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Njohuri

Aftësi

Kompetenca më të gjera

Njohuri të specializuara, faktike dhe
teorike brenda një fushe pune dhe / ose
studimi dhe vetëdije për kufijtë e
këtyre njohurive;

Një gamë e plotë aftësish njohëse dhe
praktike që nevojiten për të gjetur
zgjidhje krijuese për probleme
abstrakte.

Ushtrimi
i
menaxhimit
dhe
mbikëqyrjes
në
kontekstin
e
aktiviteteve të punës ose studimit aty
ku ka ndryshim të paparashikueshëm
rrethanash;

Përdorimi, përpunimi dhe analiza e Kryerja e operacioneve komplekse me
informacioneve specifike të fushës së anë të veglave të punës, makinerive, Rishikimi dhe zhvillimi i arritjeve
aparaturave, apo pajisjeve të tjera.
vetjake dhe të të tjerëve;
studimit dhe / ose punës;
Demonstrimi i njohurive parimeve, Demonstrimi i aftësive për planifikim,
teorive, metodologjive të aplikuara organizim dhe kontroll të veprimtarive
brenda fushës së studimit;
të punës;
Përdorimi i parimeve të planifikimit, Aftësi për kontroll dhe mbështetje për
organizimit dhe kontrollit të proceseve personelin, duke siguruar shpjegime
në një fushë të veçantë të veprimtarisë; ose udhëzues për të realizuar një
veprimtari specifike.
Njohuri për të zhvilluar kritere
vlerësimi.

Kryerja e tërësinë e detyrave në
rrethana të ndryshme, marrja e
përgjegjësive
manaxheriale
për
performancën e të tjerëve dhe ndarjen
e burimeve;
Punë në mënyrë të pavarur në
rrethana të ndryshueshme, duke
marrë përgjegjësinë për kryerjen e
detyrave individuale dhe atyre të
grupit;
Mbajtja e përgjegjësi
performancën e punës;

së

për

Marrja e përgjegjësisë për përdorimin
e duhur të mjeteve të punës;
1

Komunikimi në mënyrë efektive në
nivele të ndryshme, në gjuhën amtare
dhe në një gjuhë të huaj;
Demonstrimi
i
kuptimit
të
boshllëqeve në njohuritë, shprehitë
dhe kompetencat e veta, dhe marrja e
masave
të
nevojshme
për
përmirësimin e tyre me anë të vetëstudimit dhe pjesëmarrjes në
seminare, trajnime, etj.
4

Njohuri faktike dhe teorike në një Një gamë të gjerë të aftësive njohëse Ushtrimi i vetëmanaxhimit brenda
kontekst të gjerë brenda një fushë dhe praktike për të zgjidhur problemet udhëzimeve të kontekstit të punës
studimi dhe/ose pune;
komplekse;
dhe/ose studimit, të cilat janë
zakonisht të parashikueshme por në
Njohuri të thella teorike faktike në një Demonstrimi i të menduarit kreativ ndryshim;
kontekst të gjerë brenda fushës së dhe aplikimi i metodave dhe mënyrave
studimit dhe/ose të punës;
alternative në situata apo mjedise të Demonstrimi i iniciativës dhe aftësisë
panjohura dhe / ose të njohura;
për t’i vendosur vetes qëllime, për të
Njohuri për mënyrat e përpunimit dhe
planifikuar, për të justifikuar veprimet
përdorimit të informacionit kompleks; Aftësi për të shqyrtuar detyra dhe e tyre, si dhe të marrë përgjegjësinë
probleme në një fushë të punës dhe / për to;
Shprehja e ideve me gojë dhe me ose studimit nga këndvështrime të
shkrim, formulimi i detyrave, ndryshme
sipas
kritereve
të Marrja
e
përgjegjësisë
gjatë
udhëzimeve, shpjegimeve, duke përcaktuara më parë;
monitorimit ose mbikëqyrjen së punës
përdorur terminologjinë përkatëse;
rutinë të të tjerëve;
Aftësi për të transferuar njohuri dhe
Njohuri të thella lidhur me aftësi ndërmjet fushave të ndryshme të Aftësi për të shprehur një qëndrim
demokracinë dhe shoqërinë civile.
studimit ose të punës në kryerjen e kritik dhe për të marrë përgjegjësinë
detyrave komplekse dhe zgjidhjen e duke aplikuar teknologjitë e kërkuara;
problemeve specifike;
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Aftësi për të kryer operacione Punë në mënyrë të pavarur në kushte
komplekse me anë të veglave të punës, të ndryshueshme;
instrumenteve matëse, makinerice dhe
aparaturave;
Aftësi për të marrë vendime lidhur me
kualifikimin e mëtejshëm dhe
Aftësi për të organizuar, kontrolluar zhvillimin e ardhshëm të karrierës
dhe mbështetur personelin, duke bazuar në kompetencat e veta;
dhënë shpjegime ose udhëzime për të
realizuar një aktivitet të veçantë;
Demonstrimi i vetëdijes për mundësitë
e aftësimit të mëtejshëm;
Aftësi për të vlerësuar cilësinë e
produktit përfundimtar, si dhe të Aftësi për punë në mënyrë
performancës së anëtarëve të ekipit;
konstruktive në grupe heterogjene;
Aftësi për të zhvilluar një plan veprimi Aftësi për të vendosur, në mënyrë të
duke përdorur burimet në dispozicion. pavarur, për qasjen e prezantimit të
suksesshëm në publik të llojeve të
ndryshme të informacionit në fushën e
studimit dhe / ose të punës;
Kryerja e detyrave komplekse në
kushte të ndryshueshme dhe marrja e
përgjegjësisë për punën e të tjerëve
dhe zgjidhjen e problemeve specifike;
3

Njohuri të fakteve, parimeve dhe Aftësi bazë njohëse dhe praktike të
koncepteve të përgjithshme në një nevojshme për të përmbushur detyra
fushë studimi dhe/ose pune;
dhe zgjidhur probleme duke përdorur
metoda, material, mjete pune dhe
Njhuri për mënyrën e kërkimit, informacion bazë;
nxjerrjes, përpunimit dhe përdorimit të
llojeve të ndryshme të informacionit; Aftësi për të kryer, në mënyrë të
pavarur, detyrat e mëparshme;

Marrja e përgjegjësive për të kryer
detyrat në punë dhe /ose studim;
Përshtatja e sjelljeve vetjake në
rrethana të caktuara për zgjidhjen e
problemeve;

3

Njohuri për llojet e materialeve,
instrumenteve, veglave të punës, dhe
makinerive, si dhe për ndërlidhjen
midis tyre në një fushë të caktuar
veprimtarie pune;

Aftësi për të marrë vendim për një
ndryshim të caktuar duke ndjekur
rregullat dhe udhëzimet e nevojshme,
në rastet kur kushtet e punës
ndryshojnë;

Njohuri
të
përdorimit
të
termonologjisë përkatëse të fushës së Aftësi për të kryer operacione
studimit.
komplekse me anë veglave të
ndryshme të punës, makinerive
aparatura dhe instrumenteve matëse;

Punë në mënyrë të pavarur në kushte
të ndryshueshme, duke marrë
përgjegjësinë për të kryer detyrën e
caktuar dhe për të vlerësuar
performancën e vet në bazë të
kritereve të përcaktuara më parë;
Demonstrimi i aftësisë për të marrë
vendime në lidhje me arsimin e tij / saj
dhe zhvillimin e ardhshëm të karrierës
përmes
vetëvlerësimit
të
kompetencave të tij / saj;

Aftësi për të kuptuar udhëzime, detyra
dhe shpjegime të ndryshme nga ato të Demonstrimi
i
vetëdijes
për
studiuara më parë;
mundësinë
për
të
vazhduar
kualifikimin e mëtejshëm;
Aftësi për të shpjeguar veprimtaritë e
realizuara, duke propozuar zgjidhje të Gatishmëri për të marrë pjesë në
reja.
trajnime, duke e identifikuar fushën në
të cilën është e nevojshme për të marrë
më shumë njohuri, shkathtësi dhe
kompetenca;
Komunikim në mënyrë efektive me
kolegët, klientët dhe eprorin e
drejtpërdrejtë.
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Zotërim i njohurive themelore faktike Zotërimi i aftësive bazë njohëse dhe
në një fushë të caktuar të studimit dhe praktike të nevojshme për të kryer
/ ose punës;
detyra të thjeshta, për të zgjidhur
probleme rutinë dhe për të realizuar
Njohuti si të sigurojë, përzgjedhë dhe veprimtari rutinë;
përdorë informacion të thjeshtë;

Punë apo studim nën mbikqyerje dhe
me pak pavarësi.
Ushtrimi i veprimtarisë në një shkallë
relative të autonomisë në kontekste të
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Zbatimi i një numri të kufizuar aftësish njohura, duke marrë përgjegjësinë për
Zotërimi i njohurive bazë rrreth për të kryer detyrat më komplekse në kryerjen e njjë detyrë të caktuar;
fushave të rëndësishme sociale (të tilla kontekste të njohura;
si familja, shkolla, mjedisi i punës ,
Veprimtari pune në kontekste të
komuniteti, etj);
Kryerja e operacioneve të thjeshta panjohura në vijim të udhëzimeve me
duke përdorur mjete pune dhe shkrim ose me gojë të mbikëqyrësi;
Njohja e mundësive dhe rreziqeve të makineri të thjeshta;
përdorimit të të teknologjive të
Veprimtari pune rutinë në rrethana të
kërkuara në mënyrë të pavarur.
Aftësi për të orientuar vetveten dhë për pandryshueshme;
të vepruar siҫ duhet në një kontekst të
vecantë.
Demonstrimi i vetëdijes për të vijuar
kualifikimin e tij / saj;
Aftësi për të shpjeguar veprimtari të
cilat ai/ajo nuk mund t’i realizojë, si Shkëmbime informacioni më gojë dhe
dhe arsyen përse.
shkrim;
Komunikimi me sukses në një mjedis
të ndryshueshëm shoqëror dhe
kulturor;
Demonstrimi i nevojës për të marrë
disa kompetenca kyҫe të rëndësishme
(gjuhë amtare, matematikë, shkrimlexim kompjuter, etj);
Punë në grup, duke pranuar dhe
shprehur një opinion dhe / ose kritikë.
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