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Trajneri në kompani, niveli 5 i KKK 

Titulli profesional -Trajneri në kompani, niveli 5 i KKK 

 

Standardi profesional është një dokument, që përshkruan kërkesat e punës dhe kompetencave 

profesionale, d.m.th një grup të aftësive, njohurive dhe qëndrimeve të nevojshme për kryerjen e 

suksesshme të punës si trajner në kompani. 

 

Përshkrimi i punës 

Trajnerët në kompani, janë trajnerë me kohë të plotë ose me kohë të pjesshme në ndërmarrjet e 

vogla dhe të mesme ose ndërmarrjet më të mëdha të cilat janë të përfshira në sistemin fillestar 

dhe atë vazhduar të AAP-së. Trajnerët me kohë të pjesshme – në sistemin fillestar apo të 

vazhduar të AAP kanë në përgjithësi një kualifikim të punëtorit të kualifikuar/zejtarit dhe shpesh 

herë edhe kualifikim të vazhdueshëm teknik ose komercial dhe disa vite përvojë pune. Trajnimi i 

tyre me kohë të pjesshme zakonisht realizohet brenda ngarkesës së përgjithshme të punës dhe ata 

i përgjigjen kryesisht menaxherit të trajnimit (në ndërmarrjet më të mëdha) dhe menaxherit të 

përgjithshëm të NVM-ve. 

Detyra e trajnerëve në kompani në përgjithësi është e lidhur me planifikimin, organizimin, 

ekzekutimin dhe mbikëqyrjen e trajnimit. Trajnerët gjithnjë e më shumë janë përgjegjës për 

disa detyra që më parë i përkisnin vetëm mësimdhënësve të AAP. Përgjegjësitë e tilla janë për 

shembull analiza e nevojave për trajnim, udhëheqja dhe këshillimi dhe sigurimi i cilësisë. 

Përveç aspektit profesional të gjithë trajnerët e përfshirë në AAP fillestar luajnë një rol të 

rëndësishëm në socializimin profesional të të rinjve. Ata mund të ndikojnë fuqishëm në 

qëndrimet e nxënësve/kandidatëve dhe të shërbejnë si model për sjelljen shoqërore dhe stilin e 

komunikimit. Ata gjithashtu kontribuojnë në mësimin e etikës profesionale dhe 'virtytet' siç janë 

përpikëria, rregullsia dhe rregulli e pastërtia. Pra, trajnerët përballen me një numër sfidash të 

lidhura me kulturën e përgjithshme të rinisë dhe botës së edukimit duke u fokusuar në rëndësinë 

e rekrutimit dhe mbajtjes së punës. 

Por si t'i përfshijnë këto sfida dhe ndryshime në detyrat e trajnerit në diskutimin e nevojave për 

aftësim dhe kompetencat e nevojshme të një trajneri brenda kompanisë? Trajneri duhet të 

përballet me kërkesat pedagogjike dhe didaktike të trajnimit brenda kompanisë, shpesh pa 

trajnime adekuate për detyrat që e presin. Kërkesat e kompetencës janë zgjeruar me nevojën që 

trajnerët të jenë përkrahës dhe lehtësues të mësuarit për nxënësit/ kandidatet. Kështu, 

kompetencat personale si autonomia, përgjegjësia, motivimi i brendshëm, iniciativa dhe 

fleksibiliteti, si dhe aftësitë ndër-personale janë bërë më të rëndësishme dhe duhet të marrin më 

shumë vëmendje si në aspektin e Zhvillimit Profesional, por edhe në lidhje me sigurimin e 

përditshëm të cilësisë së punës së trajnerit. 

Kohëve të fundit, ka një ndryshim në profesionin e trajnerit - pavarësisht nëse trajneri punon 

brenda shkollave profesionale ose institucioneve që ofrojnë AAP të vazhdueshëm, gjatë viteve të 

fundit me një ndryshim paradigmatik nga mësimi dhe 'kalimi -transferi' i njohurive në mësim 

të vetë-drejtuar që nganjëherë realizohet me punë në ekipe. Pjesëmarrja aktive e 

nxënësve/kandidatëve në këtë proces është e pritshme dhe duhet tu ofrohet përkrahje. Niveli i 

motivimit të nxënësit/kandidatit konsiderohet si çelësi i trajnimit të suksesshëm dhe nivelit të 
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mbështetjes të ofruar nga trajnerët e kompanisë. Ky trend është gjithashtu i dukshëm në raport 

me mësimdhënësit, por dallimi lidhet kryesisht me njohuritë pedagogjike. Prandaj, ky zhvillim 

thekson sfidat me të cilat ballafaqohet trajneri në kompani pa njohuri dhe vegla të përshtatshme 

pedagogjike për të trajtuar situata të caktuara të trajnimit profesional të nxënësve/kandidatëve në 

kompani. 

Megjithëse përgjegjësia e përgjithshme ligjore për trajnimin në kompani ende qëndron te 

punëdhënësi përkatës, nxënësit/kandidatët kanë fjalën e tyre për trajnimin. Kjo, është gjithashtu 

në përputhje me prirjen e përgjithshme shoqërore për t'i dhënë individit më shumë liri dhe 

përgjegjësi. 

Nga këndvështrimi i zhvillimit organizativ, njohuritë e trajnerëve me qasjet moderne të 

metodave, teknikave dhe didaktikës profesionale mund t'u mundësojë atyre një rol të mundshëm 

të "agjentëve të ndryshimit" brenda proceseve të inovacionit në kompani. E gjithë kjo tregon 

nevojën vendimtare për trajnim të vazhdueshëm, duke i dhënë trajnerëve kompetenca të 

nevojshme për të zgjidhur sfidat në fjalë dhe për të përmbushur kërkesat e kompanisë, industrisë, 

sistemit arsimor, tregut të punës dhe shoqërisë. 

Në vijim, është dhënë korniza e kompetencave për trajnerët në kompani, duke u fokusuar në 

fushëveprimtarinë e aktiviteteve dhe kompetencave përkatëse. Rrjedhimisht, trajnerët mund të 

gjejnë veten duke bërë disa nga aktivitetet nga një fushë dhe të gjitha aktivitetet e renditura në 

një fushë tjetër. 

Përshkrimi i detyrave, shkathtësive dhe kompetencave që lidhen me të dhe që janë të përshkruara 

në këtë standard të trajnimit, ju ofrojnë gjitha palëve me interes në sistemin e AAPpër të kuptuar 

në mënyrë më të mirë shumëllojshmërinë dhe diversitetine detyrave me të cilat trajneri në 

kompani përballet në jetën e tij/saj të përditshme dhe profesionale. Fushat kryesore të 

veprimtarisë së trajnerëve janë të ndarë në katër funksione: Administrim, Trajnim, Zhvillim 

dhe Sigurim i Cilësisë dhe Rrjetëzim. Për secilën funksion do të paraqesim nga një shpjegim të 

shkurtër të aktiviteteve, shkathtësive dhe njohurive të kërkuara. 

Detyrat të punës 

1. Administrimi (planifikimin dhe organizimin e përgjithshëm të Financave, Menaxhimine 

Burimeve Njerëzore (MBNj) dhe administratës së përgjithshme, menaxhimi i 

projekteve), 

2. Funksioni i trajnimit(mësimdhënie, këshillimi dhe përkrahje), 

3. Zhvillimi i sigurimit të cilësisë (Zhvillimi i vetvetes, Avancimi i vendit të punës në 

kompani, Menaxhimi i cilësisë), 

4. Rrjetëzimi(Rrjetëzimi i brendshëm, Rrjetëzimi i jashtëm). 

 

Trajnerët janë të përfshirë në një sërë detyrash administrative përveç përgjegjësive të lidhura 

me trajnimet. Duket se numri i detyrave administrative është rritur në vitet e fundit, si dhe 

shumëllojshmëria e detyrave. Kjo është presion shtesë mbi trajnerin dhe shkathtësitë e 

nevojshme për të përmbushur pritjet nga punëdhënësi dhe sistemi arsimor. Megjithatë, trajneri 

me kohë të pjesshme në përgjithësi, ka më pak përgjegjësi administrative sesa trajneri me kohë të 

plotë pune dhe kështu që mund ti përkushtojë më shumë kohë trajnimit aktual. 
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Aktivitetet administrative dhe shkathtësitë e nevojshme për trajnerin në kompani janë të shumta 

dhe të larmishme që evoluojnë në planifikimin dhe organizimin e përgjithshëm të Financave, 

Menaxhimit të Burimeve Njerëzore (MBNj) dhe administratës së përgjithshme. Në 

kompanitëmë të mëdha trajneri me kohë të plotë, mund ta mbikëqyrin vartësit që ofrojnë pjesë të 

trajnimit në vendin e punës.  

Kompetencat kryesore të nevojshme për kryerjen e detyrave janë menaxhimi i projekteve dhe 

kompetencat organizative, pra në drejtim të organizimit trajnimit dhe punës në grupe, si 

dhe të jenë në gjendje të vlerësojnë dhe bashkërendojnë me palë të ndryshme. Përveç kësaj, 

trajneri ka nevojë për kompetenca komunikuese dhe sociale për shembull në mënyrë që të 

komunikohet vlera shoqërore e trajnimit brenda kompanisë dhe çështjet e përgjegjësisë sociale 

brenda dhe jashtë, si dhe komunikimin e përgjithshëm me nxënësit/kandidatët e AAP në shkolla 

dhe institucione tjera të AAP etj. 

 

Funksioni i trajnimit ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë në vitet e fundit. Është menduar si 

punë thjeshtë dhe e lidhur me mësimin nxënësve/kandidatëve. Në ditët e sotme, trajneri ka një 

rol gjithnjë e më të madh për funksionin e mësimdhënies, këshillimit dhe përkrahjes. Trajneri 

është personi përgjegjës për ndërveprimin me nxënësit/kandidatët dhe kështu është në një 

pozicion besimi në njërën anë dhe në një pozitë "autoriteti" me përgjegjësi për sjelljen e 

nxënësve/kandidatëve nga ana tjetër. Kjo ka të bëjë me posedimin e shkathtësive pedagogjike 

të trajnerit. Trajnerët në kompani duhet të kenë njohuri dhe shkathtësi pedagogjike dhe duhet të 

përdorin metoda inovative, ata duhet të kenë njohuritë e duhura për të planifikuar qasje 

edukativepër përdorim të veglave pedagogjikepër të përkrahur nxënësin/kandidatin në sistemin e 

AAP.  
 

Mbi të gjitha, duket se trajneri në përgjithësi duhet ti zotëroj çështjet profesionale në fushën e 

tij profesionale në një nivel më të lartë ose përkatës, si p.sh shkathtësitë dhe kompetencat e 

kërkuara sipas rezultateve të mësimit. Për sa i përket kompetencave profesionale, trajneri 

duhet të ketë kompetenca didaktike profesionale, që do të thotë të përgatisë në mënyrë 

efektive njohuritë dhe shkathtësitë përkatëse për proceset e trajnimit të nxënësve/kandidatëve, 

duke kombinuar mësimin dhe punën praktike, duke identifikuar mundësitë në procesin e 

punës/sipas kontekstit mësimor. Përveç kësaj, kompetencat pedagogjike të trajnerit janë 

vendimtare për të këshilluar dhe motivuar nxënësit/kandidatët kah vetë-drejtimi i 

nxënësve/kandidatëve në proceset e vlerësimit dhe çmuarjes.  

 

Sigurimi i cilësisë (SC) në përgjithësi nuk është detyra kryesore për trajnerin me kohë të plotë. 

Megjithatë, rëndësia e procesit të sigurimit të cilësisë dhe rol i trajnerit, ndryshon shumë nga një 

vend në tjetrin, por edhe më shumë nga ndërmarrjet në ndërmarrje. Në mënyrë që trajneri të jetë 

pjesë në sistemin e sigurimit të cilësisë, ai ka nevojë për një njohuri të përgjithshme të çmuarjes 

dhe vlerësimit dhe që këto kompetenca ti zbatojë në praktikë. Parimet dhe procedurat e SC duhet 

të respektohen dhe trajneri duhet të ketë aftësinë për të zbatuar ndryshimet e nevojshme në 

trajnim, duke u bazuar në informatat kthyese dhe vlerësimin si nga nxënësit/kandidatët 

dhe nga trupat e jashtëm. Kjo kërkon një qasje më të zgjeruar në fushën e zhvillimit 

profesional.  
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Në praktikë, sigurimi i cilësisë aplikohet në shumë mënyra në kompani, p.sh. përdorimi i 

ditarëve të praktikës profesionale që shërbejnë si "sistem mbështetës" për trajnerët, 

nxënësit/kandidatët, kompanitë dhe shkollat profesionale.  

Një kulturë e sigurimit të cilësisë ndikon në cilësinë e përgjithshme të trajnimit dhe kështu 

ndikon në imazhin publik të kompanisë si dhe imazhine sajë si një punëdhënës - një faktor 

shumë i rëndësishëm sidomos për kompanitë vendore, biznesi i të cilëve ndikohet nga ky imazh 

publik në nivel lokal. Trajnerët në kompani duhet që ta arrijnë një kualifikim të veçantë dhe të 

vazhdueshëm për metodat e mësimdhënies dhe trajnimit si dhe të sigurimit të cilësisë dhe duhet 

të jetë pjesë e trajnimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm profesional që të ketë mundësinë për të 

ndikuar në cilësinë e trajnimit.  

 

Krijimi dhe mirëmbajtja e rrjeteve shihen si pjesë të rëndësishme të detyrave dhe 

përgjegjësive të trajnerit në kompani. Varësisht nga madhësia e kompanisë, ky funksion është 

shumë i rëndësishëm si nga perspektiva e brendshme dhe e jashtme. Trajneri duhet të jetë në 

gjendje të krijojë, mbajë dhe menaxhojë marrëdhëniet me partnerët dhe palët e tjera të 

jashtme (shkollat, ndërmarrjet, etj.). 

Trajneri duhet të mbajë lidhje të ngushtë me fushën e tij profesionale në mënyrë që të mbajë 

veten të përditësuar me zhvillimet në fushën e tij profesionale dhe të jetë në gjendje t'i 

përfshijë ato në kurrikulën e trajnimit. Trajneri duhet të bashkëveprojë me kolegët dhe 

menaxhmentin në vendin e punës, në mënyrë që të drejtojë aktivitetet e trajnimit në drejtim të 

nevojave të ndërmarrjes dhe të menaxhimit. Ndërveprimi është gjithashtu jetik për përmirësimin 

e performancës dhe cilësinë e përgjithshme të trajnimit. Kjo është e rëndësishme dhe në rastin 

më të mirë duhet të jetë një proces i dyanshëm ku të gjithë trajnerët në kompani përfitojnë nga 

përvojat dhe kontributet e njëri-tjetrit. 

 

Mjedisi i punës dhe aspekte të veçanta të punës 

Trajnerët në kompani në shumicën e rasteve janë të përfshirë në trajnime në ndërmarrjet e 

mëdha në kuadër të departamentit të trajnimit ose në një institucion të specializuar që 

ofron trajnime profesionale. Ata kanë një përvojë të gjatë pune dhe përvojë të gjerë në 

trajnimin e nxënësve/kandidatëve, praktikantëve dhe të punësuarve. Zakonisht këta trajnerë 

rekrutohen brenda kompanisë dhe gjithashtu i përgjigjen menaxherit të trajnimit ose Menaxherit 

të Burimeve Njerëzore varësisht nga madhësia e kompanisë. Kushtet e përgjithshme të punës së 

trajnerit janë të njëjta me ato të stafit jo-trajnues. Me fjalë të tjera, nuk ka kushte të veçanta për 

trajnerët.  

Trajnerët në përgjithësi kanë më shumë orë pune dhe paga më të larta se sa personeli jo-trajnues. 

Sidoqoftë, kjo nuk është për shkak të detyrave të tyre të trajnimit, por për moshën e tyre më të 

madhe, për karrierën më të gjatë profesionale dhe për faktin se në përgjithësi ata mbajnë një 

pozicion përgjegjësie.  

Mjetet 

Pajisjet e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, mjetet mësimore, veglat e punës dhe 

pajisje të tjera të nevojshme për kryerjen efektive të trajnimeve dhe për aktivitete kreative janë 

mjetet kryesore të trajnerëve në kompani. Mjetet do të përdoren duke marrë parasysh tiparet dhe 

karakteristikat e nxënësve/kandidatëve. 
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Karakteristikat personale të nevojshme për këtë punë: aftësitë dhe tiparet e personalitetit 

Tipare te rëndësishmetë trajnerit në kompani janë; të jetë i hapur, i ndershëm, që komunikon 

qartë, me gjuhë të thjeshtë për të kryer detyrat e punës, që ka vullnet për t’ju qasur detyrave, të 

jep dhe pranoj informata kthyese konstruktive. Ai çdoherë demonstron tolerancë,motivim, 

përgjegjësi, vetëbesimi, kreativiteti, qëndrimi pozitiv dhe motivim. 

 

Përgatitja profesionale 

Trajneri në kompani në nivelin e 5 mund të kenë edhe kualifikim të nivelit bachelor ose më 

lartë dhe një përvojë të caktuar pune në fushën e caktuar profesionale. Ata mund të kenë  edhe 

diplomë nga shkollat e larta profesionale ose ekuivalente dhe si parakusht duhet të certifikohet 

me titullin profesional që përmban kompetenca nga pedagogjia dhe didaktika profesionale. Ata 

duhet të kenë përgatitje profesionale të mirë dhe dëshirë për të trajnuar të tjerët. Këta trajnerë 

duhet të  posedojnë njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat e nevojshme për të ofruar trajnime 

në ndonjë profesion të caktuar.  

 

 

Titulli i mundshëm zyrtar: Trajner në kompani 

 

Profesioni i një trajneri në kompani nuk nënkupton ekzistencën e një titulli të vetëm zyrtar. 

Personi në këtë profesion mund të jetë i punësuar në pozita të ndryshme, si një trajner, instruktor, 

zyrtar i burimeve njerëzore, udhëheqës, konsulent/ këshilltar  porai mund të jetë edhe kolegë dhe 

ekspert  etj. 

Trajneri në kompani mund ta fitoj këtë kualifikim vetëm nëse ndjekë trajnimin dhe kalon me 

sukses provimin përfundimtar. 

 

Dokumentet e nevojshme për punë në fushën profesionale 

Në varësi të fushës në të cilën zhvillohet trajnimi dhe/ose te subjekti specifik kontraktues, mund 

të kërkohet nga ofruesi i trajnimeve për të paraqitur dokumente të ndryshme. Për shembull, 

dokumentet që provojnë që individi është i certifikuar si trajner në kompani, diploma dhe 

dokumente që vërtetojnë kompetencat profesionale, etj. 
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Struktura e profesionit tëTrajnerit në kompani, niveli 5 i KKK 

 

Profesioni: Trajner në kompani 

 Funksioni  Përshkrimi i funksionit  

 

 

 

1. 

Administrimi: 

- Planifikimi dhe 

organizimi 

- Menaxhimi i projekteve 

Aktivitetet kyçe: 

Ky funksion ka të bëj me: 

1. Llogaritjen e shpenzimeve 

2. Përgatitjen e Buxhetit 

3. Pjesëmarrjen në rekrutimin enxënësve/ kandidatëve 

4. Organizimin dhe planifikimin e vlerësimit të 

vazhdueshëm të performancës së nxënësit 

5. Përgatitjen e orarit të trajnimit 

6. Përgatitjen e dokumentacionit për aktivitetet trajnuese 

7. Koordinimin dhe bashkëpunimin me institucionet e 

AAP-së 

 

2. 

 

Trajnimi: 

- Planifikim dhe 

përgatitje 

- Përkrahja e mësimit 

- Çmuarje dhe vlerësim 

 

Aktivitetet kyçe: 

Ky funksion ka të bëj me: 

1. Analizën e nevojave për trajnim për 

nxënësit/kandidatët dhe punonjësit e kompanisë 

2. Përgatitjen e vendit të punës për pranimin e nxënësve 

3. Vendosjen e planeve individuale të trajnimit 

4. Planifikimin dhe përcaktimin për trajnim duke 

përdorur qasje të ndryshme  

5. Familjarizimin e nxënësve/kandidatët me 

organizimin, pajisjet, procedurat dhe proceset  

6. Inicimin e punës në ekip 

7. Realizimin e trajnimit me nxënësin në qendër 

8. Lehtësimin e procesit mësimor 

9. Individualizimin dhe personalizimin e trajnimit 

10. Kryerjen dhe pranimin e rolit si mentor, mësimdhënës 

dhe trajner 

11. Ndërmjetësimin në zgjidhjen e konflikteve në vendin 

e punës 

12. Ushtrimet, mbështetjen, motivimin dhe zhvillimin e 

sjelljeve dhe shprehive. 

13. Vlerësimin e arritjeve të nxënit të 

nxënësve/kandidatëve 

14. Planifikimin dhe organizimin e testeve 

15.  Dhënien e komenteve për të mbështetur mësimin e 

vazhdueshëm t;nxënësve/kandidatëve 

3. Zhvillimi i sigurimit të cilësisë: 

- Zhvillimi i vetvetes 

- Avancimi i vendit të 

punës kompanisë 

- Menaxhimi i cilësisë 

Aktivitetet kyçe: 

Ky funksion ka të bëj me:  

1. Përcjelljen e zhvillimeve në fushat  profesionale 

2. Planifikimin afatgjatë të zhvillimit të tij/saj 

profesional 

3. Angazhimin në aktivitetet e ZHVP të rregullt 
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 4. Identifikimin dhe përcjelljen e trendeve në 

mësimdhënie dhe nxënie 

5. Përfshirjen në zhvillimin institucional 

6. Zhvillimin e trajnimit profesional për tu ofruar nga 

kompania 

7. Kontributin në cilësinë e menaxhimit të kompanisë 

8. Raportimin për progresin e nxënësve/kandidatëve 

9. Angazhimin në projektimin e mjeteve të menaxhimit 

të cilësisë 

10. Kontrollimin dhe monitorimin e trajnimit 

11. Pjesëmarrjen në aktivitete vlerësimi 

12. Vlerësimin e planitdhe procesit të trajnimit  

13. Vetëvlerësimin 

4.  Rrjetizimi: 

- Rrjetizimi i brendshëm, 

- Rrjetizimi i jashtëm 

 

 

Aktivitetet kyçe: 

Ky funksion ka të bëj me: 

1. Inicimin dhe angazhimin në rrjetet e brendshme dhe 

bashkëpunimin brenda kompanisë 

2. Pjesëmarrjen në takimet e brendshme 

3. Zhvillimin e trajnimeve përmes punës ekipore me 

kolegë 

4. Bashkëpunimin me organizatat lokale dhe aktorët 

kombëtarë (institucionet private dhe publike dhe 

tregut të punës) 

5. Bashkëpunimin me institucionet e AAP 

6. Angazhimin në rrjete të jashtme arsimore 

7. Angazhimin  në rrjete profesionale 

8. Angazhimin në rrjete ndërkombëtare, bashkëpunon 

me projekte. 
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Funksioni 1: Administrimi (Planifikimi organizimi dhe menaxhimi i projekteve). Ky funksion 

ka të bëj me Llogaritjen e shpenzimeve, përcaktimin e buxhetit, pjesëmarrjen në rekrutimin e 

kandidatëve, organizimin dhe planifikimine vlerësimit të vazhdueshëm të performancës së 

kandidatit, elaborimine orarit të punës, përgatitjen e dokumentacionit për aktivitete trajnuese, 

koordinimin dhe bashkëpunimin me institucionet e AAP-së. 

 

 

Aktivitetet kyçe 

Kriteret  e 

Përformancs 

 

 

Trajneri në 

kompani duhet të 

jetë në gjendje të: 

Njohuritë e 

nevojshme për të 

kryer funksionin 

 

Trajneri në 

kompani duhet të 

ketë njohuri për: 

Shkathtësitë 

 

 

 

Trajneri në 

kompani duhet të 

jetë në gjendje të: 

Shkathtësitë  kyçe 

dhe shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

Shkathtësitë kyçe të 

Trajnerit në 

kompani janë: 

1. Llogaritja e 

shpenzimeve 

 

- Përshkruaj proceset 

bazike të biznesit 

dhe rutinës në 

kompani; 

- Shpjegoj ligjet 

themelore ne lidhje 

me taksat dhe 

faturimin e një 

shërbimi apo 

produkti; 

- Identifikoj 

shpenzuesit 

potencial ne 

trajnim-resurset 

materiale dhe 

humane; 

- Përcaktoj 

shpenzimet 

(trajnimi, 

monitorimi, 

vlerësimi, 

transporti, etj). 

- Përshkrimin e 

proceseve bazike 

të biznesit dhe 

rutinës në 

kompani; 

- Shpjegimin e 

ligjeve themelore 

ne lidhje me 

taksat dhe 

faturimin e një 

shërbimi apo 

produkti; 

- Identifikimin e 

shpenzuesve 

potencial ne 

trajnim-resurset 

materiale dhe 

humane. 

 

- Llogarisë 

shpenzimet 

(trajnimit, 

monitorimit, 

vlerësimit, 

transportin, etj). 

 

- Vet-menaxhimi; 

- Bashkëpunimi; 

- Iniciativa; 

- Përgjegjësia; 

- Vetëbesimi; 

- Kreativiteti; 

- Toleranca; 

- Empatia dhe 

integriteti; dhe 

- Qëndrimi pozitiv. 

- Socializimi 

- Motivimi  

 

2.  Buxhetimi - Identifikoj burimet e 

mundshme 

buxhetore; 

- Përgatis takimet me 

bartës te buxhetit 

për trajnim; 

- Arsyetoj efektet e 

pritura para bartësve 

buxhetor bazuar ne 

kërkesat e trajnimit; 

- Shfrytëzoj drejt 

- Identifikimin e 

burimeve te 

mundshme 

buxhetore; 

- Përgatitjen e 

takimeve me 

bartës te buxhetit 

për trajnim; 

- Identifikimin 

efektet e pritura 

para bartësve 

- Shfrytëzojdrejt 

buxhetin; 

- Zbatoj parimet dhe 

përgjegjësit sipas 

ligjit për shfrytëzim 

te buxhetit. 
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buxhetin. buxhetor bazuar 

ne kërkesat e 

trajnimit. 

3. Pjesëmarrja 

në rekrutimin e 

kandidatëve 

- Përshkruajgrupet e 

nxënësve/ 

kandidateve për 

trajnim nga shkollat 

se AAP-se nëse ka 

më shumë 

kandidatë; 

- Përshkruaj 

kompetencat e 

ndërmarrjeve qe 

ofrojnë trajnimin e 

nxënësve/kandidatë

ve ne përputhje me 

kërkesat e 

profesionit; 

- Identifikoj grupet 

për trajnim nga 

shkollat për AAP; 

- Identifikoj 

ndërmarrjet 

potenciale për 

zhvillim te 

njohurive dhe 

shkathtësive te 

grupeve te synuara 

për trajnim; 

- Planifikoj takimet 

për grupet për 

trajnim dhe 

ndërmarrjet; 

- Organizoj dhe mbaj 

takime me shkolla 

dhe ndërmarrje qe 

janë bashkëpunues 

ne zhvillimin e 

njohurive dhe 

shkathtësive ne 

profesion te caktuar; 

- Hartoj 

memorandume  

bashkëpunimi mes 

shkollave, 

nxënësve/kandidatë

- Përshkrimin e 

grupeve për 

trajnim nga 

shkollat e AAP-

se; 

- Përshkrimin e 

kompetencave te 

ndërmarrjeve qe 

ofrojnë trajnimin 

e 

nxënësve/kandida

tëve ne përputhje 

me kërkesat e 

profesionit; 

- Planifikimin e 

takimet me grupet 

për trajnim dhe 

ndërmarrjet; 

- Përshkrimin 

procedurat dhe  

proceset e 

rekrutimit – si 

bëhet rekrutimi – 

sipas nevojave të 

identifikuara të 

kompanisë. 

- Identifikoj grupet 

për trajnim nga 

shkollat për AAP; 

- Identifikoj 

ndërmarrjet 

potenciale për 

zhvillim te 

njohurive dhe 

shkathtësive te 

grupeve te synuara 

për trajnim; 

- Organizoj dhe mbaj 

takimeve me 

shkolla dhe 

ndërmarrje qe janë 

bashkëpunues ne 

zhvillimin e 

njohurive dhe 

shkathtësive ne 

profesion te 

caktuar; 

- Hartoj pyetje 

standarde për 

vlerësimin e 

kandidatëve për 

vendosjen në 

praktikë adekuate 

profesionale; 

- Hartoj 

memorandume te 

bashkëpunimit mes 

shkollave, 

nxënësve/kandidatë

ve dhe 

ndërmarrjeve. 
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ve dhe 

ndërmarrjeve. 

4. Organizimi 

dhe planifikimi i 

vlerësimit të 

vazhdueshëm të 

performancës së 

nxënësit 

- Analizoj nevojat  

për trajnim te 

nxënësve/kandidatë

ve dhe punonjësve 

të kompanive; 

- Shpjegoj 

instrumentet e  

vlerësim te 

njohurive dhe 

shkathtësive bazuar 

ne kërkesa 

kurrikulare; 

- Hartoj instrumente 

vlerësimi te 

njohurive dhe 

shkathtësive (test 

me shkrim, liste 

kontrolli); 

- Hartoj planin e 

vlerësimit duke 

marre parasysh 

nevojat e 

nxënësve/kandidatë

ve dhe ndërmarrjes 

gjithnjë ne harmoni 

me kompetencat e 

synuara. 

- Analizimin 

nevojat  për 

trajnim te 

nxënësve/kandidat

ëve dhe 

punonjësve të 

kompanive; 

- Prezantimin 

instrumentet e  

vlerësim te 

njohurive dhe 

shkathtësive  

bazuar ne kërkesa 

kurrikulave. 

 

- Përzgjedhë  

instrumentet e  

vlerësimit te 

njohurive dhe 

shkathtësive (test 

me shkrim, liste 

kontrolli); 

- Hartoj planin e 

vlerësimit duke 

marrë parasysh 

nevojat e 

nxënësve/kandidatë

ve dhe ndërmarrjes. 

5. Elaborimi i 

orarit të punës  

- Krahasoj orarin e 

punës ne shkolle ne 

harmoni me planin 

mësimor të profilit; 

- Identifikoj mundësit 

e harmonizimit te 

orarit te shkollës me 

atë të ndërmarrjes; 

- Interpretoj orarin e 

mësimit ne shkolle, 

planin mësimor dhe 

planin e punës ne 

ndërmarrje. 

- Përshkrimin e 

orarit të punës në 

shkolle në 

harmoni me 

planin mësimor të 

profilit; 

- Krahasimin e 

orarit të punës ne 

shkolle ne 

harmoni me 

planin mësimor të 

profilit; 

- Identifikimin 

mundësive  të 

harmonizimit të 

orarit të shkollës 

me atë të 

- Interpretoj orarin e 

mësimit ne shkolle, 

planin mësimor dhe 

planin e punës në 

ndërmarrje. 
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ndërmarrjes. 

6. Përgatitja e 

dokumentacionit 

për aktivitetet 

trajnuese  

- Përshkruaj 

kualifikimin 

profesional; 

- Analizoj 

kompetencat e 

përgjithshme dhe 

profesionale 

tëprofilit dhe  

krahasoj me ato që 

zhvillohen në 

ndërmarrje; 

- Zhvilloj rezultatet e 

të mësuarit bazuar 

në kërkesat e punës 

dhe profesionit;  

- Hartoj udhëzues të 

përmbushjes dhe 

lista kontrolli te 

bazuara ne 

kompetenca 

profesionale; 

- Hartoj skema 

vlerësimi 

përfundimtar për 

evidentimin e 

arritjeve gjate 

mësimit te bazuar 

ne vendin e punës. 

- Përshkrimin e 

kualifikimit 

profesional; 

- Analizën e 

kompetencave të  

përgjithshme dhe 

profesionale te 

profilit dhe i 

krahason me ato 

qe zhvillohen në 

ndërmarrje dhe 

vendin e punës. 

- Zhvilloj rezultatet e 

te mësuarit bazuar 

ne kërkesat e punës 

dhe profesionit;  

- Hartoj udhëzues te 

përmbushjes dhe 

lista kontrolli te 

bazuara ne 

kompetenca 

profesionale; 

- Hartoj skemën e  

vlerësimit 

përfundimtar për 

evidentimin e 

arritjeve gjate 

mësimit te bazuar 

ne vendin e punës. 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Pajisjet e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, mjetet mësimore, veglat e punës dhe 

pajisje të tjera të nevojshme për kryerjen efektive të trajnimeve dhe për aktivitete kreative janë 

mjetet kryesore të trajnerëve në kompani. Mjetet do të përdoren duke marrë parasysh tiparet dhe 

karakteristikat e nxënësve/kandidatëve. 

Kushtet e punës mund të rregullohen ne mënyrë plotësuese me anë të masave organizative dhe 

rregullative tëndërmarrjeve dhe IAAP, kornizës ligjore dhe dokumenteve tjera normative që janë 

ne fuqi. 

 

Kërkesat e vlerësimit: 

Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Në varësi të vendit ku trajnimi ndodh dhe/ ose mbi njësinë e veçanta të, ndërmarrjeve dhe 

IAAPtë kontraktuara,ofruesit të trajnimit mund ti kërkohet të paraqesin dokumente të ndryshme. 

Për shembull, dokumente që vërtetojnë kompetencat profesionale, etj. 
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Metodat e vlerësimit:  

Dokumentet, portfolio (përfshirë vetë-analizën), intervista e bazuara në dëshmi. 
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Funksioni 2:  Trajnimi (Planifikim dhe përgatitje, përkrahja e mësimit, çmuarje dhe vlerësim): 

Ky funksion ka te beje me: Analizën e nevojave të trajnimit për nxënësit/kandidatët dhe 

kompanitë, përgatitjen e vendit të punës për pranimin e nxënësve/kandidatëvendosjen e planeve 

individuale të trajnimit, planifikimin dhe përcaktimin për trajnim duke përdorur qasje të 

ndryshme, familjarizimin e nxënësve/kandidatëve me organizimin, pajisjet, procedurat dhe 

proceset, inicimin e punës në ekip, realizimin e trajnimit me nxënësin në qendër, lehtësimin e 

procesit mësimor, individualizimin dhe personalizimin e trajnimit, kryerjen dhe pranimin e rolit 

si mentor, mësimdhënës dhe trajner, ndërmjetësimin në konflikte në vendin e punës, ushtrimet, 

mbështetjen, motivimin dhe zhvillimin e sjelljeve dhe shprehive, vlerësimin e arritjeve të nxënit 

të nxënësve/kandidatëve, planifikimin dhe organizimin e testeve, dhënien e komenteve për të 

mbështetur mësimin e vazhdueshëm të nxënësve/kandidatëve. 

 

 

 

Aktivitetet kyçe 

Kriteret  e 

Përformancës 

 

 

Trajneri në kompani 

duhet të jetë në 

gjendje të: 

Njohuritë e 

nevojshme për të 

kryer funksionin 

Trajneri në 

kompani duhet 

të ketë njohuri 

për: 

Shkathtësitë 

 

 

Trajneri në 

kompani duhet 

të jetë në 

gjendje të: 

Shkathtësitë  kyçe 

dhe shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

Shkathtësitë kyçe 

të Trajnerit në 

kompani janë: 

1. Analiza e 

nevojave të 

trajnimit për 

nxënësit dhe 

kompanitë 

- Identifikoj 

kompetencat qe 

zhvillohen ne 

ndërmarrje; 

- Analizoj mundësit e 

ndërmarrjes ne 

përmbushjen e 

kompetencave 

profesionale; 

- Identifikoj 

kompetencat qe nuk 

përmbushën ne 

ndërmarrje por janë te 

përcaktuara ne 

kornizën bërthame te 

profilit; 

- Analizoj kompetencat 

e përgjithshme dhe 

profesionale te profilit 

dhe  krahasoj me ato qe 

zhvillohen ne 

ndërmarrje. 

- Identifikimin e  

kompetencave qe 

zhvillohen ne 

ndërmarrje; 

- Identifikimin e 

kompetencat qe 

nuk përmbushën 

ne ndërmarrje por 

janë te 

përcaktuara ne 

kornizën 

bërthame te 

profilit; 

- Analizën e 

mundësive te 

ndërmarrjes ne 

përmbushjen e 

kompetencave 

profesionale; 

- Analizën e 

kompetencave të 

përgjithshme dhe 

profesionale te 

profilit dhe i 

krahason me ato 

qe zhvillohen ne 

ndërmarrje. 

- Identifikoj  

kompetencat që 

zhvillohen në 

ndërmarrje; 

- Identifikoj 

kompetencat që 

nuk përmbushën 

në ndërmarrje 

por janë të 

përcaktuara ne 

kornizën 

bërthame të 

profilit; 

- Analizoj 

mundësitë e 

ndërmarrjes në 

përmbushjen e 

kompetencave 

profesionale; 

- Analizoj  

kompetencat e 

përgjithshme 

dhe profesionale 

te profilit dhe i 

krahason me ato 

qe zhvillohen ne 

ndërmarrje. 

- Vet-menaxhimi; 

- Bashkëpunimi; 

- Iniciativa; 

- Përgjegjësia; 

- Vetëbesimi; 

- Kreativiteti; 

- Toleranca; 

- Empatia dhe 

integriteti; dhe 

- Qëndrimi 

pozitiv. 

- Socializimi 

- Motivimi  
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2. Përgatitja e 

vendit të 

punës për 

pranimin e 

nxënësve/kan

didatëve 

- Përshkruaj rregullat 

dhe procedurat për 

pranimin e 

nxënësve/kandidatëve 

ne vendin e te 

mësuarit ne pune; 

- Përgatis vendin e 

punës për nxënës/ 

kandidat; 

- Marr parasysh nevojat 

e 

nxënësve/kandidatëve 

rreth vendit te punës. 

- Përshkrimin e 

rregullave  dhe 

procedurave për 

pranimin e 

nxënësve/kandid

atëve ne vendin 

e te mësuarit dhe 

trajnimit ne 

pune. 

- Përgatit vendin 

e punës për 

nxënës; 

- Marrë parasysh 

nevojat e 

nxënësve/kandi

datëve rreth 

vendit te punës; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vendosja e 

planeve 

individuale të 

trajnimit 

- Shpjegoj metodat 

kreative te punës ne 

grup me fokus 

përcjelljen e zhvillimit 

te njohurive dhe 

shkathtësive te 

individit; 

- Zbatoj metoda 

kreative te punës ne 

grup me fokus 

përcjelljen e zhvillimit 

te njohurive dhe 

shkathtësive te 

individit; 

- Merr parasysh nevojat 

dhe mundësit e 

individit ne përputhë 

me kërkesat e punës. 

- Shpjegimin e 

metodave 

kreative te punës 

ne grup me 

fokus përcjelljen 

e zhvillimit te 

njohurive dhe 

shkathtësive te 

individit. 

- Zbatoj metodat 

kreative te 

punës ne grup 

me fokus 

përcjelljen  

zhvillimit te 

njohurive dhe 

shkathtësive te 

individit; 

- Merr parasysh 

nevojat dhe 

mundësitë e 

individit në 

përputhë me 

kërkesat e 

punës. 

4. Planifikimi 

dhe 

përcaktimi 

për trajnim 

duke 

përdorur 

qasje të 

ndryshme  

- Përshkruaj mjetet për 

nevojat e trajnimit, 

metodologjitë e 

analizës dhe proceset; 

- Përdori mjetet për 

nevojat e trajnimit, 

metodologjitë dhe 

analizën e proceseve; 

- Përditësoj njohuritë 

për zhvillimet në 

fushën profesionale. 

- Përshkrimin e   

mjeteve për 

nevojat e 

trajnimit, 

metodologjitë 

dhe analizën e 

proceseve. 

 

- Përdorë mjete 

për nevojat e 

trajnimit, 

metodologjitë 

dhe analizën e 

proceseve; 

- Përditësoj 

njohurit për 

zhvillimet në 

fushën e tyre 

profesionale. 

5. Familjarizimi 

i 

nxënësve/kan

didatëve me 

- Shpjegoj rregullat dhe 

procedurat e 

organizimit te vendit 

te punës; 

- Përshkrimin e 

rregullave dhe 

procedurave të 

organizimit te 

- Zbatoj rregullat 

dhe procedurat 

e organizimit te 

vendit te punës; 
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organizimin, 

pajisjet, 

procedurat 

dhe rutinat 

- Shpjegoj rolin dhe 

funksionin e pajisjeve 

për punë; 

- Zbatoj  rregullat dhe 

procedurat e 

organizimit te vendit 

te punës; 

- Përdor pajisjet për 

punë; 

- Zbatoj rregullat e 

sigurisë ne punë dhe 

ruajtjes se mjedisit. 

vendit te punës; 

- Shpjegimin e 

rolit dhe 

funksionit të 

pajisjeve për 

punë. 

- Përdorë pajisjet 

për punë; 

- Zbatojrregullat 

e sigurisë në 

punë dhe 

ruajtjes se 

mjedisit. 

6. Inicimi i punës 

në ekip/ grupe 

- Shpjegoj rolet në grup 

dhe rendësin e punës 

ne grup; 

- Përdorë metoda 

kreative te punës ne 

grupe; 

- Mbështes dhe 

monitoroj punën ne 

grup. 

- Shpjegimin e 

roleve ne grup 

dhe rendësin e 

punës ne grup. 

 

- Përdorë metoda 

kreative te 

punës ne grupe; 

- Mbështesë dhe 

monitoron 

punën ne grup. 

7. Realizimi i 

trajnimit me 

nxënësin në 

qendër 

- Zbatoj metodat e 

punës me nxënësin ne 

qendër (Ligjërim i 

shkurtër, stuhi 

mendimesh, bisedë 

mësimore, diskutim, 

harta konceptesh, 

demonstrim me 

metodën 

katërshkallëshe apo te 

përpunimit, etj; 

- Këshilloj nxënësin për 

rezultatet e synuara, 

renditjen e 

aktiviteteve, 

zbatueshmerinë e 

punës dhe procesin e 

vlerësimit; 

- Krijoj mundësinë qe 

nxënësi të kontribuojë 

dhe të kërkojë për 

procesin. 

- Këshillime për 

nxënësin për 

rezultatet e 

synuara, 

renditjen e 

aktiviteteve, 

zbatueshmerinë 

e punës dhe 

procesin e 

vlerësimit. 

 

- Zbatojmetodat e 

punës me 

nxënësin në 

qendër 

(Ligjërim i 

shkurtër, stuhi 

mendimesh, 

bisedë 

mësimore, 

diskutim, harta 

konceptesh, 

demonstrim me 

metodën 

katërshkallëshe 

apo të 

përpunimit, etj; 

- Krijojmundësin

ë që nxënësi të 

kontribuoje dhe 

të kërkojë për 

procesin. 

8. Lehtësimii 

procesit të 

trajnimit 

- Zbatoj ne mënyre 

efektive teknika te 

ndryshme te 

- Përshkrimin e 

teknikave të 

ndryshme të 

- Zbatoj në 

mënyre efektive 

teknika të 
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mësimdhënies duke 

kombinuar shpjegime 

dhe demonstrime 

praktike. 

mësimdhënies ndryshme të 

mësimdhënies 

duke kombinuar 

shpjegime dhe 

demonstrime 

praktike. 

9. Individualizi

mi dhe 

personalizimi 

i trajnimit/ 

gjithëpërfshir

ja  

- Përdor përvoja 

jetësore ne trajnim; 

- Zhvilloj  vazhdueshëm 

profesionin ne 

metodologji dhe 

praktike; 

- Mbështetë punën 

individuale duke 

identifikuar edhe 

individët me aftësi dhe 

nevoja të 

veçantaarsimore; 

- Merr parasysh  nevojat 

individuale te 

pjesëmarrësve ne 

trajnim. 

- Identifikimin e 

nevojave 

individuale për 

nxënësit/kandida

tët 

- Përdorë  

përvojave 

jetësore në 

trajnim; 

- Zhvilloj në 

vazhdimësi 

përvojat 

profesional ne 

metodologji dhe 

praktike; 

- Merr parasysh 

nevojat 

individuale te 

pjesëmarrësve 

ne trajnim. 

10.  Zbatimi dhe 

pranimi i rolit 

si mentor, 

mësimdhënës 

dhe trajner 

- Përshkruaj konceptet, 

detyrat, aktivitetet; 

- Këshilloj trajnerët dhe 

mësimdhënësit ne 

procesin e trajnimit; 

- Demonstroj shkathtësi 

te nevojshme ne 

kryerjen e detyrave 

komplekse. 

- Përshkrimin e 

koncepteve 

detyrave, 

aktiviteteve. 

 

- Këshillojtrajner

ët dhe 

mësimdhënësit 

ne procesin e 

trajnimit; 

- Demonstroj 

shkathtësitë e 

nevojshme ne 

kryerjen e 

detyrave 

komplekse. 

11. Ndërmjetësi

mi në 

konflikte në 

vendin e 

punës 

- Përshkruaj llojet e 

konflikteve ne vendin 

e punës; 

- Përshkruaj strategjitë 

për tejkalimin e 

konflikteve; 

- Dalloj llojet e 

konflikteve; 

- Përdorë lojën me role 

ne tejkalimin e 

konflikteve; 

- Ndërmjetësoj ne 

tejkalimin e 

- Përshkrimin e 

llojeve të 

konflikteve në 

vendin e punës; 

- Përshkrimin e 

strategjisë për 

tejkalimin e 

konflikteve. 

 

- Dalloj llojet e 

konflikteve; 

- Përdorë lojë me 

role ne 

tejkalimin e 

konflikteve; 

- Ndërmjetësoj 

në tejkalimin e 

konflikteve. 
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konflikteve. 

12. Ushtrime, 

trajnimi,mb

ështetja, 

motivimi 

dhe 

zhvillimi i 

sjelljeve dhe 

shprehive. 

- Motivoj dhe këshilloj 

nxënësit drejt 

autonomisë së 

nxënësit; 

- Zbatojë teknikat e 

mentorimin dhe 

trajnimit; 

- Ndërmjetësoj ne  

konflikte dhe 

menaxhoj diversitetin; 

- Komunikoj ne mënyre 

korrekte. 

 

 - Motivon dhe 

këshilloj 

nxënësit drejt 

autonomisë së 

nxënësit; 

- Mbështetë 

punën 

individuale 

duke 

identifikuar 

individ me 

aftësi te 

veçanta; 

- Zbaton teknikat 

e mentorimit 

dhe trajnimit; 

- Ndërmjetëson 

ne konflikte dhe 

menaxhoj me 

diversitetin; 

- Komunikon ne 

mënyre 

korrekte. 

13. Vlerësimi i 

arritjeve të 

nxënit të 

nxënësve/kan

didatëve 

- Zbatoj legjislacionin 

ne fuqi ne vlerësimin e 

arritjeve te 

nxënësve/kandidatëve; 

- Hartoj instrumente te 

standardizuara për 

vlerësimin e njohurive 

dhe shkathtësive; 

- Përdor vlerësimin me 

goje dhe me shkrim ne 

vlerësimi e njohurive; 

- Përdor vrojtimin me 

liste kontrolli për 

vlerësimin e 

shkathtësive; 

- Nxjerr notën 

përfundimtare te 

moduleve te bazuara 

ne peshën e notave te 

RM. 

- Përshkrimin e 

legjislacionin ne 

fuqi për 

vlerësimin e 

arritjeve të 

kandidatëve; 

- Përshkrimin 

instrumentet e 

standardizuara 

për vlerësimin  e 

njohurive dhe 

shkathtësive. 

- Zbatoj 

legjislacionin 

ne fuqi ne 

vlerësimin e 

arritjeve te 

nxënësve/kandi

datëve; 

- Hartoj 

instrumente te 

standardizuara 

për vlerësimi  e 

njohurive dhe 

shkathtësive; 

- Përdorë 

vlerësimin me 

goje dhe me 

shkrim ne 

vlerësimi e 

njohurive; 

- Përdorë 

vrojtimin me 

liste kontrolli 
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për vlerësimin e 

shkathtësive; 

- Nxjerrë notën 

përfundimtare 

te moduleve te 

bazuar ne 

peshën e notave 

te RM. 

14. Planifikimi 

dhe 

organizimi i 

testeve 

- Përshkruaj parimet e 

vlerësimit, mjetet dhe 

teknikat; 

- Planifikoj vlerësimin e 

arritjeve te 

nxënësve/kandidatëve 

ne fund te çdo RM; 

- Njoftoj me kohe 

nxënësit për 

procedurat dhe llojin e 

vlerësimit; 

- Vlerësoj duke u 

bazuar ne kritere te 

realizimit te cilat 

duhet te jene te 

matshme dhe te 

arritshme; 

- Krijoj kushte optimale 

për vlerësim. 

- Përshkrimin e   

vlerësimit, 

mjeteve dhe 

teknikave; 

- Planifikimin e 

vlerësimit të 

arritjeve të 

nxënësve/kandid

atëve në fund te 

çdo RM. 

- Njoftoj me 

kohe kandidatët 

për procedurat 

dhe llojin e 

vlerësimit; 

- Vlerësoj duke u 

bazuar ne 

kritere te 

realizimit te 

cilat duhet te 

jenë te matshme 

dhe te 

arritshme.  

- Krijoj kushtet 

optimale për 

vlerësim. 

15. Dhëniae 

komenteve 

për të 

mbështetur 

mësimin e 

vazhdueshëm 

të 

nxënësve/kan

didatëve 

- Monitoroj ne mënyre 

te vazhdueshme 

nevojat për zhvillim te 

mësimit dhe përkrahje 

ne mësim; 

- Raportoj me shkrim 

për nevojat e mësimit 

te vazhdueshëm për te 

mbështetur nxënësit/ 

kandidatët. 

- Përshkrimin e 

rëndësisë që ka 

zhvillimi i 

vazhdueshëm 

profesional duke 

e krahasuar me 

nevojat e vendit 

të punës; 

- Tregimi i  

rëndësisë së 

përgatitjes së 

planit për 

zhvillim të 

vazhdueshëm 

profesional. 

- Monitoroj ne 

mënyre te 

vazhdueshme 

nevojat për 

zhvillim te 

mësimit dhe 

përkrahje ne 

mësim; 

- Raportoj me 

shkrim për 

nevojat e 

mësimit te 

vazhdueshëm 

për te 

mbështetur 

kandidatët. 

 

Vlerësimi i trajnerëve nga nxënësit/ kandidatët ne fund te punës praktike.  
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Kushtet e realizimit të funksionit: 

Pajisjet e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, mjetet mësimore, veglat e punës dhe 

pajisje të tjera të nevojshme për kryerjen efektive të trajnimeve dhe për aktivitete kreative janë 

mjetet kryesore të trajnerëve në kompani. Mjetet do të përdoren duke marrë parasysh tiparet dhe 

karakteristikat e nxënësve/kandidatëve. 

Kushtet e punës mund të rregullohen ne mënyrë plotësuese me anë të masave organizative dhe 

rregullative të ndërmarrjeve dhe IAAP, kornizës ligjore dhe dokumenteve tjera normative që janë 

ne fuqi. 

 

Kërkesat e vlerësimit: 

Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Në varësi të vendit ku trajnimi ndodh dhe/ ose mbi njësinë e veçanta të, ndërmarrjeve dhe 

IAAPtë kontraktuara, ofruesit të trajnimit mund ti kërkohet të paraqesin dokumente të ndryshme. 

Për shembull, dokumente që vërtetojnë kompetencat profesionale, etj. 

 

Metodat e vlerësimit:  

Dokumentet, portfolio (përfshirë vetë-analizën), intervista e bazuara në dëshmi. 
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Funksioni 3: Zhvillimi i sigurimit të cilësisë (Zhvillimi i vetvetes, zhvillimi i vendit të punës- 

kompanisë, menaxhimi i cilësisë): 

Ky funksion ka të bëj me: Përcjelljen e zhvillimeve në fushat profesionale, planifikimin afatgjatë 

të zhvillimit të tij/saj profesional, angazhimin në aktivitetet e ZHVP të rregullt, identifikimin dhe 

përcjelljen e trendëve në mësimdhënie dhe nxënie, përfshirjen në zhvillimin institucional, 

zhvillimin e trajnimit profesional të ofruar nga kompania, duke kontribuar në cilësinë e 

menaxhimit të kompanisë, raportimin për progresin e nxënësve/kandidatëve, angazhimin në 

projektimin e mjeteve të menaxhimit të cilësisë, kontrollimin dhe monitorimin e trajnimit, 

pjesëmarrjen në aktivitete vlerësimi, vlerësimin e planit të trajnimit procesit dhe vetëvlerësimin. 

 

 

 

Aktivitetet kyçe 

Kriteret  e 

Përformancs 

 

 

Trajneri në 

kompani duhet të 

jetë në gjendje të: 

Njohuritë e 

nevojshme për të 

kryer funksionin 

 

Trajneri në 

kompani duhet të 

ketë njohuri për: 

Shkathtësitë 

 

 

 

Trajneri në 

kompani duhet 

të jetë në 

gjendje të: 

Shkathtësitë  

kyçe dhe 

shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

Shkathtësitë kyçe 

te Trajnerit në 

kompani janë: 

1. Përcjellja e 

zhvillimeve në 

fushat  

profesionale 

- Përmirësoj ne 

mënyre te 

vazhdueshme 

njohuritë dhe 

shkathtësitë e tija ne 

fushat profesionale; 

- Përcjellë ne mënyre 

te vazhdueshme 

ndryshimet ne 

profesion përmes 

trajnimeve specifike 

te cilat janë ne 

funksion te 

përmbushjes se 

kritereve te 

performancës 

profesionale. 

- Përcjelljen ne 

mënyre të 

vazhdueshme 

ndryshime në 

profesion përmes 

trajnimeve 

specifike të cilat 

janë ne funksion 

te përmbushjes se 

kritereve te 

performancës në 

profesion; 

- Përmirësimin e 

vazhdueshëm të 

njohurive dhe 

shkathtësive të 

tija në fushat 

profesionale. 

- Përcjellë në 

mënyre te 

vazhdueshme 

ndryshime ne 

profesion 

përmes 

trajnimeve 

specifike te cilat 

janë ne funksion 

te përmbushjes 

se kritereve te 

performancës ne 

profesion; 

- Përmirësoj në 

mënyre të 

vazhdueshme 

njohuritë dhe 

shkathtësitë e 

tija në fushat 

profesionale. 

- Vet-

menaxhimi; 

- Bashkëpunimi; 

- Iniciativa; 

- Përgjegjësia; 

- Vetëbesimi; 

- Kreativiteti; 

- Toleranca; 

- Empatia dhe 

integriteti; dhe 

- Qëndrimi 

pozitiv. 

- Socializimi 

- Motivimi  

 

 

 

 

 

 

 

2. Planifikimi 

afatgjatë i 

zhvillimit të 

tij/saj 

profesional 

- Identifikoj nevojat 

për zhvillim personal 

dhe profesional 

(profesional, teknik, 

pedagogjik dhe 

personal); 

- Plotësoj nevojat e 

veta për zhvillim 

- Identifikimin e 

nevojave të veta 

për zhvillim 

profesional dhe 

personal(profesion

ale, teknike, 

pedagogjike dhe 

personale). 

- Plotësoj nevojat 

e veta për 

zhvillim 

personal dhe 

profesional 

dhe(profesional, 

teknik, 

pedagogjik dhe 
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personal dhe 

profesional(profesion

al, teknik, pedagogjik 

dhe personal). 

personal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Angazhiminë 

aktivitetet e 

ZHVP të rregullt 

- Hulumtoj ofruesit e 

aktiviteteve për 

ZHVP bazuar ne 

nevojat qe kane te 

beje me përmbushjen 

e detyrave të punës; 

- Kryej trajnime për 

zhvillimin e 

vazhdueshëm  

profesional. 

 - Hulumtoj 

ofruesiteaktivit

eteve për 

ZHVP bazuar 

ne nevojat qe 

kane te bëjnë 

me 

përmbushjen e 

detyrave; 

- Kryej trajnime 

për zhvillimin 

e vazhdueshëm 

profesional. 

4. Identifikimi dhe 

përcjellja e 

trendeve në 

mësimdhënie dhe 

nxënie 

- Analizoj gjendjen ne 

procesin e 

mësimdhënies dhe 

nxënies; 

- Hulumtoj ndryshimet 

e vazhdueshme ne 

procesin e 

mësimdhënies dhe 

nxënies; 

- Identifikoj nevojat 

për ndryshim ne 

mësimdhënie dhe 

nxënie. 

- Analizën gjendjes 

ne procesin e 

mësimdhënies 

dhe nxënies; 

 

- Hulumtoj 

ndryshimet e 

vazhdueshme 

ne procesin e 

mësimdhënies 

dhe nxënies; 

- Identifikoj 

nevojat për 

ndryshim ne 

mësimdhënie 

dhe nxënie. 

5. Përfshirja në 

zhvillimin 

institucional 

- Përshkruaj 

veprimtarin 

biznesore te 

ndërmarrjes; 

- Shpjegoj procesin 

administrativ dhe 

rutinat e kompanisë; 

- Respektoj ligjet e 

punës dhe 

memorandumet e 

bashkëpunimit mes 

palëve me interes. 

- Përshkrimin e  

veprimtarisë 

biznesore të 

ndërmarrjes; 

- Procesin 

administrativ dhe 

rutinën e 

kompanisë. 

- Respektoj ligjet 

e punës dhe 

memorandumet 

e bashkëpunimit 

mes palëve me 

interes. 

6. Zhvillimi i  

trajnimit 

profesional për tu 

ofruar nga 

- Shpjegoj rendësin e 

zhvillimit te trajnimit 

profesional nga 

kompania; 

- Shpjegimin e 

rëndësisë e 

zhvillimit të 

trajnimit 

- Argumentoj 

lidhjen e 

kompetencave 

profesionale te 
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kompania - Argumentoj lidhjen e 

kompetencave 

profesionale te 

profilit me ato qe 

zhvillohen ne 

kompani; 

- Përdori shkathtësitë 

komunikuese dhe 

nder personale. 

profesional nga 

kompania; 

- Argumentimin e 

lidhjes se 

kompetencave 

profesionale te 

profilit me ato qe 

zhvillohen ne 

kompani.  

profilit me ato 

qe zhvillohen 

ne kompani; 

- Përdorë 

shkathtësitë 

komunikuese 

dhe 

nderpersonale. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Duke 

kontribuar në 

cilësinë 

menaxhimit të 

kompanisë 

- Zbatoj rregulloret e 

trajnimeve te 

përcaktuara nga 

kompania. 

- Rregulloret e 

trajnimeve. 

- Zbatoj 

rregulloret e 

trajnimeve te 

përcaktuara 

nga kompania. 

8. Raportojë për 

progresin e 

nxënësve/kandida

tëve 

- Shpjegoj  treguesit-

indikatorët dhe 

parimet e progresit te 

nxënësve/kandidatëv

e ne menaxhimin e 

cilësisë; 

- Hartoj instrumente 

(raport) për te treguar 

progresin e  

nxënësve/kandidatëv

e. 

- Shpjegimin e  

treguesve-

indikatorëve dhe 

parimeve te 

progresit te 

nxënësve/kandida

tëve ne 

menaxhimin e 

cilësisë.  

- Hartoj 

instrumente 

(raport) për te 

treguar 

progresin e  

nxënësve/kandi

datëve. 

9. Angazhimi në 

projektimin e 

mjeteve të 

menaxhimit të 

cilësisë 

- Identifikoj mjetet për 

menaxhimin e 

cilësisë; 

- Hartoj instrumente 

për menaxhimin e 

cilësisë; 

- Zbatoj parimet dhe 

teknikat e vlerësimit. 

 

- Identifikimin e 

mjeteve për 

menaxhimin e 

cilësisë. 

 

- Zhvilloj 

instrumentet për 

menaxhimin e 

cilësisë; 

- Zbatoj parimet 

dhe teknikave e 

vlerësimit. 

 

10. Kontrollojë 

dhe 

monitorojë 

trajnimin 

- Shpjegoj 

metodologjinë e 

kontrollimit dhe 

monitorimit te 

trajnimit ne kompani 

bazuar ne rezultatet e 

synuara për 

përmbushje; 

- Evidentoj ne 

instrumentet 

përkatëse te gjitha 

arritjet gjate trajnimit 

- Shpjegimin e  

metodologjisë së 

kontrollimit dhe 

monitorimit te 

trajnimit ne 

kompani bazuar 

ne rezultatet e 

synuara për 

përmbushje. 

 

- Evidentoj  

instrumentet 

përkatëse te 

gjitha arritjet 

gjate trajnimit 

dhe i krahason 

me pritjet; 

- Jep sugjerime 

për përmirësim 

dhe zhvillim te 

vazhdueshëm. 
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dhe i krahasoj me 

pritjet. 

- Jep sugjerime për 

përmirësim dhe 

zhvillim te 

vazhdueshëm. 

11. Merr pjesë në 

aktivitete 

vlerësimi 

- Vrojtoj procesin e 

zhvillimit te trajnimit 

me instrumente 

përkatëse (listë 

kontrolli apo 

udhëzues 

përmbushje); 

- Argumentoj nivelin e 

zhvillimit te trajnimit 

me ane te dëshmive 

për vlerësim. 

- Përshkruan 

nivelin e 

zhvillimit të 

trajnimit me anë 

të dëshmive për 

vlerësim. 

- Vrojtoj 

procesin e 

zhvillimit te 

trajnimit me 

instrumente 

përkatëse (listë 

kontrolli apo 

udhëzues 

përmbushje); 

- Argumentoj 

nivelin e 

zhvillimit te 

trajnimit me 

ane te 

dëshmive për 

vlerësim. 

12. Vlerëson 

planin e 

trajnimit 

procesin  

- Identifikoj hapat e 

procesit gjate 

trajnimit; 

- Analizoj procesin e 

trajnimit duke e 

krahasuar me planin 

për trajnim. 

- Identifikimin e 

hapave te 

procesit gjate 

trajnimit; 

- Analiza e 

procesit te 

trajnimit duke 

krahasuar me 

planin për 

trajnim. 

 

13. Vetëvlerëson - Hartoj instrumente 

për vetëvlerësim; 

- Përdor 

vetëvlerësimin për te 

përmirësuar veprimin 

e vet. 

- Përdor shkathtësi 

komunikimi dhe ndër 

personale. 

- Hartimin e 

instrumenteve për 

vetëvlerësim. 

 

- Përdorë 

vetëvlerësimin 

për te 

përmirësuar 

veprimin e vet; 

- Përdorë 

shkathtësi 

komunikimi 

dhe ndër 

personale. 

 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 
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Pajisjet e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, mjetet mësimore, veglat e punës dhe 

pajisje të tjera të nevojshme për kryerjen efektive të trajnimeve dhe për aktivitete kreative janë 

mjetet kryesore të trajnerëve në kompani. Mjetet do të përdoren duke marrë parasysh tiparet dhe 

karakteristikat e nxënësve/kandidatëve. 

Kushtet e punës mund të rregullohen ne mënyrë plotësuese me anë të masave organizative dhe 

rregullative të ndërmarrjeve dhe IAAP, kornizës ligjore dhe dokumenteve tjera normative që janë 

ne fuqi. 

 

Kërkesat e vlerësimit: 

Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Në varësi të vendit ku trajnimi ndodh dhe/ ose mbi njësinë e veçanta të, ndërmarrjeve dhe 

IAAPtë kontraktuara, ofruesit të trajnimit mund ti kërkohet të paraqesin dokumente të ndryshme. 

Për shembull, dokumente që vërtetojnë kompetencat profesionale, etj. 

 

Metodat e vlerësimit:  

Dokumentet, portfolio (përfshirë vetë-analizën), intervista e bazuara në dëshmi. 
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Funksioni 4: Rrjetëzimi (Rrjetëzimi i brendshëm dhe rrjetëzimi i jashtëm); 

Ky funksion ka të bëj me: Inicimin dhe angazhimin në rrjetet e brendshme dhe bashkëpunimin 

brenda kompanisë, pjesëmarrjen në takimet e brendshme, zhvillimin e trajnimeve përmes punës 

ekipore me kolegë, bashkëpunimin me organizatat lokale dhe aktorët kombëtarë (institucionet 

private dhe publike dhe tregut të punës), bashkëpunimin me institucionet e AAP, angazhimin në 

rrjetetë jashtme arsimore, angazhimin në rrjete profesionale, angazhimin në rrjetën 

ndërkombëtare dhe bashkëpunimin me projekte. 

 

 

 

Aktivitetet kyçe 

Kriteret  e 

Përformancs 

 

 

Trajneri në kompani 

duhet të jetë në 

gjendje të: 

Njohuritë e 

nevojshme për të 

kryer funksionin 

 

Trajneri në 

kompani duhet të 

ketë njohuri për: 

Shkathtësitë 

 

 

 

Trajneri në 

kompani duhet 

të jetë në 

gjendje të: 

Shkathtësitë  kyçe 

dhe shkathtësitë e 

shoqëruara me 

funksionet kyçe 

Shkathtësitë kyçe 

te Trajnerit në 

kompani janë: 

1. Inicimi dhe 

angazhimi në 

rrjetet e 

brendshme 

dhe 

bashkëpunimi 

brenda 

kompanisë 

- Identifikoj rrjetet 

efektive brenda 

ndërmarrjes te cilat 

mundësojnë 

plotësimin dhe 

zhvillimin e trajnimit; 

- Kryej pune ekipore 

brenda rrjeteve 

efektive duke 

shfrytëzuar teknikat e 

rrjetëzimit. 

- Identifikimin e 

rrjetit efektive 

brenda 

ndërmarrjes te 

cilat mundësojnë 

plotësimin dhe 

zhvillimin e 

trajnimit. 

- Bëj punë 

ekipore brenda 

rrjeteve efektive 

duke 

shfrytëzuar 

teknikat e 

rrjetëzimit. 

- Vet-menaxhimi; 

- Bashkëpunimi; 

- Iniciativa; 

- Përgjegjësia; 

- Vetëbesimi; 

- Kreativiteti; 

- Toleranca; 

- Empatia dhe 

integriteti; dhe 

- Qëndrimi 

pozitiv. 

- Socializimi 

- Motivimi  

 

2. Pjesëmarrja 

në takimet e 

brendshme 

 

- Shpjegoj planifikimin 

dhe udhëheqjen e 

takimeve; 

- Përcjelli takimet e 

brendshme te 

kompanisë me 

karakter raportimin  e 

progresit te trajnimit; 

- Kontribuoj ne mënyre 

efektive ne takime ne 

tema me rendësi për 

AAP. 

- Shpjegimin e 

planifikimit dhe 

udhëheqjes se 

takimeve. 

 

- Përcjellë 

takimet e 

brendshme te 

kompanisë me 

karakter 

raportimin  e 

progresit te 

trajnimit; 

- Kontribuon ne 

mënyre efektive 

ne takime ne 

tema me rëndësi 

për AAP. 

3. Zhvillimi i   

trajnimeve 

përmes 

punës 

ekipore me 

kolegë 

- Planifikoj detyrat duke 

u bazuar ne kërkesat e 

programit dhe 

specifikat e grupit; 

- Formoje grupe 

punuese me detyra apo 

- Planifikimin e 

detyrave duke u 

bazuar ne 

kërkesat e 

programit dhe 

specifikat e 

- Formon grupe 

punuese me 

detyra apo 

projekte te 

veçanta te cilat 

mbështeten dhe 
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 projekte te veçanta te 

cilat mbështeten dhe 

monitorohen nga 

persona përgjegjës me 

kompetence. 

- Monitoroj punën e 

grupeve gjate 

trajnimit. 

grupit. monitorohen 

nga persona 

përgjegjës me 

kompetence; 

- Monitoroj 

punën e 

grupeve gjate 

trajnimit. 

4. Bashkëpuni

mi me 

organizatat 

lokale dhe 

aktorët 

kombëtarë 

(institucionet 

private dhe 

publike dhe  

tregun e 

punës) 

- Identifikojorganizatat 

lokale dhe aktorët 

kombëtarë 

(institucionet private 

dhe publike dhe  

tregun e punës) qe 

kontribuojnë ne 

zhvillimin e njohurive 

dhe shkathtësive për 

tregun e punës; 

- Krijojkontakte te 

vazhdueshme me 

partner qe mbështesin 

zhvillimin e njohurive 

dhe shkathtësive për 

tregun e punës; 

- Kontribuoj ne mënyre 

efektive ne takime ne 

tema me rendësi për 

AAP. 

- Identifikimin 

eorganizatave 

lokale dhe aktorët 

kombëtarë 

(institucionet 

private dhe 

publike dhe  

tregut të punës)  

qe kontribuojnë 

ne zhvillimin e 

njohurive dhe 

shkathtësive për 

tregun e punës; 

- Identifikimin e 

platformave 

digjitale për 

lehtësimin e 

praktikës në punë 

(Busulla, OEK 

platforma; etj.). 

- Krijoj kontakte 

te vazhdueshme 

me partner qe 

mbështesin 

zhvillimin e 

njohurive dhe 

shkathtësive për 

tregun e punës; 

- Kontribuoj ne 

mënyre efektive 

ne takime ne 

tema me rendësi 

për AAP. 

- Ndërmjetësoj 

publikimin e 

vendeve të lira 

të praktikës në 

platforma 

digjitale.  

5. Bashkëpuni

mi me 

institucionet 

e AAP-së 

- Identifikoj zhvillimet 

dhe ndryshimet ne 

institucionet e AAP; 

- Marre pjese ne 

iniciativat dhe 

projektet qe ofrojnë 

institucionet e AAP; 

- Propozoj masa për 

ndryshim ne fushë 

veprimtaritë e 

institucioneve te AAP-

se; 

- Kontribuoj ne mënyre 

efektive ne takime ne 

tema me rëndësi për 

AAP. 

- Identifikimin e 

zhvillimeve dhe 

ndryshimeve ne 

institucionet e 

AAP. 

 

- Merr pjese ne 

iniciativat dhe 

projektet qe 

ofrojnë 

institucionet e 

AAP; 

- Propozoj masa 

për ndryshim ne 

fushë 

veprimtarit e 

institucioneve 

te AAP-se; 

- Kontribuoj ne 

mënyre efektive 

ne takime ne 

tema me rëndësi 

për AAP. 
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6. Angazhohet 

në rrjete të 

jashtme 

arsimore 

- Identifikoje rrjetet e 

jashtme arsimore qe 

kontribuojnë ne 

zhvillimin dhe 

përmirësimin e cilësisë 

ne AAP; 

- Bashkëpunoj me rrjete 

të jashtme arsimore ne 

tema qe kontribuojnë 

ne zhvillimin dhe 

përmirësimin e cilësisë 

ne AAP. 

- Kontribuoj ne mënyre 

efektive ne takime ne 

tema me rëndësi për 

AAP. 

- Identifikimin e 

rrjeteve të  

jashtme arsimore 

qe kontribuojnë 

ne zhvillimin dhe 

përmirësimin e 

cilësisë ne AAP. 

 

- Bashkëpunoj 

me rrjete të 

jashtme 

arsimore ne 

tema qe 

kontribuojnë ne 

zhvillimin dhe 

përmirësimin e 

cilësisë ne 

AAP. 

- Kontribuoj ne 

mënyre efektive 

ne takime ne 

tema me rendësi 

për AAP. 

7. Angazhohet 

në rrjete 

profesionale 

- Identifikoj rrjetet 

profesionale dhe 

programet e BE-se qe 

kontribuojnë ne 

zhvillimin dhe 

përmirësimin e cilësisë 

ne AAP; 

- Bashkëpunoj me rrjete 

profesionale qe  

kontribuojnë ne 

zhvillimin dhe 

përmirësimin e cilësisë 

ne AAP; 

- Kontribuoj ne mënyre 

efektive ne takime ne 

tema me rëndësi për 

AAP. 

- Identifikimin 

errjeteve 

profesionale dhe 

programet e BE-

se qe 

kontribuojnë ne 

zhvillimin dhe 

përmirësimin e 

cilësisë ne AAP. 

- Bashkëpunoj 

me rrjete 

profesionale qe  

kontribuojnë ne 

zhvillimin dhe 

përmirësimin e 

cilësisë ne 

AAP; 

- Kontribuoj ne 

mënyre efektive 

ne takime ne 

tema me rendësi 

për AAP. 

8. Angazhohet 

në rrjete 

ndërkombëta

re, 

bashkëpunon 

me projekte 

- Identifikoje rrjetet 

ndërkombëtare qe 

kontribuojnë ne 

zhvillimin dhe 

përmirësimin e cilësisë 

ne AAP; 

- Bashkëpunoj me rrjete 

ndërkombëtare qe 

kontribuojnë me ane te 

projekteve ne 

zhvillimin dhe 

përmirësimin e cilësisë 

ne AAP; 

- Identifikimin e 

rrjetevendërkomb

ëtare qe 

kontribuojnë ne 

zhvillimin dhe 

përmirësimin e 

cilësisë ne AAP. 

 

- Bashkëpunoj 

me rrjete 

ndërkombëtare 

qe kontribuojnë 

me ane te 

projekteve ne 

zhvillimin dhe 

përmirësimin e 

cilësisë ne 

AAP; 

- Kontribuoj ne 

mënyre efektive 

ne takime ne 
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- Kontribuoj ne mënyre 

efektive ne takime ne 

tema me rëndësi për 

AAP. 

tema me rëndësi 

për AAP. 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Pajisjet e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, mjetet mësimore, veglat e punës dhe 

pajisje të tjera të nevojshme për kryerjen efektive të trajnimeve dhe për aktivitete kreative janë 

mjetet kryesore të trajnerëve në kompani. Mjetet do të përdoren duke marrë parasysh tiparet dhe 

karakteristikat e nxënësve/kandidatëve. 

Kushtet e punës mund të rregullohen ne mënyrë plotësuese me anë të masave organizative dhe 

rregullative të ndërmarrjeve dhe IAAP, kornizës ligjore dhe dokumenteve tjera normative që janë 

ne fuqi. 

 

Kërkesat e vlerësimit: 

Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Në varësi të vendit ku trajnimi ndodh dhe/ ose mbi njësinë e veçanta të, ndërmarrjeve dhe IAAP 

të kontraktuara, ofruesit të trajnimit mund ti kërkohet të paraqesin dokumente të ndryshme. Për 

shembull, dokumente që vërtetojnë kompetencat profesionale, etj. 

 

Metodat e vlerësimit:  

Dokumentet, portfolio (përfshirë vetë-analizën), intervista e bazuara në dëshmi. 


