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Abstract 

EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework  

The development of the entrepreneurial capacity of European citizens and organisations is one of the key policy objectives for the EU 

and Member States. Ten years ago, the European Commission identified sense of initiative and entrepreneurship as one of the 8 key 

competences necessary for a knowledge-based society. The EntreComp framework presented in this report proposes a shared 

definition of entrepreneurship as a competence, with the aim to raise consensus among all stakeholders and to establish a bridge 

between the worlds of education and work. Developed through a mixed-methods approach, the EntreComp framework is set to 

become a reference de facto for any initiative aiming to foster entrepreneurial capacity of European citizens. It consists of 3 

interrelated and interconnected competence areas: ‘Ideas and opportunities’, ‘Resources’ and ‘Into action’. Each of the areas is made 

up of 5 competences, which, together, constitute the building blocks of entrepreneurship as a competence. The framework develops 

the 15 competences along an 8-level progression model and proposes a comprehensive list of 442 learning outcomes. The framework 

can be used as a basis for the development of curricula and learning activities fostering entrepreneurship as a competence. Also, it 

can be used for the definition of parameters to assess learners’ and citizens’ entrepreneurial competences. 

 

Abstrakt 

EntreComp: Korniza e Kompetencës së Ndërmarrësisë 

Zhvillimi i kapacitetit të ndërmarrësisë të qytetarëve dhe organizatave evropiane është një nga objektivat kryesore të politikës për BE dhe 

Shtetet Anëtare. Dhjetë vjet më parë, Komisioni Evropian identifikoi sensin e iniciativës dhe ndërmarrësisë si një nga 8 kompetencat 

kryesore të nevojshme për një shoqëri të bazuar në dije. Korniza EntreComp e paraqitur në këtë raport propozon një përkufizim të 

përbashkët të ndërmarrësisë si një kompetencë, me qëllim për të ngritur konsensusin midis të gjitha palëve të interesit dhe për të krijuar 

një urë midis botës të arsimit dhe punës. Krijuar përmes një qasjeje të metodave të përziera, korniza EntreComp është vendosur të bëhet 

një referencë de facto për çdo iniciativë që synon të nxisë kapacitetin ndërmarrës të qytetarëve evropianë. Ai përbëhet nga 3 fusha të 

kompetencave të ndërlidhura: ‘Ide dhe mundësi’, ‘Burimet’ dhe ‘Në veprim’. Secila nga fushat përbëhet nga 5 kompetenca, të cilat, së 

bashku, përbëjnë blloqet ndërtimore të ndërmarrësisë si një kompetencë. Korniza zhvillon 15 kompetenca përgjatë një modeli të progresit 

në 8 nivele dhe propozon një listë gjithëpërfshirëse të 442 rezultateve të të nxënit. Korniza mund të përdoret si bazë për zhvillimin e 

programeve mësimore dhe aktiviteteve mësimore që nxisin ndërmarrësinë si një kompetencë. Gjithashtu, mund të përdoret për 

përcaktimin e parametrmave për të vlerësuar aftësitë ndërmarrëse të nxënësve dhe qytetarëve. 

 



 

 

 

Parathënia e këtij botimi 

 

Përkthimi dhe botimi i dokumentit origjinal "EntreComp: Korniza e Kompetencës së Ndërmarrësisë", mbështetet 

përmes projektit ALLED2 - "Harmonizimi i Arsimit dhe Aftësimit me Nevojat e Tregut të Punës - ALLED Faza II". 

 

Projekti ALLED2 financohet nga BE, si pjesë e IPAII (2017) për Kosovën me bashkëfinancim nga Bashkëpunimi 

Austriak për Zhvillim (ADC). Sipas vendimit të financimit IPA 2017, projekti zbatohet nga Agjencia Austriake për 

Zhvillim (ADA) e përfaqësuar nga Zyra Austriake e Bashkëpunimit për Zhvillim në Kosovë përmes Menaxhimit 

Indirekt (MI). 

 

Duke qenë të vetëdijshëm se ndërmarrësit e së nesërmës janë sot në shkollat tona, krijimi i shoqërive të 

ndërmarrësisë ku secili person duhet të jetë i pajisur me aftësi për të menduar dhe vepruar si një ndërmarrës duhet 

të mbështetet. Për secilën shoqëri, është veçanërisht e rëndësishme, si pjesë e situatës COVID 19 / post - COVID 

19, që korniza e kompetencave sipërmarrëse BE - ENTRECOMP, si një kompetencë kryesore, të integrohet në të 

mësuarit gjithë jetës. 

 

Për ALLED2, 

 

Efka Heder, Drejtuese e Ekipit 

 

Foreword 

 

The translation and publication of the original document "EntreComp: The Entrepreneurship Competence 

Framework" is supported through the ALLED2 project - "Alligning Education and Training with Labor Market Needs 

- ALLED Phase II". 

 

The ALLED2 project is funded by the EU, as part of IPAII (2017) for Kosovo and co-financed by the Austrian 

Development Cooperation (ADC). According to the IPA 2017 financing decision, the project is implemented by the 

Austrian Development Agency (ADA) represented by the Austrian Development Cooperation Office in Kosovo 

through Indirect Management (MI). 

 

Being aware that the entrepreneurs of tomorrow are in our schools today, the creation of entrepreneurial 

societies where every person should be endowed with the ability to think and act like an entrepreneur should be 

supported. It is particularly important for any society as part of the COVID 19 / post - COVID 19 situation that the 

EU - ENTRECOMP framework of entrepreneurial competencies is, as a key competence, integrated into lifelong 

learning. 

 

For ALLED2, 

 

Efka Heder, Team Leader 
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FJALA HYRËSE 

Komisioni Evropian ka propozuar ‘Agjendë të Re të Shkathtësive për Evropën: Të punojmë 

së bashku për të fuqizua kapitalin njerëzor, punësimin dhe konkurrencën’ për të adresuar 

sfidat e aftësive me të cilat përballet aktualisht Evropa. Qëllimi është që të gjithë duhet të 

kenë grupin kryesor të kompetencave të nevojshme për zhvillimin personal, përfshirjen 

sociale, qytetari aktive dhe punësimin. Këto aftësi përfshijnë shkrim-leximin, numërimin, 

shkencën dhe gjuhët e huaja, si dhe më shumë aftësi transversale si aftësia dixhitale, 

kompetenca e ndërmarrësisë, mendimi kritik, zgjidhja e problemeve ose të mësuarit për 

të mësuar.  

Korniza e Kompetencës së Ndërmarrësisë, ose EntreComp, ofron burime për të rritur 

kapacitetin ndërmarrës të qytetarëve dhe organizatave Evropiane1. Korniza synon të 

ndërtojë konsensus mbi një kuptim të përbashkët të kompetencës të ndërmarrësisë duke 

përcaktuar 3 fusha të kompetencës, 15 kompetenca, rezultatet e të nxënit dhe nivelet e 

ekspertizës, të cilave mund t'u referohen iniciativat aktuale ose të ardhshme.  

EntreComp u krijua nga Qendra e Përbashkët e Kërkimit (QPK) e Komisionit Evropian në 

emër të Drejtorisë së Përgjithshme për Punësimin, Çështjet Sociale dhe Përfshirje (DP 

PÇSP). Raporti aktual është publikimi i parë që do të dalë nga projekti EntreComp pas një 

procesi intensiv të hulumtimit dhe konsultimeve me palët e interesit. 

Ideja për këtë material daton që nga viti 2006, kur Bashkimi Evropian propozoi 8 kompe-

tenca kryesore për të mësuarit gjatë gjithë jetës, njëra prej të cilave është "një sens i 

iniciativës dhe ndërmarrësisë". 

DP PÇSP - Drejtoria e Përgjithshme për Punësimin, Çështjet Sociale dhe Përfshirje punon 

së bashku me QPK (Qendrën e Përbashkët të Kërkimit) për të fuqizuar përvetësimin dhe 

përdorimin e EntreComp në Evropë. Publikimi i këtij raporti, përkon me publikimin e një 

azhurnimi të raportit të vitit 2013 mbi Kornizën e Kompetencës Dixhitale për Qytetarët, i 

njohur gjithashtu si DigComp.2 

Këto dy dokumente u mundësojnë sektorëve publik dhe privat të përmirësojnë fushën e 

këshillimit në karrierë, trajnimit dhe mentorimit për punëkërkuesit, ndërkohë që zgjerojnë 

mendimin ndërmarrës midis qytetarëve. Ne besojmë se, kur bëhet fjalë për aftësitë, ato 

mund të ndihmo në adresimin e disa prej sfidave kryesore me të cilat përballet aktualisht 

Evropa. 

 

Detlef Eckert 

 

            Drejtor, Drejtoria e Përgjithshme për Punësimin, Çështjet Sociale dhe Përfshirje  

 

 

 

 

  

                                           

1  https://ec.europa.eu/jrc/entrecomp 
2  https://ec.europa.eu/jrc/digcomp  

https://ec.europa.eu/jrc/entrecomp
https://ec.europa.eu/jrc/digcomp
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MIRËNJOHJE  

Pas tetëmbëdhjetë muaj punë kërkimore, lista e njerëzve që meritojnë mirënjohjen tonë 

është dukshëm e gjatë. 

Ne do të donim të fillojmë duke vlerësuar kontributin e vlefshëm të ekipit CARSA, i cili na 

ka mbështetur në fazën fillestare të projektit. Falë Antonio Collado, Johannes Conrads 

dhe Ivana Komarkova, e cila ndërkohë është bërë kolege në Institutin Evropian të 

Teknologjisë, si dhe Dimitri Gagliardi (Universiteti i Manchesterit). Mirënjohja jonë 

gjithashtu shkon për Elin McCallum (Edukimi dhe Kërkimi Bantani), i cili ka siguruar 

mbështetje përgjatë të gjitha fazave të kësaj pune dhe veçanërisht atë të fundit. 

Gjithashtu, ne jemi mirënjohës për grupin e madh të ekspertëve që na kanë sfiduar gjatë 

rrugës, duke komentuar dhe vërtetuar secilin hap të zhvillimit të kornizës së referencës, 

nga identifikimi i fushave të kompetencave deri te vërtetimi i secilit rezultat të të nxënit. 

Lista është e gjatë dhe dëshirojmë t’i përmendim me emra: Rob Aalders, Euregio Instituti 

i Ndërmarrësisë; Luisa Alemany, Instituti i Ndërmarrёsisё Esade; Mirela Andoni, Ministria 

e Arsimit dhe Shkencës, Instituti i Zhvillimit të Arsimit, Shqipëri; Havier Aretxederreta, 

Tknika; Carlos Azevedo, Shkolla e Biznesit Social; Martina Bacigalupi, mbledhëse 

fondesh; Ania Bourgeois, EC-EACEA-Eurydice; Olena Bekh, ETF; Catherine Brentnall, 

Ready Unlimited; Ben Bruyndoncx, SYNTRA Flanders; Massimiliano Cereda, Atelier 

Descartes; Brian Cookson, NASUWT; Cristina Crisan, SIMULIMPRESA; Nigel Culkin, 

Instituti i Biznesit të Vogël dhe Ndërmarrёsisё në Universitetin e Hertfordshire; Luisa De 

Amicis, RRJETI EUCLID; Vincent De Coninck, Rrjeti Evropian i Inkubatorëve BENISI për 

Inovacionin Social; Ivan Diego, Valnalon; Anusca Ferrari, European Schoolnet; Jaime 

Gastalver, RES Espacio de resiliencia creativa; Jan Gejel, Katalunia në Evropë; Marianna 

Georgalis, Forumi Rinor; Clara Giardina, stiliste e pavarur; Anthony Gribben, ETF; 

Przemyslaw Grzywa, YES- Konfederata Evropiane e Ndërmarrёsisё të Rinj; Efka Heder, 

SEECEL; Frank Hennessey; Andreas Huck, Edukimi Klima-KIC; Lukas Hula, NUOV; 

Bianca Isaincu, Financa Ndërkombëtare për Fëmijë dhe të Rinj; Karin Jaanson, Ministria 

e Arsimit dhe Kërkimit, Estoni; Caroline Jenner, JA Europe; Magnus Klofsten, Universiteti 

Linköping; Gerard Krauss, Université de Rennes; Martin Lackeus, Universiteti i 

Teknologjisë Chalmers; Jose Manuel Leceta, Instituti i Parashikimit të Insajtit; Francisco 

Liñán, Universiteti i Seviljes; Fiorenza Lipparini, PlusValue; Maja Ljubic, SEECEL; Carlos 

Lora Calvo, RES Espacio de resiliencia crea-tiva; Vera Martinho, JA Europe; Elizabeth 

McSkeane; Kaare Moberg, Fondacioni Danez për Ndërmarrёsit e Rinj (FFE-YE); Veronica 

Mobilio, JA Europe; Manuel Montoya, Dhoma e Tregtisë e Seviljes; Maurizio Mosca, 

EIGE; Fiorina Mugione, UNCTAD; Helle Munkholm Davidsen, Kolegji Universitar 

Lillebaelt; Haïfa Naffakhi-Charfeddine, Universite de Caen; Breda Naughton, Ministria 

e Edukimit dhe Shkathtësive, Irlandë; Nadine Nerguisian, Ministria e Arsimit, Francë; 

Antonella Noya, OECD; Loredana Orhei, LeadersTM; Annemarie Østergaard, Universiteti 

i Aalborg; Alice Pedretti, CSR EVROPA; Andy Penaluna, Universiteti i Uellsit Trinity Saint 

David; Jared Penner, Financimi ndërkombëtar i fëmijëve dhe të rinjve; Timo Pihkala, 

Universiteti i Teknologjisë Lappeenranta; Slava Prm, Cedefop; Vesna Puratic, Ministria e 

Çështjeve Civile, Bosnjë dhe Hercegovinë; Mari Räkköläinen, Qendra Finlandeze e 

Vlerësimit të Arsimit; Randi Heneide, Ministria e Arsimit dhe Kërkimit, Norvegji; Anders 

Rasmussen, FFE-YE; Dana Redford, Portugalia- Platforma e Edukimit për Ndërmarrёsinё 

; David Rosendo Ramos, Junta de Andalucia; Daniela Runchi, JADE; Elena 

Ruskovaara, Universiteti i Teknologjisë Lappeenranta; Jesus Sabariego, Centro de 

Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; Slavica Singer, Universiteti Strossmayer në 

Kroaci; Lucia Sell-Trujillo, Universiteti i Seviljes dhe grupit ruajtja e botёs sonё; 

Friederike Sözen, Dhoma Ekonomike Federale e Austrisë; Raúl Tabarés Gutiérrez, 

Tecnalia; Josef Tixier, OECD; Austeja Tinkunaite, ECDL; Roberta Trovarelli, Lega Coop; 

Andreas Tsiakkiros, Ministria e Arsimit dhe Kulturës, Qipro; Luc Van Acker, Zyra 

Flamane e Edukimit Katolik; Ernesto Villalba-Garcia, Cedefop; Zoica Vladut, Ministria e 

Arsimit, Hulumtimit, Rinisë dhe Sporteve, Rumani; Lilian Weikert, RES Espacio de 

resiliencia creativa; Petra Wieninger, Ministria e Financave dhe Ekonomisë Baden-

Württemberg, Gjermani; Håkan Ylinenpää, Universiteti i Teknologjisë Luleå; Radovan 

Živkovic, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik, Serbi. 
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Ne u jemi mirënjohës anëtarëve të Grupit Punues Edukimi dhe Trajnimi 2020 për Aftësitë 

Transversale (ET2020 TSWG), dhe atyre të Grupit të Ekspertëve për Ndërmarrёsi Sociale 

(GECES) të Komisionit Evropian. 

Ne dëshirojmë të falënderojmë kolegët tanë në DP të Punësimit, Çështjeve Sociale dhe 

Përfshirjes për një marrëdhënie pune që shkonte shumë përtej detyrimeve kontraktuale, 

bashkëpunimit ndërinstitucional dhe detyrës profesionale. Aty, gjetëm lexues inteligjentë, 

rishikues kritikë, profesionistë të informuar dhe të përkushtuar. Ndër ata që e mbështetën 

këtë pjesë të punës, ne i jemi shumë mirënjohës Ana Carla Pereira, Drejtore e Njësisë e 

DP PÇSP E2, e cila ka investuar besim dhe burime në punën tonë; Karin van der Sanden, 

për të na ndihmuar në përcaktimin e modelit të përparimit; Guy Lejeune, Maria Nyberg 

dhe Risto Raivio për kontributin e tyre në rëndësinë e kornizës nëpër fusha. 

Ne gjithashtu dëshirojmë të falënderojmë Simone Baldassarri në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Tregut, Industrisë, Ndërmarrёsisё dhe NVM, pasi angazhimi i tij bëri të 

mundur që të jepet një kornizë më e qartë dhe më gjithëpërfshirëse, sepse përndryshe do 

të ishte e pamundur. 

Mirënjohja jonë i drejtohet Hannah Grainger Clemson dhe Maria Podlasek Ziegler, në 

DP Edukimi dhe Kultura, për të na ndihmuar që të sigurojmë që ndërmarrёsia si një 

kompetencë mund të zbatohet dhe mirëmbahet në shkollë, si dhe në fushën e punës së 

të rinjve. 

Në QPK, ne dëshirojmë të falënderojmë Alexander Coad, Elisabetta Marinelli dhe 

Esperanza Vera-Toscano për vlerësimet e tyre kritike dhe për zgjerimin e rrjetit tonë të 

ekspertëve. Gjithashtu, ne falënderojmë Funda Celikel Esser për mbështetjen e saj të 

vazhdueshme. Faleminderit gjithashtu shkojini Patricia Farrer për korrigjimin e versionit 

përfundimtar të këtij raporti. Në fund, ne jemi mirënjohës Ioannis Maghiros, Drejtor i 

Njësisë së DP QPK J3, i cili ka siguruar një mbështetje të çmuar për të arritur komunitetin 

e të mësuarit ndërmarrësisё. 

Lexuesi i interesuar do të gjejë të gjitha dokumentet në lidhje me projektin në faqen e 

internetit të QPK EntreComp: https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp. 

Për pyetje të mëtejshme, ju lutemi kontaktoni Yves Punie [yves.punie@ec.europa.eu] 

  

https://ec.europa.eu/jrc/en/entrecomp
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Përmbledhja ekzekutive 

Konteksti i politikave 

Zhvillimi i kapacitetit tё ndërmarrёsisё të qytetarëve dhe organizatave evropiane ka qenë 

një nga objektivat kryesorë të politikave për BE-në dhe Shtetet Anëtare për shumë vite. 

Ekziston një vetëdije në rritje që aftësitë, njohuritë dhe qëndrimet ndёrmarrёse mund të 

mësohen, gjë që çon në një zhvillim gjithnjë e më të dukshëm të të menduarit ndёrmarrёs 

dhe kulturës, ku do tё pёrfitonin individë dhe shoqëria në tërësi. 

Komisioni Evropian së pari vuri në dukje rëndësinë e edukimit për ndёrmarrёsi në 2003, 

në Librin e Gjelbër Evropian për Ndёrmarrёsi në Evropë (the European Green Paper on 

Entrepreneurship in Europe). Deri në vitin 2006, Komisioni Evropian kishte identifikuar një 

"sens të iniciativës dhe ndёrmarrёsisё" si një nga tetë kompetencat kryesore të nevojshme 

për të gjithë anëtarët e një shoqërie të bazuar në dije. Akti i Biznesit të Vogël 2008 për 

Evropë, Komunikimi i Rishikimit të Arsimit 2012, 2013 Plani i Veprimit për Ndërmarrësinё 

2020 dhe Agjenda e re e Shkathtësive i botuar së fundmi për Evropën, shprehën nevojën 

për të promovuar edukimin e ndërmarrёsisё dhe mësimin e ndërmarrёsisё. Kjo ka 

rezultuar në një numër të madh të iniciativave në të gjithë Evropën. 

Pavarësisht nga interesi i madh për ndërtimin e kapacitetit tё ndërmarrësisë, gati një 

dekadë pas rekomandimit të vitit 2006 të “Kompetencave kryesore për të mësuarit gjatë 

gjithë jetës”, ende nuk ka konsensus se cilat janë elementet e ndërmarrësisë. Siç 

theksohet në Raportin Eurydice 2016 mbi ’Edukimin e Ndërmarrësisë në Shkolla’, rreth 

gjysma e vendeve në Evropë përdorin përkufizimin e ndërmarrësisë të dhënë në 

Kompetencat kryesore Evropiane. Një e treta e vendeve përdorin përkufizimin e tyre 

kombëtar dhe në pothuajse 10 vende nuk ka një përkufizim të pranuar përgjithësisht në 

nivelin kombëtar. Mё tutje, mungesa e rezultateve gjithëpërfshirëse të mësuarit për 

mësimin e ndërmarrësisë është identifikuar si një nga pengesat kryesore për zhvillimin e 

mësimit të ndërmarrësisë në Evropë. 

Rezultati është një nevojë e qartë për të përcaktuar dhe përshkruar ndërmarrёsinё si një 

kompetencë; të zhvillojë një kornizë referimi që do të përshkruajë përbërësit e 

ndërmarrësisë për sa i përket njohurive, aftësive dhe qëndrimeve; dhe t'u ofrojmë 

qytetarëve evropianë mjetet e duhura për të vlerësuar dhe zhvilluar në mënyrë efektive 

këtë kompetencë kryesore.  

Në këtë kontekst, Qendra e Përbashkët e Kërkimit e Komisionit Evropian, në emër të 

Drejtorisë së Përgjithshme të Punësimit, Çështjeve Sociale dhe Përfshirjes, filloi Studimin 

e Kompetencës së Ndërmarrёsisё (EntreComp) në Janar 2015. Një nga qëllimet kryesore 

të EntreComp është të zhvillojë një qasje të përbashkët konceptuale, e cila mund të 

inkurajojë zhvillimin e kompetencës së ndërmarrësisë në nivelin Evropian. 

Konkluzionet kryesore 

Ky raport paraqet Kornizën EntreComp duke prodhuar një përkufizim të përbashkët të asaj 

se çfarё ёshtё ndёrmarrёsia si kompetencë. Korniza synon të vendosë një urë midis arsimit 

dhe punës dhe të merret si referencë de facto nga çdo iniciativë që synon të nxisë të 

mësuarit e ndërmarrësisё. Korniza është një burim fleksibël i frymëzimti, që do të përdoret 

ose përshtatet për të mbështetur kontekste të ndryshme. EntreComp mund të frymëzojë 

reformën e programeve mësimore/kurrikulare në sektorin e arsimit dhe aftësimit formal, 

hartimin e përvojave praktike ndërmarrëse në kontekste të mësimit joformal, ose zhvillimi 

i mjeteve për qytetarët për të vlerësuar vetë aftësinë e tyre ndërmarrëse. 

Korniza e EntreComp përbëhet nga 3 fusha të kompetencave: ‘Ide dhe mundësi’, ‘Burime’ 

dhe ‘Në veprim’. Secila fushë përfshin 5 kompetenca, të cilat, së bashku, janë blloqet 

ndërtuese të ndërmarrёsisë si kompetencë. Korniza zhvillon 15 kompetenca përgjatë një 

modeli të progresit në 8 nivele. Gjithashtu, ai ofron një listë gjithëpërfshirëse të 442 

rezultateve të të nxënit, i cili ofron frymëzim dhe mundёsi për ata që hartojnë ndërhyrje 

nga kontekste të ndryshme arsimore dhe nё fusha të aplikimit. 
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Gjetjet kryesore 

EntreComp korniza përcakton ndёrmarrёsinё si një kompetencë transversale e 

aplikuar në të gjitha sferat e jetës: nga forcimi i zhvillimit personal, te pjesëmarrja 

aktive në shoqëri, te (ri) hyrja në tregun e punës si një i punësuar ose i vetëpunësuar, 

dhe te fillimi i investimeve (kulturore, sociale ose vlera tregtare). 

Fillon nga një përkufizim i gjerë i ndёrmarrёsisё që varet nga krijimi i vlerës kulturore, 

shoqërore ose ekonomike. Në këtë mënyrë, ai përfshin lloje të ndryshme të 

ndёrmarrёsisё si ndërmarrёsia e brendshme (e korporatave), ndërmarrёsia sociale, 

ndërmarrёsia e gjelbër dhe ndërmarrёsia dixhitale. Ky përkufizim zbatohet si për 

individët ashtu edhe për grupet (ekipe ose organizata) dhe për krijimin e vlerës në 

sektorin privat, publik, sektorin e tretë dhe kombinimi i trete i tyre. Në fund, ajo 

është gjithashtu neutrale, dmth. është e mundur të veprohet në përputhje me idetë 

dhe mundësitë për të krijuar vlerë për të tjerët në çdo fushë dhe zinxhirin e 

mundshëm të vlerës. 

Korniza EntreComp u krijua duke përdorur një metodë të kombinuar, e përbërë nga 

një rishikim i hollësishëm i literaturës akademike dhe literaturёs hiri (literaturё qё 

nuk ёshtё publikuar apo ёshtё publikuar nё mёnyrё jo komerciale), analiza e studimit 

të rastit, hulumtim i literaturës dhe një seri konsultimesh me të gjitha palët e interest.  

Aktivitete të ngjashme të Qendrës së Përbashkët të Kërkimit të Komisionit 

Evropian - QPK 

EntreComp bazohet në punën e mëparshme të QPK-së që ishte kryer për të krijuar një 

kornizë të përbashkët referimi për kompetencën dixhitale të qytetarëve, Kornizën e njohur 

të Kompetencës Dixhitale për Qytetarët (DigComp). 

Udhëzues i shpejtë 

QPK ka kryer një studim në emër të Drejtorisë së Përgjithshme të Punësimit, Çështjeve Sociale 

dhe Përfshirjes në mënyrë që të përcaktojë një qasje të përbashkët për të mbështetur 

zhvillimin e ndёrmarrёsisё si një kompetencë. 

Korniza përshkruan ndёrmarrёsinё si një kompetencë transversale, e cila mund të zbatohet 

nga qytetarët në të gjitha sferat e jetës nga zhvillimi personal, deri te pjesëmarrja aktive në 

shoqëri, deri te (ri) hyrja në tregun e punës si person i punësuar ose i vetëpunësuar, dhe 

deri në fillimin e një investimi (vlera kulturore, shoqërore ose tregtare). 

EntreComp përbëhet nga 3 fushat e kompetencave dhe 15 kompetenca siç ështё ilustruara në 

figurën më poshtë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EntreComp mund të përdoret si referencë për zhvillimin e kurrikulës në fushën e arsimit 

formal. Mund të përdoret po ashtu për aktivitete dhe programe mësimore joformale (për 

shembull, për të inkurajuar ndёrmarrёsisё e brendshme në organizatat ekzistuese). 

EntreComp synon të krijojë një urë që do të lidhë arsimin dhe punën në lidhje me 

ndërmarrёsinё si një kompetencë. 



7 

1. Hyrje 

Zhvillimi i një kornize referimi me përshkruesit e rezultateve të të nxënit është një nga 

masat e identifikuara nga Komisioni Evropian për të mbështetur promovimin e kompe-

tencës së ndёrmarrёsisё në botën e arsimit dhe punës.  

Ky raport paraqet një Kornizë të plotë të Kompetencës së Ndërmarrsisё (EntreComp), e 

cila përbëhet nga 3 fusha të kompetencave, 15 kompetenca, model progresi në 8 nivele 

dhe një listë me 442 rezultate të të nxënit. Korniza EntreComp është rezultat i një procesi 

intensiv të hulumtimit dhe konsultimit me të gjithë pjesëmarrësit në proces. 

Ideja për këtë material daton që nga viti 2006, kur "Rekomandimi mbi Kompetencat krye-

sore për të mësuarit gjatë gjithë jetës" përcaktoi "një sens të iniciativës dhe ndërmarrsisё" 

si një nga 8 kompetencat kryesore (Parlamenti Evropian dhe Këshilli, 2006). 

Ndjenja e iniciativës dhe ndërmarrsisё mund të përcaktohet më gjerësisht si aftësia për t'i 

kthyer idetë në veprime, ide që krijojnë vlerë të përgjithshme shoqërore. Ndjenja e inicia-

tivës dhe ndërmarrësisë është një kompetencë kryesore transversale, e nevojshme për 

çdo individ për zhvillimin personal, qytetarinë aktive, përfshirjen sociale dhe punësimin në 

shoqërinë e dijes. 

Sot, praktikat e të mësuarit të komunitetit ndërmarrës më së shpeshti i referohen sensit 

të iniciativës dhe ndërmarrësia ‘kompetencës ndërmarrësore’. Prandaj, EntreComp 

përdor këtë emër më të thjeshtë sepse pasqyron pikërisht atë që kompetenca I referohet. 

Sidoqoftë, korniza EntreComp që ju paraqesim është ndërtuar mbi një kuptim të 

gjerë të ndёrmarrёsisё që poashtu përfshin një ‘sens të iniciativës’. 

    1.1 Qëllimet dhe objektivat e studimit 

QPK, në emër të Drejtorisë së Përgjithshme të Punësimit, Çështjeve Sociale dhe 

Përfshirjes, nisi studimin EntreComp në Janar 2015. Synimi i tij është për të ndërtuar një 

urë që lidh arsimin me tregun e punës, ndërsa kontribuon në kuptim dhe promovim 

më të mirë të kompetencës së ndёrmarrёsisё në Evropë. EntreComp, më në fund, synon 

të lehtësojë të mësuarit nga kolegët dhe shkëmbimin e përvojave midis Shteteve Anëtare, 

dhe ka një ndikim pozitiv në lëvizshmërinë, punësimin dhe pjesëmarrjen aktive të 

qytetarëve në shoqëri dhe ekonomi. Krijuar si një themel i përbashkët për të promovuar 

ndërrmarrësinë si një kompetencë në nivele të ndryshme të arsimit, në sektorë të 

ndryshëm dhe për qëllime të ndryshme, EntreComp do të lëshojë potencialin e qytetarëve 

Evropianë për të marrë pjesë në të gjitha segmentet shoqërore, duke i kthyer idetë në 

veprim. 

Për të arritur qëllimin e tij, studimi është hartuar për të: 

 Identifikuar përbërësit kryesorë të ndёrmarrёsisё si kompetencë; 

 Përshkruar këta përbërës brenda një modeli të përbashkët konceptual që mund 

të thirren nga të gjithë ata që janë të përfshirë në mësimin e ndёrmarrёsisё; 

 Përcaktuar rezultatet e të nxënit që sugjerojnë se çfarë duhet të dinë, kuptojnë 

qytetarët Evropianë dhe të jenë në gjendje të demonstrojnë një nivel të caktuar 

aftësie në kompetencën e ndërrmarrësisë.  

 
EntreComp ka përdorur një proces të fuqishëm rishikimi me metodë të përzier dhe secili 

prej rezultateve të tij të ndërmjetëm është vërtetuar përmes konsultimeve me shumë pale 

të interesit, duke çuar në rifinancim progresiv, eventual në kornizën e konsoliduar të 

paraqitur në këtë raport. 

1.2 Metodologjia 

Fazat e studimit EntreComp që kanë çuar në përcaktimin e një Kornize të konsoliduar 

EntreComp, janë përshkruar në Figurën 1 më poshtë: 
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Figure 1: Fazat kryesore të studimit që kanë çuar në Kornizën EntreComp 

Zhvillimi i kornizës ka përfshirë hapat e mëposhtëm:  

1. Rishikimi i literaturës së koncepteve ekzistuese, politikave dhe iniciativave që i 

referohen ndërrmarrësisë si një kompetencë (Komarkova, Gagliardi, Conrads, & 

Collado, 2015). 

2. Lista e 42 nismave në të cilat ndërrmarrësia si kompetencë përcaktohet, mësohet, 

mësohet dhe / ose vlerësohet (ibidem). 

3. Analizë e thelluar e studimit të rastit, ku 10 nisma ekzistuese u zgjodhën për të 

kapur në detaje elementet që përbëjnë ndërmarrësinë si një kompetencë dhe tiparet 

kryesore të proceseve të mësimit të ndërmarrësisë të nivelit më të lartë (Komarkova, 

Conrads, & Collado, 2015).  

4. Një punëtori ekspertësh, ku u prezantuan gjetjet paraprake nga rishikimi i 

literaturës, listës të iniciativave dhe studime të thelluara të çështjeve, dhe si qëllimi i 

ndërrmarrësisë është përcaktua si një kompetencë. 

5. Projekt propozim për një model konceptual bazuar në hapat e mëparshëm. 

6. Krahasimi i projekt propozimit me kornizat ekzistuese. 

7. Zhvillimi i disa skenarëve të aplikimit për të vlerësuar zbatueshmërinë e modelit 

konceptual. 

8. Një numer konsultimesh me shumë pale3,ku propozimet e rafinuara në mënyrë 

progresive, u shpërndanë për komente. 

9. Një propozim përfundimtar për një model konceptual i përbërë nga 3 fusha dhe 16 

kompetenca, bazuar në reagimet e marra nga palët e interesit. 

10. Një draft Kornizë e Kompetencës së Ndёrmarrёsisё (EntreComp) e cila ka 8 

nivele të aftësisë dhe një listë të gjerë me afro 500 rezultate të të nxënit. 

11. Dymbëdhjetë panele diskutimi me pale të ndryshme të interest në komunikim  të 
drejtpërdrejt në internet, për të shqyrtuar draftin e niveleve të aftësive të Kornizës së 
Kompetencës së Ndërmarrёsisё dhe rezultatet e të nxënit. Nivelet e aftësive dhe 
rezultatet e të nxënit u identifikuan si përmes hulumtimit të korrespondencës, ashtu edhe 

                                           

3Grupi Punues ET2020 për Aftësitë Transversale (TSVG) u konsultua dy herë; konsultime online me rreth 200 
palë të interesuara; dy punëtori informale në një inkubator të ndërmarrёsisё sociale dhe bisedime bilaterale 
informale; dhe një audiencë me panele të ndryshme në të cilat QPK prezantoi rezultatet paraprake të projektit.  
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përmes ndërveprimit me më shumë se njëqind ekspertë në fushën e të mësuarit të 
ndërmarrësisё. Midis tyre ishin anëtarët e Grupit Punues ET2020 për Shkathtësitë 
Transversale, ekspertët e programit arsimor EIT Klima KIC dhe anëtarët e Grupit të 
Ekspertëve për Ndërmarrёsi Sociale (GECES) të Komisionit Evropian. 

12. Korniza e konsoliduar e EntreComp ka 3 fusha të kompetencave dhe 15 kompetenca, të 
cilat shpalosen në 442 rezultate të të nxënit (shih listën e plotë në Shtojcë) në 8 nivele të 
aftësive. 

1.3  Kufizimet 

Korniza EntreComp është rezultat i një metodologjie4 të fuqishme kërkimore, ku një grup 

i madh heterogjen i ekspertëve është konsultuar në faza të ndryshme, për të marrë 

reagimet e tyre dhe për të arritur në mënyrë progressive, konsensus rreth një propozimi 

të vlefshëm. Megjithëse është miratuar gjerësisht, korniza ende nuk është përshtatur, 

ose testuar në mjedise reale. Një hap pasues do të jetë provimi i Kornizës EntreComp 

në praktikë, duke e zbatuar dhe vlerësuar atë në një kontekst specifik dhe, përfundimisht, 

nëse është e nevojshme, për ta ndryshuar dhe përsosur atë sipas reagimeve nga 

praktikuesit dhe përdoruesit e fundit.  

1.4 Struktura e raportit 

Pas kësaj Hyrje, Kapitulli 2 i siguron lexuesit modelin konceptual EntreComp, përkatësisht 

3 fushat e tij të kompetencës, 15 kompetencat dhe përshkruesit relativë. Kapitulli 3 

paraqet modelin e progresit që mbështet zhvillimin e niveleve të ndryshme të aftësisë në 

kompetencën e ndёrmarrёsisë, parimet kryesore, dhe karakteristikat e rezultateve të të 

nxënit të EntreComp. Së fundmi, ai siguron një pamje nga ‘vëzhgimi i përgjithshëm’ i 

kornizës së kompetencës. 

Korniza e plotë, duke përfshirë listën e plotë të rezultateve të të nxënit të EntreComp në 

8 nivelet e aftësisë së modelit të progresit, është dhënë si një Shtojcë i këtij raporti.  

 

  

                                           

4 Në kuadrin e studimit EntreComp, u aplikua qasja metodologjike e përcaktuar dhe e aprovuar në zhvillimin e    
Kornizës së Kompetencës Dixhitale (Ferrari, 2013). 
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2 Ndërmarrësia si kompetencë 

Studimi EntreComp është lëshuar për të krijuar një kornizë të përbashkët referimi për 

ndërmarrёsinë si një kompetencë për të ndihmuar qytetarët të zhvillojnë aftësinë e tyre, 

për të marrë pjesë në mënyrë aktive në shoqëri, për të menaxhuar jetën dhe karrierën e 

tyre, dhe për të filluar iniciativa për krijimin e vlerës. Konceptualizimi i ndёrmarrёsisё si 

një kompetencë ishte pra guri i themelit për zhvillimin e një kornize referimi. 

Në kontekstin e studimit EntreComp, ndërmarrësia kuptohet si një kompetencë kryesore 

transverale e zbatueshme nga individë dhe grupe, përfshirë organizatat ekzistuese, në të 

gjitha sferat e jetës. Është përcaktuar si më poshtë: 

Ndërmarrёsia është kur veproni sipas mundësive dhe ideve dhe i 

shndërroni ato në vlerë për të tjerët. Vlera që krijohet mund të jetë 

financiare, kulturore ose sociale (FFE-YE, 2012).  

Ky përkufizim përqendrohet në krijimin e vlerës, pavarësisht nga lloji i vlerës ose konteksti. 

Ai mbulon krijimin e vlerës në çdo fushë dhe zinxhirin e mundshëm të vlerës. I referohet 

krijimit të vlerës në sektorin privat, publik dhe sektorin e tretë dhe në çdo kombinim 

hibrid të të treve. Kështu, ai përfshin lloje të ndryshme të ndërmarrёsisё, duke përfshirë 

ndërmarrёsinë e brendshme (të korporatave), ndërmarrësinë sociale, ndërmarrësinë e 

gjelbër dhe ndërmarrësi dixhitale. 

Ndërmarrёsia si kompetencë vlen për të gjitha sferat e jetës. Kjo u mundëson qytetarëve 

të ndikojnë në zhvillimin e tyre personal, të kontribuojnë në mënyrë aktive në 

zhvillimin shoqëror, të hyjnë në tregun e punës, si të punësuar ose si të vetëpunësuar, 

dhe të fillojnë ose zgjerojnë bizneset që mund të kenë një motiv kulturor, shoqëror 

ose tregtar.  

Modeli konceptual EntreComp përbëhet nga dy dimensione kryesore: 3 fushat e 

kompetencës që pasqyrojnë drejtpërdrejt përkufizimin e ndёrmarrёsisё si aftësia për t'i 

kthyer idetë në veprim që gjenerojnë vlerë edhe për dikë tjetër përveç vetes; dhe 15 

kompetencat që, së bashku, përbëjnë blloqet ndërtimore të ndёrmarrёsisё si një 

kompetencë për të gjithë qytetarët. Ne i kemi renditur kompetencat në Tabelën 1. Secila 

prej tyre shoqërohet nga një informatë/propozim ose një këshillë për nxënësin për 

të vënë në praktikë kompetencat dhe një përshkrues, i cili e ndan atë në aspektet e saj 

thelbësore. 

‘Idetë dhe mundësitë’, ‘Burimet’ dhe ‘Në veprim’ janë 3 fushat e modelit konceptual dhe 

ato janë nënvizuar për të theksuar kompetencën e ndërmarrёsisё si aftësia për të 

transformuar idetë dhe mundësitë në veprim duke mobilizuar burimet. Këto burime mund 

të jenë personale (përkatësisht, vetë-vetëdijësimi dhe vetë-efikasiteti, motivimi dhe 

këmbëngulja), materiale (për shembull, mjetet e prodhimit dhe burimet financiare) ose 

jomateriale (për shembull, njohuritë specifike, aftësitë dhe qëndrimet). 3 fushat e 

kompetencës janë të ndërthurura ngushtë: ndërmarrёsia si një kompetencë qëndron 

mbi të gjitha këto së bashku. 15 kompetencat janë gjithashtu të ndërlidhura dhe duhet të 

trajtohen si pjesë e një tërësie. Ne nuk po sugjerojmë që nxënësi të marrë nivelin më të 

lartë të aftësisë në të 15 kompetencat, ose të ketë aftësinë e njëjtë në të gjitha 

kompetencat. Korniza, sidoqoftë, nënkupton që ndërmarrësia si një kompetencë përbëhet 

nga 15 pjesë.   

Figura 2 përshkruan kompetencat EntreComp. Çdo pjesë në tabelë ka një ngjyrë të 

ndryshme: e kaltërt për kompetencat në zonën ‘Ide dhe mundësi’, portokalli për ata në 

zonën ‘Burimet’ dhe e gjelbër për kompetencat në zonën ‘Në veprim’. Pjesët janë të 

rrethuara nga tre unazat e kompetencës, të cilat përfshijnë të 15 kompetencat. Ky 

përfaqësim nënvizon se bashkimi midis fushave të kompetencave dhe kompetencave nuk 

ka ashpërsi taksonomike. Për shembull, krijimtaria paraqitet si një nga kompetencat në 

fushën ‘Ide dhe mundësi’, edhe pse procesi krijues përfshin përdorimin e burimeve dhe 

aftësinë për të vepruar sipas ideve për të modeluar vlerën e tyre. Lexuesi është i mirëpritur 

të vendosë lidhje të reja midis fushave dhe kompetencave për të zgjeruar elementet e 

kornizës dhe për t'i përshtatur ato për t'iu përshtatur më mirë fokusit të tij / saj në veprim. 
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Figura 2: Fushat dhe kompetencat e modelit konceptual EntreComp. 

Tabela 1 ofron një përmbledhje të modelit konceptual EntreComp, duke treguar se si 

kompetenca e ndërmarrёsisё është ndarë në pjesë përbërëse të saj brenda kornizës. 

Kompetencat numërohen për lehtësinë e referencës - renditja në të cilën ato paraqiten 

nuk nënkupton një sekuencë në procesin e blerjes ose një hierarki: asnjë element nuk del 

i pari dhe asnjëri prej tyre nuk është më i rëndësishëm se të tjerët. Nuk ka kompetenca 

thelbësore dhe kompetenca mundësuese në konceptimin e EntreComp. 

Varësisht nga të kontekstit i marrjes, është e arsyeshme të presim që më shumë theks 

mund të vihet në disa prej kompetencave dhe më pak në të tjera, ose përndryshe 

kompetencat janë efikase për të pasqyruar një proces ndërmarrësie të krijuar për të nxitur 

të mësuarit përmes ndërmarrёsisë. Me fjalë të tjera, Korniza e EntreComp mund të shihet 

si një pikë fillestare për interpretimin e kompetencës së ndërmarrёsisё, e cila me kalimin 

e kohës do të shtjellohet më tej dhe do të rafinohet për të adresuar nevojat e veçanta të 

grupeve specifike të synuara. 
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Table 1: EntreComp Modeli konceptual 

Fushat Kompetencat Sugjerimi Përshkruesi 

1
.I

d
e
të

 d
h
e
 m

u
n
d
ë
s
it
ë

 

1.1 Mundësi
të e 
vrojtimit 

Përdorni 
imagjinatën 5 
dhe aftësitë 

tuaja për të 
identifikuar 
mundësitë për 
krijimin e 
vlerës  

 Identifikimi dhe marrja e mundësive për të krijuar 
vlera duke eksploruar perspektivën sociale, kulturore 
dhe ekonomike. 

 Identifikimi i nevojave dhe sfidave që duhet të 
plotësohen. 

 Krijimi i lidhjeve të reja dhe bashkimi i elementeve të 
shpërndara të perspektivës për të krijuar mundësi që 
krijojnë vlera. 

1.2 
Kreativiteti  

Zhvilloni ide 
krijuese dhe 

të qëllimshme 

 Zhvillimi i disa ideve dhe mundësive për të krijuar 

vlerë, duke përfshirë zgjidhje më të mira për sfidat 
ekzistuese dhe ato të reja. 

 Eksplorimi dhe eksperimentimi me qasje inovative. 
 Kombinimi i njohurive dhe burimeve për të arritur 

efekte me vlerë. 

1.3. Vizioni  

Punoni drejt 
vizionit tuaj 

për të 
ardhmen 

 Imagjinata për të ardhmen. 
 Zhvillimi i një vizioni për t'i kthyer idetë në veprim. 

 Vizualizimi i skenarëve të së ardhmës për të ndihmuar 
në përpjekje dhe veprim. 

1.4 

Vlerësimi i 
ideve 

Shfrytëzoni në 
maksimum 
idetë dhe 
mundësitë 

 Gjykimi se çfarë vlera ka në aspektin social, kulturor 
dhe ekonomik.  

 Njohja e potencialin që ka një ide për krijimin e vlerës 
dhe identifikimi i mënyrave të përshtatshme për të 
përfituar sa më shumë prej saj. 

1.5 
Mendimi 
etik dhe i 
qëndrueshë
m 

Vlerësoni 
pasojat dhe 

ndikimin e 
ideve, 
mundësive 
dhe 
veprimeve 

 Vlerësimi i pasojave e ideve që sjellin vlerë dhe 
efektin e veprimit ndërmarrës në komunitetin e 

synuar, tregun, shoqërinë dhe mjedisin. 
 Reflektimi sa të qëndrueshme janë qëllimet afatgjata 

shoqërore, kulturore dhe ekonomike dhe mënyra e 
zgjedhur e veprimit. 

 Veprimi me përgjegjësi. 

2
. 

B
u
ri
m

e
t 

2.1 Vetë-
ndërgjegjës

imdhe vetë-

efikasitet 

Besoni në 
veten tuaj 

dhe vazhdoni 

të zhvilloheni 

 Reflektimi në nevojat, aspiratat dhe dëshirat tuaja në 

një periudhë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë.  
 Identifikimi dhe vlerësimi i pikave të forta dhe të 

dobëta, individuale dhe grupore. 
 Besimi në aftësitë individuale për të ndikuar në 

rrjedhën e ngjarjeve, pavarësisht pasigurisë, 
pengesave dhe dështimeve të përkohshme. 

2.2 
Motivimi 
dhe 
këmbëngulj
a 

Qëndroni të 

përqendruar 
dhe mos u 
dorëzoni 

 Vendosmëria për kthimin e ideve në veprim dhe 
plotësimi i nevojave për të arritur. 

 Gatishmëria dhe durimi për vazhdimin dhe përpjekjen 
për arritjen e qëllimeve afatgjata individuale ose në 
grup. 

 Fleksibiliteti nën presion, pikëllim dhe dështim të 

përkohshëm. 

2.3 
Mobilizimi i 
burimeve 

Mblidhni dhe 
menaxhoni 
burimet që ju 
nevojiten 

 Menaxhimi i burimeve materiale , jomateriale dhe 
dixhitale të nevojshme për t'i kthyer idetë në veprim. 

 Shfrytëzimi në maksimum i burimeve të kufizuara. 
 Menaxhimi dhe marrja e kompetencave të nevojshme 

në çdo fazë, përfshirë kompetencat teknike, ligjore, 

tatimore dhe dixhitale. 

2.4 Njohuri 
financiare 
dhe 

ekonomike 

Zhvilloni 
njohuri 
financiare dhe 

ekonomike 

 Vlerësimi i kostos së kthimit të një ideje në një 
aktivitet që krijon vlera 

 Planifikimi, vendosja dhe vlerësimi i vendimeve 
financiare me kalimin e kohës 

 Menaxhimi i financimit për t'u siguruar që aktiviteti im 
krijues i vlerës mund të zgjasë për një kohë të gjatë 

                                           

5 Në kontekstin e kornizës EntreComp, kompetenca e ndërmarrёsisë konsiderohet si aftësi individuale dhe 
kolektive. 
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2.5. 

Mobilizimi i 
të tjerëve 

Frymëzoni, 
motivoni dhe 

përfshini të 
tjerët 

 Frymëzimi dhe entuziazmimi i palëve të interesit 
 Merrja e mbështetjes së nevojshme për të arritur 

rezultate të vlefshme 
 Demonstrimi komunikimi, bindja, negocimi dhe 

udhëheqja efektive 
3
. 

N
ë
 v

e
p
ri
m

 

3.1 Marrja 
e iniciativës 

Shkoni për të 

 Fillimi i procesit që krijojnë vlerë 
 Marrja përsipër e sfidave 
 Veprimi dhe puna në mënyrë të pavarur për të arritur 

qëllimet, përmbajtja e synimeve dhe realizimi i 
detyrave të planifikuara 

3.2 
Planifikimi 
dhe 
menaxhimi 

Përcaktoni 
përparësitë, 
organizoni 

dhe ndiqni më 
tej 

 Vendosja e qëllimeve afatgjata, afatmesme dhe 
afatshkurtra 

 Përcaktimi i përparësivë dhe planet e veprimit 
 Përshtatja ndaj ndryshimeve të paparashikuara 

3.3 
Përballja 
me 

pasigurinë, 
paqartësinë 
dhe 

rrezikun 

Merrni 
vendime që 
kanë të bëjnë 

me 
pasigurinë, 
paqartësinë 

dhe rrezikun 

 Marrja e vendimeve kur rezultati i këtij vendimi është 
i pasigurt, kur informacioni në dispozicion është i 
pjesshëm ose i paqartë, ose kur ekziston rreziku i 
rezultateve të padëshiruara 

 Brenda procesit të krijimit të vlerës, përfshirja e  
mënyrave të strukturuara të testimit të ideve dhe 
prototipave që nga fazat e hershme, për të zvogëluar 
rreziqet e dështimit 

 Trajtimi i situatave në mënyrë të shpejtë dhe në 
mënyrë fleksibile 

3.4 Puna 

me të tjerët 

Bashkohuni, 
bashkëpunoni 
dhe bëni rrjet 

 Bashkëpunimi dhe puna me të tjerët për të zhvilluar 
ide dhe për t'i kthyer ato në veprim 

 Rrjeti 
 Zgjidhja e konflikteve dhe përballja me konkurrencën 

pozitivisht kur është e nevojshme 

3.5. Të 
mësuarit 
përmes 
përvojës 

Mësoni duke 
bërë 

 Përdorni çdo iniciativë për krijimin e vlerës si një 
mundësi për të mësuar 

 Mësoni me të tjerët, duke përfshirë bashkëmoshatarët 
dhe mentorët 

 Reflektoni dhe mësoni nga suksesi dhe dështimi (i 
juaji dhe i të tjerëve) 
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3. Korniza EntreComp 

Ky kapitull paraqet modelin e progresit të Kornizës EntreComp dhe karakteristikat kryesore 

të rezultateve të të nxënit që janë bazuar në të. 

Palët e interesuara të përfshira në rishikimin e EntreComp e konsiderojnë atë si një mjet 

gjithëpërfshirës dhe me bazë të gjerë me 3 fusha kompetence, 15 kompetenca, 15 

përshkrues, 8 nivele aftësie dhe 442 rezultate të të nxënit (shih Shtojcën). Ata pranojnë 

që Korniza EntreComp (I) pasqyron kompleksitetin e fushës së kompetencës ndër-

ndërmarrëse, e cila prek disa aspekte të jetës sonë të përditshme, dhe (II) mund të 

përdoret si një udhëzues referimi me shumë qëllime. Përparësia e të pasurit një kornize 

të gjerë, gjithpërfshirëse të kompetencës së kornizës është sepse mund të modifikojë 

porosi të personalizuara dhe gjithashtu lejon që të krahasohen iniciativat që trajtojnë 

ndërmarrёsinё si një kompetencë, duke lehtësuar një kuptim të përbashkët të asaj që do 

të thotë të jesh ndërmarrës.  

Gjithëpërfshirja e EntreComp është një nga përfitimet kryesore të saj. Sidoqoftë, lexuesi 

duhet të ketë parasysh se jo të gjithë qytetarët, nxënësit ose përdoruesit do të jenë 

të interesuar të zhvillojnë të gjitha kompetencat të përshkruara në nivelin më të 

lartë të aftësisë. Pritet që institucionet, ndërmjetësit dhe zhvilluesit e iniciativave të cilët 

janë të gatshëm të adoptojnë EntreComp si një kornizë referimi ta përshtatin atë me 

qëllimet e tyre dhe me nevojat e grupit të përdoruesve ose grupeve të synuara. Me fjalë 

të tjera, Korniza e EntreComp e paraqitur në këtë raport duhet të konsiderohet si një 

pikënisje. Duhet të përshtatet në kontekstin e përdorimit në mënyrë që të zbatohet (shih 

gjithashtu më poshtë, në Seksionin 3.2). 

 3.1 Modeli i progresit 

Ndërmarrёsia si një kompetencë zhvillohet përmes veprimit nga individë ose subjekte 

kolektive për të krijuar vlerë për të tjerët. 

Përparimi në të mësuarit e ndërmarrësisë përbëhet nga dy aspekte: 

1. Zhvillimi i rritjes së autonomisë dhe përgjegjësisë për të vepruar sipas ideve dhe 

mundësive për të krijuar vlerë; 

2. Zhvillimi i kapacitetit për të gjeneruar vlerë nga kontekste të thjeshta dhe të 

parashikueshme deri në ambiente komplekse, që ndryshojnë vazhdimisht. 

Modeli i Progresit të EntreComp nuk përcakton një sekuencë lineare të hapave që çdo 

qytetar duhet të ndërmarrë për t'u bërë me aftësi ndërmarrëse ose për të filluar një 

ndërmarrje. Në vend të kësaj, kjo tregon se kufijtë e kompetencave të ndërmarrësisë 

individuale dhe kolektive mund të shtyhen përpara, për të arritur një ndikim më të madh 

përmes përpjekjeve për krijimin e vlerës. 

Modeli i Progresit EntreComp ofron një referencë për zhvillimin e aftësive duke filluar nga 

krijimi i vlerës së arritur përmes mbështetjes së jashtme, deri në krijimin e vlerës 

transformuese. Përbëhet nga katër nivele kryesore: Niveli Themelor, i Mesëm, i Avancuar 

dhe niveli Ekspert. Secili nivel nga ana e tij ndahet në dy nën-nivele, siç ilustrohet në 

Tabelën 2. Në nivelin Themelor, vlera e ndёrmarrёsisё krijohet me mbështetjen e jashtme. 

Në nivelin e Ndërmjetëm, vlera e ndërmarrësisë krijohet me rritjen e autonomisë. Në 

nivelin e Avancuar, përgjegjësia për të shndërruar idetë në veprim është zhvilluar. Në 

nivelin e ekspertëve, vlera e krijuar ka ndikim të konsiderueshëm në fushën e saj të 

referencës.  

Këto nivele të aftësive sigurojnë mënyrën që lexuesi të shikojë rezultatet e të nxënit. Për 

shembull, rezultati i parë i të mësuarit i niveleve të aftësisë së 8-të është: Unë mund të 

dalloj dhe shpejt të përfitoj nga një mundësi. Edhe pse ‘vrojtimi dhe shfrytëzimi i 

mundësisë’ është një aftësi që nxënësit fillojnë të zhvillojnë në nivele më të ulëta, niveli 8 

thekson nevojën për ta bërë atë ‘shpejt’. Në këtë nivel ekspertësh, afatet kohore për të 

përdorur një dritare mundësish kanë një rëndësi strategjike e cila mund të çojë në rritje 

të lartë, inovacion të rëndësishëm ose transformim rrënjësor. 
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EntreComp synon të jetë gjithëpërfshirës dhe të ofrojë një mjet që mund të përshtatet me 

nevoja të ndryshme. Nuk është i rekomandueshëm dhe nuk sugjeron që të gjithë nxënësit 

duhet të fitojnë nivelin më të lartë të aftësive në kompetenca, ose që ata të arrijnë aftësinë 

e njëjtë në të gjitha kompetencat. Për shembull, mund të imagjinojmë që të nënshkruajmë 

një përvojë të mësuarit ndërmarrës të drejtuar punonjësve të distriktit të krijimit të 

këpucëve në rajonin tonë. Në programin tonë, për shembull, mund të synojmë një nivel 

të përparuar të aftësive në kompetenca të tilla si 'mundësi zbulimi', 'vizion', 'mobilizim i 

burimeve', 'mobilizim i të tjerëve' dhe 'planifikim dhe organizim'. Në të njëjtën kohë, ne 

mund të synojmë të arrijmë një nivel të ndërmjetëm të aftësisë në 'shkrim-leximin 

financiar dhe ekonomik'. Ne mund ta konsiderojmë të rëndësishme të ju sigurojmë 

nxënësve tanë aftësi për të kuptuar qëndrueshmërinë financiare të ideve të tyre, por nuk 

është e rëndësishme që ata të zhvillojnë aftësi të kontabilitetit, të cilat do të kërkonin një 

nivel të avancuar të aftësive. 

Ne i kujtojmë lexuesit se krijimi i vlerës se ndërmarrësisë dhe të mësuarit se 

ndërmarrësisë mund të ndodh në çdo sferë të jetës. Modeli progresiv EntreComp nuk i 

referohet ndonjë konteksti të veçantë, dhe posaçërisht jo kontekstit të arsimit formal. 

Duke u përqëndruar në zhvillimin e kompetencave përmes krijimit aktual të vlerës së 

ndërmarrësisë, modeli i progresit analizon kufijtë midis arsimit, punës dhe angazhimit 

qytetar. Në këtë aspekt, Modeli i Progresit EntreComp është i zbatueshëm në kontekste 

formale, joformale dhe informale të mësuarit. 
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Table 2: Modeli i progresit të EntreComp 

 

Themelore  I ndërmjetëm I avancuar                Ekspert  

 Mbështetja në përkrahjen6 nga të 
tjerëve 

Ndërtimi i pavarësisë Marrja e përgjegjësisë 
Nxitja e transformimit, inovacionit 

dhe rritjes 

Nën mbikëqyrje të 
drejtpërdrejtë. 

Me më pak 
mbështetje nga 
të tjerët, aftësi 
vetanake në 
disa fusha dhe 
së bashku me 
kolegët. 

Në mënyre të 
pavarur, ose me 
moshatarët.  

Marrja dhe 
ndarja e disa 
përgjegjësive.  

Me disa udhëzime dhe 
së bashku me të tjerët. 

Marrja e 
përgjegjësisë 
për të marrë 
vendime dhe të 
punuarit me të 
tjerët. 

Marrja e 
përgjegjësisë për 
të kontribuar në 
zhvillimet kom-
plekse në një fu-
shë specifike. 

Kontribuimi në 
mënyrë thelbësore në 
zhvillimin e një fushe 
specifike. 

Zbulimi Eksplorimi Eksperimentimi Guximi Përmirësimi Përforcimi Zgjerimi Transformimi 

Niveli 1 përqendrohet 
kryesisht në zbulimin e 
cilësive, potencialit, in-
teresave dhe dëshi-
rave. Ai përqendrohet 
gjithashtu në njohjen e 
llojeve të ndryshme të 
problemeve dhe nevo-
jave që mund të 
zgjidhen në mënyrë 
krijuese, dhe në zhvilli-
min e aftësive dhe 
qëndrimeve individuale. 

Niveli 2 
përqendrohet 
në eksplorimin 
e qasjeve të 
ndryshme ndaj 
problemeve, 
duke u 
përqendruar në 
diversitetin dhe 
zhvillimin e af-
tësive dhe 
qëndrimeve 
shoqërore. 

Niveli 3 përqendro-
het në të mendu-
arit kritik dhe në 
eksperimentimin 
me krijimin e 
vlerës, për shem-
bull përmes përvo-
jave praktike 
ndërmarrëse. 

Niveli 4 
përqendrohet në 
kthimin e ideve 
në veprim në 
"jetën reale "dhe 
në marrjen e 
përgjegjësisë për 
këtë.  

Niveli 5 përqendrohet në 
përmirësimin e aftësive 
për kthimin e ideve në 
veprim, marrjen e 
përgjegjësisë për kriji-
min e vlerës dhe zhvilli-
min e njohurive në 
lidhje me 
ndërmarrësinë. 

Niveli 6 
përqendrohet 
në punën me të 
tjerët, duke 
përdorur njo-
huritë që keni 
për të 
gjeneruar vlerë, 
duke u për-
ballur me sfida 
gjithnjë e më 
komplekse. 

Niveli 7 
përqendrohet në 
kompetencat e 
nevojshme për të 
trajtuar sfidat 
komplekse, duke 
trajtuar një 
mjedis që 
ndryshon va-
zhdimisht, ku 
shkalla e pasig-
urisë është e 
lartë. 

Niveli 8 përqendrohet 
në sfidat e reja duke 
zhvilluar njohuri të 
reja, përmes kërkimit 
dhe zhvillimit dhe af-
tësive të inovacionit 
për të arritur përsos-
mëri dhe për të 
transformuar 
mënyrat se si bëhen 
gjërat. 

 

  

                                           

6 Mbështetja nga të tjerët përfshin mbështetjen nga mësuesit, kolegët, këshilltarët ose shërbimet e këshillimit. 
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3.2. Rezultatet e të nxënit 

Rezultatet e të nxënit janë deklarata për atë që nxënësi di, kupton dhe çfarë është në 

gjendje të bëjë pasi të ketë përfunduar procesin e të nxënit për sa i përket njohurive, 

aftësive dhe kompetencave. (Qendra Evropiane për Zhvillimin e Arsimit Profesional 

Cedefop, 2009). Këto gjetje mund të zbatohen kur planifikoni në arsim ose zhvillim të 

kurrikulës, ose për lloje të ndryshme të përgjegjësive, të tilla si përgjegjësia ligjore ose 

profesionale (Prøitz, 2010). 

Të mësuarit e ndërmarrësisë vështirë se mund të reduktohet në rezultate të 

pandryshueshme, të paracaktuara të të nxënit, duke pasur parasysh që ka të bëjë me 

krijimin e vlerës që nuk ekziston para procesit të të mësuarit të ndërmarrësisë dhe nuk 

mund të parashikohet. 

Sidoqoftë, rezultatet e të nxënit janë thelbësore për efektivitetin e kornizës. Rezultatet e 

të nxënit në EntreComp janë zhvilluar si referenca për qëllime të ndryshme. Ato mund të 

përdoren në sektorin e arsimit formal në zhvillimin e kurrikulës. Në mësimin joformal, ato 

mund të iniciojnë zhvillimin e programeve që synojnë inkurajimin e ndёrmarrёsisё brenda 

organizatave ekzistuese. Ato mund të përdoren gjithashtu për të përcaktuar metoda 

pedagogjike të personalizuara, metoda vlerësimi dhe mjedise mësimore që forcojnë të 

mësuarit efektiv të ndërmarrësisё. 

Prandaj, rezultatet e të nxënit brenda EntreComp nuk duhet të kuptohen si deklarata 

normative që përkthehen drejtpërdrejt në aktivitete mësimore, ose përdoren për të matur 

arritjet e studentëve. Ato janë baza për zhvillimin e rezultateve specifike të të nxënit që 

korrespondojnë me kontekstin specifik dhe baza për përcaktimin e treguesve të 

performancës. 

Megjithëse shumica e rezultateve të të nxënit janë formuluar në formën e një deklarate 

"Unë", kjo nuk do të thotë që kompetenca e ndërmarrësisё i referohet vetëm aftësisë së 

individëve. Përkundrazi, të mësuarit dhe sjellja ndërmarrëse janë "të ndjeshme" ndaj 

grupeve të tilla si ekipet e projektit, organizatat jofitimprurëse, kompanitë, institucionet 

publike ose lëvizjet e shoqërisë civile. 

Të gjitha rezultatet e të nxënit të EntreComp janë paraqitur në një shtojcë të këtij raporti. 

Edhe pse lista e rezultateve është shumë e detajuar, ajo nuk është shteruese pasi synon 

të propozojë zbatim transversal në kontekste dhe sektorë të ndryshëm arsimorë. 

3.3 Korniza e EntreComp: tabela e përmbledhjes 

Tabela tregon 3 fusha dhe të 15 kompetenca, por vetëm në tre nivele ekspertize që vlejnë 

për të gjithë qytetarët: niveli bazë, i mesëm dhe i avancuar. Niveli ekspert, sipas përku-

fizimit, përfshin një nivel të ekspertizës që është mbi mesataren, më e varur nga konteksti, 

dhe për këtë arsye nuk paraqitet në tabelë. 

Tabela e përmbledhjes përmban përshkrues që shprehin thelbin e niveleve të ndryshme 

të ekspertizës. Qëllimi i saj është të ju ofrojmë një pamje të përgjithshme të Kornizës  

EntreCopm të ngjajshme me ato të paraqitura në Kornizën e Përbashkët Evropiane të 

Referencës për Gjuhët7 ose në Kornizën e Kompetencës Dixhitale (Ferrari, 2013; Vuorikari, 

Punie, Carretero, & Van den Brande, 2016).  

 

 

                                           

7 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp  

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
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Tabla 3: Përmbledhja e EntreComp 

 Nivelet e aftësisë 

Fusha  Kompetenca Niveli themelor  I ndërmjetëm I avancuar 

I
d

e
të

 d
h

e
 m

u
n

d
ë
s
i 

Mundësitë e 

perceptuara 

Nxënësit 8 mund të gjejnë 

mundësi për të gjeneruar vlerë për 

të tjerët. 

Nxënësit mund të njohin mundësitë për 

të adresuar nevojat që nuk janë 

përmbushur. 

Nxënësit mund të kapin dhe të formësojnë 

mundësitë për t'iu përgjigjur sfidave dhe për 

të krijuar vlerë për të tjerët. 

Kreativiteti Nxënësit mund të zhvillojnë ide të 

shumta që krijojnë vlerë për të 

tjerët. 

Nxënësit mund të testojnë dhe 

trajtojnë ide që krijojnë vlerë për të 

tjerët. 

Nxënësit mund të shndërrojnë idetë në 

zgjidhje që krijojnë vlera për të tjerët. 

Vizioni Nxënësit mund të imagjinojnë një 

të ardhme të dëshirueshme. 

Nxënësit mund të ndërtojnë një vizion 

frymëzues që angazhon të tjerët. 

Nxënësit mund të përdorin vizionin e tyre 

për të udhëhequr vendimmarrjen 

strategjike. 

Vlerësimi i 

ideve 

Nxënësit mund të kuptojnë dhe 

vlerësojnë vlerën e ideve. 

Nxënësit e kuptojnë që idetë mund të 

kenë lloje të ndryshme vlerash, të cilat 

mund të përdoren në mënyra të 

ndryshme. 

Nxënësit mund të zhvillojnë strategji për të 

shfrytëzuar në maksimum vlerën e 

gjeneruar nga idetë. 

Të menduarit 

etik dhe të 

qëndrueshëm 

Nxënësit mund të njohin ndikimin 

e zgjedhjeve dhe sjelljeve të tyre, 

si brenda komunitetit ashtu edhe 

tё mjedisi. 

Nxënësit drejtohen nga etika dhe 

qëndrueshmëria kur marrin vendime. 

Nxënësit veprojnë për t'u siguruar që 

qëllimet e tyre etike dhe të 

qëndrueshmërisë janë përmbushur. 

B
u

r
im

e
t 

Vetë-

ndërgjegjësimi 

dhe vetë-

efikasiteti 

Nxënësit i besojnë aftësisë së tyre 

për të gjeneruar vlerë për të 

tjerët. 

Nxënësit mund të shfrytëzojnë sa më 

mirë pikat e forta dhe të dobëta. 

Nxënësit mund të kompensojnë dobësitë e 

tyre duke u bashkuar me të tjerët dhe duke 

zhvilluar më tej pikat e tyre të forta. 

Motivimi dhe 

këmbëngulja 

Nxënësit duan të ndjekin pasionin 

e tyre dhe të krijojnë vlerë për të 

tjerët. 

Nxënësit janë të gatshëm të bëjnë 

përpjekje dhe burime për të ndjekur 

pasionin e tyre dhe për të krijuar vlerë 

për të tjerët. 

Nxënësit mund të qëndrojnë të përqendruar 

në pasionin e tyre dhe të vazhdojnë të 

krijojnë vlerë pavarësisht pengesave. 

                                           

8 Nxënësi është një term i gjerë që përdoret për të treguar konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës. Ai u referohet nxënësve, studentëve, punëkërkuesve, punonjësve, ndërmarrësve dhe qytetarëve.  
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Mobilizimi i 

burimeve 

Nxënësit mund të gjejnë dhe të 

përdorin burimet me përgjegjësi. 

Nxënësit mund të mbledhin dhe 

menaxhojnë lloje të ndryshme të 

burimeve për të krijuar vlerë për të 

tjerët. 

Nxënësit mund të përcaktojnë strategji për 

të mobilizuar burimet që u duhen për të 

gjeneruar vlerë për të tjerët. 

Njohuri 

financiare dhe 

ekonomike 

Nxënësit mund të hartojnë 

buxhetin për një aktivitet të 

thjeshtë. 

Nxënësit mund të gjejnë opsione 

financimi dhe të menaxhojnë një 

buxhet për aktivitetin e tyre krijues të 

vlerës. 

Nxënësit mund të bëjnë një plan për 

qëndrueshmërinë financiare të një aktiviteti 

që krijon vlera. 

Mobilizimi i të 

tjerëve 

Nxënësit mund të komunikojnë 

idetë e tyre qartë dhe me 

entuziazëm. 

Nxënësit mund të bindin, përfshijnë 

dhe frymëzojnë të tjerët në aktivitete 

që krijojnë vlera. 

Nxënësit mund të frymëzojnë të tjerët dhe 

t'i marrin ato në bord për aktivitete që 

krijojnë vlera. 

N
ë
 v

e
p

r
im

 

Marrja e 

iniciativës 

Nxënësit janë të gatshëm të bëjnë 

një përpjekje për zgjidhjen e 

problemeve që prekin komunitetet 

e tyre. 

Nxënësit mund të fillojnë aktivitete që 

krijojnë vlera. 

Nxënësit mund të kërkojnë mundësi për të 

marrë iniciativën për të shtuar ose krijuar 

vlerë. 

Planifikimi dhe 

menaxhimi 

Nxënësit mund të përcaktojnë 

qëllimet për një aktivitet të 

thjeshtë për krijimin e vlerës. 

Nxënësit mund të krijojnë një plan 

veprimi, i cili identifikon përparësitë 

dhe hapat për të arritur qëllimet e tyre. 

Nxënësit mund të përcaktojnë përparësitë 

dhe planet për t'u përshtatur me ndryshimin 

e rrethanave. 

Përballimi i 

pasigurisë, 

paqartësisë 

dhe rrezikut 

Nxënësit nuk kanë frikë të bëjnë 

gabime ndërsa provojnë gjëra të 

reja. 

Nxënësit mund të vlerësojnë përfitimet 

dhe rreziqet e opsioneve alternative 

dhe të bëjnë zgjedhje që pasqyrojnë 

preferencat e tyre. 

Nxënësit mund të peshojnë rreziqet dhe të 

marrin vendime pavarësisht pasigurisë dhe 

paqartësisë. 

Puna me të 

tjerët  

Nxënësit mund të punojnë në një 

ekip për të krijuar vlerë. 

Nxënësit mund të punojnë së bashku 

me një gamë të gjerë individësh dhe 

grupe për të krijuar vlerë. 

Nxënësit mund të ndërtojnë një ekip dhe 

rrjete bazuar në nevojat e veprimtarisë së 

tyre krijuese të vlerës. 

Të mësuarit 

përmes 

përvojës 

Nxënësit mund të njohin atë që 

kanë mësuar duke marrë pjesë në 

aktivitete që krijojnë vlera. 

Nxënësit mund të reflektojnë dhe 

gjykojnë arritjet dhe dështimet e tyre 

dhe të mësojnë nga këto. 

Nxënësit mund të përmirësojnë aftësitë e 

tyre për të krijuar vlerë duke u mbështetur 

në përvojat e tyre të mëparshme dhe 

ndërveprimet me të tjerët. 
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4 Lista e shkurtesave dhe përkufizimeve 

Korniza EntreComp synon të krijojë një kuptim të përbashkët të asaj që është 

ndërmarrёsia si kompetencë. Qëllimi i tij është të bëhet një referencë për një spektër të 

gjerë të iniciativave që synojnë të nxisin mësimin e ndërmarrësis në Evropë dhe më gjerë. 

Përcaktimi i termave themelorë që përbëjnë shtyllën të këtij raporti është pra bllok 

ndërtimi kritik i kornizës së plotë.  

 

Termi Definicioni & Burimi 

 Qëndrimet ‘Qëndrimet’ janë motivues të performancës. Ato përfshijnë 

vlera, aspirata dhe përparësi. 

Kompetenca Në kontekstin e studimit EntreComp, kompetenca kuptohet 

si një grup njohurish, aftësish dhe qëndrimesh. 

Crowdsourcing 

(Burimi i grupit)  

 

Crowdsourcing është praktika e kontraktimit të shërbimeve, 

ideve ose përmbajtjes së nevojshme për një grup të madh 

njerëzish, caktimi i detyrave punonjësve ose furnitorëve 

tradicionalë. Grumbullimi i burimeve njerëzore zakonisht 

bëhet përmes internetit. 

 

 

Ndërmarrёsia dixhitale 

 

Ndërmarrёsia dixhitale është ndërmarrёsia që përfshin përdorimin 
e teknologjive të reja dixhitale (veçanërisht mediat sociale, të 
dhënat e mëdha, tehnologji mobile dhe zgjidhje cloud). Qëllimi i 
këtij përdorimi mund të jetë përmirësimi i operacioneve të biznesit, 
shpikja e modeleve të reja të biznesit, përmirësimi i inteligjencës 

së biznesit ose angazhimi me klientët dhe palët e interesit.9 

Përdoruesi përfundimtar Në kontekstin e studimit EntreComp, një përdorues i fundit është 
personi për të cilin diçka është krijuar ose menduar përfundimisht. 

Ndërmarrësia 

 

Ndërmarrёsia është kur veproni sipas mundësive dhe ideve dhe i 
shndërroni ato në vlerë për të tjerët. Vlera që krijohet mund të jetë 
financiare, kulturore ose sociale (FFE-YE, 2012). 

Ndërmarrësia e gjelbër Ndërmarrёsia e gjelbër është ndërmarrja që ka një efekt pozitiv në 

mjedis dhe mund të shihet si një lëvizje drejt një të ardhme më të 
qëndrueshme (Schaper, 2012). 

Ndërmarrësia e brendshme 

Ndërmarrësia e brendshme  

e organizatës 

 

Ndërmarrësia e brendshme është ndërmarrësia brenda një 
organizate (see Pinchot, 1985). 

 

 Njohuri Njohuria është një grup faktesh, parimesh, teorish dhe praktikash 
që lidhen me një fushë pune ose studimi. Në kontekstin e Kornizës 

Evropiane të Kualifikimeve, njohuritë përshkruhen si teorike dhe / 
ose faktike(European Parliament and the Council, 2008). 

                                           

9 Shihni përkufizimin e plotë në faqen e internetit të Monitorit të Ndërmarrësisë  
  Dixhitale: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/project-description 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/project-description
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Rezultatet e pritura të 

mësuarit  

Rezultatet e të nxënit janë deklarata të asaj që një nxënës di, 

kupton dhe që është në gjendje të bëjë pas përfundimit të mësimit 
(Cedefop, 2009). Deklarata të tilla mund të hartohen dhe përdoren 
për planifikimin arsimor dhe zhvillimin e kurrikulës ose për lloje të 

ndryshme të përgjegjësisë siç janë përgjegjësia ligjore ose 
përgjegjësia profesionale (Prøitz, 2010). 

Përvojat praktike 
ndërmarrëse 

 

Përvojat praktike të ndёrmarrёsisё janë përvoja edukative ku 
nxënësi ka mundësinë të dalë me ide, të identifikojë një ide të mirë 

dhe ta shndërrojë atë ide në veprim. Ato kërkojnë përfshirjen e 
partnerëve të jashtëm në hartimin dhe / ose shpërndarjen e këtij 
mësimi, për të siguruar rëndësinë në botën reale. Përvojat praktike 
ndërmarrësore u ofrojnë studentëve një mjedis mbështetës, ku 
gabimet pranohen dhe dështimi është një mjet mësimi, në mënyrë 
që ata të fitojnë besimin dhe përvojën për t'i kthyer idetë e tyre në 
veprim në botën reale. Përvojat praktike ndërmarrësore duhet të 

jenë një iniciativë e drejtuar nga studentët, individualisht ose si 

pjesë e një ekipi të vogël, të përfshijë të mësuarit duke bërë dhe 
duke prodhuar një rezultat të prekshëm (Grupi Punues Tematik për 
Edukimin e Ndёrmarrёsisё, 2014). 

Burimet Në kontekstin e kësaj pune, burimet janë një term që përfshin 
burimet personale (domethënë, vetë-vetëdijësimin dhe vetë-
efikasitetin, motivimin dhe këmbënguljen), burimet materiale (për 
shembull, mjetet e prodhimit dhe burimet financiare) ose burimet 
jo-materiale (për shembull, njohuri specifike, aftësi dhe qëndrime). 

Aftësitë Aftësitë janë mundësia për të zbatuar dhe përdorur njohuritë dhe 
për të kryer detyrat dhe zgjidhur problemet. Në kontekstin e 
Kornizës Evropiane të Kualifikimeve, aftësitë përshkruhen si 
njohëse (që përfshijnë përdorimin e të menduarit logjik, intuitiv dhe 
krijues) ose praktike (duke përfshirë shkathtësinë manuale dhe 
përdorimin e metodave, materialeve, mjeteve dhe instrumenteve) 

(Parlamenti Evropian dhe Këshilli, 2008). 

Ndërmarrësia sociale Ndërmarrësia sociale është ndërmarrësia që synon të ofrojë 
zgjidhje inovative për problemet e pazgjidhura sociale. Prandaj, ajo 
shpesh shkon krah për krah me proceset e inovacionit shoqëror, që 
synojnë të përmirësojnë jetën e njerëzve duke promovuar 

ndryshimin shoqëror (shih OECD, 2010). 

Palët e interesit Palët e interesit janë individë, grupe dhe organizata me interes të 
drejtpërdrejtë dhe të tërthortë në veprimtarinë krijuese të vlerës 
dhe ndikimin e saj. 

Sistemi Një sistem si një kompleks i tërë dinamik i përbërë nga një grup i 
komponentëve ndërveprojnë dhe ndikojnë në njëri-tjetrin. Një 
sistem përcaktohet nga kufijtë që e dallojnë atë nga ambienti që e 
rrethon dhe ndërvepron me të, dhe karakterizohet nga një 

strukturë, një qëllim dhe mënyrë e funksionimit. 

Pasiguria Pasiguria është një situatë që përfshin informacion të papërsosur 
dhe (ose) jo të plotë, dhe që ndikon në parashikueshmërinë e 
rezultateve. Pasiguria përfshin një rrezik të efektit ose humbjes së 
padëshiruar, probabiliteti dhe madhësia e të cilit nuk mund të 

llogariten. 

Krijimi i vlerës Krijimi i vlerës është rezultat i veprimtarisë njerëzore për të 
shndërruar ide të qëllimshme në veprim që gjeneron vlerë për dikë 
tjetër përveç vetes. Kjo vlerë mund të jetë shoqërore, kulturore ose 
ekonomike. 
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Shtojca: Korniza e plotë e EntreComp  

  
Niveli i af -

tësisë 
  Themelore  I ndërmjetëm I avancuar Ekspert 

  

Zhvillimi 

 
  

  
  

  

  

 Mbështetja në përkrahjen nga 

të tjerët 
Ndërtimi i pavarësisë Marrja e përgjegjësisë 

Nxitja e transformimit, ino-

vacionit dhe rritjes 

  Nën mbikëqyrje të 

drejtpërdrejtë. 

Me më pak 

mbështetje 

nga të tjerët, 
aftësi 

vetanake në 

disa fusha 

dhe së 

bashku me 

kolegët e mi. 

Në mënyre të 

pavarur, ose 

me moshatarët. 

Marrja dhe 

ndarja e disa 

përgjegjësive.  

Me disa 

udhëzime dhe së 

bashku me të 
tjerët. 

Marrja e 

përgjegjësisë për 

të marrë vendime 
dhe të punuarit 

me të tjerët. 

Marrja e 

përgjegjësis

ë për të 
kontribuar 

në zhvillimet 

komplekse 

në një fushë 

specifike. 

Kontribuimi në 

mënyrë thel-

bësore në zhvilli-
min e një fushe 

specifike. 

    
Zbulimi Eksplorimi 

Eksperimen-

timi 
Guximi Përmirësimi Përforcimi Zgjerimi Transformimi 

Fu-

sha   
Kompetenca Sugjerimi Përshkruesi       Tema10 Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4 Niveli 5 Niveli 6 Niveli 7 Niveli 8 

I
d

e
të

 d
h

e
 m

u
n

d
ë
s
it

ë
 

Mundësitë e 

vrojtimit  

Përdorni 

imagjinatën 

dhe aftësitë 

tuaja për të 

identifikuar 

mundësitë e 
krijimit të 

vlerave. 

Identifikimi 

dhe marrja e 

mundësive 

për të krijuar 

vlera duke ek-

sploruar per-
spektivën so-

ciale, kul-

turore dhe 

ekonomike. 

Identifikimi, 

krijimi dhe 

marrja e 

mundësisë. 

Unë mund të gjej 

mundësi për të 

ndihmuar të tjerët. 

Unë mund të 

identifikoj 

mundësitë 

për të krijuar 

vlerë në 

komunitetin 
dhe rrethinën 

time. 

Unë mund të 

shpjegoj se 

çfarë e bën një 

mundësi për të 

krijuar vlerë. 

Unë në 

mënyrë 

proaktive 

mund të 

kërkoj 

mundësi për 
të krijuar 

vlerë, përf-

shirë edhe 

nga nevoja. 

Unë mund të 

përshkruaj qasje 

të ndryshme 

analitike për të 

identifikuar 

mundësitë 
ndërmarrëse. 

Unë mund të 

përdor njohuritë 

dhe kuptimet e 

mia për konteks-

tin për të bërë 

mundësi për të 
krijuar vlerë. 

Unë mund të 

gjykoj 

mundësitë 

për krijimin e 

vlerës dhe të 

vendos nëse 
do t'i ndjek 

këto në 

nivele të 

ndryshme të 

sistemit në 

të cilin po 
punoj (për 

shembull, 

mikro, meso 

ose makro). 

Unë mund të dal-

loj dhe shpejt të 

përfitoj nga një 

mundësi. 

Identifikimi i 

nevojave dhe 

sfidave që 

duhet të 

plotësohen. 

Përqendrimi në 

sfidat. 

Unë mund të gjej 

shembuj të 

ndryshëm të sfidave 

që kanë nevojë për 

zgjidhje. 

Unë mund të 

njoh sfidat në 

komunitetin 

dhe rrethinën 

time që mund 
të kontribuoj 

në zgjidhjen. 

Unë mund të 

identifikoj 

mundësitë për 

të zgjidhur 

problemet në 
mënyra alterna-

tive. 

Unë mund të 

ripërcaktoj 

përshkrimin e 

një sfide, në 

mënyrë që 
mundësitë al-

ternative të 

adresuara 

mund të 

bëhen të 

dukshme. 

Unë mund të 

veçoj praktikat e 

vendosura dhe 

të sfidoj 

mendimet krye-
sore për të kri-

juar mundësi 

dhe të shikoj sfi-

dat në mënyra të 

ndryshme. 

Unë mund të cak-

toj kohën e duhur 

për të shfrytëzuar 

një mundësi për 

të krijuar vlerë. 

Unë mund të 

mbledh 

mundësi të 

ndryshme 

ose të identi-
fikoj bash-

këpunimin 

midis 

mundësive 

të ndryshme 

për të përfi-
tuar sa më 

shumë prej 

tyre. 

Unë mund të 

përcaktoj 

mundësitë ku 

mund të ruaj një 

avantazh 
konkurrues. 
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Krijimi i 

lidhjeve të 

reja dhe 

bashkimi i el-

ementeve të 

shpërndara të 
perspektivës 

për të krijuar 

mundësi që 

krijojnë vlera. 

Zbulimi i nevo-

jave. 

Unë mund të gjej 

shembuj të grupeve 

që kanë përfituar 

nga një zgjidhje për 

një problem të cak-

tuar. 

Unë mund të 

identifikoj 

nevojat që 

nuk janë 

përmbushur 

në 
komunitetin 

tim dhe zonën 

përreth.   

Unë mund të 

shpjegoj që 

grupe të 

ndryshme mund 

të kenë nevoja 

të ndryshme. 

Unë mund të 

përcaktoj se 

cilin grup 

përdoruesish 

dhe cilat 

nevoja dua të 
zgjidh përmes 

krijimit të 

vlerës. 

Unë mund të 

kryej një analizë 

të nevojave që 

përfshijnë palët 

e interesuara 

përkatëse. 

Unë mund të 

identifikoj sfidat 

në lidhje me 

nevojat dhe in-

teresat e kundërta 

të palëve të 
ndryshme të in-

teresit. 

Unë mund të 

prodhoj një 

‘hartë rru-

gore’që 

përputhet 

me nevojat 
dhe veprimet 

e duhura për 

t’u marrë me 

to dhe që më 

ndihmon të 

krijoj vlera. 

Unë mund të 

hartoj projekte që 

synojnë të para-

shikojnë nevojat e 

ardhshme. 

  

Analiza e 

kontekstin. 

Unë mund të them 

ndryshimin midis fu-
shave të ndryshme 

ku mund të krijohet 

vlera (për shembull, 

në shtëpi, në 

komunitet, në 

mjedis, në ekonomi 
ose shoqëri). 

Unë mund të 

identifikoj role 
të ndryshme 

që luajnë 

sektorët pub-

likë, privatë 

dhe të tretë 

në rajonin ose 
vendin tim. 

Unë mund të 

them ndry-
shimin midis 

konteksteve për 

krijimin e vlerës 

(për shembull, 

komunitetet 

dhe rrjetet in-
formale, organi-

zatat 

ekzistuese, 

tregu). 

Unë mund të 

identifikoj 
mundësitë e 

mia person-

ale, sociale 

dhe profesion-

ale për kriji-

min e vlerës, 
si në organi-

zatat 

ekzistuese, 

ashtu edhe 

duke ven-

dosur sipër-
marrje të 

reja. 

Unë mund të 

identifikoj kufijtë 
e sistemit që 

janë të 

rëndësishëm për 

aktivitetin tim 

(ose ekipit tim) 

për krijimin e 
vlerës. 

Unë mund të ana-

lizoj një aktivitet 
ekzistues të kri-

jimit të vlerës 

duke e parë atë 

në tërësi dhe duke 

identifikuar 

mundësitë për ta 
zhvilluar atë më 

tej. 

Unë mund të 

monitoroj 
trendet për-

katëse dhe 

të shoh se si 

ato krijojnë 

kërcënime 

dhe mundësi 
të reja për të 

krijuar vlerë. 

Unë mund të 

promovoj një kul-
turë brenda or-

ganizatës time që 

është e hapur për 

të dalluar sinjalet 

e dobëta të ndry-

shimit, duke çuar 
në mundësi të 

reja për krijimin e 

vlerës.  

Kreativiteti 

Zhvilloni ide 
krijuese dhe 

të 

qëllimshme. 

Zhvillimi i disa 

ideve dhe 
mundësive 

për të krijuar 

vlerë, duke 

përfshirë 

zgjidhje më të 

mira për sfi-
dat ekzistuese 

dhe ato të 

reja. 

Kurioziteti dhe 

njohja 

Unë mund të tregoj 

se jam kurioz për 
gjëra të reja. 

Unë mund të 

eksploroj 
mënyra të 

reja për të 

përdorur 

burimet 

ekzistuese. 

Unë mund të 

eksperimentoj 
me aftësitë dhe 

kompetencat e 

mia në situata 

që janë të reja 

për mua. 

Unë mund të 

kërkoj në 
mënyrë aktive 

për zgjidhje të 

reja që 

plotësojnë 

nevojat e mia. 

Unë mund të 

kërkoj në 
mënyrë aktive 

për zgjidhje të 

reja që 

përmirësojnë 

procesin e kri-

jimit të vlerës. 

Unë mund të 

kombinoj kuptimin 
tim për kontekste 

të ndryshme për 

të transferuar njo-

huri, ide dhe 

zgjidhje në fusha 

të ndryshme. 

    

Eksplorimi 

dhe eksperi-

mentimi me 
qasje inova-

tive. 

Zhvillimi i 
ideve. 

Unë mund të zhvilloj 

ide që zgjidhin 

probleme që janë të 

rëndësishme për 
mua dhe rrethin tim. 

Vetëm dhe si 

pjesë e një 

ekipi, unë 

mund të 
zhvilloj ide që 

krijojnë vlera 

për të tjerët. 

Unë mund të 

eksperimentoj 

me teknika të 

ndryshme për 
të gjeneruar 

zgjidhje alter-

native për 

problemet, 

duke përdorur 

burimet e dis-
ponueshme në 

një mënyrë 

efektive. 

Unë mund ta 

provoj vlerën 

e zgjidhjeve 

të mia me 
përdoruesit e 

fundit. 

Unë mund të 

përshkruaj 

teknika të 

ndryshme për të 
testuar ide ino-

vative me 

përdoruesit e 

fundit. 

Unë mund të ven-

dos procese për të 

përfshirë palët e 

interesuara në 
gjetjen, zhvillimin 

dhe testimin e 

ideve. 

Unë mund të 

krijoj një 

larmi mëny-

rash për të 
përfshirë 

palët e in-

teresit për 

t'iu 

përshtatur 

nevojave të 
aktivitetit 

tim krijues të 

vlerave. 

Unë mund të 

hartoj procese të 

reja për të përf-

shirë palët e in-
teresuara në 

gjenerimin, zhvil-

limin dhe testimin 

e ideve që kri-

jojnë vlerë. 
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Kombinimi i 

njohurive dhe 

burimeve për 

të arritur 

efekte me 
vlerë.  

Përcaktimi i 

problemit. 

Unë mund të trajtoj 

me kuriozitet 

problemet e hapura 

(problemet që mund 

të kenë shumë 

zgjidhje). 

Unë mund të 

eksploroj 

probleme të 

hapura në 

shumë 

mënyra për të 
gjeneruar 

zgjidhje të 

shumta. 

Unë mund të 

marr pjesë në 

dinamikat e 

grupeve që syn-

ojnë përcakti-

min e 
problemeve të 

hapura. 

Unë mund të 

riformësoj 

probleme të 

hapura që  të 

i përshtatem 

aftësive të 
mia. 

Unë mund të 

përshkruaj dhe 

shpjegoj qasje të 

ndryshme për 

formësimin e 

problemeve të 
hapura dhe 

strategji të 

ndryshme për 

zgjidhjen e 

problemeve. 

Unë mund t'i 

ndihmoj të tjerët 

të krijojnë vlerë 

duke inkurajuar 

eksperimente dhe 

duke përdorur 
teknika krijuese 

për t'iu qasur 

problemeve dhe 

për të gjeneruar 

zgjidhje. 

Unë mund të 

filloj, zhvilloj, 

menaxhoj 

dhe përfun-

doj një pro-

jekt krijues. 

Unë mund të 

përdor një për-

zierje të tekni-

kave krijuese për 

të vazhduar të 

krijoj vlera me 
kalimin e kohës.  

  

Ndërtimi i vler-

ave. 

Unë mund të grum-

bulloj faktor që kri-

jojnë vlerë për mua 

dhe të tjerët. 

Unë mund të 

përmirësoj 

produktet, 

shërbimet 

dhe proceset 
ekzistuese në 

mënyrë që 

ato të 

plotësojnë më 

mirë nevojat 

e mia ose të 
kolegëve të 

mi dhe të 

komunitetit. 

Unë mund të 

identifikoj 

funksionet 

themelore që 

duhet të ketë 
një prototip për 

të ilustruar 

vlerën e idesë 

time. 

Unë mund të 

mbledh, testoj 

dhe rafinoj në 

mënyrë pro-

gresive proto-
tipet që simu-

lojnë vlerën 

që unë dua të 

krijoj. 

Unë mund të kri-

joj (vetëm ose 

me të tjerët) 

produkte ose 

shërbime që 
zgjidhin 

problemet e mia 

dhe nevojat e 

mia. 

Unë mund të 

zhvilloj dhe të jap 

vlera në faza, 

duke filluar me 

tiparet thelbësore 
të idesë time (ose 

ekipit tim) dhe në 

mënyrë pro-

gresive të shtoj 

më shumë. 

Unë mund të 

aplikoj qasje 

të ndryshme 

të dizajnit 

për të krijuar 
vlerë përmes 

produkteve, 

proceseve 

ose shërbi-

meve të 

reja. 

Unë mund të pro-

jektoj dhe të ven-

dos procese ino-

vative për të kri-

juar vlerë. 

  

Të jini inovativ. 

 Unë mund të gjej 

shembuj të produk-

teve, shërbimeve 
dhe zgjidhjeve ino-

vative. 

Unë mund të 

përshkruaj se 

si disa risi e 
kanë transfor-

muar 

shoqërinë. 

Unë mund të 

them ndry-

shimin midis 
llojeve të ino-

vacioneve (për 

shembull, pro-

cesi përkundrejt 

inovacionit të 

produktit dhe 
inovacionit so-

cial, inovacioni 

rritës kundrejt 

prishjes). 

Unë mund të 

gjykoj nëse 

një ide, 
produkt ose 

proces është 

inovativ apo 

thjesht e re 

për mua. 

Unë mund të 

përshkruaj se si 

përhapen risitë 
në shoqëri, kul-

turë dhe treg. 

Unë mund të 

përshkruaj nivele 

të ndryshme të 
inovacionit (për 

shembull, rritës, 

përparues ose 

transformues) dhe 

rolin e tyre në ak-

tivitetet krijuese 
të vlerës. 

Unë mund të 

identifikoj 

hapat e 
nevojshëm 

për të hu-

lumtuar po-

tencialin për 

një ide ino-

vative në 
dritën e 

zhvillimit të 

saj në një 

ndërmarrje 

ekzistuese, 

një 
ndërmarrje 

të re ose një 

mundësi për 

ndryshime 

shoqërore. 

Unë mund të 

menaxhoj pro-

ceset e inovacio-
nit që i përgjigjen 

nevojave të reja 

dhe të shfrytëzoj 

sa më shumë 

mundësitë kur ato 

bëhen të dis-
ponueshme. 

Vizioni 

Punoni drejt 

vizionit tuaj 

për të 
ardhmen. 

Imagjinoni të 

ardhmen. 
Imagjinoni.  

Unë mund të 
imagjinoj një të 

ardhme të 

dëshirueshme. 

Unë mund të 
zhvilloj ske-

narë të 

thjeshtë në të 

ardhmen ku 

krijohet vlera 

për 
komunitetin 

dhe rrethin 

tim. 

Unë mund të 
zhvilloj (vetëm 

ose me të 

tjerët) një vi-

zion frymëzues 

për të ardhmen 

që përfshin të 
tjerët. 

Unë mund të 
ndërtoj ske-

narë të 

ardhshëm 

rreth ak-

tivitetit tim që 

krijon vlera. 

Unë mund të 
përdor kuptimin 

tim për konteks-

tin për të identif-

ikuar vizione të 

ndryshme 

strategjike për 
krijimin e vlerës. 

Unë mund të 
diskutoj vizionin 

tim strategjik (ose 

ekipit tim) për kri-

jimin e vlerës. 

Unë mund të 
zhvilloj 

(vetëm ose 

me të tjerët) 

dhe të kra-

hasoj ske-

narë të 
ndryshëm në 

të ardhmen. 

Unë mund t'u 
tregoj audiencave 

të ndryshme 

përfitimet e vizio-

nit tim gjatë 

kohërave të 

trazuara. 
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Zhvillimi i një 

vizioni për t'i 

kthyer idetë 

në veprim. 

Mendimet 

strategjike.  

  Unë mund të 

shpjegoj se 

çfarë është vi-

zioni dhe për 

çfarë qëllimi 

shërben. 

Unë jam i 

vetëdijshëm 

për atë që 

nevojitet për 

të ndërtuar 

një vizion. 

Unë mund të 

shpjegoj rolin e 

një deklarate të 

vizionit për pla-

nifikimin strate-

gjik. 

Unë mund të për-

gatis një deklaratë 

vizioni për ak-

tivitetin tim (ose 

ekipit tim) për kri-

jimin e vlerës që 
drejton vendim-

marrjen e 

brendshme gjatë 

gjithë procesit të 

krijimit të vlerës. 

Unë mund të 

planifikoj 

prapa nga 

vizioni im 

për të har-

tuar strate-
gjinë e 

nevojshme 

për ta arritur 

atë. 

Unë mund të 

inkurajoj entuzi-

azmin dhe ndjen-

jën që i përket  

vizionit bindës. 

Vizualizimi i 
skenarëve të 

së ardhmës 

për të 

ndihmuar në 

përpjekje dhe 

veprim. 

Veprimi 

udhëzues. 

  Vizioni im për 

krijimin e vlerës 

më shtyn të bëj 

përpjekje për t'i 

kthyer idetë në 
veprim. 

Unë mund të 

vendos se në 

cilin lloj të vi-

zionit për kri-

jimin e vlerës 
do të 

kontribuoja. 

Unë mund të 

identifikoj ndry-

shimet e 

nevojshme për 

të arritur vizionin 
tim. 

Unë mund të 

promovoj nisma 

për ndryshim dhe 

transformim që 

kontribuojnë në 
vizionin tim. 

Unë mund të 

identifikoj 

sfidat në 

lidhje me vi-

zionin tim 
(ose ekipit 

tim), duke 

respektuar 

nivelet e 

ndryshme të 

sistemit dhe 
larminë e 

palëve të in-

teresit të 

prekura. 

Unë mund të kri-

joj (vetëm ose me 

të tjerët) një ’plan 

udhërrëfyes’ ba-

zuar në vizionin 
tim për krijimin e 

vlerës. 

Vlerësimi i 

ideve 

Shfrytëzoni 

në maksi-

mum idetë 

dhe 

mundësitë. 

Gjzkimi i vler-

ave në aspek-

tin social, kul-

turor dhe 

ekonomik. 

Njohja e vler-

ave të ideve. 

 Unë mund të gjej 

shembuj të ideve që 

kanë vlerë për veten 
dhe të tjerët.  

Unë mund të 

tregoj se si 

grupe të 
ndryshme, të 

tilla si firma 

dhe instituci-

one, krijojnë 

vlerë në 

komunitetin 
tim dhe rre-

thin tim. 

Unë mund të 

bëj ndryshimin 

midis vlerës so-
ciale, kulturore 

dhe ekonomike 

Unë mund të 

vendos se 

cilin lloj vlere 
dëshiroj të 

veproj dhe 

pastaj të 

zgjedh rrugën 

më të 

përshtatshme 
për ta bërë 

këtë. 

Unë njoh shumë 

forma të vlerës 

që mund të kri-
johen përmes 

ndërmarrjes, të 

tilla si vlera so-

ciale, kulturore 

ose ekonomike. 

Unë mund të ndaj 

një zinxhir vlerash 

në pjesë të 
ndryshme të tij 

dhe të identifikoj 

se si shtohet vlera 

në secilën pjesë. 

Unë mund të 

zhvilloj 

strategji për 
të 

shfrytëzuar 

në mënyrë 

efektive 

mundësitë 

për të krijuar 
vlerë në or-

ganizatën 

ose 

ndërmarrjen 

time. 

Unë mund të dal-

loj vlerën e një 

ideje të re nga 
këndvështrime të 

palëve të 

ndryshme të in-

teresit. 
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Njohja e po-

tencialin që ka 
një ide për 

krijimin e 

vlerës dhe 

identifikimi i 

mënyrave të 

përshtatshme 
për të përfi-

tuar sa më 

shumë prej 

saj. 

Ndarja dhe 

mbrojtja e 

ideve.  

Unë mund të sqaroj 

se idetë e njerëzve 

të tjerë mund të 

përdoren dhe vepro-

hen, duke re-

spektuar të drejtat e 
tyre. 

Unë mund të 

shpjegoj se 

idetë mund të 

ndahen dhe 

të qarkullojnë 

për të mirën e 
të gjithëve 

ose mund të 

mbrohen nga 

të drejta të 

caktuara, për 

shembull, të 
drejtat e au-

torit ose pa-

tentat. 

Unë mund të 

them ndry-

shimin midis 

llojeve të li-

cencave që 

mund të 
përdoren për të 

ndarë ide dhe 

për të mbrojtur 

të drejtat. 

Unë mund të 

zgjedh li-

cencën më të 

përshtatshme 

për qëllimin e 

ndarjes dhe 
mbrojtjes së 

vlerës së kri-

juar nga idetë 

e mia. 

Unë mund të bëj 

dallimin midis 

markave treg-

tare, të drejtave 

të regjistruara të 

dizajnit, pa-
tentave, indi-

kacioneve 

gjeografike, 

sekreteve treg-

tare, 

marrëveshjeve 
të konfidencial-

itetit dhe li-

cencave të së 

drejtës së kop-

jimit, duke përf-

shirë licenca të 
hapura, të 

domenit publik 

siç janë krijimet 

e përbashkëta. 

Kur krijoj ide me 

të tjerët, unë 

mund të 

përshkruaj një 

marrëveshje 

shpërndarjeje dhe 
shfrytëzimi që 

përfiton të gjithë 

partnerët e përf-

shirë. 

Unë mund të 

zhvilloj një 

strategji të 

përshtatur 

për të drejtat 

e pronës in-
telektuale që 

merret me 

kërkesat 

gjeografike. 

Unë mund të 

zhvilloj një strate-

gji për të drejtat e 

pronës intel-

ektuale që 

përshtatet me 
moshën e porto-

folit tim. 

Të menduarit 

etik dhe të 

qëndrueshëm  

Vlerësimi i 
pasojave dhe 

ndikimi i 

ideve, 

mundësive 

dhe vepri-

meve. 

Vlerësimi i 

pasojave e 

ideve që sjel-
lin vlerë dhe 

efektin e 

veprimit 

ndërmarrës 

në 

komunitetin e 
synuar, 

tregun, 

shoqërinë dhe 

mjedisin. 

Sjellja në 

mënyrë etike.  

Unë mund të njoh 

sjelljet që tregojnë 

integritet, 

ndershmëri, 

përgjegjësi, guxim 
dhe përkushtim. 

Unë mund të 

përshkruaj 

me fjalët e 

mia rëndësinë 

e integritetit 
dhe vlerave 

etike. 

Unë mund të 

zbatoj të 

menduarit etik 

në konsumin 

dhe proceset e 
prodhimit. 

Unë drejto-

hem nga 

ndershmëria 

dhe integriteti 

kur marr 
vendime. 

Unë mund të ar-

gumentoj se 

idetë për krijimin 

e vlerës duhet të 

mbështeten nga 
etika dhe vlerat 

që lidhen me 

gjininë, 

barazinë, 

drejtësinë, 

drejtësinë so-
ciale dhe 

qëndrueshmërin

ë mjedisore. 

Unë mund të marr 

përgjegjësinë për 

promovimin e 

sjelljes etike në 

zonën time të 
ndikimit, (për 

shembull, duke 

promovuar ekui-

librin gjinor duke 

theksuar paba-

razitë dhe çdo 
mungesë të integ-

ritetit). 

Unë e bëj 

përparësinë 

time të sig-

urohem që 

sjellja etike 
të re-

spektohet 

dhe 

promovohet 

në zonën 

time të 
ndikimit. 

Unë ndërmarr 

veprime kundër 

sjelljeve joetike. 

Reflektimi sa 
të 

qëndrueshme 

janë qëllimet 

afatgjata 

shoqërore, 

kulturore dhe 
ekonomike 

dhe mënyra e 

zgjedhur e  

veprimit. 

Mendimi në 

mënyrë të 

qëndrueshme. 

Unë mund të rendis 
shembuj të sjelljes 

miqësore me 

mjedisin që përfiton 

nga një komunitet. 

Unë mund të 
njoh shembuj 

të sjelljes mi-

qësore me 

mjedisin nga 

kompanitë që 
krijojnë vlera 

për shoqërinë 

në tërësi. 

Unë mund të 
identifikoj prak-

tika që nuk janë 

të qëndrueshme 

dhe implikimet 

e tyre në 
mjedis. 

Unë mund të 
krijoj një 

deklaratë të 

qartë të 

problemit kur 

përballem me 
praktika që 

nuk janë të 

qëndrueshme. 

Unë mund të 
diskutoj ndikimin 

që një organi-

zatë ka në 

mjedis (dhe 

anasjelltas). 

Unë mund të 
diskutoj 

marrëdhëniet 

midis shoqërisë 

dhe zhvillimeve 

teknike, në lidhje 
me implikimet e 

tyre në mjedis. 

Unë mund të 
zgjedh 

metoda ad-

ekuate për të 

analizuar 

ndikimin në 
mjedis ba-

zuar në 

avantazhet 

dhe disa-

vantazhet e 

tyre. 

Unë mund të 
kontribuoj në 

diskutimet e vetë-

rregullimit brenda 

sektorit tim të 

operacioneve. 



 

 28 

Veprimet me 

përgjegjësi. 

Vlerësimi i 

ndikimit. 

Unë mund të gjej 

dhe rendis shembuj 

të ndryshimeve të 

shkaktuara nga 

veprimet njerëzore 

në kontekste sociale, 
kulturore, mjedisore 

ose ekonomike. 

Unë mund të 

bëj ndry-

shimin midis 

ndikimit të 

një aktiviteti 

krijues të 
vlerës në 

komunitetin e 

synuar dhe 

ndikimit më 

të gjerë në 

shoqëri. 

Unë mund të 

identifikoj 

ndikimin që 

mundësia e 

shfrytëzimit do 

të ketë mbi 
mua dhe ekipin 

tim, në grupin e 

synuar dhe në 

komunitetin 

përreth. 

Unë mund të 

identifikoj 

aktorët e in-

teresuar që 

janë prekur 

nga ndryshimi 
i sjellë nga 

aktiviteti im 

(ose i ekipit 

tim) për kriji-

min e vlerës, 

duke përfshirë 
aktorët që 

nuk mund të 

flasin (për 

shembull, 

brezat e 

ardhshëm, 
klima ose nat-

yra).  

Unë mund të an-

alizoj implikimet 

e aktivitetit tim 

krijues të vlerës 

brenda kufijve të 

sistemit në të 
cilin po punoj. 

Unë mund të 

përcaktoj qëllimin 

e vlerësimit të 

ndikimit, moni-

torimit të ndikimit 

dhe vlerësimit të 
ndikimit. 

Unë mund të 

zgjedh   ’in-

dikatorë 

matës ’për të 

monitoruar 

dhe 
vlerësuar 

ndikimin e 

aktivitetit 

tim krijues të 

vlerës. 

Unë mund të 

kryej vlerësimin e 

ndikimit, moni-

torimin e ndikimit 

dhe vlerësimin e 

ndikimit në ak-
tivitetin tim kri-

jues të vlerës. 

  

Të jeni 
përgjegjës. 

    Unë mund të 

them ndry-

shimin midis 

kontabilitetit 
për përdo-

rimin e buri-

meve dhe 

kontabilitetit 

për ndikimin e 

aktivitetit tim 
krijues të 

vlerës në 

palët e in-

teresit dhe 

mjedisin. 

Unë mund të 

them ndryshimin 

midis hyrjes, 

daljes, rezultat-
eve dhe 

ndikimit. 

Unë mund të 

diskutoj një sërë 

metodash të llog-

aridhënies si për 
përgjegjshmërinë 

funksionale ashtu 

edhe për atë 

strategjike. 

Unë mund të 

përdor meto-

dat e lloga-

ridhënies që 
më mbajnë 

përgjegjëse 

para 

aktorëve 

tanë të 

brendshëm 
dhe të 

jashtëm. 

Unë mund të kri-

joj mënyra për të 

qenë i 

përgjegjshëm 
para të gjithë 

aktorëve tanë. 

B
u

r
im

e
t Vetë-

ndërgjegjësimi 

dhe vetë-efi-
kasiteti 

Besoni në 

veten tuaj 

dhe vazhdoni 
të zhvil-

loheni. 

Reflektimi në 

nevojat tuaja, 

aspiratat dhe 

dëshirat tuaja 
në një 

periudhë 

afatshkurtër, 

afatmesme 

dhe afatgjatë. 

Ndjekja e as-
piratave indi-

viduale. 

Unë mund të identif-

ikoj nevojat, dëshi-

rat, interesat dhe 
qëllimet e mia. 

Unë mund të 

përshkruaj 

nevojat, 
dëshirat, in-

teresat dhe 

qëllimet e 

mia. 

Unë mund të 

angazhohem 

për të përm-
bushur nevojat, 

dëshirat, in-

teresat dhe 

qëllimet e mia. 

 

Unë mund të 

reflektoj mbi 
nevojat, 

dëshirat, in-

teresat dhe 

aspiratat e 

mia individ-

uale dhe gru-
pore në lidhje 

me mundësitë 

dhe perspek-

tivat e 

ardhshme. 

Nevojat, dëshi-

rat, interesat 

dhe aspiratat e 
mia mund t'i 

përkthej në 

qëllime që më 

ndihmojnë t'i 

arrij ato. 

Unë mund t'i 

ndihmoj të tjerët 

të reflektojnë mbi 
nevojat, dëshirat, 

interesat dhe as-

piratat e tyre dhe 

se si ata mund t'i 

kthejnë këto në 

qëllime. 

  

Identifikimi 
dhe vlerësimi 

i pikave tuaja 

të forta dhe të 

dobëta, indi-

viduale dhe 

grupore.  

Identifiikimii 

pikave tuaja të 

forta dhe të 

dobëta. 

Unë mund të identifikoj gjëra për të 

cilat jam i mirë dhe gjëra për të cilat 

nuk jam i mirë. 

Unë mund të 

gjykoj pikat e 

forta dhe të 
dobëta të mia 

dhe të të 

tjerëve në 

lidhje me 

mundësitë për 

krijimin e 
vlerës. 

Unë jam nxi-

tur nga 

dëshira për të 
përdorur pikat 

e forta dhe af-

tësitë e mia 

për të 

shfrytëzuar në 

maksimum 
mundësitë për 

të krijuar 

vlerë. 

Unë mund të 

bashkohem me 

të tjerët për të 
kompensuar 

dobësitë tona 

dhe për të 

shtuar pikat tona 

të forta. 

Unë mund t'i 

ndihmoj të tjerët 

të identifikojnë 
pikat e forta dhe 

të dobëta të tyre. 
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Besimi në af-

tësinë tuaj. 

Unë besoj në af-

tësinë time për të 

bërë atë që më 

kërkohet me sukses. 

Unë besoj në 

aftësinë time 

për të arritur 

atë që kam 

synim. 

Unë mund të 

gjykoj kontrollin 

që kam mbi ar-

ritjet e mia 

(krahasuar me 

çdo kontroll nga 
ndikimet e 

jashtme). 

Besoj se 

mund të 

ndikoj te 

njerëzit dhe 

situatat për 

mirë. 

Unë besoj në af-

tësinë time për 

të kryer atë që 

kam imagjinuar 

dhe planifikuar, 

pavarësisht 
pengesave, buri-

meve të kufi-

zuara dhe re-

zistencës nga të 

tjerët. 

Unë besoj në af-

tësinë time për të 

kuptuar dhe 

nxjerrë të mirat 

nga përvojat që të 

tjerët mund t'i 
emërojnë si 

dështime. 

  

Besimi në af-
tësitë tuaja 

për të ndikuar 

në rrjedhën e 

ngjarjeve, 

pavarësisht 

pasigurisë, 
pengesave 

dhe 

dështimeve të 

përkohshme. 

Projektimi i së 

ardhmes tuaj. 

Mund të rendis lloje 

të ndryshme të 

vendeve të punës 

dhe funksionet e 
tyre kryesore. 

Unë mund të 

përshkruaj 

cilat cilësi dhe 

aftësi 
nevojiten për 

punë të 

ndryshme dhe 

cilat nga këto 

cilësi dhe af-

tësi kam. 

Unë mund të 

përshkruaj af-

tësitë dhe kom-

petencat e mia 
në lidhje me 

opsionet e kar-

rierës, duke 

përfshirë vetë-

punësimin. 

Unë mund të 

përdor af-

tësitë dhe 

kompetencat 
e mia për të 

ndryshuar 

rrugën time të 

karrierës, si 

rezultat i 

mundësive të 
reja ose nga 

nevoja. 

Unë mund të 

diskutoj se si një 

kuptim dhe 

vlerësim realist i 
qëndrimeve, af-

tësive dhe njo-

hurive të mia 

personale mund 

të ndikojë në 

vendimmarrjen 
time, 

marrëdhëniet me 

njerëzit e tjerë 

dhe cilësinë e 

jetës. 

Unë mund të 

zgjedh mundësi 

zhvillimi profe-

sional me ekipin 
dhe organizatën 

time bazuar në 

një kuptim të 

qartë të pikave 

tona të forta dhe 

të dobëta. 

Unë mund të 

hartoj strate-

gji zhvillimi 

profesional 
për ekipin 

dhe organi-

zatën time 

bazuar në 

një kuptim 

të qartë të 
pikave tona 

të forta, në 

lidhje me 

mundësitë 

aktuale dhe 

ato të 
ardhshme 

për të krijuar 

vlerë. 

Unë mund të 

hartoj strategji 

për të kapërcyer 

dobësitë e mia 
(ekipit tim ose or-

ganizatës) dhe 

për të zhvilluar 

pikat tona të forta 

në parashikimin e 

nevojave të 
ardhshme. 

Motivimi dhe 
këmbëngulja 

Qëndroni të 

përqendruar 
dhe mos u 

dorëzoni. 

Vendosmëria 

për ti kthyer 

idetë në 

veprim dhe 

plotësimi i 
nevojave për 

arritje. 

Të qenurit am-

bicioz. 

Unë drejtohem nga 
mundësia për të 

bërë ose për të 

kontribuar në diçka 

që është e mirë për 

mua ose për të 
tjerët. 

Unë jam i 
motivuar nga 

ideja e kri-

jimit të vlerës 

për veten dhe 

të tjerët. 

Unë mund të 
parashikoj 

ndjenjën e ar-

ritjes së qëlli-

meve të mia 

dhe kjo më mo-
tivon. 

Unë mund të 
rregulloj sjell-

jen time për 

të qëndruar i 

nxitur dhe për 

të arritur 
përfitimet e 

kthimit të 

ideve në 

veprim. 

    

Gatishmëria, 

dhe përpjekja 

për të arritur 

qëllimet 

afatgjata indi-
viduale ose në 

grup. 

Vendosmëria. 

Unë i shoh detyrat si 

sfida për të bërë më 

të mirën time. 

Unë jam i 

motivuar nga 

sfidat. 

Mund të vendos 

sfida për të mo-

tivuar veten. 

Unë jam i 

gatshëm të 

bëj përpjekje 
dhe të përdor 

burimet për të 

kapërcyer sfi-

dat dhe për të 

arritur 

qëllimet e mia 
(ose ekipit 

tim). 

Unë e vë 

përpjekjen time 

duke përdorur 
dëshirën time 

për arritje dhe 

besimin në af-

tësinë time për 

të arritur. 

Unë mund t'i 

stërvit të tjerët të 

qëndrojnë të mo-
tivuar, duke i 

inkurajuar ata që 

të përkushtohen 

në atë që duan të 

arrijnë. 

Unë mund të 

krijoj klimën 

e duhur për 
të motivuar 

ekipin tim 

(për shem-

bull, duke 

festuar 

sukseset, 
duke mësuar 

nga 

dështimet 

dhe duke 

inkurajuar 

mënyra ino-
vative për të 

trajtuar 

problemet). 

Unë i konsideroj 

të gjitha re-

zultatet si zgjidhje 
të përkohshme të 

përshtatshme për 

kohën dhe 

kontekstin e tyre 

dhe jam i mo-

tivuar të siguro-
hem që ato të 

zhvillohen në një 

cikël të va-

zhdueshëm 

përmirësimi dhe 

inovacioni. 
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Fleksibiliteti 

nën presion, 

pikëllim dhe 

dështim të 
përkohshëm. 

Përqendrimi në 

atë që ju mban 

të motivuar. 

  Unë mund të 

njoh mënyra 

të ndryshme 

për të mo-

tivuar veten 

dhe të tjerët 
për të krijuar 

vlerë. 

Unë mund të 

reflektoj mbi 

stimujt 

shoqërorë që 

lidhen me të 

pasurit një 
ndjenjë inicia-

tive dhe krijimin 

e vlerës për 

veten dhe të 

tjerët. 

Unë mund të 

bëj ndry-

shimin midis 

faktorëve per-

sonalë dhe të 

jashtëm që 
motivojnë 

mua ose të 

tjerët kur kri-

jojnë vlerë. 

Mund të përdor 

strategji për të 

qëndruar i mo-

tivuar (për 

shembull, të 

vendos qëllime, 
të monitoroj per-

formancën dhe 

të vlerësoj pro-

gresin tim). 

Unë mund të 

përdor strategji 

për ta mbajtur 

ekipin tim të mo-

tivuar dhe të 

përqendruar në 
krijimin e vlerës. 

Unë mund të 

krijoj 

mënyra 

efektive për 

të tërhequr 

njerëz të tal-
entuar dhe 

për t'i mba-

jtur ata të 

motivuar. 

Unë mund ta 

shpërblej inicia-

tivën, përpjekjen 

dhe arritjet në 

mënyrë të 

përshtatshme 
brenda ekipit dhe 

organizatës time. 

  

Fleksibiliteti  

Unë tregoj pasion 

dhe gatishmëri për 

të arritur qëllimet e 

mia. 

Unë jam i 

vendosur dhe 

këmbëngulës 

kur përpiqem 
të arrij 

qëllimet e mia 

(ose ekipit 

tim). 

Unë mund të 

kaloj rrethanat 

e pafavorshme. 

Unë mund të 

gjykoj kur nuk 

ia vlen të va-

zhdohet me 
një ide. 

Unë mund të du-

roj përpara 

vështirësive kur 

përpiqem të arrij 
qëllimet e mia. 

Unë mund të kri-

joj strategji për të 

kaluar rrethanat e 

pafavorshme 
standarde. 

Unë mund të 

përballem 

me ndry-

shimet e 
papritura, 

pengesat 

dhe 

dështimet 

(për shem-

bull, humbja 
e punës). 

Unë mund të sig-

urohem që ekipi 

ose organizata 

ime të qëndrojnë 
pozitive kur mar-

rin vendime të 

vështira dhe kur 

merren me 

dështimet. 

  

Mos dorëzimi. 

Unë nuk dorëzohem 

dhe mund të vazhdoj 

edhe kur përballem 

me vështirësi. 

Unë nuk kam 

frikë të punoj 

shumë për të 

arritur 

qëllimet e 
mia. 

Unë mund të 

vonoj arritjen e 

qëllimeve të 

mia në mënyrë 

që të fitoj një 
vlerë më të 

madhe, falë 

përpjekjes së 

zgjatur. 

Unë mund të 

ruaj 

përpjekjen 

dhe interesin, 

pavarësisht 
pengesave. 

Unë mund të 

festoj arritjet 

afatshkurtra, në 

mënyrë që të 

qëndroj i mo-
tivuar. 

Unë mund t'i 

frymëzoj të tjerët 

të punojnë shumë 

në qëllimet e tyre 

duke treguar pa-
sion dhe një 

ndjenjë të fortë 

pronësie. 

Unë mund të 

qëndroj i 

përqendruar 

në vizionin 

dhe qëllimet 
e mia, 

pavarësisht 

nga sfidat. 

  

Mobilizimi i 

burimeve 

Merrni dhe 

menaxhoni 

burimet që ju 

nevojiten. 

Marrja dhe 

menaxhimi i 
materialit, 

Menaxhimi I 

burimeve (ma-

teriale dhe jo-

materiale). 

Unë e kuptoj që 

burimet nuk janë të 

pakufizuara. 

Unë mund të 

vlerësoj 

rëndësinë e 

ndarjes së 

burimeve me 

të tjerët. 

Unë mund të 

eksperimentoj 

me kombinime 

të ndryshme të 

burimeve për t'i 

kthyer idetë e 
mia në veprim. 

Unë mund të 

marr dhe 

menaxhoj 

burimet e 

nevojshme 

për ta kthyer 
idenë time në 

veprim. 

Unë mund të 

zhvilloj një plan 

për t'u marrë me 

burime të kufi-

zuara kur vendos 

aktivitetin tim që 
krijon vlera. 

Unë mund të 

mbledh së bashku 

burimet e 

nevojshme për të 

zhvilluar ak-

tivitetin tim që 
krijon vlera. 

Unë mund të 

alokoj 

burime të 

mjaftueshme 

për secilin 

hap të planit 
tim (ose 

ekipit tim) të 

veprimit dhe 

për ak-

tivitetin që 

krijon vlera 
(për shem-

bull, koha, fi-

nancat dhe 

aftësitë, njo-

huritë dhe 

përvoja e 
ekipit tim). 

Unë mund të gjy-

koj burimet krye-

sore të 

nevojshme për të 

mbështetur një 

ide apo mundësi 
inovative për të 

zhvilluar një 

biznes ekzistues, 

për të nisur një 

sipërmarrje të re, 

ose për të filluar 
një ndërmarrje 

shoqërore. 

jo-materialit 

dhe burimeve 
dixhitale të 

nevojshme 

për t'i kthyer 

idetë në 

veprim. 
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Shfrytëzimi në 

maksimum i 

burimeve e 

kufizuara. 

Përdorimi i 

burimeve me 

përgjegjësi. 

Unë vlerësoj pasuritë 

e mia dhe i përdor 

ato me përgjegjësi. 

Unë mund të 

përshkruaj se 

si burimet 

zgjasin më 

gjatë përmes 

ripërdorimit, 
riparimit dhe 

riciklimit. 

Unë mund të 

diskutoj 

parimet e 

ekonomisë 

qarkore dhe efi-

kasitetin e buri-
meve. 

Unë përdor 

burimet me 

përgjegjësi 

dhe me efi-

kasitet (për 

shembull, en-
ergjinë, mate-

rialet në zinx-

hirin e furniz-

imit ose pro-

cesin e pro-

dhimit, 
hapësirat 

publike). 

Unë marr para-

sysh koston jo-

materiale të 

përdorimit të 

burimeve kur 

marr vendime 
për aktivitetet e 

mia që krijojnë 

vlera. 

Unë mund të 

zgjedh dhe të 

vendos procedura 

efektive të 

menaxhimit të 

burimeve (për 
shembull, analiza 

të ciklit jetësor, 

mbetje të ngurta). 

Unë mund të 

identifikoj 

mundësitë 

që përdorin 

burimet në 

mënyrë efi-
kase dhe 

ekonomia 

qarkore sjell 

në organiza-

tën time. 

Unë mund të 

hartoj dhe të ven-

dos mënyra ino-

vative për të ulur 

ndikimin e 

përgjithshëm të 
veprimtarisë time 

krijuese të vlerës 

në mjedis, 

komunitet dhe 

shoqëri, dhe për 

të matur 
përmirësimin. 

  
Shfrytëzimi i 

kohës. 

Unë mund të njoh 
përdorime të 

ndryshme për kohën 

time (për shembull, 

duke studiuar, duke 

luajtur, duke 

pushuar). 

Unë e vlerësoj 
kohën time si 

një burim jo 

t; mjaf-

tueshëm.  

Unë mund të 
diskutoj 

nevojën për të 

investuar kohë 

në aktivitete të 

ndryshme për 

krijimin e 
vlerës. 

Unë mund ta 
përdor kohën 

time në 

mënyrë efek-

tive për të ar-

ritur qëllimet 

e mia. 

Unë mund ta 
menaxhoj kohën 

time në mënyrë 

efektive, duke 

përdorur teknika 

dhe mjete që më 

ndihmojnë mua 
(ose ekipin tim) 

të behem 

produktive. 

Unë mund t'i 
ndihmoj të tjerët 

të menaxhojnë 

kohën e tyre në 

mënyrë efektive. 

Unë mund të 
caktoj proce-

dura efektive 

të menax-

himit të 

kohës. 

Unë mund të 
zhvilloj procedura 

efektive të 

menaxhimit të 

kohës që 

plotësojnë 

nevojat specifike 
të aktivitetit tim 

krijues të vlerës. 

Marrja dhe 

menaxhimi i 

kompeten-
cave është 

nevojshme në 

çdo fazë, 

përfshirë 

kompetencat 

teknike, 
ligjore, 

tatimore dhe 

dixhitale (për 

shembull 

përmes part-

neriteteve të 
përshtatshme, 

rrjeteve, buri-

meve të 

jashtme dhe 

burimeve të 

turmës). 

Pranimi i 

mbështetjes. 

Unë mund të kërkoj 

ndihmë kur kam 

vështirësi për të arri-
tur atë që kam ven-

dosur të bëj. 

Unë mund të 

identifikoj 

burimet e 
ndihmës për 

aktivitetin tim 

që krijon 

vlera (për 

shembull, 

mësues, ko-
legë, men-

torë). 

Unë mund të 

përshkruaj kon-

ceptet e ndarjes 
së punës dhe 

specializimit të 

punës. 

Unë mund të 

gjej dhe ren-

dis shërbime 
publike dhe 

private për të 

mbështetur 

veprimtarinë 

time krijuese 

të vlerës (për 
shembull, 

inkubatori, 

këshilltarët e 

ndërmarrjeve 

shoqërore, 

engjëjt filles-
tarë, dhoma e 

tregtisë). 

Unë mund të 

gjej zgjidhje dix-

hitale (për 
shembull, falas, 

të paguara ose 

me burim të ha-

pur) që mund të 

më ndihmojnë të 

menaxhoj me 
efektshmëri ak-

tivitetet e mia që 

krijojnë vlera. 

Unë mund të gjej 

mbështetje për të 

më ndihmuar të 
përfitoj nga një 

mundësi për të 

krijuar vlerë (për 

shembull, 

këshilltar ose 

shërbime këshil-
limi, mbështetje 

nga kolegët ose 

mentorët). 

Unë në 

mënyrë 

efektive 
mund të del-

egoj detyra 

brenda dhe 

jashtë or-

ganizatës 

sime për të 
vlerësuar më 

shumë (për 

shembull, 

burimet e 

jashtme, 

partneritetet, 
blerjet, 

burimet e 

turmës). 

Unë mund të 

zhvilloj një rrjet 

të ofruesve 
fleksibël dhe të 

përgjegjshëm nga 

jashtë organizatës 

që mbështesin 

veprimtarinë time 

të krijimit të 
vlerës. 
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Njohuri finan-
ciare dhe 

ekonomike 

Zhvilloni njo-

huri finan-
ciare dhe 

ekonomike. 

Vlerësimi i 

kostos së 

kthimit të një 

ideje në një 

aktivitet që 
krijon vlera. 

Kuptimi i kon-

ceptet 

ekonomike dhe 

financiare. 

Unë mund të kujtoj 

terminologjinë 

themelore dhe sim-

bolet në lidhje me 

paratë. 

Unë mund të 

shpjegoj kon-

cepte të 

thjeshta 

ekonomike 

(për shem-
bull, oferta 

dhe kërkesa, 

çmimi i 

tregut, 

tregtia). 

Unë mund të 

përdor kon-

ceptin e kos-

tove të 

mundësisë dhe 

përparësisë 
krahasuese për 

të shpjeguar 

pse shkëmbi-

met ndodhin 

midis indi-

vidëve, ra-
joneve dhe 

kombeve. 

Unë mund të 

lexoj pasqyrat 

e të 

ardhurave dhe 

bilancet. 

Unë mund të 

shpjegoj ndry-

shimin midis një 

bilanci dhe një 

llogarie të fitimit 

dhe humbjes. 

Unë mund të 

ndërtoj tregues fi-

nanciarë (për 

shembull, kthimi i 

investimit). 

Unë mund të 

përdor 

tregues fi-

nanciarë për 

të vlerësuar 

shëndetin fi-
nanciar të 

një aktiviteti 

që krijon 

vlera. 

Unë mund të 

përdor tregues fi-

nanciarë për të 

krahasuar 

shëndetin finan-

ciar të aktivitetit 
tim krijues të 

vlerës me atë të 

konkurrentëve. 

Planifikimi, 

vendosja dhe 

vlerësimi i 

vendimeve fi-
nanciare me 

kalimin e 

kohës. 

Buxheti. 

Unë mund të gjykoj 

për çfarë t'i përdor 

paratë e mia. 

Unë mund të 

hartoj një 

buxhet të 

thjeshtë 

shtëpiak në 
një mënyrë të 

përgjegjshme

. 

Unë mund të 

hartoj një bux-

het për një ak-

tivitet që krijon 

vlera. 

Unë mund të 

gjykoj nevojat 

e rrjedhës së 

parasë së një 

aktiviteti që 
krijon vlera. 

Unë mund të 

zbatoj konceptet 

e planifikimit fi-

nanciar dhe pa-

rashikimit që më 
duhen për t'i 

kthyer idetë në 

veprim (për 

shembull, fitim 

ose jo për 

përfitim). 

Unë mund të gjy-

koj nevojat për 

rrjedhën e parave 

të një projekti 

kompleks. 

Unë mund të 

gjykoj 

nevojat për 

rrjedhën e 

parave të një 
organizate 

që merret 

me shumë 

veprimtari që 

krijojnë vlera 

dhe varen 
nga njëra-

tjetra. 

Unë mund të kri-

joj një plan për 

qëndrueshmërinë 

afatgjatë finan-

ciare dhe 
ekonomike të ak-

tivitetit tim (ose 

ekipit tim) për kri-

jimin e vlerës. 

Menaxhimi i 

financimit për 

t'u siguruar 
që veprimta-

ria krijuese e 

vlerës mund 

të zgjasë për 

një kohë të 

gjatë. 

Gjetja e fond-

eve. 

Unë mund të identif-

ikoj llojet kryesore të 

të ardhurave për 
familjet, bizneset, 

organizatat jofitim-

prurëse dhe shtetin. 

Unë mund të 

përshkruaj 

rolin kryesor 
të bankave në 

ekonomi dhe 

shoqëri. 

Unë mund të 

shpjegoj që ak-

tivitetet kriju-
ese të vlerës 

mund të marrin 

forma të 

ndryshme (një 

biznes, një 

ndërmarrje 
shoqërore, një 

organizatë jofit-

imprurëse etj.) 

Dhe mund të 

kenë struktura 

të ndryshme të 
pronësisë 

(kompani indi-

viduale, kom-

pani e kufizuar, 

kooperativë 

etj.) . 

Unë mund të 

identifikoj 

burime pub-
like dhe pri-

vate të fi-

nancimit për 

aktivitetin tim 

krijues të 

vlerës (për 
shembull, 

çmime, fi-

nancim nga 

turma dhe 

aksione). 

Unë mund të 

zgjedh burimet 

më të 
përshtatshme të 

financimit për të 

filluar ose zgje-

ruar një aktivitet 

që krijon vlera. 

Unë mund të ap-

likoj për programe 

mbështetëse të 
biznesit publik ose 

privat, skema fi-

nancimi, subven-

cione publike ose 

thirrje për tender. 

Unë mund të 

mbledh 

fonde dhe të 
siguroj të 

ardhura nga 

burime të 

ndryshme 

dhe të 

menaxhoj 
larminë e 

atyre buri-

meve. 

Unë mund të gjy-

koj një mundësi si 

një investitor i 
mundshëm. 
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Kuptimi i 

taksimit. 

Unë mund të 

përshkruaj qëllimin e 

taksimit. 

Unë mund të 

shpjegoj se si 

taksimi finan-

con aktivitetet 

e një vendi 

dhe pjesën e 
tij në siguri-

min e të 

mirave dhe 

shërbimeve 

publike. 

Unë mund të vlerësoj detyrimet 

kryesore të kontabilitetit dhe 

taksave që duhet të përmbush 

për të përmbushur kërkesat 

tatimore për aktivitetet e mia. 

Unë mund të 

vlerësoj se si 

vendimet e mia 

financiare (in-

vestimet, blerja 

e aseteve, 
mallrave dhe 

kështu me ra-

dhë) ndikojnë në 

taksën time. 

Unë mund të marr 

vendime finan-

ciare bazuar në 

skemat aktuale të 

taksave. 

Unë mund të 

marr 

vendime fi-

nanciare ba-

zuar në ske-

mat e 
taksave të 

vendeve dhe 

territoreve të 

ndryshme. 

  

Mobilizimi i të 

tjerëve. 

Frymëzoni, 

angazhohuni 

dhe përfshini 
të tjerët.  

Frymëzimi 

dhe 

entuziazmimi i 

palëve të in-

teresit.   

Frymëzimi dhe 

të frymëzuarit. 

Unë tregoj entuzi-

azëm për sfidat. 

Unë jam i 

përfshirë në 
mënyrë aktive 

në krijimin e 

vlerës për të 

tjerët. 

Unë nuk deku-

rajohem nga 
vështirësitë. 

Unë mund të 

drejtoj me 
shembull. 

Unë mund të 

marr miratim 
nga të tjerët për 

të mbështetur 

aktivitetin tim që 

krijon vlera. 

Unë mund të 

frymëzoj të tjerët, 
pavarësisht rreth-

anave sfiduese. 

Unë mund të 

mbaj dina-
mikën me 

ekipin tim, 

partnerët 

dhe palët e 

interesit kur 

përfshihem 
në një situ-

atë sfiduese. 

Unë mund të 

formoj koalicione 
për t'i kthyer 

idetë në veprim. 

Marrja dhe 

mbështetja e 

nevojshme 

për të arritur 

rezultate të 

vlefshme. 

Influencimi. 

  Unë mund të 

bind të tjerët 

duke dhënë 

një numër ar-

gumentesh. 

Unë mund t'i 

bind të tjerët 

duke siguruar 

prova për argu-

mentet e mia. 

Unë mund të 

bind të tjerët 

duke iu 

drejtuar emo-

cioneve të 
tyre. 

Unë mund të 

ngrihem në 

mënyrë efektive 

përpara investi-

torëve ose dona-
torëve të 

mundshëm. 

Unë mund ta 

kapërcej re-

zistencën nga ata 

që do të preken 

nga vizioni im 
(ose vizioni im 

(ekipi), qasja ino-

vative dhe vepri-

mtaria krijuese e 

vlerës. 

Unë mund të 

krijoj një 

thirrje për 

veprim që 

merr palët e 
interesuara 

të 

brendshme, 

të tilla si 

bash-

këpunëtorët, 
partnerët, 

punonjësit 

ose 

menaxherët 

e lartë. 

Unë mund të ne-

gocioj mbështet-

jen për idetë për 

krijimin e vlerës. 

Demonstrimi i 

komunikimt, 

bindjes, ne-

gocimit dhe 
udhëheqjes 

efektive. 

Komunikimi në 

mënyrë efek-
tive. 

Unë mund t'ua 

komunikoj idetë e 
mia qartë të tjerëve. 

Unë mund të 

komunikoj 
idetë e ekipit 

tim me të 

tjerët në 

mënyrë 

bindëse duke 

përdorur 
metoda të 

ndryshme 

(për shembull 

postera, 

video, lojë me 

role). 

Unë mund të 

komunikoj 
zgjidhje 

imagjinare të 

dizajnit. 

Unë mund 

t'ua komu-
nikoj vlerën e 

idesë sime 

(ose ekipit 

tim) palëve të 

interesit nga 

sfera të 
ndryshme në 

mënyrë efek-

tive. 

Unë mund të 

komunikoj vi-
zionin për sipër-

marrjen time 

(ose ekipit tim) 

në një mënyrë 

që frymëzon dhe 

bind grupe të 
jashtme, të tilla 

si financuesit, 

organizatat part-

nere, vull-

netarët, anëtarët 

e rinj dhe 
mbështetësit e 

anëtarëve. 

Unë mund të 

prodhoj rrëfime 
dhe skenarë që 

motivojnë, 

frymëzojnë dhe 

drejtojnë njerëzit. 

Unë mund të 

marr pjesë 
në diskutime 

konstruktive 

me 

komunitetin 

që synon 

ideja ime. 

Unë mund t'i bëj 

të gjithë palët e 
interesuara për-

katëse të marrin 

përgjegjësi për të 

vepruar në një 

mundësi për kriji-

min e vlerës. 
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Përdorimi i me-

diave në 

mënyrë efek-
tive. 

Unë mund të jap 

shembuj të 

fushatave 

frymëzuese të 

komunikimit. 

Unë mund të 

diskutoj se si 

media të 

ndryshme 

mund të 

përdoren për 
të arritur au-

diencën në 

mënyra të 

ndryshme. 

Unë mund të 

përdor metoda 

të ndryshme, 

përfshirë me-

diat sociale, për 

të komunikuar 
në mënyrë 

efektive idetë 

që krijojnë 

vlera. 

Unë mund të 

përdor media 

në mënyrë të 

përshtatshme, 

duke treguar 

se jam i 
vetëdijshëm 

për audiencën 

dhe qëllimin 

tim. 

Unë mund të 

ndikoj në opin-

ione në lidhje me 

aktivitetin tim që 

krijon vlera, 

përmes një qas-
jeje të planif-

ikuar ndaj me-

diave sociale. 

Unë mund të 

hartoj fushata 

efektive të me-

diave sociale për 

të mobilizuar 

njerëzit në lidhje 
me aktivitetin tim 

(ose ekipit tim) 

për krijimin e 

vlerës. 

Unë mund të 

përcaktoj një 

strategji 

komunikimi 

për të mobi-

lizuar 
njerëzit në 

lidhje me ak-

tivitetin tim 

(ose ekipit 

tim) të kri-

jimit të 
vlerës. 

Unë mund të 

mbështes dhe të 

rris mbështetjen 

për vizionin tim. 

N
ë
 v

e
p

r
im

 

Marrja e inicia-

tivës 

Shkoni për 

të. 

Inicimi i pro-

ceseve që kri-

jojnë vlerë. Marrja e 

përgjegjësisë. 

Unë mund të kryej 

detyrat që më janë 
dhënë me 

përgjegjësi. 

Unë mund të 

marrë 
përgjegjësinë 

në aktivitetet 

e përbash-

këta. 

Unë mund të 

marr 
përgjegjësi indi-

viduale dhe 

grupore për të 

kryer detyra të 

thjeshta në ak-

tivitetet e kri-
jimit të vlerës. 

Unë mund të 

marr 
përgjegjësi in-

dividuale dhe 

grupore në 

aktivitetet e 

krijimit të 

vlerës. 

Unë mund të 

delegoj 
përgjegjësinë në 

mënyrë të 

përshtatshme. 

Unë mund të 

inkurajoj të tjerët 
të marrin 

përgjegjësi në ak-

tivitetet e krijimit 

të vlerës. 

Unë marr 

përgjegjësi 
në aktivitete 

komplekse të 

krijimit të 

vlerës. 

Unë mund të marr 

përgjegjësi në 
kapjen e 

mundësive të reja 

dhe kur përballem 

me sfida të pa-

para në aktivitetet 

e krijimit të 
vlerës. Ballafaqimi 

me sfida. 

  

Puna në 

mënyrë të 
pavarur. 

Unë tregoj një lloj 

pavarësie në kry-

erjen e detyrave që 

më janë dhënë. 

Unë mund të 

punoj në 

mënyrë të 

pavarur në 

aktivitete të 

thjeshta për 
krijimin e 

vlerës. 

Unë mund të 

inicoj aktivitete 

të thjeshta për 

krijimin e 

vlerës. 

Unë drejto-

hem nga 

mundësia që 

të jem në 

gjendje të 

filloj aktivitete 
të krijimit të 

vlerës në 

mënyrë të 

pavarur. 

Unë mund të 

filloj aktivitete 

që krijojnë vlera 

vetëm dhe me të 

tjerët. 

Unë mund t'i 

ndihmoj të tjerët 

të punojnë të 

pavarur. 

Unë vlerësoj 

iniciativën e 

marrë nga të 

tjerët dhe e 

shpërblej atë 

në mënyrë të 
përshtatshm

e brenda 

ekipit dhe 

organizatës 

time. 

  

Veprimi dhe 

puna në 

mënyrë të 
pavarur për të 

arritur 

qëllimet, 

mbajtja me 

qëllimet dhe 

kryerja e 
detyrave të 

planifikuara. 

Veprimi.  

Unë mund të 

përpiqem të zgjidh 
problemet që prekin 

rrethinën time. 

Unë tregoj 

iniciativë në 
trajtimin e 

problemeve 

që prekin 

komunitetin 

tim. 

Unë në mënyrë aktive përballem 

me sfida, zgjidh probleme dhe 
kap mundësi për të krijuar vlerë. 

Unë ndërmarr 

veprime për ide 
dhe mundësi të 

reja, të cilat do 

t'i shtojnë vlerë 

një sipërmarrje 

të re ose 

ekzistuese që 
krijon vlera. 

I vlerësoj të tjerët 

duke marrë inicia-
tivën në zgjidhjen 

e problemeve dhe 

krijimin e vlerës. 

Unë mund të 

inkurajoj të 
tjerët të 

marrin inicia-

tivën në 

zgjidhjen e 

problemeve 

dhe krijimin 
e vlerës 

brenda ekipit 

dhe organi-

zatës time. 

  

Planifikimi dhe 

menaxhimi. 

Përcaktoni 

përparësitë, 

organizoni 

dhe ndiqni 
më tej. 

Vendosja e 

qëllimeve 

afatgjata, 

afatmesme 
dhe 

afatshkurtra. 

Përcaktimi i 

qëllimeve. 

Unë mund të sqaroj 

se cilat janë qëllimet 

e mia në një ak-

tivitet të thjeshtë 

për krijimin e vlerës. 

Unë mund të 

identifikoj 

qëllime alter-

native për të 

krijuar vlerë 
në një 

kontekst të 

thjeshtë. 

Unë mund t'i 

përshkruaj 

qëllimet e mia 

për të ardhmen 

në përputhje 
me pikat e 

forta, ambiciet, 

interesat dhe 

arritjet e mia. 

Unë mund të 

vendos 

qëllime 

afatshkurtra 

për të cilat 
mund të ve-

proj. 

Unë mund të 

përcaktoj qëllime 

afatgjata që da-

lin nga vizioni 

për aktivitetin 
tim (ose ekipit 

tim) për krijimin 

e vlerës. 

Unë mund të 

përputh qëllimet 

afatshkurtra, afat-

mesme dhe 

afatgjata me vi-
zionin për ak-

tivitetin tim (ose 

ekipit tim) për kri-

jimin e vlerës. 

Unë mund të 

hartoj një 

strategji për 

të arritur 

qëllimet në 
përputhje 

me vizionin 

tim (ose 

ekipit tim). 

Unë mund të 

menaxhoj ekui-

librin midis 

nevojës për krea-

tivitet dhe për 
kontroll në 

mënyrë që aftësia 

e organizatës 

sime për të arritur 

qëllimet e saj të 

mbrohet dhe të 
jete nën kujdes.  
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Përcaktimi i 

përparësive 

dhe planet e 

veprimit. 

Planifikimi dhe 

organizimi. 

Unë mund të kryej 

një plan të thjeshtë 

për aktivitetet e kri-

jimit të vlerës. 

Unë mund të 

merrem me 

një sërë dety-

rash të 

thjeshta në të 

njëjtën kohë 
pa u ndjerë jo 

rehat.  

Unë mund të 

krijoj një plan 

veprimi që 

identifikon ha-

pat e 

nevojshëm për 
të arritur 

qëllimet e mia. 

Unë mund të 

lejoj 

mundësinë e 

ndryshimeve 

në planet e 

mia. 

Mund të përm-

bledh bazat e 

menaxhimit të 

projektit. 

Unë mund të 

zbatoj bazat e 

menaxhimit të 

projektit në 

menaxhimin e një 

aktiviteti që krijon 
vlera. 

Unë mund të 

zhvilloj dhe 

t'i përm-

bahem një 

plani të de-

tajuar të 
menaxhimit 

të projektit, 

duke iu 

përshtatur 

rrethanave 

që ndrysho-
jnë për t'u 

siguruar që 

janë arritur 

qëllimet. 

Unë mund të 

hartoj procedura 

menaxheriale për 

të dhënë në 

mënyrë efektive 

vlerën në 
rrethana sfiduese. 

Përshtatja 

ndaj ndry-

shimeve të 
paparashi-

kuara. 

Zhvillimi i 

planeve të 
biznesit të 

qëndrueshëm. 

    Unë mund të 

zhvilloj një 

model biznesi 

për idenë time. 

Unë mund të 

përcaktoj ele-

mentët krye-

sorë që 

përbëjnë 
modelin e 

biznesit të 

nevojshëm 

për të dhënë 

vlerën që kam 

identifikuar. 

Unë mund të 

zhvilloj një plan 

biznesi bazuar 

në model, duke 

përshkruar se si 
të arrihet vlera e 

identifikuar. 

Unë mund të or-

ganizoj aktivitetet 

e mia për krijimin 

e vlerës duke 

përdorur metodat 
e planifikimit të 

tilla si biznesi dhe 

planet e mar-

ketingut. 

Unë mund t’i 

mbaj të 

azhurnuara 

metodat e 

mia të planif-
ikimit dhe t’i 

përshtat ato 

në ndry-

shimin e 

rrethanave. 

Unë mund të 

përshtat modelin 

e biznesit të ak-

tivitetit tim kri-

jues të vlerës për 
t'u përballur me 

sfida të reja. 

  

Përcaktimi i 

përparësive. 

Unë mund të kujtoj 

rendin e hapave që 
ishin të nevojshëm 

në një aktivitet të 

thjeshtë të krijimit të 

vlerës që kam marrë 

pjesë. 

Unë mund të 

identifikoj ha-
pat themelorë 

që nevojiten 

në një ak-

tivitet që kri-

jon vlera. 

Unë mund t’i 

jap përparësi 
hapave 

themelorë në 

një aktivitet që 

krijon vlera. 

Unë mund të 

vendos 
përparësitë e 

mia dhe të 

veproj sipas 

tyre. 

Unë mund të 

përcaktoj 
përparësitë për 

të përmbushur 

vizionin tim (ose 

të ekipit tim). 

Unë mund të 

qëndroj i 
përqendruar në 

përparësitë e 

përcaktuara, 

pavarësisht nga 

ndryshimi i rreth-

anave. 

Unë mund të 

përcaktoj 
përparësitë 

në rrethana 

të pasigurta, 

me infor-

macion të 

pjesshëm 
ose të 

paqartë. 

  

  

Monitorimi i 
progresit tuaj. 

Unë mund të dalloj 

sa progres kam bërë 

në një detyrë. 

Unë mund të 

monitoroj 

nëse një 
detyrë do të 

planifikohet. 

Unë mund të 

identifikoj lloje 

të ndryshme të 
të dhënave që 

janë të 

nevojshme për 

të monitoruar 

progresin e një 

aktiviteti të 
thjeshtë për kri-

jimin e vlerës. 

Unë mund të 

vendos pikat 

themelore dhe 
treguesit e 

vëzhgimit për 

të monitoruar 

progresin e 

veprimtarisë 

time krijuese 
të vlerës. 

Unë mund të 

përshkruaj 

metoda të 
ndryshme për 

performancën 

dhe monitorimin 

e ndikimit. 

Unë mund të 

përcaktoj se cilat 

të dhëna janë të 
nevojshme për të 

monitoruar se sa 

efektive janë ak-

tivitetet e mia për 

krijimin e vlerës 

dhe një mënyrë e 
përshtatshme për 

t'i mbledhur ato. 

Unë mund të 

zhvilloj 

treguesit e 
perfor-

mancës që 

më duhen 

mua (ose 

ekipi im) për 

të monito-
ruar pro-

gresin drejt 

një rezultati 

të 

suksesshëm 

në ndry-
shimin e 

rrethanave. 

Unë mund të 

hartoj dhe të ven-

dos një plan të 
mbledhjes së të 

dhënave për të 

monitoruar nëse 

ndërmarrja ime 

po i arrin qëllimet 

e saj. 
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Fleksibiliteti 

dhe përshtatja 

me të tjerët. 

Unë jam i hapur për 

ndryshime. 

Unë mund të 

përballem dhe 

të merrem 

me ndry-

shimet në një 

mënyrë kon-
struktive. 

Unë mund të 

ndryshoj planet 

e mia bazuar në 

nevojat e ekipit 

tim. 

Unë mund t'i 

përshtas 

planet e mia 

për të arritur 

qëllimet e mia 

në dritën e 
ndryshimeve 

që janë jashtë 

kontrollit tim. 

Unë mund të 

përqafoj ndry-

shimin që sjell 

mundësi të reja 

për krijimin e 

vlerës. 

Unë mund të pa-

rashikoj dhe përf-

shij ndryshimin 

përgjatë procesit 

të krijimit të 

vlerës. 

Unë mund të 

përdor re-

zultatet e 

monitorimit 

për të rreg-

ulluar vi-
zionin, 

synimet, 

përparësitë, 

planifikimin e 

burimeve, 

hapat e 
veprimit ose 

ndonjë 

aspekt tjetër 

të procesit të 

krijimit të 

vlerës. 

Unë mund t'i 

komunikoj në 

mënyrë efektive 

organizatës 

arsyen e ndry-

shimeve dhe rreg-
ullimeve. 

Përballja me 

pasigurinë, 

paqartësinë 

dhe rrezikun 

Merrni 

vendime që 
kanë të bëjnë 

me pasig-

urinë, 

paqartësinë 

dhe rrezikun. 

Marrja e 

vendimeve 

kur rezultati i 

këtij vendimi 

është i pasig-

urt, kur infor-
macioni i dis-

ponueshëm 

është i 

pjesshëm ose 

i paqartë, ose 

kur ekziston 
rreziku i re-

zultateve të 

padëshiruara. 

Përballja me 

pasiguri dhe 

paqartësi. 

Unë nuk kam frikë të 
bëj gabime ndërsa 

provoj gjëra të reja. 

Unë shqyrtoj 
mënyrat e 

mia për të ar-

ritur gjëra. 

Unë mund të 
diskutoj rolin që 

luan infor-

macioni në 

zvogëlimin e 

pasigurisë, 

paqartësisë dhe 
rrezikut. 

Unë mund të 
kërkoj, kra-

hasoj dhe dal-

loj në mënyrë 

aktive burime 

të ndryshme 

të informacio-
nit që më 

ndihmojnë të 

zvogëloj 

paqartësinë, 

pasigurinë 
dhe rreziqet 

në marrjen e 

vendimeve. 

Unë mund të 
gjej mënyra për 

të marrë 

vendime kur in-

formacioni është 

i paplotë. 

Unë mund të 
mbledh pikëpamje 

të ndryshme për 

të marrë vendime 

të informuara kur 

shkalla e pasig-

urisë është e 
lartë.  

Unë mund të 
marr 

vendime 

duke 

vlerësuar el-

ementë të 

ndryshëm në 
një situatë të 

pasigurt dhe 

të paqartë. 

Unë mund të ven-
dos strategji të 

përshtatshme për 

mbledhjen dhe 

monitorimin e të 

dhënave, të cilat 

më ndihmojnë të 
marr vendime ba-

zuar në prova të 

shëndosha. 

Përfshirja në 
mënyra të 

strukturuara 

të testimit të 

ideve dhe 

prototipave që 
nga fazat e 

hershme, për 

të zvogëluar 

rreziqet e 

dështimi, 

brenda pro-
cesit të kri-

jimit të vlerës 

Llogaritja e 

rrezikut. 

Unë mund të identif-

ikoj shembuj të rre-

ziqeve në rrethinën 
time. 

Unë mund të 

përshkruaj 

rreziqet që 
lidhen me një 

aktivitet të 

thjeshtë të 

krijimit të 

vlerës në të 

cilën marr 
pjesë. 

Unë mund të 

them ndry-

shimin midis 
rreziqeve të 

pranueshme 

dhe të pap-

ranueshme. 

Unë mund të 

vlerësoj rre-

ziqet dhe 
përfitimet e 

vetë-

punësimit me 

opsione alter-

native të kar-

rierës dhe të 
bëj zgjedhje 

që pasqyrojnë 

preferencat e 

mia. 

Mund të zbatoj 

konceptin e 

humbjeve të 
përballueshme 

për të marrë 

vendime kur kri-

joj vlerë. 

Unë mund të kra-

hasoj aktivitetet e 

krijimit të vlerës 
bazuar në një 

vlerësim të rrezi-

kut. 

Unë mund të 

vlerësoj rre-

ziqet ndaj të 
cilave ek-

spozohet 

sipërmarrja 

ime kur 

ndryshojnë 

kushtet. 

Unë mund të 

vlerësoj investime 

afatgjata me rre-
zik të lartë duke 

përdorur një 

qasje të 

strukturuar. 

Trajtimi i situ-

atave që lëvi-
zin shpejt dhe 

në mënyrë 

fleksibile. 

Menaxhimi i 

rrezikut. 

    Unë mund të 

vlerësoj në 

mënyrë kritike 
rreziqet që 

lidhen me një 

ide që krijon 

vlerë, duke 

marrë parasysh 

një sërë 
faktorësh. 

Unë mund të 

vlerësoj në 

mënyrë kritike 
rreziqet që 

lidhen me 

ngritjen zyr-

tare të një 

sipërmarrje 

që krijon vlerë 
në zonën në 

të cilën unë 

punoj. 

Unë mund të 

demonstroj se 

mund të marr 
vendime duke 

peshuar si rre-

ziqet ashtu edhe 

përfitimet e 

pritshme të një 

veprimtarie kri-
juese të vlerës. 

Unë mund të 

përshkruaj një 

plan të menax-
himit të rrezikut 

për të udhëhequr 

zgjedhjet e mia 

(ose ekipit tim) 

ndërsa zhvilloj ak-

tivitetin tim që 
krijon vlera. 

Unë mund të 

përdor 

strategji për 
të zvogëluar 

rreziqet që 

mund të 

lindin gjatë 

procesit të 

krijimit të 
vlerës. 

Unë mund të dal 

me strategji për 

të zvogëluar rrezi-
kun që iniciativa 

ime krijuese e 

vlerës të vjetëro-

het. 
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Puna me tjerët  

Bashkohuni, 

punoni së 

bashku dhe 

krijoni një 

rrjet. 

Puna së 

bashku dhe 

bashkëpunimi 

me të tjerët 

për të zhvill-
uar ide dhe 

për t'i kthyer 

ato në 

veprim. 

Pranimi i diver-

sitetit (ndry-

shimet e 
njerëzve). 

Unë mund të tregoj 

respekt për të tjerët, 

prejardhjen dhe situ-

atat e tyre. 

Unë jam i ha-

pur për vlerën 

që mund të 

bëjë në ak-

tivitetet e kri-

jimit të 
vlerësimit. 

Unë mund të 

kombinoj 

kontribute të 

ndryshme për 

të krijuar vlerë. 

Unë mund ta 

vlerësoj diver-

sitetin si një 

burim të 

mundshëm të 

ideve dhe 
mundësive. 

  Unë mund të 

mbështes diversi-

tetin brenda ekipit 

ose organizatës 

time. 

Jashtë or-

ganizatës 

sime, unë 

mund të gjej 

ide që kri-

jojnë vlera 
dhe i 

shfrytëzojnë 

ato në 

maksimum. 

  

Rrjeti. 

Zhvillimi i in-

teligjencën 

emocionale. 

Unë mund të tregoj 

ndjeshmëri ndaj të 

tjerëve. 

Unë mund të 

njoh rolin e 

emocioneve, 
qëndrimeve 

dhe sjelljeve 

të mia në 

formësimin e 

qëndrimeve 

dhe sjelljeve 
të njerëzve të 

tjerë dhe 

anasjelltas. 

Unë mund të 

shpreh idetë e 

mia (ose të 
ekipit tim) për 

krijimin e vlerës 

me vendosmëri. 

Unë mund të 

përballem dhe 

të zgjidh kon-
flikte. 

Unë mund të bëj 

kompromis atje 

ku është e 
nevojshme. 

Unë mund të mer-

rem me sjellje jo-

pohuese që pen-
gon aktivitetet e 

krijimit të vlerës 

time (ose të ekipit 

tim) (për shem-

bull, qëndrime 

shkatërruese, 
sjellje agresive 

etj.). 

Unë mund t'i 

menaxhoj 

konfliktet në 
mënyrë 

efektive. 

  

Zgjidhja e 

konflikteve 

dhe përballja 
me konkur-

rencën 

pozitivisht kur 

një gjë e tillë 

është e 

nevojshme. 

Dëgjimi në 

mënyrë aktive. 

Unë mund të tregoj 

ndjeshmëri ndaj të 

tjerëve. 

Unë mund të 

diskutoj mbi 

përfitimet e 

dëgjimit të 
ideve të 

njerëzve të 

tjerë për ar-

ritjen e qëlli-

meve të mia 

(ose ekipit 
tim). 

Unë mund të 

dëgjoj idetë e 

njerëzve të 

tjerë për kriji-
min e vlerës pa 

treguar par-

agjykime. 

Unë mund të 

dëgjoj 

përdoruesit e 

mi të fundit. 

Unë mund të 

përshkruaj 

teknika të 

ndryshme për 
menaxhimin e 

marrëdhënieve 

me përdoruesit e 

fundit. 

Unë mund të ven-

dos strategji për 

të dëgjuar në 

mënyrë aktive 
përdoruesit e mi 

të fundit dhe për 

të vepruar sipas 

nevojave të tyre. 

Unë mund të 

mbledh in-

formacione 

nga një 
gamë e gjerë 

burimesh për 

të kuptuar 

nevojat e 

përdoruesve 

të mi të 
fundit. 

  

  

Bashkimi.  

Unë jam i hapur për 

të punuar vetëm, si 

dhe me të tjerët, 

duke luajtur role të 

ndryshme dhe duke 
marrë disa 

përgjegjësi. 

Unë jam i 

gatshëm të 

ndryshoj 

mënyrën time 

të punës në 
një grup. 

Unë mund të 

punoj me një 

sërë individësh 

dhe skuadrash. 

Unë ndaj 

pronësinë e 

aktiviteteve 

për krijimin e 

vlerës me 
anëtarët e 

ekipit tim. 

Unë mund të 

ndërtoj një ekip 

bazuar në njo-

huritë, aftësitë 

dhe qëndrimet 
individuale të 

secilit anëtar. 

Unë mund të 

kontribuoj në kri-

jimin e vlerës 

duke u bashkuar 

me komunitetet e 
shpërndara 

përmes 

teknologjive dix-

hitale. 

Unë mund të 

hartoj 

hapësira 

fizike dhe 

virtuale që 
inkurajojnë 

anëtarët e 

ekipit të 

punojnë së 

bashku. 

Unë mund të 

ndërtoj ka-

pacitetin e një or-

ganizate për të 

krijuar vlerë duke 
inkurajuar njerëzit 

të punojnë së 

bashku. 

  

Puna së 

bashku.  

Unë jam i hapur për 

të marrë ndonjë 
tjetër në aktivitetet 

e mia që krijojnë 

vlera. 

Unë mund të 

kontribuoj në 
veprimtari të 

thjeshta për 

krijimin e 

vlerës. 

Unë mund të 

kontribuoj në 
vendimmarrjen 

në grup në 

mënyrë kon-

struktive. 

Unë mund të 

krijoj një ekip 
njerëzish që 

mund të 

punojnë së 

bashku në një 

aktivitet që 

krijon vlera. 

Unë mund të 

përdor teknika 
dhe mjete që i 

ndihmojnë 

njerëzit të 

punojnë së 

bashku. 

Unë mund t'u jap 

njerëzve ndihmën 
dhe mbështetjen 

e nevojshme për 

të performuar në 

mënyrën më të 

mirë brenda një 

ekipi. 

Unë mund të 

punoj me një 
ekip të largët 

njerëzish që 

mund të 

kontribuojnë 

në mënyrë të 

pavarur në 
një aktivitet 

që krijon 

vlera. 

Unë mund të kri-

joj metoda dhe 
stimuj pune që u 

mundësojnë 

anëtarëve të 

ekipit të punojnë 

mirë së bashku. 
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Zgjerimi i 
rrjetit. 

Unë mund të 

shpjegoj kuptimin 

dhe format e 

shoqërimit, bash-

këpunimit dhe 

mbështetjes 
ndërmjet kolegëve 

(për shembull, 

familja dhe 

komunitetet e tjera). 

Jam i hapur 

për vendosjen 

e kontakteve 

dhe bash-

këpunimit të 

ri me të tjerët 
(individë dhe 

grupe). 

Unë mund të 

përdor 

marrëdhëniet 

që kam për të 

marrë mbësht-

etjen e 
nevojshme për 

t'i kthyer idetë 

në veprim, 

duke përfshirë 

mbështetjen 

emocionale. 

Unë mund të 

krijoj 

marrëdhënie 

të reja për të 

marrë 

mbështetjen 
që më duhet 

për t'i kthyer 

idetë në 

veprim, duke 

përfshirë 

mbështetjen 
emocionale 

(për shem-

bull, bash-

kimin në një 

rrjet mento-

rësh). 

Unë mund të 

përdor rrjetin 

tim për të gjetur 

njerëzit e duhur 

për të punuar në 

aktivitetin tim 
(ose të ekipit 

tim) për krijimin 

e vlerës. 

Unë në mënyrë 

aktive krijoj kon-

takte me njerëzit 

e duhur brenda 

dhe jashtë organi-

zatës sime për të 
mbështetur ak-

tivitetin tim (ose 

ekipit tim) për kri-

jimin e vlerës (për 

shembull, në kon-

ferenca ose në 
mediat sociale). 

Unë mund të 

përdor rrjetin 

tim për të 

mbledhur 

perspektiva 

të ndryshme 
për të infor-

muar pro-

cesin e kri-

jimit të 

vlerës time 

(ose ekipit 
tim). 

Unë mund të kri-

joj procese efek-

tive për të 

ndërtuar rrjete të 

aktorëve të 

ndryshëm ose të 
rinj dhe t'i mbaj 

të angazhuar. 

Të mësuarit 

përmes 

përvojës 

Mësimi duke 

bërë. 

Përdorimi i 

çdo iniciativë 

për krijimin e 

vlerës si një 

mundësi për 
të mësuar. 

Reflektimi.  

Unë mund të gjej 

shembuj të 

dështimeve të 

mëdha që kanë kri-

juar vlerë. 

Unë mund të 

jap shembuj 

të dështimeve 

të 

përkohshme 

që kanë çuar 
në arritje të 

vlefshme. 

Unë mund të 

reflektoj mbi 

dështimet (të 

miat dhe të 

njerëzve të 

tjerë), të identi-
fikoj shkaqet e 

tyre dhe të 

mësoj prej tyre. 

Unë mund të 

gjykoj nëse 

dhe si i kam 

arritur 

qëllimet e 

mia, në 
mënyrë që të 

vlerësoj per-

formancën 

time dhe të 

mësoj prej 

saj. 

Unë mund të re-

flektoj mbi ar-

ritjet e mia (ose 

ekipin tim) dhe 

dështimet e 

përkohshme 
ndërsa gjërat 

zhvillohen në 

mënyrë që të 

mësojnë dhe të 

përmirësojnë af-

tësinë time për 
të krijuar vlerë. 

Unë mund t'i 

ndihmoj të tjerët 

të reflektojnë mbi 

arritjet dhe 

dështimet e tyre 

të përkohshme 
duke dhënë rea-

gime të ndershme 

dhe konstruktive. 

Unë mund ta 

çoj ekipin 

tim ose or-

ganizatën në 

një nivel më 

të lartë të 
perfor-

mancës, ba-

zuar në rea-

gimet e 

mbledhura 

dhe duke 
mësuar 

mësime nga 

arritjet dhe 

dështimet. 

  

Mësimi me të 

tjerët, përf-

shirë bash-
këmoshatarët 

dhe mentorët. 

Mësimi duke 
mësuar. 

Unë mund të jap 

shembuj që tregojnë 

se aftësitë dhe kom-

petencat e mia janë 

rritur me përvojën. 

Unë mund të 

parashikoj që 

aftësitë dhe 

kompetencat 

e mia do të 
rriten me 

përvojë, 

përmes 

sukseseve 

dhe 

dështimeve. 

Unë mund të 

reflektoj mbi 

rëndësinë e rru-

gëve të mia të 

të nxënit për 
mundësitë dhe 

zgjedhjet e mia 

në të ardhmen. 

Unë gjith-

monë kërkoj 

duke kërkuar 

mundësi për 

të 
përmirësuar 

pikat e forta 

dhe për të 

zvogëluar ose 

kompensuar 

dobësitë e 
mia. 

Unë mund të 

gjej dhe zgjedh 

mundësi për të 

kapërcyer 

dobësitë e mia 
(ose të ekipit 

tim) dhe për të 

zhvilluar pikat e 

forta të mia (ose 

të ekipit tim). 

Unë mund t'i 

ndihmoj të tjerët 

të zhvillojnë pikat 

e forta të tyre dhe 

të zvogëlojnë ose 
kompensojnë 

dobësitë e tyre. 

Unë mund të 

identifikoj 

mundësi për 

vetë-

përmirësim 
në organiza-

tën time dhe 

më gjerë. 

Unë mund të 

hartoj dhe të ven-

dos një strategji 

për ndërmarrjen 

time që të va-
zhdojë të 

gjenerojë vlerë. 

Reflektimi dhe 

mësimi nga 

suksesi dhe 

dështimi (i 
juaji dhe i 

njerëzve të 

tjerë). 

Mësimi nga 

përvoja. 

Unë mund të njoh 

atë që kam mësuar 
nga marrja pjesë në 

aktivitete të krijimit 

të vlerës. 

Unë mund të 

reflektoj në 
përvojën time 

në marrjen 

pjesë në ak-

tivitete të kri-

jimit të vlerës 

dhe të mësoj 
prej saj. 

Unë mund të 

reflektoj në 
bashkëveprimin 

tim me të tjerët 

(përfshirë bash-

këmoshatarët 

dhe mentorët) 

dhe të mësoj 
prej tyre. 

Unë mund të 

filtroj rea-
gimet e dhëna 

nga të tjerët 

dhe t'i mbaj 

të mirat prej 

tyre. 

Unë mund ta in-

tegroj mësimin 
gjatë gjithë jetës 

në strategjinë 

time personale 

të zhvillimit dhe 

progresin në 

karrierë. 

Unë mund t'i 

ndihmoj të tjerët 
të reflektojnë në 

bashkëveprimin e 

tyre me njerëzit e 

tjerë dhe t'i 

ndihmoj ata të 

mësojnë nga ky 
bashkëveprim. 

Unë mund të 

mësoj nga 
aktivitetet e 

monitorimit 

dhe 

vlerësimit të 

ndikimit që 

kam hartuar 
për të 

ndjekur pro-

gresin e ak-

tivitetit tim 

krijues të 

vlerës. 

Unë mund të 

mësoj mësime 
nga proceset e 

monitorimit dhe 

vlerësimit dhe t'i 

vendos ato në 

proceset mësi-

more të organiza-
tës sime. 

      
       

 
     

       

   [10] Temat - identifikojnë temën që kalon në çdo rresht të tabelës. 
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Si të merrni botimet e BE-së 

 

Publikimet tona janë në dispozicion nga EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu), 

ku mund të bëni një porosi me agjentin e shitjeve sipas zgjedhjes suaj. 

 

Zyra e Publikimeve ka një rrjet botëror të agjentëve të shitjeve. 

Ju mund të merrni detajet e tyre të kontaktit duke dërguar një faks në (352) 29 29-42758. 

 

 

 

 

Europe Direct është një shërbim që ju ndihmon të gjeni përgjigje në pyetjet tuaja në lidhje me Bashkimin Evropian 

Numri falas i telefonit (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 

(*) Disa operatorë të telefonisë mobile nuk lejojnë hyrjen në numrat 00 800 ose këto thirrje mund të faturohen. 

 

Një numër i madh informacionesh shtesë mbi Bashkimin Evropian janë në dispozicion në Internet. 

Mund të arrihet përmes serverit Europa http://europa.eu 

 

 

 

Një numër i madh informacionesh shtesë mbi Bashkimin Evropian janë në dispozicion në Internet. 

Mund të arrihet përmes serverit Europa http://europa.eu 
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