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Kornizë Evropiane e Kualifikimeve (KEK) 

Çfarë është KEK dhe si funksionon ai?

KEK është një kuadër i përbashkët 
reference prej tetë nivelesh bazuar 
në rezultatet mësimore
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2017 Rishikimi

2018 10 vjetori
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KEK mbulon të gjitha llojet dhe  
nivelet e kualifikimeve dhe shërben 
si mjet konvertues mes Kornizave të 
ndryshme Kombëtare të Kualifikimeve 
(KKK) të vendeve pjesëmarrëse.

Cilat janë objektivat e KEK?

KEK synon të përmirësojë transparencën dhe aftësinë e 
krahasueshme të kualifikimeve të individëve.

Ajo synon gjithashtu:

të modernizojë sistemet arsimore dhe formuese, 

lëvizshmërinë dhe integrimin social të 
individëve,

të lidhë të gjitha llojet e të mësuarit dhe të 
mbështesë vlefshmërinë e rezultateve mësimore.

Cilat janë rezultatet mësimore?

Rezultatet mësimore shprehin se  
çfarë pritet që të dijë, të kuptojë një  
individ, dhe çfarë është në gjendje të bëjë.

Ato përshkruajnë përmbajtjen e kualifikimeve, 
duke qartësuar se çfarë pritet nga individi që 
mëson.

Ato mbështesin përparimin në të mësuar, duke 
bërë të mundur krahasimin dhe kombinimin e të 
mësuarit nga kontekste të ndryshme (zyrtare, 
jozyrtare ose informale).
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Cilat vende marrin pjesë në KEK?

39   

vende marrin pjesë  
aktualisht në KEK.

34   
kanë lidhur KKK-të  
e tyre me KEK-un.

Si është zhvilluar KEK?

Grupe interesi nga bota e arsimit/formimit, 
punësimit dhe e shoqërisë civile janë 
përfshirë në zhvillimin dhe implementimin 
e KEK-ut dhe KKK-ve.

Të gjitha kualifikimet në nivel KEK-u 
përforcohen nga mekanizmat e sigurisë 
së cilësisë për të garantuar se përmbajtja 
dhe niveli i tyre janë të besueshme.
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Cilat janë përfitimet e KEK-ut?

Individët (punonjësit/studentët)…

…mund të kuptojnë më mirë kualifikimet e 
tyre në lidhje me atë se çfarë duhet të dinë, 
kuptojnë dhe janë në gjendje të bëjnë.

…mund të kuptojnë nivelin e kualifikimit të 
tyre në vendet evropiane dhe si kjo lidhet me 
të tjerët.

…mund të gjejnë më lehtë një punë ose  
mund të përfshihen më lehtë në arsimin  
e mëtejshëm.

Ofruesit e arsimit dhe formimit… 

 
…mund të kuptojnë më lehtë përmbajtjen, nivelin 
dhe rrjedhimisht vlerën e kualifikimeve të atyre që 
dëshirojnë të vazhdojnë të mësuarit. 
 
 
 
…mund të krahasojnë dhe vlerësojnë më lehtë 
kualifikimet nga vende dhe kontekste të ndryshme.

Punëdhënësit…

…mund të kuptojnë më mirë se çfarë dinë, 
kuptojnë dhe janë në gjendje të bëjnë punonjësit 
potencialë.

…mund të krahasojnë dhe interpretojnë më 
lehtë kualifikimet e aplikuesve nga vende dhe 
institucione të ndryshme.

…mund të krahasojnë kualifikimet e aplikuesve 
të huaj me kualifikime kombëtare, për të kuptuar 
nivelin e tyre dhe se si përshtaten ato me nevojat 
e kompanisë ose të sektorit.

Institucionet e njohjes 
së kualifikimeve…

…mund të kenë akses në 
informacione të dobishme 
për të vlerësuar më mirë 
kualifikimet nga një vend 
tjetër, në veçanti në lidhje me 
nivelin dhe përmbajtjen e tyre.

…mund të njohin më lehtë 
kualifikimet e huaja.

Burimet
• Rekomandimi i KEK-ut: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0615(01)&from=EN
• PLOTEUS: https://ec.europa.eu/ploteus/en
• Rezultatet mësimore: http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/learning-outcomes
• Inventari i Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve:  

http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/national-qualifications-framework-nqf/european-inventory
• Regjistri i Grupeve Eksperte të Komisionit:  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/ 
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