
 
 

 
 
Shkollimi profesional 
 
Shkollimi themelor profesional i’u ofron pregaditjet e shumllojta për punë dhe shkollimin e mëtutjeshëm si në 
shkollat e larta profesionale po ashtu edhe në univerzitete. 
  

- zakonisht nxënësit i përzgjedhim në bazë të suksesit në mësim të mëparshëm, por qendraat shkollore 
munde të organizojnë provim pranues ose provime të përshtatshëme dhe të merret parasysh përvoja e 
më parshme e punës së kandidatit   

- kërkohen njohuri të mjaftueshme të gjuhës finlandeze për ndjekjen e mësimit 
- konkurimi për shkollim bëhet në bazë të kërkesës së përbashkët për shkollim në nivel nacional. 

 
 
Instituti i profesioneve Turku (Turun ammatti-instituutti) 
 
 
Në institutin e profesioneve Turku, mundeni të studioni profesione bazë të drejtimeve të shumta shkolllore: 
 

- teknika e automobilave dhe transportit  
- drejtimi i e ndërtimtaris 
- drejtimi i gjërave ushqimore dhe konditorimit (gatimit) 
- drejtimi i e barnave 
- teknika e të shtypurit (shtypshkronjave) 
- drejtimi i kujdesit ndaj bukuris 
- drejtimi i makineris, metalit dhe i nxemjes, ujit dhe ventilimit 
- drejtimi i ekonomis familjare, i shërbimit të pastërtis dhe kujdesi i pasuris së paluejtshme 
- ekonomia e bisnesit dhe tregtia 
- drejtimi i hoteleris dhe i restoraneve 
- drejtimi i turizmit 
- drejtimi teknika e procesit dhe laboratoris 
- drejtimi i shëndetësis dhe socialit 
- drejtimi elekronik dhe automatika 
- drejtimi i roobave dhe tekstilit 
- përdorimi i të dhënave  

 
Shkollimi bazë përfshin 3 vite. Studimet përfshijnë: 

- studimet profesionale, ku përfshihet mësimi gjatë punës – mësimi i punës në vendin e punës  
- studimet e përbashkëta, të cilat janë: gjuha amëtare, gjuha e dytë zyrtare vendase, gjuha e huaj, mate-

matika, fizika dhe kimia, njohuri shoqërore, njohuri të bisnesit dhe jetës së punës, edukat fizike, edukat 
shëndetësore si dhe kultura dhe arti 

- zgjedhja e lirë e lëndëve 
 
 
Mësimi 
 
Mësimi është falas dhe e përfshin ushqimin e përditshëm shkollor. Shpenzimet e nxënësit krijohen nga shpenzi-
met e sigurimit të librave, rrobave dhe mjeteve të punës. Shpenziemt ndryshojn varsisht nga drejtimi i shkollimit 
prej 100-500 euro. Nxënësi i cili i ka mbushur 17 vjet, mundet t’a merr ndihmën për shkollim. 
 
Në qendrën shkollore mbështetës të nxënësit janë: asistenti për zgjidhej të drejtimit, planifikuesi i karierës, pu-
nonjësi social i shkollës, psikologu, motra medicionale dhe mjeku..  
 
 
 



Nxënësi duhet të: 
- jetë i ndërgjegjshëm, i kujdesshëm dhe sillet sipas në mënyr të drejtë 
- jetë i rregullt dhe të marrë pjesë aktive në mësim 
- të i siguroj librat e duhura për mësim, rrobet e punës dhe materialin tjetër.  


