
Kurrikula: Vetëpunësimi

• Zbulimi i pasionit 
• Ndërtimi dhe ndjekja guximit
• Kuptimi i mundësive të pakufishme të 
burimeve në botën moderne dhe zotërimi i 
burimeve në nivelin që ne mund t’i përdorim 
dhe t’i përvetësojmë ato,
• Vendosja e çmimit për punen tuaj në treg,
• Kombinimi i punës së pavarur dhe 
sipërmarrjes.
Një profesionist i pavarur është një punëtor i 
pavarur që fiton pagë mbi bazën e punës ose 
të detyrës, zakonisht për punë afatshkurtër. 
Përfitimet e vetëpunësimit përfshijnë lirinë 
për të punuar nga shtëpia, një orar fleksibil 
pune dhe një ekuilibër më të mirë punë-jetë.
Sipërmarrja është akti i fillimit dhe drejtimit 
të biznesit tuaj ose një tendencë për të qenë 
krijues dhe të dëshironi të punoni për veten në 
sipërmarrjet tuaja. Një shembull i sipërmarrjes 
është një person që drejton biznesin e tij.

• Puna dhe komunikimi me klientët,
• Kuptimi i kulturës së nevojave të klientëve.    
• Të jesh në hap me procesin mësimor gjatë 
gjithë kohës,
• Krijimi i markës personale dhe vetë-
promovimi në treg,
• Vendosja e vetes atje,
•  Gjetja e një vendi në treg, dhe
• Përcaktimi i ofertës së pjesëmarrësve si të 
vetëpunësuar të ardhshëm.
Si profesionistë të pavarur, studentët mund të 
mos kenë një shef tradicional. Megjithatë, ne 
duhet të kuptojmë se klienti është shefi dhe se 
mbajtja e kufijve profesionalë dhe kënaqja e 
klientit janë të një rëndësie të madhe.
Markimi personal ose vetë-markimi është 
përpjekja e ndërgjegjshme dhe e qëllimshme 
për të krijuar dhe ndikuar në perceptimin 
publik të një individi duke i pozicionuar ata si 
një autoritet në industrinë e tyre, duke rritur 
besueshmërinë e tyre dhe duke u dalluar nga 
konkurrenca, për të avancuar përfundimisht 
karrierën e tyre, për të rritur rrethin e 
ndikimit, dhe për të pasur një ndikim më të 
konsiderueshëm.

Konceptet kyçe Shkathtësitë kyçe



Kursi do të zgjasë për nëntë orë gjithsej për tre 
ditë rresht, duke përfshirë biseda interaktive, 
punë në grup dhe lojë me role. Kjo është koha 
optimale e nevojshme për thellim në materialin 
e trajnimit dhe për në mësim. Detaje të tjera të 
lidhura me kohën janë përshkruar në orarin e 
trajnimit.

Gjatë kursit, do të përdoren mjete të thjeshta 
që janë të arritshme sot për të gjithë, si dhe 
telefona të mençur me aplikacione të mediave 
sociale, Upëork, LinkedIn dhe platforma të tjera 
të mediave sociale për vetë-promovim.
Për një përvojë më të mirë mësimore, 
pjesëmarrësit mund të sjellin laptopë, por kjo 
nuk është e detyrueshme.

Stili i trajnerit quhet mësim fantazmë. Ideja 
e përgjithshme është kjo: eksperti është atje, 
por gjithçka udhëhiqet nga pjesëmarrësit me 
drejtimin dhe mbështetjen e ekspertit. Trajneri 
nuk është dhe nuk duhet të jetë në qendër të 
vëmendjes.
Edhe pse një trainer ekspert zhvillon trajnimin, 
pjesëmarrësit kanë mundësinë të ndërpresin 
trajnerin dhe të kërkojnë sqarime në çdo moment.

I gjithë kursi ka të bëjë me të mësuarit 
së bashku dhe bashkëveprimin. Nuk ka 
rregulla të përcaktuara ose stil të caktuar 
sa I përket trajnimit. Të gjitha sesionet janë 
krijuar për të inkurajuar pjesëmarrjen aktive 
dhe bashkëpunimin me kolegët, përveç 
udhëzimeve të udhëhequra nga instruktorët. 
Kështu, diskutimi kuptimplotë është një 
përbërës thelbësor.
Diskutimi kuptimplotë i referohet llojit të bisedës 
që e çon mësimin përpara. Wolf, Crossen dhe 
Resnick (2006) përshkruajnë tre aspekte të 
diskutimit kuptimplotë:
1. Përgjegjshmëria ndaj komunitetit mësimor.
2. Përgjegjshmëria ndaj njohurive të sakta.
3. Përgjegjshmëria ndaj të menduarit rigoroz.

Këto janë shkathtësitë e buta të nevojshme 
për të marrë pjesë në trajnim:
• Etika e punës dhe qëndrimi profesional,
• Aftesi komunikimi,
• Menaxhimi i kohes,
•  Inteligjenca emocionale, dhe
• Një mori shkathtësish tjera që lidhen me 
atributet personale.
Të gjitha këto shkathësi janë vendimtare për 
suksesin në karrierë. Për më tepër, zgjidhja e 
problemeve, delegimi, motivimi dhe ndërtimi i 
ekipit janë shumë më të menaxhueshme nëse 
pjesëmarrësit tashmë posedojnë shkathtësi 
të buta.

Mendimi kritik, bashkëpunimi, komunikimi dhe 
krijimtaria janë lëndë thelbësore për një karrierë 
të suksesshme. Për më tepër, ndërveprimi 
ndërpersonal dhe një qasje në komunitet janë 
esenciale në atë nivel sa personi të ndihet mjaft 
rehat për t’i zotëruar ato. Kjo është arsyeja pse 
trajnuesi do t’i rrënjosë të gjitha këto aftësi tek 
pjesëmarrësit që ndjekin kursin.
Pjesëmarrësit do të mësohen të aktivizojnë 
mënyrën e të menduarit si të vetëpunësuar 
të ardhshëm dhe të bëhen të vetëdijshëm 
për mjedisin e tyre dhe nevojat e klientëve. 
Si profesionistë të pavarur, ata gjithashtu do 
të mësojnë se si të bashkëpunojnë dhe të 
ndërtojnë rrjetet e tyre. Komunikimi me njerëz 
të ndryshëm do t’i hapë ata për ide të reja, 
duke i ndihmuar ata të kthehen në planet e 
tyre dhe të bëjnë përshtatje dhe ndryshime 
kur është e nevojshme.
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Trajnuesi do të kryejë një vlerësim bazë, do të 
mësojë rreth pritshmërive të studentëve dhe 
do të masë përvojën e tyre në masën më të 
lartë të mundshme. Një vlerësim i dytë do të 
bëhet në fund të kursit për të parë nëse pritjet 
janë përmbushur dhe njohuritë janë fituar.
Mësimet në vetvete janë shumë të hapura 
dhe të shumta në komunikim mes mësuesit 
dhe studentëve, si dhe midis vetë nxënësve. 
Prandaj, mësuesi gjithmonë do të ketë kohë 
për pyetje dhe përgjigje, pas së cilës ne do 
të krijojmë një ide të përafërt se sa mirë ata e 
kuptuan atë.
Në fund të trajnimit, do të ketë sesione të 
Pyetje dhe Përgjigje për t’iu përgjigjur pyetjeve 
të veçanta dhe për t’i drejtuar ato në burime 
shtesë.
Detyrat autentike dhe zhytja materiale janë 
një pjesë integrale e sesioneve të trajnimit. 
Përfundimi i detyrave të shumta autentike do 
të inkurajohet përmes përdorimit të skenarëve 
të botës reale.
Me pak fjalë, detyrat autentike kërkojnë që 
pjesëmarrësit të përdorin strategji, njohuri 
dhe aftësi të mësuara gjatë përfundimit të një 
detyre të jetës reale që një personi duhet të 
kryejë në jetën e tij profesionale ose private.

Kursi është i përqendruar rreth studentëve. 
Prandaj, programi do të përshtatet bazuar në 
nevojat e tyre,. Për t’iu çasur çështjeve të të 
mësuarit, të kuptuarit dhe studiuarit, energjia 
e grupit është thelbësor në mënyrë që trajneri 
të përshtatet në mënyrën më të mirë të 
mundshme për t’u siguruar që ata janë të 
lumtur dhe të angazhuar në trajnim.
Nëse studentët nuk duket se po marrin njohuri 
dhe aftësi të paraqitura gjatë kursit, ata do të 
marrin udhëzime dhe materiale individuale që 
duhet t’i ndihmojnë ata të kuptojnë më mirë 
lëndën. Për më tepër, trajneri do të vihet në 
dispozicion në çdo moment pas përfundimit 
të kursit përmes postës elektronike dhe 
platformave të mediave sociale.
Në situata të tilla kur lindin çështje me të 
mësuarit, trajnuesi do t’i përcjellë studentit 
material shtesë që mund të jetë i dobishëm 

Një dhomë mjaft e madhe për të akomoduar 
të gjithë studentët në një hapësirë fizike 
për të lëvizur dhe punuar në grupe kur 
është e nevojshme. Gjithashtu, një lidhje 
e qëndrueshme në internet dhe telefonat 
e mençur janë të nevojshme. Kur është e 
nevojshme, studentët do të marrin masa 
parandaluese shëndetësore, përfshirë maska 
për fytyrën, doreza dhe dezinfektues.
Hapësira optimale e mësimit për këtë trajnim 
është në mënyrë fizike. Sidoqoftë, në rast krize 
emergjente ose të shëndetit publik, trajnimi 
mund të zbatohet edhe përmes një platforme 
online si Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, 
etj.

Hulumtimi është gjëja më e rëndësishme 
për këto lloje të grupeve. Sidoqoftë, mësimi 
nuk përfundon këtu. Falë mediave sociale, 
mësuesi dhe pjesëmarrësit do të krijojnë një 
grup në internet dhe do të ndajnë njohuritë e 
tyre gjatë procesit kur studentët janë në terren 
dhe po provojnë gjëra të reja. Gjithashtu, 
pjesëmarrësit mund të ndajnë përvoja gjatë 
sfidave dhe historive të tyre të suksesit.
Studentët do të kenë një shans për të marrë 
komente, dhe ata do të udhëzohen me 
kujdes gjatë gjithë trajnimit. Trajnuesi do të 
theksojë për të gjithë studentët se ky trajnim 
nuk përfundon procesin mësimor. Trajneri 
është gjithmonë i disponueshëm për të gjitha 
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për ta. Gjatë ligjëratave, trajneri do të synojë 
të sigurojë që studenti e kuptuar aq mirë 
mësimin sa të jetë në gjendje të shpjegojë 
bazat e njohurive të mësuara.
Të gjitha masat do të vendosen për të zgjidhur 
çdo çështje mësimore që mund të lindë gjatë 
zbatimit të trajnimit, duke promovuar përvojën 
më të vlefshme të të mësuarit.



pyetjet, pavarësisht sa kohë ka kaluar nga 
mbajtja e trajnimit.
Në këtë mënyrë, ne do të sigurohemi që 
reagimet e duhura mësues-student të krijojnë 
shprehi të të mësuarit te pjesëmarrësit edhe 
pas përfundimit të trajnimit.

Trajneri do të kryejë një studim të përgjithshëm 
mbi temat e zhvillimit të markës, marketingut 
dhe shitjeve, dizajnit grafik dhe krijimit të 
përmbajtjes dhe menaxhimit të mediave 
sociale, pasi ato lidhen me profesionin e 
pavarur dhe sipërmarrjen.
Duke vepruar kështu, trajneri do të ketë një 
pasqyrë më të mirë në aftësitë dhe njohuritë 
e fituara nga pjesëmarrësit gjatë kursit 
trajnues 3-ditor.

Një nga avantazhet më të mëdha në botën 
e sotme është fillimi si profesionist i pavarur. 
Instalimi i një fryme sipërmarrëse që në moshë 
të re është mundësia për të mësuar aftësi 
thelbësore të tilla si puna në grup, krijimi i 
rrjeteve, zgjidhja e problemeve, të menduarit 
kritik, inovacioni, vetë-disiplina dhe shumëçka 
tjetër.
Asnjë nga këto nuk janë të mundshme nëse 
nuk jeni të hapur për të kuptuar nevojat e 
komunitetit dhe për të shërbyer atë që është 
më e mira për ta dhe mjedisin.
Në 25 vjet, 47% e vendeve të punës dhe 
profesioneve do të zhduken. Kjo na lë të 
shpresojmë se do të gjejmë mënyra për t’i 
zëvendësuar këto me profesione të reja në 
mënyrën më të mirë të mundshme që do të 
përmirësonte në mënyrë të barabartë jetën 
e njerëzve. Ky kurs trajnimi është vetëm një 
mënyrë për t’iu përgjigjur këtij trendi në rritje të 
zhdukjes së vendeve të punës dhe profesioneve.

Besnik Leka ka mbi 17 vjet përvojë në 
organizatat jofitimprurëse, zhvillimin 
e të rinjve, diversitetin dhe përfshirjen, 
udhëheqjen dhe orientimin në karrierë. Ai 
posedon diplomë masteri në sociologji në 
Universitetin e Prishtinës dhe një certifikatë 
profesionale në studimet e grave dhe gjinisë 
në Kolegjin Dartmouth.
Leka ka shërbyer si anëtar komiteti drejtues i 
MenEngage Europe dhe anëtar bordi i Rrjetit 
të Grave të Kosovës, YMCA, dhe Shoqatës 
së Gazetarëve të Kosovës. Besniku është 
pronar dhe krijues, CEO i LEKA-LAMPS, CEO 
i kompanisë multimediale CEREBRUM. Ai 
gjithashtu punon si profesionist I pavarur dhe 
trajner për kompani private dhe organizata 
vendore dhe ndërkombëtare.
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