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Executive report  
 

 
 
On behalf of the team at Junior Achievement Macedonia we would like to share the Annual 
report for 2021. 

 
We have always appreciated the professionalism and commitment of our teachers in education 
process, but last year, their engagement and support to students, even in the most difficult 
circumstances has been incredible. In the face of uncertainty with Covid, it has been 
empowering to see how students, teachers and business volunteers have continued to support 
us. 
 
Here at Junior Achievement Macedonia (JAM) we were also adapting and improving, to ensure 
we can continue to serve young people in line with our mission. We learned how to use our 
models of work in a hybrid setting for the next school activities. By this, combining traditional 
and digital approaches, has proved to be exciting, creating best experience and practice. 
 
Looking back when the year started with activities still held online, we are completing 2021 as 
most successful comparing to all previous years. What an amazing innovation, creativity and 
energy we had on this journey. We have learned to appreciate the opportunities that lie in the 
new and better ways of collaboration, communication and work. 
 
We are completing 2021 with a great result, successful number of innovation camps, 
competitions and trainings, as well as increased number of high schools, teachers and young 
people involved in JA programs. We have continued our efforts to increase the financial 
education and educate young people on how to manage their money and make wise financial 
decisions for the future in partnership with some financial institutions. 
 
We have spread the network of alumni, enthusiasts and people who will be part of our network. 
New partnerships have been initiated, building on the rapid changes both in education and in 
the world of work. 
 
Therefore, I would like to thank everyone who partnered with us to help, connect and to 
promote the value of education and to inspire the next generation and those who believe in the 
importance of education, employment and entrepreneurship, and will be our guiding tagline 
for the years to come! 
 
Ljupka Panchevska  
Chief Executive Officer 
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 Извршен извештај 
Во име на тимот на Џуниор Ачивмент Македонија би сакале да го споделиме со вас 
годишниот извештај за 2021 година. 
 
Отсекогаш сме ја ценеле професионалноста и посветеноста на нашите наставници во 
образовниот процес, но минатата година нивниот ангажман и поддршка на учениците, 
дури и во најтешките околности, беа неверојатни. Соочени со несигурноста со Ковид, беше 
убаво да се види како учениците, наставниците и бизнис волонтери продолжија да не 
поддржуваат. 
 
Овде, во Џуниор Ачивмент Македонија (ЏAM), исто така се прилагодувавме и се 
подобрувавме, за да се осигуриме дека можеме да продолжиме да им служиме на 
младите луѓе во согласност со нашата мисија. Научивме како да ги користиме нашите 
модели на работа во хибриден амбиент за следните училишни активности. Со ова, 
комбинирањето на традиционалните и дигиталните пристапи се покажа како возбудливо, 
создавајќи најдобро искуство и пракса. 
 
Гледајќи наназад кога започна годината со активности кои сè уште се одржуваат онлајн, 
2021 година ја завршуваме како најуспешна во споредба со сите претходни години. Каква 
неверојатна иновација, креативност и енергија имавме на ова патување. Научивме да ги 
цениме можностите што се наоѓаат во новите и подобри начини на соработка, 
комуникација и работа. 
 
2021 година ја заокружуваме со одлични резултати, успешен број на кампови на 
иновација, натпревари и обуки, како и зголемен број на средни училишта, наставници и 
млади луѓе вклучени во програмите на ЏА. Преку партнерства со финансиски институции 
продолживме со нашите напори да ја зголемиме финансиската едукација и да ги 
едуцираме младите како да управуваат со своите пари и да донесуваат мудри финансиски 
одлуки за иднината. 
 
Ја проширивме мрежата на алумни, ентузијасти и луѓе кои ќе бидат дел од нашата мрежа. 
Започнати се нови партнерства, кои се надоврзуваат на брзите промени и во 
образованието и во светот на работата. 
 
Затоа, би сакалa да им се заблагодарам на сите кои соработуваа со нас за да помогнат, да 
се поврзат и да ја промовираат вредноста на образованието и да ја инспирираат следната 
генерација и оние кои веруваат во важноста на образованието, вработувањето и 
претприемништвото, и ќе бидат наша водилка за годините што доаѓаат! 
 
Љупка Панчевска 
Извршен Директор  
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Raporti i punës 
Në emër të ekipit të Junior Achievement Maqedoni, dëshirojmë të ndajmë me ju raportin vjetor 
për vitin 2021. 
 
Ne gjithmonë e kemi vlerësuar profesionalizmin dhe përkushtimin e mësimdhënësve tanë në 
procesin arsimor, por vitin e kaluar angazhimi dhe mbështetja e tyre dhënë nxënësve edhe në 
rrethanat më të vështira ishte e pabesueshme. Të përballur me pasigurinë e shkaktuar nga Covid, 
ishte gjë e mrekullueshme të shihje se si nxënësit, mësimdhënësit dhe afaristët vullnetarë 
vazhduan të na mbështesin. 
 
Në Junior Achievement Maqedoni (JAM), ne gjithashtu jemi përshtatur dhe avancuar për t’u 
siguruar se mund të vazhdojmë t'u shërbejmë të rinjve në përputhje me misionin tonë. Mësuam 
se si t'i përdorim modelet tona të punës në një mjedis hibrid për aktivitetet shkollore të 
mëposhtme. Kështu, kombinimi i qasjeve tradicionale dhe digjitale u dëshmua si mjaft atraktiv, 
duke krijuar përvojën dhe praktikën më të mirë. 
 
Duke parë nga fillimi, kur edhe nisën aktivitetet që ende zhvillohen në internet, ne mbyllëm vitin 
2021 si më të suksesshmin krahasuar me të gjitha vitet e mëparshme. Në këtë rrugëtim kishim 
inovacione, kreativitete dhe energji të pabesueshme. Ne kemi mësuar të vlerësojmë mundësitë 
që gjenden në mënyrat e reja dhe më të mira të bashkëpunimit, komunikimit dhe të punës. 
 
Vitin 2021 e përmbyllim me rezultate të shkëlqyera, një numër të konsiderueshëm të kampeve 
për inovacione, gara dhe trajnime, si dhe një numër në rritje të shkollave të mesme, 
mësimdhënësve dhe të rinjve të përfshirë në programet e JA. Nëpërmjet partneriteteve me 
institucionet financiare ne vazhduam me përpjekjet tona për të rritur njohuritë financiare dhe 
edukimin e të rinjve se si të menaxhojnë paratë e tyre dhe si të marrin vendime të zgjuara 
financiare për të ardhmen. 
 
Ne zgjeruam rrjetin e alumni, entuziastëve dhe njerëzve që do të jenë pjesë e rrjetit tonë. 
Janë nisur partneritete të reja të cilët ndërlidhen me ndryshimet e shpejta si në arsim ashtu edhe 
në botën e punës. 
 
Kështu, dua të falënderoj të gjithë ata që bashkëpunuan me ne për të ndihmuar, për t’u lidhur 
dhe promovuar vlerën e arsimit, për të frymëzuar brezin e ardhshëm, dhe të gjithë ata që 
besojnë në rëndësinë e arsimit, punësimit dhe sipërmarrjes, dhe që do të jenë udhërrëfyesi ynë 
për vitet në vijim! 
 
Ljupka Pançevska 
Drejtoreshë ekzekutive  
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Junior Achievement Maqedoni 
 

Misioni 
Misioni ynë është të frymëzojmë dhe përgatisim të 
rinjtë për të qenë të suksesshëm në ekonominë 
globale duke zhvilluar dhe zbatuar programe të 
edukimit sipërmarrës dhe duke ndërtuar 
partneritete midis bizneseve dhe shkollave.. 

 

Vizioni 
Vizioni ynë është të krijojmë një brez të rinjsh që 
janë të gatshëm të përballen me të gjitha sfidat që 
mund të sjellë vendi i punës në të ardhmen. 

Qëllimet 
 Për të përgatitur të rinjtë për të qenë të 

suksesshëm në ekonominë globale; 

 Për të ndihmuar nxënësit për të zhvilluar aftësi 
siç janë puna ekipore, lidershipi, prezantimi, 
planifikimi dhe edukimi financiar; 

 Për të aftësuar nxënësit të marrin përgjegjësinë 
për suksesin e  kompanisë së tyre; 

 Për t’i inkurajuar ata që të marrin pjesë në 
seminare, kampe për inovacione dhe gara të 
ndryshme; 

 Për të ulur varfërinë dhe përmirësuar standardet 
e jetesës 

Sfidat  
 Përmirësimi i gatishmërisë së të rinjve për 

punësim, nivelit të aftësive sipërmarrëse dhe 
edukimit financiar; 

 Avancimi i arsimimit sipërmarrës, financiar dhe 
ekonomik në shkolla të mesme të ndryshme në 
mbarë vendin; 

 Zhvillimi i partneriteteve me sektorin privat dhe 
organizata tjera arsimore me qëllim përhapjen e 
njohurive për sipërmarrësi. 

 

Junior Achievement Maqedoni (JAM) 
është themeluar në tetor të vitit 2017 si 
një nga 123 anëtarët e Rrjetit global të 
Junior Achievement 
(www.jaworldwide.org) i cili frymëzon 
dhe ndihmon të rinjtë në punën e tyre të 
ardhshme. Nëpërmjet trajnimeve për 
edukim financiar, përgatitje për punë 
dhe sipërmarrësi, krijon një rrugë drejt 
punësimit dhe krijimit të vendeve të reja 
të punës. Junior Achievement Maqedoni 
është pjesë e Qendrës Operacionale 
Rajonale në Evropë – JA Europe. 

 

file:///C:/Users/user/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.jaworldwide.org
http://www.jaeurope.org/
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Besojmë në potencialin e 
madh të të rinjve! 
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JА MAQEDONI – ORGANIZATË MODELE PËR VITIN 2021 
JA Maqedoni fitoi Çmimin Model i Kombit për  vitin 2021 të ndarë në kuadër të Asamblesë 
së Përgjithshme të JA Evropë të mbajtur më 25 nëntor 2021. Ky çmim jepet për të dhënë 
mirënjohje organizatave anëtare që funksionojnë sipas standardeve të larta të cilësisë 
dhe të cilat gjatë vitit të kaluar kanë arritur ose tejkaluar 80% të treguesve kryesorë të 
suksesit sipas Junior Achievement Evropa.  

                                         KËSHILLI I DREJTORËVE 

 

 
 

       Gjorgji Kushevski 

                                                        Kryesues i Këshillit  

 
 
 
    
 

    Bastri Bajrami                                   Peter Teunic                             Nita Starova   
  Anëtar i Këshillit                                Anëtar i Këshillit                      Anëtare e Këshillit 
 
 
 

        
 
 

 
Sasho Sumjanovski                         Ljupka Naumovska                     Vlado Dimovski  
 Anëtar i Këshillit                               Anëtare e Këshillit                      Anëtar i Këshillit                    



9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

PROGRAMET BAZIKE 
PROGRAMI KOMPANIA E NXËNËSVE 

I filluar në vitin 1919, programi ynë i 
mirënjohur, Programi i kompanisë së 
nxënësve, u ofron nxënësve të moshës 15 
deri në 18 vjeç mundësinë për të mësuar si 
ta kthejnë një ide biznesi nga koncepti në 
realitet. Programi iu mundëson 
mësimdhënësve një sërë aktivitetesh 
mësimore përmes biznesit, ekonomisë dhe 
sipërmarrjes të cilat janë një mënyrë e 
shkëlqyer për të ndihmuar nxënësit të 
arrijnë sukses në ekonominë globale. 

Në vitin shkollor 2018-2019, më shumë se 
360,000 nxënës ishin pjesë e programit dhe 
ata themeluan 30,000 kompani të nxënësve 
në mbarë botën. 

Duke sfiduar studentët për të zgjidhur një 
problem në komunitetin e tyre përmes një 
zgjidhje afariste, Programi për kompani të 
nxënësve nxit frymën e sipërmarrësisë. 
Gjatë një viti shkollor, nxënësit mësojnë nga 

dora e parë se si funksionon një kompani dhe 
mësojnë se si aftësitë dhe njohuritë e tyre 
mund të përdoren për të filluar një biznes. 
Me pjesëmarrjen e afaristëve vullnetarë të 
cilët ndajnë përvojat e tyre dhe mentorojnë 
ekipin, nxënësit fitojnë njohuri për 
mundësitë e karrierës, çfarë aftësi nevojiten 
për të pasur sukses dhe fillojnë ta 
konsiderojnë sipërmarrësinë si një rrugë 
potenciale të karrierës.               

                                                      

Qëllimi i Programit për kompani të nxënësve 
është gjithashtu t'u japë nxënësve 
mundësinë për të krijuar kompaninë e tyre 
dhe për të parë nga dora e parë se si 
funksionon një kompani.  
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Nxënësit mësojnë që:  

 Të financohen përmes shitjes së  
aksioneve; 

 Të hapin dhe përdorin llogaritë bankare 
të kompanisë së tyre; 

 Të kryejnë hulumtime të tregut; 

 Të punojnë bashkë për të krijuar një 
plan biznesi; 

 Të zhvillojnë një produkt ose shërbim; 

 Të reklamojnë ose promovojnë 
produktin ose shërbimin; 

 Të bëjnë tregti me njerëzit; 

 Të udhëheqin me financat e 
kompanisë; 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nxënësit mund të 
zhvillojnë shkathtësi 
sipërmarrëse, qëndrime 
dhe sjellje përfshirë edhe: 

 Të menduarit kreativ dhe zgjidhja e 
problemeve; 

 Aftësitë për komunikim dhe 
prezantim; 

 Vetëbesimi; 

 Puna ekipore dhe lidershipi; 

 Negociatat dhe vendimmarrja; 

 Përcaktimi i qëllimeve dhe menaxhimi 
me kohën; 

 Menaxhimi me rrezikun; 
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Trajnime për mësimdhënësit  

Mësimdhënësit janë partnerët më të mëdhenj të Junior Achievement dhe ne  jemi të 
përkushtuar për zhvillimin e tyre të vazhdueshëm profesional me ofrimin e nevojave 
të shumta mësimore. Të gjithë mësimdhënësit që i bashkohen familjes së JA dhe që 
janë të interesuar të zbatojnë për herë të parë në shkollat e tyre programin për 
kompani të nxënësve janë pjesë e trajnimit bazik dyditor. 
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Trajnimet cilësore për mësimdhënësit janë prioriteti ynë, prandaj ne kultivojmë 
partneritete me institucionet arsimore.  

Trajnimi për mësimdhënësit për të zbatuar programin e kompanive për nxënës jo 
vetëm që mundëson transmetim cilësor të programit, por gjithashtu siguron që 
mësimdhënësit të kuptojnë konceptin e edukimit për sipërmarrësi dhe mënyrën e 
përdorimit të tij në procesin mësimor. 

Me këtë trajnim ata integrohen plotësisht me modulet e Junior Achievement.  

 
 

Trajnimet për mësimdhënësit gjithashtu përfshijnë: 

TRAJNIME PLOTËSUESE në tema të ndryshme, 

 Përgatitja e planit për biznes 

 Plani për marketing 

 Plani për prodhim 

 Organizimi dhe menaxhimi 

 Plani financiar 

 Analiza SWOT 

 Shkrimi i raportit të kompanisë 

 Sipërmarrësia sociale 

 Marketingu digjital 
 
 

JA Maqedoni synon vazhdimisht që të përshtatë dhe të përmirësojë aktivitetet e dedikuara për 
mësimdhënësit dhe nxënësit, garat që ne i organizojmë, si dhe zhvillimin dhe përmirësimin e 
ambientit sipërmarrës në shkolla. 

Kur punojmë me mësimdhënësit, një nga qëllimet tona kryesore është t'i mbështesim kur ata 
përballen me sfida gjatë zbatimit të Programit për kompani të nxënësve në shkollë dhe në të 
njëkohësisht të inkurajojmë bashkëpunimin e tyre me komunitetin lokal dhe sektorin e biznesit.      

JA Maqedoni organizon disa sesione ose ditë të hapura informative me mësimdhënësit në të cilat ata 
ndajnë përvojat e tyre, praktikat e mira, sukseset dhe sfidat në zbatimin e Programit.  
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KONFERENCA VJETORE E MËSIMDHËNËSVE NË VRNJAÇKA 
BANJA – SERBI 02-04.10.2022 

Çdo vit, Junior Achievement Serbi 
organizon Konferencën Vjetore të 
Mësimdhënësve në kuadër të së cilës 
festohen rezultatet e arritura, historitë e 
suksesit dhe shpërblehen mësimdhënësit-
mentorë të përfshirë në Programin për 
kompani të nxënësve. Konferenca synon 
të rrisë aftësitë dhe kompetencat e 
mësuesve në procesin e mësimdhënies 
dhe të nxisë krijimtarinë e tyre në 
bashkëpunim me nxënësit dhe t'u japë 
mundësinë e rrjetëzimit të 
mësimdhënësve nga qytete të ndryshme 
me qëllim shkëmbimin e përvojave dhe 
praktikave mësimore. Në këto konferenca 
zakonisht fjalime mbajnë profesorë 
universitarë, pedagogë, biznesmenë dhe 
përfaqësues të institucioneve financiare, 
bankave dhe organizatave të shoqërisë 
civile.   

JA Maqedoni e konsideron këtë një mundësi të shkëlqyer të rrjetëzimit për mësimdhënësit fitues 
të çmimeve, të cilët janë proaktivë dhe më të mirët në profesionin e tyre që dëshirojnë të fitojnë 
njohuri dhe aftësi shtesë në edukimin për sipërmarrësi, njohuritë financiare, punën me nxënësit 
dhe do të jenë të motivuar për të kaluar njohuritë e veta tek kolegët e tyre. 
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GARAT E JUNIOR 
ACHIEVEMENT MAQEDONI 

 
 

Si pjesë e Programit për kompani të nxënësve, nxënësit marrin pjesë në gara lokale, rajonale 
dhe kombëtare, herë si kompani të nxënësve dhe herë si ekipe të përzgjedhura rastësisht. Në 
çdo garë, nxënësit pjesëmarrës dhe mësimdhënësit-mentorë të tyre kanë mundësinë të 
testojnë aftësitë dhe njohuritë e fituara gjatë punës në kompanitë e tyre të nxënësve dhe të 
krijojnë miqësi të reja në vend dhe në Evropë. 
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KAMPI I INOVACIONEVE 
 

Kampi i inovacionit është një përvojë e dorës së 
parë e kalimit nga teoria në praktikë. Është një 
ushtrim kreativ në të cilin nxënësit mësojnë për 
punën në grup, si t'i kthejnë idetë e tyre në 
aktivitete dhe si të bien dakord për një koncept 
përfundimtar. Çdo kamp organizohet rreth një 
industrie apo sektori të caktuar dhe biznese të 
lidhura me teknologjinë. 

Nga nxënësit kërkohet të gjejnë zgjidhje për një 
problem/detyrë të caktuar. Ata duhet të 
gërmojnë thellë në problemin, të hulumtojnë 
industrinë dhe të mësojnë për termat dhe 
kushtet ekzistuese, dhe madje të marrin në 
konsideratë produktet ose shërbimet që 
ekzistojnë tashmë. Çdo ekip merr një mentor 
biznesi i cili i udhëzon studentët në zhvillimin e 
idesë së tyre të biznesit. 

Nxënësit ndahen në ekipe me shtatë ose tetë 
anëtarë dhe “hidhen” në fazën e zgjidhjes së 
problemit. Ata ndajnë detyrat mes njëri-tjetrin 
dhe përdorin pikat e forta individuale dhe 
zhvillojnë më tej aftësitë e tyre ndërpersonale. 

 

 

 

 
 

Në fund të garës, ekipet i paraqesin idetë e tyre 
para një komisioni jurie i cili më vonë zgjedh 
idenë më të mirë sipas kritereve të 
përzgjedhjes. 

Qëllimi i kësaj gare është t'u japë nxënësve 
mundësinë të njohin mënyrën moderne të 
punës dhe t'i motivojë ata të mendojnë në 
mënyrë proaktive dhe t'i vënë në praktikë 
idetë.     

 

Në vitin 2021, JA Maqedoni organizoi 6 kampe 
për inovacione në të cilat morën pjesë 347 
nxënës. Sfidat kishin të bëjnë me efikasitetin e 
hapësirës, aktivitetet sportive dhe rekreative 
deri te përdorimi i qëndrueshëm i energjisë 
elektrike, etj. Deri në fund të vitit, me 
lehtësimin e masave për COVID-in, patëm 
mundësinë të organizonim gara në 4 shkolla të 
mesme në të gjithë vendin me prezencë fizike. 
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Kampi i inovacionit ShMK „Nikola Karev“, Strumicë 
9 – 10 nëntor 2021  
 
 
 

 

 

 
 

Kampi i 
inovacionit online 
 3 - 15 mars 2021 
 

Kampi i inovacionit 
online 
9 - 23 qershor 2021 
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Kampi i inovacioneve në ShMPK „Shën Kirili e Metodi“ Ohër 
17 – 18 nëntor 2021  
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Kampi i inovacioneve ShMK „Gjorçe Petrov“,  
Kriva Pallankë, 25 – 26 nëntor 2021  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampi i inovacioneve në ShMEK „8 Shtatori“,  
Tetovë 02 – 03 dhjetor 2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19  

Gara kombëtare për kompani më të 
mirë të nxënësve për vitin 2021   

 

Gara kombëtare e kompanive më të mira të nxënësve është ngjarja kryesore kushtuar 
punës së palodhur të nxënësve dhe mësimdhënësve-mentorëve të tyre që punojnë gjatë 
gjithë vitit shkollor në kuadër të programit për kompanitë e nxënësve. Këtu nxënësit 
prezantojnë para jurisë dhe publikut produktet dhe shërbimet që kanë zhvilluar. 
Gara përbëhet nga disa faza filluar nga dorëzimi i një raporti të kompanisë dhe 
prezantimi në mediat sociale deri te krijimi i një videoje promovuese dhe prezantimi para 
jurisë. 
Me gara të këtilla nxënësit përmirësojnë aftësitë e tyre sipërmarrëse, punën në grup dhe 
aftësitë e prezantimit - aftësi që u nevojiten për intervista pune, intervista për regjistrim 
në fakultet dhe punësim në të ardhmen. 

Gara kombëtare e kompanive më të mira të nxënësve për vitin 2021 u mbajt  online 
prej 10 deri 31 maj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sipas notave të komisionit të 
përbërë nga 6 anëtarë 
kompania e nxënësve „LifePal“ 
nga ShMQSh „Nikolla Karev“ 
nga Shkupi u zgjodh për fitues 
të garës së sivjetme. Kompania 
e nxënësve ofron zgjidhje 
praktike interesante për situata 
të përditshme të 
paparashikueshme që mund të 
ndodhin në shkollë, në punë 
apo  në kohë të lirë.              
Kompletet e nevojshme janë 
pako të vogla që përmbajnë 
disa produkte që mund të 
gjenden lehtë tek makinat 
shitëse të ricikluara. 

https://www.youtube.com/watch?v=W2_VEGcW8t8&ab_channel=JuniorAchievementMacedonia
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Këto komplete janë të destinuara për përdorim 
urgjent në rast lëndimi, mbrojtje personale nga 
Covid-19, një paketë speciale për femra si dhe 
komplete për meshkuj femra për raste të daljeve të 
papritura ose të paplanifikuara në qytet, një 
mbledhje apo një takim romantik. Këto komplete 
dhe makina shitëse janë projektuar fillimisht për t'u 
përdorur në vende me një frekuencë të lartë të 
njerëzve, por edhe me infrastrukturë të 
pamjaftueshme. 

Çmimi i dytë është për „TechBook“, kompani e nxënësve nga ShMOSh „Josip Broz Tito“ 
nga Shkupi.  Produkti i kompanisë së nxënësve është një bllok shënimesh i zgjuar dhe një 
faqe interneti. Faqja e internetit është edukative dhe ofron hapësirë për ruajtjen e 
shënimeve, detyrave dhe video regjistrime të dobishme të shkollës. Blloku shënimesh i 
zgjuar mund të thjeshtësojë mënyrën e mbajtjes së shënimeve dhe organizimin e 
materialeve shkollore që mund të transferohen drejtpërdrejt në laptop/kompjuter 
personal.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çmimin e tretë e fitoi kompania e nxënësve „Grow Green“ 
e ShMOSh „Koço Racin“ nga Shkupi. Kompania e 
nxënësve zhvilloi idenë për eko kafene prodhimet e së 
cilës janë biodegraduese dhe ekologjike. Çdo gjë që 
përdoret në kafene (gota, pjata, produkte, etj.) mund të 
riciklohet ose të shndërrohet në komposto. Bimët e 
rritura në shtëpi e pastrojnë dhe zbukurojnë hapësirën 
por gjithashtu do të jenë për shitje. Mysafirët gjithashtu 
do të marrin materiale për zhvillim të qëndrueshëm dhe 
mbrojtjen e mjedisit.  

https://www.youtube.com/watch?v=whZ6t1cLXA8&t=1s&ab_channel=JuniorAchievementMacedonia
https://www.youtube.com/watch?v=bHw_0JU3fsY&t=1s&ab_channel=JuniorAchievementMacedonia


21  

Dilema etike në biznes  

 

 

 

 

Përskaj edukimit sipërmarrës, financiar dhe aftësimit për punë, 
JAM gjithashtu përpiqet të rrisë përgjegjësinë sociale dhe sjelljes 
etike. Për të inkurajuar të rinjtë të fitojnë aftësi, parime dhe vlera 
morale për të gjykuar çfarë është mirë e çfarë është e keqe në 
udhëheqjen dhe vendosjen për  kulturën organizative, në vitin 
2021 për herë të parë shpallëm konkurs për dilemë etike në 
biznes. 

Detyra ishte të shkruhej një ese prej së paku 500 fjalëve në të cilën do të analizohet situata e 
disa dilemave etike dhe do të paraqitet qëndrimi kritik i nxënësit lidhur me dilemën e dhënë. 

David Arsovski, nxënës në shkollën e mesme „Vasil Antevski Dren“ në Shkup, është fituesi i 
garës.  

Mësimdhënësi i vitit 2021   

Mësimdhënësi i vitit është çmimi  që i jepet një 
mësimdhënësi, mentor i kompanisë së nxënësve për 
përpjekjet e tij/saj në avancimin e arsimit në fushën e 
sipërmarrësisë, pasionin e shprehur për punë me 
nxënësit e vet dhe për qëndrimin e qartë sipërmarrës. 

Profesoresha Snezhana Boshkovska nga ShMQSh 
„Nikolla Karev“, Shkup u shpall mësimdhënësja më e 
mirë  për vitin shkollor  2020-2021 në ceremoninë për 
ndarjen e çmimeve të garës kombëtare për kompanitë 
më të mira të nxënësve për vitin 2021. 
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Shkolla më sipërmarrëse e vitit 

Shkolla më sipërmarrëse në kuadër të 
programeve të Junior Achievement Maqedoni 
për vitin shkollor 2020/2021  është ShMKTEJT 
„Kuzman Josifovski Pitu“ nga Prilepi. Shpallja u 
bë në ceremoninë zyrtare për ndarjen e 
çmimeve të mbajtur më 31 maj si pjesë të garës 
kombëtare për kompani më të mira të 
nxënësve. 
 
Disa nga kriteret sipas të cilëve juria bëri përzgjedhjen ishin: numri i nxënësve dhe 
mësimdhënësve të përfshirë në programin Junior Achievement, mënyra e përfshirjes së 
stafit pedagogjik, organizimi i aktiviteteve në fushën e arsimit sipërmarrës, si dhe vizioni 
dhe planet e ardhshme të shkollës lidhur me avancimin e të edukimit sipërmarrës. 
 
 

GEN-E Evropa, festivali më i madh sipërmarrës 

Për herë të parë këtë vit u prezantua 
Gen-E, festivali më i madh 
sipërmarrës Evropian që bashkon 
dy gara vjetore sipërmarrëse 
Evropiane – Garën për kompaninë e 
vitit dhe Sfidën evropiane të 
sipërmarrësisë. 

 

 

Gen-Е feston sipërmarrësinë dhe arritjet e nxënësve evropianë ku mijëra sipërmarrës të 
ri prezantojnë idetë e tyre për biznes dhe garojnë për çmimin „Kompania më e mirë“ dhe  
„Start-up më i mirë“ i vitit. 

 

Festivali virtual u mbajt më 29 qershor deri më 15 korrik në organizim të Junior 
Achievement Lituania. 
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JA Maqedoni mori pjesë në garën evropiane të kompanive të nxënësve  
për vitin 2021 me: 

 

Kompania e nxënësve „LifePal“ nga 
shkolla e mesme „Nikolla Karev“ 
nga Shkupi dhe  

 

 

Profesoresha Tatjana Golçeva nga shkolla e 
mesme „Rade Jovçevski - Korçagin“, e 
propozuar për çmimin „Mësimdhënës i vitit i JA 
Evropë “ JA Europe Teacher of the Year Award. 

 

 

 

 

 

 

Dita botërore e ushqimit (Foodathon) 
Ekipi i nxënësve nga ShMPK "Dimitria Çupovski" - Veles mori pjesë në konkursin ndërkombëtar 
Dita Botërore e Ushqimit - Foodathon! Nxënës të rinj të talentuar nga Evropa dhe Afrika morën 
pjesë në konkursin online që u zhvillua nga data 13 deri më 15 tetor i organizuar nga Junior 
Achievement Evropë dhe Instituti Evropian i Inovacionit dhe Teknologjisë (EIT Food) me 
mbështetjen e Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë të Kombeve të Bashkuara.   

Në hakatonin dyditor për inovacion dhe kreativitet, qëllimi i të cilit është zgjidhja e sfidave 
specifike në fushën e bujqësisë dhe ushqimit dhe një gjenerate të re të ideve për biznes, morën 
pjesë pjesëmarrës nga rrjeti JA Maqedoni të cilët ishin në një ekip me nxënësit nga JA Zambia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ym_FcoFkFDE&t=1s&ab_channel=JuniorAchievementMacedonia
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Hekaton: Gen-Е lufton për zero ndotje  

Një ekip i nxënësve nga ShMKTEJT „Kuzman Josifovski Pitu“ nga 
Prilepi  mori pjesë në hekatonin e organizuar nga JA Evropë në 
periudhën prej 1 deri 4 qershor, të mbajtur në kuadër të javës së 
gjelbër të BE-së. 
43 nxënësve nga Evropa u sfiduan të dilnin me ide novatore për 
parandalimin e ndotjes dhe për të ndihmuar në ripërtëritjen e 
lumenjve, liqeneve dhe deteve të Evropës. 
Gara u mbajt në kuadër të javës së gjelbër të BE-së, konferenca më e 
madhe vjetore në Evropë që është pjesë e politikës për mjedisin 
jetësor, e që tubon në një vend aktorët kyç të qeverive, industrisë, 
organizatave joqeveritare, mjedisit akademik dhe mediat, që të 
shkëmbejnë idetë dhe praktikat më të mira në mesin e 
pjesëmarrësve.  
 

Uebinar: Puna praktike 
dhe trajnimi si sfidë në të 
mësuarin sipërmarrës 

 

 

Në uebinarin „Puna praktike dhe trajnimi si sfidë në të mësuarin sipërmarrës“ që u mbajt më 15 
prill 2021, konceptin për sipërmarrje Junior Achievement Maqedoni e ofroi tek 81 të ftuar, 
nxënës dhe mësimdhënës të shkollave të mesme, përfaqësues të organizatave joqeveritare, 
donatorë, biznese dhe përfaqësues të komunave, afaristë vullnetarë dhe pjesëmarrës të 
mëparshëm. 
Përmes këndvështrimeve të aktorëve të ndryshëm të përfshirë në procesin arsimor, 
institucionet arsimore dhe sektorin e biznesit, JA Maqedoni inicioi një debat për arsimin 
profesional dhe mësimin praktik, ku u parashtruan pyetjet në vijim: 

 Sa mund të kontribuojë arsimi sipërmarrës në modernizimin e arsimit profesional; A 
duhet të përmirësohen disa metodologji në sistemin arsimor si rezultat i kohës së re? 

 Cilat janë sfidat me të cilat përballet stafi arsimor në kuadër të arsimit të mesëm 
profesional? Çfarë aftësish dhe kompetencash duhet të kenë nxënësit? 

 Çfarë mendojnë kompanitë që mbështesin punën praktike dhe edukimin në kompani? 
Përvojat e kompanive, studentëve dhe shkollave në arsimin e dyfishtë? 
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CERTIFIKATA PËR AFTËSI SIPËRMARRËSE (ESP) 
Certifikata për aftësi sipërmarrëse (ESP) është pjesë e fushatës evropiane të biznesit për aftësitë 
në vende të punës, një iniciativë e mbështetur nga CSR Evropë dhe Junior Achievement Evropë 
në kuadër të së cilës ftohen kompanitë të përgjigjen ndaj rreziqet e biznesit që kanë të bëjnë me 
aftësitë dhe mundësitë për punësim. 

ESP është një kualifikim ndërkombëtar që konfirmon se nxënësit (15-19 vjeç), të cilët kanë pasur 
përvojë praktike sipërmarrëse, kanë njohuritë, kompetencat dhe aftësitë e nevojshme për të 
filluar biznesin e tyre ose për të gjetur me sukses një punë. Çdo nxënës që merr pjesë në të gjithë 
këto tre elemente merr diplomën ESP për aftësi dhe njohuri bazike në fushën e organizatave, 
sipërmarrjes, ciklit jetësor të biznesit dhe burimeve financiare dhe buxhetimi. 
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PROJEKT: „MBËSHTETJA E EDUKIMIT 
SIPËRMARRËS NË EVROPË  DHE EUROAZI“ 
mbështetur nga USAID dhe FONDI PËR 
INOVACIONE DHE ZHVILLIM TEKNOLOGJIK 
  

 
I nisur në shkurt të vitit 2017, projekti "Mbështetja e edukimit sipërmarrës në Evropë dhe 
Euroazi", i zbatuar nga Junior Achievement Evropë, synon frymëzimin dhe përgatitjen e të rinjve 
për të qenë të suksesshëm në ekonominë globale duke zhvilluar dhe zbatuar programe për 
edukimin sipërmarrës, edukimin financiar dhe gatishmërinë për punë. 

Projekti bashkëpunon me shkollat e mesme, nxënës, mësimdhënës dhe organizata të tjera, 
sektorin e biznesit, institucionet financiare dhe kompanitë kryesore që janë të gatshme të 
mbështesin arsimin sipërmarrës në Maqedoninë e Veriut. Projekti inkurajon partneritetet 
ndërmjet bizneseve dhe shkollave për të krijuar një brez të rinjsh të aftë për të zbatuar qasje 
dhe teknika inovative në aktivitetet e tyre mësimore dhe të përgatiten për vende moderne të 
punës. 

 

SI FUNKSIONON? 

 Përmirësimi i arsimimit në fushën e sipërmarrësisë dhe të arsimit profesional  dhe trajnimit 
në shkollat e mesme me fokus të posaçëm në Programin e Junior Achievement për kompani 
të nxënësve e cila iu  mundëson nxënësve të moshës 15 deri 19 vjeç të mësojnë si të krijojnë 
biznesin e tyre dhe si të kthejnë idenë e tyre në realitet përderisa janë ende në shkollë; 

 Trajnimi i  mësimdhënësve për  mënyrën se si ata i udhëzojnë nxënësit e tyre në kuadër të 
programit për kompani të nxënësve; 

 Matja e ndikimit tek të rinjtë, sidomos tek vajzat, para dhe pas vlerësimit të aftësive të kryer 
nëpërmjet certifikimit të vetëm për aftësi sipërmarrëse (Entrepreneurial Skills PassTM 
(ESP),  kualifikim ndërkombëtar që i jepet nxënësve që janë pjesë e programit për kompani 
të nxënësve; 

 Organizim të kampeve për inovacione të cilët përqendrohen në industri specifike konkrete 
me rritje të lartë dhe sfidojnë nxënësit e shkollave të mesme në garë 12-orëshe për idetë më 
të mira të biznesit; 

 Mundësimi  i nxënësve të marrin pjesë në gara kombëtare dhe ndërkombëtare. 
 

http://entrepreneurialskillspass.eu/step-by-step.html
http://entrepreneurialskillspass.eu/step-by-step.html
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ÇFARË ËSHTË ARRITUR DERI TANI?  
 

 279 mësimdhënës nga 81 shkolla të mesme nga 33 qytete të vendit janë trajnuar dhe 
certifikuar; 

 Janë organizuar  20 trajnime në të cilët janë përfshirë gjithsej 375 mësimdhënës; 

 Janë përfshirë  1715 nxënës në 154 kompani të nxënësve; 

 85/131 shkolla të mesme janë përfshirë në aktivitetet e JA Maqedoni;  

 Janë mbajtur 7 kampe të inovacioneve me 700 nxënës (460 vajza dhe 240 djem) nga 54 
shkolla të mesme; 

 356 nxënës u pajisën me Certifikatë  për aftësi sipërmarrëse (ESP);  

 Janë mbajtur katër gara nacionale të kompanive më të mira të nxënësve në të cilat 388 
nxënës patën mundësi të garojnë për titullin e kompanisë më të mirë të nxënësve të 
Maqedoninë e Veriut;  

 Pjesëmarrje në 4 gara Evropiane në Serbi 2018, Francë 2019, Portugali 2020 (online) 
dhe Lituani 2021 (online). 
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Projekti Erazmus+: Programi për 
praktikë hoteliere: Fitoni kualifikime në 
kohë! 
 

Fillimi i projektit: 01.08.2020 
Mbarimi i projektit: 31.07.2021 
 

I nisur në gusht të vitit 2020, projekti i 
programit për praktikë hoteliere: “Fitoni 
kualifikime në kohë!” synon të përmirësojë 
aftësitë dhe kompetencat kryesore të 15 
nxënësve nga 3 shkolla të mesme profesionale 
në vend. Duke mësuar përmes modeleve 
evropiane për trajnim në vendin e punës në 
sektorin e turizmit, nxënësit do të njoftohen 
me sistemin e arsimit dhe formimit profesional 
në një shtet anëtar të BE-së. 
 
Projekti u realizua nga konzorciumi i shkollave: 
ShMQSh "Lazar Tanev" nga Shkupi, shkolla e 
mesme "Vanço Pitosheski" nga Ohri dhe 
shkolla e mesme "Naum Naumovski Borçe" 
nga Krusheva, Junior Achievement Maqedoni 
dhe mbështetur nga organizata nikoqire, 
Forumi Rinor Bullgar nga Varbovo, Bullgari.     
 
Praktika në Bullgari u realizua në periudhën prej  1 deri 15 shtator 2021 në një hotel në Varna, 
Bullgari.  
 
Në një proces dyjavor të ngjashëm me punën reale, drejtuesit dhe stafi i hotelit udhëhoqën 
nxënësit dhe punuan së bashku me ta në një hotel me 5 yje në Varna. Hoteli ofron shërbim 
cilësor dhe gatishmëri për të marrë pjesë në edukimin e studentëve. 
 
Nëpërmjet ushtrimeve dhe mësimit të praktikave më të mira në gatim, shërbimit në bar, puna 
në kuzhinë në recepsion dhe pjesë të tjera të hotelit, studentët fituan aftësi dhe kompetenca të 
reja që nevojiten në sektorin komercial. Duke punuar në një mjedis pune multikulturor, me staf 
dhe praktikantë nga Bullgaria, Rumania, Ukraina, Turqia, ata krijuan partneritete dhe njohje 
afatgjate me menaxhmentin më të lartë të hotelit.    
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Projekti: Panda Labs Junior për një tranzicion 
të  drejtë 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nëpërmjet bashkëpunimeve dhe partneriteteve të krijuara, Fondi Botëror për Natyrën e 
Bullgarisë (WWF Bulgaria) aktualisht po fillon një projekt të ri dy-vjeçar që do të zbatojë qasjen 
e Panda Laboratorëve për zbatimin e ndërhyrjeve të personalizuara për rajonet kryesore të 
qymyrit në Bullgari, Mal të Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Serbi. 
 
Qëllimi i përgjithshëm i Junior Panda Laboratorëve për një tranzicion të drejtë është të 
promovojë energjinë e rinovueshme, efikasitetin energjetik, ekonominë cirkulare dhe zgjidhjet 
për zbutjen dhe përshtatjen e klimës. Ky projekt është pjesë e Iniciativës Evropiane për klimën 
(EUCI) e Ministrisë Federale Gjermane për mjedisin, ruajtjen e natyrës dhe sigurinë bërthamore 
(BMU) dhe qëllimi kryesor është të kontribuojë në një tranzicion të drejtë dhe zhvillimin në kohë 
të njohurive dhe kapaciteteve sipërmarrëse të brezit të ri në rajonet e qymyrit. 
 
Në çdo vend, një grup prej 100 nxënësish të shkollave të mesme dhe 50 studentë do të 
arsimohen dhe trajnohen për të punuar në zhvillimin e zgjidhjeve të qëndrueshme të biznesit 
dhe startup-eve në komunitetet e tyre lokale, përmes pjesëmarrjes në trajnime, hackathone, 
evente të rrjetëzimit, simulime të këshillit dhe takime rajonale.   
 
Projekti do të kontribuojë në krijimin e partneriteteve me shkollat dhe komunat, dhe të gjitha 
iniciativat pritet të mbështeten nga administrata e shkollave, autoritetet lokale dhe mentorët e 
biznesit. Pjesëmarrësit do të mbështeten që të qëndrojnë dhe të krijojnë biznese, të punojnë 
për të krijuar startup-e të gjelbër në komunitetet e tyre lokale. 
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Girls Go Circular  
 
Girls Go Circular është një program i ri të cilit Junior Achievement Maqedoni iu bashkua këtë vit. 
Projekti mbështet nxënësit e shkollave të mesme, me theks te vajzat, të zhvillojnë aftësitë e tyre 
dixhitale dhe drejtuese duke mësuar rreth ekonomisë cirkulare dhe duke gjetur zgjidhje për një 
të ardhme të qëndrueshme. 
 
Projekti zbatohet në 11 shkolla të mesme në vendin tonë përmes platformës arsimore 
https://eit-girlsgocircular.eu/ në kuadër të së cilës 239 nxënës patën mundësinë të thellojnë 
njohuritë e tyre për ekonominë cirkulare dhe në të njëjtën kohë të fitojnë aftësi dixhitale dhe 
sipërmarrëse. Platforma dhe kurset janë krijuar në mënyrë që nxënësit të përfshihen në 
aktivitete praktike, individualisht dhe në grup, dhe të inkurajohen të punojnë në zgjidhje për 
sfidat e rëndësishme sociale dhe mjedisore. 
 
Gjatë kursit nxënësit kryejnë kërkime online, planifikojnë fushata në mediat sociale, regjistrojnë 
video dhe prezantime dhe zhvillojnë plane biznesi përmes moduleve. 
 
Kjo nismë është nxitur nga Komisioni Evropian ku sipas European Commission’s Women in 
Digital Scoreboard 2019, gratë përfaqësojnë vetëm 34% të të diplomuarve në STEM (Shkencë, 
Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë) dhe 17% të specialistëve në TIK (Teknologjitë e 
Informacionit dhe Komunikimit).        
 
Përmes ngritjes së aftësive të vajzave të moshës 14 deri në 18 vjeç në Evropën Jugore dhe 
Lindore, projekti Girls Go Circular do të reduktojë hendekun gjinor digjital dhe do të kontribuojë 
në Veprimin 13 nga Plani i Veprimit për Arsim Digjital 2021-2027 – Nxitja e pjesëmarrjes së grave 
në STEM ( Shkencë, Teknologji, Inxhinieri dhe Matematikë), financuar nga BE dhe zbatuar në të 
gjithë Evropën që na jep mundësinë të vendosim Maqedoninë e Veriut në hartën arsimore të 
Evropës. Rritja e numrit të grave që hyjnë në tregun e aftësive digjitale do të gjeneronte 16 
miliardë euro shtesë në vit për ekonominë evropiane. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eit-girlsgocircular.eu/
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JUNIOR ACHIEVEMENT MAQEDONI ALUMNI 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Në tetor të vitit 2021, Klubi Alumni i Junior Achievement Maqedoni mbajti zgjedhjet e dyta për 
Këshillin e anëtarëve.  Struktura e re e këshillit përfshin 6 vende (kundrejt 4 të mëparshmes) 
duke shtuar një asistent për komunikim dhe një asistent ngjarjesh. 

Pas zgjedhjeve të Këshillit të ri, JA Maqedoni Alumni filloi planifikimin e aktiviteteve për vitin e 
ardhshëm shkollor. Gjatë mbledhjeve të Këshillit u vendos që të fokusohet në organizimin e 
punëtorive me tema të ndryshme për anëtarët që të angazhohen dhe të ndajnë përvojën dhe 
njohuritë, si dhe të fillojë një fushatë mediatike online për promovimin dhe tërheqjen e 
anëtarëve të rinj.  

PUNËTORI 
Si të shkruani një rezyme të shkurtër (CV)? – 25 nëntor, 2021  

Punëtoria e parë e organizuar nga JA Maqedoni Alumni ishte me temën se si të përgatitet një 
biografi e shkurtër. Moderator i seminarit ishte një anëtar i këshillit me përvojë të mëparshme 
me këtë lloj trajnimi. Gjatë seminarit, pjesëmarrësit morën këshilla se si të shkruajnë një rezyme 
të shkurtër të përsosur dhe letrën e motivimit, si të strukturojnë të dhënat dhe informacionin 
që duhet theksuar. 

Çfarë më pas me planin tuaj të biznesit? - 14 dhjetor, 2021  

Punëtoria e dytë e organizuar nga JA Maqedoni Alumni ishte "Çfarë më pas për planin tuaj të 
biznesit" e moderuar nga një anëtar i këshillit i cili ka zyrën e tij të kontabilitetit "LD Active" dhe 
është këshilltar i autorizuar për kontabilitet. Gjatë punëtorisë, nxënësve iu prezantuan 
procedurat për hapjen e një kompanie dhe u njohën me institucionet kompetente (Regjistri 
Qendror), dallimet ndërmjet personave fizik dhe juridik dhe dokumentacioni i nevojshëm për 
themelimin e një kompanie.      
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SHKËMBIM I EKSPERIENCAVE NË TIRANË DHE BEOGRAD 

Për zhvillim të suksesshëm të klubit është i nevojshme të përhapen njohuritë për mënyrat e 

qëndrueshmërisë dhe financimit sipas modelit të vendeve - mentorëve të JA Maqedoni - JA Serbi 

dhe JA Shqipëri. Prandaj, JA Maqedoni Alumni vendosën të organizojnë punëtori për 

shkëmbimin e përvojave me qëllim të shkëmbimit të njohurive që do të çojnë në fuqizimin e 

rrjetit, rolet dhe përgjegjësitë e anëtarëve të këshillit të alumni. Ky lloj rrjetëzimi mundëson edhe 

bashkëpunimin ndërkombëtar të të rinjve nga vendet fqinje. 

Objektivi i punëtorisë për shkëmbim është ndarja e njohurive dhe përvojave përmes një sërë 

aktivitetesh, diskutimesh, sesionesh në kuadër të punëtorisë, të ndërtimit të ekipit që do të çojë 

në forcimin e rrjetit, rolet dhe përgjegjësitë e anëtarëve të këshillit të alumni. Pritet që të 

shkëmbehen njohuritë se si të tërheqin anëtarë të rinj - alumni të tjerë, si dhe të fitojnë aftësi 

në organizimin e ngjarjeve dhe planifikimin strategjik të aktiviteteve për vitin e ardhshëm.         

SHKËMBIMI I EKSPERIENCAVE ME JA SHQIPËRI ALUMNI                   

TIRANË 9 - 11 DHJETOR 2021  
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SHKËMBIMI I EKSPERIENCAVE ME JA SERBI ALUMNI                 

BEOGRAD  9 – 11 DHJETOR 2021  
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JA MAQEDONI ALUMNI – Kombi i 
bronztë në nivel Evropian 
Klubi ynë Alumni mban statusin e Kombi i bronztë në nivel evropian! Me këtë arritje të shkëlqyer, 
mirënjohje u jepet sipërmarrësve tanë të rinj dhe angazhimit të tyre ndaj Klubit. 
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Bashkëpunimi me organizata dhe partnerë 
tjerë  
Punëtoria e nxënësve me Bursën e Maqedonisë  

 

Në kuadër të takimit virtual që u 
mbajt më 25 mars të vitit 2021 rreth 
50 nxënës të shkollave të mesme të 
cilët ishin pjesë e kampit për 
inovacione patën mundësinë të 
marrin informacion të dorës së parë 
se si funksionon Bursa e Maqedonisë 
dhe cili është roli i tregut të letrave me 
vlerë. 

 

Punëtoria МSPK - Matrica e suksesit të pritur në karrierë 

 

Fituesit e kampit për inovacione i cili u mbajt nga 3 
deri më 15 mars patën mundësinë të jenë pjesë e 
punëtorisë MSPK – Matrica e suksesit të pritur në 
karrierë të organizuar nga Akademia e Biznesit 
Smilevski.   

 

 

Punëtoria për nxënës me Komisionin për letra me vlerë  

Afër 60 nxënës nga 12 shkolla të mesme të vendit të përfshirë në 
aktivitetet tona morën pjesë në një punëtori/trajnim të mbajtur më 
22 prill të vitit 2021 me Komisionin e letrave me vlerë. 

Gjatë takimit, nxënësit u njoftuan për programet dhe aktivitetet e 
shumta arsimore për edukimin financiar që Komisioni ofron për 
nxënësit: programi arsimor, strategjia kombëtare për edukim 
financiar dhe përfshirje të Maqedonisë së Veriut, java botërore e 
parasë, dita e edukimit financiar, kuizi evropian për para, vizitat e 
nxënësve të shkollave fillore dhe të mesme, si dhe studentë nga të 
gjitha fakultetet e vendit, etj. 
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Punëtori për nxënës me Sparkasse Bank 

Dy punëtori për nxënës me përfaqësues të Sparkasse 
Bank të cilat janë pjesë e aktiviteteve të JAM u 
mbajtën më 6 dhe 20 dhjetor të vitit 2021. 

Në punëtori nxënësit fituan mundësi për të financuar 
kompanitë e tyre të nxënësve me Programin "Hap pas 
Hapi" të Sparkasse Bank, të vendosin një 
bashkëpunim me Laboratorin për impakt social, dhe 
Akademinë për startup, programet e granteve të FITR-
it, mundësitë për bërjen e praktikës në Sparkasse 
Bank dhe studime në Universitetin e Gracit përmes 
programit "Më e mira nga Juglindja". Duke organizuar 
ngjarje të tilla, ne vazhdojmë përpjekjet tona për të 
rritur njohuritë financiare tek të rinjtë. 

 

 

Trajnim për mësimdhënës dhe nxënës nga                                                     
Akademia për Biznes Smilevski  

Në muajin mars, organizata jonë partnere 
Akademia për Biznes Smilevski (BAS) mbajti një 
sërë trajnime për nxënësit dhe mësimdhënësit 
tanë – pjesëmarrës në kampin për inovacione.  

Trajnimet për mësimdhënësit tanë ishin me temën 
"Didaktika për trajnim efektiv" përmes të cilit BAS 
ndau me më shumë se 100 mësimdhënës nga 15 
shkolla të mesme sekretet e tyre të vogla për 
mësimdhënie të suksesshme, si dhe trajnimet - 
UNË DHE KARRIERA ime për 50 nxënës!  

 

Prezantimi i aktiviteteve të JAM para nëpunësve rinorë 

JAM mbajti një takim me nëpunësit rinorë me qëllim përmirësimin e objektivave tona për t'i 
prezantuar nxënësit në botën e edukimit sipërmarrës, njohuritë financiare dhe përvetësimin e 
njohurive dhe aftësive të reja! 

Gjatë takimit, nëpunësit rinorë nga institucione dhe komuna të ndryshme në nivel shtetëror 
patën mundësinë të njihen me organizatën tonë, aktivitetet tona dhe mundësitë për 
bashkëpunim në të ardhmen. 
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HISTORI TË SUKSESSHME 

LifePal – Fitues i garës kombëtare për kompani të nxënësve më të mirë 

Këtë vit, fituesi i garës kombëtare për kompaninë e nxënësve më të mirë është "LifePal", një 
kompani e nxënësve e përfaqësuar nga pesë nxënës ambiciozë të vitit të dytë qëllimi i të cilëve 
është të gjejnë zgjidhje për problemet e përditshme dhe të nxisin ndryshimin.   

„Kompania e nxënësve LifePal ofron komplete mini produktesh të reja, unike dhe praktike, të 
disponueshme 24/7 përmes makinerive të veçanta shitëse të ricikluara. Këto komplete kushtojnë 
vetëm 2.5 euro dhe mund t'u shërbejnë njerëzve të çdo moshe në situata të padëshiruara ose të 
paparashikuara. Makinat shitëse janë të vendosura në vende ku ka gjithmonë mbingarkesë dhe 
frekuencë të madhe njerëzish dhe infrastrukturë të pamjaftueshme ose ka mungesë dyqanesh. 
Ato janë miqësore me mjedisin dhe të lira”, shpjegon Anastasia Dimitrova, drejtoreshë 
ekzekutive e kompanisë. 

„Imagjinoni të dilni nga shtëpia dhe të kuptoni papritur se nuk keni maskë mbrojtëse apo 
dezinfektues... Ose ndoshta nuk keni planifikuar të dilni me miqtë në mbrëmje, por ky plan ka 
ndryshuar dhe ju duhet të freskoheni... Këtu kompania jonë e gjeti vendin e saj në treg”, thotë 
Anastasia Serafimovska, menaxhere e financave. 

Një nga qëllimet e tyre kryesore është të bëjnë një brend të fortë dhe të njohur dhe të fitojnë 
besimin dhe besnikërinë e klientëve. Planet e tyre të ardhshme përfshijnë zgjerimin e ofertës së 
tyre me më shumë komplete si dhe llojllojshmërinë  e ofertës së tyre për të përmbushur më mirë 
standardet e mbrojtjes dhe qëndrueshmërisë së mjedisit jetësor. 

Si fituese në nivel kombëtar dhe pjesëmarrëse në garat e JA Evropë për kompaninë e vitit, Jana 
Ivanova,  menaxhere e marketingut thekson, “Jemi shumë të emocionuar që jemi pjesë e të dy 
garave. Si ekip dhe si individë mësuam shumë dhe patëm mundësinë të shihnim dhe dëgjonim 
bashkëmoshatarët tanë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar dhe të ndajmë njohuritë dhe 
entuziazmin tonë. Kjo përvojë ishte e paçmueshme dhe me rëndësi të madhe për të gjithë ne“. 

Menaxherja e prodhimit të kompanisë, Milla Qurçinska, thotë se: “Të qenit pjesë e programit JA 
gjatë gjithë vitit na ka dhënë mundësinë të jemi më të guximshëm dhe të mendojmë në mënyrë 
progresive, duke e ditur se një ekip i madh mund të bëjë një ndryshim të madh”. Ne ndihemi 
shumë të sigurt në aftësitë tona të prezantimit dhe marketingut, veçanërisht në përdorimin e 
mjeteve moderne, dhe mund të them sinqerisht se ndihemi gati për sfidat e ardhshme dhe 
punësim në të ardhmen!“  

 

 



39  

TechBook – vendi i dytë në garën kombëtare të kompanive të 
nxënësve më të mira  

Kompania e nxënësve TechBook ka ide kreative dhe inovative për t'iu përgjigjur të gjitha këtyre 
sfidave duke ofruar një mënyrë të re të të mësuarit, me zhvillim të kreativitetit dhe me inkurajim 
të menduarit kritik! 
 
Martina Janeva, drejtoreshë marketingu në TechBook shpjegon: “Ne ofrojmë një fletore 
inteligjente (tablete shkrimi) dhe një uebfaqe edukative me metodat  për mësim më të preferuara 
nga moshatarët tanë ashtu që produkti dhe shërbimi ynë të mund të përdoren nga të gjithë 
nxënësit. E ashtuquajtura "fletore inteligjente" lidhet me një kompjuter/laptop personal dhe një 
faqe interneti me materiale dhe kuize që kanë lidhje me lëndët shkollore. Fletorja e zgjuar për 
shënime lejon përdoruesin të shkruajë në të pafundësisht ndërsa faqet e shkruara ruhen dhe 
klasifikohen drejtpërdrejt në kompjuter. Nxënësit mund të ngarkojnë shënimet e tyre në internet 
dhe t'i ruajnë ato në dosje të veçanta sipas zgjedhjes së tyre.“ 
 
„Nxënësit përdorin dhe mbajnë me vete shumë 
fletore për lëndë të ndryshme dhe pesha dhe numri i 
tyre bëhet problem. Fakti që këto fletore duhet të 
mbahen për një periudhë prej katër vjetësh mund të 
shkaktojë rrëmujë dhe të jetë stresues. Vitin e 
kaluar, me pandeminë, procesi arsimor u bë edhe 
më sfidues, kështu që studentët u përpoqën të gjenin 
mënyra për të ndihmuar njëri-tjetrin online” – shton 
Jana Majnova, drejtoreshë ekzekutive e kompanisë.     
 
Katerina Aleksova, menaxhere për IT dhe bashkëpunim shton: „Platforma ofron video 
regjistrime dhe shënime nga orët e mësimit të shkruara nga nxënësit që kishin dëshirën për t’i 
ndarë me tjerët. Ato janë të organizuara sipas lëndëve dhe vitit shkollor dhe janë me qasje të 
lehtë për nxënësit e regjistruar.“  
Si mësimdhënës-mentor i tyre Vesna Crneska Simovska thekson: „Ekipi fitoi mbështetje 
financiare për zbatimin e idesë unikate të tyre. Si pjesë e programit UPSHIFT të zhvilluar nga 
UNICEF, ekipi fitoi mbështetje prej 2.000 euro që i ndihmoi të blejë 20 tablete përmes një 
kompanie IT. Përveç kësaj, 3.000 euro u fituan me çmimin nga Fondi për inovacione dhe zhvillim 
teknik  për zhvillim të mëtejmë të idesë për biznes.“ 

 Kjo kompani e nxënësve ka plane të mëdha për të ardhmen. Ato parashikojnë bashkëpunime 
me kompani tjera moderne të cilat do të ofrojnë mundësi dhe aftësi të ndryshme për të ofruar 
drejtime karriere për të rinjtë. 
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Mësimdhënësja e viti e JA Maqedoni, Tatjana, frymëzon nxënësit të 
ndërmarrin sfida të reja dhe të arrijnë kulmin e potencialit të vet 

 
Tatjana Grçeva e filloi karrierën e saj në vitin 1995 si mësuese dhe 
trajnere e anglishtes për sipërmarrësi dhe inovacion, dhe që nga viti 
1997 është pjesë e programeve Junior Achievement. Ajo ka përvojë të 
gjerë në mbështetjen e sipërmarrësve të rinj duke krijuar dhe drejtuar 
kompani të nxënësve si pjesë e programit të JA. 
 
Tatjana organizoi shkëmbime të shumta ndërkombëtare të cilat u 
mundësuan nxënësve të takojnë bashkëmoshatarët e tyre nga origjina 
të ndryshme kulturore, tradicionale dhe etnike. Ajo drejton ekipet e 
nxënësve në panairet tregtare të kompanive të mbajtura në BE dhe 
vendet fqinje dhe mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare Vjetore 
të Arritjeve Junior në Toronto, Kanada në vitin 2005, por edhe punëtori 
të shumta, seminare dhe trajnime mbi sipërmarrjen dhe inovacionet. 
 
„Energjia dhe stili i komunikimit i Tatjanës me nxënësit e saj është i mrekullueshëm dhe dallon 
mënyra se si sillen dhe mësojnë nxënësit e saj. Ajo ka një aftësi të natyrshme për të krijuar një 
mjedis kreativ të të mësuarit dhe është e përkushtuar në avancimin e edukimit sipërmarrës si në 
shkollën e saj ashtu edhe në mesin e kolegëve të saj” – thotë drejtori i shkollës, Dragan Arsovski. 

Me rihapjen e organizatës në vitin 2017 Tatjana vazhdoi mbështetjen e saj në zbatimin e 
programit për kompani të nxënësve. 

Në vitin 2020, Tatjana mori çmimin Mësimdhënësja e Vitit 
Junior Achievement Maqedoni për avancimin e 
sipërmarrjes dhe mentorimin e kompanive të nxënësve. 
Ekipi i saj i nxënësve, Ekaterina, Veronika dhe Viktoria, 
thotë: “Tani po ecim në rrugën e suksesit falë mësueses 
tonë që na mësoi të mendojmë me më kreativitet”. Këtë 
vit, Tatjana u propozua për çmimin "Mësimdhënësi i Vitit" 
i JA Evropë në festivalin GEN-E që u mbajt nga 13 deri më 
15 korrik 2021.   
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 Video bisedë - kompania e nxënësve „Grow Green“ –  

ShMQSh „Koço Racin“ - Shkup 

 

Video bisedë – kompania e nxënësve „TechBook“                                         
ShMQSh „Josip Broz Tito“ - Shkup 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bHw_0JU3fsY
https://www.youtube.com/watch?v=whZ6t1cLXA8
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KUSH NA MBËSHTETË 
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NA KONTAKTONI  
 

STAFI I JUNIOR ACHIEVEMENT MAQEDONI 
 

Ljupka Pançevska, drejtoreshë ekzekutive 
е-posta: ljupka@jamacedonia.mk  

 

Sllobodanka Filipovska, përgjegjëse për programin dhe financa 
е-posta: slobodanka@jamacedonia.mk  

 

 
 
Viktorija Simonovska, koordinatore e programit 
е-posta: viktorija@jamacedonia.mk 

 

Melita Veljanoska, asistente në zyrë  
е-posta: melita@jamacedonia.mk  

 

 

 
 
 

JUNIOR ACHIEVEMENT MAQEDONI 
adresa: „Naum Naumovski Borçe 38/9“, 

1000 Shkup, RMV 
+38971335428 

 
www.jamacedonia.mk 
info@jamacedonia.mk 

mailto:ljupka@jamacedonia.mk
mailto:slobodanka@jamacedonia.mk
mailto:viktorija@jamacedonia.mk
mailto:melita@jamacedonia.mk
mailto:info@jamacedonia.mk
https://www.facebook.com/JuniorAchievementMacedonia
http://jamacedonia.mk/web/
https://twitter.com/JAMacedonia
https://www.youtube.com/channel/UCXVPlbxA8MVtnSVZzCQGvkg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/in/junior-achievement-macedonia-jam-01ab121a2/
https://www.instagram.com/ja_macedonia/

