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Përmbledhje
Qëllimi i këtij raporti është të informojë Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë (MMSR)
dhe Ministrinë e Arsimit dhe Sportit (MAS) mbi ecurinë e aktiviteteve të Agjencisë Kombëtare
të Arsimit, Formimit Profesional dhe Kualifikimeve (AKAFPK) në periudhën 1 janar- 31
dhjetor 2014.
Në këtë periudhë të varësisë së dyfishtë ndërmjet Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë
dhe Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, AKAFPK ka rakorduar planin e saj vjetor të punës në
përputhje me prioritetet e fushës së përgjegjësisë së MMSR-së për arsimin dhe formimin
profesional, ndërsa ka vepruar në përputhje edhe me politikat e arsimit parauniversitar në
tërësi, nën varësinë e MAS.
Për vitin buxhetor 2014, AKAFPK është një institucion nën varësin e MAS dhe i raporton kësaj
të fundit në bazë tre dhe gjashtë mujore.
Raporti në vijim - i ndërtuar në kapituj – prezanton punën e institucionit për periudhën 1
janar-31 dhjetor 2014 duke u fokusuar në:
1.
2.
3.
4.

Zhvillimin dhe gjendjen dhe sfidat e institucionit
Aktivitetet e zhvilluara gjatë periudhës 1 janar-31 dhjetor 2014
Raportin e produkteve (shërbimeve) të ofruara sipas planit të punës së sektorëve
Aneks: Realizimet e detajuara për periudhën 1 janar-31 dhjetor 2014
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Zhvillimi institucional dhe gjendja e AKAFPK-së
Ecuria
Viti 2014 ka qenë një vit tranzicioni për AKAFPK, e cila është përfshirë në të gjithë procesin e
reformimit të sistemit të arsimit dhe formimit profesional me ndryshimin e fushës së
përgjegjësisë nga MAS në MMSR. Megjithatë, AKAFPK ka vijuar punën në zbatim të
funksioneve të saj dhe të planit vjetor në përputhje me buxhetin e miratuar nga MAS.
Në kontekstin e reformimit të sistemit, AKAFPK është angazhuar në bashkëhartimin e
Strategjisë Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020, në hartimin e plan-veprimit të
Strategjisë, posaçërisht në lidhje me prioritetet dhe B dhe D të kësaj Strategjie.
AKAFPK ka mbështetur MMSR-në në konceptimin dhe zbatimin e procesit të reformës,
nëpërmjet angazhimit të saj në procesin e hartimit të akteve nënligjore dhe të të gjitha procesve
të tjera, pavarësisht se ky institucion ka qenë vetë pjesë e një faze tranzicioni.
Në 25 shkurt 2014, me anë të Urdhrit nr. 50 të Ministres së Arsimit dhe Sportit është emëruar
drejtori i ri i AKAFPK-së.
Në po të njëjtën periudhë (26.2.2014), AKAFPK është përfshirë në Shërbimin Civil, pasi ka
përfunduar me sukses procesi i vlerësimit të procedurave të përcaktuara nga Drejtoria e
Administratës Publike me mbështetjen e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në MMSR.
Menjëherë pas emërimit të drejtorit të ri, në institucion janë përcaktuar kriteret e vlerësimit të
punonjësve në përputhje me dispozitat e Ligjit të Nëpunësit Civil dhe Kodin e Punës.
Pas përfundimit me sukses së procedurës së vlerësimit fillestar nga Drejtoria e Administratës
Publike, të gjithë punonjësit e AKAFPK-së kanë marrë konfirmimin e statusit të nëpunësit civil.
Në periudhën 1 janar-30 prill 2014, AKAFPK nuk ka mundur të operacionalizojë buxhetin për
zbatimin e planit vjetor të punës sipas buxhetit vjetor të miratuar nga MAS për vitin 2014, për
shkak të mungesës së bazës ligjore, ose më saktë, të kontradiktës që është krijuar ndërmjet
dispozitave të Ligjit të Prokurimeve Publike dhe profilit të shërbimeve të institucionit.
Gjatë kësaj periudhe (janar-prill 2014), institucioni ka shlyer vetëm detyrimet e prapambetura nga
viti 2013, për të cilat është shpenzuar 1/3 e zërit përkatës të buxhetit të miratuar nga MAS për
aktivitetet e vitit 2014 (zëri 602).
Pas kërkesave dhe vendosjes së procedurave transparente për aktivizimin e buxhetit (me
mbështetjen e Sekretarit të Përgjithshëm të MAS) vetëm në maj 2014 nisi puna për zhvillimin e
të gjitha shërbimeve që AKAFPK duhet të realizojë për vitin 2014.
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Gjatë periudhës maj-dhjetor 2014, janë angazhuar të gjithë sektorët e institucionit që të
përfundojnë në kohë aktivitetet dhe shërbimet për t’u vënë në dispozicion të MMSR-së dhe
shkollave profesionale, por edhe përdoruesve të tjerë të shërbimeve të institucionit. Gjatë kësaj
periudhe, megjithw ndryshimet (shtesa dhe pakësime) e bëra nga Ministria e varësisë (MAS),
ky buxhet ka arritur tw mbwshtesw veprimtaritw e planifikuara të AKAFPK-së në përputhje
me planin e këtij viti.
Të gjitha produktet e realizuara nga AKAFPK për t’u vënë në dispozicion të shkollave dhe
qendrave të formimit profesional i janë përcjellë në rrugë zyrtare dhe në formë elektronike
Sekretarit të Përgjithshëm, Drejtorisë së Arsimit dhe Formimit Profesional në MMSR.
Me hyrjen në fuqi të ndryshimeve në Ligjin Nr. 8872 “Për Arsimin dhe Formimin Profesional
në Republikën e Shqipërisë” ndryshuar me Ligjin 63/2014, AKAFPK po përgatit bazën ligjore
për funksionimin dhe reformimin e institucionit nën varësinë e MMSR-së.
AKAFPK ka identifikuar funksionet e përcaktuara nga Ligji i AFP-së, Ligji i Kornizës Shqiptare
të Kualifikimeve, Strategjia Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020 dhe në bazë të këtyre
funksioneve janë identifikuar dhe paraqitur në projekt-buxhet nevojat për burime njerëzore,
financiare dhe infrastrukturë, të cilat rezultojnë të domosdoshme.
Është hartuar drafti i plan-biznesit të institucionit, i mbështetur në analizën SWOT, i cili mbetet
për t’u plotësuar me planin e veprimit dhe termat financiarë.

Sfidat
AKAFPK është një institucion, puna dhe suksesi i të cilit lidhet ngushtë me mënyrën e
konceptimit të sistemit të arsimit dhe formimit profesional në tërësi. Ndarja e roleve të
institucioneve do të krijonte një profil të qartë të AKAFPK-së.
Zhvillimi i organizatës lidhet ngushtë me funksionet e institucionit nën varësinë e MMSR-së
dhe vendosja e rrugëve të komunikimit ndërinstitucional. Parakusht për këtë mbetet: miratimi
i Vendimit të Këshillit të Ministrave për “Organizmin dhe Funksionimin e AKAFPK-së në
varësi të Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë”, miratimi i organikës dhe i statutit e
rregullores së brendshme.
Gjithashtu, ristrukturimi dhe funksionimi i AKAFPK-së kërkon mbështetje ligjore për
zhvillimin e veprimtarive që kontribuojnë në zbatimin e reformës dhe Strategjisë Kombëtare
për Punësim dhe Aftësi 2014-2020. Në këto kushte, në muajin dhjetor është propozuar një
projekt Vendim i Këshillit të Ministrave për pagesat e bashkëpuntorëve që angazhohen në
realizimin e veprimtarive zhvillimore në fushën e arsimit dhe formimit profesional, në varësi
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tashmë të MMSR-së, duke kërkuar domosdoshmërisht miratimin e zërave për pagesat e
veprimtarive, të cilat nuk ekzistojnë në aktet e deritanishme ligjore dhe nënligjore.
Zhvillimi i burimeve njerezore, përmirësimet në infrastrukturë dhe diversifikimi i burimeve
financiare do të rezultojnë në rritje të kapaciteteve njerëzore në numra dhe cilësi

Aktivitete të tjera të institucionit janar-dhjetor 2014
Në kuadrin e projektit FRAME të zbatuar nga ETF dhe të projektit EU-ILO-IPA 2010,
specialistët e AKAFPK-së janë angazhuar intensivisht në procesin e hartimit të Strategjisë
Kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020, të plan-veprimit dhe të planit të monitorimit të
kësaj strategjie.
Specialistë të AKAFPK-së kanë qenë pjesë e grupeve intervistuese gjatë kryerjes së studimit të
shkollave dhe qendrave të formimit profesional.
AKAFPK është një institucion i përfshirë në shumë forume, grupe pune të institucioneve të BEsë dhe UNESCO-s:
1. Grupi i punës për Arsimin dhe Formimin Profesional në kuadër të strategjisë ET20201
2. Qendra Kombëtare për koordinimin e dy programeve Euroguidance dhe EPALE nën
Erasmus+2
3. Anëtare e rrjetit të agjencive rajonale të arsimit dhe formimit profesional SEEVET Net
4. Pjesëmarrëse (online) në grupin e punës së UNESCO-s për “Rishikimin e
Rekomandimeve mbi arsimin dhe formimin profesional” (qershor-korrik 2014)
5. Bashkëpunëtore e Sekretariatit të ERISEE dhe SEECEL
Në kuadër të nismës së OECD-së për përfshirjen e vendeve të Ballkanit Perëndimor në
studimin PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies),
AKAFP ka marrë pjesë në dy trajnime fillestare dhe është konsultuar – me porosi të MMSR-së
– me projekte dhe donatorë, të cilët mund të ndihmojnë përfshirjen e Shqipërisë në këtë
studim.
AKAFPK në bashkëpunim me ETF-në po realizon studimin e nevojave për kualifikime
profesionale bazuar në nevojat kombëtare dhe rajonale të ekonomisë, informacion i vlefshëm
për të bërë përditësimin e Draftit të Listës Kombëtare të Kualifikimeve Profesionale e cila është
e lidhur me nivelet e Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve.

AKAFPK ka intensifikuar bashkëpunimin me partnerët socialë: shoqatat e biznesit dhe
sindikatat. Në kuadër të veprimtarive për lidhjen dhe bashkëpunimin me biznesin si dhe për

1

Drejtori i AKAFPK-së është nominuar nga Ministrja e Arsimit dhe Sportit si pikë kombëtare kontakti

sipas kërkesës së Komisionit Europian drejtuar përfaqësisë së Republikës së Shqipërisë në Bruksel
2

Vendosur nga Ministria e Arsimit dhe Sportit
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promovimin e Arsimit Profesional, me nismën e MEGATEK, dhe mbështetjen e Ministrisë së
Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, Agjencisë Kombëtare të Arsimit, Formimit Profesional dhe
Kualifikimeve (AKAFPK), e partnerëve të tjerë si GIZ, SWISSCONTACT, VODAFONE, etj., u
organizua “Olimpiada e Aftësive Profesionale” 2014, aktiviteti vjetor më i madh për Arsimin
Profesional në Shqipëri.
Në datën 10 shtator 2014, AKAFPK nënshkroi një Memorandum Bashkëpunimi me
BiznesAlbania dhe kompaninë gjermane të trajnimeve DEKRA me synimin për të aplikuar dhe
zbatuar projekte të përbashkëta në mbështetje të arsimit profesional.
Gjithashtu, AKAFPK do të bashkëpunojë me BiznesAlbania, AITA, GIZ për të mbështetur
qendrën multifunksionale Kamëz në përmirësimin e kurrikulës së drejtimit “Teknologji
informacioni dhe komunikimi”
Drejtori dhe punonjësit e AKAFPK-së kanë qenë pjesë e grupeve të ndryshme të punës të
ngritur nga MMSR dhe ka koordinuar aktivitetin e saj në bashkëpunim të ngushtë me
Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Punësimit dhe Formimit Profesional në MMSR.
Me kërkesën e MAS, AKAFPK është përfshirë në procesin e zhvillimit të Maturës Shtetorëre
(në muajt maj-qershor) dhe në procesin e verifikimit të dokumentacionit të studentëve të
Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL) të mbyllura.
Gjithashtu me kërkesën e MAS, AKAFPK ka bërë vlerësimin e të gjithë teksteve të botuar nga
BOTEM në periudhën 2012-2014 sipas informacioneve të ofruara nga ky institucion dhe portali
ekzistues i arsimit dhe formimit profesional.
Gjatë 17-18 Nëntor 2014 u zhvillua në Tiranë, takimi i përbashkët i Klasterit të Dijes në AFP
(CoK on VET me seli në Rumani) me Rrjetin Rajonal të AFP-së në Europën Juglindore
(SEEVET-Net) organizuar nga ERISEE3 me mbështetjen e AKAFPK. Fokusi i këtij seminari
ishte “Të nxënit bazuar në Punë”- si një çështje prioritare në sigurimin e adresimit te nevojave
të tregut të punës dhe të ekonomisë nga sistemi i AFP-së
Mbështetur në Ligj nr. 117/2014, datë 11.09.2014 për Ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet
Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Republikës së Shqipërisë
në PROGRAMIN “ERASMUS +”, Programi i BE-së për Arsimin, Trajnimin, Rininë dhe Sportin,
AKAFPK ka aplikuar dhe ka fituar projektin mbi “Skemat e Çirakërisë për Punësimin e të
Rinjve në Shqipëri” me nr. 556911-EPP-1-2014-1-AL-EPPKA3-APPREN, dhe edhe në nëntor
2014 është nënshkruar Marrëveshja e Grantit me nr. 2014-3358/001-001 për zbatimin e
veprimtarive të projektit të AKAFPK-së.

3

Education Reform Initiative for South Eastern Europe
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Shërbime të realizuara sipas planit vjetor të punës4
Lista e përshkrimeve të profesioneve të përfunduara (30 Përshkrime profesionesh)
gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2014

216
2220
312
3113
3114
3115
3121
3122
3123
3152
3221
3321
3333
3334
5141
6310
6320
7124
7125
7129
7233
7234
7536
7542
8111
8153
4

Arkitektë, projektues, studiues dhe dizenjues
Infermierë dhe mami
Përgjegjës prodhimi (mbikëqyrës)
Teknikë të inxhinierisë elektrike
Teknikë të inxhinierisë elektronike dhe telekomit
Teknikë të inxhinierisë mekanike
Përgjegjës në minierë
Përgjegjës prodhimi
Përgjegjës ndërtimi
Teknikë peshkimi
Profesioniste infermierë
Përfaqësues sigurimesh
Kontaktues dhe agjentë punësimi
Menaxherë dhe agjentë të pasurive të patundshme
Parukiere/berberë
Prodhues të produkteve bujqësore për nevoja familjare
Prodhues të produkteve blegtorale për nevoja familjare
Instalues dhe riparues të kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse
Punëtorë të pastrimit të konstruksioneve të ndërtesave
Punëtorë ndërtimi të tjerë jo të klasifikuar diku tjetër
Mekanik, montues, riparues të makinave bujqësore dhe industriale
Riparues të biçikletave dhe të tjerë të ngjashëm
Lëkurëpunues, regjës të lëkurës, përpunues të gëzofit dhe të ngjashëm
Punëtorë të lëndëve plasëse dhe shpërthimeve
Minatorë dhe punëtorë të gurores
Punëtorë të makinave qepëse

AKAFPK është një ofrues shërbimesh publike për Ministritë përgjegjëse, për institucionet e arsimit dhe

të formimit profesional. Gjithashtu, në zbatim të Ligjit për Arsimin dhe Formimin Profesional dhe të
Ligjit të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, AKAFPK zhvillon dy instrumente shumë të rëndësishme,
të cilat ofrohen për një përdorim shumë më të gjerë, siç janë: Lista Kombëtare e Profesioneve dhe
Korniza Shqiptare e Kualifikimeve (në përputhje me Kornizën Europiane të Kualifikimeve).
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8155
8156
9311
9313

Punëtorë të makinave të përgatitjes së lëkurës dhe gëzofit
Punëtorë të makinave të prodhimit të këpucëve dhe galanterisë
Punëtorë në miniera e gurore
Punëtorë të ndërtimit të banesave

Lista e përshkrimeve të kualifikimeve profesionale të përfunduara gjatë periudhës
Janar-Dhjetor 2014:
(17 përshkrime kualifikimesh profesionale)






Recepsion, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)
Rrobaqepësi, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)
Peshkim, niveli I në KKKP (niveli II në KSHK)
Modelim, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)
Guidë turistike, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)



Riparim të pajisjeve elektronike, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)



Telekomunikacion, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)



Ferma Bujqësore dhe Blegtorale, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)



Kopshtari, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)



Peshkim, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)



Mbarështim të kafshëve dhe shpendëve, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)



Teknologji e përpunimit të naftës, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)



Llogari, niveli III në KKKP (niveli IV në KSHK)



Frutikulturë, niveli II në KKKP (niveli III në KSHK)

Në kuadrin e mbështetjes së Projektit EU-ILO-IPA 2010




Shërbime Detare në Kuvertë, niveli IV në KKKP (niveli V në KSHK)
Kontrolli Laboratorik i Ushqimit, niveli IV në KKKP (niveli V në KSHK)
Dizenjim mode (Fashion designer), niveli IV në KKKP (niveli V në KSHK)

Standardet e profesioneve dhe analiza e profesionit metodën DACUM të zhvilluara
me mbështetjen e Projektit EU-ILO-IPA 2010:
I.

Në kuadrin e pilotimit të mekanizmit të NJNM në fushën e tekstil-konfeksioneve
dhe galanterisë, u hartuan me pjesëmarrjen e ekspertëve nga bizneset fasone:
 Standardi i profesionit “Teknik Prodhimi”
 Standardi i Profesionit “Kontrollor Cilësie”
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II. Me pjesëmarrjen ekskluzive të përfaqësuesve te ekspertëve të detarisë, si dhe të
stilistëve të modës në vend, u hartuan:



Karta DACUM për “Shërbime Detare në Kuvertë”;
Karta DACUM për “Dizenjues mode” (Fashion Designer).

Lista e skeletkurrikulave të reja për arsimin profesional (8 skeletkurrikula) të
përfunduara gjatë periudhës janar- dhjetor 2014:
1.

Profili “Agrobiznes” Niveli III”.

2.

Profili “Shërbime karrocerie”, Niveli II

3.

Profili “Elektromekanikë” Niveli II

4.

Profili “Teknologjia e prodhimit të verës” Niveli II.

U hartuan edhe katër skeletkurrikula për kualifkimet profesionale pas të mesmes (në
bashkëpunim me Programin EU-ILO-IPA 2010).
5.

Profili “Shërbime detare në kuvertë”, niveli IV

6.

Profili “Instruktor i AFP”, niveli IV.

7.

Profili “Laborator i kontrollit ushqimor”, niveli IV.

8.

Profili “Dizenjim mode”, Niveli IV

Lista e programeve të kurseve të shkurtra profesionale (2 programe) të përfunduara
gjatë periudhës janar- dhjetor 2014:
1.

Profili “Minator dhe Armator” (300 orë).

2.

Profili “Zjarrmëtar” (210 orë).

Lista e materialeve mësimore mbështetëse për lëndët e arsimit profesional (20
materiale mësimore) të përfunduara gjatë periudhës janar- dhjetor 2014:
1.
2.
3.
4.
5.

Për lëndën “Elektroteknikë dhe matje elektrike” kl.10, drejtimi “Elektroteknik”
Për lëndën “Histori e kostumeve dhe e modës”, kl.13, drejtimi “Tekstil Konfeksione”.
Për lëndën “Sistemet moderne në mjetet e transportit”, kl.13 të drejtimit
“Shërbime mjetesh transporti”.
Për lëndën “Kontabilitet”, kl.13 të drejtimit “Hoteleri turizëm”.
Për lëndën “Veglat dhe makinat e përpunimit të drurit”, kl. 10-11 të drejtimit
“Përpunim druri”.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Për lëndën “Përmirësimi ujor dhe sistemimi i tokave”, kl.13 të drejtimit
“Bujqësi”.
Për lëndën “Rrjete kompjuterike”, kl.11 të drejtimit “TIK”.
Për lëndën “Ushqim”, kl. 12, të profileve “Bar restorant” dhe “Kuzhinë
pastiçeri”.
Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat 1-5), të drejtimit “Elektroteknik”.
Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat 6-10), drejtimi “Elektroteknik”.
Për lëndën “Ekonomi ferme”, kl. 11, (temat 1-5) të drejtimit “Ekonomi
bujqësore”.
Për lëndën “Ekonomi ferme”, kl. 11, (temat 6-10) të drejtimit “Ekonomi
bujqësore”.
Për lëndën profesionale “Teknologji ushqimore dhe ftohje”, kl.11, të drejtimit
“Teknologji ushqimore”.
Për lëndën profesionale “Elektroteknikë dhe matje”, kl.11, të drejtimit
“Elektroteknikë”.
Për lëndën “Bazat e kompjuterit”, kl. 10, të drejtimit “Teknologji informimi dhe
komunikimi”.
Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl. 10, (temat 1-9), të drejtimit
“Shërbime mjetesh transporti”.
Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”, kl. 10, (temat 10-16), të drejtimit
“Shërbime mjetesh transporti”.
Për lëndën “Organizimi dhe ligjshmëria në shërbime mjetesh transporti,” kl.13,
(temat 3-11, të drejtimit “Shërbime mjetesh transporti”.
Për lëndën “Gjeologji e përgjithshme”, kl.10, të drejtimit “Gjeologji miniera”.
Për lëndën “Art minerar”, kl.10, të drejtimit “Gjeologji miniera”.

Lista e programeve orientuese dhe instrumenteve të vlerësimit për provimet e niveleve në
arsimin profesional dhe udhëzimet përkatëse
1. 3 programe orientuese për dy drejtime mësimore (të dërguara në MAS)
a) “Ekonomi bujqësore” (niveli I)
b) “Teknologji agroushqimore” (niveli I)
c) “Prodhim bimor” (niveli II)
2. Vlerësim i zbatimit të programeve orientuese dhe zhvillimit të provimeve në të tri
nivelet e arsimit të mesëm profesional (raport i dërguar në MMSR)
3. Udhëzues për grupet e punës për hartimin e bankave të testeve;
4. Gjashtë banka, me nga 200 njësi testi secila, për drejtimet:
a) “Shërbim Mjetesh Transporti”
b) “TIK”
c) “Ndërtim”
d) “Hoteleri-Turizëm”
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5.
6.
7.
8.

e) “Elektroteknikë”
f) “Mekanikë”
“Udhëzues metodik për hartimin e njësive të testit me zgjedhje të shumëfishtë”
(website-i i Agjencisë);
Vlerësim i gjëndjes së vlerësimit të kursantëve në qendrat publike të formimit
profesional (raport i dërgar MMSR);
Hartimi i Udhëzimit për përdorimin e bankës së testeve nga ana e shkollave/qendrave;
Propozim për një model të ri të akreditimit të ofruesve të AFP-së.

Përmirësimi i infrastrukturës dhe i mënyrës së ofrimit të shërbimeve të AKAFPK-së
1. Krijimi i një faqeje të re interneti me adresë www.akafp-al.org/al dhe rifreskim i saj
2. Rregullore e brendshme mbi rekrutimin e bashkëpunëtorëve të jashtëm, miratuar nga
sekretari i përgjithshëm, MAS.
3. Manual mbi mirëmbajtjen dhe rifreskimin e Faqes së re të AKAFPK-së.
4. Plotësimi me informacione dhe me dokumenta (produke) i faqes së re
5. Përgatitja e dokumentacionit për DAP për statusin e Nëpunësit Civil
6. Shlyerja e detyrimeve financiare te prapambetura të vitit 2013, lidhur me aktivitetet e
AKAFPK-së, për zërin “Honorare” në shumën 3365047 lekë.
7. Realizimi i pagesave të aktiviteteve të periudhës janar- dhjetor 2014, në përputhje me
planifikimet vjetore.
8. Projekt buxheti i 2015, 2016, 2017, dërguar në MAS dhe MMSR.
9. Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil” dhe Vendimit nr. 109,

datë 26/02/2014, të Këshillit të Ministrave, “Për vlerësimin e rezultateve në punë
të nëpunësve civil”, u realizua faza e vlerësimit vjetor të stafit të AKAFPK-së.
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ANEKS
Sektori i Profesioneve dhe Kualifikimeve Profesionale. Raport, Janar - Dhjetor 2014
Objektivat sipas planit vjetor
të sektorit
Strategjisë
bashkëpunimeve me projekte
1. Zbatimi i Listës
Kombëtare të
Profesioneve (LKP)

Arritjet gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2014
për arritjen e objektivit vjetor/rezultatet

1.
2.

3.
4.

5.

Bashkëpunim më Zyrën ë Punës Tiranë për
përdorimin e LKP.
Koordinimi i punës me dhomën e fasonëve
për të grumbulluar informacion lidhur me
rishikimin e LKP, si dhe këshillim
përfaqësuesve të kompanive të fasonëve në
përdorimin e LKP në sektorin e tekstilkonfeksioneve
Këshillim përfaqësuesve të industrisë së
minierave në përdorimin e LKP.
Në kuadrin e këshillimit të përdoruesve të
Listës Kombëtare të Profesioneve, lidhur
me mёnyrёn e përdorimit të saj dhe
përshkrimet përkatëse të profesioneve,
takim me përfaqësues të kompanisë së
prodhimit të këpucëve MITO, Berat.
Në kuadrin e rishikimit të Listës Kombëtare
të profesioneve:
Takime në Drejtorinë Rajonale të Punësimit

Problematika/Shënime

Afati i realizimit

Zhvillimi i intervistave
të strukturuara me
perfaqësues të
kompanive te ndryshme
dhe zyrave të punësimit
për të grumbulluar
informacion lidhur me
profesione/pozicione të
munguara në tregun e
punës.

Janar-Prill
Prill-Maj

Maj
Korrik-Gusht

Gusht-Dhjetor
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6.

7.

8.

9.

Durrës, në kompaninë Albartin Shipping
Co në fushën e detarisë, dhe Kantinën e
Durrësit të prodhimit të verës, për të
grumbulluar informacionin për zhvillimin
e profesioneve në këtë rajon.
Vizitë në Kombinatin e Përpunimit të
Thellë të Naftës (KPTHN), në TEC, në
Qendrën e Prodhimit të Naftës Ballsh –
Amonicë, si dhe takim me përfaqësues
të Zyrës së Punësimit, në Ballsh, për të
grumbulluar informacionin për zhvillimin
e profesioneve në këtë zonë.
Vizitë në Kompanitë Birra Korça (prodhimi
i birrës) dhe Tona Co shpk (përpunimi i
mishit), si dhe në Drejtorinë Rajonale të
Punësimit, në Korçë për të grumbulluar
informacionin
për
zhvillimin
e
profesioneve në këtë rajon.
Takime në Drejtorinë Rajonale të Punësimit
Vlorë dhe biznese për të grumbulluar
informacionin
për
zhvillimin
e
profesioneve në këtë rajon, ne kuadrin e
rishikimit
të
Listës
Kombëtare
të
Profesioneve.
Takime në zyrën e punësimit Berat, si dhe
në subjekte të ndryshme private në fushën
e
agropërpunimit,
konfeksioneve,
galanterisë dhe prodhimit të materialeve të
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ndërtimit,
për
të
grumbulluar
informacionin
për
zhvillimin
e
profesioneve në këtë rajon.
10. Përkthime në website-in e ILO të
elementeve të ISCO-2008, në kuadrin e
rishikimit
të
Listës
Kombëtare
të
Profesioneve.
2. Hartimi i përshkrimeve
të profesioneve për nivele
të ndryshme të
kompetencës (sipas LKP)

1. Grumbullim informacioni (në internet dhe
burime të tjera të dhënash), përkthime dhe
përpunim i informacionit për hartimin e
përshkrimit të 30 profesioneve në Listën
Kombëtare të Profesioneve (përkatësisht me
kode 216, 2220, 312, 3121, 3113, 3114, 3115,
3122, 3123, 3152, 3221, 3321, 3333, 3334, 5141,
6310, 6320, 7124, 7125, 7129, 7233, 7234, 7536,
7542, 8111, 8153, 8155, 8156, 9311, 9313).
2. Ndjekja e procedurave për rekrutimin dhe
seleksionimin e grupeve të punës për
hartimin e përshkrimit të 30 profesioneve.
 Përpilimi i njoftimit për pjesëmarrje në
grupet e punës
 Përgatitja e një formulari tip për aplikim.
 Seleksionimi
i
kandidatëve
dhe
përgatitja e kontratave
3. Në bashkëpunim me përfaqësues të minierës
së Bulqizës, u modeluan takimet për
hartimin e 4 përshkrimeve të profesioneve të

Janë hartuar 30
Janar-Dhjetor
përshkrime profesionesh
nga 25 të planifikuara
për t’u hartuar. Ndër to,
4 janë hartuar në
bashkëpunim me
specialistët e kompanisë
“Albchrome“ dhe të
QFP të Lëvizëshme.
Procedura të ngurta
administrative dhe
financiare vështirësojnë
rekrutimin e ekspertëve
të profesionit.

Maj
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industrisë minerare, me kode 3121, 7542,
8111 dhe 9311.
4. Moderimi i takimeve me ekspertë nga biznesi
dhe formatimi i informacionit për
përshkrimin e 30 profesioneve në Listën
Kombëtare të Profesioneve.
3. Rishikimi i draftit të 1. Me mbështetjen e ETF, u zhvilluan takimet
Listës Kombëtare të
konsultative
në
rajonet
e
Korçës,
Kualifikimeve
Gjirokastrës, Vlorës, Fierit, Shkodrës, Lezhës
Profesionale
dhe Durrësit,
me përfaqësues të
organizatave të biznesit, sindikatave, anëtarë
të bordeve të ofruesve të arsimit dhe
formimit profesional, zyrave të punës,
pushtetit vendor dhe përfaqësues të ofruesve
të arsimit dhe formimit profesional publik
dhe privat, universitetit, etj., duke synuar
identifikimin e nevojave për kualifikime në
këtë rajon, në përputhje me prioritet rajonale
të zhvillimit ekonomik dhe tendencat në
punësim.
2. Me mbështetjen e ETF-GIZ, u zhvillua takim
konsultativ në Kamëz me përfaqësues të
partnerëve socialë dhe aktorëve të tjerë për të
evidentuar sektorët dhe profilet në nevojë
për t’u adresuar nga oferta e AFP-së.
4. Hartimi i përshkrimeve
të kualifikimeve

1. Grumbullim informacioni (në internet dhe Janë hartuar 17
burime të tjera të dhënash), përkthime dhe përshkrime

Janar-Dhjetor

Shtator-Dhjetor

Janar-Dhjetor
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5. Veprimtari të tjera në
kuadrin e
bashkëpunimit me

përpunim i informacionit për hartimin e
përshkrimit të 14 kualifikimeve profesionale.
2. Takime në shkollën “Hoteleri-Turizëm”,
“Karl Gega”, “Gjergji Canco”, Shkollën
Teknike Ekonomike në Tiranë, si dhe me
përfaqësues të biznesit për të koordinuar
veprimtarinë për hartimin e përshkrimeve të
kualifikimeve profesionale në fushat e
tekstilit, hotelerisë dhe turizmit, ekonomifinancës, elektronikës, etj.
3.Ndjekja e procedurave për rekrutimin dhe
seleksionimin e grupit të punës për hartimin
e
përshkrimit
të
14
kualifikimeve
profesionale.
 Përpilimi i njoftimit për pjesëmarrje në
grupet e punës
 Përgatitja e një formulari tip për aplikim.
 Seleksionimi
i
kandidatëve
dhe
përgatitja e kontratave
4. Moderimi i takimeve me grupet e punës për
hartimin e 14 përshkrimeve të kualifikimeve
profesionale.
5.Formatimi informacionit për hartimin e
përshkrimit të 14 kualifikimeve profesionale
në nivelet 2 - 4 të KSHK.
Nw kuadrin e projektit EU-ILO-IPA 2010:
1. Kontribut në hartimin e metodologjisë për
zhvillimin e standardeve të profesioneve,

kualifikimesh
profesionale nga 10 të
planifikuara për t’u
hartuar gjatë vitit.
Nga këto, 3 përshkrime
kualifikimesh
profesionale pas të
mesme jane hartuar me
mbështetjen e EU-ILOIPA 2010

Maj-Nëntor
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projektet (EU-ILO-IPA
2010, DEKRA, ETF, etj.)

2. Kontribut në procesin e hartimit të 2
standardeve të profesioneve, në kuadrin e
prezantimit të mekanizmit të Njohjes se të
Nxënit të Mëparshëm”, Projekti EU-ILO-IPA
2010.
3. Takime me përfaqësues së universitetit,
shkollës profesionale “Karl Gega”, dhomave
të fasonëve dhe sindikatave, për hartimin e
standardeve të profesioneve.
4. Pjesëmarrje në procesin e hartimit të dy
standardeve të profesionit, në kuadrin e
prezantimit të mekanizmit të Njohjes së të
Nxënit të Mëparshëm”, Projekti EU-ILO-IPA
2010.
5. Takime me përfaqësues të projektit IPA për
hartimin e skeletkurrikulave për 4 profile në
nivelin pas të mesëm në fushat e tekstilkonfeksioneve,
detarisë,
teknologjisë
ushqimore
dhe
ne
specialitetin
e
instruktorëve të AFP-së.
6. Zhvillimi i konsultës me ekspertë nga fusha e
detarisë për të artikuluar nevojat për
kualifikime në këtë fushë.
7. Organizimi dhe moderimi i një workshopi 2ditor me ekspertë të detarisë për të zhvilluar
analizën e fushës profesionale “Shërbime
detare në kuvertë” me metodën DACUM.
8. Koordinimi i veprimtarive për seleksionimin
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e grupit të punës, moderimi i takimeve dhe
formatimi i informacionit për hartimin e
përshkrimit të kualifikimit profesional
“Shërbime detare në kuvertë” (niveli i pestë
në KSHK).
9. Koordinimi i veprimtarive për seleksionimin
e grupit të punës, moderimi i takimeve për
hartimin e përshkrimit të kualifikimit
profesional
“Kontroll
Laboratorik
i
Ushqimit” (niveli i pestë në KSHK).
10.
Koordinimi
i
veprimtarive
dhe
moderimi i takimeve të grupit të punës për
hartimin e përshkrimit të kualifikimit dhe
formatimi i informacionit për kualifikimin
profesional “Kontroll laboratorik ushqimor”
(niveli i pestë në KSHK).
11. Koordinimi i veprimtarive dhe zhvillimi i
ëorkshopit 2-ditor DACUM për profesionin
“Dizenjues
mode”
në
fushën
e
konfeksioneve.
12. Koordinimi i veprimtarive për hartimin e
përshkrimit të kualifikimit profesional
“Dizenjim Mode”, Niveli i pestë në KSHK.
13. Koordinimi i veprimtarive, dhe modelimi i
takimeve për hartimin e përshkrimit të
kualifikimit profesional “Dizenjim Mode”,
Niveli i pestë në KSHK.
14. Formatimi i informacionit për hartimin e
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përshkrimit të kualifikimit “Dizenjim mode”
(niveli i pestë në KSHK).
15. Takim me ekspertin e projektit EU-ILO-IPA
2010, në kuadrin e misionit të tij për
mbështetjen e AKAFPK.
16.
Ne kuadrin e ETF:
17. Me mbështetjen e ETF, pjesëmarrje në
EUROSKILLS 2014, Lille, France, për te parë
mundësinë e një anëtarësimi të mundshëm të
Shqipërisë në këtë event ndërkombëtar.
18. Pjesëmarrje në “FRAME Foresight Peer
Learning Activity” në Maltë e Torino,
organizuar nga ETF.
19. Në kuadrin e studimit të gjendjes së
shkollave/qendrave të organizuar nga GIZ
dhe ETF, vizitë në 15 shkolla dhe qendra të
formimit profesional, për të intervistuar
drejtuesit dhe vëzhguar mjediset.
20. Në kuadrin e studimit të gjendjes së
shkollave/qendrave të organizuar nga GIZ
dhe ETF, takim i grupit të punës për të bërë
vlerësimin final të ofruesve të AFP-se sipas
kritereve të eficiencës se brendshme dhe
efektivitetit te jashtëm.
21. Takim me përfaqësues të ETF për të
pasqyruar situatën e deritanishme në
zhvillimin e KKKP si nënsektor i KSHK, si
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dhe për të artikuluar nevojat e SPKP në këtë
drejtim.
22. Pjesëmarrje në Konferencën “Making Better
Qualifications” në Bruksel, organizuar nga
ETF.
23. Pjesëmarrje në Konferencën “Skills and
Qualifications” në Bruksel, organizuar nga
KE.
Në kuadrin e SECEEL:
24. Kontribut në grupin e punës për hartimin e
rezultateve të të Nxënit për Sipërmarrjen, në
nivelin ISCED 3, organizuar nga SEECEL.
DEKRA:
25. Pjesëmarrje në ceremoninë për nënshkrimin
e Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet
AKAFPK, DEKRA Academy dhe Biznes
Albania, si dhe ndjekja e dy takimeve
konsultative për bashkëpunimin potencial.

6. Veprimtari të tjera në
kuadrin e
bashkëpunimit me

Cultural Heritage Without Borders
26. Takim me përfaqësues të “Cultural Heritage
Without
Borders” për
zhvillimin
e
kualifikimeve në fushën e restaurimit, në
Gjirokastër.
1. Kontribut në grupin e punës për hartimin e
strategjisë Kombëtare për Punësim dhe
Aftësim 2014-2020.

Janar-Dhjetor
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MMSR, MAS dhe
institucione të tjera

2. Pjesëmarrje në vizitën studimore në Vienë,
për të grumbulluar informacion lidhur me
zhvillimin e skemës së çirakërisë në AFP.
3. Pjesëmarrje në vizitën studimore në
Hamburg, për të grumbulluar informacion
lidhur me qasjen e administrimit të ofruesve
të AFP në këtë vend.
4. Pjesëmarrje në Olimpiadën e Aftësive,
organizuar nga MEGATEK.
5. Asistencë MAS, për verifikimin e dosjeve të
studentëve të Universiteteteve të mbyllura
6. Vizitë në shkollën profesionale “Çarls
Telford Erikson” Golem për të analizuar
gjendjen e saj, si dhe për të studiuar
mundësitë për mbështetje.
7. Pjesëmarrje në analizën 3-mujore të
veprimtarisë së DRFP, në Shkodër.
8. Pjesëmarrje në takimin “Mundësitë për
përmirësimin e procedurave të licencimit të
subjekteve private që ofrojnë formim
profesional”, organizuar nga MMSR.
9. Pjesëmarrje në procesin e monitorimit të
maturës shtetërore.
10. Kontribut në trajnimin për integrimin gjinor
në zhvillimin e kualifikimeve dhe në tregun
e punës.
11. Përgatitja e komenteve dhe sugjerimeve për
draftet e akteve ligjore dhe nënligjore që
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7. Veprimtari të tjera në
mbështetje të AKAFPK

lidhen me ligjin e rishikuar të AFP, të
hartuara nga një grup pune në MMSR.
12. Takim me përfaqësues të MMSR për qasjen
e zhvillimit të kurseve të formimit
profesional.
13. Pjesëmarrje dhe prezantim në konferencën
“Të nxënit në punë”, e organizuar nga
ERISEE në Tiranë.
14. Pjesëmarrje dhe prezantim në konferencën e
parë vjetore “Aftësi më të larta dhe punë më
të mirë për të gjithë”, organizuar nga ILOIPA 2012.
15. Pjesëmarrje në takimin konsultativ për
kuadrin ligjor në AFP, organizuar nga ETF.
16. Prezantime të ndryshme në konferenca,
simpoziume, media, etj. për çështje të AFPsë në vend.
1. Zhvillimi i metodologjisë për të përgatitur
analizën SWOT të Sektorit, dhe grumbullim
i strukturuar i informacionit nga secili
punonjës i sektorit, në kuadrin e e hartimit
të nje plani zhvillimit të AKAFPK.
2. Përpilimi i objektivave individuale të secilit
punonjës në sektor, sipas formatit të DAP,
për qëllim të vlerësimit të performancës së
stafit dhe ndjekja e procedurës për
vlerësimin e stafit.
3. Plotësimi i formularëve për shërbimet publike

Janar-Dhjetor
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që ofrohen nga SPKP, në kuadër të veprimtarisë
së AKAFPK-së.

4. Kontribut në kuadrin e komisionit të
prokurimeve me vlera të vogla.
5. Përpilimi i projekt-buxhetit për sektorin e
Profesioneve
dhe
Kualifikimeve
Profesionale.
6. Përgatitja e draft-propozimit për zërat
financiare në mbështetje të veprimtarisë së
sektorit në të ardhmen.
7. Përpilimi i një programi pune për
mentorimin e praktikantit të përcaktuar për
të bërë praktiken ne Sektor, mentorimi i
përditshëm në përputhje me programin dhe
nevojat
e
Sektorit
dhe
vlerësimi
përfundimtar i praktikantit.
8. Përpilimi i planeve dhe raporteve periodike
për ecurinë e veprimtarisë së sektorit.
9. Mbështetje për plotësimin e faqes së
internetit të AKAFPK.
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Sektori i Sekeltkurrikulave dhe Standardeve të Trajnimit të Mësuesve. Raport, Janar - Dhjetor 2014
Objektivat sipas planit
vjetor të sektorit
Strategjisë
bashkëpunimeve me
projekte
I. HARTIMI I

Arritjet gjatë periudhës Janar - Dhjetor për
arritjen e objektivit vjetor/rezultatet

Problematika/Shënime

Afati i
realizimit

Mars –Dhjetor
2014

DOKUMENTACIONIT
KURRIKULAR.
1. Hartimi i 7
Skeletkurrikulave të
kualifikimeve
profesionale të AP.

- U krye analiza e nevojave për skeletkurrikula
të reja.
- U hartuan kriteret, u bënë njoftimet, u
përzgjodhën antarët e grupeve dhe vijoi puna
për hartimin e 4 Skeletkurrikulave të reja për
vitin shkollor 2014-2015:
1. Profili “Agrobiznes” Niveli III”.

Megjithëse njoftimet ishin bërë për
hartimin e 7 Skeletkurrikulave të reja,
për 3 prej tyre Komisioni nuk
përzgjodhi antarë grupesh sepse:
- Për Skeletkurrikulin e Profilit

2. Profili “Shërbime karrocerie”, Niveli II

- Për Skeletkurrikulin e Profilit

III, nuk u paraqit asnjë kandidaturë.
“Marketing bujqësor”, Niveli III, u

4. Profili “Teknologjia e prodhimit të verës”

gjykua që ky profil mbulohet nga

- U hartuan edhe 4 skeletkurrikula për
kualifkime profesionale pas të mesmes (në

2014

“Mbrojtje e mjedisit pyjor”, Niveli

3. Profili “Elektromekanikë” Niveli II
Niveli II.

Mars –Dhjetor

Profili “Agrobiznes”, niv. III.
- Për Skeletkurrikulin e Profilit
“Teknologjia e prodhimit të verës”,
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bashkëpunim me Programin EU-ILO-IPA 2010)

Niveli II, u gjykua që ky profil

1. Profili “Shërbime detare në kuvertë”, niveli

mbulohet nga Profili “Teknologji e

IV

prodhimit të pijeve”, niv. II.

2. Profili “Instruktor i AFP”, niveli IV.
3. Profili “Laborator i kontrollit ushqimor”,
niveli IV.
4. Profili “Dizenjim mode”, Niveli IV

2. Përgatitja e 7 paketave
mësimore mbështetëse
për zbatimin e lëndëve
dhe moduleve
profesionale të AP

- Janë marrë informacione nga shkollat
profesionale në 8 qytetet kryesore, në lidhje me
zbatimin e skeletkurrikulave të AP dhe është
përgatitur Raporti përkatës.
- Fillimisht u hartuan 2 Paketa mësimore dhe më
pas u analizuan nevojat, si dhe u përcaktua lista
e 18 Paketave mësimore mbështetëse të tjera për
tu hartuar.
- U përcaktuan kriteret për autorët, u shpallën
njoftimet, u përcaktuan dhe u kontraktuan
autorët për hartimin 18 Paketave mësimore.
- Në total, u hartuan 20 Paketa mësimore:
1. Për lëndën “Elektroteknikë dhe matje
elektrike” kl.10, drejtimi “Elektroteknik”
2. Për lëndën “Histori e kostumeve dhe e
modës”, kl.13, drejtimi “Tekstil Konfeksione”.
3. Për lëndën “Sistemet moderne në mjetet e
transportit”, kl.13 të drejtimit “Shërbime

-

Fillimisht u planifikuan 7 Paketa
mësimore për tu hartuar, më pas u
shtuan edhe 13 paketa të tjera për
tu hartuar me fondet që u bënë
disponibël nga pakësimi i numrit
të skeletkurrikulave të
planifikuara për tu hartuar.

Mars –Dhjetor
2014
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mjetesh transporti”.
4. Për lëndën “Kontabilitet”, kl.13 të drejtimit
“Hoteleri turizëm”.
5. Për lëndën “Veglat dhe makinat e përpunimit
të drurit”, kl. 10-11 të drejtimit “Përpunim
druri”.
6. Për lëndën “Përmirësimi ujor dhe sistemimi i
tokave”, kl.13 të drejtimit “Bujqësi”.
7. Për lëndën “Rrjete kompjuterike”, kl.11 të
drejtimit “TIK”.
8. Për lëndën “Ushqim”, kl. 12, të profileve “Bar
restorant” dhe “Kuzhinë pastiçeri”.
9. Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat
1-5), të drejtimit “Elektroteknik”.
10. Për lëndën “Makinat elektrike”, kl. 11 (temat
6-10), drejtimi “Elektroteknik”.
11. Për lëndën “Ekonomi ferme”, kl. 11, (temat 15) të drejtimit “Ekonomi bujqësore”.
12. Për lëndën “Ekonomi ferme”, kl. 11, (temat 610) të drejtimit “Ekonomi bujqësore”.
13. Për lëndën profesionale “Teknologji
ushqimore dhe ftohje”, kl.11, të drejtimit
“Teknologji ushqimore”.
14. Për lëndën profesionale “Elektroteknikë dhe
matje”, kl.11, të drejtimit “Elektroteknikë”.
15. Për lëndën “Bazat e kompjuterit”, kl. 10, të
drejtimit “Teknologji informimi dhe
komunikimi”.
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3. Hartimi i Programeve
të Kurseve të Formimit
Profesional (me kërkesë
të MMSR)

16. Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”,
kl. 10, (temat 1-9), të drejtimit “Shërbime
mjetesh transporti”.
17. Për lëndën “Njohuri për mjetet e transportit”,
kl. 10, (temat 10-16), të drejtimit “Shërbime
mjetesh transporti”.
18. Për lëndën “Organizimi dhe ligjshmëria në
shërbime mjetesh transporti,” kl.13, (temat 311, të drejtimit “Shërbime mjetesh
transporti”.
19. Për lëndën “Gjeologji e përgjithshme”, kl.10,
të drejtimit “Gjeologji miniera”.
20. Për lëndën “Art minerar”, kl.10, të drejtimit
“Gjeologji miniera”.
- U përcaktua një format për programet e
kurseve të shkurtra profesionale.
- U hartuan Programet e Kurseve për:
1. “Minator dhe Armator” (300 orë)
2. “Zjarrmëtar” (210 orë)
- U përgatit një plan veprimtarish për Analizën e
gjendjes së kurseve të shkurtëra në DRFPP-të.
- U hartua një pyetësor për mbledhje të dhënash.
- U vizituan 10 DRFPP-të dhe u morën të dhëna
për to.
- U përgatit një Raport paraprak dhe më pas,
Raporti përfundimta për gjendjen e kurseve të
shkurtëra në DRFPP-të, me rekomandimet

Këto programe u hartuan me kërkesë
të MMSR dhe në bashkëpunim me
specialistët e kompanisë “Albchrome“
dhe të QFP të Lëvizëshme.

Mars –Dhjetor
2014

Qershor –
Nëntor 2014
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përkatëse.
II.VEPRIMTARI NË
KUADRIN E
BASHKËPUNIMEVE
1. Kontribute në kuadrin e
angazhimit nga MMSR
dhe MAS për aspekte të
ndryshme të AFP

Janar-Dhjetor
2014
- Është realizuar pjesmarrja dhe janë dhënë
kontribute (prezantime, diskutime, biseda në
TVSH dhe media të tjera) në takime të ndryshme
të organizuara nga MMSR, aktorë dhe donatorët
e ndryshëm, në lidhje me aspekte të reformimit
të AFP.
- Janë dhënë kontribute në rishikimin e Ligjit të
AFP dhe hartimin e të akteve nënligjore
përkatëse.
- Janë dhënë kontribute në rishikimin e “Planit të - Fidbek mbi pikat B dhe D që lidhen
veprimit dhe treguesve për strategjinë
me veprimtaritë e AKAFPK
kombëtare për punësim dhe aftësi 2014-2020 –
SHQIPËRI”.
- Eshtë përgatitur plani i punës për Praktikantin
e caktuar në sektor nga MMSR, është udhëzuar
dhe mbikqyrur realizimi i kësaj praktike.
- Angazhime në MAS për monitorimin e

Janar –
Dhjetor

- Korrik –
Gusht 2014
Qershor 2014

Maturës Shtetërore dhe për plotësimin e dosjeve
të studentëve të fakulteteve të mbyllura.
- Eshtë përgatitur një Udhëzim për shkollat
profesionale, në kuadrin e vitit shkollor 2014-15.
- Takim në MMRS në lidhje me aspektet
normative të infrastruktures së AFP, si dhe të

- Shtator 2014
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1.

2.Kontribute në grupet e
ngritura nga projektet e
ndryshme, si Projekti
AlbVET (Swisscontact),
GIZ, K-education, ILOIPA-EU, HIBB, DEKRA
etj.

strukturës e kodimit të programeve të kurseve të
shkurtëra.
- Takim në shkollën e Minierës, Bulqizë,
udhëzime për drejtues/mësues, Raport i gjendjes
për MMSR.
- Takime dhe kontribute në përbërje të grupit të
Maturës Shtetërore, ngritur nga MAS
- Pjesmarrje dhe kontribute në takimet me
përfaqësues të projektit EU-ILO-IPA 2010
- Pjesëmarrje dhe prezantim në Konferencën për
Arsimin dhe Zhvillimin e qëndrueshëm (Keducation).
-Takime me përfaqësues të GIZ dhe të AP të
Kosovës për tekstet mësimore të AP.
- Pjesmarrje në takimin përmbyllës të projektit të
Sëisscontact për Instalues Termohidraulik (në
Elbasan).
- Takim për mundësitë e hapjes së një shkolle
për TIK me mbështetjen e Qeverisë Austriake.
- Takim me përfaqësues të ETF.
- Takime me ekspertë të ILO për kurset
postsekondare dhe komente për planin e
veprimtarive.
- Takime në kuadrin e përzgjedhjes së teksteve
që do të botohen nga GIZ.
- Kontribute për trajnimin didaktik të
instruktorëve të QFP-ve, mbështetur nga ADA.
- U krye pjesmarrja dhe prezantimi në

-Nëntor 2014

-Dhjetor 2014
Mars –
Shtator 2014

- Takime për metodologjinë e hartimit
të skeletkurrikulave të arsimin pas të
mesëm.
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3.Kontribute në kuadrin e
bashkëpunimit me

Workshopin për Trajnimin e Instruktorëve të
AFP, organizuar nga projekti EU-ILO-IPA 2010
- U kryen takime me ekspertë të EU-ILO-IPA
2010 në kuadrin e programit për Trajnimin e
instruktorëve të AFP.
- Janë bërë komentë për kurrikulin e TIK të
shkollës austriake në Tiranë.
- U krye takim me ekspertin gjerman (Z.Ëeis)
për aspektet kurrikulare të drejtimit “Tekstil
konfeksione”.
- U dhanë kontribute në Ëorkshopin e
organizuar nga SEED për aspekte të barazisë
gjinore në arsim dhe në kurrikulat e AFP.
-Takim me përfaqësues të Fondacionit për
Trashëgiminë Kulturore në kuadrin e kurseve
profesionale për restaurues.
- U kryen takime me ekspertë të GIZ në lidhje
me pilotimin e një programi të ri për TIK.
- U krye një vizitë në Hamburg, HIBB, në lidhje
me fillimin e zbatimit të projektit nin e
ERASMUS+
- U krye një takim me përfaqësues të IFOA-Itali
- U krye një takim me përfaqësues të GIZ në
lidhje me mbështetjen e shkollës së Golemit.
- U kryen takime dhe prezantime me
përfaqësues të DEKRA
- Kontribut për hartimin e rregullores së
brendshme për përzgjedhjen e

- Hartimi i referencave për
bashkëpunëtorë të jashtëm për

- Mars –
Shtator 2014
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sektorët e tjerë të
AKAFPK dhe me
Institucionet e tjera
(IZHA, AKP, ISHA,
SHKP, BOTEM etj.).
2.

bashkëpunëtorëve të jashtëm.
- Hartimi i përshkrimeve të punës së Sektorit të
SSTM dhe plotësimi i dokumenteve të
Vlerësimit të punonjësve të Sektorit.
- Pjesëmarrje në prezantimin e kornizës
kurrikulare të arsimit parauniversitar nga IZHA
- Takime me BOTEM për përcaktimin e teksteve
mësimore të AP për tu botuar.
- Janë dërguar në BOTEM tekstet mësimore për
lëndët “Bazat e Sipërmarrjes”, kl.13 dhe “Bazat e
bujqësisë organike”, kl.13 të drejtimit mësimor
“Bujqësi.
- Është realizuar trajnim 2 ditor i mësuesve të
shkollës teknike “Harry Fultz”, për bazat e
didaktikës.
- Eshtë realizuar pjesmarrja në monitorimin e
provimeve të maturës shtetërore.
- U përgatit draft-buxheti i Sektorit për 2015
- U përgatit një propozim për vlerat e pagesave

hartimin/rishikimin e
skeletkurrikulave dhe materialeve
mësimore në AFP.

për konsulentët që angazhohen në hartimin e
produkteve të Sektorit.
- U përgatitën objektivat e specialistëve të
Sektorit, në kuadrin e dokumentacionit për
Vlerësimin.
- Janë futur në faqen e internetit të AKAFPK të
gjitha skeletkurrikula e AP dhe po plotësohet
kjo faqe me produkte të tjera të Sektorit.
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4.Kontribute (prezantime,
diskutime, përgatitje
materialesh, etj) në
kuadrin e pjesmarrjes në
veprimtari të ndryshme
kombëtare dhe
ndërkombëtare
(konferenca, takime,
ëorkshope etj.).

3.

III. RAPORTIME

- Eshtë punuar për përgatitjen e një VKM për
tarifat e pagesave të AKAFPK.
- Eshtë plotësuar dokumentacioni i nevojshëm
për njoftimet, kontratat dhe pagesat, për
produketet e sektorit.
- Kontribute në konkursin “Olimpiada e Aftësive
Profesionale”, në hartimin, monitorimin dhe
vlerësimin e testit teorik të konkurimit për
drejtimet mësimore “Bujqësi”, “Ndërtim”,
“Elektroteknikë”.
- Është kryer vizita studimore në panairin
“DIDACTA”, Shtutgard – Gjermani.
- Pjesmarrje në bisedë për AP (në Top Shoë)
- U realizua pjesmarrja dhe u bë një prezantimim
për “Mësimin bazuar në punën” në Takimin
ndërkombëtar rajomal në Tiranë, në kuadrin e
ERISEE.
- U realizua pjesmarrja në Kongresin për
“Përkujdesjen ndaj moshës së tretë”, në Tiranë.
- U realizua pjesmarrja në takimin për Maturën
shtetërore, 2013-14.
- Raportime javore
- Raportime mujore për Sektorin e SSTM.

Veprimtari të kryera në bashkëpunim
me MEGATEK dhe donatorët.

Takime ditore e javore të kryera me
Sektorët e tjerë sipas nevojave.
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Sektori i Vlerësim-Certifikimit të Nxënësve& Akreditimit të Ofruesve të AFP-së. Raport, Janar-Dhjetor 2014
Objektivat sipas planit vjetor të
sektorit
Strategjisë
bashkëpunimeve me projekte
2. Programet orientuese dhe
provimet përfundimtare.

Arritjet gjatë periudhës Janar- Dhjetor 2014 për
arritjen e objektivit vjetor/rezultatet

Aspektet e vlerësimit të nxënësve në AP:
- Përgatitja e një relacioni shpjegues për
ndryshimin e disa neneve të Dispozitave
Normative për Arsimin Parauniversitar, që kanë
lidhje me vlerësimin përfundimtar të nxënësve
në arsimin profesional dhe dërgimi në MAS për
procedurat e miratimit.
Përgatitja e programeve orientuese:
- Përgatitja e materialeve (template,
skeletkurrikul) në version elektronik, për çdo
grup pune.
- Moderimi i hartimit të programeve orientuese
– 9 takime me grupet e punës - për 2 drejtime
mësimore (“Ekonomi bujqësore”, “Teknologji
agroushqimore”), Niveli I dhe 1 profil
(“Prodhim bimor”), Niveli II dhe dërgimi në
MAS dhe MMSR për miratim.
- Përgatitja e CD me të trija programet
orientuese dhe dorëzimi sektorit të
Administratës për hedhjen në ëebsite-in e
AKAFPK-së.

Problematika/Shënime

Afati i
realizimit

Prill

Maj

Maj

Maj
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Aspektet cilësore të programeve orientuese:
- Hartimi i grafikut të vizitave në 17 shkolla
profesionale në ditët e provimeve
përfundimtare për teorinë dhe praktikën
profesionale. Fokusi: cilësia e programeve
orientuese, mënyra e zbatimit nga shkollat,
cilësia e udhëzimeve nga AKAFPK si dhe
nevojat për udhëzime shtesë, njësi testi të
gatshme etj.
- Realizimi i 24 vizitave në 17 shkollat dhe
marrja e informacionit përkatës mbi çështjet në
fokus.
- Hartimi i informacionit për vizitat e kryera.
- Finalizimi i raportit përmbledhës për vizitat e
kryera në të dyja fazat: Maj - Qershor dhe
dërgimi MMSR-së.
Bankat e testeve për provimet përfundimtare:
- Përgatitja e një udhëzuesi për grupet e punës.
- Pasurimi i udhëzimit për grupet e punës, me
shembuj konkretë për çdo tip njësie testi.
- Përgatitja e paketës së punës (template,
program orientues, specifikime teknike) në
version elektronik, për grupet e punës për
hartimin e bankës së testeve në drejtimet
mësimore të Nivelit I: “Shërbim Mjetesh
Transporti”, “TIK”, “Hoteleri-Turizëm”,
“Elektroteknikë”, “Mekanikë” dhe “Ndërtim”.
- Konceptimi dhe përgatitja e data base-it
përkatës.

Maj

Maj - Korrik

Korrik
Korrik

Korrik
Tetor
Korrik - Shtator

Gusht
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- Përgatitja e kontratave të shërbimit, për
bashkëpunëtorët e SVCA-së që u shpallën fitues
për hartimin e bankave të testeve për drejtimet e
mësipërme.
- Moderimi i hartimit të bankës së testeve –
takime me grupet e punës - për 6 drejtimet
mësimore të sipërpërmendura.
- Përpunimi i bankave të testeve për drejtimet
mësimore të Nivelit I:
1. “Shërbim Mjetesh Transporti” (200 njësi testi)
2. “TIK” (200 njësi testi)
3. “Hoteleri-Turizëm” (200 njësi testi)
4. “Elektroteknikë” (200 njësi testi)
5. “Mekanikë” (200 njësi testi)
6. “Ndërtim” (200 njësi testi)
dhe përgatitja e tyre për hedhje në Web Site-in e
AKAFPK-së.
- Hartimi i Udhëzimit për përdorimin e bankës
së testeve nga ana e shkollave/qendrave.
Vlerësimi i kursantëve në qendrat e formimit
profesional:
- Përgatitja e një pyetësori për vlerësimin e
kursantëve në qendrat publike të formimit
profesional, në kuadër kjo të një studimi të
gjendjes së vlerësimit të kursantëve në këto
qendra.
- Takime me përfaqësues të Qendrës
Profesionale të Lëvizshme, DRPFP 1, DRPFP 4,
Elbasan dhe përpunimi i informacionit në bazë

Korrik, Shtator

Korrik - Dhjetor

Tetor-Dhjetor

Dhjetor

Korrik

Korrik – Shtator
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të pyetësorit të përgatitur dhe për qendrat
Durrës, Korçë, Shkodër, Fier, Gjirokastër dhe
Vlorë.
- Përgatitja e raportit të ndërmjetëm dhe final.
Udhëzimi për zbatimin e kurrikulit në shkollat
profesionale:
- Rifreskimi dhe plotësimi i Udhëzimit për shkollat
për aspektet e vlerësimit të nxënësve, në përputhje
me ndryshimin e bazës ligjore dhe zhvillimet e
tjera në Arsimin Profesional.

Shtator-Dhjetor

Gusht

3. Përditësimi i dokumentacionit
të certifikimit të nxënësve për
drejtimet/profilet mësimore të reja

1. Përgatitja e Listës së kompetencave
profesionale për certifikatat e niveleve për:
- drejtimin mësimor “Ekonomi bujqësore,
Niveli I”;
- drejtimin mësimor “Teknologji
agroushqimore, Niveli I”;
- profilin mësimor “Prodhim bimor, Niveli II”.
2. Dërgimi në Ministri për procedim të
mëtejshëm.

Qershor

4. Modeli i akreditimit të ofruesve
të AFP-së

- Përgatitja e propozimit për një model të ri të
akreditimit të ofruesve të AFP-së.

Maj - Qershor

4. Olimpiada e Aftësive
Profesionale në MEGATEK

- Realizimi i 15 prezantimeve në kuadër të
Olimpiadës së Aftësive Profesionale, që
mbështetet nga kompania “MEGATEK”.
- Përgatitja e raportit për fazën e parë të
organizimit të Olimpiadës së Aftësive
Profesionale, që mbështetet nga kompania

Mars

Mars
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“MEGATEK” dhe dërgimi MMSR-së.
- Trajnimi i pjesëmarrësve në Olimpiadën e
Aftësive Profesionale, që mbështet kompania
MEGATEK, për të gjitha profilet pjesë e kësaj
Olimpiade.
- Grumbullimi i të gjitha testeve teorike,
praktike dhe çelsave (zgjidhjet), të përdorura në
Olimpiadën e Aftësive Profesionale, si dhe të
gjitha tabelave të vlerësimit nga komisionet.
- Përgatitja e dosjes me të gjithë
dokumentacionin (testet teorike dhe praktike,
çelsi i zgjidhjes si dhe rezultatet e fituesve, me
pikët përkatëse, sipas drejtimeve/profileve, si
dhe CD me foto) për Olimpiadën e Aftësive
profesionale, MEGATEK.
5. Plotësimi i dokumentacionit për
shërbimet publike

6. Përshkrimet e punës dhe
vlerësimi

Kartelat e shërbimeve publike që ofron
AKAFPK:
- Plotësimi i formularëve për shërbimet publike
që ofrohen nga SVCA, në kuadër të veprimtarisë
së AKAFPK-së.
- Rishikimi dhe plotësimi i kartelave të shërbimeve
publike të SVCA-së.
- Studimi i të gjithë paketës së marë nga DAP-i
(legjislacion, udhëzime, formate etj.) për mënyrën
e plotësimit të formateve për përshkrimin e
vendeve të punës.
- Plotësimi i formateve të gatshme, të DAP-it për
përshkrimin e vendeve të punës të Sektorit të
Vlerësim-certifikimit të nxënësve dhe Akreditimit

Mars

Qershor

Qershor

Qershor

Gusht

Qershor

Qershor
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të ofruesve të AFP-së.
- Njohja me procedurën e vlerësimit të stafit.
- Vlerësimi i çdo anëtari të sektorit në bazë të
objektivave individuale, për periudhën JanarDhjetor 2014.

7. Plani i biznesit për AKAFPK

1. - Studimi i materialeve udhëzuese për hartimin
e planit të biznesit të AKAFPK-së.
2. - Kontribut për hartimin e vizionit, misionit dhe
pjesëve të tjera të këtij plani.
3. - Hartimi i objektivave individuale, për çdo
anëtar të sektorit, për periudhën gusht-dhjetor
2014.
- Hartimi i projekt buxhetit për vitin 2015.

8. Projekt-buxheti

Dhjetor
Dhjetor

Korrik

Korrik
Korrik

Korrik

.

9. Rishikimi i bazës ligjore që
lidhet me funksionet e AKAFPK-së

Kontribut për rishikimin e drafteve:
- VKM për statusin e institucioneve të AFP-së.
- Udhëzim i përbashkët (MAS dhe MMSR) për
transferimet nga një nivel/drejtim i AP në arsimin
e mesëm të lartë ose nga arsimi i mesëm i lartë në
arsimin profesional në Republikën e Shqipërisë
- Rregullore e shkollave profesionale publike.
- Bordet e shkollave dhe qendrave të formimit
profesionale.
- Emërimet në institucionet e AFP-së.
- Akreditimi i programeve dhe ofruesve të AFP-së.
(2 drafte)
- VKM për AKAFPK-në (2 drafte)
- Licensimi i institucioneve jopublike të AFP-së.
- Rregullat e zhvillimit të provimeve

Korrik - Nëntor
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përfundimtare të niveleve në shkollat
profesionale.
- Certifikimi i nxënësve në Arsimin Profesional.
- Inspektimi dhe monitorimi i institucioneve të
Arsimit Profesional.
- Udhëzim i përbashkët MMSR + MAS, “Mbi llojin,
përmbajtjen, formatimin dhe procedurën e dhënies
së dokumenteve të certifikimit për nxënësit në
sistemin e arsimit profesional, sipas niveleve të
përcaktuara në Kornizën Shqiptare të
Kualifikimeve”.
- Udhëzim i MMSR për “Përmbajtjen, formën dhe
procedurën e lëshimit të dëshmive dhe
certifikatave në formimin profesional.”
Përgatitja e propozimit për draftin e VKM-së për
pagesën e bashkëpunëtorëve që aktivizohen në
veprimtari hartuese, vlerësuese, trainuese e
mbështetëse në fushën e AFP-së (në bashkëpunim
me sektorët e tjerë të AKAFPK-së).
Takim në mjediset e MMSR:
- Për ecurinë e hartimit të akteve nënligjore dhe
draftet e mbetura - dhënia e feedback-ut përkatës.

10. Përgatitja e termave të
referencës për bashkëpunëtorët e
jashtëm dhe ndjekja e procedurave
përkatëse

- Hartimi i specifikimeve teknike të përbashkëta,
që do të përmbajë kontrata e shërbimit, në
bashkëpunim me dy sektorët e tjerë.
- Hartimi i specifikimeve teknike, që do të
përmbajë kontrata e shërbimit, për
bashkëpunëtorët e Sektorit të Vlerësim-certifikimit

Nëntor-Dhjetor

Gusht

Maj

Maj
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të nxënësve dhe Akreditimit të ofruesve të AFP-së.
- Ndjekja e procedurave për njoftimin dhe
kontraktimin e bashkëpunëtorëve fitues për
hartimin e bankave të testeve.

11. Pjesëmarrje në konferenca,
seminare, trajnime, takime,
ëorkshope brenda dhe jashtë
vendit.

Maj - Shtator

Procedurat e pagesave
- Ndjekja e procedurave për pagesën e anëtarëve të
grupeve të punës për hartimin e programeve
orientuese dhe bankave të testeve.

Maj-Dhjetor

- Pjesëmarrje në vizitën studimore në Austri.

Shkurt

EU-ILO-IPA 2010
Njohja e të Nxënit të Mëparshëm:

Mars
- Takime me eksperten e projektit EU-ILO-IPA
2010 për pilotimin e Njohjes dhe Certifikimit të
Kompetencave Profesionale (RCVC).
- Zhvillimi i metodologjisë dhe mekanizmave për
Njohjen e të Nxënit të Mëparshëm (RPL):
Pjesëmarrje në një seminar 2-ditor trajnimi me
ekspert të huaj, për instrumentet e vlerësimit që
mund të përdoren në një proces të njohjes së të
nxënit të mëparshëm në profesionin “Teknik i
prodhimit të linjës në konfeksione”.
- Takim me koordinatoren e projektit dhe
ekspertin e punës për përcaktimin e hapave në
vijim për zhvillimin e mekanizmave të RPL-së.

Korrik

Korrik

Korrik
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- Takim në mjediset e punës të kompanisë
“OMEGA” me ekspertë të punës, për diskutimin e
mënyrës së përzgjedhjes së Njësive të
Kompetencave për t’u vlerësuar, si dhe të
instrumenteve të vlerësimit të kandidatëve në
profesionin “Teknik i prodhimit të linjës në
konfeksione.
- Përzgjedhja e aplikantëve si vlerësues.
- Pjesëmarrje në trajnimin për hartimin e
instrumenteve të vlerësimit që mund të përdoren.
- Pjesëmarrje në pilotimin e instrumenteve të
vlerësimit të kandidatëve, realizuar pranë
bizneseve Fason.
Takime pune:
- Takim me përfaqësues të EU-ILO-IPA 2010
për vlerësimin e kapaciteteve dhe nevojave të
AKAFPK-së.

Tetor
Tetor

Nëntor

Mars

Qershor

- Takim me ekspertin e projektit të EU-ILO-IPA
2010, Oliver Deasy në lidhje me aktorët që
ndikojnë në punën e AKAFPK-së për sa i takon
zbatimit të SKPA-së dhe KSHK-së.

Dhjetor
- Pjesëmarrje në Takimin e Përbashkët Teknik në
MMSR, për Sistemin Gjurmues për diplomuarit
dhe të trainuarit nga sistemi i AFP-së.
Vlerësimi i jashtëm i projektit:
- Takim me një vlerësues të jashtëm të projektit
ILO-EU IPA 2010.

Korrik
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GiZ:
- Pjesëmarrje në workshop-in e organizuar nga
Programi i AFP-së, GiZ për diskutimin dhe
validimin e gjetjeve kryesore dhe impaktit të këtij
programi deri në fund të Fazës së dytë, si dhe për
dhënien e rekomandimeve për fazën e tretë të tij.
- Pjesëmarrje dhe kontribut në takimin për
prezantimin dhe diskutimin, me ekspertë të
DACH + dhe ekspertë të tjerë të AFP-së, mbi
vlerësimin e institucioneve ofruese të AFP-së,
takim ky i organizuar nga MMSR, ETF dhe GiZ.
Fondacioni Fridriq Ebert:
- Pjesëmarrje në prezantimin e gjetjeve kryesore të
Konferencës “Zhvillimi ekonomik – Arsimi
profesional – Mirëqënie për Shqipërinë”,
organizuar nga Fondacioni Fridriq Ebert
(Friedrich Ebert Stiftung - FES) dhe Shoqata
Gjermane e Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri
(German Association of Industry and Trade in
Albania - DIHA).
ETF:
- Pjesëmarrje në seminarin mbi “Rishikimin e
Kuadrit Institucional (RKI) dhe Nevojat për
Ndërtim Kapacitetesh”, në kuadër të projektit
FRAME të ETF-së.
- Takim me përfaqësuesen e ETF Evelyn Viertel
(country manager) dhe eksperten Mirjam de Jong,
po nga ETF: veprimtaria e sektorit VCA dhe
perspektiva.

Mars

Mars

Mars

Prill

Maj
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SWISSCONTACT:
Provimet përfundimtare për profilin “Panele
diellore” (Niveli III), të drejtimit “Instalues i
Sistemeve Termohidraulike”:
- Takime me koordinatorin e Swisscontact dhe
ekspertin gjerman, për diskutimin e përmbajtjes së
testeve përfundimtare të teorisë dhe praktikës
profesionale.
Aktiviteti përmbyllës, në Elbasan, i projektit
AlbVET – Swisscontact:
- Prezantim mbi risitë e skemës së re të vlerësimit
në qasjen e të nxënit me projekte, të pilotuar nga
AlbVET tek drejtimi “Instalues i Sistemeve
Termohidraulike”.
CoK on VET & SEEVET-NET
- Pjesëmarrje në seminarin e përbashkët të CoK on
VET & SEEVET-NET me fokus “Të nxënit me bazë
punën” (Work based learning).

Prill - Maj

Maj

Nëntor

Dhjetor
- Takim me grupin e kolegëve nga agjencia
homologe në Kosovë dhe shoqërimi në shkollën e
Kamzës.

12. Të tjera

- Realizimi i 11 vizitave në kuadër të vlerësimit
të jashtëm të institucioneve ofruese të AFP-së,
mbështetur nga Programi i AFP-së, GiZ.
- Përgatitja e raportit të ndërmjetëm për
pjesëmarrjen, rolin dhe detyrat e realizuara gjatë
vlerësimit të institucioneve ofruese të AFP-së, si
dhe input të ri, që është siguruar nga ky

Mars

Mars
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bashkëpunim për SVCA, në lidhje me
metodologjinë e përdorur.
- Rishikimi i planit vjetor në bazë të ndarjes së
buxhetit dhe bashkëpunimeve të reja me
projektin ILO-EU IPA 2010 për pilotimin e
RCVC.
- Kontribut për plotësimin e Progres-Raportit
për kapitullin 26 “Arsimi dhe Kultura” për
periudhën 1 shtator 2013 – prill 2014.
- Pjesëmarrje dhe kontribut në diskutimin e
Planit të Veprimit të UN Women për gratë
sipërmarrëse, për periudhën 2014-2020,
organizuar nga Ministria e Zhvillimit
Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.
- Plotësimi dhe përmirësimi i Planit të
Monitorimit në bazë të Planit të Veprimit të
Strategjisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive
(SKPA).
- Mbledhja dhe përpunimi i propozimeve nga të
gjithë sektorët, për rubrikat dhe informacionin
që duhet të përmbajë site-i i AKAFPK-së (grup
pune ndërsektorial).
- Pjesëmarrje e të gjithë anëtarëve të sektorit në
monitorimin e të trija provimeve të Maturës
Shtetërore 2014, në 3 DAR/ZA.
- Pjesëmarrje në Komisionin e Vlerësimit të
Ofertave (KVO) në zhvillimin e 4 procedurave
të tenderimit për blerje të ndryshme.
MMSR
- Pjesëmarrje në Konferencën e parë vjetore të

Mars

Mars

Mars

Prill

Prill

Maj - Qershor

Qershor

Nëntor
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MMSR-së: “Aftësi më të larta dhe Punë më të
mirë”.
- Pjesëmarrje në prezantimin e buxhetit të MMSR.
MAS
- Kontribut për rishikimin e draftit të Ligjit për
Arsimin e Lartë.
Mentorimi i një praktikanti nga universiteti në
kuadër të Internship-it:
- Njohja me Sektorin e VCA-së.
- Njohja me bazën ligjore mbi bazën e të cilës
ushtron funksionet dhe detyrat e veta Sektori.
- Dhënie detyrash në lidhje me aspektet ligjore.
- Konsultim.
- Orientim.
- Plotësimi i formularit të vlerësimit të
praktikantit.
- Përgatitja e letrës së rekomandimit.
Veprimtari jashtë institucionit
- 2 punonjës të Sektorit u angazhuan pranë MAS
në procesin e verifikimit të dosjeve të studentëve
të universiteteve të mbyllura.
- Pjesëmarrje në prezantimin e buxhetit të MMSR.
- Pjesëmarrje në Forumin Kombëtar Kundër
Korrupsionit

13. Botime në medie të ndryshme 4. - Përgatitja e një informacioni të shkurtër mbi
Olimpiadën e Aftësive Profesionale, të
organizuar, mbështetur dhe financuar nga
MEGATEK e partnerë të tjerë, si dhe në

Nëntor

Nëntor

Korrik - Gusht

Shtator

Nëntor
12 Dhjetor

Qershor
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bashkëpunim të ngushtë me MMRS dhe
AKAFPK dhe dërgimi sektorit të Administratës
për hedhjen në ëebsite-in e AKAFPK-së, së
bashku me një set fotosh nga kjo veprimtari.
5. - Përgatitja e informacioneve mbi pilotimin e
instrumenteve të vlerësimit të kompetencave të
kandidatëve për profesionin “Teknik i
prodhimit të linjës në konfeksione”, në kuadër
të projektit të ILO-EU IPA 2010.
- Përkthimi, përshtatja dhe redaktimi i materialit
“Udhëzues metodik për hartimin e njësive të
testit me zgjedhje të shumëfishtë” dhe dërgimi
sektorit të Administratës për hedhje në ëebsitein e Agjencisë.
14. Web site-i i AKAFPK-së

15. Raportime

Tetor, Nëntor

Maj - Qershor

- Përgatitja e strukturës dhe përmbajtjes së
rubrikës “Vlerësim – certifikimi”.
- Përgatitja e materialeve që do të editohen në këtë
rubrikë.
- Pjesëmarrje në trajnimin për editimin e
materialeve në rubrikën e mësipërme.
- Editimi i materialeve të Sektorit në seksionet
përkatëse të rubrikës “Vlerësim-certifikimi”.

Shtator

- Raportime javore
- Raportime mujore për arritjet e Sektorit të SVCAsë

Gjatë gjithë vitit

Shtator
Shtator
Tetor-Dhjetor
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Sektori i Administratës, Financës dhe Teknologjisë së Informacionit. Raport, Janar - Dhjetor 2014
Objektivat sipas planit vjetor të
sektorit
Strategjisë
bashkëpunimeve me projekte
1. Rifreskim i Faqes së
Internetit të AKAFPK-së

Arritjet gjatë periudhës Janar – Shtator 2014 për
arritjen e objektivit vjetor/rezultatet

Plotësimi i faqes me informacionet aktuale marrë

Problematika/Shënime

Afati i realizimit

Çdo muaj

nga sektorët e AKAFPK-së.

Njoftimet e bashkëpunimit lidhur me aktivitetet e
AKAFPK-së
2. Krijimi i një Faqeje të re
Interneti sipas
standardeve të Ministrive
të varësisë, në përputhje
me legjislacionin aktual.
3. Mirëmbajtja e rrjetit
kompjuterik dhe
mirëmbajtje e
gjeneratorit.

4. Administrimi dhe
regjistrimi i
dokumentacionit të

Transferimi i plotë i të dhënave nga Faqja

Maj 2014

ekzistuese, te faqja e re e AKAFPK. www.akafpal.org/al

a. Janë kryer shërbimet e kompjuterëve të stafit
të AKAFPK-së dhe janë eleminiminuar disa
probleme të mosfunksionimit të rrjetit
kompjuterik. Shtesa Rami në 10 kompjutera
nga 1 Giga.
b. Ndryshimi i filtrave dhe ndryshimi i panelit te
ushqimit te gjeneratorit.
c. Janë formatuar 8 kompjutera.

a. Maj 2014

a. Krijimi i dosjeve dhe lidhja e kontratave të
bashkëpunëtorëve të jashtëm të AKAFPK-së
lidhur me aktivitetet e institucionit sipas

a. Maj 2014 – vazhdim

b. Qershor 2014

c. Korrik – Gusht 2014
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AKAFPK-së

5. Zbatimi i procedurave
administrative të
Institucionit në përputhje
me legjislacionit aktual.
a. Hartimi i rregullores së
bashkëpunëtorëve të
jashtëm të AKAFPK-së
pjesë e rregullores së
brendshme të AKAFPK-së
në mbështetje të
legjislacionit aktual, dhe
rekomandimeve të auditit.
b. Hartimi iDraft VKM –së
“Për Organizimin dhe
Funksionimin e Agjencisë
Kombëtare të Arsimit,
Formimit Profesional dhe
Kualifikimeve”,
propozuar nga AKAFPK
për miratim nga MMSR.
c. Përgatitja e Draft
Vendimit “Për pagesat e
bashkëpunëtoreve që
angazhohen në realizimin
e veprimtarive
zhvillimore në fushën e
Arsimit dhe Formimit

njoftimeve të publikuara në Ëeb.
b. Regjistrim i dokumentacionit zyrtar të
AKAFPK-së.

b. Çdo muaj

Maj 2014

a. Rregullorja e
a. Në bashkëpunim me drejtorin dhe sektorët
është përgatitur rregullorja e
bashkëpunëtorëve të jashtëm të AKAFPK-së.

bashkëpunëtorëve
është miratuar nga
drejtori i AKAFPKsë, Sekretari i
Përgjithsëm i MAS
dhe funksionon.

b. Në bashkëpunim me drejtorin dhe sektorët
është përgatitur Draft VKM për Organizimin
dhe Funksionimin e AKAFPK-së.

b. Draft VKM-ja e
përgatitur nga
AKAFPK-ja
opozuar nga
AKAFPK dhe

c. Në bashkëpunim me drejtorin dhe sektorët
është përgatitur një draft VKM për pagesat e
bashkëpunëtoreve që angazhohen në
realizimin e veprimtarive zhvillimore në
fushën e AFP.
d. Në zbatim të Ligjit nr. 152/2013, “Për

nëpunësin civil” dhe Vendimit nr. 109,
datë 26/02/2014, të Këshillit të Ministrave,
“Për vlerësimin e rezultateve në punë të
nëpunësve civil”, u realizua faza e

dërguar për
miratim në MMSR.
c. Draft Vendimi për
Pagesat, shtojca nr.
1 – “Tarifat e këtyre
Pagesave si edhe
relacionin

46

RAPORT I AKTIVITETIT VJETOR

Profesional, propozuar
nga AKAFPK për miratim
nga MMSR.

vlerësimit përfundimtar të stafit të
AKAFPK-së.

shpjegues mbi këtë
Projekt Vendim të
propozuar nga

d. Vlerësimi I rezultateve

AKAFPK për

në punë të nëpunësve të
AKAFPK-së për vitin
2014.

miratim në MMSR.
d. Plotësimi i

formulareve të
vlerësimit për
stafin e AKAFPKsë.
6. Realizimi i Procedurave
financiare

a. Përgatitja e raportit financiar të AKAFPK-së.
b. Përgatitja e regjistrit të prokurimeve të
AKAFPK-së për vitin 2014.
c. Shlyerja e detyrimeve financiare të
prapambetura te vitit 2013 në zërin
“Honorare”. Shuma 3.365.047 leke.
d. Përgatitje e raportit financiar dhe mbyllja e
dokumentacionit lidhur me bilancin për vitin
2013.
e. Përgatitja e projekt buxhetit të AKAFPK-së për
vitet, 2015, 2016 dhe 2017
f. Pagesat e aktiviteteve sektoriale sipas
realizimeve përkatëse.
g. Ndjekja e pagesave aktuale në bankat
përkatëse. Pra janë paguar materiale
mësimore në shumën 1296678 lekë dhe 4
kurrikula, në shumën 824600 lekë. Gjithashtu

Realizimi i pagesave kryhet

a. Çdo muaj

mbështetur në të VKM-së
120 e cila nuk mbështet
plotësisht aktivitetet e AFP-

b. Janar 2014

së.
c. Janar – Mars 2014

d. Shkurt 2014

e. Korrik 2014
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6 banka testesh në shumën 432350 lekë. Tre (3)
programe orientuese për provimet
përfundimtare në shumën 162750 lekë.
Gjithashtu janë kryer pagesat e 14 përshkrime
kualifikimi dhe 24 përshkrime profesionesh në
shumën 1332380 lekë.
h. Përgatitja e raporteve financiare mujore.
i. Përgatitja e raporteve financiare tremujore.
j. Shlyerja e detyrimeve financiare të AKAFPKsë lidhur me energjinë elektrike, telefon,
ruajtje godine, Sigurime Shëndetësore dhe
Shoqërore, Tatime dhe Internet.
k. Regjistrimi i të dhënave financiare në ditarët
përkatës
l. Inventarizimi i vlerave materiale te AKAFPK

f.

Çdo muaj

g. Çdo muaj

h. Çdo tre muaj

i.

Çdo tre muaj

j.

Çdo muaj

k. Dhjetor
m. Mbyllja e ditarëve financiarë vjetor për 2014
l.

7. Veprimtari të tjera dhe
bashkëpunime

Dhjetor

1. Zhvillimi i metodologjisë për të përgatitur
analizën SËOT të Sektorit, dhe grumbullim
i strukturuar i informacionit nga secili
punonjës i sektorit.
2. Takim me ekspertin e projektit EU-ILO-IPA
2010, në kuadrin e misionit të tij për
mbështetjen e AKAFPK.

3. Përpilimi i objektivave individuale të
secilit punonjës në sektor, sipas formatit të
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DAP, për qëllim të vlerësimit të
performancës së stafit.
4. Zbatimi dhe monitorimi i një programi
pune lidhur me praktikantiët të cilët
zhvilluan praktiken ne Sektorët e
AKAFPK-së sipas nevojave të sektorëve.
5. Bashkëpunim me sektorët në diskutimet
dhe sugjerimeve për draftet e akteve
ligjore dhe nënligjore që lidhen me ligjin e
rishikuar të AFP, të hartuara nga një grup
pune në MMSR.
6. Bashkëpunim me sektorët, për ndërtimin e
faqes së re të internetit të AKAFPK-së.
7. Pjesëmarrje e sektorit dhe kontribut në
monitorimin e të provimeve të Maturës
Shtetërore 2014, në DAR/ZA.
8. Hartimi i përshkrimeve të punës së
Sektorit të AFTI si edhe bashkëpunime me
sektorët e tjerë në hartimin e përshkrimeve
të punës.
9. Bashkëpunime me juristin e AVA dhe
sektorët mbi hartimin e kontratave të
bashkëpunëtorëve të jashtëm të AKAFPKsë.
10. Përgatitja e objektivat të specialistëve të
Sektorit, në kuadrin e dokumentacionit
për Vlerësimin sipas udhëzimeve DAP
dhe MMSR.
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8. Raportime

11. Kontribut në plotësimin e formatëve
elektronikë për shërbimet ndaj publikut të
AKAFPK me kërkesë të ministrive të linjës
dhe kryeministrisë.
12. Me mbështetjen e ETF, pjesëmarrje në
EUROSKILLS 2014, Lille, France, për të
parë mundësinë e një anëtarësimi të
mundshëm të Shqipërisë në këtë konkurs
ndërkombëtar.
13. Kontribut në dokumentacionin e projektit
të fituar nga AKAFPK “Apprenticeship
Schemes for Youth Employability in
Albania” ne kuadrin e programit
Erasmus+ të Komisionit Evropian.
- Raportime javore
- Raportime mujore për Sektorin e AFTI.
- Raportime 9 mujore për Sektorin e AFTI.
- Raportime vjetor për Sektorin e AFTI.
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