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Ky publikim u mundësua në kuadër të projektit ProKarriera, të
cilin organizata joqeveritare “Syri i vizionit” është duke e
implementuar me mbështetjen financiare të Solidar Suisse.
Projekti ka për qëllim fuqizimin e shërbimit të këshillimit në
karrierë nëpër shkolla për të ndihmuar të rinjtë të përshtaten sa
më mirë me tregun e punës.

SHKOLLA SOT:

Shkolla e mesme ekonomike është ndër shkollat me më shumë
profile dhe me perspektivë në rajon, që krijon mundësi shkollimi në
profile që janë në përputhje me kërkesat e tregut. Ajo është
përfshirë në pilotimin e kurrikulës së re të Kosovës dhe prej tre
vjetësh e zbaton atë si shkolla e parë e mesme profesionale në Pejë.
Njëkohësisht është pjesë e programeve të rëndësishme që
zhvillohen në arsimin kosovar dhe është e pajisur me kabinete,
punëtori, sera me makineri ndër më bashkëkohoret. Me kuadër të
kualifikuar dhe profesional, me marrëveshje të shumta me bizneset
ku zhvillohet praktika profesionale, nxënësit e kësaj shkollë në disa
prej profileve që ka, gjejnë punë ende pa përfunduar shkollimin.
Në vitin shkollor 2016/2017, mësimin në këtë shkollë e ndjekin 963
nxënës në gjuhën shqipe dhe ata në gjuhën boshnjake, në 57
paralele, me drejtimet e ekonomisë, administratës dhe bujqësisë.

DREJTIMET:

Shkolla ka katër drejtime: ekonomi, administratë, turizëm dhe
bujqësi, në kuadër të të cilave ofron 13 profile. Në këto profile
mësimi në shkollë zhvillohet në dy gjuhë zyrtare në Pejë, gjuhë
shqipe dhe boshnjake. Janë 50 paralele në gjuhën shqipe dhe 7 në
gjuhën boshnjake (ekonomik dhe juridik). Në vitin shkollor
2016/2017 mësimin në këtë shkollë e kanë ndjekur 963 nxënës.
Në konkurset për regjistrim kjo shkollë çdo vit planifikon 20
paralele në klasën e dhjetë, mirëpo zakonisht bëhen vetëm 16
paralele, pasi në disa profile në mungesë të numrit të nxënësve
nuk realizohen klasat.
Shkolla Ekonomike ofron edhe shkollimi për të rritur, pa shkëputje
nga puna (me korrespodencë) në të gjitha drejtimet.

HISTORIK:

Shkolla ekonomike ka funksionuar fillimisht si shkollë e bujqësisë,
por në nga viti 1972 është shndërruar në shkollë ekonomike, në të
cilën janë inkorporuar edhe drejtimet bujqësore.
Objekti është ndërtuar gjatë viteve '60, kur edhe është hapur shkolla
bujqësore. Në Objektin A që është trekatësh janë të vendosura
drejtoria, disa klasa, punëtoritë dhe palestra sportive. Kurse Objekti
B me tri kate, kur u ndërtua ishte i paraparë dhe shërbeu si konvikt i
nxënësve, por tani është shndërruar në klasa mësimi. Tani aty është
bashkëngjitur edhe aneks i tij, ku kryesisht zhvillohet mësimi në
gjuhën boshnjake dhe aty janë vendosur disa klasa, salla e
arsimtarëve dhe bufe restoranti i shkollës.
Strategjia e zhvillimit të arsimit 2011-2016 kishte paraparë ndarjen e
shkollës ekonomike me atë bujqësore, që ende diskutohet si një
mundësi për profilizim të mëtejmë.

KAPACITETET:

Mësimi mbahet në dy objekte që ndodhen në të njëjtin oborr të
përbashkët, ndërsa sipërfaqja e tërësishme e hapësirës shkollore
është 6232 m. Falë projekteve të ndryshme shkolla ka krijuar kushte
të mira për nxënësit. Shkolla ka punëtori të re të teknologjisë
ushqimore, me linja prodhimi të lëngjeve, produkteve ushqimore
dhe brumërat; laboratorin për analiza të tokës bujqësore, kabinetin
për agrikulturë, kabineti i firmave ushtrimore për shkollim virtual, i
informatikës dhe 4 kabinete për lëmin e ekonomisë me 60
kompjuterë, një fushë sportive, etj. Në oborrin e shkollës, ka serat e
kulturave bujqësore dhe pemishten, të cilat janë në shfrytëzim
praktik dhe ku mbillen pemë dhe kultivohen tranguj, domate, speca,
fidanë të luleve, etj.
Nxënësit e kryejnë një pjesë të praktikës në këto kabinete, edhe në
punën praktike pasi shkolla posedon si pronë të saj edhe 2 ha, për të
cilat po bëhen përpjekje për t’i vënë në funksion. Shkolla ka edhe
makineritë e nevojshme për agrikulturë, traktorë më të gjitha
pajisjet për punimin e tokës, si dhe një multikultivator po ashtu më
të gjitha pajisjet që janë donacione për shkollën.

PJESËMARRJA NË PROJEKTE

Prej dy vjetësh Shkolla Ekonomike është e përfshirë në pilotimin e
kurrikulës së re dhe zhvillimin mësimin model me këtë kurrikulë.
Ndërsa në 18 vjet të kaluara është përfshirë në shumë programe
duke qenë pjesë e projekteve që kanë sjellë shumë ndryshime në
këtë institucion.
Shkolla është e përfshirë në projektet e avancuara mësimore si
Kosfet për administrim biznesi, Econet- për shkollim virtual, Danida
për agrobiznes përmes firmave virtuale, e-learning për mësimin
elektronik, projekti Alled për teknologjinë ushqimore, Syri i Vizionit
për hoteleri turizëm, etj. Shumica e këtyre projekteve kanë sjellë
investime të mëdha në punëtoritë si ato Danidës dhe Alled-it. E janë
bërë dhe riparime në objekte, që kryesisht janë financuar nga
Qeveria e Kosovës, KFORi italian, Komuna dhe Komisioni evropian.
Shkolla merr pjesë dhe është prezantuar me sukses në panaire që
zhvillohen në Kosovë dhe jashtë saj si në panairet në Salsburg,
Shkup, Budva, Durrës, Prishtinë dhe Prizren etj.

PSE TË REGJISTROHEM NË KËTË SHKOLLË?
Shkolla Ekonomike ka kushte të mira për zhvillimin e mësimit
praktik dhe teorik, kuadër të kualifikuar dhe ju përgatit për tregun
e punës. Në një numër të madh profilesh, në drejtime që gjenden
mirë në tregun e punës, Shkolla Ekonomikë është një mundësi për
punësim të shpejtë, por përgatit kuadro edhe për shkollimin
universitar, për ata që duan që vazhdojnë shkollimin e mëtejmë.
Profilet e kësaj shkolle i përshtaten nevojave që ka tregu i punës,
prandaj punësimi i tyre është më i lehtë. Në lidhjet që ka shkolla
me biznesin, nxënësve të saj u krijon mundësi për të njohur
[punën dhe profesionet dhe i lidh ata më punëdhënësit. Për këtë
arsye në disa prej profileve, nxënësit punësohen që gjatë
shkollimit.
Shkolla ka qenë pjesë e projekteve të rëndësishme që janë
zhvilluar në këtë institucion, ka marrë përvoja dhe investime nga
shumë organizata dhe partnerë, prandaj aty do të gjënë shkollim
të avancuar në kabinete të duhur ku zhvillohet mësimi teorik dhe
puna praktike.

TREGU I PUNËS
Për të diplomuarit në drejtimet e shkollave të mesme ekonomike
dhe bujqësore, ka mundësi të shumta punësimi. Biznesi në
përgjithësi, turizmi dhe bujqësia janë dy drejtimet kryesore të
zhvillimet ekonomik të Pejës. Kjo komunë ka pasur në vazhdimësi,
ndër të parat në Kosovë, sensin e biznesit dhe ndërmarrësinë dhe
ka të përqendruara bizneset më të mëdha në Kosovë. Turizmi ka
pasur një hov të madh në dhjetë vjetët e fundit dhe ka hapur
qindra vende pune, kurse në bujqësi kanë filluar dhe priten
investime të rëndësishme.
Në disa drejtime të veçanta nxënësit e kësaj shkolle, siç janë ata
në drejtimin e hotelerisë dhe turizmit, që gjatë studimeve gjejnë
punë dhe kur arrijnë në diplomim janë të punësuar.
Të diplomuarit në këtë shkollë me kualifikimin që marrin përveç
sektorit privat mund të punësohen edhe në sektorin shtetëror,
posaçërisht në drejtime të tilla si administrata, juridiku
Shkolla ka raporte të mira me bizneset dhe gjatë shkollimit, krijon
lidhjen mes nxënësve dhe një pjesë të bizneseve, pasi i lidh ato
mes veti gjatë praktikës profesionale. Pikërisht kjo praktikë bën
nxënësit të jenë të aftë për tregun e punës, menjëherë pas
diplomimit, pas pasur nevojë për aftësime shtesë. Me aftësime të
mëtejmë dhe me përvojë të punës, ata mund të hapin edhe
bizneset e tyre personale.

MUNDËSITË E PUNËSIMIT

Asistent i administratës
Shkollimi për “Asistent i administratës”, u referohet punëve
administrative që janë aktuale dhe shihen me përparësi për të
ardhmen në tregun e Kosovës. Nisur nga kjo nxënësi për
Asistent i administratës i nivelit I dhe II mund të punësohet në
recepcion ose sekretarinë e ndërmarrjeve publike e private,
shkrimore të ndërmarrjeve dhe institucioneve, biblioteka
(Asiteni i Administratës), arkiva (Asistent i administratës dhe
Asistent juridk). Me kualifikime të mëtejshme dhe pas një
përvoje pune të konsiderueshme, ai mund të punësohet në
nivele më të larta të këtij sektori.

Asistent juridik
Shkollimi për “Asistent juridik”, u referohet punëve
administrative që janë aktuale dhe shihen me përparësi për
të ardhmen në tregun e Kosovës. Nisur nga kjo nxënësi për
Asistent juridik i nivelit I dhe II mund të punësohet në
recepcion ose sekretarinë e ndërmarrjeve publike e private,
shkrimore të ndërmarrjeve dhe institucioneve, biblioteka
(AA), arkiva (AA+AJ). Me kualifikime të mëtejshme dhe pas
një përvoje pune të konsiderueshme, ai mund të krijojë një
biznes të vetin në këtë sektor dhe të punësojë të tjerë.

Kontabilist
Shkollimi për “Kontabilist”, i referohet kryerjes së veprimeve
që lidhen me veprimtarinë ekonomike të organizatave të
ndryshme publike ose private, që janë aktuale dhe shihen
me përparësi për të ardhmen në tregun e Kosovës. Nisur nga
kjo nxënësi për Kontabilist i nivelit I dhe II mund të
punësohet në ndonjë bankë, kompani sigurimesh,
ndërmarrje apo në vende pune si asistent i profilit përkatës.
Me kualifikime të mëtejshme dhe pas një përvoje pune të
konsiderueshme, ai mund të krijojë një biznes të vetin në
këtë sektor dhe të punësojë të tjerë.

Administrim biznesi
Asistentët e administrim biznesit (me opsionet: marketing,
financa dhe administrim) punojnë si anëtarë të personelit në
çdo organizatë ku bëhen transaksione financiare dhe
marketingu. Fusha të rëndësishme të aktivitetit janë mbajtja
e librave të kontabilitetit dhe marketingut. Asistentët e
administrim biznesit bashkëpunojnë me njësitë e tjera
financiare e gjithashtu me njësitë e prodhimit dhe shitjes,
me njësitë e tjera të biznesit dhe me klientët. Asistentët e
biznesit realizojnë detyra administrative dhe të nëpunësisë.

Shpedicion dhe Logjistikë
Shkollimi për “Shpedicion dhe Logjistikë”, shkalla 5 dhe 6, i
referohet kryerjes së veprimeve që lidhen me administrimin e
transportit të mallrave logjistikës së organizatave të ndryshme
publike ose private, që janë aktuale dhe shihen me përparësi për të
ardhmen në tregun e Kosovës. Nisur nga kjo nxënësi për Shpedicion
dhe Logjistikë i nivelit I dhe II mund të punësohet në ndonjë
ndërmarrje tregtare apo kompani transporti të mallrave si asistent i
profilit përkatës. Me kualifikime të mëtejshme dhe pas një përvoje
pune të konsiderueshme, ai mund të krijojë një biznes të vetin në
këtë sektor dhe të punësojë të tjerë.

Banka dhe Sigurime
Shkollimi për “Banka dhe Sigurime”, shkalla 5 dhe 6, i referohet
kryerjes së veprimeve që lidhen me veprimtarinë bankare, me
marrëdhëniet e organizatave të ndryshme, publike ose private, me
bankat, si edhe me shërbimet në fushën e sigurimeve që janë
aktuale dhe shihen me përparësi për të ardhmen në tregun e
Kosovës. Nisur nga kjo nxënësi për Banka dhe Sigurime i nivelit I dhe
II mund të punësohet në bankë, kompani sigurimesh, ndërmarrje
apo në vende pune si punetor i profilit përkatës. Me kualifikime të
mëtejshme dhe pas një përvoje pune të konsiderueshme, ai mund
të krijojë një biznes të vetin në këtë sektor dhe të punësojë të tjerë.

Hortikulturë
Shkollimi për “Hortikulturë”, shkalla 5 dhe 6, u referohet
punimeve dhe rregullimeve të ambientit jetësorë në
ndërmarrjet që merren me ofrimin e shërbimeve në sektorin e
hortikulturës që janë aktuale dhe shihen me përparësi për të
ardhmen në tregun e Kosovës. Nisur nga kjo nxënësi për
Hortikulturë i nivelit I dhe II mund të punësohet në ndërmarrje
(firma, kompani) që kryejnë punë në lëmin e hortikulturës ose
mund të vetëpunësohen duke hapur punëtori të vogla si
ndërmarrje private, publike etj, sipas kërkesave të klientëve.
Me kualifikime të mëtejshme dhe pas një përvoje pune të
konsiderueshme, ai mund të vetëpunësohet dhe më pas të
krijojë një biznes të vetin në këtë sektor dhe të punësojë të
tjerë.

Teknologji ushqimore
Shkollimi për “Teknologji ushqimore”, shkalla 5 dhe 6, u
referohet punëve në industritë ushqimore, të cilat kryhen
pёr përpunimin e lëndëve tё para ushqimore. Nisur nga kjo
nxënësi për Teknologji ushqimore i nivelit I dhe II mund të
punësohet në industritë ushqimore që merren me
përpunimin mishit dhe prodhimeve nga mishi, peshkut,
vezëve, qumështit, drithërave, pemëve, perimeve, bimëve
në këtë sektor të prodhimit. Me kualifikime të mëtejshme
dhe pas një përvoje pune të konsiderueshme, ai mund të
krijojë një biznes të vetin në këtë sektor dhe të punësojë të
tjerë.

Pylltari
Shkollimi për profilin, “Pylltari”, shkalla 5 dhe 6, u referohet
prodhimit drunor dhe punëve në ekonomitë pyjore, që ofrojnë
shërbime profesionale në këtë lëmi. Nisur nga kjo, punëtori i
kualifikuar, Tekniku i Pylltarisë i nivelit I, II dhe III mund të
punësohet në ndërmarrjet prodhuese e përpunuese të prodhimit,
por edhe n. punishte të vogla, në institucione të ndryshme si
punëtor i shërbimit të prodhimit drunore ose mund të
vetëpunësohet si teknik ambulant për të kryer shërbime të
ndryshme në këtë sektor. Me kualifikime të mëtejshme dhe pas
një përvoje pune të konsiderueshme, ai mund të krijojë një biznes
të në ndërmarrjet e ekonomive te tona pyjore si dhe në serra, në
njësit shtetërore apo private dhe të punësojë të tjerë.

Vetrinari
Shkollimi për “Veterinari”, shkalla 5 dhe 6, u referohet punëve në
ndërmarrjet bujqësore që merren me ofrimin e shërbimeve në
sektorin e veterinarisë që janë aktuale dhe shihen me përparësi
për të ardhmen në tregun e Kosovës, si prodhimtarinë shtazore
nga shumë aspekte ndër të cilat duhet veçuar mbrojtjen
shëndetësore të kafshëve, mirëqenien e kafshëve, higjienën dhe
teknologjinë e ushqimit dhe produkteve të tij, duke mos
anashkaluar edhe mbrojtjen e shëndetit publik. Nisur nga kjo
nxënësi për veterinari i nivelit I dhe II mund të punësohet në
klinika veterinare, ferma blegtorale, thertore, qumështore që
japin shërbime të cilat kanë të bëjnë me veterinarinë. Me
kualifikime të mëtejshme dhe pas një përvoje pune të
konsiderueshme, ai mund të krijojë një biznes të vetin në këtë
sektor dhe të punësojë të tjerë

Për më shumë informata lidhur me kriteret dhe
afatet e regjistrimit, shikoni konkurset e pranimit të
nxënësve në shkolla, ose informohuni direkt në
shkollë.

Kontaktet
Adresa: Shkolla ekonomike, “7 shtatori”, pn. Pejë
Telefoni i shkollës: 039 431 054
e-mail:shmealihadri@hotmail.com
www.shmeah-ks.com
Drejtori: Bekim Berisha
Tel. 044 216 551
Sekretar: Alma Dresha-Aliu
Tel. 039 432 390

