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Hyrje
Çfarë është YEEP?

YEEP (Youth Entrepreneurship Education Programme) është një pro-
gram në gjuhën shqipe, i financuar nga Bashkimi Europian, në kuadrin e 
projektit CROCO4U, i cili synon të frymëzojë dhe edukojë të rinjtë për të 
ndërmarrë rrugën sfiduese të sipërmarrjes. YEEP kombinon mësimin 
përmes e-learning, bootcamps, sfidat e ideve, internshipe dhe mento-
rimin në biznes. Të gjitha proceset ndodhin duke u mbështetur mbi 
kornizën EntreComp. YEEP është pjesë e projektit CROCO4U (Zhvillimi i 
bashkëpunimit ndërsektorial për punësimin e të rinjve në Ballkanin 
Perëndimor) i cili synon të zhvillojë kapacitete të qëndrueshme të ak-
torëve lokalë për të nxitur sipërmarrjen dhe punësimin e të rinjve në 
Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në Shqipëri, Bosnje-Hercegovinë, 
Kosovë dhe Mal të Zi.

Çfarë është EntreComp?

Ne jetojmë në një shoqëri që ndryshon me shpejtësi ku është thel-
bësore që çdokush të ketë kapacitet të veprojë ndaj mundësive dhe 
ideve, të punojë me të tjerët, të menaxhojë karriera dinamike dhe të 
formësojë të ardhmen për të mirën e përbashkët. Për të arritur këto ob-
jektiva kemi nevojë për njerëz, ekipe dhe organizata me mendësi sipër-
marrëse, në çdo aspekt të jetës. 
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Komisioni Europian ka zhvilluar EntreComp (European Entreneurship 
Competence Framework) si një kornizë reference për të shpjeguar çfarë 
kuptohet me mendësinë sipërmarrëse.
EntreComp ofron një përshkrim të kuptueshëm të dijeve, aftësive dhe 
qëndrimeve që njerëzit kanë nevojë për të qenë sipërmarrës dhe për të 
krijuar vlerë financiare, kulturore dhe sociale për të tjerët. EntreComp 
është një kornizë e përbashkët reference që identi�kon 15 kompetenca në 3 
fusha të cilat përshkruajnë çfarë do të thotë të jesh sipërmarrës. EntreComp 
është një kornizë e kuptueshme, �eksibël dhe shumëpërdorimshe e koncep-
tuar për ta bërë të kuptueshme sipërmarrjen si kompetencë bazë për të më-
suarin gjatë gjithë jetës, dhe aftësimin që të jetë e përdorshme në punën tuaj. 
Ajo ka për qëllim të mbështesë dhe frymëzojë veprime që përmirësojnë 
kapacitetin sipërmarrës të qytetarëve dhe organizatave të Europës dhe është 
lançuar në vitin 2016 si pjesë e New Skills Agenda for Europe (Axhenda e Re e 
Aftësive për Europën).
EntreComp njeh mundësinë e të qenurit sipërmarrës në çdo situatë: që nga 
kurrikula shkollore tek vendi i punës, që nga iniciativat komunitare tek mësimi 
i aplikuar në universitet. Në kornizën EntreComp kompetenca sipërmarrëse 
është edhe kolektive edhe individuale. EntreComp identi�kon kompetencat 
për ta bërë dikë sipërmarrës. Këto mund të përdoren më pas për të mbështe-
tur të mësuarit sipërmarrës në mjedise të ndryshme – këtu mund të përfshi-
het shoqëria civile, kompanitë, edukimi, puna e të rinjve, komunitetet, start 
up-et dhe individët. Rrota EntreComp jep një përmbledhje të kompetencave 
të ndërvarura. Këto kompetenca janë dizenjuar që t’ju ndihmojnë të mendoni 
mbi aftësitë sipërmarrëse dhe qëndrimeve që përfshin puna juaj, ato mund të 
përdoren si një guidë gjatë dizenjimit të një aktiviteti të ri, dhe/ose si një 
model gjatë mësimit dhe vlerësimit të nevojave.
Në nivelin më të thjeshtë, EntreComp është i ndarë në tre fusha kompeten-
cash: Ide & Mundësi, Burime dhe Veprim. Çdo fushë përmban 5 kompetenca 
dhe të gjitha bashkë bëjnë 15 kompetenca të cilat individët i përdorin për të 
zbuluar dhe vepruar mbi mundësitë dhe idetë.

Burimi: The European Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) – Employment,
Social A�airs & Inclusion – European Commission (europa.eu)
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Si është të mësuarit në YEEP?

YEEP ka për qëllim të pajisë të trajnuarit/nxënësit me dije, aftësi, kuptim dhe 
zhvillim të qëndrimeve dhe sjelljeve. EntreComp e konsideron sipërmarrjen 
si një proces të rëndësishëm në krijimin e vlerës për të tjerët, dhe për këtë 
kërkon angazhim civil si pjesë e procesit. Vlera e krijuar mund të jetë
sociale, kulturore ose �nanciare. Kjo është në kontrast me këndvështrimin 
konvencional të sipërmarrjes që fokusohet në për�tim ekonomik. Në Entre-
Comp “sipërmarrja” përfshin krijimin e një mendësie ekonomike dhe 
mbulon edhe lloje të tjera aktivitetesh sociale, kulturore, dhe ekonomike me 
qëllim krijimin e vlerës për të ndikuar shoqërinë. Në lenten e EntreComp 
sipërmarrëse janë edhe aktivitete si pedagogjia aktive kulturore dhe 
edukimi për qytetari aktive.
Sipërmarrja si kompetencë përku�zohet si kapaciteti për të vepruar mbi 
shanse dhe ide për të krijuar vlerë për të tjerët. Vlera e krijuar mund të jetë 
sociale, kulturore ose �nanciare. Duke iu referuar kornizës EntreComp që ne 
do të përdorim në YEEP (Youth Entrepreneurship Programme), të mësuarit 
kalon përmes një procesi “informal”. Ky term përshkruan “forma të të
mësuarit të cilat janë të qëllimta dhe të ndërgjegjshme, por nuk janë të insti-
tucionalizuara”. Jashtë formateve të të mësuarit formal siç janë shkollat, 
kolegjet dhe universitetet, njerëzit e vazhdojnë vetë-zhvillimin. Ne mësojmë 
në shkollë, shoqëri, në punë, në familje, përmes librave, në trajnim, dhe në 
angazhimin qytetar. Kombinimi i të mësuarit informal me një vendim të
ndërgjegjshëm për të mësuar, konsiderohet të jetë shumë efektiv. Kjo 
mënyrë e të mësuarit është jo-formale: “Mësimi që përfshihet në aktivitete 
të plani�kuara të cilat nuk janë të dizenjuara në mënyrë eksplicite si mësim 
(në termat e objektivat e të mësuarit, kohës së mësimit dhe mbështetjes për
mësim). Mësimi jo-formal është i qëllimtë nga këndvështrimi i atij që mëson 
(nxënësi/studenti).

3



3 zonat kompetente

15 kompetenca

DUA TË MOBILIZOHEM

HARTËZIMI I QËLLIMEVE TË NDRYSHME 
KUNDREJT ELEMENTEVE TË ENTRECOMP

DUA TË KRIJOJ VLERA

DUA TË VLERËSOJ & VLERËSOHEM

DUA TË ZBATOJ

DUA TË NJOH

60 shtjellime

8 nivele progresioni

442 rezultate të mësimitPërdorimi i EntreComp

Një shikim i përgjithshëm

EntreComp është një strukturë prej 15 kompeten-
cash sipërmarrëse, të ndara më tej në tema, të 
përcaktuara qartë përmes rezultateve të të nxënit 
të cilat janë të përcaktuara në 8 nivele të ndryshme 
të përparimit nga fillestari tek eksperti.

Përdorimi i EntreComp për të arritur qëllimet

EntreComp është aplikuar në mënyra të ndryshme 
dhe ka rezultuar të jetë i dobishëm për të ndihmuar 
projektet dhe organizatat për të arritur një sërë 
qëllimesh. Këto qëllime kanë qenë për të:

● mobilizuar interesin në sipërmarrje dhe 
inspiruar vendimarrje
● krijuar vlera duke përshtatur strukturën e 
punës sipas kontekstit specifik
● vlerësuar nivelet e kompetencës sipërmar-
rëse
● zbatuar ide sipërmarrëse dhe projekte
● njohur aftësitë sipërmarrëse

Youth Entrepreneurship
Education Programme

EntreComp mund të të ndihmojë të arrish 
disa qëllime

SYNOJ TË MOBILIZOHEM

Të mobilizosh një grup përdoruesish do të 
thotë të angazhosh interes dhe të frymëzosh 
veprime

Përfshin nën-qëllimet për të rritur ndërgjegjë-
simin dhe të kuptuarit për sipërmarrjen si një 
kompetencë kyçe, edukimin e sipërmarrjes 
dhe të mësuarit sipërmarrës për të krijuar një 
vizion dhe gjuhë të përbashkët për pjesëmar-
rësit, dhe për të inicuar partneritete në 
eko-sistemin lokal, duke përdorur sipërmarr-
jen si referencë.

SYNOJ TË KRIJOJ VLERA

Të krijosh vlerë do të thotë të përshtatësh 
strukturën EntreComp me kontekstin tënd

Kjo do të thotë ta përkthyesh atë në gjuhë të 
ndryshme, për ta përshtatur atë për audiencat e 
reja, ta përdoresh për të ofruar mbështetje për 
praktikën e bazuar në prova dhe për ta përdorur 
atë për të harmonizuar aftësitë ekzistuese dhe 
strukturat e rekrutimit.

SYNOJ TË VLERËSOJ

Të vlerësosh do të thotë të kuptosh pikën 
fillestare ose të demonstrosh përparimin e bërë

Do të thotë të përdorësh EntreComp për të 
hartuar veprimet ose burimet ekzistuese, për të 
zbuluar boshllëqet ne aftësite e tua, për të 
identifikuar pikat e forta dhe të dobëta 
individuale, por gjithashtu për të reflektuar ose 
vlerësuar të mësuarit, duke përdorur 
entrecomp për t’u vetëvlerësuar.

SYNOJ TË NJOH

Njohja e aftësive

Kjo ka të bëjë me përdorimin e EntreComp për 
të njohur zhvillimin e aftësive dhe për të 
identifikuar kompetencat profesionale, ose për 
të demonstruar ndikimin e programeve ose 
aktiviteteve.

SYNOJ TË ZBATOJ

Duke përdorur EntreComp për të ndihmuar në 
zbatimin e ideve dhe projekteve

Do të thotë të hartosh të mësuarit sipërmarrës 
ose përvoja praktike sipërmarrëse, të 
dizenjosh zhvillimin e aftësive dhe rrugët e 
karrierës ose rrugët e fillimit, të ngulitësh 
sipërmarrjen ose të lidhësh me kompetenca 
të tjera kyçe, të vendosësh ose përmirësosh 
iniciativat ekzistuese të mbështetjes fillestare 
dhe të zhvillosh organizata sipërmarrëse me 
EntreComp.

Korniza e kompetencave shërben si shtyllë kurrizore për çështjet që janë të 
rëndësishme të cilat në këtë program ofrohen përmes një procesi jo-linear të 
të mësuarit që përfshin mendjen, zemrën dhe duart, të cilat ndodhin në një 
zonë mes arsyetimit teorik dhe eksperiencës praktike, të cilat praktikohen në 
forma mikse individuale dhe sociale. Niveli i përvetësimit të kompetencave 
varet nga angazhimi individual. Në këtë material prezantohen 3 fushat dhe 15 
kompetencat sipas kornizës së EntreComp të cilat mund t’u shërbejnë tra-
jnerëve dhe studentëve/nxënësve në rrugën drejt sipërmarrjes.
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5

KOMPETENCA: Zbulimi i Mundësive

Çfarë është sipërmarrja? Kush është një sipërmarrës?

Prezantimi i këtij koncepti do t’ju ofrojë një mundësi për t'ju bërë disa 
pyetje për të prezantuar temën. Disa shembuj përfshijnë:

• Çfarë janë sipërmarrësit dhe çfarë bëjnë ata?
• Cilat janë disa cilësi që kanë sipërmarrësit?
• Pse duhet të bëheni sipërmarrës?
• Si të filloni si sipërmarrës?

Në përgjithësi, sipërmarrësit janë njerëz që marrin një ide dhe e kthejnë 
atë koncept në realitet - në diçka që njerëzit duan ose kanë nevojë. 
Sipërmarrja nuk sillet rreth një grupi të veçantë njerëzish të talentuar me 
ide të mira - është një mënyrë të menduari. Bëhet fjalë për të imagjinuar 
mënyra të reja për të zgjidhur problemet dhe për të krijuar vlera.

Cilësitë e një sipërmarrësi:
Krijimi i një biznesi nga themeli kërkon jo vetëm një vizion, por edhe an-
gazhim, kërkim, eksperimentim, para dhe shumë ndihmë! Një sipër-
marrës nuk është një tip personaliteti - është një grup tiparesh. 
Si mendoni cilat cilësi dhe aftësi kanë sipërmarrësit?

a. Kurioziteti: Mënyra e vetme për të ditur nëse ideja juaj është gjëja 
tjetër e madhe është ta provoni atë. Të krijosh diçka origjinale do të thotë 
të bësh pyetje që nuk kanë marrë kurrë përgjigje më parë.

b. Pasioni: Të nisësh diçka do të thotë të bësh shumë punë vetë dhe të 
bindësh njerëzit e tjerë që të hyjnë në bord kur të jetë koha e duhur. Të 
qenit i pasionuar pas idesë suaj do t'i emocionojë edhe njerëzit e tjerë 
për të.



c. Durimi: Krijimi i një ideje të shkëlqyer biznesi është proces. Nëse 
zhyteni nën sipërfaqen e ndonjë biznesi të suksesshëm, pothuajse 
gjithmonë ka një rrugë (jo një rrugë të shkurtër) drejt suksesit - dhe 
zakonisht është plot me devijime.

d. Kurajo: Fillimi i një biznesi mund të jetë frikësues. Ka shumë variabla 
të përfshirë, pa asnjë garanci që një ide biznesi do të funksionojë. Me 
sasinë e kohës që investoni në biznesin tuaj, është më mirë të zgjidhni 
një kauzë që ka rëndësi për ju.

Arrijmë në një përku�zim konkret: Sipërmarrësi është një person që formulon një ide, 
gjen një mundësi të re dhe e mbart atë me sukses në ekonomi.

Youth Entrepreneurship
Education Programme
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Përku�zimi për “Zbulimi i Mundësive”

Është akti i identi�kimit, vlerësimit dhe më pas veprimit të një 
mundësie.

Sipërmarrësit aspirantë mund të vijnë me ide gjatë gjithë ditës, por jo çdo ide 
është domosdoshmërisht një ide e mirë. Që një ide të jetë e vlefshme për t'u 
ndjekur, së pari duhet të përcaktojmë nëse ideja përkthehet në një mundësi 
sipërmarrëse. Mundësia sipërmarrëse është pika në të cilën kërkesa e identi-
�kueshme e konsumatorit plotëson mundësinë e përmbushjes së produktit 
ose shërbimit të kërkuar. Në fushën e sipërmarrjes, duhet të plotësohen 
kritere speci�ke për të kaluar nga një ide në një mundësi. Fillon me zhvillimin 
e mentalitetit të duhur - një mentalitet ku sipërmarrësi aspirues mpreh 
ndjenjat e tij ndaj nevojave dhe dëshirave të konsumatorëve dhe kryen 
kërkime për të përcaktuar nëse ideja mund të bëhet një sipërmarrje e re e 
suksesshme.

* Re�ektoni dhe përgjigjuni pyetjes së mëposhtme: Si mund të dallojë një 
sipërmarrës një mundësi? Shihni pikat e përgjigjeve më poshtë:

• Identi�koni problemet në komunitet
• Jini aktiv, shikoni dhe pyesni mjedisin tuaj lokal
• Përdorni mediat sociale (p.sh. LinkedIn). Bashkohuni me grupet që lidhen 
me interesat tuaja
• Flisni me miqtë dhe familjen për problemet aktuale
• Gjeni një hapësirë në treg për një ide
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Mënyrat për të gjetur një mundësi

Një numër i madh mënyrash mund të përdoren për një sipërmarrës për të 
dalluar, analizuar dhe vepruar sipas një mundësie. Artikuj, faqe interneti, 
video dhe libra të ndryshëm do të sugjerojnë këto mënyra të ndryshme. 
Një sipërmarrës mund të përdorë tre hapat e mëposhtëm për të dalluar 
dhe për të vepruar sipas një mundësie.

(1) Hapi i parë është njohja e një mundësie e cila mund të njihet si kërkim i 
mundësive.

(2) Hapi i dytë është analizimi i mundësisë së gjetur e cila mund të njihet si 
shqyrtimi i mundësive.

(3) Hapi i fundit është të veprohet mbi mundësinë që mund të njihet si 
kapja e mundësive.

Këto hapa nuk duhet të merren si të mirëqenë pasi nuk janë aq të thjeshtë 
sa mund të duken. Nëse këto hapa ndiqen me kujdes, gjasat për sukses në 
një projekt janë shumë më të larta.

1.a)  Si të njohim një mundësi
Njohja e një mundësie, e njohur ndryshe si kërkimi i mundësive, është një 
aftësi thelbësore për një sipërmarrës. Një sipërmarrës do të zhvillojë një 
ide për një shërbim ose produkt nga realizimi i një mundësie. Zgjedhja e 
ndonjërës, ose idesë së parë që vjen në mendje, nuk do ta çojë një             
sipërmarrës drejt suksesit pasi mund të mos ketë kërkesë apo interes për 
të. Një sipërmarrës i suksesshëm do të përpiqet të gjejë një  “boshllëk në 
treg” ku e pret një ide interesante. Ata, për shembull, mund të identi�kojnë 
një problem dhe të përpiqen të mendojnë për një zgjidhje novatore. Kjo 
është një gjë e vështirë për t'u bërë, por është pjesë e s�dës dhe gëzimit të 
sipërmarrjes.

8
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Në disa raste, mundësitë gjenden përmes një kërkimi të qëllimshëm, 
veçanërisht kur zhvillohen teknologji të reja. Në raste të tjera, mundësitë 
shfaqen papritmas, përmes rastësisë. Por në shumicën e rasteve, një mundë-
si sipërmarrëse vjen nga njohja e një problemi dhe duke bërë një përpjekje 
të qëllimshme për ta zgjidhur atë problem. Problemi mund të jetë i vështirë 
dhe kompleks, siç është zbarkimi i një personi në Mars, ose mund të jetë një 
problem shumë më pak i komplikuar, si p.sh. bërja e një dysheku më pak të 
shtrenjtë dhe më të rehatshëm.

Metodat për gjetjen e mundësive të reja të biznesit:

1. Zhvilloni një treg të ri për një produkt ekzistues
2. Gjeni një furnizim të ri burimesh që do t'i mundësonin sipërmarrësit të 
prodhojë produktin për më pak para
3. Përdorni teknologjinë ekzistuese për të prodhuar një produkt të vjetër në 
një mënyrë të re
4. Përdorni një teknologji ekzistuese për të prodhuar një produkt të ri
5. Së fundi, përdorni teknologjinë e re për të prodhuar një produkt të ri

Ne mund t'i kuptojmë teoritë e mundësive si të lidhura me ofertën ose 
kërkesën, ose si qasje ndaj inovacioneve në përdorimin e teknologjisë. 
Oferta dhe kërkesa janë terma ekonomikë që lidhen me prodhimin e pro-
dukteve dhe shërbimeve.

Oferta është sasia e një produkti ose shërbimi të prodhuar. 

Kërkesa është dëshira e konsumatorit ose e përdoruesit për rezultatet, pro-
duktet ose shërbimet e prodhuara. 
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1.b) Si mund të njihni një mundësi si sipërmarrës?

- Identi�koni çfarë ka rëndësi për ju si sipërmarrës: Për çfarë ju intereson? 
Cilat probleme lokale ju shqetësojnë?
- Zbuloni se çfarë po bëhet tashmë në zonën tuaj. Njihni atë që nevojitet dhe 
zhvilloni një ide prej andej.
- Komunikimi është kyç! Flisni me bizneset lokale, shkollat dhe anëtarët e 
familjes për interesat e tyre pasi kjo mund të ndezë një ide. Shprehni 
kuriozitet dhe dashamirësi për punën dhe idetë e dikujt tjetër.
- Media sociale është një dhuratë për të gjetur mundësi: A ka ndonjë grup 
lokal për sipërmarrjen studentore në Facebook ku mund të bashkoheni?

Shpresojmë se kalimi i këtyre hapave do t'ju ndihmojë të gjeni një mundësi 
që ju motivon dhe ju emocionon! Dhe nëse nuk e keni gjetur ende këtë 
mundësi, thjesht vazhdoni të kërkoni. Qëndrimi pozitiv dhe kurioz është 
çelësi për të qenë një sipërmarrës i mirë.

1.c) Gjetja e një hapësire në treg

Gjetja e një mundësie të mirë qëndron me aftësinë për të gjetur një bosh-
llëk/hapësirë në treg.
“Një boshllëk në treg është një mundësi për të bërë dhe shitur diçka që nuk 
është ende e disponueshme.” (Marketbusinessnews.com, 2020)

Pra, Sipërmarrësi:
1. Bëhet i vetëdijshëm për një nevojë (produkt ose shërbim)
2. Krijon një ndërmarrje biznesi për të përmbushur këtë nevojë

Shumë sipërmarrës �llojnë biznesin e tyre pasi kanë punuar për dikë tjetër 
dhe shohin një mënyrë më të mirë për të operuar atë biznes, dhe më pas 
�llojnë biznesin e tyre konkurrues.
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Mbani mend se sipërmarrësit duhet të jenë të kujdesshëm për �llimin e 
bizneseve konkurruese.

Në të vërtetë, disa sipërmarrës, kryejnë kërkime kur mendojnë një ide, duke 
i kushtuar vëmendje përvojave dhe informacioneve të reja për ta çuar më tej 
idenë e tyre në një mundësi sipërmarrëse. 

Për të qenë sipërmarrës i suksesshëm, duhet të jeni në gjendje të njihni një 
mundësi kur të shihni një të tillë. Në mënyrë të veçantë, duhet të jeni në 
gjendje të identi�koni një problem ose boshllëk dhe të gjeni një zgjidhje 
inovative. (Sigurisht,  ju gjithashtu duhet të jeni në gjendje ta ekzekutoni atë 
zgjidhje, por pa parë mundësinë në radhë të parë, nuk do të shkoni 
gjëkundi.)

Por pyetja e mundimshme është “Si të gjejmë boshllëkun në një treg të 
krijuar?” Dragan Sutevski tek “Sipërmarrja në një Kuti”, përshkruan katër 
hapa që mund të ndërmerrni për të gjetur një boshllëk në një treg të krijuar 
dhe më poshtë është një përmbledhje e shkurtër e këtyre katër hapave.

1. Filloni me pikat tuaja të forta: zbuloni se cilat janë pikat tuaja të forta dhe 
përdorni ato në avantazhin tuaj. Kur merrni vendime, merrni parasysh pikat 
tuaja të forta dhe të dobëta.
2. Gjeni një vend në tregun ekzistues ku ka probleme të pazgjidhura: Pasi të 
dini më shumë për pikat tuaja të forta, përpiquni të identi�koni një vend në 
treg ku kjo forcë mund të lulëzojë, ku forca juaj mund të takohet me një 
vend në treg.
3. Kopjoni dhe përmirësoni: Shihni se çfarë është atje dhe përmirësoni një 
ide që ka �lluar dikush tjetër. Natyrisht, mos kopjoni thjesht idenë e tyre, 
frymëzohuni nga ajo që ata kanë bërë dhe përmirësoni atë.   
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4. Hulumtoni tendencat në tregun e krijuar: Kuptoni tregun dhe gjeni bosh-
llëqet në këto tregje në zhvillim. Hulumtoni një fushë speci�ke dhe kuptoni 
se si funksionojnë bizneset atje.

2. Analiza

2.a) Si të analizojmë një mundësi

Analiza e një mundësie, e cila mund të njihet si shqyrtimi i mundësive është 
faza tjetër. Fokusi në këtë fazë është kërkimi i mëtejshëm i mundësisë. Ky 
hap është i rëndësishëm pasi u lejon sipërmarrësve të vlerësojnë nga afër 
një mundësi dhe të mendojnë për realizueshmërinë e saj aktuale. Një sipër-
marrës mund të përcaktojë nëse kjo mundësi është e denjë për t'u ndjekur 
apo jo nga këtu.

Një sipërmarrës duhet të vlerësojë një mundësi dhe të marrë parasysh se 
çfarë hapash duhet të ndërmerren për ta realizuar atë. Një sipërmarrës 
mund t'i bëjë vetes pyetjet e mëposhtme për të vlerësuar një mundësi.

(1) A është kjo një ide e mirë? A ka kërkesë për shërbimin apo produktin në 
zonën lokale?

(2) Kë duhet të njoh për ta shfrytëzuar këtë mundësi? A duhet të takoj dikë 
që është i mirë për të punuar në �nancat ose mediat sociale?

(3) Si ta motivoj veten për të ndjekur mundësinë?

Pra, Sipërmarrësi:
1. Vlerëson rëndësinë e mundshme të një produkti ose shërbimi
2. Vlerëson kërkesën e konsumatorit për produktin ose shërbimin
3. Di të prodhojë produktin ose shërbimin
4. Plani�kon se si të dorëzojë produktin ose shërbimin
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Ju mund të pyesni veten me më shumë detaje pasi të keni një ide që mendo-
ni se është e mirë. P.sh.:

- A do ta vlerësonin njerëzit e tjerë produktin ose shërbimin tuaj?
- A zgjidh produkti ose shërbimi juaj një problem të rëndësishëm?
- A është tregu për produktin i përcaktueshëm/speci�k?
- A ka tregu nevoja apo pritshmëri unike që përputhen me mundësinë tuaj 
sipërmarrëse?
- A është koha e duhur për të �lluar sipërmarrjen?
- A ka infrastrukturë ose burime mbështetëse që duhet të komercializohen 
ose krijohen përpara �llimit të sipërmarrjes nga ana juaj?
- Çfarë burimesh nevojiten për të �lluar sipërmarrjen?
- Cili është avantazhi konkurrues që ofron sipërmarrja juaj brenda 
industrisë dhe a është i qëndrueshëm ky avantazh konkurrues?
- Cili është afati kohor ndërmjet �llimit të sipërmarrjes dhe shitjes së parë?
- Sa kohë përpara se sipërmarrja të bëhet �timprurëse dhe a keni burimet 
për të mbështetur këtë afat kohor?

Një pikënisje e mirë në kërkimin tuaj të shqyrtimit të mundësive është të 
�lloni të mësoni rreth demogra�së së tregut që po synoni (tregu juaj i 
synuar). Demogra�a janë faktorë statistikorë të një popullsie, si raca, mosha 
dhe gjinia.
Pas analizimit të të dhënave demogra�ke, sipërmarrësi më pas mund të 
zhvillojë dhe kryejë disa kërkime bazë, të cilat mund të variojnë nga 
vëzhgimi i klientëve deri tek blerja nga konkurrentët e mundshëm. 
Sipërmarrësit mund të zbulojnë gjithashtu mundësi biznesi duke bërë 
pyetje dhe duke dëgjuar klientët e tyre, nëse ata janë duke punuar brenda 
industrisë ose në kërkim të mundësive të reja sipërmarrëse me një treg të 
synuar të ngjashëm. Ndonjëherë një studim i lehtë dhe i lirë i klientëve 
mund të zbulojë probleme dhe mundësi. Sipërmarrësit gjithashtu mund të 
mbledhin informacion duke përdorur llogaritë e tyre të mediave sociale dhe 
të dhënat e shitjeve të klientëve.
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2.b) Analiza SWOT

Një mënyrë tjetër e rekomanduar që një sipërmarrës mund të vlerësojë më 
tej një ide është duke kryer Analizën SWOT. Ky është një mjet i dobishëm për 
sipërmarrësit për të analizuar pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe 
kërcënimet në një ide. Përdorimi i analizës SWOT mund të përgatisë një 
sipërmarrës për probleme të mundshme në të ardhmen.

Ju do të duhet të identi�koni pikat e forta që sipërmarrjes suaj do t'i nevojit-
en për të mbështetur avantazhin konkurrues të identi�kuar përmes mjeteve 
të analizës konkurruese. Dobësitë mund të identi�kohen bazuar në pritjet 
tuaja aktuale dhe të parashikueshme. Për një sipërmarrje të re, seksionet e 
mundësive dhe kërcënimeve bazohen në faktorët aktualë në mjedisin e 
jashtëm që vijnë nga kërkimi juaj. Në këtë kontekst, mundësitë janë fakte, 
ndryshime ose situata brenda mjedisit të jashtëm që mund të përdoren në 
mënyrë të favorshme për suksesin e sipërmarrjes.

14
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2.c) Plotësoni Analizën SWOT

Shikoni dhe studioni diagramën e mësipërme. 
Plotësoni kërkesat e mëposhtme:
Startup biznes ide “Prodhimi i bluzave T-shirt”
Krijoni linjën tuaj të bluzave T-shirt dhe përdorni si target grup shokët tuaj të 
klasës dhe plotësoni analizën SWOT duke iu përgjigjur pyetjeve në ndihmë:

• Cila do të ishte tema?
• Sa do të paguanit?
• Ku do t'i shisnit bluzat?
• Cilat janë shitjet e pritshme të biznesit?
• Cilat janë burimet e nevojshme për të �lluar?

3. Zhvillimi i Mundësisë

Hapi i fundit është të veprohet mbi mundësinë që mund të njihet si kapja e 
mundësive. Ky hap ka të bëjë me angazhimin më në fund ndaj një ideje dhe 
ndjekjen e saj. Perspektiva për të nisur një mundësi mund të jetë e frikshme. 
Por, puna e përfunduar gjatë fazës së shqyrtimit të mundësive duhet të 
përgatisë dhe të largojë një pjesë të frikës.
Mënyra e vetme për të kapur mundësinë është duke e bërë atë!
* Re�ektoni dhe pergjigjuni pyetjeve: Pse duhet një sipërmarrës të identi�kojë 
mundësi?
Përgjigjet janë si vijon:
- Në mënyrë që të gjenerojë ide
- Në mënyrë që të gjejë zgjidhje të problemeve
- Në mënyrë që të jetë inovator
Diskutoni tipare shtesë të sipërmarrësit, që nuk janë renditur këtu - të qenit:
• këmbëngulës
• i shkathët
• krijues
• i adaptueshëm dhe më shumë



Detyra 1

Diskutoni në klasë dhe me familjen apo miqtë tuaj. 
Pyetje: 
• Si mund të aftësohemi në zbulimin e mundësive?
• Ndoshta është e lindur - ose je i mirë në atë lloj gjëje, ose nuk je?
• Ndoshta është një çështje praktike
• Duhet të �tosh përvojë?

Detyra 2

Ushtrim: Si të dallojmë mundësitë vendase. Cilat nga këto biznese mund të 
krijoni? Ja disa ide për t’ju ardhur në ndihmë:
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IDEA MUNDËSIA PËR BIZNES PO/JO
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Rast studimor 1

Më poshtë janë dy shembuj shtesë të sipërmarrësve dhe inovacioneve të 
tyre dhe mënyra si të identi�kojmë sipërmarrësit, problemin, idenë, 
klientin, tregun, produktin dhe daljen në treg.

a. Themeluesit e Airbnb (sipërmarrësit) panë një mundësi për të përdorur 
dhoma dhe apartamente boshe (problemi i tregut) për të ndihmuar që 
udhëtimi të jetë më i përballueshëm (problemi i klientit), duke krijuar një 
zgjidhje (ide) unike në 2008 (dalja në treg) për udhëtarët në mbarë botën 
(klientët). Ata krijuan industrinë tradicionale të prenotimeve të hoteleve dhe 
mikpritjes në internet.

b. Megjithëse e lehtë për t'u marrë si e mirëqenë tani, drita elektrike (risi) e 
sjellë në treg në fund të viteve 1800, (shumë sipërmarrës dhanë ide dhe 
zgjidhje) e çliruan shoqërinë nga mbështetja totale në dritën natyrale të 
ditës (problemi)
Rast Studimor 2

Hulumtoni kompaninë e syzeve në zonën tuaj lokale.
A. Cili është modeli i tyre i biznesit?
B. Cila është propozimi i vlerës së ofruar nga pronari?
C. Përshkruani tregun e synuar të kompanisë? Çfarë burimesh keni 
përdorur për të identi�kuar tregun e tyre të synuar?
D. Nëse kompania nuk ekzistonte dhe ju vendosni që dëshironi të hapni një 
kompani të syzeve direkt për konsumatorin, cilët do të ishin pesë 
faktorët kryesorë që do të hulumtoni për të përcaktuar nëse ideja juaj ishte 
vërtet një mundësi sipërmarrje?

Këshillë për ju: Pavarësisht nga madhësia, industria ose audienca, si sipër-
marrës, ju duhet të vendosni se si duket biznesi juaj dhe ku dëshironi ta çoni 
atë.



Ide për të provuar kompetencën në zbulimin e mundësive:

- Vullnetarizmi
- Aplikimi për universitet/praktikë/punë
- Bashkimi/krijimi i një grupi lokal të veprimit
- Shkuarja në një kurs të specialuar
- Mbledhja e fondeve
- Fillimi i një biznesi

Pyetjet e mundshme për intervistë të lidhura me këtë kompetencë:

• Kur keni parë një mundësi për të bërë një ndryshim?
• Cilat janë problemet më të mëdha me të cilat përballet bota/shoqëria/
komuniteti/shkolla juaj aktualisht?
• Tregoni për veprimet që keni ndërmarrë për të përmirësuar jetën tuaj ose 
të njerëzve të tjerë
• Çfarë pengesash keni hasur në zhvillimin e mundësive tuaja?
• Cilat janë mundësitë më të mëdha për momentin?
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KOMPETENCA: Krijimtaria

Çfarë është Krijimtaria? 

Prezantimi i këtij koncepti do t’ju ofrojë një mundësi që ju të jeni në 
gjendje:

• të dalloni ndryshimin midis krijimtarisë dhe inovacionit
• të shpjegoni ndryshimin midis inovacionit pionier dhe atij në rritje, dhe 
cilat procese janë më të përshtatshme për secilin
• të përshkruani dhe zbatoni pesë fazat e krijimtarisë
• të diskutoni për inovacionin si një sistem për zgjidhjen e problemeve 
dhe shumë më tepër

Të gjithë kanë aftësinë për të menduar në mënyrë krijuese, si dhe 
aftësinë për të përdorur më shumë pjesën e trurit që mendon siç duhet. 
Thjesht të qenit i vetëdijshëm për nevojën për të qenë më kreativ në 
punë mund t'ju ndihmojë të performoni më mirë në punën ose organi-
zatën tuaj.
Kreativiteti përkufizohet si aftësia për të gjeneruar ide të reja dhe për të 
njohur perspektiva të reja dhe të dallueshme për një problem ose 
mundësi. 
Ju gjithashtu mund të jeni duke menduar, cili është kuptimi i kreativitetit 
në sipërmarrje?
Në mënyrë të ngjashme, çfarë është kreativiteti në sipërmarrje me 
shembuj?

Sipërmarrësit kreativë janë në thelb investitorë talentesh, qofshin ata të 
tyret apo të të tjerëve. Sipërmarrësit krijues më të njohur kanë ndërtuar 
biznese miliarda dollarësh duke kombinuar aftësitë e tyre krijuese me 
aftësitë e tyre sipërmarrëse. Bill Gates, Elon Musk dhe Mark Zuckerberg 
janë vetëm disa shembuj.



Përkufizo: Çfarë është Inovacioni dhe Shpikja?
Një nga kërkesat kryesore për suksesin sipërmarrës është aftësia juaj për të zhvillu-
ar dhe ofruar diçka unike në treg. Me kalimin e kohës, sipërmarrja është lidhur me 
kreativitetin, aftësinë për të zhvilluar diçka origjinale, veçanërisht një ide ose një 
përfaqësim të një ideje. Inovacioni kërkon kreativitet, por inovacioni është më 
konkretisht aplikimi i kreativitetit. Inovacioni është manifestimi i kreativitetit në një 
produkt ose shërbim të përdorshëm. Në kontekstin e sipërmarrjes, inovacioni 
është çdo ide, proces ose produkt i ri, ose një ndryshim në një produkt ose proces 
ekzistues që i shton vlerë atij produkti ose shërbimi ekzistues.

Si ndryshon një shpikje nga një inovacion? Të gjitha shpikjet përmbajnë risi, por jo 
çdo risi ngrihet në nivelin e një shpikje unike. Për qëllimet tona, një shpikje është 
një produkt, shërbim ose proces vërtet i ri. Do të bazohet në idetë dhe produktet e 
mëparshme, por është një hap i tillë që nuk konsiderohet si shtesë apo variant i një 
produkti ekzistues, por diçka unike. Tabela e mëposhtme thekson ndryshimet 
midis këtyre tre koncepteve.

1) Procesi krijues:
Cilat janë karakteristikat e krijimtarisë?
Një gamë e gjerë karakteristikash të sjelljes dhe të të menduarit janë lidhur me 
krijimtarinë, duke përfshirë lidhjet midis ideve dhe konteksteve të largëta seman-
tikisht, përdorimin e këndvështrimeve të shumta, kuriozitetin, fleksibilitetin në 
mendime dhe veprime dhe gjenerimin e shpejtë të zgjidhjeve të shumta, cilësisht 
të ndryshme.
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Koncep� Përshkrimi 
Krijimtaria a�ësia për të zhvilluar diçka origjinale, veçanërisht një ide ose një përfaqësim të 

një ideje, me një element dhun� este�ke 
Inovacioni ndryshim që i shton vlerë një produk� ose shërbimi ekzistues 
Shpikja produkt, shërbim ose proces vërtet i ri që, megjithëse i bazuar në idetë dhe 

produktet që kanë ardhur më parë, përfaqëson një kapërcim, një krijim vërtet 
të ri dhe të ndryshëm 
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Mendimi Linear:

Përdorimi i logjikës

Qasja me hapa

Mendimet të plani�kuara 

vertikalisht

Të menduarit anësor:

Mendime krijuese

Të hapur për mundësi

Shkathtësia në zgjidhjen e problemeve 

për të shqyrtuar alternativa ose zgjidhje 

më të mira
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Krijimtaria sipërmarrëse dhe krijimtaria artistike nuk janë shumë të 
ndryshme nga njëra-tjetra. Mund të gjeni frymëzim në librat, këngët dhe 
pikturat tuaja të preferuara, dhe gjithashtu mund të merrni frymëzim nga 
produktet dhe shërbimet ekzistuese. 
Mund të gjeni frymëzim krijues në natyrë, në biseda me mendje të tjera kri-
juese dhe përmes ushtrimeve formale të ideimit, për shembull, stuhi men-
dimesh (brainstorming). 
• Ideimi është procesi i qëllimshëm i hapjes së mendjes suaj ndaj trenave të 
rinj të mendimit që degëzohen në të gjitha drejtimet duke u nisur nga një 
qëllim ose problem i deklaruar. 
• Brainstorming (Stuhi mendimesh), gjenerimi i ideve në një mjedis pa 
gjykim ose mosmarrëveshje me qëllimin e krijimit të zgjidhjeve, është 
vetëm një nga dhjetëra metodat.

1. a) Arti i të menduarit. Llojet e mendimit
Sipërmarrësit punojnë me dy lloje të të menduarit. 
a. Të menduarit linear - nganjëherë i quajtur të menduarit vertikal - përf-
shin një proces logjik, hap pas hapi. 
b. Në të kundërt, të menduarit krijues është më shpesh të menduarit 
anësor, të menduarit të lirë dhe të hapur, në të cilin modelet e vendosura të 
mendimit logjik injorohen me qëllim ose madje s�dohen. Ju mund të injoro-
ni logjikën; çdo gjë bëhet e mundur.

Mendimi linear është vendimtar për ta kthyer idenë tuaj në një biznes. 
Të menduarit anësor do t'ju lejojë të përdorni kreativitetin tuaj për të zgjid-
hur problemet që lindin.
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1.b) Cilat janë pesë fazat e krijimtarisë?
Kreativiteti i papërpunuar dhe një prirje për të menduarit anësor mund të 
jenë të lindura, por njerëzit krijues duhet t'i përmirësojnë këto aftësi në 
mënyrë që të bëhen mjeshtra në fushat e tyre përkatëse. 
Ata praktikojnë në mënyrë që t'i zbatojnë aftësitë e tyre lehtësisht dhe në 
mënyrë të vazhdueshme, dhe t'i integrojnë ato me procese të tjera të men-
dimit dhe emocione. Çdokush mund të përmirësohet në përpjekjet krijuese 
duke u praktikuar. Për qëllimet tona, praktika është një model për krijim-
tarinë e aplikuar që rrjedh nga një qasje sipërmarrëse.

Këto janë pesë fazat e krijimtarisë, sipas Graham Uallas në Artin e Mendimit.

1.c) Cilat janë arsyet pse krijimtaria është e rëndësishme?
I. Kreativiteti ju lejon të perceptoni pamjen më të madhe
II. Kreativiteti mund t'ju ndihmojë të qëndroni të motivuar
III. Zgjidhja e problemeve ndihmohet nga kreativiteti
IV. Kreativiteti mund t'ju ndihmojë të punoni në mënyrë më e�kase
V. Kreativiteti nxit vetëvlerësimin
VI. Kreativiteti ndihmon në sqarimin e ideve dhe emocioneve të dikujt

Pse është kreativiteti i rëndësishëm për sukses?
Për shkak se ato mund të prodhojnë më shumë vlerë, si kreativiteti ashtu 
edhe inovacioni kontribuojnë në sukses më të madh të përgjithshëm. 

 

Mblidh 
njohuri dhe 
material të 
nevojshëm. 
Fokusohu tek 
problemi dhe 
mundësia. 

Jepi kohë 
vetes të 
përthithësh 
gjithë 
informacionin 
nga faza 1. 

Iluminimi 
ndryshe: 
Momen� 
“Aha! – E 
gjeta!” 
Një ide 
brilante të 
vjen në 
mendje.  

Bëj krahasimin 
e ideve me 
objek�vat.  

Testo dhe 
krijo planin e 
zhvillimit të 
produk�t 
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Të dyja janë të ndërthurura dhe të varura nga njëra-tjetra. Shfrytëzimi i po-
tencialit të mendjes është ajo që ka të bëjë me krijimtarinë; ka të bëjë me të 
menduarit në mënyra të reja dhe të shohësh botën me sy të ndryshëm.

Kreativiteti na mundëson të shohim dhe zgjidhim s�dat në një mënyrë më 
të hapur dhe inovative. Mendja hapet përmes krijimtarisë. 

2) Rëndësia e krijimtarisë dhe inovacionit në sipërmarrje
Krijimtaria dhe inovacioni ndihmojnë në zhvillimin e metodave të reja për të 
përmirësuar një produkt ose shërbim ekzistues në mënyrë që të maksimizo-
hen �timet. Kjo gjithashtu inkurajon sipërmarrësit të mendojnë jashtë korni-
zave dhe të kërkojnë përgjigje që nuk janë standarde. Nëpërmjet këtij rasti, 
shfaqet një koncept i freskët, intrigues, ndoshta �timprurës, por i adaptue-
shëm.

2.a) Çfarë është inovacioni?

Nëse krijimtaria është aftësia për të dalë me ide të freskëta dhe origjinale, 
inovacioni është procesi i vënies në veprim të këtyre ideve duke prezantuar 
një koncept, zgjidhje, metodë ose produkt të ri.

2.b) Inovacioni më shumë se thjesht zgjidhja e problemeve

Pavarësisht nëse një sipërmarrës ka krijimtari të lindur apo jo, praktika mund 
të ndihmojë në përmirësimin e përpjekjeve krijuese.
Sipërmarrësit mund të përdorin krijimtarinë e tyre për të zgjidhur problemet 
dhe për krijuar inovacion. Megjithatë, novatorët përpiqen të parashikojnë 
dhe parandalojnë problemet, në vend që të reagojnë ndaj tyre. 



Youth Entrepreneurship
Education Programme

Produktet inovative janë:

Piramida e inovacionit �llon me zgjidhjen e problemeve në bazë, duke 
shkuar deri në parandalim, pastaj përmirësim të vazhdueshëm dhe në fund 
drejtimin e së ardhmes së një industrie. 

Referohu tek tabela e mëposhtme për të kuptuar pse inovacioni është më 
shumë se një zgjidhje. 

 

Parandalimi 

Zgjidhja e problemeve 

Përmirësimi i vazhdueshëm 

Sipërmarrja e re 

In
ov

ac
io

ni
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3) Zhvillimi i krijimtarisë përmes ushtrimeve praktike

Të gjithë duan të vijnë me një ide të jashtëzakonshme krijuese, por shpesh 
krijimtaria jonë përfundon në momentin që ne shtrijmë dorën për një stilo-
laps. Le ta përdorim këtë sesion sikur të jemi në një seminar krijues. Këto 
ushtrime mund të praktikohen vetë. Çfarë është më e mira, shumica prej 
tyre nuk zgjasin më shumë se 7 minuta, kërkojnë vetëm një stilolaps dhe 
letër dhe jo vetëm janë të dobishme, por edhe të ngrenë humorin.

Ushtrimi #1: 30 rrathët
Tridhjetë rrathët nga IDEO është një nga ushtrimet më të mëdha të nxehjes 
së trurit. Qëllimi është të shtyni ku�jtë e krijimtarisë suaj dhe të mbushni 
�etën e 30 rrathëve bosh me sa më shumë objekte të dallueshme në kohën 
e caktuar. 
- Mjetet: 1 Fletë me 30 rrathë për secilin pjesëmarrës dhe stilolapsa
- Pjesëmarrësit: Individuale ose grupe të çdo madhësie
- Koha: 3 min vizatim + diskutim

Udhëzime:
Merrni �etën me 30 rrathë dhe një stilolaps.
Vizatoni objekte të dallueshme brenda në sa më shumë rrathë. Kjo mund të 
jetë një picë, orë, mollë, etj. Vendosni kohëmatësin për 3 minuta.
Diskutim: 
Pasi të ketë mbaruar koha, diskutoni rezultatin me pjesëmarrësit (i kemi 
ndarë në grupe): 
- Sa rrathë keni mbushur? 
- A ka ndonjë model të njohur apo ka ndonjë nga idetë e lidhura, p.sh. disa 
planetë ose topa të ndryshëm sporti. 
- A ishte detyra s�duese? 
- A i ndryshuat ju apo dikush rregullat duke kombinuar rrathë ose duke i për-
dorur ato në një mënyrë të papritur?
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Ushtrimi #2: Përdorimet alternative
Përdorimet alternative është një ushtrim që inkurajon të menduarit divergjent 
(ndryshe) - aftësinë për të gjeneruar ide ose zgjidhje nga një ide e vetme ose 
një pjesë e informacionit. Kjo aftësi mendohet të jetë një nga faktorët më të 
rëndësishëm të krijimtarisë.

Ky ushtrim kërkon që ju të krijoni sa më shumë ide se si të përdorni një artikull 
të caktuar, me një ku� prej 3 minutash. 

- Mjetet: �etore ose një �etë letre për secilin pjesëmarrës dhe stilolapsa
- Pjesëmarrësit: Individuale ose grupe të çdo madhësie
- Koha: 3 minuta + disa shtesë për prezantim

Udhëzime:
Merrni diçka për të shkruar (�etë) dhe një stilolaps.
Në 3 minuta, shënoni sa më shumë ide të jetë e mundur se si mund të përdor-
ni në mënyra të ndryshme një objekt të përditshëm – për shembull një tullë. E 
zëmë se përdorimi normal i tullës është ta përdorni për ndërtim, atëherë për-
dorimet alternative mund të jenë: përdorni atë si grilë, për vetëmbrojtje apo 
edhe ngjyrosni atë si shokun tuaj, njësoj si fytyrë njeriu, etj. 

Zgjidhni disa pjesëmarrës ose kërkoni secilit (nëse grupi nuk është shumë i 
madh) të paraqesë përdorimin e tyre të preferuar të objektit.
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Ushtrimi #3: Portrete të verbër
Blind Portraits është një ushtrim i njohur i përdorur zakonisht nga mësuesit 
e artit për të zhvilluar komunikimin midis syve, trurit dhe dorës. Por edhe 
jashtë klasës së vizatimit mund të përdoret si një akullthyes i shkëlqyer që 
lejon njerëzit të njihen me njëri-tjetrin në një mënyrë argëtuese. Detyra 
është e thjeshtë - vizatoni njëri-tjetrin pa parë letrën. Rezultati nuk është ai 
që ka rëndësi këtu, i gjithë fokusi qëndron në vëzhgimin e asaj që na rrethon 
dhe aftësinë për të vërejtur detaje. Gjithashtu do të detyroheni të shikoni 
objektin tuaj dhe të ndiheni rehat me njerëzit përreth. 
Shpesh njerëzit mendojnë se nuk mund të vizatojnë vetëm sepse nuk janë 
të trajnuar për të parë me të vërtetë atë që shohin. Ky ushtrim është një 
mënyrë e shkëlqyer për të praktikuar koordinimin dorë-sy-tru dhe për t'u 
bërë më të mirë në të.
- Mjetet: Letër dhe stilolapsa
- Pjesëmarrës: të paktën 2
- Koha: 5 minuta + disa shtesë për prezantim
Udhëzime:
• Bëhuni në çifte dhe shikoni njëri-tjetrin. Nëse klasa është online, shikoni 
vetëm ekranin. 
• Merrni një stilolaps dhe një letër.
• Përqendrohuni te sytë ose ndonjë pjesë e objektit dhe �lloni të vizatoni. 
• Këtu ka dy rregulla kryesore: mbani vijën e vazhdueshme dhe mos shikoni 
letrën! Përqendrohuni në mënyrën se si lëviz dora juaj në lidhje me fytyrën e 
objekteve. Vazhdoni të vëzhgoni dhe shtoni detaje derisa të mbarojë koha.

SI NJË MIK

(QË ËSHTË NJË DËGJUES SHUMË I M
IRË)

SI THYESE

ARRASH
PËR TË FSHEHUR

CELËSIN POSHTË

NJË TULLË

MJET PËR VETË 

MBROJTJE

SI MBAJTËSE 
DERE

PËR TË NDËRTUAR
NJË SHTËPI

SI GRILL

SI VAZO LULESH

TË VOGLA

USHQYES ZOGJSH

NË VEND TË PESHAVE NË

PALESTËR
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• Kur të mbaroni, shikoni vizatimin dhe shikoni se si keni arritur të kapni detajet 
dhe të ndjeni hapësirën në letër. Shkëmbeni vizatimet me partnerin tuaj.

Ushtrimi #4: Një + Një = Një
Të gjithë mund të pajtohemi se një + një është dy, por përzierja e një pikë uji me 
një pikë tjetër uji do të prodhojë përsëri vetëm një pikë uji. Njësoj vlen edhe për 
procesin e ideimit - duke lidhur dy ide ose koncepte së bashku në fund do të 
kemi një ide ose një koncept. Të qenit kreativ përfshin të njëjtat hapa - duke 
kombinuar që në pamjen e parë ide të palidhura dhe duke dalë me diçka të re. 
Në këtë ushtrim, pjesëmarrësit do të duhet të lënë mendjen e tyre të lirë për të 
krijuar ide ende të pazbuluara.

- Mjetet: Letër dhe stilolapsa
- Pjesëmarrësit: Individuale ose grupe të çdo madhësie
- Koha: 7 minuta + shtesë për prezantim

Udhëzime:
Bëhuni dyshe nëse është e mundur. 
Merrni letër dhe një stilolaps. 
Në mënyrë individuale, gjeni një objekt, emri i të cilit �llon me të njëjtën 
shkronjë si mbiemri juaj. Tani, kombinoni objektin tuaj me objektin e fqinjëve 
tuaj për të krijuar një mundësi biznesi: një produkt ose një shërbim. p.sh. Pastë 
dhëmbësh + Zebra = një shpërndarës paste dhëmbësh në formë zebra për 
fëmijë që shtrydh pjesë (një produkt); 
Mjete të dizajnuara dhe me temë me porosi për dentistët që punojnë me fëmijë 
(shërbim/përvojë). Mendoni për konceptin në detaje - çfarë qëllimi i shërben, 
kush e përdor atë, si duket, etj.
Pasi të mbarojë koha, ndani idetë midis grupeve dhe diskutoni rezultatin.
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4) Ide për të provuar kompetencën në zbulimin e mundësive:
Perspektiva për të menduarit krijues zgjerohet kur mund t'i riformuloni deklara-
tat ku�zuese në pyetje kreative. Merrni parasysh shembujt e mëposhtëm:

Deklaratë ku�zuese: "Ne nuk mund ta bëjmë këtë."
Pyetje krijuese: "Nëse do të ishte e mundur, si do ta bënit?"

Deklaratë ku�zuese: "Do të zgjasë shumë."
Pyetje krijuese: "Nëse kërkon kohë, si mund ta bëj të shkurtër?"

Deklaratë ku�zuese: "Nuk mund të �as me të".
Pyetje krijuese: "Nëse mund të �isni me të, çfarë do të thonit?"

Deklaratë ku�zuese: "Unë jam shumë i zënë për ta bërë këtë."
Pyetje krijuese: "Në çfarë mënyrash mund të lirojmë pak kohë për ju?"

Mendimtarët krijues bëjnë pyetje të hapura, të përshtatshme dhe kërkuese si 
p.sh.
 “Pyes veten nëse/pse/nëse…”
 “Ndoshta mund të…”
 “Kjo do të funksiononte nëse/kur…”
 “Në çfarë mënyrash mund të…”

KOLINOZ+ ZEBRA

NJË MBAJTËSE NË

FORMË ZEBRE Ë NXJERR

KOLINOZIN NË PORCIONE SHËRBIM
/

EKSPERIENCË MJETE PUNE TË PËRSHTATURA

& DIZENJUARA PËR DENTISTËT

QË PUNOJNË ME FËMIJË

* KARRIGE DENTISTI NË

FORMË ZEBRE

* VESHJE TË KOMBINUARA 

PËR DENTISTIN DHE NDIHMËSEN

ME TEMATIKË SAFARI

* MJETE ME IMAZHE INTERESANTE

* ELEMENTE ME TEMATIKË

VIZITA TEK DEDNTISTI TË KTHEHET

NË NJË AVENTURË DHE JO SI NJË 

DITË STRESUESE

EKSPERIENCA TË

KTHEHET NË LOJË

BUTONI

MBAJTËSE NË FORMË

ZEBRE

FURCA E DHËMBËVE

KOLINOZI
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5) Pyetjet s�duese për intervistë të lidhura me këtë kompetencë
• Si mendoni shumica e shpikësve dhe njerëzve me të vërtetë krijues janë të 
prirur për të punuar vetëm? Apo ata fokusohen shumë në ndërtimin e një 
ekipi?
• Pse është inovacioni kritik për të siguruar mbijetesën e sipërmarrjes suaj?
• Si mendoni cilat janë disa karakteristika të ekipeve inovatore?
• Cilat punë kërkojnë kreativitet?
• A mund të trajnohet kreativiteti?
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KOMPETENCA: Vizioni

Çfarë është Vizioni? 
Prezantimi i këtij koncepti do t’ju ofrojë një mundësi që ju të jeni në 
gjendje:
• të përkufizoni një vizion sipërmarrës
• të zhvilloni një deklaratë vizioni
• të dalloni ndryshimin mes deklaratës së vizionit, deklaratës së mi-
sionit dhe cilat do të objektivat për sipërmarrjen tuaj
• të përcaktoni dhe zhvilloni një tregim për zgjidhjen e problemeve 
që është bindës
• të përcaktoni dhe zhvilloni një propozim vlere që është i besue-
shëm dhe tërheqës për klientët dhe investitorët

Çdo sipërmarrës i suksesshëm e fillon me një imazh ose ide për kri-
jimin e së cilës ai ose ajo ndihej i pasionuar. Kjo ndodh edhe kur 
personi nuk e ka idenë se si (ose nëse) ajo që dëshiron të realizojë 
ose krijojë do të bëhet realitet. Vizioni i një sipërmarrësi është si tip 
udhërrëfyesi që do të përcaktojë se ku ai ose ajo dëshiron të shkojë 
me përpjekjet e tij/saj sipërmarrëse. Vizioni flet për atë që sipër-
marrësi dëshiron që biznesi të duket në të ardhmen - ndoshta pesë 
ose dhjetë vjet më vonë. Fatkeqësisht, shumë sipërmarrës të mund-
shëm kanë ëndrra dhe ide, por kurrë nuk zhvillojnë një vizion konk-
ret.

Një vizion sipërmarrës merr parasysh se çfarë dëshironi të bëhet 
sipërmarrja juaj, si do të duket kjo sipërmarrje, cilat janë forcat 
lëvizëse dhe cilat vlera dhe kultura duhet ta rrethojnë atë. Çdo 
sipërmarrës individual ka një pamje unike se çfarë do të bëhet 
sipërmarrja. 



Në një biznes sipërmarrës, kur vizioni ka një afat kohor më të shkurtër, 
si p.sh. pesë vjet, ai mund të fokusohet në një problem ose situatë lokale 
dhe me kalimin e kohës të evoluojë në një vizion që është më i gjerë 
dhe përfshin tregje ose popullata më të ndryshme. Vizioni juaj duhet të 
frymëzojë njerëzit e përfshirë në startup-in tuaj për të mbështetur sipër-
marrjen tuaj. Ajo që mund të bëni është të përdorni imagjinatën tuaj për 
të krijuar këtë pamje të sipërmarrjes suaj me fokus në të ardhmen e 
sipërmarrjes. Edhe pse sipërmarrësit përdorin imagjinatën dhe kreativi-
tetin e tyre për të zhvilluar këtë pamje, ata gjithashtu duhet të kuptojnë 
industrinë e sipërmarrjes, konkurrencën dhe tendencat që po evoluojnë 
ose mund të zhvillohen në të ardhmen.

Krijimi i një vizioni sipërmarrës ju ndihmon të përshkruani se çfarë 
dëshironi të bëhet sipërmarrja juaj në të ardhmen. Ka mënyra krijuese, 
të tilla si stuhia e ideve dhe të menduarit divergjent, si dhe mënyra hu-
lumtuese për të përcaktuar një vizion sipërmarrës. Pasi të keni krijuar 
vizionin tuaj, është e rëndësishme të shkruani objektiva për t'ju 
ndihmuar të realizoni hapat drejt realizimit të vizionit tuaj. 

“Rëndësia e objektivave”

Vizioni sipërmarrës imagjinon një të ardhme, ndërsa objektivat fokuso-
hen në një rezultat të dëshiruar. Megjithëse vizioni është çelësi për të 
krijuar të ardhmen që dëshironi për veten dhe biznesin tuaj, qëllimet 
janë të rëndësishme për t'ju ndihmuar të realizoni hapat e nevojshëm 
për ta bërë atë vizion realitet.

Objektivat duhet të jenë të mirëstrukturuara dhe të përcaktuara që do 
të thotë se ato duhet të jenë specifike, të matshme, të arritshme, realiste 
dhe në kohë. Ja t’i shohim me radhë:
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TABELA SMART

Si ta aplikojmë këtë skemë? T’ju jap një shembull konkret:
E zëmë se doni të blini, një shtëpi të re – çfarë synimesh mund të për-
caktoni sot që do të çojnë në këtë rezultat? Ju do të përfshini synime 
financiare mujore ose vjetore për të kursyer një shumë të caktuar parash 
bazuar në parashikimin tuaj se sa para do të nevojiten për të zotëruar 
këtë shtëpi. Ju gjithashtu do të vendosni synime për gjetjen e vendn-
dodhjes së duhur. Ky proces është gjithashtu i nevojshëm për të 
mbështetur suksesin e sipërmarrjes suaj të biznesit. Vendosja e objek-
tivave është një qasje e fuqishme që na çon drejt së ardhmes që duam 
për jetën tonë.
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Një tjetër shembull konkret për bizneset:
Ke një dyqan të vogël familjar dhe ke përcaktuar tre objektiva biznesi për 
vitin e ardhshëm. Ato janë:
• Rritja e shitjeve me 50%
• Hapja e një vendndodhje të re
• Të punësosh 2 punonjës të rinj shtesë

Analiza:
Nëse duam të shqyrtojmë këto objektiva duke përdorur kriteret e më-
sipërme tek tabela, është e dukshme se objektivat një dhe tre janë 
specifikë sepse janë sasiorë, por i dyti nuk është. Në fakt, të tre objektivat 
mund të maten. 

Nëse biznesi yt është i tillë ku je punonjës i vetëm, nuk ka gjasa që ti të 
arrish objektivat një dhe dy, por objektivi i tretë është i arritshëm. Kështu 
punësimi shtesë i stafit do të rrisë gjasat për të arritur objektiva e tjerë. 
Të tre objektivat janë të rëndësishme për rritjen e biznesit. Dhe çdo ob-
jektiv mund të ketë nevojë për më shumë detaje për të qenë i arritshëm 
në kohë. 
1. Kjo do të thotë, për të rritur shitjet me 50 për qind në vitin e ardhshëm, 
ti duhet të kesh objektiva shtesë të shitjeve mujore ose tremujore për të 
përmbushur qëllimin tënd vjetor. 
2. Po kështu, hapja e një lokacioni të ri kërkon më shumë detaje të ku-
fizuara në kohë, si marrja me qira ose blerja e vendndodhjes dhe përcak-
timi i modelit të biznesit për këtë vendndodhje. 
3. Së fundi, punësimi i punonjësve shtesë duhet të ketë gjithashtu një 
komponent kohor, siç është një afat kohor për rekrutimin, intervistat, 
përzgjedhjen, punësimin dhe trajnimin. 
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Duke analizuar tabelën e kritereve dhe vizionin që ke në mendje do të kesh 
më shumë gjasa të arrish objektivat dhe këto së bashku kanë më shumë 
gjasa të të çojnë në rezultatet e dëshiruara të biznesit.

1) Qasja kreative për zhvillimin e vizionit
Ka shumë përku�zime dhe mënyra për të shprehur kreativitetin.

Artistët zakonisht tregojnë anën e tyre krijuese në artin e tyre, muzikantët 
tregojnë krijimtarinë e tyre përmes muzikës dhe shkrimtarët e shprehin kri-
jimtarinë e tyre me shkrim. Të tjerë shprehin kreativitetin teknik përmes ino-
vacioneve të teknologjisë së re. Varet nga ju që të përcaktoni se si do ta 
shprehni krijimtarinë tuaj në sipërmarrjen tuaj dhe në jetën tuaj profesio-
nale. Në shumicën e rasteve, kur njerëzit ndjekin pasionet e tyre, krijimtaria 
e tyre buron nga ai pasion.

Dy mënyrat për të zbuluar dhe ndjekur krijimtarinë tuaj:
1. Një qasje për të zbuluar vizionin tuaj për të ardhmen tuaj është të �lloni të 
pikturoni në mendjen tuaj imazhin e rezultatit �nal. Cila është fotogra�a e së 
ardhmes që doni të keni në mendje? Si mund të përshtatet ky vizion me 
idetë që keni për të krijuar një sipërmarrje të suksesshme? Kini parasysh se 
këto pyetje kanë të bëjnë me të ardhmen tuaj personale dhe vizionin për të 
ardhmen e sipërmarrjes suaj. Këto dy foto duhet të bashkëjetojnë. Vizioni 
për të ardhmen tuaj personale duhet të lejojë burimet e nevojshme për të 
mbështetur të ardhmen e sipërmarrjes, ashtu si e ardhmja e sipërmarrjes do 
të sigurojë për të ardhmen tuaj personale. 

E ardhmja
personale

E ardhmja
e sipërmarrjes
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2. Një qasje tjetër për të zhvilluar vizionin tuaj është përdorimi i procesit të 
të menduarit krijues. Ky lloj të menduari i lejon njerëzit të dalin me ide të 
cilat mund të mos i kishin patur pa adoptuar një mentalitet krijues. Procesi i 
të menduarit krijues (të cilin e pamë tek moduli 1.2 Krijimtaria) ka 5 fazat e 
tij: 
a. përgatitje
b. inkubacion
c. mprehtësia (iluminimi/ndriçimi)
d. vlerësimin dhe,
e. përpunimi. (Këto të dyja mund të bashkohen në një grup: veri�kimi)

Si t’i aplikoni këto faza për të përcaktuar vizionin e kompanisë apo sipërmar-
rjes?

 

Për fazën e përga�tjes, ne këshilluam që kjo fazë të ishte për të mbledhur informacion dhe 
ide. Si pjesë e procesit të përdorimit të ideve krijuese, ju mund të aplikoni të menduarit 
ndryshe duke gjeneruar sa më shumë ide që të jetë e mundur, edhe kur ato ide nuk duken 
logjike. Krijoni një listë idesh kontradiktore ose idesh që janë të ndryshme. Përga�tja është 
hapi i parë i procesit të të menduarit krijues. 

 

Veprimi tjetër është largimi nga të menduarit për ak�vite�n: inkubacioni. Këtu programoni 
mendjet tuaja për të kuptuar se puna e bërë në përga�tje është një temë e rëndësishme për 
t'u konsideruar. Kur të largoheni nga të menduarit me vetëdije për ak�vite�n ose 
problemin, lejojini mendjet tuaja të pavetëdijshme të vazhdojnë të mendojnë për 
ak�vite�n. Kjo periudhë inkubacioni është thelbësore për avancimin e krijimtarisë. Në fazën 
e inkubacionit, mund të shkoni për një shë�tje, të bëni një sy gjumë ose thjesht të vazhdoni 
me ak�vitetet tuaja të përditshme. 
\ 
 

Në një moment, ju mund të keni një frymëzim ose ndriçim të papritur – një moment aha! E 
gjeta - që trajton qartë ak�vite�n ose problemin që dëshironi të zgjidhni. Në këtë hap, 
përgjigja shpesh shfaqet në mendjet tona të ndërgjegjshme dhe ne e kuptojmë se si të 
vazhdojmë. 

Hapi i fundit është verifikimi, krijimi i deklaratës ose mesazhit të vizionit tonë, ose përgjigja 
ndaj ushtrimit të të menduarit krijues. Ju mund ta aplikoni këtë proces të të menduarit 
krijues në shumë situata të ndryshme biznesi.  
 

 
36



37

Referohu tek skica më poshtë për hapat e procesit krijues për të përcaktuar 
vizionit dhe objektivat e tua.

1. a) Deklarata e vizionit është fotogra�a që keni për atë që sipërmarrja 
do të bëhet në të ardhmen: si do të rritet. 
Hartimi i një deklarate vizioni është një ushtrim ideimi - një proces i qëllim-
shëm i hapjes së mendjes ndaj trenave të rinj të mendimit që degëzohen në 
shumë drejtime nga një qëllim ose problem i deklaruar - në këtë rast, me 
synimin për të gjeneruar mundësi të reja për mallra, shërbime ose procese 
për ta bërë sipërmarrjen tuaj të suksesshme. 

Deklarata e misionit është një deklaratë zyrtare për atë që sipërmarrja 
do të bëjë, çfarë vlere do t'i japë klientit fundor dhe si do ta realizojë këtë 
veprim. Në përshkrimin e misionit tuaj, mendoni me kujdes për propozimin 
e vlerës që ofroni.

Kur bëhet �alë për hartimin e një deklarate efektive të misionit, qartësia 
është thelbësore: Duhet të jetë speci�ke. Një deklaratë e mirë e misionit 
është e fokusuar, e drejtpërdrejtë dhe e sinqertë në lidhje me tregun në �alë, 
si dhe me aftësitë e organizatës. Ajo vendos ekuilibrin e duhur midis prakti- 
citetit dhe shpresës.



Youth Entrepreneurship
Education Programme

1.b) Krahasimi midis vizionit dhe misionit 
Një deklaratë vizioni është më e gjërë se një deklaratë misioni.
Për të krijuar një deklaratë të fortë vizioni, shikoni fushën më të gjerë në të 
cilën do të operojë sipërmarrja juaj. Bëhu i përgjithshëm. Tregoni një ëndërr 
që për momentin nuk është e arritshme, por që përcakton se cilat do të ishin 
rezultatet tuaja të mbledhura në skenarin më të mirë. 

Krijimi i një deklarate vizioni do t’i mundësojë sipërmarrjes suaj, të identi-
�kojë fushat kyçe për rritjen e mundshme dhe ndikimet kryesore sociale që 
mund të keni, por është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar në ndry-
shimet në industrinë ose sektorin tuaj si një rregull i përgjithshëm dhe të 
rishikoni vizionin tuaj kur ato mund të garantojnë një ndryshim. Vizionet 
ndryshojnë rrugës. Ju duhet të jeni të gatshëm të ndryshoni mendimin tuaj 
sipas kërkesës së tregut. 

Për shembull, Net�ix �lloi me qëllimin për të ofruar vlerë dhe komoditet op-
timal për klientët që merrnin me qira DVD, por ndërsa platformat e konsumit 
të argëtimit (�lmit/shfaqjeve TV, etj) u zhvilluan, kompania duhej të ndry-
shonte vizion dhe që atëherë është zhvendosur në përmbajtje transmetimi 
për televizion. Deklarata e vizionit të kompanisë ndryshoi dhe tani është "Të 
bëhemi shërbimi më i mirë global i shpërndarjes së argëtimit".

2) Zhvilloni deklaratën e vizionit dhe misionit përmes praktikës:
Kur hartoni një deklaratë vizioni, shkruani pyetjet që �llojnë me: 
"Si mund të…?" ose deklarata që �llojnë me: "Në një botë të përsosur, 
sipërmarrja jonë do..." 
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Hartoni një deklaratë vizioni që varet nga qëllimet e shërbimit të sipërmar-
rjes dhe kthejeni atë në një të mirë shoqërore të qëndrueshme. Mendoni që 
duhet të shikoni se si funksionojnë bizneset në fushën tuaj dhe të ëndërroni 
për të ecur më mirë në aspektin strategjik dhe social. 

Këto hapa ofrojnë një pikënisje të mirë:

a. Tregoni se si do të funksiononte sipërmarrja juaj në një skenar ëndrrash.
b. Lidhni ëndrrat e organizatës suaj me shpresa më të gjera për përparim.
c. Përcaktoni se si do ta bëni qytetin tuaj një vend më të mirë në të ardhmen 
përmes produkteve dhe shërbimeve tuaja.

Qëllimi i deklaratës së vizionit nuk është të vendosë objektiva të paar-
ritshme, por të hapë mendjet në organizatë. Nëse deklarata e vizionit nuk ka 
bazë në realitet, ajo lehtë mund të fshihet; nëse fokusohet në pjesën e tregut 
dhe zhvillimin e produktit (d.m.th., gjëra të prekshme, të orientuara nga mis-
ioni), çështja humbet. Për sipërmarrjet më të vogla �llestare (për shembull, 
një ushqimore ose kafene), vizioni mund të jetë më i thjeshtë, por gjithsesi i 
fokusuar në një përvojë unike që ata duan të krijojnë për klientët e tyre. Me 
�alë të tjera, ajo duhet të jetë aspiruese, me një lidhje me deklaratën e mis-
ionit. Tabela më poshtë rendit deklaratat e vizionit të disa kompanive të 
huaja dhe shqiptare në një sërë industrish.

Kompania Deklarata e vizionit 
Eurolab Synojmë premium, nxisim vlera, frymëzojmë krea�vite�n 
Amazon Të jesh kompania më e përqendruar te klientët, ku klientët mund të gjejnë dhe 

zbulojnë çdo gjë që mund të duan të blejnë në internet 
IKEA Për të krijuar një jetë më të mirë të përditshme për shumë njerëz  
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2.b) Analiza SWOT

Një mënyrë tjetër e rekomanduar që një sipërmarrës mund të vlerësojë më 
tej një ide është duke kryer Analizën SWOT. Ky është një mjet i dobishëm për 
sipërmarrësit për të analizuar pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe 
kërcënimet në një ide. Përdorimi i analizës SWOT mund të përgatisë një 
sipërmarrës për probleme të mundshme në të ardhmen.

Ju do të duhet të identi�koni pikat e forta që sipërmarrjes suaj do t'i nevojit-
en për të mbështetur avantazhin konkurrues të identi�kuar përmes mjeteve 
të analizës konkurruese. Dobësitë mund të identi�kohen bazuar në pritjet 
tuaja aktuale dhe të parashikueshme. Për një sipërmarrje të re, seksionet e 
mundësive dhe kërcënimeve bazohen në faktorët aktualë në mjedisin e 
jashtëm që vijnë nga kërkimi juaj. Në këtë kontekst, mundësitë janë fakte, 
ndryshime ose situata brenda mjedisit të jashtëm që mund të përdoren në 
mënyrë të favorshme për suksesin e sipërmarrjes.
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Një deklaratë misioni është një shprehje e qartë e arsyes së ekzistencës së 
një kompanie që përcakton qëllimin e saj primar afatgjatë dhe shpesh përf-
shin një plan të shkurtuar veprimi për mënyrën e arritjes së këtij qëllimi. Një 
deklaratë misioni shkruhet duke iu përgjigjur këtyre pyetjeve:

Kush jemi ne?
Çfarë bëjmë apo bëjmë?
Pse ekzistojmë ne si sipërmarrje?

3) Ide për të provuar kompetencat:
Shembuj të deklaratave të vizionit dhe misionit për:
Kompani arsimore ndërkombëtare

Kompani Marketing

Kompani Kafeje

Shitës me pakicë online

Vizioni Misioni 
Për të prekur jetën e çdo fëmije në mbarë 
botën duke i siguruar akses në një arsim të 
cilësisë së lartë, në mënyrë që ata të kenë 
a�ësitë dhe njohuritë e nevojshme për t'i 
frymëzuar ata që të jenë krijues të ndryshimeve 
brenda komuniteteve të tyre. 

Organizata jonë arsimore mbledh fondet e 
nevojshme për të krijuar shkolla të sigurta dhe 
cilësore në komunitetet e paprivilegjuara, në 
mënyrë që çdo fëmijë në komunitet të ketë 
akses në cilësinë e arsimit që meriton. 

 

Vizioni Misioni 
Për t'u bërë kompania më e madhe e 
marke�ngut dixhital në botë. 

Ne ndihmojmë kompanitë të arrijnë qëllimet e 
tyre duke ndarë misionin dhe vizionin e tyre me 
klientët e tyre në hapësirën e marke�ngut 
dixhital. 

 

Vizioni Misioni 
Për të qenë kompania më e mirë në botë e 
kafesë, duke i ruajtur vlerat tona thelbësore. 

Për t'u siguruar njerëzve energjinë që u 
nevojitet për të arritur qëllimet e tyre një 
filxhan kafe në të njëjtën kohë. 

 

Vizioni Misioni 
Për të qenë shitësi kryesor në botë në internet, 
ku klientët mund të gjejnë çdo gjë që duan të 
blejnë në internet duke vizituar një sajt. 

Për t'u ofruar klientëve tanë përvojën më të 
përshtatshme të blerjeve ku ata mund të gjejnë 
përzgjedhjen më të gjerë të produkteve dhe 
markave me çmimet më konkurruese. 

 



4) Pyetje për diskutim
1. Cilat janë vështirësitë në krijimin e një deklarate vizioni që është shumë e 
gjerë apo shumë e ngushtë?
2. Vendosni kriteret e objektivave nga tabela SMART sipas rëndësisë dhe dis-
kutoni pse zgjodhët atë renditje.
3. Pse është e rëndësishme njohja e vizionit tuaj për të ardhmen?
4. Cila është vlera në përdorimin e të menduarit ndryshe kur përpiqeni të 
zgjidhni një problem? 
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KOMPETENCA: Vlerësimi i ideve

Çfarë është Gjenerimi i ideve?
 
Gjenerimi i ideve është hapi i parë në zgjedhjen dhe vlerësimin e mëtejshëm 
të një ideje të caktuar.
 
Zhvillimi i të menduarit krijues do të ndihmojë në gjenerimin e ideve me 
vlerë.  
 
Gjenerimi i ideve nuk është aq i lehtë sa duket.  Mund të jetë e vështirë të 
gjenerosh ide me vlerë, një ide që do të ketë rëndësi në aspektin social, kul-
turor dhe ekonomik.  Renditja e ideve përmes një harte mendore, biseda me 
miqtë rreth ideve dhe leximi përreth për të zbuluar më shumë ide janë mjete 
që mund të ndihmojnë në gjenerimin e ideve.

 Si mund t'i vlerësoni idetë tuaja?  
 
Vlerësimi i një ideje mund bëhet përmes hapave të mëposhtëm:
 
• Mendoni për ide kreative nga një mundësi (shih kompetencën 1.1 – Zbu-
limi i mundësive)
Gjenerimi i një ideje të vlefshme do të vijë duke identi�kuar �llimisht shumë 
ide nga një mundësi.  Gjetja e mundësive është një aftësi që një sipërmarrës 
duhet ta zhvillojë.  

• Vlerësoni idetë në kontekst
Ka shumë mënyra se si një sipërmarrës mund të vlerësojë një ide.  Një ekip 
sipërmarrësish mund të bëjnë shumë pyetje që do të ndihmojnë në re�ek-
timin nëse një ide është e vlefshme apo jo duke njohur pikat e forta dhe të 
dobëta të një ideje.  Një sipërmarrës duhet të vlerësojë një ide në kontekstin 
e botës reale duke marrë parasysh faktorët social, kulturor dhe ekonomik me 
vlerë.



• Besoni në idenë e zgjedhur

Duke përdorur matricën e mëposhtme, ndani idetë më të vlefshme bazuar 
në katër mundësi.

1. Ndikim i lartë dhe përpjekje e ulët
Këto ide janë të shkëlqyera. Janë jashtëzakonisht të vlefshme dhe ju duhet 
t'i ekzekutoni ato menjëherë!
2. Ndikim i lartë dhe përpjekje e lartë
Patjetër që ia vlen të hetohet. (A mund të arrini të njëjtin ndikim me më pak 
përpjekje?)
3. Ndikim i ulët dhe përpjekje e ulët
Jo shumë i përshtatshëm. Ju jeni duke kërkuar për ide me ndikim të lartë. A 
mund ta rrisni ndikimin?
4. Ndikim i ulët dhe përpjekje e lartë
Prioriteti juaj më i ulët. Përqendrohuni në idetë e tjera.
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E DOBËT 
Mund ta rritësh ndikimin? 

E KEQE 
Përqëndrohu në ide të tjera 
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Të besosh në një ide të zgjedhur është akti i vlerësimit të një ideje.  
Është zgjedhja për të ndjekur më tej një ide dhe për ta realizuar atë.

Përgjigju kësaj pyetjeje:
Si mundet një sipërmarrës të krijojë një ide të vlefshme?
 
 Përgjigjet janë: 
- Zgjedhja e një ideje që ka rëndësi
- Zgjedhja e një ideje që ka një treg
- Zgjedhja e një ideje që zgjidh një problem social
- Zgjedhja e një ideje që është ekonomikisht e qëndrueshme dhe që mund 
të krijojë �tim
- Zgjedhja e një ideje që është �nanciarisht e qëndrueshme

Cila është një ide e vlefshme? Një ide e vlefshme është një ide e mirë. 

Çfarë do të thotë “vlerë” në aspektin social dhe kulturor? Nëse një ide ka 
vlerë sociale dhe kulturore, ajo do të ketë një ndikim pozitiv në mirëqenien 
e njerëzve.  Një ekip sipërmarrësish do të vlerësojë nëse një projekt ka vlerë 
sociale dhe kulturore duke vlerësuar ndikimin që do të ketë në jetën e 
njerëzve.
 
Çfarë do të thotë "vlerë" në terma ekonomikë? Nëse një ide ka vlerë 
ekonomike, ajo ka potencialin për të krijuar një �tim.  Vlera e �timit mund të 
matet nga sa para mund të bëhen.  Idealisht, ideja duhet të krijojë një �tim 
të qëndrueshëm me kalimin e kohës.
 
Si mund ta vlerësoni një ide? Një mënyrë e shkëlqyer për të vlerësuar një 
ide është thjesht të �asësh për të.  Bërja e pyetjeve mund të ndihmojë në 
zbulimin nëse ideja ia vlen të ndiqet.  A ka vlerë ideja?
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Çfarë pyetjesh mund të bëni për të vlerësuar një ide?
 
Këto pyetje mund të bëhen për të vlerësuar idenë.
 
• A është e nevojshme kjo ide tani?
• Cilat janë pikat e forta të idesë?
• Cilat janë dobësitë e idesë?
• A e vlerësoj këtë ide?
 
Mbani vlerësimin tuaj të qartë dhe të thjeshtë.  Përgjigjuni këtyre pyetjeve 
në thellësi dhe shpenzoni një kohë të konsiderueshme për secilën pyetje.
 
Përgjigju kësaj pyetje:
Si mundet një sipërmarrës të për�tojë sa më shumë nga një ide?
 
 Përgjigjet janë: 
- Duke ndjekur idenë në maksimum
- Duke zgjedhur një ide që ka vlerë
- Duke përdorur rrjetet dhe duke punuar me të tjerët
- Duke krijuar një plan me afate të menaxhueshme, i cili ndihmon në 
avancimin e mëtejshëm të idesë
- Duke ngulmuar kur përballet me probleme

Gjeneroni disa ide:
 
Zgjidhni një pyetje më poshtë dhe mendoni për 5 ide kreative:
 
• Si mund të inkurajojmë më shumë njerëz të bëjnë stërvitje?
• Si mund të inkurajojmë më shumë njerëz të riciklojnë?
• Si mund t'i inkurajojmë njerëzit të marrin pjesë në aktivitete lokale?
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 Zgjidhni një ide të vlefshme. Ndiqni këto udhëzime:
• Lexoni me zë të lartë 5 idetë tuaja
• Nëse keni një mik afër, ndajini përgjigjet tuaja me të
• Vlerësoni përgjigjet tuaja duke përdorur pyetjet e përmendura më sipër
• Në fund zgjidhni idenë tuaj më të vlefshme.
 
Ka katër faza përmes të cilave mund të vlerësojmë idetë:

1. Vlera e synuar. Cili është objektivi ynë këtu?  Çfarë na duhet që ideja të 
jetë e vlefshme në mënyrë që ajo të jetë gati për ta vënë në punë?  Ne mund 
të llogarisim paraprakisht vlerën që na nevojitet, si dhe të matim vlerën 
aktuale dhe potenciale të ideve të ofruara.  

Vlera e synuar do të duhet të marrë parasysh koston (sa do të na kushtojë 
për të zhvilluar/zbatuar idenë kundrejt kthimeve të parashikuara?), tregun 
(çfarë ka tani?) dhe të ardhurat (sa do të na bëjë ideja me kalimin e kohës?)

2. Vlera e gjykuar. Kur po shikojmë idetë kundërshtuese, çfarë mendojmë 
(vlerësojmë? hamendësojmë?) se vlen kjo ide e veçantë?  Kur krahasojmë 
idetë, cilën prej tyre gjykojmë se është më e vlefshme?

3. Vlera e parashikuar. Përpara se të shtypim butonin e nisjes (ose siç po 
shfaqet për herë të parë në treg) sa vlerë mendojmë se do të ketë në total kjo 
ide?

4. Vlera e arritur. Duke i plotësuar të gjitha, pas lançimit të idesë (dhe duke 
u përpjekur të veçojmë të gjithë faktorët e tjerë kontribues në shitje) sa 
vlente ideja për ne?

5. Vlera reale duke marrë parasysh kriteret kryesore. Formula duhet të jetë 
�eksibël për të përqafuar një sërë idesh:
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Kriteret do të ndryshojnë sipas aplikimit, por ato ndoshta do të bazohen në 
përcaktuesit kryesorë të vlerës.

Hapat kryesore janë:
• Përshkruani me saktësi idenë
• Ose krijoni një përmbledhje post hoc për një ide spontane
• Llogaritni paraprakisht se çfarë duhet të jetë ideja që duam
• Vlerësoni idenë gjatë zhvillimit të saj (procesi me katër faza)

Por mos harroni kurrë se ekspozimi i jashtëm është kritik.  Idetë janë të ng-
jashme me shakatë dhe dhuratat.  Çfarëdo që ne mendojmë për idenë tonë 
(ose shaka ose dhuratë), ka shumë pak vlerë nëse nuk arrin të emocionojë 
dhe kënaqë këdo që është krijuar për ta marrë ose blerë atë.

Cila është vlera e një ideje?

Është mjaft e zakonshme të dëgjosh njerëzit në botën e start-up-eve të 
thonë se idetë janë shumë të vogla/pa vlerë (jo mjaftueshëm). Shumica prej 
nesh janë mësuar të mendojnë se gjithçka ka të bëjë me ekzekutimin, idetë 
janë dhuratë “nga Perëndia”. 

Ndikimi
Emocioni

Origjinaliteti
Qëndrueshmëria

Marka 
Komunikimi
Inovacioni
Korporata
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Ka disa të vërteta në këtë logjikë.  Për çdo ide të mirë që dëgjoni, zakonisht 
ka një pjesë të vogël të ekipeve të tjera që ndjekin të njëjtin koncept.  Inova-
cioni është në rritje dhe të gjithë po shikojnë në të njëjtin horizont.  Rezultati 
është se zakonisht ka një shumë ekipe që punojnë në të njëjtin koncept në 
të njëjtën kohë.  Dhe pavarësisht nga numri i përpjekjeve, zakonisht vetëm 
një ose dy ekipe �tojnë.  Pra, është e qartë se ekzekutimi ka rëndësi.  Përn-
dryshe, të gjitha skuadrat që ndjekin çdo ide të mirë do të kishin sukses.

Por këtu është çështja. Ekipet më të mira kanë sukses kur ndjekin koncepte 
të qëndrueshme.  Por kaq shumë themelues po shkojnë pas koncepteve që 
nuk do të funksionojnë kurrë.  Nëse nuk keni përshtatje me tregun e produk-
tit (startup-et �asin për një produkt që klientët tuaj të synuar në të vërtetë 
duan të blejnë) ose një treg të zbatueshëm të adresueshëm, edhe ekze-
kutimi i përsosur nuk do t'ju bëjë të suksesshëm.

"OK...pra ju po thoni se duhet të jetë një koncept i mirë biznesi? Epo. Kjo 
është e ditur tashmë.”

Epo, nëse ishte kaq e qartë, atëherë pse kaq shumë themelues të zgjuar dhe 
të aftë ndjekin idetë e këqija? 50% (ose më shumë) e të gjithë themeluesve 
të aftë janë duke punuar në ide të këqija biznesi. Ata po humbasin kohën e 
tyre.  Nëse të njëjtët njerëz do të ridrejtoheshin dhe do të drejtoheshin në 
mundësitë e mundshme të biznesit, shumë prej tyre do të kishin sukses.

Identi�kimi dhe përzgjedhja e mundësive të mira nuk është detyrë e 
parëndësishme.  Shumica e njerëzve duhet të shohin shumë mdele biznesi 
për të identi�kuar koncepte të mira. 
Duhet shumë ekspozim për t’a zhvilluar këtë aftësi me sy.  U deshën vite 
investimi në sipërmarrje përpara se të ndjeja se mund të shihja ndryshimin 
e vërtetë midis ideve të mira dhe të këqija.
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Por edhe kur të kesh një sy të zhvilluar, kur i afrohesh një mundësie, gjithçka 
mund të bëhet e paqartë. Emocioni, paragjykimi dhe mendimet e dëshiru-
ara mund të ngjyrosin edhe vizionin e sipërmarrësit më të zgjuar. Rezultati 
është se sipërmarrësit e mëdhenj mund të humbasin vite të jetës së tyre 
duke ndjekur mundësi të këqija biznesi.

Pra, sa vlen një ide?

Epo, nëse i kursen një sipërmarrësi vite të cilat do t’i kalojë duke ndjekur një 
koncepti të keq - ndoshta shumë.  Nëse ideja e duhur i mundëson një sipër-
marrësi të ketë besimin për të �lluar një kompani të re dhe për të shmangur 
punën monotone të zakonshme - ndoshta shumë.  Nëse kjo do të thotë që 
investitorët gjenerojnë një kthim në kapitalin e investuar - ndoshta shumë.

Idetë janë të lehta për t'u zhdukur.  Sidomos pasi një ide kërkon vetëm një 
moment për t'u prodhuar, ndërsa një kompanie i duhen vite për t'u ndërtu-
ar.  Ka shumë ide të mira kudo.  Por ka edhe shumë operatorë të mirë.  Ju 
duhen të dyja.  Kompanitë që �tojnë nuk kanë vetëm njërën apo tjetrën; i 
kanë të dyja.
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KOMPETENCA: Të menduarit etik & të qëndrueshëm 

Çfarë është etika?
Etika ka të bëjë me parimet që orientojnë sjelljen e një personi ose veprimet 
që ai kryen.
Etika është një disiplinë e �lozo�së që studion sjelljen njerëzore dhe mar-
rëdhëniet e saj me nocionet e së mirës dhe së keqes, rregullat morale, de-
tyrën, lumturinë dhe mirëqenien e përbashkët.
Fjala etikë vjen nga latinishtja etĭcus, e cila nga ana tjetër vjen nga Greqishtja 
e lashtë �θικός (Etika), rrjedhin nga êthos, që do të thotë 'karakter' ose 'që i 
përket karakterit'.
Të menduarit në mënyrë etike do të thotë të mendosh cfarë është më e mira 
për të tjerët e të shohësh për�timin e përbashkët.
Etika është shkenca që studion parimet, moralin si edhe normat e rregullat e 
sjelljes së individëve në shoqëri. 

Çfarë është e mira dhe e keqja?
Shpeshherë e mira dhe e keqja përdoren si sinonime me të drejtën dhe gabi-
min, veçanërisht nëse �asim për aspektin e etikës dhe moralit. 
“E mira” ka shumë përku�zime por përgjithësisht lidhet me “të pasurit e cilë-
sive pozitive, ndërsa “E keqja” është pikërisht e kundërta e saj, dicka e pamor-
alshme ose e papërshtatshme.
 
Kuptimet që ne i japim të mirës ose të keqes varen shumë nga mënyra se si ne 
sillemi. Kjo vjen si pasojë e dëshirës për të bërë shpeshherë “gjënë e duhur”. 
Mbi të gjitha ne jemi shumë të shqetësuar mbi atë se çfarë të tjerët do të men-
dojnë për ne dhe për këtë arsye veprojmë në një mënyrë apo një tjetër për të 
marrë një lloj aprovimi. Në shoqëri është shumë e preferuar të shihesh si “i/e 
mirë”.

Kjo do të thotë që nëse ne bëjmë veprime jo të mira “të këqija” përgjithësisht 
kemi tendencën të fshehim veprimet tona dhe të tregojmë kujdes që të tjerët 
të mos e dinë pasi nëse e marrin vesh ne do të kemi ndjesi faji dhe turpi. 
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Cilët janë faktorët që ndikojnë në etikën e një lideri? 

Faktorë shumë të rëndësishëm të cilët ndikojnë në procesin e vendimarrjes 
etike përfshijnë moralin personal, fazën e zhvillimit personal, motivimi si 
edhe faktorë të tjerë si mosha, gjinia dhe eksperienca. 

Shtatë parimet e arta të etikës:

Cilat janë katër mënyrat e të menduarit etik?
• Parimi i qasjes, në të cilin vendimet janë marrë sipas parimeve të caktuara 
“Rregullat e arta” (Golden rules)
• Qasja e pasojës në të cilat vendimet merren në bazë të pasojave që ato 
mund të kenë 
• Qasja virtyt/karakter, në të cilën vendimet merren sipas pikëpamjes së ven-
dimarrësit dhe përgjegjësive që ai ka 
• Qasja morale/sentimentale në të cilën vendimet merren sipas ndjenjave të 
vendimarrësit 
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Çfarë është qëndrueshmëria? 

Qëndrueshmëria si një term në biznes lidhet me tre parime kryesore të cilat 
janë ekonomia, shoqëria dhe mjedisi. Qëndrueshmëria është një mbiemër 
që përdoret për diçka që është e aftë të vazhdojë të jetë në një nivel të cak-
tuar. Ditët e sotme qëndrueshmëria është kthyer në një koncept që lidhet 
me proceset dhe veprimet përmes të cilave njerëzit ruajnë burimet natyrore 
në mënyrë që të ruhet një balancë e cila nuk lejon të ulet cilësia e jetës me 
kalimin e kohës. 
Tre shtyllat e qëndrueshmërisë që përmenden më sipër pra ekonomia, sho-
qëria dhe mjedisi në mënyrë informale shpesh njihen edhe si për�timi, 
njerëzit dhe planeti. 

Procesi i të menduarit në mënyrë etike dhe të qëndrueshme
Vendimarrja dhe të menduarit në mënyrë etike patjetër është një rrugë e cila 
ka si bazë përcaktimin e problemit. Në momentin që jemi të qartë mbi ele-
mentët të cilët janë problematikë atëherë është realizuar faza kryesore dhe 
ndër më komplekset. 
Etapa e dytë lidhet me veri�kimin e fakteve. Ky hap nuk duhet nënvlerësuar 
pasi shpesh herë shumë problem zhduken pasi është bërë një vlerësim më i 
detajuar i situatës ose mund të ndodhë që situata të ndryshojë tërësisht.  
Më tutje duhen identi�kuar faktorët e dobishëm të brendshëm dhe të 
jashtëm, për të arritur më pas në një panoramë të mundësive që kemi për të 
zgjidhur një problem. 
Faza e rradhës dhe ndër më të rëndësishmet do të ishte testimi dhe vlerësi-
mi i të gjitha mundësive që kemi për të zgjidhur këtë problem. Në këtë rast 
duhet t’i drejtojmë vetes pyetje si: 
Ky opsion a është më pak i dëmshmi nga të tjerat?
A do të doja që kjo zgjidhje të shihej nga të gjithë?
Çfarë do të thonin kolegët e mi në raëst se do ofroja këtë zgjidhje?
A është kjo zgjidhje e orientuar nga rregullat e etikës së kompanisë/ vendit 
ku unë po punoj? 
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Pasi ndiqen këto hapa, vjen momenti i vendimarrjes për ta përmbyllur pro-
cesin me pyetjen: A do të vihem unë më sërisht përballë një vendimi të tillë?

Si të përdorim vlerat si një �ltër për të na orientuar tek zgjedhja e qën-
drueshme?

Në momentin që jemi të ndërgjegjshëm se do duhet të marrim një vendim 
patjetër duhet të marrim në konsideratë disa elementi si konteksti/fak-
tet/situate; palët e interesit; vendimarrësit e tjerë; zgjidhjet e mundshme; 
përzgjedhja optimale. Disa nga elementet që orientojnë një zgjedhje etike 
dhe të qëndrueshme janë vlera si besimi, respekti dhe të mos qënurit dakort 
pa pasur sulme personale. Gjykimi dhe paragjykimi janë gjithashtu ele-
mentë të cilët duhen konsideruar. Zgjidhja e kon�iktit duke pasur në 
mendje vlerat do të sjellë gjithmonë një rezultat më të mirë. 

Shembuj të sjelljeve etike 
Sjelljet etike mund të kategorizohen në katër grupe të mëdha të cilat janë:

Kultura e të sjellurit në mënyrë etike është ajo çfarë e bën një biznes dhe një 
lider të ketë sukses e njëkohësisht sjellja dhe qasja jo-etike e një biznesi 
mund të ketë impakt negativ.

Shumë studime tregojnë se kultura e kompanisë dhe qënndrueshmëria e 
sjelljeve etike është ajo që bën biznesin të ofrojë një shërbim të cilësisë më 
të lartë. 

 
 

NDERSHMËRIA DREJTËSIA

INTEGRITETI MIRËKUPTIMI

SJELLJA 
ETIKE
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Duhet pasur parasysh se shërbimi është i domosdoshëm por jo i mjaftue-
shëm për të pasur sukses. 
Ndërtimi i një klime etike në ofrimin e shërbimit dhe sjellja etike e punon-
jësve pa mbikqyrje janë faktorë tregues të një kulture biznesi me qasje etike. 

Marrja e masave parandaluese përpara se të ndodhin veprime ose sjellje jo 
etike është nje element i rëndësishëm i cili mund të realizohet duke matur 
herë pas here perceptimin e punonjësve lidhur me klimën etike të kompa-
nisë. 

Një lider tregon duke vepruar!

Kjo frazë na shërben për të kuptuar se menaxherët dhe drejtuesit duhet të 
jenë ata të parët të cilët re�ektojnë të gjitha sjelljet etike duke treguar 
ndershmëri, drejtësi, integritet dhe mirëkuptim, për të nxitur frymën e 
këtyrë sjelljeve etike edhe tek punonjësit. 

Të menduarit në mënyrë të qëndrueshme

Aftësia për t’u përfshirë në mënyrë aktive në ndryshimet dhe s�dat sociale, 
ekonomike dhe mjedisore në botë.
Fuqia e të menduarit të mënyrë të qëndrueshme.
Qëndrueshmëria i inkurajon njerëzit, politikën dhe biznesin të marrin ven-
dime duke marrë në konsideratë edhe brezat e ardhshëm. Duke menduar në 
këtë mënyrë dhe duke vepruar në këtë mënyrë ndikon në afatgjatë (për disa 
dekada) dhe nuk lejon që të shihen vetëm �timet ose humbja afatshkurtër.

Disa modele të thjeshta të veprimeve të qëndrueshme që mund të bëjmë në 
përditshmëri: 
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Qëndrueshmëria në teknologji

Përdorimi i pajisjeve teknologjite dihet se është gjithnjë në rritje. Pikërisht 
këto aparatura krijohen me minerale të nxjerra nga toka dhe nga minier-
at. Procesi i minimit është shumë ndotës për ambientin dhe shumë 
minera të reja kanë ndikuar tek shpyllëzimi. Për këtë është e rëndësishme 
të jemi të ndërgjegjshëm për teknologjinë duke u përpjekur të rezistojmë 
e të mos e ndryshojmë celularin me model të ri çdo vit! Kompanitë e së 
ardhmes në fushën e teknologjisë do të jenë ato që përdorin panele diel-
lore dhe energji të rinovueshme. 

Qëndrueshmëria në botën e modës

Moda sidomos moda e shpejtë ose fast fashion fokusohet në shpejtësi 
dhe kosto të ulëta për të prodhuar koleksione të reja. Kjo gjë ka impakt 
negativ në mjedis. Gjithashtu ka shumë mbetje tekstile dhe dhe veshje 
me �bra sintetike të cilat kur lahen çlirojnë në oqeane mikroplasitika. Në 
këtë rast nëse një kompani prodhon rroba me materiale më rezistente ose 
edhe pambuk të prodhuar në mënyrë të qëndrueshme, krijohet një zinx-
hir më i qëndrueshëm prodhimi i cili përdor më pak kimikate toksike. Në 
industrinë e modës qëndrueshmëria lidhet edhe me aspektin social pasi 
është e ditur që kjo industri prodhon në vende si Kina ose Bangladesh ku 
nuk respektohen gjithmonë kushtet e punës dhe pagat janë shumë te 
ulëta. Kjo gjë ndikon në uljen e cilësisë së jetës së këtyre personave dhe 
bën që shpesh herë ata të punojnë thjesht për të shlyer faturat e për të 
mbijetuar. Kjo gjë kontribuon në pabarazi dhe sipas studimit të Oxford, që 
prej vitit 2018 të pasurit janë bërë më të pasur dhe të varfërit më të varfër.  



Qëndrueshmëria në transport

Sipas raporteve 14% e emetimeve të gazit vijnë nga industria e transportit dhe 
kryesit nga makinat e përdorimit personal. Pra kjo e dhënë nuk është ashtu siç 
ne mund t’a imagjinonim; që ky nivel ndotje vjen nga avionët ose anijet e 
transportit. 
Si rrjedhojë: nëse një makinë nuk është duke u përdorur për 4 ose 5 pasagjerë, 
marrja e transportit publik është zgjedhja më e qëndrueshme. Gjithashtu le të 
mos harrojmë që edhe të ecësh ose të përdorësh bicikletë. 
Mënyrat më të so�stikuara për të qëne më të ndërgjegjshëm dhe të qëndrue-
shëm në këtë aspekt janë edhe makinat elektrike (ose edhe ato me hidrogjen). 
Gjithashtu janë edhe kompanitë të cilat për të ulur këtë nivel ndotje po lejojnë 
punonjësit të punojnë nga shtëpia. 
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KOMPETENCA: Vetëdija dhe Vetë-e�kasiteti

Çfarë është Vetëdija dhe Vetë-e�kasiteti? 

Cila është karakteristika më e rëndësishme e një lideri? Disa mund të thonë 
se është integriteti. Të tjerë mund të thonë se është një motivues i mirë. 
Ndërsa psikologia dhe autorja Sherrie Campbell, beson se vetëdija është 
faktori kryesor në suksesin e lidershipit.

Vetëdija është aftësia për të monitoruar emocionet dhe reagimet tuaja. Kjo 
ju lejon të dini pikat tuaja të forta, të dobëta, nxitësit, motivuesit dhe karak-
teristikat e tjera. Të jesh i vetëdijshëm do të thotë të hedhësh një vështrim 
më të thellë në emocionet e tua, pse ndihesh në një mënyrë të caktuar dhe 
se si ndjenjat e tua mund të kthehen në reagime.

Këto janë disa aftësi të rëndësishme të vetëdijes:

• Empatia: Kur rregulloni mirë aftësitë tuaja të vetëdijes, do të bëheni më 
empatikë falë inteligjencës emocionale të rritur.
• Përshtatshmëria: Nëse e dini se si do të reagoni, mund të shmangni një 
situatë të vështirë duke bërë një shëtitje ose thjesht duke marrë disa frymë 
thellë.
• Vetëbesimi: Duke pranuar dhe madje duke përqafuar të metat, nevojat 
dhe pikat tuaja të forta, ju do të rrisni aftësinë tuaj për të qenë të pambrojtur, 
gjë që lejon marrëdhënie më të forta në vendin e punës. Ruajtja e besimit 
është çelësi i suksesit.
• Vetëdija: Kur jeni të vetëdijshëm, bëheni më të ndërgjegjshëm për mo-
mentin e tanishëm, duke i lejuar vetes t'i merrni situatat ashtu siç ndodhin 
në vend që të ndaleni në të kaluarën ose të projektoni në të ardhmen.
• Durimi: Ndërsa reagimi juaj i menjëhershëm mund të jetë qortimi i një 
punonjësi për një gabim ose lënia e zhgënjimeve tuaja në ekipin tuaj, 
vetëdija do t'ju ndihmojë të praktikoni durimin, edhe përballë kon�iktit.



• Mirësia: Kjo është e arritshme kur i lini mënjanë ndjenjat tuaja për të 
mbështetur një person tjetër. Edhe nëse jeni duke kaluar një ditë të keqe, të 
jeni të vetëdijshëm dhe të kuptoni se punonjësit tuaj janë gjithashtu qenie 
njerëzore me beteja të ngjashme, mund t'ju ndihmojë të jeni më dasham-
irës.

Vetë-e�kasiteti është besimi në aftësinë e dikujt për të pasur sukses në 
arritjen e një rezultati ose arritjen e një qëllimi. Ky besim, speci�k për një 
detyrë ose një fushë të njohurive ose performancës, formon sjelljet dhe 
strategjitë që e ndihmojnë dikë të ndjekë qëllimin e tij. 

Vetë-e�kasiteti informohet nga pesë ndikime (të njohura edhe si burime): 
përvoja e performancës, përvoja nga të tjerët, bindja shoqërore, përvoja 
imagjinare dhe gjendjet �zike dhe emocionale.

Përvoja e performancës i referohet përvojave të mëparshme dhe të lidhu-
ra me të, të cilat mund të ndikojnë në perceptimin e tyre nëse dikush ka apo 
jo kompetencën për të kryer detyrën në �alë. Kjo ka tendencë të jetë ajo që 
ndikon më shumë në vetë-e�kasitetin.

Për shembull, Alex ndihet më i sigurt për përgatitjen e një projekti inovator 
këtë vit, pasi u rendit në top 3 në panairin e vitit të kaluar.
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Përvoja zëvendësuese i referohet shfaqjeve dhe përvojave të vëzhguara të 
të tjerëve si ai vetë në një situatë të ngjashme. 

Për shembull, megjithëse të folurit në publik e bën atë nervoze, Anxhela 
ndihet më mirë për �alimin e saj të ardhshëm para ekipit të punës pasi ka 
parë kolegen e saj më të mirë të mbante një �alim që u prit mirë nga grupi i 
punës.

Bindja sociale i referohet inkurajimit verbal ose dekurajimit në lidhje me 
aftësinë e një personi për të performuar. Në mënyrë tipike, sa më i besue-
shëm të jetë burimi, aq më shumë ndikim ky burim ka të ngjarë të ketë në 
vetë-e�kasitetin e një personi.

Për shembull, kur manaxheri i Benit i kujton se sa shumë Beni ka rritur shitjet 
që nga �llimi i vitit, objektivat e reja për vitin duken më pak të frikshme.

Përvoja imagjinare i referohet përdorimit të imagjinatës së një personi për 
të imagjinuar suksesin e tij ose të saj në një detyrë.

Për shembull, përpara ndeshjes së saj, Karen vizualizon veten duke bërë 
lojërat që ekipi i saj i futbollit ka përdorur me sukses më parë për t'u ndjerë 
më e sigurt për aftësinë e saj për të mposhtur kundërshtarët e tyre në këtë 
lojë të ardhshme.

Gjendjet �zike dhe emocionale i referohen mënyrës se si personi përjeton 
ndjesi �zike dhe gjendje emocionale kur përballet me detyrën ose s�dën.
Për shembull, Nick ndihet i shqetësuar para recitalit të grupit, por ai merr një 
moment për të marrë frymë dhe për ta riformuluar këtë emocion si një emo-
cion për të performuar përpara familjes dhe miqve të tij. Ai zbulon se kjo e 
ndihmon atë të ndihet më mirë se si do të bëjë në performancën e tij.



Vetë-e�kasiteti ndikon në vendosjen e qëllimeve personale dhe përkush-
timin e qëllimit. Njerëzit që perceptojnë një ndjenjë të lartë të vetë-e�kasite-
tit vendosin qëllime më s�duese për veten e tyre dhe kanë një përkushtim 
më të fortë ndaj këtyre qëllimeve. Këta individë kanë gjithashtu më shumë 
gjasa të ndërtojnë ose vizualizojnë skenarë suksesi që drejtojnë perfor-
mancën sesa njerëzit me vetë-e�kasitet të ulët. (Boyd & Vozikis, 1994)

Sa më i lartë të jetë niveli i vetë-e�kasitetit të perceptuar nga njerëzit, aq më 
i gjerë është gama e opsioneve të karrierës që ata konsiderojnë seriozisht, 
aq më i madh është interesi i tyre për ta dhe aq më mirë ata përgatiten për 
aktivitetet profesionale që zgjedhin dhe aq më i madh është suksesi i tyre 
(Bandura, 1994 ).

1) Re�ektoni mbi dëshirat, aspiratat dhe qëllimet

Sipërmarrësit e suksesshëm dinë të zotërojnë vetëdijen dhe të shfrytëzojnë 
fuqinë e tyre të brendshme, instinktet dhe intuitën. Përpara se të zgjidhni 
një rrugë karriere, duhet të kuptoni veten, pëlqimet dhe mospëlqimet tuaja, 
si dhe aftësitë tuaja. Në varësi të personalitetit tuaj, kjo detyrë mund të 
duket më e lehtë ose më e vështirë, në shkallë të ndryshme.

Si t’i identi�koni dëshirat dhe aspiratat tuaja?
Bëni një listë të aftësive tuaja më të mira:
a) Çfarë aktiviteti më pëlqen të bëj?
b) Çfarë më shtyn t’a bëj?
c) Çfarë do të dëshiroja të bëja të re?
d) A jam i/e aftë ta bëj atë?
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Ushtrim: Zgjidhni tre aktivitete kryesore dhe vazhdoni me hulumtimin tuaj 
mbi aftësitë tuaja për t’i realizuar ato. Renditini aftësitë tuaja për secilin akti-
vitet dhe vlerësoni veten me përgjigjet që do të përftoni, duke plotësuar 
tabelën e mëposhtme:

Identi�kimi i qëllimeve
Vetë-e�kasiteti dhe vetë-dija janë dy gjëra shumë të rëndësishme për sipër-
marrësit e vendosur (dhe veçanërisht për ata që aspirojnë) sepse ushqen 
kapacitetin e tyre për të qenë efektiv dhe me ndikim brenda mjediseve të 
tyre operacionale aty ku dotë zhvillojnë biznesin e tyre.

Një mentalitet i shëndetshëm i vetë-e�kasitetit sjell një efekt nxitës në kom-
petencën e sipërmarrësit për të vepruar me besim, efektivitet dhe motivim.

Pasi të keni përcaktuar atë aktivitet që doni të bëni më shumë dhe që e gjeni 
veten me mirë, duhet të identi�koni qëllimet për t’i realizuar ato. 

Nëse po �lloni një biznes të ri, merrni parasysh të ndiqni këto gjashtë hapa 
për të vendosur qëllimin tuaj për të realizuar dëshirën tuaj:
1) Përcakto qëllimin
2) Cakto afate
3) Krijo hapa
4) Vendos prioritete
5) Përcakto pengesat
6) Vepro 

 Aktiviteti 1 Aktiviteti 2 Aktiviteti 3 
Çfarë aktiviteti më pëlqen të bëj?    
Çfarë më shtyn t’a bëj?    
Çfarë do të dëshiroja të bëja të re 
tek ky aktivitet? 

   

Ku mund të gjej ndihmë për këtë?    
Sa jam i/e aftë ta bëj atë? (vlerëso 
me pikë nga 1-3: ku 1= nuk jam 
i/e aftë, 2=mund ta bëj, 3 =jam 
shumë i/e aftë ta bëj) 

   

 



Hapat per vendosjen e 
qëllimit 

Në praktikë 

*Përcakto qëllimin: *Ti ke dëshirë të bësh 100 byzylykë ari. 
*Përcakto afatin: *Ti dëshiron të bësh 100 byzylykë përpara se të hapësh 

dyqanin tënd vitin e ardhshëm. 
*Krijo hapa: *Ti duhet të porositësh arin, të caktosh një buxhet, të gjesh 

shitësin e duhur dhe të bësh byzylykët. 
*Vendos prioritete: *Ti vendosësh se duhet të përcaktosh buxhetin tënd si 

fillim. Pastaj mund të gjesh një shitës dhe të porositësh arin. 
Pasi të kesh materialet, mund të fillosh të bësh byzylykët e 
tu. 

*Përcakto pengesat: *Duhet të marrësh parasysh sfidat e tua të mundshme, të 
cilat janë vonesat e transportit dhe kufizimet buxhetore. 
Atëherë bëj plan të kontaktosh disa shitës për të krahasuar 
çmimet dhe për të mësuar rreth politikave të tyre të 
transportit për të të ndihmuar ty të kapërcesh këto sfida. 

*Vepro: *Krijo një orar ditor për të të ndihmuar që të kryesh detyrat 
e tua në kohë. 

 

Shohim disa shembuj konkretë të përcaktimit të qëllimeve për sipërmarrësit 
në karriera të ndryshme:
Shembulli 1: 
Ti dëshiron të bësh dhe të shesësh bizhuteri, kështu që ti duhet të përcak-
tosh qëllimin tënd të parë:

Shembulli 2
Ti dëshiron të �llosh një biznes të shëtitjes së qenve, kështu që duhet të ven-
dosësh qëllimin tënd të parë. Ti mund ta përsëritësh këtë proces për qëllime 
të shumta. Ti mund të vendosësh qëllimin tënd duke ndjekur këto hapa:
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Hapat e vendosjes së qëllimit
në praktikë 

 
*Përcakto qëllimin: *Do që të gjesh 10 klientë të rinj 
*Përcakto afatin: *Do që të gjesh 10 klientë të rinj në tre javë. 
*Krijo hapa: *Ti krijon një listë hapash që të fitosh klientë të rinj, duke 

përfshirë thirrjet telefonike me fqinjët e tu, krijimin e 
fletpalosjeve, postimin e tyre dhe krijimin e një faqe 
internet. 

*Vendos prioritete: *Ti vendos që fillimisht duhet të krijosh një faqe interneti 
për të të ndihmuar të gjenerosh klientë të rinj. Më pas ti 
mund të krijosh një fletëpalosje, t’i postosh dhe të 
kontaktosh për krijimin e web-it ata që merren me lidhje 
rrjeti.* 

*Përcakto pengesat: *Një sfidë me të cilën ti mund të përballesh është se mund 
të mos ketë mjaft qen në zonën lokale. Atëherë të duhet të 
vendosësh që të postosh fletpalosjet e tua në qytetin tjetër 
për të kapërcyer këtë sfidë.* 

*Vepro: *Krijo një plan ditor për të përmbushur detyrat në planin e 
tënd të arritjes së synimit.* 

 

Në praktikëHapat per vendosjen e qëllimit 
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2) Identi�kimi i elementeve të analizës personale SWOT

Një s�dë e radhës është të përcaktosh ku janë fuqitë dhe dobësitë e tua. 
Njohja me veten do të të japë avantazhe në përbushjen e vetë-e�kasitetit si 
dhe realizimit të qëllimeve të tua. 

Në bazë të kapitujve të mëparshëm, ushtrohuni dhe praktikoni me Modelin 
SWOT. Përpiquni të përshkruani pikat e forta dhe të dobëta të personalitetit 
tuaj dhe të identi�koni ata faktorë që nxisin ose pengojnë potencialet tuaja 
më të mëdha.

Fuqitë (të brendshme):  
Çfarë mund të bësh më mirë… 

Dobësitë (të brendshme): 
Ku keni mangësi… 

• E di që mund të bëj mirë…. sepse ...... 
• Unë jam më i sigurt këtë vit se vitin e 

kaluar sepse e di .... 
• Unë jam i mirë në ...... por jo aq i mirë 

në ........ 

• Unë luftoj për të qëndruar i motivuar 
në .... 

• Unë luftoj me menaxhimin e kohës 
në...... 

• Unë jam duke marrë më shumë .... 
kështu që me të vërtetë do të më duhet 
të gjej më shumë kohë për të ...... 

 
Mundësitë (të jashtme): 

Çfarë ju shtyn dhe çfarë mund të 
përdorni… 

Kërcënimet (të jashtme): 
Çfarë ju frikëson dhe çfarë ju pengon të 

veproni… 
• Ka një sesion seminari të ardhshëm 

mbi zhvillimin e aftësive sipërmarrëse 
nga të cilat mund të përfitoj. 

• Do të kem disa .......... me rrezik të 
ulët që mund t'i përdor për praktikë. 

• Detyra e ardhshme e punës në grupe 
të vogla do të më japë një mundësi për 
të zhvilluar kontakte shoqërore të cilët 
mund të jenë në gjendje të më 
mbështesin përmes gjërave. 

• Shqetësohem se do kem vështirësi 
....... 

• Nuk jam i sigurt se do të jem në 
gjendje t'i arrij ....  

• Nëse humbas ...., besimi im mund të 
ndikohet. 

 



3) Aftësia juaj për të ndikuar në rrjedhën e ngjarjeve

Kuptimi mbi vetëdijen, vetë-e�kasitetin dhe aplikimet nëpërmjet analizave 
SWOT jo vetëm për veten por dhe për ekipin tuaj, iu ndihmon të gjeni 
zgjidhje konkrete në mënyrat se si mund të jeni në gjendje të krijoni një 
ndikim pozitiv mbi ngjarjet dhe njerëzit.

Vlerësimi i SWOT tuaj nxjerr në pah funksionalitetet kryesore të veprimit tuaj 
sipërmarrës.

Njohja e vetvetes me qartësi do t’ju çojë në marrëveshjet dhe sipërmarrjet e 
duhura të biznesit. Nëse ju nuk keni vetëdije të mprehtë, ju do të përballeni 
me kundërforcën e emocioneve jashtë kontrollit tuaj, duke çuar në rënien e 
tuaj. Me vetëdije, është e mundur të parashikohen më mirë marrëdhëniet e 
fuqisë të nevojshme për sukses.
Sic e thamë dhe në �llim, sipërmarrësit e suksesshëm dinë të zotërojnë kë 
dhe të shfrytëzojnë fuqinë e tyre të brendshme, instinktet dhe intuitën.

Ja disa mënyra si të mjeshtëroni aftësitë e vetë-dijes dhe vetë-e�kasitetit:
• Merrni drejtim nga brenda vetes
• Mësoni mekanizmat kyçe
• Demonstroni kontroll emocional
• Merrni përsipër rreziqe të vlerësuara mirë
• Shfaqni durim
• Kultivoni mençuri
• Shfaqni kuriozitetin tuaj
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KOMPETENCA: Motivimi

Çfarë është “Motivimi”?
Sipërmarrësit njihen për këmbënguljen dhe përkushtimin e tyre – ndaj idea-
leve të larta, orëve të gjata dhe suksesit. Ata janë punëtorë të zellshëm që e 
kapin një projekt me pasion dhe gjejnë sukses sepse mund të bindin njerëzit 
e tjerë për vlerën e ideve të tyre. Një faktor kyç në ruajtjen e këtij lloji të en-
ergjisë, kreativitetit dhe shtytjes është motivimi. Roli i motivimit në sipër-
marrje është themelor për suksesin e tyre përfundimtar.

Të qenit i motivuar do t'ju ndihmojë të këmbëngulni nëpër vështirësi dhe 
t'i përmbaheni arritjes së qëllimeve tuaja, edhe pse mund të mos ndiheni 
gjithmonë në nivelin për ta bërë detyrën.

Pse është i rëndësishëm Motivimi?
Motivimi shërben si një ose shumë arsye që e detyrojnë dikë të vazhdojë të 
përpiqet dhe të punojë. Motivimi jep shpresë dhe qartësi kur rrethanat 
bëhen të vështira dhe dekurajuese. Motivimi sipërmarrës është thelbësor në 
vendimin e dikujt për të nisur rrugëtimin e krijimit të një biznesi.

Motivimi është gjithashtu i rëndësishëm për ata me të cilët sipërmarrësit 
punojnë dhe ndërveprojnë. Sipërmarrësit duhet të kuptojnë, të përdorin 
dhe të mbështesin motivimin e tyre për �llimin e një biznesi, por ata 
gjithashtu duhet të jenë në gjendje të motivojnë të tjerët për të blerë idenë 
e tyre. Pavarësisht nëse është motivimi i grupeve të investimeve për të 
ofruar �nancim �llestar ose motivimi i punonjësve eventualë gjatë ditëve të 
para, motivimi është thelbësor për të mbajtur të gjithë në të njëjtën faqe për 
misionin e biznesit të ri dhe për të punuar drejt përmbushjes së tij.

Roli i motivimit në sipërmarrje
Shpesh, kur shohim njerëz të suksesshëm, bëjmë gabimin të supozojmë se 
e kanë pasur të lehtë. Ne mendojmë se ata janë të veçantë ose kanë ndonjë 



talent. Ajo që ne nuk shohim është e gjithë puna e vështirë, pengesat dhe 
problemet me të cilat janë përballur për të arritur suksesin e tyre. Me �alë të 
tjera, ne nuk e shohim motivimin dhe këmbënguljen e tyre. Studimet kanë 
treguar se për t'u bërë ekspert në diçka, mund të kërkohen 10,000 orë prak-
tikë .

Çdo sipërmarrës dhe pronar biznesi është i ndryshëm; prandaj edhe shumë 
faktorë të motivimit të sipërmarrjes do të jenë të ndryshëm. Por ka ng-
jashmëri mes sipërmarrësve të suksesshëm se ku gjejnë motivim dhe fry-
mëzim. 

• Duan më shumë liri - Sipërmarrja shpesh tërheq njerëzit që duan të puno-
jnë për veten e tyre.
• Më shumë të ardhura - Fillimi i biznesit tuaj krijon mundësinë e rritjes së 
pasurisë tuaj me kalimin e kohës.
• Më shumë ndikim - Dëshira për të pasur një ndikim më të madh në cccc 
zhvillimin, marketingun ose bazën e klientëve të një produkti është një mo-
tivues i rëndësishëm për disa njerëz që të shkëputen nga një rrugë biznesi 
ose karriere dhe të �llojnë kompaninë e tyre ose linjën e produktit. Mund të 
tërheqë gjithashtu njerëzit që duan të kenë një ndikim ose trashëgimi të 
qëndrueshme në një industri, pasi krijimi i një kompanie i veçon ata.
• Kontroll dhe Krijimtari - Shumë sipërmarrës mendojnë se mund të ndiko-
jë në jetën e njerëzve për mirë. Dëshira për një kontroll më të madh krijues 
mbi produktin dhe procesin e biznesit është një motivim nxitës që nis karri-
erën e shumë biznesmenëve të vetë-bërë dhe mund të ndihmojë në krijimin 
e fokusit dhe ofrimin e frymëzimit gjatë gjithë procesit të sipërmarrjes.

Roli i motivimit në sipërmarrje është i rëndësishëm. Ndihmon në formimin e 
bizneseve �llestare që në fazat e hershme dhe mund të ketë një ndikim në 
ruajtjen e rritjes dhe aftësive në të ardhmen.
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Mendësia për rritje nuk e sheh dështimin si problem, por mëson prej tij dhe 
vazhdon përpara. Një person me një mentalitet për t’u rritur i sheh s�dat si 
mundësi dhe është i hapur ndaj ideve të reja.

Ekzistojnë dy lloj mendësish: Mendësia e Pandryshueshme dhe Mendësia 
për Rritje

Disa nga motivet që shtyjnë njerëzit për sukses e të ndërmarrin s�da të reja 
për të ecur përpara vijnë nga faktorë të brendshëm dhe disa nga faktorë të 
jashtëm.

Motivimet e Brendëshme dhe Motivimet e Jashtme
Çfarë na shtyn të bëjmë gjërat që bëjmë? Çfarë është ajo që na shtyn për të 
arritur suksese? Një përgjigje e thjeshtë do të ishte për�timi personal, por 
pyetja është shumë më komplekse se kaq. 
Ka shumë mënyra për të parë konceptin e motivimit, njëra prej të cilave 
është ekzaminimi i shembujve të motivimit. Një aftësi kryesore e njerëzve të 
suksesshëm është se ata dinë të motivojnë veten në mënyrë efektive. 



Por çfarë lloj motivimi është më i rëndësishmi? A është motivimi që lind nga 
jashtë individit (i jashtëm), apo motivimi që lind nga brenda individit (i 
brendshëm)?
• Motivimi i brendshëm është kur ne bëjmë diçka thjesht për ta bërë atë, pa 
për�time të jashtme. Ky mund të jetë një hobi ose diçka tjetër, e cila është 
vetë shpërblimi i tij si kryerja e detyrave të shtëpisë, sepse na pëlqen lënda. 
• Motivimi i jashtëm është kur bëjmë diçka për të �tuar një shpërblim ose 
për të shmangur efektet negative, të tilla si kryerja e detyrave të shtëpisë për 
të marrë nota të mira (shpërblim), ose në mënyrë që mësuesi të mos na qor-
tojë (duke shmangur efektet negative).

Për ta ilustruar me mirë shohim disa shembuj për secilin lloj motivimi dhe 
nxjerrim konkluzionet më pas.
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Motivimi i brendshëm Motivimi i jashtëm 
Të marrësh pjesë në një sport sepse është 
argëtues dhe të pëlqen. 

Të marrësh pjesë në një sport për të fituar një 
shpërblim ose për t'u përgatitur fizikisht. 

Mëson një gjuhë të re sepse të pëlqen të 
përjetosh gjëra të reja. 

Mëson një gjuhë të re sepse ta kërkon puna. 

Të investosh para sepse dëshiron të bëhesh 
i pavarur financiarisht. 

Të investosh para sepse dëshiron të blesh 
gjëra të shtrenjta. 

Të udhëtosh sepse dëshiron të eksplorosh 
kultura të ndryshme. 

Të udhëtosh në vende të reja sepse dëshiron 
ta postosh në mediat sociale. 

Të përpiqesh të jesh një lider i mirë sepse 
do të frymëzosh të tjerët. 

Shkon në punë sepse dëshiron të fitosh para. 

Të pikturosh sepse të bën të ndihesh i qetë 
dhe i lumtur. 

Të pikturosh që të mund të shesësh artin tënd 
për të fituar para. 

Të shkosh në palestër sepse ju pëlqen të 
sfidoni fizikisht trupin tuaj. 

Shkon në palester sepse do të humbasësh 
peshë ose të përshtatesh me një veshje. 
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Ju mund të pyesni:
Cili është më i miri: Motivimi i jashtëm apo i brendshëm?
Secili person është i ndryshëm, dhe ajo që na motivon dhe perspektivat 
tona të shpërblimeve janë gjithashtu të ndryshme. Ndërkohë që motivimi i 
brendshëm shpesh shihet si ideal për shkak të qëndrueshmërisë së tij dhe 
natyrës së shpërblimeve të tij, si motivimi i jashtëm ashtu edhe ai i brend-
shëm kanë ndikim në sjelljen për të drejtuar. 
Mënyra praktike për të qënë i motivuar 
Motivimi nuk është magji. Nuk vjen në kuti. Por është diçka që mund ta pro-
gramoni dhe më pas ta përdorni.

1. Vendosni një qëllim dhe pikturojeni në mendje deri në detajet më të 
vogla. Shihni, ndjeni, dëgjoni çdo gjë që shoqërojnë deri në rezultatin për-
fundimtar. Futbollistët profesionistë vizualizojnë performancën e tyre për-
para kohe - deri te era e djersës që u rrjedh në fytyrë ndërkohë që shënojnë 
golin.

2. Bëni një listë të arsyeve që ju shtyjnë të arrini qëllimin. Në botën tonë 
të ngarkuar dhe shpërqendruese, është e lehtë të largohesh nga trajektorja. 
Kjo është arsyeja pse ju duhet të mbështeteni në qëllimin tuaj. Shkruajeni 
listën tuaj me një stilolaps dhe letër. Studimet tregojnë se kur shkruajmë me 
dorë, ne e angazhojmë trurin në mënyrë më aktive në proces.

3. Ndajeni qëllimin/objektivin në copa më të vogla dhe vendosni objek-
tiva të ndërmjetëm - dhe me shpërblime për secilën copëz. Ndajeni qël-
limin në hapa më të vegjël realistë dhe bëjini një nga një. Neuroshkenca na 
tregon se çdo sukses i vogël ngacmon qendrën e shpërblimit të trurit, duke 
çliruar dopaminën kimike që të bën të ndihesh mirë. Kjo ndihmon në 
përqendrimin tonë dhe na frymëzon për të ndërmarrë një hap tjetër të 
ngjashëm. 



4. Krijoni një strategji, por përgatituni të ndryshoni kursin. Lëreni 
Thomas Edison t'ju frymëzojë në këtë �lozo�: "Unë nuk kam dështuar. Sapo 
kam gjetur 10,000 mënyra që nuk do të funksionojnë.” "Dobësia jonë më e 
madhe qëndron në heqjen dorë." "Mënyra më e sigurt për të pasur sukses 
është gjithmonë të provosh edhe një herë."

5. Merrni ndihmën që ju nevojitet. Nuk kërkon domosdoshmërisht një gjë 
të madhe, por edhe nëse teorikisht mund ta përmbushni objektivin tuaj 
vetëm, ka vlerë nëse planin tënd e ndan me të tjerë. Mos harroni, ne shpesh 
i mbivlerësojmë aftësitë tona. E rëndësishmë është të qenit shumë selektiv 
se kujt i tregoni dhe kërkoni ndihmë. Është e ngjashme me rregullin e 
ndërtuesit për të marrë gjithmonë "mjetin e duhur për punën e duhur".

6. Kontrolloni vazhdimisht arsyet tuaja për të vazhduar. Pavarësisht nga 
të metat e tij tepër njerëzore, Steve Jobs e mishëroi këtë në mënyrë të 
shkëlqyer. Një herë ai i tha një intervistuesi: "Unë mendoj se shumica e 
njerëzve që janë në gjendje të japin një kontribut të qëndrueshëm me 
kalimin e kohës - në vend të një pike kulminante - janë shumë të nxitur nga 
brenda. Ti duhet të jesh, sepse, në baticën dhe valën e opinioneve të 
njerëzve dhe të modave, do të ketë raste kur kritikohesh dhe kritika është 
shumë e vështirë. Dhe kështu kur ju kritikojnë, mësoni të tërhiqeni pak dhe 
të dëgjoni zërin tuaj. Dhe deri diku, kjo ju izolon nga lavdërimi, nëse përfun-
dimisht e merrni gjithashtu. Lavdërimi bëhet pak më pak i rëndësishëm për 
ju dhe kritika bëhet pak më pak e rëndësishme për ju, në të njëjtën masë. 
Kështu ju bëheni më të shtyrë nga brenda.”

Këmbëngulja dhe s�dat ndaj vetes
Këmbëngulja është çelësi i suksesit. Këmbëngulje do të thotë të vazhdosh 
me këmbëngulje, veçanërisht në diçka që është e vështirë ose e lodhshme. 
Kërkon praktikë të rregullt për të zhvilluar cilësinë e këmbënguljes. Vetëm 
një person i durueshëm me vendosmëri të fortë mund ta arrijë qëllimin e tij 
me këmbëngulje. 
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Në çdo fazë të jetës, pa marrë parasysh sa sukses keni apo sa qëllime keni 
arritur, me siguri do të ketë barriera dhe pengesa që dalin përpara. Për të 
kapërcyer këto s�da, ju duhet këmbëngulje. Këmbëngulja është një aftësi 
që do t'ju ndihmojë të qëndroni të motivuar dhe të vazhdoni të punoni 
shumë. Këmbëngulja ju ndihmon të bëni përparime edhe kur gjërat bëhen 
të vështira, gjë që është e rëndësishme për suksesin e ardhshëm. Kur punoni 
drejt qëllimeve dhe ëndrrave tuaja, patjetër do të ketë pengesa. Por nëse 
këmbëngulni, do të përparoni dhe do të mësoni një aftësi që do të shpërble-
het në planin afatgjatë. 

Kini parasysh që nëse qëllimi juaj është të ngriheni në detyrë ose të �lloni 
biznesin tuaj, ndonjëherë duhet shumë punë përpara se të shihni rezultatet 
e para siç janë rritja e të ardhurave ose njohjes nga klientët dhe partnerët. 

Nëse mund të punoni në kohë të vështira, kjo mund të hapë mundësi të reja 
për ju. Aftësia për të qëndruar në situata të vështira ju jep një �llim kur për-
balleni me probleme dhe vështirësi. Jeta nuk është e lehtë dhe gjithmonë 
do të ketë raste kur gjërat nuk shkojnë sipas planit. 

Për�timet e këmbënguljes



Motivimi dhe këmbëngulja janë çelësat e suksesit në çdo aspekt të jetës 
suaj. Sa më i motivuar dhe i përkushtuar të jeni për të arritur qëllimin tuaj, aq 
më shumë ka gjasa që të keni sukses. Ju duhet të jeni të përkushtuar për të 
kryer çdo detyrë që ju jepet para jush.
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KOMPETENCA: Mobilizimi i Burimeve

Çfarë është mobilizimi i burimeve?
Përpara se të mendojmë se si një sipërmarrës mobilizon burimet. Së pari 
duhet të mendojmë për pyetjen e mëposhtme, çfarë është një "burim"?
Sipas Fjalorit të Kembrixhi �ala “burim” përku�zohet si: ”Një pronë ose cilësi 
e dobishme ose e vlefshme që ka një person ose organizatë, për shembull, 
para, kohë ose aftësi.” (Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesau-
rus © Cambridge University Press).

Është e rëndësishme që një sipërmarrës të ketë burime dhe të menaxhojë 
burimet në mënyrë që të realizojë idetë e tij.

Çfarë lloj burimesh ekzistojnë?
Ka shumë lloje burimesh që një sipërmarrës duhet të marrë parasysh. Burim 
konsiderohet kushdo dhe çdo gjë e përfshirë në zhvillimin e një projekti: 
burimet personale (domethënë, vetëdija dhe vetë-e�kasiteti, motivimi dhe 
këmbëngulja), burimet materiale (për shembull, mjetet e prodhimit dhe 
burimet �nanciare) ose burimet jomateriale (për shembull, njohuritë, 
aftësitë dhe qëndrimet speci�ke). (EntreComp: The Entrepreneurship Com-
petence Framework, 2016, f. 21)

Një sipërmarrës duhet të marrë parasysh burimet �nanciare, njerëzore dhe 
materiale të disponueshme. 

 Paratë e përfshira për të financuar dhe 
mbajtur një projekt [burim material] 

Njerëzit për të 
punuar dhe ofruar 
një projekt [burim 

personal dhe 
jomaterial] 

Artikujt e prekshëm të nevojshëm për të 
realizuar një projekt [burim material] 

Aftësitë e buta të 
kërkuara për të ofruar 
një projekt [burimet 

personale dhe 
jomateriale] 



Mobilizimi i Burimeve është të "mblidhni dhe menaxhoni burimet që ju 
nevojiten" (EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework, 
2016 f. 12)

Si mund të mobilizojë burimet një sipërmarrës?
- Ata marrin parasysh burimet �nanciare, njerëzore dhe materiale që nevojit-
en për të realizuar një projekt
- Ata komunikojnë me rrjete të ngushta për të gjetur se çfarë burimesh kanë 
në dispozicion
- Ata ndjekin me kujdes burimet e �tuara dhe të kërkuara
- Ata janë të vetëdijshëm për burimet e ku�zuara dhe përballen me këtë 
s�dë

Si mundet një sipërmarrës të mobilizojë burimet? 
Një sipërmarrës duhet të përdorë aftësitë e tij të buta për të mobilizuar 
burimet. Aftësitë speci�ke mund të përdoren kur mobilizohen burime 
speci�ke. Shikoni tabelën më poshtë, në të majtë është burimi dhe më pas 
në të djathtë janë aftësitë e nevojshme për të marrë burimin.

Në procesin e mobilizimit, aftësitë e ndryshme të renditura më sipër në 
tabelë në mënyrë të pashmangshme do të mbivendosen mbi njëra-tjetrën. 
Një sipërmarrës, për shembull, do të priste të përdorte aftësitë e komuni-
kimit gjatë mobilizimit të të gjitha burimeve.
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Burimi Aftësitë 

Sigurimi dhe menaxhimi i financave Aftësi numerike | Aftësi organizative 

Koordinimi i shpërndarjes dhe ruajtjes së 
burimeve të prekshme 

Aftësi të të menduarit kritik | Aftësi në zgjidhjen e 
problemeve 

Zhvillimi i partneriteteve me individë të aftë Aftësi ndërpersonale | Aftësi në komunikim 
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Në cilat aftësi mendoni se jeni të mirë? Me cilat aftësi ju duhet të 
punoni?

Më poshtë është një listë e hapave të thjeshtë që një sipërmarrës mund të 
ndërmarrë për të mobilizuar burimet.

1) Identi�koni dhe shënoni burimet e nevojshme për këtë projekt. Shkruani 
një listë ose vizatoni një tabelë me tre llojet e burimeve (�nanciare, 
njerëzore, materiale). Mendoni se çfarë në mënyrë speci�ke dhe sa nevojitet 
për secilin burim.
2) Mendoni për burimet e ku�zuara. Cilat burime janë të ku�zuara?
3) Mendoni dhe plani�koni se si mund të merren burimet (në listën ose 
tabelën tuaj). Mendimi krijues duhet të zbatohet këtu.
4) Mendoni dhe plani�koni se si mund të menaxhohen këto burime: Si do të 
siguroni që burimet të mos ku�zohen? Si do t'i mbani �nancat?
5) Zgjeroni rrjetin tuaj dhe zhvilloni partneritete për të gjetur se ku janë 
burimet që ju nevojiten.
6) Buroni ngadalë burimet përmes partneriteteve dhe plani�kimit tuaj.

Çfarë duhet të bëjë një sipërmarrës kur burimet janë të ku�zuara ose të 
padisponueshme?

- Prano s�dën dhe shiko këtë si një mundësi për të gjetur një zgjidhje
- Rrjetohuni në komunitet dhe zbuloni se çfarë është në dispozicion
- Zbuloni nëse mund të �nancoheni nga këshilli juaj lokal si një kompani 
�llestare
- Gjeni një burim alternativ të rinovueshëm

Cilat janë burimet e ku�zuara?  Burimet që nuk janë të disponueshme në 
sasi të konsiderueshme. Paratë janë zakonisht një burim i ku�zuar për një 
start-up



Si të punoni me burime të ku�zuara? Mendoni me shkathtësi për atë që 
keni. Mendoni për zgjidhje të qëndrueshme afatgjata. Gjeni se si të gjeni një 
furnizim të mëtejshëm të një burimi të ku�zuar.

Si mund të përdorë një sipërmarrës procedura efektive të menaxhimit të 
burimeve?
- Duhet të marrë në konsideratë procesin e menaxhimit të mbetjeve
- Duhet të mendojë dhe të zbatojë analizën e ciklit jetësor
- Duhet të zbulojë se çfarë po bëjnë bizneset e tjera në komunitetin lokal për 
menaxhimin e mbetjeve
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KOMPETENCA: Njohuritë �nanciare dhe ekonomike

Çfarë janë njohuritë �nanciare?
Në mënyrë tipike, proceset tona ditore të vendimmarrjes �nanciare janë të 
pashmangshme. Që nga plani�kimi i shpenzimeve të përditshme, në plani�-
kimin e një udhëtimi ose �llimi i një aktiviteti sipërmarrës, vendimmarrjet 
�nanciare janë ato që ndërtojnë ekonominë rreth nesh. 

Në një ndërmarrje të vogël vendimmarrjet �nanciare kryhen nga pro-
narët-menaxherët. Mungesa e kohës, burimeve dhe ekspertizës në lidhje 
me kërkesat legjislative, tatimore dhe �nanciare mund të pengojë aksesin e 
tyre në �nancimin e jashtëm.

Qasja në �nancim është thelbësore për çdo biznes. Njohuria �nanciare është 
njohuria, aftësitë dhe qëndrimet për të marrë vendime të shëndosha �nanc-
iare dhe në fund të fundit për të arritur mirëqenien �nanciare individuale 
për ju dhe/ose biznesin tuaj. 

Sipërmarrësit e rinj kapen me punët pas dizajnit të produktit ose strukturim-
it të shërbimeve saqë nuk kanë kohë të përkushtohen me njohurinë �nanc-
iare. 

Si �llim sipërmarrësit duhet të kenë njohuri për �nancat e tyre personale. 

Financat personale përfshijnë:
• Kursimi (interesi, llogaritë bankare, komponimi)
•Shpenzimet (shpenzimet, buxhetimi, vlera për paranë, të drejtat e kon-
sumatorit)
• Huamarrja (hipotekat –kredia për shtëpi, përqindja vjetore e interesit, 
kreditë e vogla, kartat e kreditit, overdraftet, blerjet me qira, huadhënësit në 
ditët e pagesës)



• Bota e punës (�nancat , �etëpagesat, taksat dhe sigurimet kombëtare, pen-
sionet)
• Rreziku dhe shpërblimi (vlerësimi i rrezikut, investimet, lojërat e fatit, sig-
urimet, bursa)
• Siguria dhe mashtrimi (vjedhja e identitetit, siguria në internet)

Njohuritë �nanciare madje duhet të mësohen për sipërmarrësit e rinj që me-
naxhojnë të ardhurat dhe shpenzimet, duke bërë plani�kimin �nanciar të 
ardhshëm, në mënyrë që dikush të jetë i mençur dhe të ketë përgjegjësi të 
mirë �nanciare. 

Njohuria �nanciare – pse duhet?
Vitet e fundit më shumë se gjysma e të gjitha startupeve të reja në Shqipëri 
drejtohen nga sipërmarrës me kohë të pjesshme, të cilët punojnë me kohë 
të plotë dhe balancojnë biznesin e tyre në anën tjetër. Aftësitë e njohurive 
�nanciare do t'i bëjnë ata më e�kas dhe produktiv si në jetë ashtu edhe me 
�nancat e tyre.

5 Arsyet pse edukimi �nanciar është thelbësor për çdo sipërmarrës:

a) Më shumë se gjysma njerëzve janë të stresuar për paratë 
b) Paraja është shkaku numër 1 i stresit për punonjësit 
c) Njerëzit thonë se stresi i parave po ndikon në produktivitetin e tyre të 
punës 
d) Një pjesë e mirë e sipërmarrësve nuk kanë njohuri bazë �nanciare 
e) Punëdhënësit të cilët zbatojnë një formë të edukimit �nanciar në vendin 
e punës, shohin një kthim në investimin e tyre.

Punëdhënësit e rinj duhet të kërkojnë të zhvillojnë një kulturë kompanie që 
e kupton vlerën e parasë, e plani�kon dhe e menaxhon mirë atë dhe kulti-
von një mentalitet në vendin e punës që dëshiron të shohë se paratë/kom-
pania vazhdojnë të rriten.
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Çdo minutë kohë ose para e investuar në edukimin �nanciar kthehet me 
produktivitet të shtuar, më pak stres në vendin e punës dhe punonjësit me 
një ndjenjë të përgjithshme të përmirësuar të mirëqenies. Ky edukim ndër-
ton njohuri �nanciare, të cilat më pas reduktojnë nivelet e stresit duke për�-
tuar cilësinë e punës, është një �tore e favorshme për të gjithë. 

Nëse po �lloni një biznes, sigurohuni që t'i përmirësoni aftësitë tuaja të 
edukimit �nanciar në mënyrë që të mund t'i mbani �nancat e biznesit tuaj 
në rregull dhe të funksionojnë pa probleme.

Çfarë është njohuria ekonomike?
Ekonomia është studimi i njerëzimit në biznesin e zakonshëm të jetës. Ajo 
hulumton se si njerëzit i marrin të ardhurat e tyre dhe si i përdorin ato. Është 
studimi se si shoqëria i përdor burimet e saj natyrore. 
“Njohuria ekonomike është thelbësore sepse është një matës nëse njerëzit i 
kuptojnë forcat që ndikojnë ndjeshëm në cilësinë e jetës së tyre”. (Gary 
Stern, Ekonomisti)

Ekonomia është në qendër të jetës publike. Ajo mbulon gjithçka, nga kujde-
si shëndetësor, te imigracioni, te artet. Të kesh njohuri dhe besim për t'u 
përfshirë në një bisedë të informuar rreth ekonomisë është një aftësi thel-
bësore për jetën. 
Si individë, ne mund të përdorim njohuritë ekonomike për të informuar 
shumë vendime të rëndësishme në jetë, duke rritur dhe ushtruar ndikimin 
tonë. Për shoqëritë, arsimimi ekonomik është një bazë për demokracinë dhe 
debatin e shëndetshëm publik për të ardhmen tonë kolektive.

Te dyja njohuritë si �nanciare dhe ekonomike ecin së bashku në jetët tona 
pasi ato zbulojnë se sa shumë rol luajnë institucionet dhe forcat ekonomike 
në të gjithë jetën tonë. Të kuptuarit se si funksionon ekonomia do të 
përmirësojë mirëqenien tuaj ekonomike për veten dhe/ose për biznesin 
tuaj.



Njohuri ekonomike bazë
Pa ditur bazat �nanciare si buxhetimi dhe leximi i bilancit, sipërmarrësi 
mund të ketë vështirësi në rritjen e biznesit të tij apo edhe ta mbajë atë në 
këmbë.
Si �llim duhet të kuptojmë nocionet bazë të ekonomisë: 
a) Kërkesa dhe oferta
b) PBB
c) Papunësia
d) In�acioni
e) Normat e interesit
f) Dështimi i tregut dhe rregullimi I tij
g) Këmbimi valutor
h) Borxhi publik
i) De�citi public

Kërkesa dhe Oferta - Është marrëdhënia midis sasisë së një malli që prod-
huesit dëshirojnë të shesin me çmime të ndryshme dhe sasisë që konsuma-
torët dëshirojnë të blejnë. Është modeli kryesor i çmimeve që përdoret në 
teorinë ekonomike. Çmimi i një malli përcaktohet nga ndërveprimi i ofertës 
dhe kërkesës në një treg. Çmimi që rezulton quhet çmimi i ekuilibrit dhe për-
faqëson një marrëveshje midis prodhuesve dhe konsumatorëve të mallit. Në 
ekuilibër, sasia e një malli të furnizuar nga prodhuesit është e barabartë me 
sasinë e kërkuar nga konsumatorët. Pra, nëse çmimi i një artikulli është 
shumë i lartë, askush nuk do ta blejë atë. Nëse çmimi është shumë i ulët, do 
të ketë aq shumë kërkesë për të sa furnizimi i tij do të jetë i pamundur. 
P = Çmimi              Q = Sasia                 S = Oferta                    D = Kërkesa
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Produkti i Brendshëm Bruto ose PBB-ja është një matës i madhësisë dhe 
shëndetit të ekonomisë së një vendi gjatë një periudhe kohore (zakonisht 
një vit). Përdoret gjithashtu për të krahasuar madhësinë e ekonomive të 
ndryshme në një moment të ndryshëm kohor. Ajo ofron një pamje ekono-
mike të një vendi, e përdorur për të vlerësuar madhësinë e një ekonomie 
dhe normën e rritjes.

Produkti i Brendshëm Bruto (ndryshe e keni parë ose dëgjuar si GDP) 
është vlera monetare e të gjitha mallrave dhe shërbimeve të gatshme të 
bëra brenda një vendi gjatë një periudhe të caktuar. PBB-ja mund të lloga-
ritet në tre mënyra, duke përdorur shpenzimet, prodhimin ose të ardhurat. 
Mund të rregullohet për in�acionin dhe popullsinë për të ofruar njohuri më 
të thella.

Papunësia- Shkalla e papunësisë është numri i të papunëve si përqindje e 
fuqisë punëtore. Të papunë janë ata që raportojnë se janë pa punë, se janë 
të gatshëm për punë dhe se kanë ndërmarrë hapa aktivë për të gjetur punë 
në katër javët e fundit.

In�acioni - Norma e in�acionit është ndryshimi i çmimeve të mallrave dhe 
shërbimeve me kalimin e kohës.

+Investimet
dhe

Ekspertët

Shpenzimet 
e brendshme

Shpenzimet e 
qeverisë



Normat e interesit -Një normë interesi është një përqindje e ngarkuar në 
shumën totale që merrni hua ose kurseni. Edhe një ndryshim i vogël në 
normat e interesit mund të ketë një ndikim të madh në ripagesat ose në 
vlerën e kursimeve. 

Dështimi dhe rregullimi i tregut - Një dështim tregu është një situatë ku 
tregjet e lira nuk arrijnë të shpërndajnë burimet në mënyrë e�kase. Pas 
bllokimit ekonomik të virusit korona, shumë biznese kanë pësuar dështim të 
tregut. Për të kapërcyer dështimin e tregut, qeveria mund të vendosë ligje 
dhe rregullore që ndalojnë sjellje dhe veprime të caktuara. Rregulloret 
mund të ku�zojnë ose parandalojnë:
• Mallra të dëmshme (alkool, barna, duhan)
• Mallrat me eksternalitete negative (djegia e qymyrit)
• Abuzimi me pushtetin monopol.
• Shfrytëzimi i fuqisë punëtore.

Kurset e këmbimit valutor - Kursi i këmbimit është vlera e një monedhe 
për qëllime të konvertimit në një tjetër. Konsiderohet gjithashtu si vlera e 
monedhës së një vendi në raport me një monedhë tjetër.

Borxhi kombëtar (publik) - Borxhi Kombëtar është sasia totale e parave të 
marra hua nga një qeveri në çdo kohë.

De�çiti publik - Është diferenca midis shpenzimeve dhe të ardhurave të një 
vendi gjatë një viti.

Njohuri �nanciare bazë
Nëse përku�zimet ekonomike bazë na dhanë një pikëpamje të ekonomisë 
në nivel makro, njohuria e disa elementeve �nanciare na japin një pikëpam-
je në nivel mikro. 
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Njohuria �nanciare i referohet njohurive dhe të kuptuarit të produkteve të 
ndryshme �nanciare. Ajo i ndihmon individët të menaxhojnë paratë e tyre, 
�nancat personale, investimet dhe plani�kimin e taksave. Qëllimi i tij kryesor 
është të mbrojë individët nga mashtrimet �nanciare dhe mashtrimet.

Është thelbësore për realizimin e qëllimeve afatgjata - arsimin e lartë të një 
fëmije, blerjen e një shtëpie ose krijimin e një biznesi. Ai thekson fondet e 
urgjencës, fondet e pensionit, sigurimet dhe plani�kimin e pasurive. 
Edukimi i një individi krijon një reaksion zinxhir - duke krijuar ndërgjegjësim 
midis miqve, familjes, kolegëve, fqinjëve, klientëve, etj.

Të mësuarit e edukimit �nanciar ka për�timet e mëposhtme:

1. Plani�kimi dhe Menaxhimi Financiar Personal
Individët që �tojnë njohuri �nanciare zhvillojnë burime të ndryshme të 
ardhurash. Ata përgatisin një buxhet mujor dhe marrin hua me kujdes. Njo-
huritë �nanciare sigurojnë menaxhim të zellshëm �nanciar - kursime të 
mjaftueshme për një ditë me shi.

2. Identi�koni skemat e rreme
Në kohën e sotme, mashtrimet �nanciare janë në rritje - fondet e vogla, 
skemat piramidale, bixhozi, etj. Një person i arsimuar �nanciarisht do t'u 
shmanget skemave të dyshimta. Është antidoti i përsosur për skemat e pa-
surimit të shpejtë.

3. Përhapet ndërgjegjësimin për investime
Edukimi �nanciar nuk ndodh në vakum. Nuk është një incident i izoluar. 
Edukimi i një individi krijon një reaksion zinxhir. Një individ i tillë do të bënte 
përpjekje për të edukuar familjen, miqtë, studentët, kolegët, etj. Një individ 
i arsimuar �nanciarisht mund të zhvillojë seminare, të japë mësim në 
shkolla, të shkruajë artikuj dhe libra, të mentorojë studentët, etj.



4. Plani�kimi i vazhdimësisë
Shpesh thuhet se të varfërit plani�kojnë për të shtunën mbrëma, ndërsa të 
pasurit plani�kojnë për tre breza. Duke qenë të kujdesshëm �nanciarisht, 
individët u japin fëmijëve të tyre njohuri të vlefshme. Për më tepër, ata plani-
�kojnë trashëgiminë e tyre dhe lënë para të mjaftueshme për pasardhësit e 
tyre.

5. Frenohen nga mentaliteti i tufës
Të diturit �nanciarisht nuk ndjekin opinionin e rastësishëm publik. Ata arri-
jnë në fund të çdo tendence �nanciare. Ata janë më të imunizuar ndaj 
spekulimeve të gabuara të tregut. Ata janë investitorë të kujdesshëm, por në 
afat të gjatë �timet shtohen.

6. Plani�kimi Financiar dhe Vendimmarrja
Është shumë e rëndësishme të krijohet një fond emergjence dhe një plan 
pensioni – sa më herët, aq më mirë.

Shembull i njohurive �nanciare
Le të supozojmë se si Endri ashtu edhe Niko �tojnë 60 mijë lekë çdo muaj. 
Endri është i arsimuar �nanciarisht dhe për këtë arsye e ndan pagën si më 
poshtë:

Shpenzimet = 37 000 Lekë
Investimi në fonde të investimi = 10,000 lekë
Fondi i Emergjencave = 5 000 Leke
Llogaria e Kursimeve = 8 000 Leke

Në fund të vitit, Endri investon 120 000 lekë në fonde investimi dhe 96 000 
lekë në llogarinë e kursimit. Mesatarisht, interesi total i parasë në fondet e 
përbashkëta ishte 13%, pra 15 600 dhe llogaria e kursimit dha një interes 
prej 3600 lekësh.
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Niko, nga ana tjetër, nuk ka njohuri �nanciare dhe kështu shpenzon në 
mënyrë impulsive – pa asnjë plani�kim. Ai e lë pjesën e mbetur në llogarinë 
e pagës së tij - i cili i kthen interes shumë të ulët. Si pasojë, Niko shpenzoi 
para për sende të panevojshme dhe mbeti pa para.

Si të përmirësoni njohuritë tuaja �nanciare?
Për të përmirësuar njohuritë �nanciare, duhet të ndiqni hapat e mëposh-
tëm:
– Duke sh�etuar librat dhe gazetat �nanciare.
– Të mesosh nëpërmjet kurseve afatshkurtra online për �nancë.
– Leximi online i artikujve të �nancave.
– Konsulencë profesionale për këshilla �nanciare.

Njohuria e parë �nanciare �llon me menaxhimin e �nancave personale.

Është e rëndësishme të dish tëmenaxhosh shpenzimet dhe të arrish të bu 
xhetosh siç duhet në jetën e përditshme.

1) 5 Hapat e buxhetimit  - Zhvillimi i një buxheti 



Hapi 1 - Shënoni të ardhurat dhe shpenzimet aktuale
Individët do të përcaktojnë se çfarë të ardhurash dhe shpenzimesh kanë 
brenda një periudhe kohe të caktuar. Zakonisht në të njëjtën kohë me ditën 
e pagës së një individi. 
Si t’i ruani dhe dokumentoni këto dhëna? 
• Mbaj një �etore të vogël dhe shkruaj të gjitha shpenzimet
• Mbani të gjitha faturat.
• Përdorni një kartë debiti dhe merrni statement nga banka mbi depozitat 
dhe tërheqjet.
• Përdorni aplikacione të ndryshme nga telefoni për mbajtjen e shpenzi-
meve ditore e mujore

Hapi 2- Krijimi i kategorive të personalizuara të të ardhurave dhe 
shpenzimeve 
Çdo buxhet është unik për shkak të vlerave individuale dhe familjare. Kate-
goritë bazohen në të ardhurat dhe shpenzimet e individëve/familjeve:
- Banimi 
- Transporti 
- Ushqimi  
- Siguracioni
- Kursimi
- Pensioni
- Argëtimi

Hapi 3– Alokoni paratë për secilën kategori 
Rishikoni nga hapi i parë për të qenë realist për shpenzimet dhe të ardhurat. 
Mendoni nëse ka pasur ndonjë shpenzim unik në muajin e kaluar që duhet 
të përfshihet. Merrni parasysh ndryshimet që duhen bërë. Identi�koni 
mënyrat për të zbatuar atë ndryshim. Merrni parasysh qëllimet �nanciare 
dhe paratë që duhen ndarë. 
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Hapi 4– Zbato dhe Kontrollo 
Duhet të zhvilloni sisteme kontrolli për të gjurmuar të ardhurat dhe shpen-
zimet tuaja: 
1. Sistemet e zarfeve – individët dikur i ndanin me zarfet paratë për ndarjet 
e buxhetit. Sistemet e buxhetimit elektronik  
2. Lloje të shumta softuerësh janë të disponueshëm për konsumatorët për 
t'u përdorur për të ndihmuar në mbajtjen e të dhënave të tyre �nanciare.

Hapi 5 – Vlerësoni dhe bëni ndryshime ose rregullime 
Vlerësoni nëse buxhetimi po funksionon. Bëni ndryshime nëse është e nevo-
jshme. Analizoni nëse qëllimet janë arritur. Filloni përsëri procesin e buxheti-
mit për muajin tjetër në vazhdim.

ANALOGJIA E VASKËS
Gjithmonë të keni më shumë para që hyjnë sesa që të dalin!

Punoni drejt ndërtimit të pasurisë!

Deklaratë e vlerës neto (pasurisë/ �timit) - Një deklaratë e vlerës neto 
përshkruan gjendjen e përgjithshme �nanciare të një individi ose familjeje 
në një datë të caktuar

 Të ardhurat (Para që hyjnë në xhep/arkë) 

Të ardhura neto (pasuria) 

Shpenzimet fleksibël (para që dalin jashtë) -
mund të ndryshojnë çdo muaj në shumën e 
detyrimit dhe nuk janë kontraktuale. 

Shpenzimet fikse (para që dalin jashtë) - mund 
të jenë një shumë fikse për çdo muaj dhe janë 
kontraktuale. 



Komponentët e saj përfshijnë:
Asetet - Gjithçka që një person zotëron me vlerë monetare
Detyrimet - Borxhet ose ato që u detyrohen të tjerëve
Vlera neto - shuma e parave të mbetura kur zbriten detyrimet nga aktivet 
(tregon pasurinë)

2) Ushtrime:
Ushtrimi 1
Kush është më e pasur? 
Denada
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Asete Në Lekë 

Shtëpia  600,000  

Pensioni 240,000  

Makina   80,000  

Total Asete 920,000  

Detyrime 

Mikrokredi   60,000  

Kredi shtëpie  350,000  

Total Detyrime 410,000  

Pasuria  510,000  

 

Asete Në lekë 

Shtëpia 750,000  

Pensioni 350,000  

Makina     80,000  

Total Asete 1,180,000  

Detyrime 

Mikrokredi 100,000  

Kredi makine    40,000  

Hua nga Karta krediti  200,000  

Kredi Shtëpie  650,000  

Total Asete  990,000  

Pasuria  190,000  

 

Puhiza
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Ushtrimi 2
A.  Llogaritni të ardhurat totale, shpenzimet operative dhe �timin neto 
para taksave për muajin korrikun për Nikon, një bojaxhi shtëpie i 
vetëpunësuar.
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KOMPETENCA: Mobilizimi i të tjerëve

Kompetenca “Mobilizimi i të tjerëve” ka të bëjë me udhëheqjen dhe punën 
në grup. Fuqia e një ekipi të mirë është e padiskutueshme. Një ekip i mirë 
mundëson produktivitet si në grup ashtu edhe si individ. Mendoni për 
�tuesit e kupave në sport. Ata mund të mos kenë gjithmonë lojtarët më të 
mirë në botë, por ata përdorin çdo person për efektin më të mirë. Një shem-
bull i mirë për këtë ishte �torja e Islandës (popullsia 329,000 banorë) ndaj 
Anglisë në çerek�nalen e Euro 2016. Skuadra islandeze punoi së bashku 
shumë më mirë se lojtarët anglezë dhe besonin se mund të �tonin. Ata 
kishin një udhëheqës frymëzues i cili u dha atyre përbërësin kryesor: një 
mjedis mundësish që i motivonte dhe i mobilizonte. Në botën e biznesit, 
mobilizimi i individëve është një nga faktorët kyç në suksesin e një kompa-
nie.
Mobilizimi i të tjerëve kërkon udhëheqje, por jo në mënyrë individuale. Li 
derët gjithmonë lidhin dhe mobilizojnë njerëzit. Udhëheqja ka të bëjë me 
mënyrën se si ndërveproni me të tjerët. Mendoni kur keni treguar lider-
ship…

Mençuria e patave
Një nga shembujt më të njohur të punës në grup vjen nga migrimi i patave. 
Çdo vit, patat migrojnë mijëra kilometra nga kullotat e tyre dimërore në verë 
dhe anasjelltas. Ata �uturojnë në një formacion në formë V për të cilin 
shkencëtarët kanë treguar se rrit fuqinë e tyre �uturuese me 70%. Ata 
ndajnë lidershipin, duke marrë me radhë si patë kryesore (pozicioni më i 
lodhshëm) dhe ata i binin borisë për t'i dhënë njëri-tjetrit inkurajim për 
udhëtimin e gjatë.
Në një ekip të mirë, udhëheqësi siguron që të gjithë e dinë se çfarë po 
përpiqen të arrijnë kolektivisht. Lideri ndan rolet bazuar në shqyrtimin e kuj-
desshëm të pikave të forta të individëve. Komunikimi mes anëtarëve të 
ekipit është i shpeshtë dhe mendimet dëgjohen me respekt. Udhëheqësi 
inkurajon anëtarët e ekipit të testojnë veten dhe gabimet mirëpriten si pjesë



e udhëtimit. Lideri dhe ekipi i besojnë njëri-tjetrit dhe janë të qartë në qëlli-
met e tyre. 
Udhëheqësi i ekipit drejton udhëtimin, por të gjithë kontribuojnë në sukses-
in e tij.Në dekadën e fundit, Google ka shpenzuar miliona dollarë për të 
matur pothuajse çdo aspekt të jetës së punonjësve të saj – nga cilat tipare 
ndajnë menaxherët më të mirë deri tek sa shpesh njerëz të caktuar hanë së 
bashku. Gjiganti i teknologjisë ishte i vendosur të zbulonte se si të përpilon-
te ekipin e përsosur.

Shefat e kompanisë punuan shumë për të gjetur përzierjen perfekte të indi-
vidëve të nevojshëm për të formuar ekipin më të mirë. Ata besonin se ndër-
timi i ekipeve të mira nënkuptonte kombinimin e njerëzve më të mirë. Por 
nuk ishte aq e thjeshtë.

Në vitin 2012 Google drejtoi një projekt të njohur si Projekti Aristotle. U 
deshën disa vite dhe përfshinte intervista me qindra punonjës. Ata anal-
izuan të dhënat për njerëzit në më shumë se 100 ekipe aktive në kompani.
Ajo që ata gjetën ishte se nuk kishte një përzierje të përsosur të llojeve të 
personalitetit apo aftësive të përsosura për të bërë një ekip të mirë, përkun-
drazi, gjithçka kishte të bënte me komunikimin dhe respektin. Projekti Aris-
totle arriti në përfundimin se në ekipet më të mira, anëtarët tregojnë 
ndjeshmëri, dhe më e rëndësishmja, inkurajohen të dëgjojnë njëri-tjetrin.

Matt Sakaguchi, një menaxher i nivelit të mesëm në Google, ishte i prirur të 
vinte në praktikë gjetjet e Projektit Aristotle. Ai e çoi ekipin e tij jashtë vendit 
për t'u hapur dhe biseduar me ta për diagnozën e tij të kancerit. Edhe pse 
�llimisht ishin të heshtur, kolegët e tij shpejt �lluan të ndajnë historitë e tyre 
personale. Si udhëheqës, ai kishte inkurajuar dhe frymëzuar komunikimin e 
hapur brenda ekipit të tij.

Në qendër të strategjisë së Sakaguchi dhe gjetjeve të Google është koncepti 
i "sigurisë psikologjike" - një besim i përbashkët se ekipi është i sigurt për 
marrjen e rrezikut ndërpersonal. 
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Google tani e përshkruan sigurinë psikologjike si faktorin më të rëndë-
sishëm në ndërtimin e një ekipi të suksesshëm.
Google vërtetoi atë që liderët në botën e biznesit kanë njohur për një kohë: 
ekipet më të mira janë të vetëdijshme që të gjithë anëtarët duhet të kon-
tribuojnë në bisedë në mënyrë të barabartë dhe të respektojnë emocionet e 
njëri-tjetrit. Ka të bëjë më pak me atë se kush është në një ekip dhe më 
shumë me mënyrën se si anëtarët ndërveprojnë me njëri-tjetrin, duke nd-
jekur shembullin e udhëheqësit të tyre. (përshtatur nga 7 tregime që vërte-
tojnë rëndësinë e punës në grup nga Merily Leis). 

Këshilla kryesore se si të mobilizoni të tjerët:

Gjërat për t'u kujdesur:

1. Rivalitetet ndërpersonale – theksoni se ekipi ka të bëjë me punën së 
bashku dhe përqa�min e diversitetit dhe dallimeve
2. Njerëzit që ndjehen të nënshfrytëzuar ose të nënvlerësuar – mbani kanalet 
e komunikimit të hapura në çdo kohë që njerëzit të shprehin shqetësimet
3. Të anashkaluar – qëndroni të fokusuar në vizionin kryesor

1. Keni një vizion ose qëllim të qartë për ekipin. 
2. Komunikoni në mënyrë efektive dhe të hapur 
3. Kuptoni fuqinë e një ekipi kur punoni së bashku në mënyrë efektive 
4. Caktoni rolet dhe përgjegjësitë në mënyrë të qartë, duke shfrytëzuar pikat e forta 
individuale 
5. Sfidoni ekipin në mënyrë që ata të nxirren nga zona e tyre e rehatisë 
6. Keni afate të përcaktuara dhe mbani gjurmët e progresit 
7. Jepni reagime pozitive dhe konstruktive dhe festoni suksesin gjatë rrugës 

 



1. Ndershmëria dhe integriteti
2. Besimi
3. Frymëzoni të tjerët
4. Përkushtimi dhe pasioni
5. Komunikues i mirë
6. Aftësitë vendimmarrëse
7. Përgjegjësia
8. Delegimi dhe fuqizimi
9. Kreativiteti dhe Inovacioni
10. Empatia
11. Qëndrueshmëria
12. Inteligjenca Emocionale
13. Përulësia
14. Transparenca
15. Vizioni dhe qëllimi

Stilet e lidershipit 
Cilat stile lidershipi keni përdorur dhe cilat stile lidershipi ju frymëzojnë më 
shumë? Ka disa klasi�kime për stilet e lidershipit, por më të zakonshmet 
përsh�jnë:
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Pesëmbëdhjetë cilësi të shkëlqyera lidershipi: cilat keni dhe për cilat mund t'ju duhet të punoni? 
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1. Lidershipi autokratik: ku lideri merr vendime vetë.
2. Lidershipi transformues: ku lideri frymëzon dhe motivon ndjekësit për të 
arritur një qëllim të përbashkët.
3. Lidershipi “lërë të ndodhë vetë”: ku lideri jep pak apo aspak drejtim duke 
deleguar vendimarrjen tek vartësit.
4. Lidershipi shërbyes: ku lideri fokusohet në mirëqënien dhe zhvillimin e 
vartësve.
5. Lidershipi transaksionues: ku lideri shpërblen ose dëmnon bazuar në per-
formancë.
6. Lidershipi karizmatik: ku lideri ka personalitet të fortë dhe aftësi për të 
in�uencuar.

Egzistojnë lista të tjera të cilat mund t’i kategorizojnë ndryshe stilet e 
lidershipit. Re�ektime kryesore mbi mobilizimin e të tjerëve.
- Kur keni treguar lidership?
- Sa mirë komunikoni me të tjerët? Si i bindni të tjerët të përfshihen?
- Si i frymëzoni të tjerët që të arrijnë më shumë si ekip?
- Cilat stile lidershipi preferoni?
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KOMPETENCA: Të marrësh iniciativë

Çfarë është Marrja e Iniciativës?
Iniciativa është aftësia për të qenë të shkathët, për të zgjidhur problemet 
dhe për të punuar pa u thënë gjithmonë se çfarë duhet të bëni. Kërkon qën-
drueshmëri dhe vendosmëri. Njerëzit që tregojnë iniciativë tregojnë se 
mund të mendojnë vetë dhe të ndërmarrin veprime kur është e nevojshme. 
Do të thotë të përdorësh trurin dhe të bësh përpjekje për të arritur diçka. 
Punëdhënësit shpesh thonë se duan staf që mund t'i përgjigjet dhe të për-
ballet mirë me problemet.
T’ia theksosh një punëdhënësi që mund të mendoni vetë ose "që tregoni që 
keni iniciativë" është e dobishme në shumë aplikime për punë dhe intervis-
ta. Është gjithashtu një aftësi e madhe jetësore. 

Marrja e iniciativës është ajo që ju bën të telefononi një mik për t’u qetësuar 
pas një debati, ose të vendosni se do të �lloni vullnetarizmin ose të bëni 
arsimim të mëtejshëm.
Kur përdorni iniciativën tuaj, bëni gjëra pa u pyetur, zgjidhni probleme që të 
tjerët mund të mos i kenë vënë re dhe dilni nga rruga juaj për të vazhduar të 
mësoni dhe të rriteni. Ju bëni kërkime shtesë, bëni pyetje dhe kërkoni 
ndihmë nëse keni nevojë. Do të thotë gjithashtu të bësh gjëra për të tjerët.
Të dilni nga rruga juaj për të ndihmuar njerëzit tregon se jeni të gatshëm të 
shkoni përtej dhe përtej, gjë që do t'u lërë përshtypje punëdhënësve.
Një shembull vërtet i thjeshtë i përdorimit të iniciativës në vendin e punës 
është të siguroheni që të pastroni nëse derdhni diçka. Pastrimi i një ndotjeje 
mund të parandalojë që një koleg të dëmtojë vërtet veten, megjithatë 
askush nuk do t'ju thotë ta bëni këtë.

Pse duhet të kujdesem për marrjen e iniciativës?
Ndjenja e iniciativës dhe sipërmarrjes i referohet aftësisë së një individi për 
t'i kthyer idetë në veprim. Ai përfshin kreativitetin, inovacionin dhe marrjen 
e rrezikut, si dhe aftësinë për të plani�kuar dhe menaxhuar projekte për të 
arritur objektivat. 



Kjo i mbështet individët, jo vetëm në jetën e tyre të përditshme në shtëpi 
dhe në shoqëri, por edhe në vendin e punës për të qenë të vetëdijshëm për 
kontekstin e punës së tyre dhe për të qenë në gjendje për të kapur 
mundësitë, dhe është një bazë për aftësi dhe njohuri më speci�ke të nevo-
jshme për ta. Kjo duhet të përfshijë edhe ndërgjegjësimin për vlerat etike 
dhe të promovojë qeverisjen e mirë.

Njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet thelbësore në lidhje me këtë kompe-
tencë:
Njohuritë e nevojshme përfshijnë aftësinë për të identi�kuar mundësitë e 
disponueshme për aktivitete personale, profesionale dhe/ose të biznesit, 
duke përfshirë çështjet e 'pamjes më të madhe' që ofrojnë kontekstin në të 
cilin njerëzit jetojnë dhe punojnë, të tilla si një kuptim i gjerë i funksionimit 
të ekonomisë, dhe mundësitë dhe s�dat me të cilat përballet një 
punëdhënës apo organizatë. Individët duhet të jenë gjithashtu të vetëdi-
jshëm për pozicionin etik të ndërmarrjeve dhe se si ato mund të jenë një 
forcë për të mirë, për shembull nëpërmjet tregtisë së drejtë ose nëpërmjet 
ndërmarrjes sociale. Aftësitë lidhen me menaxhimin proaktiv të projektit (që 
përfshin, për shembull, aftësinë për të plani�kuar, organizuar, menaxhuar, 
udhëhequr dhe deleguar, analizuar, komunikuar, përmbledhur, vlerësuar 
dhe regjistruar), përfaqësimin efektiv dhe negocimin, dhe aftësinë për të 
punuar si individuale dhe në bashkëpunim në ekip. Aftësia për të gjykuar 
dhe identi�kuar pikat e forta dhe të dobëta të dikujt, si dhe për të vlerësuar 
dhe marrë rreziqe siç dhe kur është e nevojshme, është thelbësore.

Një qëndrim sipërmarrës karakterizohet nga iniciativa, proaktiviteti, pavarë-
sia dhe inovacioni në jetën personale dhe shoqërore, po aq sa në punë. Ai 
gjithashtu përfshin motivimin dhe vendosmërinë për të përmbushur objek-
tivat, qofshin qëllime personale, apo synime të përbashkëta me të tjerët, 
përfshirë në punë.
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Hidhini një sy këtyre arsyeve kryesore për të marrë iniciativa dhe imagjinoni 
veten duke i provuar ato.

• Ju bën të dalloheni nga pjesa tjetër e konkurrencës
• Krijon besim në jetën tuaj profesionale dhe personale
• Përmirëson shanset tuaja për promovime dhe rritje të karrierës
• Forcon marrëdhëniet tuaja me anëtarët e ekipit tuaj
• Ndihmon në zgjidhjen e problemeve
• Rrit lumturinë dhe kënaqësinë në punë për ju dhe vendin tuaj të punës
• Krijon aftësi më të mira të të menduarit kritik dhe zgjidhjes së problemeve

Zhvillimi i iniciativës suaj
Cilën nga këto keni bërë pa ju thënë apo kërkuar nga dikush tjetër?
• Studim shtesë
• Ndihmuar në shtëpinë/kopshtin tuaj
• Praktikë shtesë në sport/muzikë/dramë
• Riparuar diçka
• Gatua një vakt për familjen tënde
• Punë vullnetare/komunitare
• Mblodhi para për bamirësi
• Krijoi ose projektoi diçka
• Filloni biznesin tuaj

Nëse keni bërë vetëm një ose dy nga këto më parë, mendoni se:
- Si mund ta zhvilloni këtë më tej.
- Si mund të jeni më proaktiv dhe të krijoni më shumë vlerë për ju dhe për të 
tjerët?
- Nëse e përdorni rregullisht iniciativën tuaj, mendoni se si mund ta zhvilloni 
këtë më tej.
- Çfarë problemesh ka në shkollën/komunitetin tuaj për të cilat mund të pro-
voni dhe të gjeni zgjidhje?



Këshilla kryesore 

a. Gjithmonë shkoni përtej pritshmërive në detyrë, detyrë ose punë pa u 
pyetur.
b. Tregoni një qëndrim të sinqertë dhe pozitiv ndaj realizimit të gjërave.
c. Gërmoni nën të dukshmen për të gjetur faktet e plota, edhe kur nuk ju kër-
kohet një gjë e tillë.
d. Krijoni mundësi ose minimizoni problemet e mundshme duke parashi-
kuar dhe përgatitur këto paraprakisht.
e. Kërkoni dhe/ose pranoni përgjegjësi shtesë në kontekstin e detyrës.

Sipërmarrësit – Si të marrin iniciativën
Për të nisur një biznes dhe për ta drejtuar mirë, duhet të mësoni të merrni 
iniciativën. Për ta bërë këtë, ju duhet të zhvilloni mentalitetin për t'i bërë 
gjërat të ndodhin, në vend që thjesht t'i lejoni gjërat të ndodhin. Kjo vjen 
natyrshëm për disa, por për të tjerët mund të jetë e vështirë të zhvillohet një 
"mendësi iniciator". Sidoqoftë, është e dobishme të keni disa truke dhe ide 
në xhepin tuaj kur zvarritja dhe sjellja pasive duken shumë joshëse. Këtu 
janë disa mendime.
a. Kuptoni se çfarë dëshironi! 
b. Sigurohuni që nuk janë vetëm gjëra materiale. Për shumicën e njerëzve 
që njoh, veçanërisht sipërmarrësit e suksesshëm që kanë bërë shumë para, 
ata nuk arritën atje duke i bërë gjërat materiale objektivat e tyre. Përkundra-
zi, ata "donin të ndryshonin botën".
c. Është thelbësore të prekni emocionet tuaja. Ashtu si kur përpiqeni të 
bindni një person tjetër ose një grup njerëzish, është e vështirë ta bëni këtë 
vetëm me logjikë, ju duhet të krijoni një lidhje emocionale për të bindur 
edhe veten tuaj.
d. Përdorni etosin, patosin, logon në bisedat tuaja të brendshme. Sipas pikës 
së mëparshme, është thelbësore të prekni emocionet kur jeni duke bindur 
veten të vendosni synime dhe të merrni iniciativën. 
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Nuk ka asnjë arsye që të mos i qaseni kësaj përmes metodës së provuar dhe 
të vërtetë të etosit, patosit dhe logos. Do ta përdorni për të bindur të tjerët, 
pse jo edhe veten? 
e. Sigurohuni që të keni besueshmëri me veten tuaj. Në mënyrë që të për-
dorni etikën, patosin dhe logot me veten në mënyrë efektive, do t'ju duhet 
të kapërceni pengesën e parë: moralin. Keni besueshmëri me veten tuaj? 
Kur jeni duke e folur veten për të marrë iniciativën, a e besoni atë që po 
thoni? A jeni një burim i besueshëm, qoftë edhe në mendjen tuaj?

f. Mësoni të besoni verbërisht në veten tuaj. Me suksesin vjen besimi dhe 
vetëbesimi shumë i rëndësishëm. Çfarë bëni para se të keni pasur suksese, 
ose të paktën suksese që ju bëjnë të besoni në veten tuaj si një sipërmarrës? 
Mbështetuni në suksese të tjera. Nëse nuk keni asnjë, besoni verbërisht në 
veten tuaj! Nëse ju nuk do të besoni në veten tuaj, askush tjetër nuk do të 
besojë, zakonisht. Ku ju lë kjo? Besimi, veçanërisht si një sipërmarrës që 
duhet të marrë iniciativën dhe shpesh të përcaktojë territore të reja, duhet 
të �llojë me ju.

g. Vendosni qëllime që ju emocionojnë. Është shumë e vështirë të marrësh 
iniciativë në një bazë të qëndrueshme kur je i angazhuar në një biznes që 
nuk të pëlqen. Sigurisht, ju mund ta bëni atë për një kohë, nëse mbani në 
mend qëllimet tuaja të mëdha dhe mbështeteni në to për energji dhe inicia-
tivë, por është e vështirë për t'u mbajtur. Përfshihuni në biznese dhe aktivi-
tete të tjera që vërtet ju ndezin. Atëherë do ta keni shumë më të lehtë të jeni 
proaktiv dhe të qëndroni të angazhuar!

h. Mësoni të përdorni vullnetin tuaj. Kam shkruar diku tjetër dhe besoj fuqi-
misht se aftësia për të shfrytëzuar vullnetin tuaj për të pasur sukses, në sipër-
marrje apo gjetkë, është parashikuesi më i rëndësishëm i suksesit tuaj. Ven-
dosja e qëllimeve afatshkurtra mund t'ju ndihmojë të keni qasje në vullnetin 
tuaj. Qëllime të tilla ju lejojnë të bllokoni të gjitha shpërqendrimet e tjera 
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dhe të përqendroheni në detyrën në �alë. Një fokus i tillë rrit shumë gjasat 
që të keni sukses.

i. Mos kini frikë nga dështimi. Shpesh herë, shoh njerëz që hezitojnë të 
marrin iniciativën sepse kanë frikë se mos dështojnë. Ata e dinë se sapo të 
ndërmarrin hapin e parë, se nëse nuk "ia dalin", do të perceptohet si negativ, 
nga ata dhe të tjerët rreth tyre. Ju duhet të mësoni të kapërceni frikën e 
dështimit dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është të ndryshoni përku-
�zimin tuaj të "dështimit". Siç tha Thomas Edison, "Unë nuk dështova. Sapo 
gjeta 10,000 mënyra që nuk funksionojnë”. Ju duhet të jeni të gatshëm të 
vendosni veten atje, të bëni disa gabime dhe të pranoni disa kritika. Nëse 
nuk mund ta bëni këtë rregullim, sipërmarrja ka shumë të ngjarë të mos jetë 
për ju.

j. Kupto se është një udhëtim, jo një destinacion. Suksesi në sipërmarrje dhe 
në shumicën e përpjekjeve të tjera, për mendimin tim, është një udhëtim, jo 
një destinacion. Pasi të mësoni të merrni iniciativën si një çështje zakoni, do 
të jetë e vështirë të ndaloni. Më beso për këtë! Shikoni rreth e rrotull, sa 
njerëz të suksesshëm njihni që pushojnë së marrëi iniciativën, edhe pasi të 
"pensionohen". Për mua, përgjigja është: asnjë! Sapo marrja e iniciativës dhe 
realizimi i gjërave të bëhen zakon në sipërmarrjet tuaja sipërmarrëse dhe 
fusha të tjera të jetës suaj, nuk mund ta �kni thjesht atë çelës. Bëhet pjesë e 
asaj që jeni.
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KOMPETENCA: Plani�kimi dhe menaxhimi

Çfarë është plani�kimi?
Ne zhvillojmë aftësitë tona të plani�kimit si pjesë e jetës sonë të përditshme 
duke luajtur lojra, duke takuar miqtë tanë ose duke shkuar në shkollë. Kur 
rritemi, këto aftësi thelbësore bëhen më të rëndësishme për suksesin në 
jetën tonë personal dhe profesional. Plani�kimi i festave, festat e ditëlind-
jeve, netët jashtë me miqtë ose oraret e punës, të gjitha kërkojnë një plani�-
kim paraprak. Se sa të aftë bëhemi në plani�kim varet nga disa faktorë, por 
në fund të fundit zhvillimi i një praktike re�ektuese përmes provave dhe ga-
bimeve është çelësi.

Çfarë është Menaxhimi? 
Komunikimi, dëgjimi aktiv, ndjeshmëria dhe aftësia për t'u lidhur me të 
tjerët, si dhe �eksibiliteti, janë të gjitha të nevojshme për menaxhimin e 
njerëzve dhe projekteve. Këto atribute dhe aftësi �tohen përmes praktikës, 
në të cilën ne angazhohemi që nga rinia. Menaxhimi i njerëzve kur jeni me 
pushime, në ditëlindje, dalje me miqtë ose gjatë aktiviteteve të punës 
kërkon këto lloj aftësish. Zhvillimi dhe përmirësimi i këtyre aftësive ndërsa 
rritemi është më i vështirë, por mund të arrihet me përpjekje dhe përvojë.

6 Objektivat e Kompetencës për Plani�kimin dhe Menaxhimin
A. Përcaktoni qëllimet 
B. Plani & Organizimi 
C. Zhvillimi i planeve të qëndrueshme të biznesit 
D. Përcaktoni prioritetet 
E. Monitoroni progresin tuaj 
F. Jini �eksibël dhe përshtatuni me ndryshimet

A. Përcaktoni qëllimet
Cilat janë Qëllimet? 
Qëllimet janë deklarata të rezultateve që përshkruajnë atë që presim ose 
shpresojmë të arrijmë gjatë një periudhe të caktuar.



Vendosja e objektivave 
Përcaktimi i qartë i qëllimeve dhe objektivave tuaja duhet të jetë pika 
�llestare për çdo aktivitet. Si dhe pse do të �llonit një udhëtim pa zgjedhur 
më parë destinacionin tuaj? Objektivi juaj mund të jetë destinacioni, por për 
të arritur këtë objektiv, kërkohen gjithmonë qëllime më të vogla �llimisht. 
Për shembull, ndërtimi i një shtëpie kërkon leje plani�kimi, por para se të ap-
likoni, do t'ju duhet një grup vizatimesh. Në varësi të madhësisë së objektivit 
tuaj, vendosja e qëllimeve kërkon kontributin e të tjerëve në shkallë të 
ndryshme. 
SMART 
Qëllimet duhet të jenë (SMART) Speci�ke, të matshme, të arritshme, realiste 
dhe të ku�zuara në kohë).

B. Plani�koni dhe organizoni
Çfarë është të plani�kosh dhe organizosh? 
Plani�kimi dhe organizimi është akti i të menduarit me kujdes, për të rregul-
luar në mënyrë sistematike, një propozim hap pas hapi për arritjen e qëlli-
meve tuaja. Përdorimi i një sistemi hierarkik është më i miri për plani�kim, 
kështu që detyrat dhe varësitë e tyre mund të ndahen në aktivitete të me-
naxhueshme dhe të matshme. Kështu janë të strukturuara projektet.
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Qëllimi juaj duhet të jenë specifik. Kjo do të thotë të shkruani qëllimin tuaj në gjuhë të 
thjeshtë. Përdorni imazhe, tabela, diagrame ose shembuj për të treguar qëllimet tuaja 
specifike. Mbajeni të thjeshtë, të arsyeshëm dhe më e rëndësishmja domethënëse, d.m.th., 
qëllimi duhet të shtojë vlerë.  
Qëllimi juaj duhet të jetë i matshëm. Qëllimi i përfunduar mund të matet në një mënyrë të 
prekshme, p.sh., duke kryer teste ose duke e krahasuar atë me diçka. Nëse një qëllim nuk 
mund të matet, ai nuk mund të përmirësohet, dhe për këtë arsye do të ketë më pak kuptim dhe 
vlerë për njerëzit. 
Qëllimi juaj duhet të jetë i arritshëm. Ajo duhet të jetë e arritshme brenda kornizës kohore 
dhe burimeve që keni në dispozicion. Ekipi juaj dhe këshilltarët duhet të bien dakord që qëllimi 
është i arritshëm. 
Qëllimi juaj duhet të jetë realist. Duhet të jetë praktik. Bazuar në kohën dhe burimet që keni 
në dispozicion, ai duhet të jetë i arsyeshëm, i besueshëm dhe të ketë mbështetjen e të gjithëve 
të përfshirë në arritjen e tij. 
Qëllimi juaj duhet të jetë në kohë. Prandaj, duhet të ketë një kohëzgjatje të caktuar për 
përfundimin. Dhe një datë të caktuar të dorëzimit. Kufijtë kohorë duhet të zbatohen për të 
gjitha qëllimet, pasi koha zakonisht nënkupton para. Të gjitha qëllimet janë dhe duhet të jenë 
të ndjeshme ndaj kohës. 

 



Youth Entrepreneurship
Education Programme

104

Çfarë është një Projekt?
Një projekt është një ndërmarrje unike me �llim dhe fund, e kryer nga 
njerëzit për të përmbushur qëllimet e vendosura brenda ku�zimeve të 
kostos, orarit (kohës) dhe cilësisë”. Për të menaxhuar një projekt dhe për të 
ofruar diçka me vlerë për njerëzit, ju duhet të zhvilloni njohuri, aftësi dhe 
teknika speci�ke.

Trekëndëshi i Menaxhimit të Projektit
Të gjitha projektet kanë ku�zime (shih trekëndëshin e menaxhimit të projek-
tit). Krijimi i një plani për organizimin e çdo gjëje kërkon shqyrtimin e kohës, 
kostos dhe cilësisë, të cilat të gjitha bazohen në qëllimin.
• Shtrirja është shtrirja e zonës ose lëndës me të cilën merret diçka.
• Çdo gjë kërkon kohë.
• Gjithçka ka kosto.
• Kërkohet gjithmonë një nivel i përcaktuar cilësie ose standardi.

Koha     
Pastroni shtëpinë tuaj, shkoni në dyqan, shkoni në punë. Këta janë shembuj 
të projekteve ose aktiviteteve të përditshme që ne ndërmarrim. Për të kup-
tuar ku�zimet brenda të cilave duhet të punojmë, mund të përdorim 
trekëndëshin e menaxhimit të projektit. Të gjitha aktivitetet kërkojnë kohë 
dhe shpesh koha në dispozicion do të diktojë se çfarë mund të arrijmë. A 
mund ta pastroni të gjithë shtëpinë tuaj në 1 orë? Ndoshta, por kjo varet nga 
madhësia e shtëpisë tuaj.

Koha

Qëllimi

Cilësia Kosto



Qëllimi   
Si shembull, madhësia e shtëpisë tuaj dhe sasia e pastrimit që dëshironi të 
bëni do të diktojnë qëllimin e projektit tuaj. Shtrirja është e rëndësishme, 
pasi ndikon në të gjitha aspektet e tjera të ku�zimeve të trekëndëshit. Sa më 
e vogël të jetë shtëpia, aq më shpejt mund të bëhet pastrimi.
Cilësia    
Cilësia është një tjetër ku�zim i rëndësishëm i çdo aktiviteti. Ndonjëherë 
mund të shkojmë shpejt në punë, por nëse arrijmë të papërgatitur, p.sh., të 
veshur në mënyrë të papërshtatshme ose pa drekë, ose mjete dhe pajisje 
për të punuar, nuk është shumë e dobishme. Një nivel i lartë cilësie zakon-
isht kërkon kohë dhe përpjekje, kështu që cilësia është e lidhur me ku�zimet 
e tjera në trekëndëshin e menaxhimit të projektit.
Kostoja     
Kostoja nuk shprehet vetëm në para. Kur themi se diçka ju kushton shumë, 
kjo mund t'i referohet diçkaje nga e cila është dashur të hiqni dorë për të 
arritur qëllimin tuaj. Cilësia, shtrirja dhe koha, të gjitha kanë vlerë të aplikuar 
për to. Nëse diçka është më cilësore ose më e madhe, zakonisht kushton më 
shumë, dhe siç thotë shprehja e vjetër, koha është para.
Ruajtja e një ekuilibri    
Gjëja më e rëndësishme për t'u kuptuar në lidhje me trekëndëshin e mena 
xhimit të projektit është se kur ndonjë prej ku�zimeve ndryshon, ai prek të 
tjerët. Është një lojë balancuese që ka nevojë për vëmendje të vazhdueshme 
dhe veprim ose reagim për të ruajtur ekuilibrin.

C. Zhvilloni plane të qëndrueshme biznesi
Çfarë është një plan biznesi?
Një plan biznesi është një dokument i shkruar që përshkruan një biznes, ob-
jektivat, strategjitë e tij, tregun ku operon dhe parashikimet reale �nanciare.
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Hedhja e ideve tuaja në letër
Të kesh një ide për një biznes përbën një pjesë të vogël të zhvillimit të një 
plani biznesi. Testimi i idesë tuaj të biznesit në letër është një detyrë thel-
bësore përpara se të angazhoheni për diçka kaq të rëndësishme. Hulumtimi 
dhe analizimi i një konkurrenti të mundshëm me një produkt ose shërbim të 
ngjashëm është një pikënisje e mirë. 
Fakte të ndershme
Të qenit i sinqertë me veten është pikënisja më e mirë për çdo biznes të suk-
sesshëm. Faktet janë ato që kanë rëndësi, dhe modeli i dobët i biznesit ju jep 
udhëzimet e nevojshme për të mbledhur faktet për të ndërtuar një biznes të 
qëndrueshëm.

D. Përcaktoni prioritetet
Cilat janë prioritetet?
Prioritetet janë artikuj ose detyra speci�ke që shihen si më të rëndësishme 
se të tjerët. Prioriteti është i nevojshëm kur krijoni një plan. Ju duhet t'i jepni 
përparësi detyrave që i shtojnë vlerë qëllimeve ose objektivave tuaja për-
fundimtare. Vite më parë, kur �uturonit për pushime, mund të sillnit pothua-
jse çdo sasi bagazhesh me vete. Ishte një fatkeqësi, pasi do të përfundonit 
duke sjellë gjithçka që zotëroni në valixhen tuaj. Tani me ku�zime të rrepta 
për shtesat e peshës, ne i japim përparësi dhe paketojmë vetëm atë që na 
nevojitet.
Diagramet e rrjetit
Një diagram rrjeti është një mënyrë gra�ke për të parë detyrat dhe rrjedhën 
e punës të planit tuaj (shih shembullin e pushimeve). Ne përdorim dia-
gramet e rrjetit për të ndihmuar në thjeshtimin e procesit të plani�kimit. 
Çdo nyje ose kuti në rrjet përfaqëson një detyrë. Nyja mund të përmbajë 
informacione të rëndësishme rreth detyrës, të tilla si kohëzgjatja dhe 
burimet e nevojshme. Ne mund të përdorim shigjetat që shkojnë nga një 
detyrë në tjetrën për të treguar sekuencën, varësitë dhe drejtimin e aktivi-
teteve. Përdorimi i një diagrami rrjeti mund t'ju ndihmojë të përcaktoni për-
parësitë tuaja.
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Varësitë
Kryesisht detyrat duhet të kryhen në një sekuencë speci�ke. Për shembull, 
nëse do të shkoni në një pushim të huaj, duhet të bëni check-in në internet, 
të dilni nga shtëpia dhe të udhëtoni për në aeroport, përpara se të hipni në 
aeroplan. Këto janë ato që ne i quajmë varësi, që do të thotë se nuk mund të 
�lloni njërën derisa tjetra të përfundojë.

Paraardhësi dhe Pasardhësi
Shumica e detyrave kanë paraardhës (detyra të tjera që duhet të kryhen 
para tyre) dhe pasardhës (detyra që duhet të kryhen pas tyre). Plani�kimi, 
renditja dhe identi�kimi i varësive janë thelbësore kur organizoni ndonjë 
projekt. Nëse nuk dilni nga shtëpia ose nuk udhëtoni për në aeroport, 
thjesht nuk mund të hipni në aeroplan.

E. Monitoroni progresin tuaj
Çfarë nënkuptohet me Monitorimin e Progresit tuaj?
Është matja dhe vlerësimi i shpeshtë i detyrave individuale dhe aktiviteteve 
kolektive drejt arritjes së qëllimeve tuaja të dëshiruara.

Pse të monitoroni progresin tuaj?
Qëllimi është të identi�koni çdo ndërhyrje të nevojshme për të mbajtur pro-
jektin tuaj në rrugën e duhur.

DIAGRAMA E PUSHIMEVE

BËJ VALIXHET PËR 
UDHËTIM

REZERVIM FLUTURIMI

REZERVIM HOTELI REZERVIM TAKSIE

NISJA PËR PUSHIME

Rruga kritike
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Si të monitoroni progresin tuaj?
Për të monitoruar përparimin tuaj, duhet të përdoret një lloj matjeje. Ven-
dosja e piketa (një fazë ose ngjarje e rëndësishme) bazuar në kohë, para, 
rezultate ose testime janë metoda efektive që mund të përdoren. Një plan i 
mirë do të shkojë shumë, por vetëm nëse matet në mënyrë të prekshme dhe 
përditësohet rregullisht. Përcaktimi i qëllimeve, marrja e kohës për të plani�-
kuar dhe organizuar dhe përcaktimi i prioriteteve do t'ju ndihmojnë të matni 
dhe monitoroni përparimin tuaj.
Vendosja e një vije bazë
Një bazë është një pikënisje që ne përdorim për krahasim. Nëse nuk kemi 
vendosur asnjë bazë ose standarde, si mund të matim nëse diçka po 
përparon, po përmirësohet ose po i afrohet përfundimit? Kur krijojmë një 
plan të detajuar dhe e shkruajmë atë, duke përfshirë pikat kryesore dhe 
rezultatet (rezultatet që duhet të sigurohen), ky është hapi i parë drejt pro-
cesit të monitorimit.
Matja e kuanti�kuar
Sa më e prekshme metoda juaj e matjes, aq më efektive do të jetë për moni-
torimin e progresit tuaj. Testimi nëse diçka funksionon është një metodë 
praktike matjeje. Lidheni në prizë, ndizni, kërkoni mendimin e përdoruesit 
përfundimtar, bëni një inspektim vizual, nënshkruani kontratën, paguani 
faturën, blini artikullin ose madje zgjidhni artikullin nga një listë. Këto janë të 
gjitha mënyra të thjeshta, por të matshme për të monitoruar përparimin 
tuaj në një projekt.
Rregullimi i planit
Edhe planet më të mira shkojnë keq, ose siç tha dikur Mike Tyson, boksieri i 
famshëm, "të gjithë kanë një plan loje derisa të të godasin me grusht në 
fytyrë". Kjo nuk do të thotë që ju nuk duhet të keni një plan. Në fakt, do të 
thotë e kundërta. Ju duhet një plan për të matur dhe monitoruar projektin 
tuaj. Mbani mend, arsyeja pse ne monitorojmë progresin shpesh është të 
bëjmë rregullimet e duhura për të arritur një rezultat të suksesshëm në rre-
thanat në ndryshim.



F. Jini �eksibël dhe përshtatuni me ndryshimin

Mbijetesa
Arsyeja pse monitorojmë progresin është për të reaguar dhe përshtatur ndaj 
rrethanave në ndryshim. Monitorimi përdoret gjithashtu për të parashikuar 
problemet e mundshme, por pasi të identi�kohen, ne duhet të rregullojmë 
planet ose idetë tona për të pasqyruar informacionin më të përditësuar që 
kemi në dispozicion.
Vëzhgimet e Çarls Darvinit mbi natyrën zbatohen njëlloj për biznesin.
         “Duhet të jemi �eksibël për të mbijetuar”

Biznesi i njerëzve
Biznesi ka të bëjë kryesisht me njerëzit. Ne të gjithë kemi përvojë në tra-
jtimin e njerëzve në jetën tonë të përditshme. Individët që janë �eksibël ose 
të thjeshtë zakonisht shkojnë mirë me të tjerët. Sa më �eksibël të jeni, aq më 
të gatshëm do të jenë njerëzit që të shkojnë së bashku me ju. Mos harroni, 
janë veprimet e njerëzve që i bëjnë gjërat. Dhe nëse mund të merrni blerje 
nga njerëzit përreth jush, do të keni më shumë gjasa të keni sukses. Vetëm 
për shkak se nuk keni drejtuar kurrë një biznes më parë, nuk do të thotë që 
nuk keni aftësi ose përvojë në biznesin e njerëzve. Aftësitë ndërpersonale që 
keni mësuar përmes ndërveprimit me njerëzit e tjerë janë ndoshta aseti më 
i vlefshëm i biznesit që zotëroni.

Përshtatshmëria
Të jesh �eksibël nuk do të thotë t'i përkulesh vullnetit të të tjerëve. Kur �asim 
për përshtatshmëri në plani�kim dhe menaxhim, nënkuptojmë në një 
mënyrë të matur dhe logjike. Mbajtja e fokusit tuaj te qëllimi është thel-
bësore dhe duhet të jetë përparësia kryesore kur bëni ndryshime në planet 
tuaja. Pa dyshim, ndërsa rrethanat tona ndryshojnë, ne do të duhet të për-
shtatemi dhe të ndryshojmë planet tona për të përparuar. Por arsyet dhe 
arsyet duhet të fokusohen në shtimin e vlerës për njerëzit e prekur nga biz-
nesi juaj, duke përfshirë sta�n, furnitorët dhe klientët. 
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Për t'u përshtatur me mjedisin tonë dhe për t'u përshtatur, ne duhet të jemi 
�eksibël dhe të gatshëm për të ndryshuar. Përshtatshmëria është çelësi i 
mbijetesës në çdo linjë biznesi. Ne duhet të mësojmë nga e kaluara, në 
mënyrë që të përshtatemi dhe të përgatitemi për të ardhmen.

4) Përmbledhje:
Plani�kimi dhe menaxhimi kanë të bëjnë me përgatitjen dhe organizimin 
për udhëtimin që po ndërmarrim. Mos harroni se janë veprimet e njerëzve 
që do të sigurojnë që puna të kryhet. Pra, komunikimi do të jetë çelësi për 
përfundimin me sukses të një projekti. 
I. Vijëzimi i qëllimeve të përcaktuara qartë që në �llim do t'ju ndihmojë të 
vendosni prioritetet dhe të siguroni që plani�kimi i projektit tuaj të qëndrojë 
i fokusuar me kalimin e kohës. 
II. Vendosja e sistemeve të prekshme të monitorimit dhe matjes në fazën e 
plani�kimit do t'ju lejojë të kontrolloni rregullisht përparimin tuaj. Në këtë 
mënyrë ju mund të përshtateni me rrethanat në ndryshim dhe të ndryshoni 
planin dhe veprimet tuaja në përputhje me rrethanat. 
III. Zhvillimi i një plani biznesi të qëndrueshëm ka të bëjë me përgjigjen e 
pyetjeve të vështira. Sa më të mira të përgjigjet, aq më i fortë do të jetë plani 
juaj i biznesit. Koha dhe përpjekjet duhet të shpenzohen duke kërkuar duke 
përdorur burime të besueshme.
IV. Nuk duhet të ndalojmë kurrë së mësuari dhe mënyra më e mirë për të 
vazhduar mësimin është të vëmë në dyshim veten dhe veprimet tona për-
para, gjatë dhe pas faktit. Duke re�ektuar dhe përmirësuar atë që bëjmë në 
vijim.
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KOMPETENCA: Përballimi i paqartësisë, pasigurisë & rrezikut

Jeta e një sipërmarrësi të ri mund të jetë e mahnitshme si �llim. Është plot 
kreativitet, mundësi të reja dhe shumë ëndrra për një të ardhme të suk-
sesshme.

Megjithatë, në shumicën e rasteve, rruga drejt suksesit nuk është e lehtë. 
Sipërmarrja është një biznes që konsiderohet me rrezik dhe në varësi të idesë 
ky rrezik mund të jetë i lartë. 
Problemet mund të lindin në çdo kohë nga çdo anë dhe t'ju bëjnë të vini në 
dyshim zgjedhjet tuaja dhe hapat e ardhshëm: 

a. Sa gati është ideja jote të hidhet në zbatim? 
b. A keni �nanca të mjaftueshme për ta kaluar në zbatim? 
c. A keni njohuri të mira të fushës? 
d. A operoni në mjedisin e duhur? 
e. A janë partnerët tuaj të denjë për besimin tuaj?

Ka shumë paqartësi, pasiguri dhe rreziqe që një sipërmarrës i ri duhet të ketë 
parasysh përpara se të �llojë një biznes të ri. Në shumë raste, një sipërmarrësi 
i ri mund të ketë nevojë të marrë një vendim për të cilin mund të mos jetë i 
sigurt. Kjo mund të jetë e frikshme për dikë në hapat e tyre të para si sipër-
marrës. Si një sipërmarrës i ri, nuk duhet të kesh frikë nga këto rreziqe. Me 
besim dhe fokus drejt suksesit, përkushtimit dhe punës së palodhur, të gjitha 
rreziqet mund të përballohen.

Sipërmarrësi me një aftësi të fortë për t'u marrë me paqartësinë shpesh për-
shkruhet si një person që adaptohet shpejt, është �eksibël dhe komod me 
pasigurinë. Ai e sheh ndryshimin si një mundësi dhe jo si diçka për t'u frikësu-
ar.



Qëllimi i këtij moduli është t'ju inkurajojë të përballeni dhe të identi�koni 
pasigurinë dhe rreziqet me të cilat do të përballet një sipërmarrës i ri në 
fazat �llestare të rrugëtimit të tij sipërmarrës. Si një sipërmarrës i ri, ju do të 
kaloni nëpër hapa të ndryshëm për të hartuar të gjitha rreziqet e mundshme 
që mund të ndikojnë në arritjen e qëllimeve të ndërmarrjes suaj.

Ju jeni një sipërmarrës i ri që jetoni në një qytet të vogël dhe po �lloni një 
biznes të ri në fushën e kontabilitetit. Ju keni një ide inovative në krahasim 
me atë që është tashmë e disponueshme në treg. Për ta mbrojtur atë, së 
bashku me investimin dhe përpjekjen tuaj të përgjithshme, duhet të kërkoni 
faktorët që mund të paraqesin si kërcënim për projektin tuaj.

Për të �lluar, së bashku me grupin tuaj të punës do t'ju duhet të përcaktoni 
se çfarë është rreziku dhe të motivoheni për t'u përballur me rreziqet me 
besim. Ju gjithashtu do të vendosni objektivat tuaja që do t'ju udhëheqin 
gjatë gjithë këtij udhëtimi, dhe duke përdorur Analizën SWOT ju do të harto-
ni më mirë idenë tuaj.

Çfarë është risku – Vlerësimi i tij?
Përpara se të �lloni të kërkoni për rreziqet për ndërmarrjen tuaj, ju duhet të 
përcaktoni se çfarë është rreziku dhe cila fushë mund të përfshijë një rrezik 
për ju.

Rreziku mund të përku�zohet si kombinim i probabilitetit të një ngjarje dhe 
pasojave të saj (ISO/IEC Guide 73). 
Në të gjitha llojet e sipërmarrjeve, ekziston mundësia e ngjarjeve dhe paso-
jave që përbëjnë mundësi për për�tim (pozitive) ose kërcënime për sukses 
(negative).
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Ndoshta keni dëgjuar shumë herë se të qenit sipërmarrës është një biznes i 
rrezikshëm dhe investitorët �asin gjatë gjithë kohës për uljen e rrezikut. Ja 
një listë prioritetesh që çdo investitor ose sipërmarrës i ri duhet të vlerësojë 
për të ulur riskun e një angazhimi të ri. 

a. Përvoja e ekipit dhe rreziku i përvojës – Sa përvojë kanë dhe sa të the- 
lluar janë themeluesit e një biznesi. Kjo ka shumë rëndësi për të 
b. Rreziku i tregut dhe mundësive - Gjithmonë ka më pak rrezik me një 
problem të mirëpërcaktuar në një treg të madh dhe në rritje. Të gjithë 
njerëzit në Kinë janë një treg i madh dhe në rritje, por të gjithë njerëzit me 
kancer janë shumë më të mirëpërcaktuar. Është e vështirë të �tosh para në 
një treg në tkurrje.
c. Rreziku nga konkurrenca - Mendoni seriozisht për numrin dhe fuqinë e 
konkurrentëve tuaj. Të mos kesh asnjë konkurrent është një sinjal alarmi 
(mund të thotë se nuk ka treg), por të kesh më shumë se disa të mëdhenj 
mund të nënkuptojë se kjo është një hapësirë e mbushur me njerëz. Edhe në 
një hapësirë të hapur, keni nevojë për pronë intelektuale, si patentat, për të 
mbajtur konkurrentët e mundshëm që të mos ju kapërcejnë tek të tjerët.
d. Rreziku �nanciar - Shumë pak biznese mund të hapen pa para. Plani i 
biznesit duhet të jetë realist rreth asaj se sa para do të kërkohen për të mbu-
luar kostot dhe sa i madh do të jetë kthimi për investitorët në periudhën e 
parë kohore pesëvjeçare.
e. Rreziku i strategjisë së hyrjes në treg - Zgjedhja e një strategjie të pa-
përshtatshme çmimi, marketingu ose distribucioni është një rrezik i madh 
potencial. Për shembull, shumë uebfaqe të reja sociale shpallin se do të ofro-
jnë një shërbim falas dhe do të jetojnë me të ardhurat nga reklamat (nuk ka 
gjasa në vitin e parë pa një investim të madh marketingu).



f. Rreziku politik dhe ekonomik - Ndonjëherë themeluesit janë thjesht në 
vendin e gabuar në kohën e gabuar. Recesionet janë një kohë e vështirë për 
të shitur mallra luksoze. Vendet e pazhvilluara mund të kenë një nevojë të 
madhe për produktin tuaj, por shpesh janë të paqëndrueshme dhe të 
rrezikshme. Politika e taksave dhe tarifave mund të mos jetë e përshtatshme 
për momentin. Duhet të njiheni mirë me to. 
g. Rreziku i teknologjisë - Teknologjitë e reja, veçanërisht ato të karakter-
izuara si "ndryshime” ose "përçarëse" të tregut mund të kenë cikle pranimi të 
gjata dhe të kushtueshme, ose mund të kenë probleme të paparashi-
kueshme të performancës ose prodhimit. Disa teknologji si ato mjekësore 
p.sh., kanë kërkesa të kushtueshme të testimeve dhe licensimit ligjor, proce-
set e miratimit dhe vërtetimin e sigurimit, etj.
h. Bizneset me rrezik të lartë të dështimit - Disa sektorë biznesi kanë 
norma të larta historike dështimi dhe shmangen në mënyrë të zakonshme 
nga investitorët dhe shumë themelues themelues. Këto përfshijnë shërbi-
min e ushqimit, shitjen me pakicë, konsulenca, punën në shtëpi dhe tele-
marketingun. 
i. Rreziku operacional - Disa biznese kërkojnë mbështetje të madhe ose 
infrastrukturë administrative. Për shembull, përmirësimet e furnizimit me 
energji elektrike apo karburant të automjeteve kërkojnë stacione shërbimi 
dhe dyqane të mirëmbajtjes në mbarë vendin, përpara se të jenë të zbat-
ueshme. 
j. Rreziku mjedisor - Vlerësoni biznesin dhe vendndodhjen tuaj për 
ndjeshmërinë ndaj përmbytjeve dhe problemeve katastro�ke të ndotjes.

Rreziku më i madh nga të gjithë është krijimi i një kompanie, çdo kompanie, 
për arsye të gabuara.

Jeta nuk është kurrë statike dhe megjithëse ndryshimet mund të jenë të 
vështira, ju tashmë do të keni përjetuar mjaft prej tyre në jetën tuaj. Disa do 
t'i keni lundruar dhe me të tjerët mund të keni luftuar. Është krejtësisht nor-
male të kesh frikë nga ndryshimi ose të dalësh nga zona jote e rehatisë.
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Cilën nga të mëposhtmet keni përjetuar?
• Ndryshimi i shkollës
• Duke u bashkuar me një ekip të ri
• Lëvizja e shtëpisë
• Vdekja
• Fillimi i një pune të re
• Prindërit që divorcohen
• Ndryshimi i grupeve të miqësisë
• Ndarja nga i dashuri/e dashura

Në të ardhmen do të përballeni me shumë ndryshime dhe rreziqe të tjera. Të 
qenit i hapur dhe të pranoni se ndryshimet do të jenë s�duese do t'ju 
ndihmojë të kapërceni shqetësimet dhe vështirësitë tuaja �llestare. Nëse 
mundeni, shikojini ato si mundësi. Dhe kurrë mos kini frikë të kërkoni 
ndihmë!

Këshilla kryesore për trajtimin e paqartësisë, pasigurisë dhe rrezikut

Hapi 1 – Frymëzohu
Negativiteti dhe stresi mund të ndikojnë vetëm negativisht në rrugëtimin 
tuaj. Motivoni veten që të mos keni frikë nga marrja e rreziqeve.

Shkruani një aspekt inovativ të idesë suaj të biznesit dhe krahasojeni atë me 
ekipin tuaj. Kjo do t'ju ndihmojë të përforconi besimin në udhëtimin tuaj 
sipërmarrës.

Hapi 2 - Përcaktoni objektivat tuaja 
Objektivat tuaja lidhen drejtpërdrejt me idenë e rrezikut. Mbani një takim 
idesh me ekipin tuaj dhe shkruani qëllimet që dëshironi të keni sukses, në 
planin afatgjatë deri në atë të shkurtër. 
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Kjo listë objektivash duhet të përfshijë qëllime afatshkurtra dhe afatgjata, 
qëllime �nanciare, qëllime strategjike, qëllime për cilësinë dhe njohuritë 
dhe të tjera. Shkruani qëllimet SMART: Të thjeshta, të matshme, të arritshme, 
relevante dhe të ku�zuara në kohë.

Hapi 3 - Sërish: Përgatitni një analizë SWOT për idenë tuaj
Analiza SWOT është një teknikë e cila mund të përdoret brenda një grupi ose 
nga dikush për të vetëvlerësuar idenë, biznesin ose projektin e tyre. Duke 
aplikuar Analizën SWOT, ju do të hartoni pikat e forta, dobësitë, mundësitë 
dhe kërcënimet për biznesin tuaj. Ky hartë do t'ju ndihmojë të përgatitni 
përmirësimin e dobësive dhe të përballeni me kërcënimet në mënyrë që të 
minimizoni rrezikun e përgjithshëm.
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Hapi 4 - Rendisni rreziqet
Rreziku mund të drejtohet si nga brenda ashtu edhe nga jashtë dhe mund të 
jetë �nanciar, operacional, strategjik etj. Mblidhu me ekipin tuaj. Së bashku, 
bazuar në gjetjet tuaja të deritanishme, renditni të gjithë faktorët që mund 
të ndikojnë në ndërmarrjen tuaj bazuar në këto kategori.
Krijoni një tabelë për çdo rrezik bazuar në gjetjet tuaja të mëparshme. 
Shtoni informacion veçmas për çdo rrezik, i cili do të përfshijë ndikimin e tij 
të mundshëm në strategjinë, �nancimin dhe/ose operacionet e projektit 
tuaj. Pastaj krahasoni rreziqet dhe renditini sipas më seriozëve për ndër-
marrjen tuaj.

VLERËSIMI
Për ta përmbledhur të gjithën në një tabelë, ja sesi do të bëhej vlerësimi i 
riskut, pasigurisë dhe paqartësisë kur sipërmarrësit e rinj duan të marrin 
vendime për të �lluar një angazhim të ri.

Njohuria Aftësia Qëndrimet 
Përkufizimi bazë i rrezikut Përshkruani se çfarë është 

rreziku 
motivimi për të përballuar 
rreziqet dhe sfidat 

Kuptoni rëndësinë e 
menaxhimit të rrezikut 

Vendosni objektiva afatshkurtra 
dhe afatgjata për një 
sipërmarrje 

Frymëzimi për të përballuar 
rreziqet dhe sfidat 

Njohuritë themelore se si të 
vendosni synime SMART 
afatshkurtra dhe afatgjata 

Përgatitni një analizë SWOT Kultivimi i një qasjeje për 
zgjidhjen e problemeve tek 
sipërmarrësit e rinj 

Njohuri se si të kryhet një 
analizë SWOT 

Krijo hartën e rreziqeve  

Njohuri bazë se si krijohet 
harta e rreziqeve 

Aftësi për të përballuar 
pasigurinë dhe paqartësitë 

 

 Aftësitë themelore për të 
llogaritur rreziqet 

 

 



Si pjesë e vlerësimit, ju duhet të plotësoni ushtrimet në hapat:
- shkrimi i gjërave novatore të idesë së tuaj
- Përcaktimi i objektivave tuaja
- Përgatitja e një analize SWOT dhe 
- Përcaktimi i rreziqeve të �llimit të tyre

Ju mund të zbatoni njohuritë që keni marrë edhe jashtë jetës suaj sipërmar-
rëse. Përdorni njohuritë që keni mësuar për t'u përgatitur për rreziqe në 
jetën tuaj të përditshme, vendosni qëllimet tuaja personale dhe përgatituni 
për s�dat e ardhshme.

“Nëse bëni gjithmonë atë që keni bërë gjithmonë, gjithmonë merrni atë që 
keni marrë gjithmonë.”
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KOMPETENCA: Të punuarit me të tjerët

Pse bashkëpunimi është thelbësor për sipërmarrjen?
Të jesh në gjendje të punosh me të tjerët është një pjesë e rëndësishme e të 
qenit sipërmarrës.
Në fakt, drejtuesit e biznesit, akademikët dhe studiuesit që studiojnë sipër-
marrjen e njohin bashkëpunimin dhe shkëmbimin e informacionit po aq të 
rëndësishëm sa edhe aftësitë më të dukshme si njohja dhe vendosmëria e 
mundësive.
Bashkëpunimi është një nga elementët e mendësisë sipërmarrëse, ajo "për-
zierje kritike e qëndrimeve të orientuara drejt suksesit të iniciativës, marrjes 
inteligjente të rrezikut, bashkëpunimit dhe njohjes së mundësive".

Sipërmarrësit nuk janë vetëm të mirë në shkëmbimin e informacionit dhe 
ideve, ata shpesh janë të etur për mendimet dhe rishikimet e të tjerëve dhe 
përfshijnë idetë më të mira të të tjerëve në të menduarit e tyre. Ndërsa 
mund të jetë e mundur të zbuloni një ide brilante vetë, marrja nga fry-
mëzimi tek zbatimi si një ekip i vetëm është një rrugë shumë e pamundur. 
Sipërmarrësit e suksesshëm shpesh përmendin se dinë se çfarë nuk bëjnë 
mirë si kritike për suksesin e tyre. Sipas përku�zimit, kjo është një kërkesë 
për të qenë në gjendje të bashkëpunoni. Edhe Steve Jobs kishte Steve 
Ëozniak, ose anasjelltas. Dhe Bill Gates kishte Paul Allen. Dhe me radhë. 
Përgjatë viteve të punës me sipërmarrës aspirantë dhe të dëshmuar, kam 
dëgjuar shpesh frikërat që vijnë nga ndarja e një ideje. Pothuajse çdo men-
dimtar krijues që vlerëson idenë e tij ka njëfarë hezitimi në lidhje me ndar-
jen, i cili shpesh është i rrënjosur në frikën e vjedhjes së ideve. Të shqetëso-
hesh për vjedhjen e një ideje të mrekullueshme nga dikush është frikë e vër-
tetë. Por kjo nuk është shpesh një gjë e vërtetë.

7 mënyra për t'u bërë më mirë në punën me të tjerët
Suksesi është i pamundur pa komunikim dhe bashkëpunim. Ndërsa ideja 
juaj e biznesit mund të �llojë në kokën tuaj, për të rritur kompaninë tuaj, 



do të keni nevojë për njerëz të tjerë për të ndihmuar në realizimin dhe ekze-
kutimin e vizionit tuaj. Puna në grup është një aftësi thelbësore.

1. Siguroni reagime të qarta dhe konstruktive
Situatat e punës në grup mund të jenë të vështira, veçanërisht kur bëhet 
�alë për presionin e afatit. Por për të shmangur grindjet që do t'ju marrin 
vetëm kohë nga detyra në �alë, përdorni këtë strategji kur të përballeni me 
një kon�ikt. Është në rregull të mos pajtohesh me qëndrimin e dikujt, por në 
vend që të theksosh vetëm negativen, sill një zgjidhje vepruese në tryezë që 
ndihmon për të çuar gjërat përpara. Në këtë mënyrë, personi nuk po dëgjon 
vetëm: "E urrej këtë dhe kjo është një ide e tmerrshme", por "Unë jam i 
shqetësuar për këtë për arsye X, po në vend të kësaj?

2. Jepini Cezarit atë që i takon Cezarit
Nëse dikush ka një ide të mrekullueshme, pranoje atë, jo vetëm brenda 
ekipit, por kur jeni duke folur me mbikëqyrësit ose investitorët. Do t'i bëjë 
individët të ndihen të vlerësuar dhe më të investuar në rezultatin e projektit. 
Mund të jetë diçka si një panel vipash ose një bisedë e vazhdueshme ku 
anëtarët e ekipit japin brohoritje për një punë të kryer mirë. Kur njerëzit 
ndihen të stresuar dhe të rraskapitur, aftësia për të pasur një kujtesë konk-
rete të sukseseve mund t'i ndihmojë ata të vazhdojnë përpara.

3. Pranoni gabimet tuaja
Nëse diçka shkon keq dhe është faji juaj, jini të sinqertë për këtë. Asgjë nuk 
mund të rregullohet nëse nuk jeni të hapur për atë që ndodhi. Ndërsa mund 
të keni një impuls për ta nënvlerësuar atë, mos e bëni. Ajo vetëm do të shka-
ktojë më shumë probleme më vonë. Dhe mos u përpiqni të fajësoni dikë 
tjetër. Nuk është një pamje e mirë dhe për më keq, do t'i bëjë njerëzit më pak 
të prirur për t'ju ndihmuar.

4. Kuptoni pikat tuaja të forta
Përpara se të �lloni një projekt me një ekip të ri, është e rëndësishme të bëni 
listën e pikave të forta dhe të dobëta tuaja dhe të parnterit tuaj të 
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ekipit. Nëse përpiqeni të bëni gjithçka dhe të jeni gjithçka për të gjithë 
njerëzit, mund të digjeni dhe të përfundoni duke tjetërsuar anëtarët e ekipit 
që thjesht duan të ndihmojnë në arritjen e të njëjtit qëllim. 
Dhe nuk ka të bëjë vetëm me grupin tuaj të veçantë të aftësive. Është e 
rëndësishme të pyesni veten, si të mendoj për punën? A udhëhiqni me fakte 
dhe shifra apo me një ndjenjë të fortë? A jeni një ndërtues konsensusi apo 
dikush tek i cili njerëzit shikojnë kur duhet të merret një vendim ekzekutiv? 
Keni nevojë për më shumë kohë në formë të lirë për të krijuar ide, apo jeni 
më të strukturuar? Vendosja e këtyre qasjeve në �llim mund të shmangë çdo 
surprizë gjatë rrugës.

5. Vendosni një program dhe qëndroni në të
Emergjencat mund të �akin jashtë çdo gjë, kështu që, që në �llim vendosni 
si ekip disa rregulla bazë, të tilla si kur, ku dhe sa kohë do të takoheni. Është 
më e lehtë të gjesh kohë për t'i kushtuar të gjithë energjinë tënde projektit 
në vend që të tërhiqesh në të gjitha llojet e drejtimeve. Kuptoni se si njerëzit 
pëlqejnë të mblidhen dhe të diskutojnë gjërat. Jeni adhurues të takimeve të 
shkurtra ditore apo të takimeve më të gjata javore apo dyjavore? Do të 
dëshironit të bënit një përditësim me email ose bisedë në fund të ditës? 
Vetëm sigurohuni që pavarësisht se çfarë zgjidhni, të gjithë jeni në të njëjtën 
faqe.

6. Jini realistë për orarin tuaj
Ka kuptim që do të dëshironit të bëni gjithçka që ju kërkohet, por nëse 
dikush në grup kërkon një afat që nuk është i arritshëm, thuajeni këtë dhe 
kërkoni një liri veprimi ose ndihmë. Ndërsa në shikim të parë mund të duket 
sikur ata kanë pritshmëri të paarsyeshme, ata thjesht mund të mos dinë për 
të gjitha pjesët lëvizëse dhe sa kohë u duhet gjërave për të përfunduar.

7. Thuaj faleminderit
Rregullat që nga �llorja vazhdojnë të zbatohen. Mirënjohja shkon shumë 



kur jeni duke punuar në një situatë potencialisht stresuese. Niveli bazë i 
mirësjelljes ndihmon me komunikimin, ruajtjen e një qëndrimi pozitiv dhe 
ndërtimin e lidhjeve mes shokëve të skuadrës.

PUNONI SË BASHKU TË ZGJERONI RRJETIN TUAJ – Këshilla të vlefshme 
dhe praktike

Jini të hapur për të punuar vetëm si dhe me të tjerët, duke luajtur role të 
ndryshme dhe për të marrë disa përgjegjësi.
Jini të hapur për të përfshirë të tjerët në aktivitetet tuaja që krijojnë vlera.
Duhet të shpjegoni kuptimin dhe format e shoqërimit, bashkëpunimit dhe 
mbështetjes nga bashkëmoshatarët (për shembull, familja dhe komunitetet 
e tjera). Duhet të jeni të gatshëm të ndryshoni mënyrën time të punës në 
grup. Mund të kontribuoni në aktivitete të thjeshta që krijojnë vlera. Jini të 
hapur për të vendosur kontakte të reja dhe bashkëpunim me të tjerët (indi-
vidë dhe grupe).
Mund të punoni me një sërë individësh dhe ekipesh. Mund të kontribuoni 
në vendimmarrjen në grup në mënyrë konstruktive.

- Ju mund t'i përdorni marrëdhëniet që keni për të marrë mbështetjen që ju 
nevojitet për t'i kthyer idetë në veprim, duke përfshirë mbështetjen emocio-
nale.
- Ndani me anëtarët e ekipit tuaj pronësinë e aktiviteteve që krijojnë vlera. Ju 
mund të krijoni një ekip njerëzish që mund të punojnë së bashku në një akti-
vitet që krijon vlera. 
- Mund të krijoni marrëdhënie të reja për të marrë mbështetjen që ju nevo-
jitet për t'i kthyer idetë në veprim, duke përfshirë mbështetjen emocionale 
(për shembull, bashkimi me një rrjet mentorësh).
- Ju mund të ndërtoni një ekip bazuar në njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet 
individuale të secilit anëtar. Mund të përdorni teknika dhe mjete që i 
ndihmojnë njerëzit të punojnë së bashku. Mund të përdorni rrjetin tuaj për 
të gjetur njerëzit e duhur për të punuar në aktivitetin tuaj të krijimit.
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- Ju mund të kontribuoni në krijimin e vlerave duke u bashkuar me komu-
nitetet e shpërndara përmes teknologjive dixhitale. Mund t'u jepni njerëzve 
ndihmën dhe mbështetjen që u nevojitet për të performuar sa më mirë 
brenda një ekipi. 
- Ju duhet të kontaktoni në mënyrë proaktive me njerëzit e duhur brenda 
dhe jashtë organizatës suaj për të mbështetur aktivitetin tuaj (ose të ekipit 
tuaj) për krijimin e vlerave (për shembull, në konferenca ose në mediat 
sociale). Ju mund të dizajnoni hapësira �zike dhe virtuale që inkurajojnë 
anëtarët e ekipit të punojnë së bashku.
- Ju mund të punoni me një ekip të largët njerëzish që mund të kontribuojnë 
në mënyrë të pavarur në një aktivitet që krijon vlera. Ju mund të përdorni 
rrjetin tuaj për të bashkuar këndvështrime të ndryshme për të informuar 
procesin tuaj (ose të ekipit tuaj) të krijimit të vlerës.
- Ju mund të ndërtoni kapacitetin e një organizate për të krijuar vlera duke i 
inkurajuar njerëzit të punojnë së bashku.
- Ju mund të krijoni metoda dhe stimuj pune që u mundësojnë anëtarëve të 
ekipit të punojnë së bashku. Ju mund të dizajnoni procese efektive për të 
ndërtuar rrjete të palëve të ndryshme ose të reja dhe për t'i mbajtur ata të 
angazhuar.
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KOMPETENCA: Të mësuarit nga përvoja

Çfarë është të mësuarit nga përvoja?
Një nga keqkuptimet më të zakonshme është mendimi se të mësuarit është 
sinonim i arsimimit.
Shpesh dëgjon kolegët të thonë se ndaluan së mësuari pas largimit nga uni-
versiteti. E vërteta është se ne arsimohemi vetëm nga institucionet. Të mësu-
arit, nga ana tjetër, është një proces i përjetshëm. Për ta kuptuar këtë, thjesht 
mendoni se si mëson një fëmijë. Fillimisht, foshnja është shumë e vogël për 
t'u ngritur, për të ecur ose për të thënë ndonjë gjë. Por së shpejti ajo �llon të 
lëvizë përreth, dhe përfundimisht, mëson të ecë dhe të �asë. Fëmija e bën 
këtë vetëm duke mësuar nga përvoja. Të mësuarit përmes përvojës nuk 
është e lehtë, por është diçka që ne të gjithë e bëjmë në nivele të ndryshme.

Le të shohim përsëri shembullin e foshnjës. Nuk ka frikë nga asgjë, sepse nuk 
i kupton konceptet e sigurisë ose të frikës. Me kalimin e viteve, ajo do t'i 
mësojë këto koncepte përmes përvojës. Të mësuarit nga përvoja mund të 
na bëjë më të fortë dhe më të aftë për të bërë gjërat e duhura.

Çfarë është një mentalitet mësimor?
Mendësia është struktura themelore mendore ose aftësia që formon mendi-
met, veprimet dhe sjelljen e një personi ndaj të tjerëve. Dihet se një person 
zotëron një mentalitet të të mësuarit kur prirja e tij e natyrshme është të 
përqendrohet në të mësuarit vazhdimisht.

Mendësia e të mësuarit është një tipar themelor.
Një mentalitet i fokusuar në të mësuar mund të jetë kriter i fortë për të pesh-
uar faktorë të tillë si:

a) Qasja e personit ndaj të mësuarit
Ka lloje të ndryshme nxënësish. Disa janë të kënaqur me të mësuarit formal 
në një proces mentor/mësues-nxënës. 



Pastaj ka nga ata që preferojnë të mësuarit e vërtetë përmes përvojës.

b) Përgjigja ndaj të mësuarit
Njerëz të ndryshëm përballen me s�da dhe avantazhe të ndryshme gjatë 
mësimit; dhe kështu edhe përgjigjet e tyre ndryshojnë. Disa janë nxënës të 
shpejtë; të tjerëve mund të duhet më shumë kohë për t'u mësuar me një 
koncept dhe mund të kenë nevojë për mësime të përsëritura ose mbështet-
je shtesë.

c) Objektivi kryesor
Objektivi i parë i çdo programi mësimor është 'njohuria' që nxënësit do të 
�tojnë prej tij. Qoftë diçka që rrit aftësitë e tyre ndërpersonale ose përvetë-
simin e aftësive profesionale.

Të mësuarit nga përvoja: Si ta bëjmë atë?
Shumica e përvojave tona të jetës janë mundësi të shkëlqyera për të mësuar 
aftësi të reja për zhvillimin personal. Por shumë njerëz nuk për�tojnë nga 
mundësi të tilla thjesht sepse nuk kanë një mentalitet të fokusuar në të më-
suarit.

Për ata që kanë një mentalitet të të mësuarit, përvojat bëhen baza për 
vetë-re�ektim. Këto re�ektime i ndihmojnë ata të vlerësojnë situatën e tyre, 
botëkuptimin e tyre dhe të kuptuarit e sjelljes njerëzore, etj. Ata më pas i 
vënë në provë këto ide dhe përfundimisht �tojnë përvoja të reja.

Të mësuarit nga përvoja njihet edhe si Mësimi Përjetues. Një nga përku-
�zimet popullore të procesit thotë se është "të mësuarit përmes re�ektimit 
mbi të bërit". Ai është shumë i ndryshëm nga të mësuarit konvencional pasi 
mund të mos ketë asnjë mësues apo mentor të përfshirë. Nxënësi luan një 
rol aktiv në procesin e të mësuarit. Është një teknikë e të mësuarit e fokusuar 
tek individi për të mësuar nga përvoja.  Një shembull i zakonshëm i të mësu-
arit real përmes përvojës është ai i studentëve të botanikës. 
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Ndërsa ata thjesht mund të mësojnë për bimët dhe pemët e ndryshme duke 
lexuar libra mbi këtë temë, ata udhëtojnë rregullisht nëpër parqe, kopshte 
dhe zona pyjore të biodiversitetit për të mësuar nga vëzhgimi.

Nxënësit nuk duhet të mbështeten në gjërat që dëgjojnë nga të tjerët ose 
lexojnë nga librat, por mund të mësojnë bazuar në përvojat e tyre. Një 
mësim i tillë është zakonisht shumë më me ndikim pasi mund të llogaritet si 
mësim i vërtetë përmes përvojës. Një mësim i tillë eksperimental është një 
tipar i përbashkët për studentët e degëve të tilla si historia, arkitektura, tur-
izmi dhe gjeologjia. Studentët e mjekësisë gjithashtu mësojnë me vëzhgim 
ndërsa ndjekin operacionet e drejtpërdrejta dhe vëzhgojnë procesin e 
shërimit të pacientëve në spitale.

David Kolb është një emër i njohur në fushën e të mësuarit eksperimental. 
Sipas Kolb, përvetësimi i njohurive është një cikël i përhershëm. Ne mëso-
jmë nga përvojat tona personale dhe profesionale.

Cikli i të Mësuarit nga Përvoja



Kolb përshkruan katër karakteristika të një nxënësi që duhet të jenë të 
pranishme tek këdo që dëshiron të mësojë nga përvoja. 
Këto janë: 
1. Gatishmëria për të marrë pjesë aktive në përvojë 
2. Aftësia për të re�ektuar mbi përvojën e �tuar 
3. Aftësi analitike për të vizualizuar përvojën 
4. Aftësitë vendimmarrëse dhe zgjidhjen e problemeve që mund të zbato-
hen për idetë e reja

Siç nënvizojnë shembujt e mësipërm të përvojës mësimore, procesi i të më-
suarit përmes përvojës kërkon shumë vetë-përpjekje, iniciativë, dëshirë për 
të mësuar dhe një periudhë mësimi të bazuar në veprim.

Thelbi i të mësuarit eksperimental theksohet nga pesë pyetje:
1. A e keni vënë re?
2. Pse ndodhi kjo?
3. A ndodh kjo në jetë?
4. Pse ndodh kjo?
5. Si mund ta përdorni atë?

Nevoja që bizneset të kultivojnë një mentalitet mësimor

Shembuj të përvojës mësimore:
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Nëse shikoni punët më të njohura dhe më të paguara të ditëve të sotme, do 
të zbuloni se shumica e tyre nuk ekzistonin as 20-30 vjet më parë. Nga ana 
tjetër, shumë nga punët më të nxehta të 30 viteve më parë - operatorët DOS, 
daktilogra�stët, operatorët e centraleve - nuk ekzistojnë më.

Ndryshimet e vazhdueshme të teknologjive dhe inovacioneve vazhdojnë të 
ndryshojnë natyrën e punëve dhe proceseve që shohim në jetën tonë të 
përditshme. Vitet e fundit, ne jemi dëshmitarë të përhapjes së shpejtë të 
teknologjive si Inteligjenca Arti�ciale (AI), Interneti i Gjërave (IoT) dhe au-
tomatizimi. Punët po bëhen gjithnjë e më tepër të tepërta. Sipas hulumtimit 
të McKinsey, 400 deri në 800 milionë vende pune bashkëkohore nuk do të 
ekzistojnë më deri në vitin 2030. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk do të 
ketë vende pune për ata që aktualisht janë të punësuar në këto pozicione. 
Disa punë ka të ngjarë të shndërrohen në një formë tjetër - ashtu si dakti-
logra�stët e dikurshëm tani janë zëvendësuar nga operatorë kompjuterësh 
dhe piktorë komercialë të zëvendësuar nga dizajnerët gra�kë.

Punët e tjera të reja do të jenë të një natyre më “njerëzore” që fokusohen në 
punën ekipore dhe kreativitetin. Automatizimi do të heqë vetëm pjesën me-
kanike të punëve, aspekti njerëzor dhe rolet e menaxhimit do të jenë ende 
me njerëzit.

Pra, është koha që bizneset të kultivojnë një mentalitet të fortë të të mësu-
arit nga përvoja për t'u siguruar që punonjësit e tyre të jenë gati për 
teknologjitë dhe punët e ardhshme. Le të shohim disa kompetenca thel-
bësore në të cilat menaxherët e burimeve njerëzore duhet të fokusohen:



129

Ekspertiza dixhitale:
Me rritjen e shpejtë të teknologjive dhe mjeteve të AI, shumë biznese kanë 
investuar tashmë në teknologjinë e AI ose po plani�kojnë ta bëjnë këtë 
gradualisht gjatë viteve të ardhshme. Sidoqoftë, shumica e këtyre kom-
panive nuk po përqendrohen në përgatitjen e punonjësve të tyre aktualë 
për AI.
Sapo të mësuarit e makinerive dhe teknologjitë e AI të hyjnë në më shumë 
fusha operacionale, do të ketë nevojë për personel që është i përgatitur mirë 
në punën me automatizimin dhe AI.

Aftësia për të punuar pa probleme në një mjedis gjithëpërfshirës:
Diversiteti dhe gjithëpërfshirja nuk janë më vetëm zhargon. E ardhmja i 
përket zyrave që janë neutrale ndaj gjinisë/kulturës/etnisë. Do të ketë pers-
pektiva, stile jetese dhe sjellje të ndryshme në çdo organizatë. Njerëzit që 
kanë paragjykime të hapura ose të fshehura kundër një pjese ose të një 
pjese tjetër nuk do të jenë të dëshirueshëm. Ekipet gjithashtu do të duhet të 
heqin qafe paragjykimet e tyre brezash.

4) Pse është i rëndësishëm të mësuarit nga përvoja?
Fëmijët dhe të rinjtë po angazhohen më shumë nga mediat sociale dhe me 
kaq shumë kohë të kaluar duke ndërvepruar me ekranet, të mësuarit me 
përvojë është jetik për zhvillim. Ndërsa kuptojmë më shumë rreth për�ti-
meve, të mësuarit nga përvoja po bëhet më i spikatur në shkolla dhe qendra 
mësimore. Tani më shumë se kurrë, shkollat shpesh kanë një sërë pro-
gramesh mësimore eksperimentale, të tilla si shkëmbimet kulturore dhe 
gjuhësore, udhëtimet shkollore dhe të mësuarit më të fokusuar në projekte.

Tek fëmijët më të vegjël, të mësuarit me përvojë mund ta ndihmojë fëmijën 
të mendojë vetë dhe mund ta ndihmojë fëmijën të bëhet më i sigurt në 
aftësitë e veta. Nxënësit e të gjitha moshave mund të për�tojnë nga të më-
suarit përmes përvojës dhe mësuesit ose prindërit nuk janë të detyruar ta 
ku�zojnë përvojën në klasë. 
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Mësimi eksperimental mund të ndodhë në shtëpi, gjatë lojës, gjatë një akti-
viteti sportiv, gjatë udhëtimit ose gjatë përjetimit të diçkaje të re.

5) Cilat janë për�timet?
Ky lloj mësimi i ndihmon studentët të gjejnë zgjidhje efektive për problemet 
dhe i ndihmon ata të mësojnë aftësitë për zgjidhjen e problemeve në jetën 
reale. Ai gjithashtu ndihmon në zhvillimin e përdorimeve praktike të 
lëndëve që mund të jenë mësuar, deri më tani, duke lexuar dhe dëgjuar 
vetëm në një situatë në klasë. Mësimi eksperimental i lejon një studenti të 
zbatojë matematikën, shkencën, gjuhët dhe aftësi të tjera në situata aktuale. 
Të mësuarit gjatë punës mund t'i japë një studenti një kuptim më të thellë të 
një teme kur ata përdorin njohuritë në jetën reale. Gjithashtu i ndihmon stu-
dentët të mësojnë aftësi sociale dhe i mëson ata të jenë më të sigurt.

Me të mësuarit eksperimental, studentët mund të mësojnë nga gabimet e 
tyre. Kapërcimi i s�dave dhe gjetja e zgjidhjeve vetë mund të nxisë një nd-
jenjë arritjeje. Të mësuarit duke bërë mund të inkurajojë gjithashtu bash-
këpunimin, veçanërisht në punën e bazuar në projekte. Studentët mësojnë 
të punojnë së bashku dhe të kombinojnë aftësitë e tyre për të arritur një 
qëllim, i cili mund të inkurajojë të menduarit krijues dhe kompromisin dhe 
mund të nxjerrë në pah aftësitë e lidershipit. Mësuesit mund t'i inkurajojnë 
studentët të mendojnë në mënyrë krijuese dhe të gjejnë qasje të ndryshme 
për zgjidhjen e një problemi. Kjo mund t'i ndihmojë studentët të mësojnë se 
jo të gjitha problemet kanë një përgjigje të saktë ose të gabuar ose se 
zgjidhja nuk do të jetë gjithmonë e drejtpërdrejtë.

A zëvendësohet mësimi përmendësh?
Mësimi përmendësh zakonisht përfshin përsëritjen e diçkaje derisa ta 
mbani mend atë. Ndërsa shfaqen më shumë kërkime mbi metodat e mësim-
dhënies, është bërë e qartë se të mësuarit përmendësh vetëm nuk është 
metoda më efektive e mësimdhënies. 



Megjithatë, të mësuarit me përvojë nuk e zëvendëson të mësuarit për-
mendësh krejtësisht. Një sasi e caktuar e të mësuarit përmendësh është e 
nevojshme dhe mësuesit presin që nxënësit e të gjitha moshave të mësojnë 
përmendësh informacione të caktuara. Për shembull, memorizimi i tabelës 
së shumëzimit është thelbësor për të përpunuar formula më komplekse 
gjatë një eksperimenti shkencor.

Është e rëndësishme që studentët të kuptojnë një temë dhe jo vetëm ta 
mësojnë përmendësh atë. Kombinimi i të mësuarit përmendësh me të më-
suarit eksperimental mund të sigurojë një përvojë mësimore më kuptim-
plote pasi studenti përdor atë që ka mësuar përmendësh dhe e zbaton atë 
ndërsa 'mëson duke bërë' për të marrë njohuri të reja dhe më të vlefshme.

Përgatitja për vendin e punës
Aftësitë jetësore të mësuara nga të mësuarit e bazuar në përvojë mund të 
për�tojnë një student gjatë gjithë jetës së tyre të punës. Janë shpesh këto 
aftësi që një punëdhënës mund t'i gjejë të vlefshme. Të punosh mirë si pjesë 
e një ekipi është shpesh një kërkesë për një punë, por duke qenë se shkollat 
nuk mësojnë zyrtarisht punën në grup, është vetëm përmes mësimit eksper-
imental që studentët mund të zhvillojnë këtë dhe aftësi të tjera. Një 
punëdhënës mund të vlerësojë aftësitë e zgjidhjes së problemeve ose ven-
dosmërinë dhe janë aftësi si këto që një student mund të zhvillojë vërtet 
mirë përmes të mësuarit nga përvoja.

Falë internetit dhe mësimit në internet, mundësia për të mësuar aftësi të reja 
është më e lehtë se kurrë dhe punëdhënësit po shikojnë gjithnjë e më 
shumë aftësitë e buta të një punonjësi të mundshëm kur i konsiderojnë ata 
për një rol. Në situata të caktuara, është një opsion më i mirë për një 
punëdhënës që të punësojë dikë që nuk ka më shumë përvojë, por që ka 
aftësi të tilla si përshtatshmëria dhe ndjeshmëria. Dikush që mund të jetë i 
përshtatshëm për ekipin dhe është një nxënës entuziast, shpesh është një 
rekrutë më i mirë se dikush që është shumë i aftë, por i vështirë për të 
punuar me të.
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Si përfundim, të mësuarit është një proces i vazhdueshëm që nuk është 
vetëm akademik, por edhe shumë eksperiencë. Çdo gjë që bëjmë, vëzhgo-
jmë ose dëgjojmë, krijon një mundësi për vlerësim, kuptim dhe krijimin e 
ideve të reja. Këto ide më pas integrohen në proceset e punës dhe vërteto-
hen përmes përvojave të reja. Është një progresion i vazhdueshëm ciklik që 
të gjithë duhet ta mësojmë. Megjithatë, siç tregojnë shembuj të ndryshëm 
të përvojave të të mësuarit, shpesh nuk është e lehtë të futesh në mentalite-
tin e të mësuarit.
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