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“Të rinjtë në veprim: Monitorimi i performancës buxhetore me nxënësit në rolin e vëzhguesit” 

Komiteti Rinor dhe Instituti për Politikat Publike 

dhe Mirëqeverisjen kanë zhvilluar Workshop-in e 

tretë me titull “Training of Trainers” në kuadër të 

projektit “Të rinjtë në veprim: Monitorimi i 

performancës buxhetore me nxënësit në rolin e 

vëzhguesit”. 

Aktiviteti u mbajt më datë 6 Dhjetor 2017 gjatë 

kohës 13
:00

 – 16
:00

 në ambientet e Hotel “LISS” në 

qytetin e Lezhës, me pjesëmarrjen e 16 të rinjve të 

7 shkollave të mesme, duke përfaqësuar kështu 6 

njësi të ndryshme administrative të Bashkisë Lezhë, 

konkretisht të Shkollës së Mesme “Hydajet Lezha” 

të qytetit të Lezhës; të Shkollës së Mesme Profesionale “Kolin Gjoka” të qytetit të Lezhës; të Shkollës 

së Mesme të Bashkuar “Karl Gega” të Njësisë Administrative Balldre; të Shkollës së Mesme të 

Bashkuar “Gjovalin Gjadri” të Njësisë Administrative Gjadër; të Shkollës së Mesme të Bashkuar Ishull-

Lezhë; të Shkollës së Mesme të Bashkuar “Pjetër Zarishti” të Njësisë Administrative Blinisht; dhe të 

Shkollës së Mesme të Bashkuar të Njësisë Administrative Shënkoll. 

Workshop-i u hap me fjalën e mirëseardhjes nga Koordinatori i projektit, Z. Irfan Rama dhe nga 

Ndërmjetësuesi i të rinjve në këtë projekt, Z. Kastriot Kodheli. Z. Kodheli pasi falenderoi të rinjtë për 

pjesëmarrjen theksoi rëndësinë që ka trajtimi i problemeve që shqetësojnë të rinjtë jo vetëm në ditët e 

trajnimit, por edhe në mbledhjet e Këshillit Bashkiak. 

Gjatë pjesës së dytë të aktivitetit të rinjve i’u 

kërkua nga Trajnuesi dhe Eksperti i projektit, 

Z. Ledjon Shahini që të zgjidhnin ushtrime 

të ngjashme me ato të kaluara për të provuar 

nëse ata i kishin përvetësuar njohuritë e 

marra deri më tani. Rezultoi që jo vetëm këta 

të rinj kishin kuptuar se si bëheshin 

llogaritjet për secilin zë, por edhe që ata 

sugjeronin ide të ndryshme për shkaqet e 

atyre shifrave, duke qenë se ushtrimet ishin 

të bazuara në të dhëna reale mbi buxhetin e 

Bashkisë Lezhë.  
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Pjesa e tretë e aktivitetit konsistoi në trajnimin e të 

rinjve me ushtrime të një metodologjie tjetër të 

përgatitura nga Z. Shahini, të cilat ishin të një 

vështirësie relativisht më të lartë për nxënësit, por që i 

bënin ata të kuptonin më mirë procesin e buxhetimit.  

Ushtrimet lidheshin me shpenzimet e buxhetit në 

Bashkinë e Lezhës, programet që planifikojnë 

Bashkitë për planifikimin, menaxhimin dhe 

administrimin, ku nxënësit sipas të dhënave, 

llogaritnin zërat e shpenzimeve si paga, sigurime e 

shpenzime operative. Gjithashtu u trajtuan ushtrime 

që lidheshin me investimet konkrete në Bashkinë e 

Lezhës dhe me bashkëinvestimet e bashkisë me partnerët e tjerë si FSHZH. 

Më pas Z. Shahini trajtoi teorikisht se çfarë është buxheti afatmesëm dhe si bëhet vlerësimi i tij. Në këtë 

kontekst, u trajtuan ushtrime për të ardhurat dhe shpenzimet e planifikuara sipas planit afatmesëm.  

Nxënësve ju dha mundësia që të përgatisnin një plan hipotetik mbi planifikimin e investimeve për 

rrugën Lezhë-Shëngjin sipas viteve, të konkretizuar në aspekte të politikës së programit, qëllimit, 

objektivit të politikës, produkteve, aktivitetee, burimeve të tjera. 

Gjatë këtij workshop-i, eksperti përdori metoda të avancuara e aktive si brainstorming, krahasimi, 

diskutimi, punën e pavarur e në grupe të vogla (2-3 nxënës), gjë që rriti aktivizimin e nxënësve. 

Ky trajnim është konsideruar nga vetë të rinjtë si i 

domosdoshëm në ngritjen e kapaciteteve të tyre 

aftësuese. Metodat e avancuara të përdorura gjatë 

këtij workshop-i nga trajnuesi dhe eksperti i 

projektit, si brainstorming, krahasimi, diskutimi, 

puna e pavarur e në grupe të vogla (2-3 nxënës), 

rriti në mënyrë të veçantë aktivizimin e nxënësve. 

Komiteti Rinor dhe Instituti për Politikat Publike 

dhe Mirëqeverisjen do të zhvillojnë edhe 2 

workshop-e të tjera me këtë bërthamë të rinjsh në 

kuadër të projektit  “Të rinjtë në veprim: 

Monitorimi i performancës buxhetore me nxënësit 

në rolin e vëzhguesit”.  

 


