. 
- Përmbledhja e përmbajtjeve kryesore. 
- Hartimi i konkluzioneve sipas llojeve dhe qëllimeve të 

tekstit të hartuar. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë saktë një tekst të thjeshtë me të gjitha 

elementet e tij strukturorë; 
- të interpretojë drejt informacionin në një tekst; 
- të evidentojë saktë problemet dhe çështjet kryesore të 

një teksti; 
- të kryejë saktë përmbledhjen e përmbajtjeve kryesore; 
- të hartojë saktë një tekst të plotë me tërë elementët e tij 

të formës dhe të përmbajtjes. 
 

RM 7  Nxënësi harton formularë pune. 
Përmbajtja 
- Elementët e domosdoshëm të formularëve të punës. 
- Rregullat e hartimit të formularëve të punës. 
- Përcaktimi i përmbajtjes së formularit në përputhje me 

qëllimin për të cilin ai përdoret. 
- Përcaktimi i formës së formularit në përputhje me 

qëllimin për të cilin ai hartohet. 
- Hartimi i kokës. 
- Vijëzimi dhe paraqitja e jashtme. 
- Përcaktimi i hapësirave dhe ndarja e tyre. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë saktë elementët e një formulari pune 

sipas qëllimit që do të përdoret; 
- të hartojë kokën e dokumentit; 
- të kryejë vijëzimin e formularit në përputhje me 

qëllimin për të cilin do të përdoret; 
- të përcaktojë drejt hapësirat dhe ndarjen e tyre në 

përputhje me qëllimin që do të përdoren. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore. 
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 

mundur dokumentet dhe shembujt konkretë të përdorimit të 
formularëve dhe dokumenteve zyrtare. 
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- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të hartuar tekste zyrtare, formularë dhe dokumente pune në 
kompjuter. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
për hartimin e dokumenteve, teksteve dhe formularëve. 

-  
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 

shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për hartimin e dokumenteve, teksteve dhe 
formularëve. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore. 
- Materiale kancelarie. 
- Formularë dokumentesh dhe pasqyrash të mara nga praktika. 
- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit 
- ekonomike. 
- Formularë dokumentesh dhe pasqyrash të përgatitura nga 

mësuesi dhe në klasë. 
- Tekste të llojeve të ndryshme. 
- Kompjuter. 
- Printer. 
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6.  Moduli “Veprime për sigurimin e materialeve dhe shërbimeve për nevoja të zyrës.” 

 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  10 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  VEPRIME PËR SIGURIMIN E MATERIALEVE 

DHE SHËRBIMEVE PËR NEVOJA TË ZYRËS. 
 

M-17-449-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të blerë materiale dhe 
pajisje zyre, hartuar dokumentet e blerjes dhe për të kryer regjistrimet 
që lidhen me blerjet. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

  36 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësi duhet të ketë përfunduar arsimin e detyruar. 
Nxënësi duhet të ketë përmbushur modulin 1, 2, 4, 5 dhe 6. 
 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi përcakton nevojat për materiale dhe shërbime 
zyre dhe mënyrat e plotësimit të tyre. 
Përmbajtja: 
- Përcaktimi i nevojave te zyrës për materiale, pajisje dhe 

shërbime. 
- Hartimi i kërkesave për magazinimin e materialeve; 
- Përpunimi i informacioneve të marra nga magazina; 
- Evidentimi i kërkesave të cilat mund të plotësohen nga 

magazina dhe atyre për të cilat do të kryhen blerje; 
- Kontrolli i kontratave ekzistuese për lëvrimin e 

shërbimeve; 
- Evidentimi i shërbimeve të cilat do të lëvrohen në bazë të 

kontratave ekzistuese dhe atyre, për të cilat duhet të 
hartohen kontrata të reja; 

- Njoftimi i sektorit të blerjes (në se vetëm ai ka të drejtë të 
kryejë veprime) mbi nevojat e zyrës. 

- Vendosja e kontakteve me juristin e ndërmarrjes për 
kryerjen e veprimeve të duhura. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë dhe llogarisë nevojat e zyrës për materiale 

konsumi dhe shërbime; 
- të hartojë kërkesat për magazinën e ndërmarrjes për 

furnizimin prej saj të materialeve të zyrës që mund të jenë 
gjendje; 

- të përpunojë informacionet e marra nga magazina mbi 
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materialet të cilat mund të furnizohen prej saj; 
- të evidentojë kërkesat të cilat do plotësohen nga magazina 

dhe ato për të cilat do tyë kryhen blerje të reja. 
- të kontrollojë kontratat për furnizimin e shërbimeve për 

zyrën; 
- të evidentojë shërbimet të cilat do të lëvrohen në bazë të 

kontratave ekzistuese dhe ato për të cilat duhet të hartohen 
kontrata të reja. 

                            
RM 2  Nxënësi kryen studimin e tregut të blerjes. 

Përmbajtja 
- Sigurimi i ofertave nga ofrues të ndryshëm; 
- Përcaktimi i kategorisë së furnitorëve potencialë. 
- Llogaritja e mjeteve të nevojshme për plotësimin e 

nevojave të zyrës për materiale dhe shërbime. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë saktë nevojat e zyrës për blerjen e 

materialeve, pajisjeve dhe shërbimeve; 
- të përcaktojë grupin dhe llojin e furnitorëve që mund të 

studiohen; 
- të hartojë saktë listën e kontrollit me detyrat që do të 

realizohen gjatë studimit të tregut të blerjes duke 
përcaktuar dhe afatet përkatëse; 

- të përpunojë ofertat e mbledhura dhe të paraqesë me 
shkrim rezultate të besueshme dhe të qarta; 

të llogarisë saktë kostot faktike të blerjeve për plotësimin e 
nevojave të zyrës. 

 
RM 3  Nxënësi kryen blerjen dhe regjistrimet përkatëse. 

Përmbajtja 
- Hartimi i urdhrave të blerjes. 
- Marrja e ofertave nga furnitorët. 
- Regjistrimi i ofertave të mara. 
- Plotësimi i formularit të krahasimit të ofertave. 
- Kryerja e llogaritjeve  dhe evidentimi i ofertës më të mirë. 
- Kryerja e porosisë duke përdorur formularët përkatës. 
- Përcjellja e porosisë për ekzekutim. 
- Marrja dhe regjistrimi i dëftesës së lëvrimit dhe faturës. 
- Kontrolli formal i dokumenteve të blerjes. 
- Kontrolli i përputhjes së porosisë me dëftesën e lëvrimit 

dhe faturën. 
- Marrja në dorëzim i materialeve të blera, 
- Shpërndarja e materialeve te blera sipas nevojave brenda 

zyrës; 
- Hartimi i dokumenteve që vërtetojnë marrjen në dorëzim 

te materialeve nga përdoruesit dhe plotësimi i tyre. 
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Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë urdhra të plotë dhe të qartë blerjeje; 
- të regjistrojë saktë ofertat e marra nga furnitorët; 
- plotësojë saktë formularin e krahasimit të ofertave të mara; 
- të krahasojë ofertat dhe llogarisë saktë ofertën më të mirë; 
- të kryejë saktë porosinë për blerje; 
- të kryejë kontrollet e plota formale, ligjore dhe faktike të 

mallrave të blera; 
- të hartojë saktë dokumentet e plota të cilat vërtetojnë 

marrjen në dorëzim të materialeve ose përdorimin e 
shërbimeve nga punonjësit e interesuar. 

- Të plotësojë në rregull dokumentet që vërtetojnë 
përgjegjësinë e përdoruesve të materialeve ose shërbimeve 
për zyrën. 

 
RM 3  Nxënësi kryen veprimet lidhur me mbajtjen e 

marrëdhënieve me magazinën e njësisë ekonomike. 
Përmbajtja 
- Dërgimi në magazinë i urdhrave të lëvrimit të materialeve 

gjendje; 
- Marrja nga magazina dhe kontrolli formal i dokumenteve 

të lëvrimit të materialeve; 
- Evidentimi i materialeve të zyrës të marra në dorëzim nga 

magazina; 
- Shpërndarja e materialeve personave të interesuar dhe 

dokumentimi i marrjes në dorëzim prej tyre; 
- Hartimi i listave të materialeve dhe pajisjeve të zyrës të 

blera të cilat nuk janë shpërndarë për konsum të 
menjëhershëm; 

- Përcjellja e materialeve në magazinën e ndërmarrjes dhe 
marrja nga magazinieri i dokumentit përkatës vërtetues; 

- Kontrolli i dokumentit të hyrjes së magazinës me listën e 
hartuar; 

- Ruajtja e dokumentit të magazinës në dosjen përkatëse. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përpilojë urdhrat e dorëzimit për materialet e zyrës të 

cilat janë gjendje në magazinë; 
- të kryejë kontrollin formal dhe të saktësisë së 

dokumenteve të magazinës mbi dorëzimin e materialeve të 
zyrës; 

- të evidentojë materialet e zyrës të marra në dorëzim nga 
magazina ; 
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- të kryejë dhe dokumentojë veprimet e dorëzimit të 
materialeve përdoruesve përgjegjës; 

- të evidentojë materialet e blera të zyrës të cilat do të 
përdoren më vonë; 

- të hartojë listat e materialeve të cilat do të magazinohen; 
- të kryejë veprimet e dërgimit në magazinë të materialeve 

të blera të cilat do të magazinohen; 
- të kontrollojë marrë dhe kryejë kontrollin formal të 

dokumenteve të magazinë për materialet e dërguara; 
- të administrojë dokumentet e magazinës për materialet e 

dorëzuar dhe ruajë ato në mënyrë të përshtatshme. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës (zyrat mësimore) si dhe në 
ndërmarrje. 

- Për realizimin e modulit janë të domosdoshme njohuritë e mara 
në lëndën e ekonomisë së ndërmarrjes dhe të kontabilitetit lidhur 
me blerjen e mallrave dhe regjistrimet përkatëse. 

- Për kryerjen e studimit të tregut të blerjes nxënësi do të përdore 
një pjesë të materialeve të hartuara në modulin e shitjeve, duke 
ia përshtatur ato tregut të blerjes së mallrave dhe shërbimeve. 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet konkrete të përdorimit të dokumenteve 
origjinale të blerjes. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të kryerjen e blerjeve. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
gjatë blerjes. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
veprimeve të blerjes. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjedise të praktikave profesionale në shkollë (zyrë mësimore). 
- Materiale të ndryshme kancelarie. 
- Formularë model të hartuar nga vetë nxënësit. 
- Formularë model nga praktika e ndërmarrjeve ekonomike. 
- Lidhje telefonike, E-Mail, internet dhe fax. 
 

 
 
 
 



 40

7.  Moduli “Qarkullimi i pagesave dhe dokumentimi i veprimeve” 

 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  10 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  QARKULLIMI I PAGESAVE DHE 

DOKUMENTIMI I VEPRIMEVE 
 

M-17-299-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të kryer veprime pagesash 
dhe arkëtimesh me mjete të ndryshme pagesash. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 54 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësi duhet të ketë përfunduar arsimin e detyruar. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi kryen veprime blerje-shitje me para në dorë. 
Përmbajtja: 
- Përcaktimi i veprimeve të blerjes me para në dorë. 
- Përcaktimi i veprimeve të shitjes me para në dorë. 
- Plotësimi i mandat-arkëtimit (MA). 
- Plotësimi i mandat-pagesës (MP). 
- Regjistrimi i MA. 
- Regjistrimi i MP. 
- Ndjekja e procedurës likuidimeve me para në dorë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë me saktësi rastet e realizimit të blerjeve me 

para në dorë; 
- të përcaktojë saktë rastet e realizimit të shitjeve me para në 

dorë; 
- të plotësojë me saktësi mandat-arkëtimin; 
- të plotësojë me saktësi mandat-pagesën; 
- të regjistrojë me saktësi mandat-arkëtimin; 
- të regjistrojë me saktësi mandat-pagesën. 

                            
RM 2  Nxënësi mban arkën, e administron dhe e kuadron atë. 

Përmbajtja: 
- Formulimi dhe hartimi i librit të arkës. 
- Pasqyrimi në librin e arkës i gjendjes fillestare çdo ditë. 
- Regjistrimi i mandatarkëtimeve dhe pagesave në librin e 

arkës. 
- Kryerja e veprimeve të tërheqjes ose derdhjes së parave 
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nga arka në llogari rrjedhëse. 
- Llogaritja e gjendjes së arkën në fund të çdo dite sipas 

librit të arkës. 
- Inventarizimi ditor i arkës. 
- Llogaritja e diferencave eventuale në arkë. 
- Kuadrimi ditor i arkës. 
- Kuadrimi periodik i arkës me gjendjen kontabël të saj. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të formulojë dhe hartojë saktë librin e arkës me tërë 

elementët e tij përbërës; 
- të kryejë saktë çdo ditë çeljen e faqes përkatëse të librit të 

arkës duke mbartur gjendjet e trashëguara nga dita e 
mëparshme; 

- të regjistrojë saktë në librin e arkës, çdo ditë, 
mandatarkëtimet dhe mandatpagesat e emetuara; 

- të kryejë saktë veprimet e derdhjes dhe tërheqjes së parave 
nga llogaria rrjedhëse; 

- të llogarisë saktë, në fund të çdo dite, gjendjen e arkës 
sipas dokumenteve të emetuara prej tij; 

- të kryejë saktë inventarizimin ditor të arkës; 
- të hartojë saktë procesverbalet e gjendjes fizike të parave 

në arkë dhe llogarisë diferencat eventuale në arkë; 
- të kryejë saktë kundrimin ditor të arkës; 
- të kryejë periodikisht kuadrimin e arkës me gjendjen e saj 

sipas regjistrimeve kontabël përkatëse. 
 

RM 3  Nxënësi kryen veprime pagesash me urdhër-xhirimi. 
Përmbajtja: 
- Regjistrimi i detyrimeve ndaj furnitorëve në regjistrin 

përkatës të skadencave. 
- Shqyrtimi i kërkesave për pagesa të furnitorëve. 
- Kontrolli i regjistrit të furnitorëve. 
- Kontrolli i mjeteve likuide për të kryer pagesa. 
- Njohja me përmbajtjen e urdhër-xhirimit. 
- Plotësimi i urdhër xhirimit për pagesa. 
- Kryerja e pagesës me urdhër xhirim. 
- Procedura e likuidimit të detyrimit me urdhër xhirim. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të regjistrojë saktë dokumentet e blerjes në regjistrin e 

skadencave; 
- të kryejë saktë veprime për të përcaktuar detyrimet ndaj 

lëvruesve; 
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- të përllogarisë me saktësi në se disponon mjete likuide për 
të kryer pagesa; 

- të plotësojë saktë urdhërxhirimin për të kryer pagesën ndaj 
furnitorit që ka evidentuar; 

- të kryejë saktë pagesën me urdhërxhirim; 
- të ndjekë në vazhdimësi procedurën e përcaktuar për 

likuidimin e detyrimit për lëvruesin; 
- të regjistrojë, në regjistrin e skadencave, emetimin e 

urdhërxhirimit dhe më pas ekzekutimin e tij nga banka. 
                            

RM 4  Nxënësi kryen veprime arkëtimi me çek bankar. 
Përmbajtja 
- Formulimi dhe përgatitja e regjistrit të klientëve. 
- Kontrolli i regjistrit të klientëve dhe i skadencave të 

afateve të pagesës prej tyre. 
- Marrja e një çeku bankar nga klienti. 
- Regjistrimi i çekut bankar të marrë nga klienti. 
- Ndjekja e procedurës së likuidimit të detyrimit të klientit 

me çek bankar. 
- Kontrolli i likuiditetit të ndërmarrjes. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të pasqyrojë saktë në regjistrin e klientëve detyrimet e tyre 

ndaj ndërmarrjes; 
- të evidentojë saktë të drejtat që do të pranojë të arkëtojë 

me çek bankar; 
- të dokumentojë informacionin e saktë për aftësinë paguese 

të klientëve; 
- të regjistrojë saktë pagesën me çek bankar; 
- të kryejë me saktësi procedurën e likuidimit të detyrimit 

nga klienti. 
  

RM 5  Nxënësi kryen veprime pagese me çek bankar. 
Përmbajtja 
- Hartimi i kërkesës për çeqe bankare. 
- Kontrolli i shlyerjes së detyrimeve të ndërmarrjes për 

blerjen e mallrave nga lëvruesit së bashku me skadencat e 
tyre. 

- Përcaktimi i veprimeve të drejtpërdrejta që do të 
likuidohen me çek bankar. 

- Kontrolli i shlyerjes së detyrimeve të ndërmarrjes për 
punonjësit e saj. 

- Përcaktimi i shumës së detyrimit, si për punonjësit e 
ndërmarrjes, ashtu edhe për furnitorët që do të paguhen me 
çeqe bankare. 

- Plotësimi i çeqeve bankare.  
- Regjistrimi i çeqeve bankare.  
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- Ndjekja e procedurës së likuidimit të çeqeve bankare. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë saktë rastet e përdorimit të çekut bankar në 

shlyerjen e detyrimeve; 
- të evidentojë me saktësi detyrimet e pashlyera të 

ndërmarrjes që mund të likuidohen me çek bankar; 
- të llogarisë saktë shumën e detyrimit ndaj punonjësve të 

saj, që do të shlyhet me çek bankar; 
- të plotësojë saktë çekun bankar sipas llojit të qëllimit për 

të cilin ai do të përdoret; 
- të kryejë saktë, hap pas hapi, veprimet për pagesën e 

detyrimit me çek bankar; 
- të evidentojë saktë dhe dallueshëm nga veprimet e tjera 

detyrimet për shlyerjen e të cilave është emetuar çek 
bankar. 

 
RM 6  Nxënësi kryen rregullimin e marrëdhënieve duke emetuar 

ose pranuar kambial. 
Përmbajtja 
- Kontrolli i regjistrave të klientëve dhe furnitorëve. 
- Kontrolli i aftësisë paguese dhe gjendjes në llogari. 
- Evidentimi i detyrimeve për të cilat duhet shtyrë afati i 

pagesës dhe e të drejtave për të cilat mund të pranohet 
arkëtim i shtyrë. 

- Kontrolli i normave të interesave në treg për të përcaktuar 
afatin dhe llojin e kambialit. 

- Hartimi i regjistrave të kambialeve të pranuara dhe atyre të 
emetuara. 

- Emetimi i kambialeve. 
- Pranimi dhe kontrolli i kambialeve; 
- Regjistrimi i kambialeve të emetuara dhe të pranuara në 

regjistrat përkatës. 
- Ndjekja e afateve të arkëtimit dhe pagesës së kambialeve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontrollojë regjistrat e klientëve dhe furnitorëve; 
- të vlerësojë saktë aftësinë paguese të ndërmarrjes duke 

evidentuar qartë detyrimet të cilat do të shlyen me anë të 
kambialeve ose të drejtat për të cilat mund të pranohet 
kambial; 

- të evidentojë saktë detyrimet dhe të drejtat për të cilat do 
të shtyhet afati i pagesës duke emetuar ose pranuar 
kambial; 
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- të hartojë regjistra të saktë dhe të plotë të kambialeve të 
emetuar dhe të pranuara; 

- të krahasojë saktë interesat sipas afateve të pagesave dhe 
të evidentojë saktë llojin e kambialit që do të emetojë ose 
pranojë; 

- të kryejë saktë tërë veprimet e emetimit të kambialeve; 
- të kryejë saktë veprimet e kontrollit dhe të pranimit të 

kambialeve; 
- të regjistrojë saktë kambialet e emetuara dhe të pranuara; 
- të kryejë me saktësi veprimet e ndjekjes së afateve të 

arkëtimit dhe likuidimit të kambialeve. 
 

RM 7  Nxënësi kryen veprime pagesash në pikat POS (pikat e 
shitjes). 
Përmbajtja 
- Kontrolli i faturave të blerjeve. 
- Përdorimi i kartave elektronike për kryerjen e pagesave në 

POS. 
- Regjistrimi i faturave të paguara në POS. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontrollojë saktë faturat e blerjeve që do të paguhen me 

anë të kartës elektronike; 
- të kryejë procedurën e saktë dhe të plotë të pagesës në 

POS; 
- të kryejë saktë evidentimin e faturave të paguara në POS. 

 
RM 8  Nxënësi kryen veprime pagesash me kartë krediti. 

Përmbajtja 
- Kontrolli i faturave të blerjeve; 
- Përdorimi i kartave të kreditit për kryerjen e pagesave; 
- Regjistrimi i faturave të paguara me kartë krediti. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kontrollojë saktë faturat e blerjeve që do të paguhen me 

anë të kartës së kreditit; 
- të kryejë procedurën e saktë dhe të plotë të pagesës me 

kartë krediti; 
- të kryejë saktë evidentimin e faturave të paguara me kartë 

krediti. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset për praktikat 
profesionale pranë shkollës dhe në ndërmarrje. 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
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e nxënësve. mundur demonstrimet konkrete të përdorimit të dokumenteve që 
përdoren për pagesa apo arkëtime.  

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të kryer veprime arkëtimi ose pagesë duke i shoqëruar me mjetet 
e nevojshme të pagesave. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
për përdorimin e mjeteve të ndryshme të pagesave. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për kryerjen e arkëtimeve dhe pagesave me 
para në dorë mandat arkëtime mandat pagese, çeqe bankare dhe 
çeqe të llogarive rrjedhëse. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjedise pune në zyrat mësimore ose në ndërmarrje. 
- Materiale kancelarie. 
- Dokumente dhe formularë origjinalë që përdoren për veprimet e 

pagesave dhe arkëtimeve në ndërmarrje (mandat arketime, 
mandat pagese, çeqe personale e bankare). 

- Dokumente pune të hartuara nga mësuesi dhe nxënësit në 
module të mëparshme. 

- Kompjutera. 
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8. Moduli “Planifikimi, sigurimi dhe largimi i personelit” 

 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  11 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  PLANIFIKIMI, SIGURIMI DHE LARGIMI I 

PERSONELIT 
 

M-17-301-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të planifikuar personelin 
dhe kryerjen e procedurave të  rekrutimit të tij. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 85 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e praktikës profesionale të 
kl.10 të drejtimit “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I. 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 

egjistrin e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi planifikon personelin. 
Përmbajtja 
- Marrja e informacionit nga sektorët për nevojat për 

personel. 
- Analizimi i kërkesave nga sektorët. 
- Evidentimi i nevojave për personel të ri, rikualifikime dhe 

qarkullime të vendeve të punës. 
- Hartimi i formularëve përmbledhës për nevojat për 

personel sipas llojeve të tyre. 
- Llogaritja paraprake e kostove shtesë për personel të ri ose 

rikualifikime. 
- Refuzimi i kërkesave të sektorëve të pajustifikuara 

ekonomikisht. 
- Marrja e vendimit për personel të ri ose rikualifikime. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kërkojë dhe mbledhë informacion të saktë dhe të plotë 

nga tërë sektorët e ndërmarrjes për nevojat për personel të 
ri ose rikualifikim të atij ekzistues; 

- të analizojë saktë dhe me përgjegjshmëri kërkesat e 
sektorëve për personel; 

- të evidentojë saktë në sasi dhe lloje nevojat për personel të 
ri sipas sektorëve dhe në tërësi për ndërmarrjen; 

- të hartojë listat për personelin e ri; 
- të evidentojë saktë në sasi dhe lloje nevojat për 

rikualifikim të personelit; 
- të hartojë lista të plota për lëvizjet e personelit brenda 
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ndërmarrjes në se është e mundur; 
- të llogarisë saktë kostot paraprake të ndërmarrjes nga 

rekrutimi i personelit të ri dhe rikualifikimet e atij 
ekzistues; 

- të rivlerësojë nevojat për personel në sasi dhe lloje duke i 
ri dimensionuar ato në vartësi të kostove përkatëse dhe 
pjesës së tyre që aktualisht mund të përballohet nga 
ndërmarrja; 

- të hartojë saktë formularët dhe regjistrin përfundimtar për 
nevojat për personel sipas llojeve të tyre; 

- të hartojë me shkrim refuzimet e kërkesave të sektorëve 
për personel të pajustifikuara ekonomikisht. 

                            
RM 2  Nxënësi harton njoftimet për vendet e reja të punës. 

Përmbajtja 
- Konceptimi i përmbajtjes së njoftimit sipas llojit të 

personelit të kërkuar. 
- Përcaktimi i dokumenteve të kërkuara nga kandidatët. 
- Evidentimi i mjeteve nëpërmjet të cilëve do të realizohet 

njoftimi (TV, Gazeta, etj). 
- Llogaritja paraprake e kostove të njoftimit. 
- Marrja e vendimit për mënyrën e publikimit. 
- Njoftimi. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të konceptojë përmbajtjen e një njoftimi të qartë sipas llojit 

të personelit që kërkohet; 
- të përcaktojë dhe hartojë listën e saktë të dokumenteve që 

do t’u kërkohen kandidatëve; 
- të evidentojë saktë mjetet eventuale me anë të të cilave 

mund të kryhet njoftimi për vende të reja pune ose 
rikualifikime; 

- të llogarisë me saktësi kostot paraprake të njoftimeve; 
- të marrë një vendim të justifikuar ekonomikisht për 

mënyrën e publikimit të njoftimit; 
- të kryejë konkretisht njoftimin sipas mënyrës së vendosur. 

                            
RM 3  Nxënësi kryen procedurat e rekrutimit të personelit. 

Përmbajtja 
- Pranimi i dosjeve me dokumentet e aplikantëve. 
- Shqyrtimi i dosjeve dhe seleksionimi i kandidatëve. 
- Përgatitja e intervistave nga komisioni (hartimi i 

formularëve me pyetje, kritereve të vlerësimit,etj). 
- Realizimi i intervistave. 
- Diskutimi dhe marrja e vendimeve. 
- Njoftimi i rezultateve sektorëve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
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- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të shqyrtojë siç duhet dosjet me dokumente të kandidatëve 

për vendet e punës; 
- përgatisë intervista të plota dhe të sakta për kandidatët; 
- të hartojë saktë formularët dhe pyetësorët për kandidatët 

që do të intervistohen; 
- të realizojë me profesionalizëm intervistat me kandidatët; 
- të marrë vendimet e duhura lidhur me pranimin e 

kandidatëve duke bërë vlerësimin objektiv të dokumenteve 
të tyre dhe të intervistave; 

- të hartojë njoftime të qarta për sektorët në të cilët do të 
punësohet personeli i ri. 

 
RM 4  Nxënësi kryen procedurat e punësimit të personelit. 

Përmbajtja 
- Hartimi i kontratës së punës. 
- Nënshkrimi i kontratës së punës nga palët. 
- Regjistrimi në regjistrin themeltar të njësisë. 
- Regjistrimi në Zyrën e punës, sigurimet shoqërore dhe 

marrja e numrit të sigurimit. 
- Hapja e librezës së punës dhe të sigurimeve shoqërore. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë kontrata të sakta pune duke mbajtur parasysh 

dhe normativat ligjore në fuqi dhe kodin e punës; 
- të kryejë saktë regjistrimin e personelit të punësuar në 

regjistrin themeltar të njësisë ekonomike; 
- të kryejë me saktësi dhe rigorozitet tërë procedurat e 

regjistrimit të personelit të ri në zyrën e punës dhe  
sigurimet shoqërore; 

- të kryejë saktë tërë veprimet e çeljes së librezave të punës 
dhe të sigurimeve shoqërore dhe regjistrimet në to. 

 
RM 5  Nxënësi harton planin e veprimeve për zhvillimin e 

personelit. 
Përmbajtja 
- Evidentimi i nevojave për kualifikime sipas sektorëve dhe 

vendeve të punës. 
- Hartimi i planit të kualifikimit të personelit të ri. 
- Hartimi i planit të rikualifikimeve për personelin ekzistues. 
- Llogaritja paraprake e kostove të veprimtarive 

kualifikuese. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
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- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të evidentojë saktë nevojat për kualifikime të personelit 

sipas sektorëve, vendeve të punës dhe profesioneve; 
- të hartojë lista të plota të personave që do të kualifikohen 

dhe të profesioneve përkatëse; 
- të hartojë lista të plota të veprimtarive kualifikuese dhe ri 

kualifikuese; 
- të hartojë plan të qartë kualifikimi për personelin e ri; 
- të hartojë plan të qartë rikualifikimi për personelin 

ekzistues në ndërmarrje; 
- të llogarisë saktë kostot paraprake të veprimtarive 

kualifikuese.  
 

RM6  Nxënësi kryen procedurën e largimit të personelit. 
Përmbajtja 
- Përgatitja dhe paraqitja e kërkesës për largim (nga 

punëdhënësi ose punëmarrësi). 
- Shqyrtimi i kërkesave dhe marrja e vendimit për largim. 
- Zgjidhja e kontratës së punës dhe plotësimi i dokumenteve 

shoqëruese. 
- Plotësimi dhe dorëzimi i dosjes personale. 
- Çregjistrimi nga dokumentet e ndërmarrjes. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përgatisë kërkesa të qarta për largimin e personelit nga 

vendi i punës; 
- të shqyrtojë siç duhet kërkesat e personelit për largim nga 

puna dhe të marrë vendim të argumentuar për largim; 
- të kryejë saktë gjithë veprimet dhe ndjekë procedurat 

ligjore për zgjidhjen e kontratës së punës; 
- të plotësojë saktë dokumentet shoqërues për personelin e 

larguar nga puna; 
- të plotësojë saktë dosjen personale të të larguarve; 
- të kryejë siç duhet tërë procedurat e çregjistrimit të të 

larguarve nga regjistrat e ndërmarrjes. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore dhe 
në ndërmarrje. 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur dokumentet dhe shembujt konkretë të marrë nga 
praktika. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të plotësuar dokumente, formularë, rekrutuar personelin, hartuar 
buxhetet përkatëse. Etj. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
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për planifikimin, rekrutimin dhe largimin e personelit. 
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 

shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për dokumentimin dhe evidentimin e 
veprimeve me personelin. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore. 
- Materiale kancelarie. 
- Formularë dokumentesh dhe pasqyrash të mara nga praktika 

ekonomike. 
- Formularë dokumentesh dhe pasqyrash të përgatitura nga 

mësuesi dhe në klasë. 
- Kompjuter. 
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9.  Moduli “Llogaritja dhe dokumentimi i shpenzimeve të zyrës” 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  11 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  LLOGARITJA DHE DOKUMENTIMI I 

SHPENZIMEVE TË ZYRËS 
 

M-17-450-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të llogaritur shpenzimet e 
zyrës dhe dokumentuar ato. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 34 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e praktikës profesionale të 
kl.10 të drejtimit “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi llogarit shpenzimet e shërbimeve të blera dhe të 
kryera, i dokumenton, i paguan dhe arkëton ato. 
Përmbajtja 
- Kontrolli formal i faturave të shërbimeve të blera (telefon, 

ujë, energji, shërbime postare, sigurim, qira, dhe shërbime 
të tjera). 

- Krahasimi i vlerave të shërbimeve me ato të periudhave të 
kaluara dhe ato të parashikuara. 

- Hartimi i pasqyrave përmbledhëse të shpenzimeve të 
shërbimeve të blera për t’u raportuar tek shefi, ose 
përcjellë sektorëve që merren me përpunimin e mëtejshëm 
të tyre. 

- Kontrolli i skadencave të pagesave (për ato shërbime që 
paguhen nga ai vetë) 

- Hartimi i urdhërxhirimeve të pagesave. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kryejë kontrollin e plotë formal dhe të saktësisë së 

faturave të shërbimeve të blera; 
- të krahasojë duke evidentuar saktë shmangiet shpenzimet 

me ato të periudhave të kaluara ose të parashikuara; 
- të hartojë qartë pasqyra të shpenzimeve për shërbime të 

blera në vartësi të qëllimit për të cilin do të përdoren; 
- të kontrollojë saktë skadencat e afateve të pagesave të 

faturave që ka për detyrë t’i paguajë vete; 
- të hartojë saktë urdhërxhirimet për shlyerjen e detyrimeve 

dhe përcjellë ato në bankë; 
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RM 2  Nxënësi llogarit shpenzimet e zyrës që lidhen me punën. 
Përmbajtja 
- Hartimi i pasqyrave në të cilat pasqyrohet prezenca në 

punë e personelit të zyrës. 
- Evidentimi i kohës së paraqitjes në punë të personelit të 

zyrës, orëve të punës jashtë orarit ose në ditë feste. 
- Llogaritja e përafërt e shpenzimeve për pagat e personelit 

të zyrës (ose në mënyrë të pavarur, ose në bashkëpunim 
me sektorin e kontabilitetit). 

- Llogaritja e përafërt e shpenzimeve për shtesat mbi pagat. 
- Planifikimi i shpërblimeve që do të paguhen për punë të 

mirë dhe i personave të cilët do të shpërblehen. 
- Llogaritja e shpenzimeve për shpërblime brenda zyrës. 
- Hartimi i pasqyrave përmbledhëse për paraqitjen e 

shpenzimeve të punës dhe të lidhura me të për zyrën. 
- Llogaritja e shpenzimeve të punës për zyrën. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë pasqyra të qarta për të evidentuar paraqitjen në 

punë, kohën e punës dhe punën jashtë orarit ose në ditë 
feste për çdo punonjës të zyrës; 

- të evidentojë saktë paraqitjen në punë dhe kohën e punës 
të personelit të zyrës; 

- të llogarisë me përafërsi shpenzimet për pagat e personelit 
të zyrës; 

- të llogarisë saktë shpenzimet për shtesat mbi pagat dhe për 
shpërblime të personelit të zyrës; 

- të bashkëpunojë me efikasitet me zyrën e kontabilitetit për 
të llogaritur me saktësi dhe kontrolluar pagat, shtesat dhe 
shpërblimet e personelit të zyrës; 

- të hartojë pasqyra të qarta përmbledhëse të shpenzimeve 
që lidhen me punë e personelit të zyrës; 

- të llogarisë saktë shpenzimet e zyrës për personel duke 
përfshirë gjithë elementët e tyre, që lidhen me punën dhe 
jo vetëm pagat. 

 
RM 3  Nxënësi llogarit shpenzimet materiale të zyrës. 

Përmbajtja 
- Hartimi i pasqyrave përmbledhëse për pasqyrimin e 

materialeve të zyrës të konsumuara sipas periudhave në 
sasi, lloje dhe vlerë. 

- Pasqyrimi në vazhdimësi i materialeve të konsumuara 
duke përdorur pasqyrat përkatëse. 

- Ndjekja e ecurisë së konsumit të materialeve të zyrës duke 
kryer krahasime me periudhat e kaluara dhe me konsumin 
e planifikuar. 

- Llogaritja e vlerave të materialeve të zyrës të konsumuara 
sipas periudhave (muajve, tremujorëve ose për vitin 
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ushtrimor). 
- Hartimi i informacioneve përmbledhëse për përgjegjësin e 

sektorit/departamentit, ose sektorët e tjerë të interesuar, 
mbi shkallën dhe efikasitetin e përdorimit të materialeve të 
zyrës. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë pasqyra të qarta për pasqyrimin e përdorimit të 

materialeve të zyrës sipas llojeve, sasive dhe vlerave 
përkatëse; 

- të pasqyrojë shpenzimet e materialeve të zyrës në sasi dhe 
vlerë në pasqyrat përkatëse; 

- të llogarisë saktë sasinë dhe vlerën e materialeve të zyrës 
të konsumuara; 

- të hartojë informacione të sakta dhe të qarta për drejtuesit 
e ndërmarrjes dhe sektorët e tjerë të interesuar lidhur me 
konsumin e materialeve të zyrës; 

- të ndjekë me efikasitet ecurinë e konsumit të materialeve 
të zyrës duke e krahasuara atë me konsumin e parashikuar 
ose atë të periudhave të kaluara. 

 
RM 4  Nxënësi dokumenton, llogarit dhe regjistron shpenzimet e 

kryera për udhëtim e dieta, pritje e dhurata. 
Përmbajtja 
- Hartimi i pasqyrave të qarta për pasqyrimin e shpenzimeve 

të kryera nga drejtuesit e ndërmarrjes për udhëtim, dieta, 
pritje e dhurata. 

- Kontrolli formal i dokumenteve të shpenzimeve. 
- Kontrolli i saktësisë së shumave të faturuara dhe 

konsumuara dhe kryerja e korrigjimeve të nevojshme. 
- Pasqyrimi i vlerave të dokumenteve verifikuese të 

shpenzimeve në pasqyrën përkatëse. 
- Kontrolli i ecurisë së shpenzimeve duke i krahasuar me 

periudhat e kaluara dhe me shumat e parashikuara. 
- Përcjellja e dokumenteve të shpenzimeve në zyrën e 

kontabilitetit për procedim të mëtejshëm. 
- Llogaritja e shumës së shpenzimeve të përgjegjësit të 

sektorit/departamentit për udhëtime, dietë, pritje dhurata. 
- Hartimi i raporteve informuese mbi ecurinë e shpenzimeve 

për shërbime, pritje e dhurata. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të hartojë pasqyra të qarta për pasqyrimin e shpenzimeve 

të kryera nga përgjegjësi i sektorit/departamentit për 
udhëtime, dieta, pritje e dhurata; 

- të kryejë saktë kontrollin formal të dokumenteve 
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vërtetuese të shpenzimeve për udhëtim, dietë, pritje e 
dhurata dhe të saktësisë së shumave të tyre; 

- të pasqyrojë qartë në pasqyrën përkatëse të gjitha këto 
shpenzime; 

- të llogarisë saktë shumën e shpenzimeve të kryera nga 
përgjegjësi i sektorit/departamentit për udhëtime, dieta, 
pritje e dhurata; 

- të ndjekë dhe kontrollojë me efektivitet ecurinë e këtyre 
shpenzimeve duke kryer dhe krahasimet me periudhat e 
kaluara dhe me shumat e parashikuara; 

- të hartojë raporte të sakta dhe të qarta informuese dhe 
analizuese në lidhje me këto lloje shpenzimesh; 

- të përcjellë dokumentet verifikuese të këtyre shpenzimeve 
në sektorët përkatës, që i përpunojnë më tej ato. 

 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore. 
- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 

mundur dokumentet dhe shembujt konkretë të marrë nga 
praktika. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të dokumentuar, llogaritur dhe regjistruar çdo shpenzim. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
për llogaritjen e shpenzimeve të zyrës. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për dokumentimin dhe evidentimin e 
shpenzimeve të zyrës. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore. 
- Materiale kancelarie. 
- Formularë dokumentesh dhe pasqyrash të mara nga praktika 

ekonomike. 
- Formularë dokumentesh dhe pasqyrash të përgatitura nga 

mësuesi dhe në klasë. 
- Kompjuter. 
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10.  Moduli “Komunikimi brenda dhe jashtë njësisë ekonomike” 

 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  11 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  KOMUNIKIMI BRENDA DHE JASHTË 

NJËSISË EKONOMIKE 
 

M-17-305-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të komunikuar dhe 
udhëhequr bisedat me klientët dhe bashkëpunëtorët, duke njohur 
kërkesat e tyre dhe duke i nxituar ata për blerje. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 85 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e praktikës profesionale të 
kl.10 të drejtimit “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi demonstron profesionalizëm në formimin e figurës 
së tij profesionale personale në ndërmarrje. 
Përmbajtja 
- Demonstrimi i vetive pozitive personale.  
- Kujdesi për dukjen e jashtme në vendin e punës. 
- Demonstrimi i etikës në punë. 
- Ruajtja e fshehtësisë së firmës. 
- Zbatimi i  rregullave dhe protokollit të ndërmarrjes/firmës. 
- Zbatimi i rregullave dhe procedurave të kompanisë duke 

përfshirë sigurinë dhe sigurimin. 
- Njohja dhe respektimi i standardeve të ndryshme kulturore 

të klientëve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të demonstrojë veti pozitive personale, dhe të jetë i qetë, të 

ketë vetë-kontroll, të jetë gjakftohtë, fleksibël, të krijojë 
besim, të jetë iniciator dhe krijues; 

- të kujdeset për dukjen e jashtme në vendin e punës, pra të 
jetë me veshje të përshtatshme, të pastër dhe të rregullt; 

- të demonstrojë etikë në punë duke respektuar orarin e 
punës, duke treguar siguri në kryerjen e punës, të jetë i 
besueshëm, i ndershëm dhe të shfaqë kënaqësi në punën që 
e bën; 

- të ruajë gjithmonë fshehtësitë e firmës ku është i punësuar; 
- të zbatojë kurdoherë rregullat dhe protokollin e 

ndërmarrjes; 
- të respektojë standardet e ndryshme kulturore të klientëve. 
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RM 2  Nxënësi krijon raporte njerëzore dhe profesionale të 

domosdoshme për sukses në vendin e punës. 
Përmbajtja 
- Demonstrimi i interesimit dhe entuziazmit. 
- Demonstrimi i qëndrimeve pozitive mendore. 
- Demonstrimi i vetive  për të qenë bashkëveprues. 
- Demonstrimi i sinqeritetit, qetësisë dhe taktikës.  
- Demonstrimi i gatishmërisë për të pranuar vërejtjet dhe për 

t’i shfrytëzuar ato në mënyrë konstruktive. 
- Demonstrimi i dëshirës/gatishmërisë për të pranuar 

përgjegjësitë e punës. 
- Shfaqja e gatishmërisë për të pranuar përgjegjësinë për një 

veprim të kryer mirë ose jo. 
- Shfaqja e aftësisë kritike të të menduarit për zgjidhjen e 

problemeve. 
- Nxitja e punës në ekip për të përmirësuar cilësinë e punës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të demonstrojë interesim dhe entuziazëm në vendin e 

punës; 
- të demonstrojë qëndrime pozitive mendore; 
- të demonstrojë veti për të qenë bashkëveprues; 
- të demonstrojë sinqeritet, qetësi dhe taktikë; 
- të demonstrojë gatishmërinë për të pranuar vërejtjet dhe 

për t’i shfrytëzuar ato në mënyrë konstruktive; 
- të demonstrojë dëshirën/gatishmërinë për të pranuar 

përgjegjësitë e punës; 
- të shfaqë gatishmërinë për të pranuar përgjegjësinë për një 

veprim të kryer mirë ose jo; 
- të shfaqë aftësi kritike të menduarit për zgjidhjen e 

problemeve; 
- të nxisë punën në grup për të përmirësuar cilësinë e punës. 

                            
RM 3  Nxënësi pret dhe informon klientët dhe të tretët. 

Përmbajtja 
- Pritja dhe akomodimi i klientit. 
- Informimi i klientit. 
- Përdorimi i teknikave të ndryshme të komunikimit me 

klientin. 
- Zgjedhja e mënyrës më të përshtatshme të komunikimit në 

vartësi me klientin dhe karakteristikat e tij. 
- Trajtimi i individualizuar i klientit. 
- Krijimi klientit i një mjedisi dhe kushteve të përshtatshme 

për ta mbajtur atë sa më gjatë. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 



 57

Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të presë dhe akomodojë klientin në mënyrën e duhur; 
- të informojë saktë, qartë, në kohën dhe mënyrën e 

përshtatshme, klientin; 
- të përdorë me efektivitet mënyra të ndryshme komunikimi 

me klientët; 
- të përcaktojë drejt mënyrën më të përshtatshme të 

komunikimit në vartësi të llojit të klientit dhe kërkesave të 
tij; 

- të trajtojë drejt çdo klient në mënyrë individuale; 
- të krijojë për klientin një mjedis të përshtatshëm dhe 

komod për ta mbajtur atë sa më gjatë në ndërmarrje. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore dhe 
në ndërmarrje. 

- Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur 
demonstrimet konkrete për të shpjeguar veprimet që duhet të 
ndërmerren gjatë komunikimit në raport me klientët. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete për të 
shfaqur aftësitë e tyre për mënyrën e sjelljes në vendin e punës, 
ndaj klientëve dhe bashkëpunëtorëve.  

- Mund të përdoret loja me role, ku një nxënës të luaj rolin e 
klientit dhe tjetri rolin e ofruesit të produkteve ose shërbimeve, 
duke krijuar situata të ndryshme problemore dhe duke i zgjidhur 
ato. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve, të zbatohet demonstrimi praktik i 
aftësive të fituara. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Zyra mësimore. 
- Mjete të ndryshme kancelarie. 
- Mjete demonstruese si pamje filmike, reklama produktesh dhe 

firmash, etj. 
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11.  Moduli “Prezantimi” 

 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  11 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  PREZANTIMI  

 
M-17-300-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të hartuar dhe prezantuar 
materiale me tematika të ndryshme. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 
 

 85 orë mësimore 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e praktikës profesionale të 
kl.10 të drejtimit “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I. 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi përgatit informacionin që do të prezantohet. 
Përmbajtja 
- Përmbledhja dhe renditja e informacionit. 
- Përcaktimi i çështjeve themelore që do të evidentohen. 
- Hartimi strukturës së prezantimit ose publikimit (hyrje, 

zhvillim, përfundime). 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përmbledhë dhe renditë saktë informacionin që do të 

prezantohet; 
- të përcaktojë saktë çështjet themelore që do të evidentohen 

në prezantim; 
- të hartojë një strukturë të qartë të prezantimit që do të 

kryhet. 
                            

RM 2  Nxënësi përgatit prezantimin. 
Përmbajtja 
- Përcaktimi i mënyrës me të cilën do të kryhet prezantimi. 
- Përgatitja e prezantimit me lexim. 
- Përgatitja e prezantimit me bashkëbisedim. 
- Përdorimi i software-ve që përdoren për prezantime. 
- Përgatitja e prezantimit digjital. 
- Përgatitja e publikimit me tekst dhe materiale të tjera të 

shkruara. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përcaktojë mënyrën me të cilën do të kryhet prezantimi; 



 59

- të përgatisë dhe organizojë një prezantim të plotë dhe të 
qartë me lexim; 

- të përgatisë saktë një prezantim me bashkëbisedim; 
- të hartojë një prezantim duke përdorur software-ë të 

posaçëm; 
- të përgatisë me cilësi tekstin dhe materialet e tjera të 

shkruara që do të publikohen, ose që do të shoqërojnë 
prezantimin. 

                            
RM 3  Nxënësi kryen prezantimin. 

Përmbajtja 
- Roli dhe mënyra e transmetimit të fjalës tek dëgjuesi. 
- Mënyra e zgjedhjes së shembujve, opinioneve, statistikave 

që mund të jepen gjatë një ligjërate. 
- Roli i përdorimit të gjuhës së trupit. 
- Kontakti me vështrim. 
- Qëndrimi, gjestet, mimika, lëvizja e trupit. 
- Zëri, qartësia, volumi, ritmi, toni, theksi, përdorimi i 

mikrofonit, sjellja me pyetjet. 
- Veshja, distanca, prania gjatë një ligjërate. 
- Kryerja e prezantimit në Power-Point. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje-përgjigje me gojë. 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përshkruajë qartë se cili është roli i fjalës dhe mënyra e 

transmetimit të saj tek dëgjuesi; 
- të sqarojë se si duhen përzgjedhur shembujt, opinionet, 

statistikat që mund të përdoren gjatë një prezantimi; 
- të zgjedhë në mënyrë të përshtatshme nga praktika e 

ndërmarrjes shembuj, statistika dhe opinione gjatë 
prezantimeve konkrete; 

- të përdorë në mënyrë efikase gjuhën e trupit gjatë 
prezantimit; 

- të shfrytëzojë siç duhet gjatë prezantimit konkret kontaktet 
me vështrim për të nxitur interesin e dëgjuesve të 
prezantimit; 

- të përdorë gjatë prezantimit në mënyrë sa më efikase 
ndryshimet në volumin, tonin, ritmin, theksin e zërit, për të 
tërhequr vëmendjen dhe nxitur interesin në momente dhe 
situata të ndryshme gjatë prezantimit; 

- të përdorë siç duhet mikrofonin; 
- të vishet në mënyrë të përshtatshme për një prezantim; 
- të dijë të vlerësojë dhe ruajë sipas rastit distancën e 

nevojshme hapësinore me pjesëmarrësit në prezantim; 
- të kryejë prezantime të sakta dhe interesante në Power-

Point. 
 
Udhëzime për  - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore. 
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zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur dokumentet dhe shembujt konkretë të marrë nga 
praktika. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të hartuar prezantimet dhe paraqitur ato. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për hartimin dhe 
kryerjen e prezantimeve. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore. 
- Formularë dokumentesh dhe pasqyrash të përgatitura nga 

mësuesi dhe në klasë. 
- Kompjuter. 
- Printer. 
- Letër A4. 
- Projektor (Bimer). 
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12.  Moduli “Sigurimi, përpunimi dhe administrimi i informacionit” 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  11 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  SIGURIMI, PËRPUNIMI DHE ADMINISTRIMI 

I INFORMACIONIT 
 

M-17-297-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të siguruar informacionin 
nga burime të ndryshme, përpunuar dhe administruar atë në mënyrë të 
përshtatshme. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 68 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e praktikës profesionale të 
kl.10 të drejtimit “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I.  
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi evidenton burimet eventuale të informacionit për 
ndërmarrjen. 
Përmbajtja 
- Sigurimi i informacionit nga kontaktet e vazhdueshme me 

të tretë. 
- Sigurimi i informacionit nëpërmjet marketingut. 
- Sigurimi i informacionit nga burimet zyrtare. 
- Sigurimi i informacionit nga mediet. 
- Hartimi i listave për ndarjen e detyrave për sigurimin në 

vazhdimësi të informacioneve në ndërmarrje. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të sigurojë informacione sa më të plota dhe të 

përshtatshme nga kontaktet e vazhdueshme me klientët, 
furnitorët, investitorët, etj, gjatë veprimeve të 
vazhdueshme të biznesit; 

- të hartojë saktë formularë dhe pyetësorë të qartë për 
sigurimin e informacionit nëpërmjet fushatave të 
marketingut; 

- të kërkojë, gjejë dhe mbledhë informacionin nga burime të 
ndryshme zyrtare (gazeta, botime ligjore,etj); 

- të evidentojë mediet dhe emisionet nga të cilat mund të 
sigurohen informacione në interes të biznesit; 

- të hartojë listat e detyrave për sigurimin e informacioneve 
në vazhdimësi. 
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RM 2  Nxënësi siguron në mënyrë të orientuar informacionin nga 
interneti dhe e ruan atë në mënyrë të përshtatshme. 
Përmbajtja 
- Evidentimi i “Motorit të kërkimit”. 
- Evidentimi i fjalëve kyç për kërkimin. 
- Evidentimi i faqeve të cilat përmbajnë informacion të 

përshtatshëm. 
- Kontrolli në vazhdimësi duke përdorur fjalë të reja kyç 

dhe duke kërkuar faqe të reja. 
- Ruajtja e faqeve të përshtatshme në “my favorites”. 
- Organizimi i “My Favorites”.  
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të evidentojë  saktë “motorin e kërkimit” të informacionit 

në internet; 
- të evidentojë fjalët kyç të përshtatshme për kërkimin e 

informacionit në Internet; 
- të evidentojë faqe të cilat përmbajnë informacionin e 

përshtatshëm për ndërmarrjen; 
- të kryejë në vazhdimësi ri kontrolle të sakta dhe të plota 

duke provuar fjalët kyç të gjetura dhe saktësinë e 
informacionin në dispozicion; 

- të ruajë saktë në “my favorites” adresat në të cilat gjendet 
informacion i përshtatshëm për ndërmarrjen; 

- të organizojë “my favorites” në mënyrë të përshtatshme 
sipas qëllimeve të ndërmarrjes dhe llojit të 
informacioneve. 

                            
RM 3  Nxënësi siguron informacione nëpërmjet E-Mail dhe 

organizon ruajtjen dhe administrimin e tij. 
Përmbajtja 
- Sigurimi i adresave E-Mail nga ku mund të kërkohen 

informacione të ndryshme. 
- Ruajtja e adresave ne “Address Book” në kompjuter. 
- Dërgimi i E-Mail në adresat e evidentuara. 
- Seleksionimi i informacioneve të marra nëpërmjet E-Mail. 
- Grupimi në Folder-a e mailbox sipas destinacionit. 
- Ruajtja e E-Mail të dërguara ose të marra sipas Folder-ave 

të krijuar. 
- Përcjellja e informacioneve të siguruar nëpërmjet E-Mail 

për të gjithë të interesuarit në ndërmarrje. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kërkojë dhe evidentojë adresa të e-mail në të cilat mund 

të drejtohet për kërkimin e informacionit; 
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- të ruajë saktë në Address Book në kompjuter adresat në 
dispozicion; 

- të dërgojë dhe presë në rregull E-Mail për të kërkuar dhe 
marrë informacione; 

- të seleksionojë siç duhet informacionet e marra dhe 
evidentojë ato të nevojshme në vazhdimësi; 

- të grupojë saktë folderat e mailbox sipas destinacionit të 
E-Mail që ato përmbajnë; 

- të ruajë saktë E-Mail-et në folderat përkatës; 
- të përcjellë me korrektësi dhe në kohën e duhur 

informacionin tek të gjithë të interesuarit për të në 
ndërmarrje. 

 
RM 4  Nxënësi përpunon informacionin e siguruar nga burime të 

ndryshme duke ia përshtatur nevojave të ndërmarrjes. 
Përmbajtja 
- Shqyrtimi dhe seleksionimi i informacionit në vartësi të 

përdorshmërisë së tij në ndërmarrje. 
- Eliminimi i informacionit të panevojshëm ose të tepërt. 
- Grupimi i informacioneve sipas qëllimeve për të cilat ai 

mund të përdoret. 
- Grupimi i informacioneve sipas sektorëve të ndërmarrjes 

që do ta përdorin. 
- Etiketimi i informacioneve të shkruara në varësi të 

mënyrës së grupimit. 
- Vënia në dispozicion e informacionit hallkave të ndryshme 

të ndërmarrjes të cilave mund t’u nevojitet. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të shqyrtojë me përgjegjshmëri dhe cilësi informacionin e 

mbledhur duke veçuar atë të panevojshëm nga ai që do të 
përdoret në vazhdimësi; 

- të grupojë saktë informacionet e mbledhura nga burime të 
tjera në vartësi të qëllimeve për të cilat ai mund të 
përdoret; 

- të grupojë saktë informacionin sipas sektorëve dhe zyrave 
të ndërmarrjes që do ta përdorin atë; 

- të etiketojë qartë informacionet e mbledhuar që të mund të 
gjehen sa më lehtë dhe të mund të përdoren në vazhdimësi.

 
RM 5  Nxënësi ruan informacionin e siguruar nga burime të 

ndryshme. 
Përmbajtja 
- Krijimi i arkivave për informacionet e shkruara që mund të 

përdoren në të ardhmen. 
- Hartimi i listave për informacionet të cilat mund të 

sigurohen në vazhdimësi nga media të ndryshme. 
- Krijimi i një biblioteke të organizuar sipas llojeve për të 
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gjitha informacionet zyrtare që sigurohen nga ndërmarrja. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të krijojë arkiva të organizuar në mënyrë të përshtatshme 

për ruajtjen e informacioneve të shkruara; 
- të hartojë lista të sakta dhe të qarta për burimet mediatike 

të informacionit; 
- të krijojë një bibliotekë të organizuar dhe lehtësisht të 

përdorshme nga të gjithë të interesuarit, për informacionet 
zyrtare dhe legjislacionin në ndërmarrje. 

 
RM 6  Nxënësi organizon dhe administron bankat elektronike të  

të dhënave në ndërmarrje. 
Përmbajtja 
- Organizimi i bankës së të dhënave duke përdorur 

programin e përshtatshëm në kompjuter. 
- Evidentimi i kritereve të mundshme në bazë të të cilëve do 

të bëhet kërkimi i informacionit. 
- Përcaktimi i renditjes. 
- Hedhja e informacionit në bankën e të dhënave. 
- Lidhja në rrjet e tërë përdoruesve eventualë të bankës 

elektronike të të dhënave. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përmbledhë dhe evidentojë informacionet të cilat do të 

përmblidhen në bankën elektronike të të dhënave; 
- të përcaktojë kritere të qarta mbi bazën e të cilëve do të 

kërkohet informacioni nga banka elektronike e të dhënave; 
- të përcaktojë një renditje domethënëse dhe të qartë të 

informacionit në bankën e të dhënave; 
- të mbartë me saktësi informacionin në bankën e të 

dhënave; 
- të vendosë lidhje në rrjet për përdorimin e bankës 

elektronike të të dhënave nga tërë të interesuarit në 
ndërmarrje; 

- të përdorë saktë bankën elektronike të të dhënave. 
 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore dhe 
në ndërmarrje. 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur dokumentet dhe shembujt konkretë të marrë nga 
praktika. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të siguruar, përpunuar dhe administruar informacione të 
ndryshme. 

- Ata duhet të nxiten të diskutojnë në lidhje me proceset e punës 
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për sigurimin, përpunimin dhe administrimin e informacionit. 
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 

shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për dokumentimin dhe evidentimin e 
shpenzimeve dhe të ardhurave të tjera të veprimtarisë. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore. 
- Materiale kancelarie. 
- Informacione të shkruara ose elektronike të siguruar nga burime 

të ndryshme. 
- Kompiuter. 
- Lidhje Interneti. 
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13.  Moduli “Organizimi i udhëtimeve zyrtare” 
 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  11 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  ORGANIZIMI I UDHËTIMEVE ZYRTARE  

 
M-17-451-11 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i aftëson nxënësit të kryejnë veprimet e nevojshme për 
përgatitjen e udhëtimeve zyrtare të punonjësve të një institucioni, 
organizate apo kompanie. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 51 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësit duhet të kenë përfunduar modulet e praktikës profesionale të 
kl.10 të drejtimit “Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot)”, niveli I. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi kryen veprimet paraprake për udhëtimin zyrtar. 
Përmbajtja 
- Njoftimet për aktivitetin. 
- Përcaktimi i mjetit/ mjeteve të udhëtimit.  
- Përzgjedhja e hotelit, gesthauzit, apo ndonjë vendqëndrimi 

tjetër. 
- Marrja e ofertave nga agjencitë e udhëtimit. 
- Informacioni për marrjen e vizave. 
- Informacioni për gjetjen e përkthyesit. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të bëjë njoftimet për aktivitetin, në bazë të ftesës, apo 

axhendës së përpiluar nga vetë institucioni/ organizata; 
- të përcaktojë mjetin/ mjetet e udhëtimit, në bazë të 

largësisë, mundësive të transportit, çmimeve etj.; 
- të përzgjedhë hotelin, gesthauzin (shtëpinë e pritjes), apo 

ndonjë vendqëndrimi tjetër, në varësi të kushteve të vendit 
mikpritës; 

- të marrë ofertat nga agjencitë e udhëtimit; 
- marrë informacionin e nevojshëm për marrjen e vizave (në 

së është e nevojshme), duke kontaktuar me ambasadat 
përkatëse; 

- të marrë informacion për gjetjen e përkthyesit (në se del e 
nevojshme). 

                            
RM 2  Nxënësi kryen veprimet për organizimin e udhëtimit 

zyrtar. 
Përmbajtja 
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- Blerja e biletave të udhëtimit. 
- Ndjekja e procedurave për marrjen e vizave. 
- Përgatitja e materialeve të punës për takimet, seminaret, 

workshopet etj. 
- Përgatitja e pajisjeve që do të merren me vete nga personi/ 

personat për udhëtim. 
- Përzgjedhja e dhuratave simbolike. 
- Kontaktimi dhe informimi i përkthyesit. 
- Organizimi i transportit për tek vendi i nisjes dhe 

mbrritjes. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të bëjë blerjen e biletave të udhëtimit tek agjencia e 

udhëtimit e përzgjedhur si ofruesja më e përshtatshme; 
- të marrë formularët e aplikimit në ambasadën përkatëse; 
- të kryejë pagesat e siguracionit pranë agjencive të 

sigurimeve; 
- të përpilojë notën verbale nga institucioni/ organizata për 

punonjësit që do të pajisen me viza; 
- të përgatisë materialet e punës për takimet, seminaret, 

workshopet etj., duke bërë shumëfishimin e tyre, 
përgatitjen e dosjeve me dokumentacionin e duhur etj.; 

- të ndjekë përgatitjen e pajisjeve dhe mjeteve të tjera që do 
të merren me vete nga personi/ personat që do të 
udhëtojnë; 

- të përzgjedhë dhuratat simbolike, në rast takimesh zyrtare 
të rëndësishme; 

- të kontaktojë përkthyesin (në se del e nevojshme) duke e 
informuar për detyrat e tij dhe aspektet e tjera që lidhen 
me udhëtimin zyrtar; 

- të organizojë transportin për tek vendi i nisjes dhe 
mbrritjes - aeroport, port etj. - në varësi të mjetit dhe kohës 
së udhëtimit. 

 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore. 
- Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur 

demonstrimet konkrete për kryerjen e veprimeve për 
organizimin e udhëtimeve zyrtare, si kontaktimi i agjencive të 
udhëtimit, amabasadës, përpilimin e notës verbale, blerjen e 
biletave, pagesën e siguracioneve, përzgjedhjen e dhuratave 
simbolike etj. 

- Mësuesi mund të përdorë lojën me role gjatë zhvillimit të 
modulit për situatat e ndryshme që mund të paraqiten gjatë 
zhvillimit të modulit dhe për marrjen e informacioneve konkrete 
(p.sh. nga agjencitë e udhëtimit). 

- Nxënësit duhet të angazhohen në punë konkrete për kryerjen e 
veprimeve të mësipërme për organizimin e udhëtimeve zyrtare. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
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shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për kryerjen e veprimeve për organizimin e 
udhëtimeve zyrtare. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

 
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore. 
- Materiale kancelarie. 
- Mostra dhuratash simbolike ose makete të tyre; 
- Harta të ndryshme. 
- Guida. 
- Kompjuter. 
- Lidhje me Internet 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69

X. Përshkruesit e moduleve të praktikës profesionale me zgjedhje të 
detyruar 
 

1.  Moduli “Marrëdhëniet e biznesit të vogël me shtetin 1” 

 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  10 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  MARRËDHËNIET E BIZNESIT TË VOGËL ME 

SHTETIN 1 
 

M-17-452-10 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të hartuar deklarata të 
thjeshta tatimore në një biznes të vogël 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 72 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 
 

 Nxënësi duhet të ketë përfunduar arsimin e detyruar. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi harton kontratën me inspektoratin e punës për 
personelin e punësuar. 
Përmbajtja 
- Normativat ligjore mbi vendosjen e marrëdhënieve me 

institucionet shtetërore të cilat rregullojnë dhe kontrollojnë 
marrëdhëniet me të punësuarit. 

- Hartimi i kartelave personale për të punësuarit e zyrës (ose 
dhe të biznesit të vogël). 

- Hartimi i listave përmbledhëse për personelin, të drejtat 
dhe detyrimet e punëmarrësit lidhur me të. 

- Plotësimi i deklaratës në inspektoratin e punës. 
- Dorëzimi i deklaratës, hartimi i kontratës dhe regjistrimi 

në inspektoratin e punës. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të interpretojë saktë normativat ligjore që rregullojnë 

marrëdhëniet e biznesit të vogël me inspektoratin e punës 
për të punësuarit; 

- të hartojë dhe plotësojë kartela personale të qarta për 
secilin prej të punësuarve të zyrës, në të cilat të 
përmblidhen të dhënat e tyre personale, në funksion të 
transparencës me inspektoratin e punës; 



 70

- të plotësojë saktë deklaratën për inspektoratin e punës; 
- të hartojë saktë kontratën me inspektoratin e punës dhe të 

kryejë siç duhet veprimet e dorëzimit të saj dhe regjistrimit 
përkatës. 

                            
RM 2  Nxënësi harton kontratën me institutin e sigurimeve për 

sigurimet e detyrueshme shoqërore dhe shëndetësore. 
Përmbajtja 
- Normativat ligjore mbi sigurimin e personelit. 
- Hartimi i regjistrit për sigurimet dhe regjistrimi i  

personelit të zyrës në të. 
- Plotësimi i deklaratës për Institutin e Sigurimeve 

Shoqërore e Shëndetësore. 
- Dorëzimi i deklaratës dhe regjistrimi për sigurimet e 

detyrueshme shëndetësore dhe shoqërore. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të interpretojë saktë normativat ligjore mbi sigurimin 

shëndetësor dhe shoqëror të personelit; 
- të hartojë në mënyrë të qartë dhe transparente regjistrin e 

personelit të zyrës për efekt të sigurimeve shoqërore; 
- të plotësojë saktë deklaratën për Institutin e Sigurimeve 

Shoqërore e Shëndetësore; 
- të kryejë veprimet e plota dhe të sakta për dorëzimin e 

deklaratës dhe regjistrimin për sigurimet e detyrueshme 
shoqërore e shëndetësore. 

                            
RM 3  Nxënësi çel dhe plotëson librezat e sigurimeve 

shëndetësorë për secilin punonjës të zyrës. 
Përmbajtja 
- Plotësimi i librezave me tërë elementët e domosdoshëm që 

u japin vlerë pranë institutit të sigurimeve. 
- Mbartja në libreza e të gjitha informacioneve personale të 

personit përkatës. 
- Plotësimi i përmuajshëm i librezave me shumat e 

derdhjeve sipas listë pagesave të sigurimeve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të plotësojë saktë, pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore 

e Shëndetësore, me tërë elementët e domosdoshëm librezat 
e sigurimeve shëndetësore për secilin të punësuar të zyrës; 

- të mbartë saktë, në librezat përkatëse, informacionet 
personale për secilin të punësuar të zyrës; 

- të plotësojë saktë, çdo muaj, librezat sipas derdhjeve të 
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kryera nga çdo i punësuar i zyrës. 
 

RM 4  Nxënësi harton deklaratat për sigurimet shoqërore dhe 
shëndetësore dhe kryen kuadrimin përkatës vjetor (për 
biznesin e vogël). 
Përmbajtja 
- Normativat ligjore mbi deklaratat e sigurimeve shoqërore 

dhe shëndetësore. 
- Përmbajtja e deklaratave të sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore. 
- Plotësimi i deklaratës së sigurimeve shëndetësore. 
- Plotësimi i deklaratës së sigurimeve shoqërore. 
- Dorëzimi i deklaratave në institutin e sigurimeve. 
- Hartimi i listave përmbledhëse kuadruese për derdhjet e 

kryera 
- Kuadrimi vjetor me institutin e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të interpretojë saktë normativat ligjore mbi deklarimin 

periodik të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. 
- të dallojë elementet përmbajtjesore të deklaratave 

periodike të sigurimeve të detyrueshme; 
- të plotësojë saktë deklaratat e sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore; 
- të kryejë veprimet e sakta dhe të plota të dorëzimit të 

deklaratave dhe rregullimit të marrëdhënieve me Institutin 
e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore; 

- të hartojë lista të plota kuadruese për derdhjet periodike të 
secilit prej pjesëtarëve të personelit dhe t’i plotësojë saktë 
ato; 

- të kryejë veprimet e plota dhe të sakta për kuadrimin vjetor 
me Institutin e Sigurimeve Shoqërore e Shëndetësore. 

 
RM 5  Nxënësi harton deklaratat e xhiros dhe shpenzimeve (për 

biznesin e vogël). 
Përmbajtja 
- Normativat ligjore mbi deklarimin e shpenzimeve dhe 

xhiros në biznesin e vogël. 
- Përmbajtja e deklaratave të shpenzimeve dhe xhiros për 

biznesin e vogël. 
- Plotësimi i deklaratave për shpenzimet dhe xhiron në 

biznesin e vogël 
- Dorëzimi i deklaratave në zyrën e tatimeve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje-përgjigje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit. 
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Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të interpretojë saktë normativat ligjore mbi deklarimin e 

shpenzimeve dhe xhiros në biznesin e vogël; 
- të përshkruajë saktë dokumentet që duhen plotësuar për 

vërtetimin e shpenzimeve në biznesin e vogël dhe mënyrën 
e përmbledhjes dhe paraqitjes së tyre; 

- të dallojë elementet përmbajtjesore të deklaratave të 
shpenzimeve dhe xhiros së biznesit të vogël; 

- të plotësojë saktë këto deklarata; 
- të kryejë saktë veprimet e plota të dorëzimit të deklaratave 

dhe rregullimit të marrëdhënieve me shtetin për xhiron dhe 
shpenzimet. 

 
RM 6  Nxënësi harton deklaratën e të ardhurave personale të të 

punësuarve  (për biznesin e vogël). 
Përmbajtja 
- Normativat ligjore mbi deklarimin e të ardhurave 

personale të të punësuarve në biznesin e vogël. 
- Përmbajtja e deklaratës së të ardhurave personale të të 

punësuarve në biznesin e vogël. 
- Plotësimi i deklaratës të ardhurave personale të të 

punësuarve në biznesin e vogël 
- Dorëzimi i deklaratës në zyrën e tatimeve. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje-përgjigje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të interpretojë saktë normativat ligjore mbi deklarimin e të 

ardhurave personale; 
- të shpjegojë përmbajtjen e deklaratës së të ardhurave 

personale; 
- të plotësojë saktë deklaratën personale të të ardhurave dhe 

atë të të ardhurave personale të të punësuarve në biznesin e 
vogël; 

- të kryejë veprimet e sakta dhe të plota të dorëzimit të 
deklaratës së TAP dhe rregullojë marrëdhëniet me shtetin 
që lindin nga ky lloj tatimi. 

 
Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore të 
shkollës dhe në ndërmarrje. 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet e dokumenteve dhe formularëve të marrë 
nga praktika e ndërmarrjeve ekonomike. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të hartuar deklaratat e ndryshme në kushtet e një biznesi të 
vogël, në të cilin nuk ka zyrë më vete kontabiliteti ose personeli 
dhe këto veprime kryhen nga vetë asistenti i drejtuesit të 
biznesit ose pronarit. Të gjitha punimet e nxënësit duhet të 
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përfshihen në dosjen e tij personale. 
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 

shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për hartimin e deklaratave të ndryshme për 
sigurimet shoqërore dhe shëndetësore ose ato për zyrën e 
tat@ � �ú �8@  i pranueshëm i modulit do të 
konsiderohet arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të 
realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit. 

- �ú �8@  i pranueshëm i modulit do të konsiderohet 
arritja e kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të 
specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore ose të ndërmarrjes. 
- Materiale kancelarie. 
- Formularë kontratash me Institutin e Sigurimeve për sigurimet 

shoqërore dhe shëndetësore. 
- Formularë deklaratash për xhiron e biznesit të vogël të marra në 

ndërmarrje reale. 
- Formularë deklaratash të tatimit mbi të ardhurat personale. 
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2.  Moduli “Llogaritja dhe dokumentimi i shpenzimeve të punës” 

 
Drejtimi:  Ekonomi-Biznes/Administrim zyre (pilot) 
Niveli:  I 
Klasa:  10 
 

PERSHKRUESI I MODULIT 
Titulli  LLOGARITJA DHE DOKUMENTIMI I 

SHPENZIMEVE TË PUNËS 
 

M-17-453-10 

Qëllimi i 
modulit 

 
 

Një modul që i pajis nxënësit me aftësi për të llogaritur dhe 
dokumentuar shpenzimet e punës. 
 

Kohëzgjatja e 
modulit 

 72 orë mësimore 
 
 

Niveli i 
parapëlqyer  
për pranim 

 Nxënësi duhet të ketë përfunduar arsimin e detyrueshëm. 
 

Rezultatet e të 
mësuarit (RM), 
përmbajtja dhe 
proçedurat e 
vlerësimit 

 RM 1 Nxënësi harton listë-pagesën e pagave dhe pasqyron në të 
shpërblimet bruto të personelit të zyrës. 
Përmbajtja 
- Normativat ligjore mbi përmbajtjen dhe hartimin e listë- 

pagesave. 
- Hartimi i pasqyrave model të listë-pagesave sipas 

normativave ligjore në fuqi. 
- Regjistrimi në listë-pagesë i shpërblimeve sipas sasisë dhe 

cilësisë së punës së kryer të mbartura nga pasqyrat 
përmbledhëse. 

- Regjistrimi në listë-pagesë i shtesave mbi shpërblimet për 
punë të kryer jashtë orarit ose ditë festash. 

- Llogaritja dhe paraqitja në listë-pagesë e shpërblimeve 
bruto për secilin prej pjesëtarëve të personelit të zyrës. 

Instrumentet e vlerësimit: 
- Pyetje-përgjigje me gojë dhe vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale të nxënësit 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- Të interpretojë saktë normativat ligjore mbi përmbajtjen 

dhe hartimin e listë-pagesave të shpërblimeve të zyrës. 
- Të argumentojë bindshëm domosdoshmërinë e paraqitjes 

në listë-pagesën e shpërblimeve në mënyrë të përmbledhur 
të shpërblimeve të personelit. 

- Të hartojë pasqyra listë-pagesash të pagave duke 
respektuar normativat ligjore në fuqi për hartimin e tyre. 

- Të regjistrojë saktë në listë-pagesën e pagave të zyrës 
shpërblimet e personelit për sasinë dhe cilësinë e punës së 
kryer si edhe shtesat mbi shpërblimet. 
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- Të llogarisë dhe pasqyrojë saktë në listë-pagesë 
shpërblimet bruto për secilin prej pjesëtarëve të personelit, 
si edhe totalin e tyre për zyrën. 

                            
RM 2  Nxënësi llogarit dhe pasqyron në listë-pagesë shpërblimet 

neto të personelit të zyrës. 
Përmbajtja 
- Llogaritja dhe regjistrimi i ndalesave të sigurimeve 

shoqërore. 
- Llogaritja dhe regjistrimi i ndalesave për tatimin mbi të 

ardhurat personale. 
- Llogaritja dhe regjistrimi i ndalesave të tjera. 
- Llogaritja dhe pasqyrimi i shpërblimit neto. 
- Kuadrimi i listë-pagesave. 
- Hartimi i listë-pagesës përmbledhëse. 
- Regjistrimi i informacioneve të listë-pagesave në librin e 

pagave dhe rrogave. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të llogarisë saktë dhe të regjistrojë në listë-pagesa ndalesat 

nga shpërblimet që shkojnë në favor të sigurimeve 
shoqërore; 

- të llogarisë saktë dhe pasqyrojë në listë-pagesë ndalesat e 
tatimeve nga të ardhurat e personelit dhe ndalesat për 
arsye të tjera; 

- të llogarisë saktë dhe evidentojë qartë në listë-pagesë 
shpërblimet neto të personelit; 

- të kuadrojë listë-pagesat; 
- të hartojë saktë listë-pagesën përmbledhëse të 

shpërblimeve të punës; 
- të mbartë saktë informacionet nga listë-pagesa e 

shpërblimeve në librin e pagave dhe rrogave. 
                            

RM 3  Nxënësi harton listë-pagesën e sigurimeve. 
Përmbajtja 
- Pasqyrimi në listë-pagesën e sigurimeve i shpërblimeve 

bruto dhe ndalesave të tjera të llogaritura nga shpërblimet. 
- Plotësimi i listë-pagesave të sigurimeve me numrat e 

sigurimeve shoqërore për çdo të punësuar. 
- Llogaritja dhe regjistrimi në listë-pagesë e kontributit që 

përballohet nga ndërmarrja. 
- Llogaritja dhe pasqyrimi në listë-pagesë e detyrimit total 

ndaj sigurimeve shoqërore për çdo të punësuar dhe për të 
gjithë ndërmarrjes. 

- Mbartja e të dhënave nga listë-pagesa e sigurimeve 
shoqërore në librin e pagave dhe rrogave. 

Instrumentet e vlerësimit: 
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- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të mbartë saktë nga listë-pagesa e shpërblimeve në atë të 

sigurimeve shoqërore gjithë informacionin e nevojshëm; 
- të regjistrojë saktë në listë-pagesën e sigurimeve shoqërore 

numrat e sigurimeve për çdo të punësuar; 
- të llogarisë dhe pasqyrojë qartë në listë-pagesë kontributin 

e sigurimeve shoqërore që përballohet nga ndërmarrja për 
secilin të punësuar dhe në tërësi; 

- të llogarisë dhe pasqyrojë saktë detyrimin total të 
ndërmarrjes ndaj sigurimeve shoqërore; 

- të mbartë saktë listë-pagesën e sigurimeve shoqërore në 
librin e pagave dhe rrogave. 

 
RM 4  Nxënësi rregullon marrëdhëniet me personelin për 

shpërblimet me shtetin dhe sigurimet shoqërore. 
Përmbajtja 
- Pagesa e shpërblimeve nga arka e ndërmarrjes dhe hartimi 

i dokumenteve përkatëse. 
- Pagesa e shpërblimeve nëpërmjet emetimit të çeqeve 

bankare. 
- Pagesa e shpërblimeve me anë të urdhërxhirimit. 
- Plotësimi i deklaratës mbi të ardhurat personale. 
- Hartimi i urdhërxhirimit për detyrimet e tatimeve mbi të 

ardhurat personale. 
- Llogaritja e pagesave të kryera nga ndërmarrja për llogari 

të sigurimeve shoqërore. 
- Llogaritja e detyrimit neto ndaj sigurimeve shoqërore. 
- Plotësimi i urdhërxhirimit të sigurimeve shoqërore. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
- Kontrolli i dosjes personale e nxënësit 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të kryejë pagesën e shpërblimeve nga arka e ndërmarrjes 

duke hartuar dokumentet përkatëse; 
- të kryejë pagesën e shpërblimeve nëpërmjet emetimit të 

çeqeve bankare; 
- të kryejë pagesën e shpërblimeve me anë të 

urdhërxhirimit; 
- të plotësojë saktë deklaratën mbi të ardhurat personale; 
- të hartojë saktë urdhërxhirimin për detyrimet e tatimeve 

mbi të ardhurat personale; 
- të llogarisë pagesat e kryera nga ndërmarrja për llogari të 

sigurimeve shoqërore; 
- të llogarisë saktë detyrimin neto ndaj sigurimeve 

shoqërore; 
- të plotësojë saktë urdhërxhirimin e sigurimeve shoqërore. 
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Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe për vlerësimin 
e nxënësve. 

 - Ky modul duhet të trajtohet në mjediset e zyrave mësimore të 
shkollës dhe në ndërmarrje. 

- Mësuesi i praktikës duhet të përdorë sa më shumë të jetë e 
mundur demonstrimet e dokumenteve dhe formularëve të marrë 
nga praktika e ndërmarrjeve ekonomike. 

- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për 
të dokumentuar punën e kryer, ose kohën e punuar nga 
personeli, hartuar listë-pagesat, regjistruar ato dhe shlyer 
detyrimet që lindin nga marrëdhëniet e punës. 

- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i 
shkallës së arritjes së shprehive praktike për realizimin e 
proceseve të punës për hartimin e regjistrimin e dokumenteve të 
shpërblimeve. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e 
kënaqshme e të gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për 
çdo rezultat të të mësuarit. 

      
Kushtet e 
e domosdoshme 
për realizimin e 
modulit 

 Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të 
sigurohen mjediset, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Mjediset e zyrave mësimore ose të ndërmarrjes. 
- Materiale kancelarie. 
- Formularë listë-pagesash të hartuar në klasë. 
- Formularë listë-pagesash të marra në ndërmarrje reale. 
- Formularë urdhërxhirimesh dhe çeqesh. 

 
 
 


