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1. HYRJE 
Akademia e Drejtësisë e Kosovës (ADK) është institucion me mandat ligjor për zhvillimin e trajnimeve për 
gjyqësorin në Kosovë. Me Ligjin për Akademinë të miratuar më 19 janar 2017, Instituti Gjyqësor i Kosovës 
u transformua në Akademi të Drejtësisë. 
 
Ekzistojnë dy pikëpamje të ndryshme por të barasvlershme lidhur me funksionimin e një organizate, 
gjegjësisht pikëpamja e ndërlidhur me detyra dhe, nga këndvështrimi strategjik, pikëpamja e 
ndërlidhur me qëllimet. Detyrat janë mjetet për realizimin e qëllimeve, qofshin ato të shprehura në 
mënyrë eksplicite apo implicite. Këndvështrimi strategjik ka të bëjë me qëllimet dhe objektivat, prandaj në 
vijim i është dhënë përparësi këtij këndvështrimi. 
 
Institucioni i trajnimit ka detyrat kryesore të paraqitura në vijim, të ndërlidhura me qëllimin e përgjithshëm e 
ofrimit të trajnimeve të efektshme, që strukturojnë ciklin e trajnimit për një vit, me sekuenca dhe 
kohëzgjatje të ndryshme: 
 

Detyrat Qëllimet 

Mekanizmi bashkëpunues 
dhe koordinues me akterët 
 

Krijimi i kanaleve të mira të komunikimit (takimet, email, 
grupe të përbashkëta, marrëveshje bashkëpunimi) me 
akterët në mënyrë që të pranohen dhe shkëmbehen 
informatat e nevojshme  

Vlerësimi i Nevojave për 
Trajnim (VNT) 
 

Mbledhja e të dhënave relevante të cilësisë së lartë nga 
gjykatat, prokuroritë, KGJK, KPK dhe institucione tjera, lidhur 
me nevojat për temat e trajnimit 

Përzgjedhja e pjesëmarrësve 
 

Përzgjedhja e grupit të mirë dhe korrekt të synuar për çdo 
aktivitet të trajnimit në mënyrë që të arrihet efekti maksimal i 
arsimimit për audiencën e duhur 

Rekrutimi, kualifikimi i 
trajnuesve 
 

Rekrutimi i trajnuesve të kualifikuar dhe motivuar është 
shumë i rëndësishëm për mbajtjen e trajnimeve të duhura. 
Trajnuesit duhet të kenë njohuri, jo vetëm në fushën e ligjit, 
por edhe në teknikat e trajnimit 

Zhvillimi i programeve të 
trajnimit 
 

Zhvillimi i programeve dhe materialeve të trajnimit që 
përmbajnë një kombinim të shembujve teorikë dhe praktik, 
në një raport të përshtatshëm për transferimin e njohurive tek 
pjesëmarrësit 

Zbatimi i programeve të 
trajnimit 
 

Zbatimi i programeve në mënyrën më racionale për të 
maksimizuar ndikimin e arsimimit. Zgjedhja e mënyrës së 
duhur të procesit të të mësuarit (punëtoria, seminari, tryeza 
rrumbullake, konferenca, trajnimi online, trajnimi i kombinuar) 
duke e pasur parasysh edhe efikasitetin e kostove 

Vlerësimi i programeve të 
trajnimit 
 

Marrja e informatave relevante kthyese nga pjesëmarrësit 
për të bërë përshtatjet e nevojshme në programet dhe 
çështjet organizative–në planin afatshkurtër dhe afatmesëm. 
Përqendrimi jo vetëm në nivelin e reagimit dhe të të mësuarit, 
por edhe në nivelin e sjelljes dhe rezultateve (shih Modelin 
Kirkpatrick, Diagrami 14) 

 
Këto detyra mund të shihen si cikël, duke filluar me studimin e nevojave për trajnim, përgatitjen dhe 
zbatimin e trajnimeve dhe seminareve, dhe në fund vlerësimin e këtyre trajnimeve. Ky cikël i trajnimit 
formon një sekuencë funksionale që udhëhiqet nga qëllimet strategjike dhe objektivat e përgjithshme dhe 
operative të Akademisë, si dhe zbatohet dhe orientohet në raport me to. Një vërejtje e veçantë ka të bëjë 
me detyrën e vlerësimit. Vlerësimi i programeve dhe kurseve është një aktivitet bazik i organizatave 
trajnuese. Mirëpo, në pikëpamje strategjike, vlerësimi u referohet të gjitha objektivave të një organizate 
gjatë një periudhe të paracaktuar. Nëse cilësia e ndërveprimit të akterëve është objektiv strategjik, duhet të 
vlerësohet edhe ky dimension. Sidoqoftë, pasi që trajnimi është funksion qendror i një institucioni trajnues, 
të dhënat e ndërlidhura me trajnimin janë fokusi qendror i vlerësimit të zbatimit të strategjisë.  
   
Ky doracak përshkruan procesin nga vlerësimi i nevojave për trajnim deri në zhvillimin, realizimin dhe 
vlerësimin e pakove të trajnimit. Nuk i referohet aq shumë politikës dhe strategjisë së trajnimit lidhur me 
kornizën e trajnimit, por organizimit dhe menaxhimit të trajnimit. Doracaku kombinon sfondin dhe 
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shpjegimet teorike me mjete dhe këshilla praktike për zbatimin e menaxhimit të ciklit të trajnimit. Duhet të 
përdoret së bashku me mjetet e tjera të menaxhimit dhe doracakët ekzistues, si Doracaku i Trajnimit, janar 
2012, Doracaku nga Rrjeti Evropian për Trajnime Gjyqësore (EJTN) i vitit 2016, Doracaku Udhëzues për 
Trajnime, i vitit 2016, nga Projekti i Binjakëzimit, Doracaku për trajnime me raste praktike, etj. 

1.1 Sfondi teorik 

“Kur planifikoni për një vit, mbillni misër. Kur planifikoni për një dekadë, mbillni pemë. Kur planifikoni për 

jetë, aftësoni dhe arsimoni njerëzit.” Fjalë e urtë kineze: Guanzi (c. 645BC) 

Ky doracak ndjek parimet kryesore të të mësuarit gjatë gjithë jetës (Burimi: “Making a European Area of 
Lifelong Learning a Reality”, Komisioni Evropian 2001): “i gjithë aktiviteti i të mësuarit, i ndërmarrë gjatë 
jetës, me synim përmirësimin e njohurive, aftësive dhe kompetencave, brenda një perspektive personale, 
civile, shoqërore dhe aspekteve të tjera që lidhen me punësimin” (Komisioni Evropian). Prapa idesë së të 
mësuarit gjatë gjithë jetës qëndron bindja se të mësuarit është një profesion i gjithë-pranishëm, i cili nuk 
kufizohet në klasë, por ndodh çdo ditë dhe përgjatë gjithë jetës sonë. Ideja është ngritur si parakusht për 
përmbushjen e punësimit dhe shërbimeve të mira për klientët dhe të administruarit në fusha të ndryshme 
të shtetit dhe shoqërisë, por edhe në gjyqësor. Përderisa bëhet fjalë për të mësuarit e planifikuar në 
aftësimin profesional, ai përfshinë përcaktimin e objektivave të duhur të të mësuarit, plotësimin e nevojave 
reale të të trajnuarve, nxitjen e punësimit, performancën profesionale në punë, si dhe përgjegjësinë ndaj 
shoqërisë. Parimet që mbështesin të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe udhëzojnë zbatimin efikas të tij 
theksojnë nxënësin në qendër, rëndësinë e mundësive të barabarta, si dhe cilësinë dhe rëndësinë e 
mundësive të të mësuarit. 

 
• qasja përmes partneritetit – të gjithë akterët relevantë, brenda dhe jashtë sistemit institucional, 

duhet të bashkëpunojnë për strategjitë e punës   
“në terren”; 

• orientimi tek të trajnuarit– duhet të kuptohen nevojat e të trajnuarve, së bashku me nevojat e të 
mësuarit të organizatave, komuniteteve, shoqërisë më të gjerë dhe tregut të punës; 

• ndarja e duhur e resurseve – për të mësuarit gjatë gjithë jetës nevojitet financim i mjaftueshëm dhe 
ndarje efikase dhe transparente e resurseve; 

• krijimi i kulturës së të mësuarit – zhvillimi i mundësisë për të mundësuar të mësuarit nga çdokush, 
kudo, në çfarëdo kohe dhe njohja dhe vlerësimi i llojeve të ndryshme të të mësuarit dhe trajnimit, 
përfshirë të mësuarit formal dhe joformal, rritja e mundësive të të mësuarit, rritja e niveleve të 
pjesëmarrjes dhe stimulimi i kërkesës për të mësuar; 

• sigurimi i cilësisë – mekanizmat për vlerësimin dhe monitorimin e sigurimit të cilësisë në funksion të 
përpjekjeve të vazhdueshme për përsosmëri. 

 
Të mësuarit përshkruhet në përgjithësi si ndryshim i sjelljes, dhe trajnimi kuptohet më saktësisht si 
ndryshimi i qëllimshëm i sjelljes me rezultate të matshme. 

 

Diagrami 1: Trajnimi si ndryshim i sjelljes me rezultate të matshme 

Trajnimi gjyqësor ka për qëllim arritjen e rezultateve specifike në sferën e punës, kryesisht fitimin e 
kompetencave dhe shkathtësive të reja për performancë të përmirësuar të punës. Suksesi i trajnimit duhet 
të jetë i matshëm dhe për këtë nevojitet monitorim i vazhdueshëm. I tërë procesi i trajnimit është ciklik – 
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nga vlerësimi i nevojave për trajnim deri tek vlerësimi i rezultateve të trajnimit dhe pas përfundimit, cikli 
fillon nga e para dhe kështu është një proces që realizohet në vazhdimësi.  
 
Para se të shtjellohen detyrat dhe objektivat e përgjithshme dhe specifike, duhet të ceken dy vërejtje 
terminologjike në përputhje me formulimin e BE-së. Produktet e institucionit të trajnimit, si trajnimet, 
konsultimet apo konferencat do të quhen outpute të organizatës. Outputet parashohin domenet primare të 
matjeve lidhur me objektivat specifike të organizatës. Ndryshimi i sjelljes, i cili parashihet nga trajnimi, 
përbën rezultatin, i cili varet nga faktorë të shumëfishtë (p.sh. cilësia e trajnuesve, materiali i trajnimit, 
qëndrimi i të trajnuarve). Qëllimet globale, si profesionalizimi i sistemit gjyqësor, quhen ndikim i trajnimit. 
Këto janë rezultatet dhe ndikimet në planin afatmesëm dhe afatgjatë. Rezultatet shpesh u referohen 
veçorive të sistemit si besimi, por ka edhe rezultate në nivelin individual që duhet të kontribuojnë në 
veçoritë e sistemit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Duke e marrë si shembull një seminar trajnues, mund të themi që: 
 

 Outputet janë parametrat e matshëm të seminarit (p.sh. numri i pjesëmarrësve, vendi dhe kostot); 

 Rezultati është ajo çka ka ndodhur në kokat e pjesëmarrësve (p.sh. efektet e të mësuarit, 
shkathtësitë e fituara, njohuritë e zgjeruara); 

 Ndikimi do të mund të jetë që pjesëmarrësi promovohet në një pozitë më të mirë (= ndikim specifik), 
apo që përmirësohet performanca e organizatës së tij dhe qytetarët krijojnë më shumë besim në 
organizatën në fjalë; 

1.2 Aspektet praktike 

Trajnimi ka të bëjë me fitimin e shkathtësive të reja njohëse  dhe të sjelljes, por gjithashtu edhe me 
qëndrimet që janë pasojë e fitimit të vlerave të reja nëpërmjet trajnimit. Shumë shpesh këtyre aspekteve iu 
nevojitet kohë që të lidhen dhe nuk mund të maten në fund të trajnimit. Në veçanti dimensioni i 
performancës së punës, vetëm nëse nxitet pozitivisht me trajnim, duhet të qartësohet në aplikimin e 
njohurive të reja deklarative dhe procedurale në vendin e punës. Ky do të ishte një rezultat që është 
vështirë të matet, por sidoqoftë gjendet në qendër të trajnimit. 
 
Për të mundësuar zbatimin praktik, çdo bllok i ndërtimit do të përfundohet me rekomandim strategjik. Termi 
strategji mjaft shpesh i referohet një pjese të planit të përgjithshëm me qëllimet e ndërlidhura, përderisa 
cikli i menaxhimit të trajnimit u referohet hapave specifikë që do dërgojnë te rezultatet e dëshiruara. 

 

 

Kutia 1: Treguesit e inputit, outputit, rezultatit dhe ndikimit 

Treguesit e resurseve apo inputit i referohen buxhetit të ndarë në çdo nivel të asistencës. 

Treguesit financiarë përdoren për monitorimin e progresit në aspektin e zotimit (vjetor) dhe 
pagesës së fondeve të dispozicion për çfarëdo operimi, mase apo programi në lidhje me kostot e 
kualifikueshme. 

Treguesit e outputit ndërlidhen me aktivitetin. Ata maten në njësi fizike apo monetare (p.sh., 
gjatësia e rrugës hekurudhore të ndërtuar, numri i firmave të mbështetura financiarisht, etj.). 

Treguesit e rezultatit ndërlidhen me ndikimin e drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm te përfituesit 
që është rrjedhojë e drejtpërdrejtë e një programi. Ato ofrojnë informata lidhur me ndryshimet në, 
për shembull, sjellje, kapacitet apo performancë të përfituesve. Treguesit e tillë mund të jenë fizikë 
(zvogëlimi i kohës së udhëtimit, numri i të trajnuarve me sukses, numri i aksidenteve rrugore, etj.) 
apo financiarë (shfrytëzimi i resurseve të sektorit privat, zvogëlimi i kostove të transportit, etj.).   

Treguesit e ndikimit u referohen ndikimeve të programit që shtrihen përtej atyre të menjëhershme. 
Mund të përcaktohen dy koncepte të ndikimit: 

- Ndikimet specifike janë ato efekte që ndodhin pas një intervali të caktuar kohor, por të cilat 
megjithatë janë drejtpërdrejt të lidhura me vendimin e ndërmarrë dhe përfituesit e 
drejtpërdrejtë. 

- Ndikimet globale janë efekte afatgjata që prekin popullsinë më të gjerë. 
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2. “PËRGJEGJËSIA E PËRBASHKËT”- BASHKËPUNIMI DHE KOORDINIMI ME 
AKTERË 

 
2.1 Sfondi teorik 
 
Akterëve po iu kushtohet gjithnjë e më shumë rëndësi në teorinë moderne të organizimit. Interesat e tyre 
konsiderohen si thelbësore për sukses dhe madje edhe për mbijetesën e korporatave dhe institucioneve. 
Fjala “akter” mund të vihet re në fillim të shekullit 17 në Angli, por ka marrë kuptim në kontekstin 
organizativ në vitin 1963 në një konferencë të Institutit Kërkimor në Sandford. Kjo konferencë ishte 
ndërveprim i ekipeve të individëve. Në ditët e sotme, koncepti përdoret kryesisht në lidhje me organizatat. 
Mirëpo organizatat mund të funksionojnë si makro-ekipe.  
 
Shqetësimi themelor ishte etik apo moral. Çështja ishte si të ndër veprohet në mjedisin tuaj social. Në 
terminologjinë moderne kjo ka të bëjë me kujdesin për të tjerët apo me mos-dëmtimin e të tjerëve.  
 
Mësimi i nxjerrë nga njerëzit është me gjasë i koduar gjenetikisht që të ketë sukses në grupe të vogla dhe 
së paku në shoqëritë moderne, kujdesi është strategji më e qëndrueshme në aspektin afatmesëm (2-5 
vite) dhe afatgjatë. Bashkëpunimi mund konkurrencën. 

  
Ndërveprimi, 
përkatësisht 

bashkëpunimi, 
ka të bëjë me 
arritjen e 
qëllimeve të 

përbashkëta 
pasi që 

antropologjia 
moderne, 

psikologjia dhe 
psikologjia 

sociale ka mbledhur dëshmi në mënyrë ndërkulturore dhe historike për qeniet njerëzore. Ka dallime 
përgjatë kulturave dhe periudhave kohore lidhur me bashkëpunimin, por në shoqëritë moderne 
bashkëpunimi bëhet rregull. Çështja e bashkëpunimit ka të bëjë me bashkëpunimin brenda grupit dhe 
jashtë grupit. Përderisa bashkëpunimi brenda grupit nuk është problem, bashkëpunimi jashtë grupit është 
lloj i treguesit për modernizim. Nëse kulturat akoma kanë shumë “tendenca për formimin e grupeve”, 
bashkëpunimi jashtë grupit nuk është rregull. 
 
Nëse ka qëllime të përbashkëta, bashkëpunimi ka të bëjë me atë se “si” të arrihen këto qëllime. Kështu, 
qëllimet e përbashkëta janë vetëm kusht i nevojshëm për bashkëpunim, por bashkëpunimi mund të 
dështojë nëse nuk ka të kuptuar të përbashkët se si të arrihen ato. Brenda kontekstit të institucionit 
trajnues pyetja “si” ka të bëjë me të mësuarit.  
 
Siç ka theksuar William James, një nga psikologët dhe filozofët më të rëndësishëm të psikologjisë 
moderne, “Të menduarit ka të bëjë me të vepruarit” dhe nëse pranohet që “Të mësuarit ka të bëjë me të 
menduarit”, përfundimi duhet të jetë: 
 
Institucionet trajnuese duhet të fokusohen në aktivitete praktike dhe vlerësimi duhet të jetë një pjesë 
shumë e rëndësishme e procesit të të mësuarit dhe 
procesit të përmirësimit të aktiviteteve në institucion. 
 

2.2 Aspektet praktike 
 
Bashkëpunimi me akterët, i cili në gjyqësorin e Kosovës 
përfshinë kryesisht KGJK-në dhe KPK-në, por edhe të tjerët 
si kryetarët e gjykatave, kryeprokurorët e prokurorive, 
gjyqtarët, prokurorët, bashkëpunëtorët profesionalë, 
zyrtarët ligjorë dhe të gjithë anëtarët tjerë të stafit 
administrativ brenda gjyqësorit, kryesisht ka të bëjë me 

Kutia 2: Analiza e akterëve 

Analiza e akterëve në zgjidhjen e konfliktit, menaxhimin e projektit dhe administrimin e 

biznesit është procesi i vlerësimit të ndikimit të vendimit tek palët relevante. Këto informata 

përdoren për të vlerësuar se si duhet të adresohen interesat e atyre akterëve në planin, 

politikën, programin e projektit apo veprime të tjera. Analiza e akterëve është pjesë kyçe e 

menaxhimit të akterëve. Analiza e një çështjeje nga akterët përbëhet nga vlerësimi dhe 

balancimi i të gjitha kërkesave konkurruese në një firmë nga të gjithë ata që kanë 

pretendime në të, për të arritur obligimin e firmës në një rast të veçantë. Analiza e akterëve 

nuk pengon interesat e akterëve që mbizotërojnë interesat e akterëve tjerë të prekur, por 

siguron që të gjithë akterët e prekur do të merren parasysh. 

Diagrami 2: akterët  

(Michelle Bruno, 05 October 2015, 
https://ungerboeck.com/blog/tradeshow-stakeholders) 
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marrëveshjet për qëllimet e përbashkëta në kuadër të “përgjegjësisë së përbashkët” që është e nevojshme 
për funksionim të suksesshëm të gjyqësorit të Kosovës. Kjo nuk përjashton diskutimin e mjeteve, p.sh. 
aktiviteteve specifike të trajnimit. Mirëpo, Akademia e sheh përgjegjësinë e saj në krijimin e proceseve dhe 
kulturave të vlerësimit për Kontrollin Arsimor si mjet themelor për të mësuar se si duhet të funksionojë. 
Dëshmitë dhe njohuritë e përfituara duhet të vihen në dispozicion të të gjithë akterëve për të formësuar të 
ardhmen sipas qëllimeve të përbashkëta. 

 
2.3 Mjetet dhe mekanizmat e bashkëpunimit 
 
Akterët kryesorë dhe Akademia duhet të ndër veprojnë nëpërmjet përfaqësuesve; 
 

1. Përfaqësimi i akterëve në Këshillin Drejtues të Akademisë 
2. Pjesëmarrja në Këshillin Programor 
3. Komisioni për trajnime  i KGJK-së dhe autoriteti kompetent i KPK-së 

 
Mekanizmat e bashkëpunimit janë:  
 

1. Takimet e rregullta lidhur me bashkëpunimin  
2. Harmonizimi i politikave të trajnimit 
3. Shkëmbimi i raporteve për vlerësimin e trajnimit dhe evidentimi i informatave relevante në 

vazhdimësi 
 
Takimet e rregullta të Akademisë me KGJK-në dhe KPK-në duhet të kenë këtë strukturë: 
 

 Thirrja nga Akademia (sugjerimi i datës dhe ftesës) 

 Takimet tremujore në baza të rregullta (p.sh. e marta e parë në muajin mars, qershor, shtator dhe 
dhjetor) 

 Vendi: Akademi 

 Pjesëmarrësit: Drejtori i Akademi, Kryesuesi i KGJK-së dhe Kryesuesi i KPK-së, Koordinatori i 
Programit i Akademisë, Departamenti i Trajnimit/Zyra e Trajnimeve e KGJK-së dhe KPK-së, 
përfaqësues të gjykatave dhe prokurorive, Udhëheqësit e Trajnimit Fillestar dhe atij të 
Vazhdueshëm, në Akademi 
 

Lidhur me agjendën standarde, 4 tema nga këto në vijim duhet të merren parasysh nga Akademia dhe t’i 
sugjerohen këshillave në kuadër të ftesës: 
 

1. Të dhënat e kontrollit – 
prezantim i Akademisë 

 numri i trajnimeve të realizuara 

 kuota e pjesëmarrësve 

 cilësia e trajnimeve 

 shkalla e përdorimit të kapaciteteve të Akademisë 

2. Zhvillimet e fundit   Legjislacioni relevant 

 Statusi i Akademisë 

  

3. Nevojat për trajnim – fokusi 
në të mësuarit e orientuar 
në vendin e punës 

 Nevojiten formate të reja (njoftim i shkurtër, 
programi i radhës) 

 Idetë e reja 

4. Trajnuesit   Rezultatet e vlerësimit 

 Përdorimi i trajnimit me raste praktike 

 Përdorimi i metodave moderne të trajnimit 

 Nevoja për trajnues të rinj 

5. Zhvillimi i TI  Statusi i bazës së të dhënave të Akademisë 

 SMIL 

 Përdorimi i përgjithshëm 

 Mësimi nga distanca 
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6. Bashkëpunimi 
ndërkombëtar 

 Statusi i projekteve në Akademi, KGJK dhe KPK 

 Nevojat për bashkëpunim të mëtejshëm 
ndërkombëtarë 

 EJTN 

 Mundësi për vizita ndërkombëtare në funksion të të 
mësuarit (vrojtimi në vendin e punës) 

7. Vetëdijesimi publik dhe 
marrëdhëniet me publikun 
(MP) 

 Statusi 

 Idetë aktuale 

 
Përveç temës standarde, të gjithë pjesëmarrësit mund të shtojnë tema aktuale. Të dhënat e kontrollimit 
preferohet të ofrohen në kohën e duhur para takimit. 
 
Përveç këtyre ndërveprimeve formale, ne propozojmë kanale informimi për nivelin e njësive operative që 
janë përgjegjëse për zbatimin dhe vlerësimin e aktiviteteve organizative me fokus në trajnim. Në kuadër të 
këtij dokumenti, fokusi primar duhet të jetë në shkëmbimin dhe analizën e të dhënave.    
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3. ELEMENTET E CIKLIT TË TRAJNIMIT 
 
Struktura ciklike e detyrave të një institucioni trajnues siç është Akademia e Drejtësisë  tashmë është 
përmendur në hyrje. Cikli i trajnimit fillon shumë më herët se realizimi i programit të trajnimit dhe vazhdon 
pas përfundimit të programit. Figura është ilustrim i katër fazave të ciklit të trajnimit. 

 

 

Diagrami 3: Cikli i trajnimit 

 

Cikli i trajnimit përbëhet nga këto katër faza, të cilat përshkruhen shkurtimisht më vonë. 
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4. VLERËSIMI I NEVOJAVE PËR TRAJNIM 

 
4.1 Sfondi teorik 
 
Një nga çështjet kryesore të pothuajse të gjitha institucioneve trajnuese është identifikimi i nevojave për 
trajnim të përfituesve. Supozimi i nënkuptuar është se identifikimi i nevojave për trajnim do të mundësojë 
përgatitjen e seminareve për të cilat do të aplikojnë klientët. Numri i pjesëmarrësve lidhur me numrin e 
seminareve është treguesi kryesor i suksesit. Organizatat kanë interes jetësor që trajnimi për punonjësit 
e tyre të fokusohet në nevojat e tyre reale profesionale. Temat e duhura duhet të ofrohen në trajnim, në 
mënyrë që organizata të jetë më efikase dhe efektive. 
 
Vlerësimi i nevojave konsiderohet më i lehtë për një organizatë pasi që ajo mund të dijë mangësitë e 
punonjësve të saj; të paktën mbikëqyrësit duhet të jenë në dijeni. Megjithatë, punonjësit shumë shpesh i 
kanë vlerësimet e veta për mangësitë e tyre, të cilat mund të dallojnë nga vlerësimi i eprorit. Kush vendos 
për nevojat? Nëse punonjësit dërgohen në trajnime të cilat ata i konsiderojnë si të parëndësishme për ta, 
atëherë suksesi i trajnimit është i dyshimtë. Kështu, nevojat për trajnim janë problem edhe brenda 
organizatave.  
 
Një zgjidhje për të plotësuar boshllëqet në mes të perceptimit individual dhe organizativ të nevojave për 
trajnim, është identifikimi i nevojave për trajnim në kuadër të intervistave vlerësuese të mbikëqyrësit me 
punonjësit. Kjo qasje do të mund të çonte në trajnim dhe të nxënë të individualizuar, që për shembull 
praktikohet gjatë trajnimit dhe mentorimit në fazat praktike të trajnimit fillestar për gjyqtarë dhe prokurorë 
në Akademinë e Drejtësisë. Në situatë normale të trajnimit, disa punonjës me të njëjtat nevoja dërgohen 
në trajnim të përbashkët. 
 
Në bashkëpunimin ndërmjet Akademisë dhe akterëve, gjëja më e rëndësishme është krijimi i një sistemi 
efikas të vlerësimit të nevojave nëpërmjet pyetësorëve caktimit të të trajnuarve dhe të informatave kthyese 
në intervistat vlerësuese të mbikëqyrësit me punonjësit.  
 
Vlerësimi i nevojave për trajnim shpesh shihet dhe realizohet si diçka e njëhershme. Ky doracak synon ta 
bëjë atë pjesë përbërëse të ciklit të trajnimit, që përfshihet në anketat dhe të dhënat tjera. Ideja që ka 
nevoja të cilat vetëm duhet të identifikohen në përputhje me rrethanat gjatë trajnimit është e gabueshme. 
Profili i nevojave mund të ndryshojë për shkak të trajnimit dhe përvojës, por nevoja të reja lindin nga 
ndryshimet ligjore, sociale, kulturore dhe teknologjike. Nevoja për të mësuarit gjatë gjithë jetës bazohet në 
atë që mjediset ndryshojnë dhe përshtatjet janë të nevojshme. Nevojat për trajnim mund të ndryshojnë nga 
e drejta materiale dhe procedurale, të menduarit dhe shkrimi ligjor, komunikimi dhe marrja në pyetje e 
dëshmitarëve.  
 
Nevojat për trajnim, ashtu si nevojat tjera, janë mjete për arritjen e një qëllimi. Kështu, nevojat duhet të 
identifikohen sipas marrëdhënies së tyre funksionale me qëllimet e caktuara. Politikat caktohen nga KGJK-
ja dhe KPK-ja dhe akterët, si kryetarët e gjykatave, udhëheqësit e prokurorive, gjyqtarët dhe prokurorët. 
Mirëpo, përveç këtyre akterëve duhet të merren parasysh edhe së paku dy akterë të tjerë. Meqë trajnimi, 
në kuptimin bazik, ka të bëjë me rritjen e aftësive njohëse dhe të  dhe sjelljes sociale, mentorët përbëjnë 
një akter të rëndësishëm. Jo më pak të rëndësishëm janë edhe vetë të trajnuarit të cilët i dinë pjesërisht 
mangësitë në njohuritë dhe aftësitë e tyre, kanë aspirata dhe kanë nevoja për motivim për të marrë pjesë 
në një proces të suksesshëm të të mësuarit. Për të përgatitur trajnimet nga perspektiva të ndryshme, duhet 
të merren parasysh burime të ndryshme të të dhënave për të pasqyruar këndvështrime të ndryshme.     
 
Një qasje e tillë gjithëpërfshirëse rrallë realizohet pasi që resurset për zbatimin e saj nuk jepen dhe, edhe 
nëse jepen të dhënat për të gjithë akterët, analiza dhe sinteza është shumë e vështirë. 
 
Vlerësimi i nevojave për trajnim konsiderohet si pjesë e proceseve shumë-shtresore për ngritjen e 
kapaciteteve, në të cilin niveli sistemik mjedisor (kushtet kornizë për kapacitetin realizues dhe 
demonstrues, p.sh. niveli gjyqësor, administrativ, ligjor, politik dhe socio-ekonomik i një vendi) ndërthuret 
me nivelin organizativ (bashkëpunimi organizativ dhe faktorët që ndikojnë në performancën organizative, 
p.sh. resurset njerëzore, resurset fizike dhe planifikimi e menaxhimi strategjik organizativ) dhe nivelin 
individual (qëndrimet personale dhe gatishmëria për të fituar dhe përdorur kompetencat vetanake për 
vendosjen dhe arritjen e objektivave), siç përcaktohet në diagramin 4. 
 



12 

 

Niveli 1 (mjedisi mundësues) përfshinë: 
legjislacionin e ri reformues të sektorit gjyqësor 
(p.sh. ligjet për gjykatat, KGJK-në, KPK-në, ADK-
në, Kodi Penal dhe Kodi i Procedurës Penale apo 
ligje tjera). Niveli 2 (niveli organizativ) ndërlidhet 
me kapacitetin për bashkëpunim dhe koordinim 
praktik ndërmjet akterëve relevantë të sektorit të 
trajnimit dhe arsimimit gjyqësor (ADK, KGJK, 
KPK, MD, akterët e tjerë relevantë si kryetarët e 
gjykatave, kryeprokurorët e prokurorive,  kategori 
të ndryshme të administratorëve në prioritetet 
trajnuese, si dhe identifikimi i grupeve të synuara 
dhe nevojave në gjyqësor dhe në media). Në këtë 
nivel bëhet përcaktimi i prioriteteve të trajnimit, si 
dhe identifikimi i grupeve të synuara dhe 
nevojave të tyre për trajnim. Niveli 3 (niveli 
individual) përfshinë fushëveprimin e plotë të 
menaxhimit dhe zhvillimit të resurseve njerëzore, 
ku bëhet vlerësimi i nevojave për trajnim në bazë 
të intervistave, pyetësorëve dhe teknikave të 
tjera. 
 
Vlerësimi i nevojave për trajnim është ndërmarrje sfiduese dhe komplekse dhe duhet të integrojë akterët 
relevantë në Kosovë, në veçanti ADK-në, KGJK-në, KPK-në dhe akterët e tjerë të rëndësishëm. VNT-ja 
duhet të kuptohet si proces i vazhdueshëm i bashkëpunimit ndërmjet praktikuesve dhe institucioneve të 
sektorit gjyqësor për realizimin e vlerësimeve, lidhur me vendin e punës dhe për të mundësuar masat 
trajnuese të nxitura nga kërkesa në shkëmbimin bashkëpunues. Kjo nënkupton zotimin e fuqishëm të të 
gjithë partnerëve të përfshirë në zbatimin e procesit për zhvillimin e kapaciteteve.  
 
Nën këto kushte do të mund të krijohej një cikël i trajnimit organizativ gjyqësor për t’i mundësuar ADK-së 
mbledhjen, analizimin dhe sistematizimin e të dhënave brenda sistemeve të gjykatave dhe prokurorive 
lidhur me nevojat e gjyqtarëve dhe prokurorëve për trajnim, mbledhjen e të dhënave të ndërlidhura me 
rëndësinë dhe nevojën për programe të trajnimit, realizimin e anketave me gjyqtarë dhe prokurorë lidhur 
me cilësinë e trajnimeve të realizuara, etj., dhe kështu të luajë një rol koordinues në zbatimin e Strategjisë 
për Trajnim Gjyqësor. Duket se është gjetur gjuhë e përbashkët për përdorimin e të gjeturave nga 
vlerësimi i performancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve për identifikimin e nevojave për trajnim.  

 
 

Diagrami 5: VNT në nivelin organizativ (Klaus Erdmann) 

Diagrami 4: nivelet e zhvillimit të kapaciteteve  
                             (Klaus Erdmann) 
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Kompleksiteti, kërkesat organizative dhe qëllimet e këtij procesi janë paraqitur në diagramin 6. 
 

 
 

Diagrami 6: VNT në kuadër të zhvillimit të kapaciteteve (Klaus Erdmann) 
 

4.2 Aspektet praktike 
 
Vlerësimi i nevojave për trajnim mund të zbatohet sipas qasjes “lart-poshtë”, duke përcaktuar aftësitë e 
nevojshme që duhet të fitohen për kryerjen e një pune apo profesioni të caktuar. Përndryshe do të mund të 
strukturohej edhe sipas qasjes “poshtë-lart” kur, për shembull, bëhet ndryshimi organizativ dhe stafi 
ekzistues duhet të ri-ndahet. Instrumente të ndryshme janë në dispozicion si intervista, pyetësorë, ose 
standardet organizative.  
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Diagrami 7: VNT sipas qasjes poshtë-lart (Klaus Erdmann) 

 
Ekipi që realizon VNT-në duhet të angazhojë gjyqtarë/prokurorë me përvojë në trajnim dhe ekspertë të 
profileve të ndryshme, dhe bashkëpunëtorët me përvojë pedagogjike. VNT-ja identifikon nevojat për 
trajnim, përkatësisht mungesën e aftësive dhe/ose njohurive në fusha të caktuara dhe përmbajtjen e 
përgjithshme të trajnimit të sugjeruar. VNT-ja ka për qëllim të sigurojë që këto mangësi adresohen dhe 
zgjidhen. Nevojat për trajnim janë zakonisht ato që ju mund t’i parashikoni (p.sh. ndryshimet e ligjit, grupet 
e reja të synuara, etj.), ato që janë rezultat i monitorimit të trajnimit (p.sh. pyetësorët, vlerësimi, informatat 
kthyese, etj.) dhe ato që janë rezultat i çështjeve të caktuara të papritura (p.sh. probleme me zbatimin e 
ligjit të ri).  
 
Ekzistojnë disa teknika për realizimin e VNT-së, si:  
 

 pyetësorët 

 konsultimi me ekspertët e fushës dhe/ose personat në pozita kyçe (p.sh. zyrtarët gjyqësorë që 
merren me çështje të veçanta, kryetarët e gjykatave, ekspertët e huaj, etj.) 

 diskutimi me organet drejtuese (p.sh. organi drejtues i institucionit trajnues) 

 intervistat dhe fokus grupet 

 vlerësimi dhe anketat 

 rishikimi i dokumenteve 

 vrojtimi i drejtpërdrejtë në trajnim 
 
Këshillohet përdorimi i njëkohshëm i disa teknikave për maksimizimin e rezultateve, përkatësisht arritjen e 
një pasqyre gjithëpërfshirëse. Për shembull, institucioni trajnues mund të realizojë konsultime dhe 
diskutime pas pyetësorëve apo anketave, të cilat rezultate pastaj mund të kontrollohen nga fokus grupi.   
 
Rezultati i VNT-së nuk duhet të jetë vetëm një listë e temave që duhet të zbatohen nëpërmjet trajnimit. Një 
nga përfitimet e VNT-së është se mund të ndihmojë në orientimin e resurseve financiare dhe logjistike të 
institucionit trajnues në fushat me më së shumti prioritet. VNT-ja duhet të përfshijë edhe hapin e dytë, që 
është analiza e që merret me çështje si: 
 

 cila është atmosfera aktuale institucionale lidhur me trajnimin? 

 cilat janë grupet e synuara? 

 si do të ndikojë trajnimi në grupet e synuara të përzgjedhura? 
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 sa zgjat trajnimi (1-3 ditë apo module)? 

 cilat janë metodat e duhura të trajnimit (konferenca, seminari, punëtoria, tryeza të rrumbullakëta, 
trajnimi i bazuar në web ose shkëmbim i përvojës)? 

 sa është buxheti në dispozicion për trajnim? 

 cilat trajnime duhet të jenë me prioritet? 

 
4.3 Mjetet dhe Mekanizmat  
 
Institucioni i trajnimit duhet në mënyrë sistematike dhe metodologjike të synojë realizimin e VNT-së. Kjo 
përfshinë organizimin e brendshëm dhe sigurimin që akterët e jashtëm janë të gatshëm dhe të përgatitur, 
për të marrë pjesë në mënyrë adekuate në VNT. Shumica e institucioneve të trajnimit përdorin pyetësorët 
dhe anketat si një teknikë e njohur gjatë kryerjes së VNT-së, pasi këto metoda mund të sigurojnë 
kontributin e shumë njerëzve në një periudhë relativisht të shkurtër, janë të shpejta dhe nuk kërkojnë 
investim të madh financiar. Sidoqoftë, anketat dhe pyetësorët ofrojnë vetëm një nivel bazë të informatave, i 
cili duhet të zhvillohet më tej me anë të teknikave shtesë të VNT-së siç janë diskutimet dhe fokus grupet. 
Për më tepër, një nga dobësitë e pyetësorëve është se ekziston rreziku i një përgjigjeje të pjesshme pasi 
që njerëzit zakonisht hezitojnë t'i plotësojnë ato. Aspekti negativ duhet të minimizohet duke krijuar një 
pyetësor të mirë me një kombinim të pyetjeve të mbyllura (po ose jo) dhe pyetjeve të hapura (që kërkojnë 
përgjigje me më shumë se një fjalë). 
 
Fokus grupet janë një plotësim i shkëlqyer i rezultateve të pyetësorit pasi ato mund të shfrytëzohen për të 
përcaktuar prioritetet në nevojat e identifikuara të trajnimit dhe metodologjinë e trajnimit (punëtoria ose 
seminari, doracaku ose thjesht praktika gjyqësore, etj.) Institucioni i trajnimit duhet të përcaktojë përbërjen 
e fokus grupit, por prania e disa trajnuesve duhet të jetë parakusht i detyrueshëm. Është gjithashtu e 
këshillueshme që të zhvillohen disa intervista individuale, mundësisht me pjesëmarrësit e trajnimit, pasi 
ato mund të ofrojnë një pasqyrë të drejtpërdrejtë të nevojave të trajnimit në lidhje me detyrat, nevojat e 
përditshme dhe ato profesionale. Vlerësimet pas trajnimit janë shpesh të lidhura në mënyrë specifike me 
temën e trajnimit, ndërsa pyetësorët dhe anketat janë ndonjëherë shumë të përgjithshme, kështu që kjo 
qasje mund të japë kontribute të vlefshme.  
 
Burim tjetër i vlefshëm janë dokumentet relevante të tilla si planet kombëtare dhe strategjitë, ku 
institucioni i trajnimit mund të përcaktojë se çfarë është e rëndësishme në nivel lokal dhe rajonal në lidhje 
me trajnimin. Konsultimet me organet drejtuese dhe ekspertët kryesorë nuk janë të rëndësishme vetëm 
gjatë VNT-së, por edhe më pas kur shqyrtohen rezultatet (analizat) pasi ato mund të përcaktojnë 
prioritetet dhe strategjitë gjatë realizimit të trajnimit.  
 
Mekanizmat e miratuar për VNT në ADK: 
 

1. Pyetësorët e vlerësimit pas secilës seancë të trajnimit; 
2. Formularët  e vlerësimit të trajniemve të plotësuara nga gjyqtarët dhe prokurorët, pas trajnimeve; 
3. Rekomandimet e KGJK-së, KPK-së, Gjykatës Supreme, Prokurorisë së Shtetit, Shoqatës së Gjyqtarëve 

dhe Shoqatës së Prokurorëve; 
4. Takimet me gjyqtarët dhe prokurorët, kryetarët e gjykatave dhe kryeprokurorët; 
5. Rekomandimet e institucioneve vendore dhe organizatave ndërkombëtare; 
6. Propozimet e trajnuesve të ADK-së (përmes takimeve të veçanta); 
7. Raportet e gjykatave dhe prokurorive; 
8. Rekomandimet e Zyrës së Vlerësimit të Performancës së gjyqtarëve dhe prokurorëve; 
9. Analiza e agjendës së institucioneve për hartimin dhe ndryshimin e ligjeve; 
10. Programet hulumtuese të institucioneve të trajnimit rajonal dhe ndërkombëtar; 
11. Propozimet e stafit, Këshillit Programor, Këshillit Drejtues dhe ADK-së; 
12. Trajnimi për vlerësimin e ndikimit të mekanizmave të analizës; 
13. Strategjitë dhe dokumentet e miratuara nga institucionet të cilat përmbajnë rekomandime për gjyqësorin 

dhe sundimin e ligjit; 
14. Monitorimi i mediave të shkruara dhe elektronike. 

 
Kjo paraqet një shumëllojshmëri të metodave. Mund të jetë e këshillueshme që të përqendroheni në 
metodat më efektive. Për më shumë informata shihni Shtojcën - Algoritmi i VNT-së. 
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5. PËRGATITJA E KURSIT 
 
5.1 Sfondi teorik 
 
Ekzistojnë dy qasje për identifikimin e seminareve të reja. Më e shpeshta është kërkimi i temave të reja, 
lëndëve që mbulojnë disa fusha të njohurive deklarative, siç mund të jetë një ligj i ri. Qasja alternative 
është identifikimi i kompetencave që trajnohen dhe zhvillimi i seminareve përmes integrimit të 
kompetencave.   
 
Qasja e dytë duket më delikate dhe e sofistikuar, por shumica e njerëzve ende nuk mendojnë në 
kompetenca, por në tema që janë njësi të njohurive deklarative. Pasi që kompetencat janë aftësi 
makroekonomike, çështja është që të kombinohen njohuritë rreth kompetencave dhe temave të 
nevojshme, për të përgatitur seminare të integruara.   
 

”Kompetenca nënkupton zotësinë e dëshmuar për të përdorur njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë 
personale, shoqërore dhe/ose metodologjike në situata të punës ose studimit dhe në zhvillimin 
profesional dhe personal”, Rekomandim i Parlamentit Evropian dhe i Këshillit i muajit prill 2008 

 
Të dyja metodat mund të zbatohen në një mënyrë cilësore dhe sasiore më të strukturuar, p.sh. duke 
parashtruar pyetje të hapura ose të mbyllura, me renditje të temave ose kompetencave të mundshme. 
Meqenëse pyetjet e hapura nuk mund të konsiderohen si një stimul i pandryshueshëm dhe është shumë e 
vështirë të çojnë në rezultate të matshme, ato në rastin më të mirë konsiderohen si një mjet shtesë për 
grumbullimin e të dhënave.  
  
Psikologjia moderne dhe neuro-shkenca njohëse kanë dëshmuar se kompetencat ose shkathtësitë, 
qofshin ato njohëse, afektive ose të sjelljes, nuk mësohen në vakum, por gjithmonë në kuadër të 
proceseve të të mësuarit të njohurive përshkruese dhe procedurale. Prandaj, nuk është e arsyeshme që 
ato të trajnohen si aftësi më vete. Ato mësohen kur të mësuarit mbi tema ose aktivitete konkrete është 
fokusi i procesit mësimor.  
 
Kjo nënkupton që një proces i të mësuarit i orientuar drejt kompetencave duhet të jetë një proces mësimor 
mbi tema konkrete të tilla si rastet e vërteta ose fiktive, madje edhe aftësitë e buta, siç janë: udhëheqja ose 
motivimi. Sa i përket aftësisë së arsyetimit të drejtë ligjor, opsioni parasheh të mësuarit e aftësisë duke u 
fokusuar në raste ku një aftësi e butë, e tillë si mbikëqyrja, mësohet nëpërmjet ndërveprimit shoqëror në 
grupe. 
 

5.2 Modeli i Kompetencës 
 
Modelet e kompetencës janë instrumente analitike që na ndihmojnë të kuptojmë që kompetencat 
profesionale të punës nuk qëndrojnë kurrë të vetme. Kompetencat e punës janë të përfshira në kapacitetet 
individuale njerëzore dhe ato janë të vendosura vetëm në një kontekst social. Kompetencat personale dhe 
sociale ndërveprojnë me kompetencat teknike dhe metodike në çdo aktivitet profesional.  
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Grafiku 8: Modeli i kompetencës (Klaus Erdmann) 

 
Gjatë veprimeve tona, nuk janë të ndërthurura vetëm aftësitë personale, sociale, teknike dhe metodike. 
Për të krijuar një kompetencë praktikisht neve na duhen aftësi specifike me anë të të cilave zbatohen 
njohuritë tona. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, është cilësia e rezultateve tona që varet nga 
qëndrimi që na motivon për veprime praktike.  
 
Grafiku i mëposhtëm përshkruan 
dimensionet e ndryshme mbi të cilat janë 
vendosur kompetencat, të cilat i quajmë 
njohuri (kompetenca njohëse), aftësi 
(zotësi praktike) dhe qëndrime 
(kompetenca afektive). Qëndrimet janë 
motorët e fshehtë të të mësuarit, por 
është më së vështiri të arrihet ky 
dimension, sepse qëndrimet janë përtej 
së dukshmes, si pjesa e poshtme e një 
ajsbergu.  
 

Grafiku 9: Si të përcaktohen kompetencat (Klaus Erdmann) 
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Grafiku 10: Dimensionet e kompetencës (SSR - Qendra e Studimeve dhe Trajnimit për Gjyqësorin e Holandës) 

 
Për më shumë informata mbi modelin e kompetencës, ju lutemi referojuni Doracakut të Udhëzimeve për Trajnime, të 
hartuar nga Projekti i Binjakëzimit në vitin 2016.  

 
5.3 Aspektet praktike 
 
Akademia i kushton vëmendje asaj që tregon teoria e të mësuarit, duke përgatitur seminare që janë 
shumëdimensionale për ta bërë të mësuarit një hapësirë dhe proces shumëdimensional, sikurse që është 
të mësuarit joformal natyror. 
 
Përgatitja e kursit përfshinë përkthimin e nevojave të trajnimit lidhur me një çështje të caktuar në 
kompetenca, gjë që do t'u mundësojë profesionistëve të kryejnë detyra të reja ose të kryejnë më mirë 
detyrat e vjetra. Mirëpo, identifikimi i kompetencave është vetëm hapi i parë i përgatitjes. Për më tepër, në 
një proces të rregullimit të mirë, kompetencat e përgjithshme duhet të detajohen në nën-kompetenca 
specifike, duke marrë parasysh specifikimet e ndryshme (kompetencat personale, sociale, teknike, 
metodike) dhe dimensionet e kompetencave (njohuritë, shkathtësitë, qëndrimet). Në këtë kontekst, 
intensiteti i të mësuarit bëhet i rëndësishëm dhe nën-kompetencat e ndryshme rregullohen mirë.  
 

 
Grafiku 11: Intensitetet e të mësuarit dhe metodat e trajnimit (Klaus Erdmann) 

 
Ato duhet të renditen në një plan koherent sesionesh dhe në një kurrikulë. Materialet e trajnimit (doracaku i 
pjesëmarrësve), prezantimet (doracaku i trajnuesit) dhe ushtrimet duhet të zhvillohen deri në kompletim të 
pakos së trajnimit.  
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Grafiku 12: Nga kompetencat te modulet e trajnimit (Klaus Erdmann) 

 
Gjatë hartimit të një programi të trajnimit duhet të merren parasysh shumë gjëra. Duhet të përcaktohet 
mënyra e trajnimit në mënyrë që të arrihen rezultatet më të mira: salla, salla virtuale, mësimi nga distanca 
me ritëm që përcaktohet vetë, mjetet mbështetëse të performancës, vetë-studimi, ose kombinimi i këtyre 
dhe mënyrave të tjera për të përfituar një mënyrë të kombinuar të të mësuarit.  
 
Pyetjet e mëposhtme do të ndihmojnë në përcaktimin e vendit të trajnimit: 
 

 Sa pjesëmarrës kanë nevojë për këto njohuri dhe/ose aftësi të reja? 

 Në cilin vend ndodhen pjesëmarrësit? 

 Sa kohë kërkohet? 

 Sa konsistencë nevojitet? 

 Kur kërkohet trajnimi? 

 Sa pjesëmarrës do të jenë në çdo sallë? 

 Çfarë niveli i ekspertizës së trajnuesit kërkohet? 
 
Duhet të krijohen metoda të ndryshme për të siguruar që mësimi të praktikohet në punë. 

 
5.4 Mjetet  
 
Inovacioni strategjik rrjedh prej jashtë organizatës sepse agjentët që kanë kontakt me klientët dhe akterët 
vihen në dijeni të nevojave të reja të cilave duhet t’u shërbejnë organizatat. Kjo nënkupton që trajnuesit 
janë ata që u shesin produktet klientëve. Ata mund dhe duhet të jenë burimi i ndryshimeve strategjike në 
linjën e produkteve.  
 
Konferencat ose punëtoritë janë një model pune, para se të iniciohet programi i ri ku trajnuesit 
konkurrojnë në ndryshimet inovative.  
 
Lidhja me vlerësimin e performancës  
 
Programi i mëposhtëm ilustron një shembull të kompetencave profesionale të gjyqtarëve dhe prokurorëve 
dhe mënyrën se si ato mund të lidhen me performancën dhe vlerësimin e saj: 
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Kompetenca  Nën-kompetenca 
Përshkrimet e performancës 
(njohuritë, aftësitë, qëndrimet) 

Integriteti 
personal dhe 
sjellja 
profesionale 

 Pavarësia dhe 
paanshmëria 

 Vetëbesimi dhe 
autenticiteti 

 Angazhimi i ndershëm 
për gjykim të drejtë 

Është i bindur për sistemin ligjor dhe cilësinë e tij; 
përfaqëson një vendim të marrë; tregon individualitet dhe 
vendosmëri ndaj ndikimit të veprimeve të veta; ku është e 
nevojshme, ka guxim të dalë kundër pikëpamjeve që 
mbizotërojnë; është i qartë për pritjet që ka, vendos kufij. 

Aftësitë 
ligjore dhe 
gjyqësore 

 Vendosmëri, 
vendimmarrje 
gjyqësore 

 Aftësi bindëse 

 Aftësi analitike dhe 
gjykimi 

 Përgjegjësi e 
udhëheqësit, 
udhëheqje 

Merr vendime bazuar në të dhënat e disponueshme; vepron 
me vendosmëri edhe kur rritet presioni. 
Jep një kuptim të qartë dhe të kuptueshëm të strukturës së 
postit dhe procesit të ndjekur gjatë hartimit të deklaratës; 
merr pranimin nga palët për vendimin; formulon vendime të 
fokusuara dhe të mençura; percepton mundësitë për të 
bashkuar palët dhe për të ndërmjetësuar në zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes. 
Përpunon dhe zbulon një sërë të dhënash; shqyrton dhe 
vlerëson në mënyrë sistematike; bën pyetje në bazë të të 
kuptuarit; diskuton çështjet sipas situatave; përdor një 
rrjedhë logjike të mendimit që çon në krijimin e deklaratave 
deri në një arsye të qartë dhe transparente. 
Planifikon dhe organizon punën e vet në një rast; përfshin të 
tjerët në tema relevante; ua lë në dorë të tjerëve, kur është 
e mundur, të maksimizojnë ekspertizën; organizon punën sa 
më efikase të punonjësve; informon të tjerët për progresin e 
punës; rregullon procedurat (përmbajtjen, cilësinë dhe 
kohëzgjatjen) nëse kërkohet. 

Angazhimi 
profesional 

 Aftësi të menaxhimit 
të gjykatave 

 Aftësi të të mësuarit 
dhe vetë-reflektim 

 Aftësi bashkëpunimi 

 Aftësi të mira 
ripërtëritëse dhe 
kapacitet për të kryer 
punë me ngarkesë të 
madhe 

Zhvillimi i kapaciteteve hulumtuese, organizative dhe 
menaxhuese, aftësia për të drejtuar seancat dëgjimore dhe 
seancat gjyqësore dhe për të udhëhequr takimet. 
Pranimi i reagimeve nga të tjerët dhe përkushtimi ndaj të 
mësuarit; është kureshtar, në mënyrë aktive kërkon situata 
të reja dhe/ose të tjera; merr studiues në repertorin e tij. 
Gatishmëri për të marrë pjesë në arsimin profesional dhe 
përkushtim për të ndjekur forma të rregullta të trajnimit, për 
të rritur kapacitetet profesionale për legjislacionin vendor 
dhe ndërkombëtar 
Është i hapur për bashkëpunim me të tjerët; merr iniciativën 
dhe shfrytëzon mundësitë për të ndarë njohuritë, për të 
mbështetur dhe konsultuar të tjerët drejt përmirësimit të 
cilësisë dhe efikasitetit të drejtësisë.  
Shkëmbimi i praktikave me institucionet e lidhura me punën 
e gjykatave dhe prokurorive. 
Gatishmëri për të marrë pjesë në arsimin profesional dhe 
përkushtim për të ndjekur forma të rregullta të trajnimit, për 
të rritur kapacitetet profesionale për legjislacionin vendor 
dhe ndërkombëtar. 

Ndërgjegjësi
mi social 

 Të dëgjuarit dhe 
komunikimi 

 Përshtatshmëria 

 Aftësitë bindëse 

 Ndërgjegjësimi rreth 
mjedisit social 

Tregon mirëkuptim për gjendjen e të tjerëve dhe krijon 
kontakt personal; ka sy të mprehtë për motivet e të tjerëve 
dhe merr sinjale më pak të theksuara; dëgjim aktiv - u jep të 
tjerëve ndjesinë se kontributi i tyre është pranuar. 
Rregullon qasjen vetanake kur situata ndryshon ose 
njohuritë zbulojnë një gjë të tillë; Përshtatja ndaj rrethanave 
specifike dhe situatave të ndryshme 
Jep një kuptim të qartë dhe të kuptueshëm të strukturës së 
postit dhe procesit të ndjekur gjatë hartimit të deklaratës; 
merr pranimin nga palët për vendimin; formulon vendime të 
fokusuara dhe të mençura; percepton mundësitë për të 
bashkuar palët dhe për të ndërmjetësuar në zgjidhjen e 
mosmarrëveshjes. 
Ka sy të mprehtë për zhvillimet sociale dhe formon imazhin 
e vet në kontekstin e ligjit; kërkon informata të vjetra, të reja 
dhe kontradiktore dhe perspektiva të ndryshme që mund të 
ndikojnë në gjykim dhe procedurë; tregohet i vetëdijshëm 
mbi ndikimin e prejardhjeve dhe palëve të ndryshme; 
posedon aftësi për të vënë re ndikimin e rolit dhe pozitës së 
vet në kontekstin social dhe e shqyrton këtë duke ruajtur 
distancën. Njohuri të lidhura me kontekstin socio-ekonomik 
në të cilin praktikohen funksionet. 
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(Burimi: Instituti Gjyqësor i Kosovës, Programi për Trajnime Fillestare 2016-17 për prokurorët e sapoemëruar, IGJK 
2016). 
 

Planifikimi i kurrikulës së trajnimit përcakton objektivat dhe rezultatet e të mësuarit gjatë trajnimit, në varësi 
të grupeve të synuara. Hapat në planifikimin e kurrikulës së trajnimit janë të ndërlidhur dhe ata ndonjëherë 
përsëriten (p.sh. vlerësimi i cili duhet të ndodhë në shumicën e hapave për të përcaktuar përparimin), 
megjithatë, do të ishte e kotë të hartohej një aktivitet trajnimi para se të përcaktohen rezultatet e të 
mësuarit dhe përmbajtja.  
 
Kurrikula është shndërrimi i kompetencave të synuara në një program didaktik, ku objektivat e kursit, 
qëllimet e trajnimit, përmbajtjet, intensitetet e të mësuarit, materialet trajnuese dhe ushtrimet, njësitë e 
trajnimit, metodat e trajnimit dhe procedurat e testimit futen në një strukturë koherente.  
 

5.5 Përcaktimi i qëllimeve dhe objektivave të trajnimit 
 
Përmbajtja e trajnimit duhet të përcaktohet duke ndjekur shembullin e kompetencave të parashikuara nën 
juridiksionin e qëllimeve të përcaktuara qartë të të mësuarit dhe objektivave të përgjithshme të kursit. 
Rëndësia dhe vlerësimi i qëllimeve të trajnimit janë vendimtare për intensitetin e të mësuarit. Qëllimet e të 
mësuarit janë të lidhura drejtpërdrejt me kompetencat e synuara. Plani i kurrikulës është integrimi i 
qëllimeve dhe mjeteve trajnuese në një strukturë koherente. 
 
Është e rëndësishme të dallohen objektivat dhe rezultatet e të mësuarit: 
 
Objektivat janë rezultatet e synuara të një kurrikule në kuptimin që ato janë të orientuara në trajnues dhe 
zakonisht janë një grup i rezultateve të synuara, për ta kuptuar lëndën dhe për të punuar me të, që 
trajnuesi do ta mbulojë gjatë trajnimit. 
 
Rezultatet e të mësuarit janë rezultatet e arritura nga ajo që është mësuar në kuptimin që ato janë të 
orientuara në pjesëmarrësin e trajnimit, përkatësisht në atë se çfarë është ajo që një pjesëmarrës i trajnimit 
duhet ta mësojë. Ato janë më specifike dhe, rrjedhimisht, më të matshme krahasuar me objektivat, që 
ndihmojnë në identifikimin e nevojave të mëtejshme të trajnimit. 
 
Rezultatet e të mësuarit përcaktojnë atë që pjesëmarrësit/të trajnuarit do të dinë dhe do të jenë në gjendje 
të bëjnë pas pjesëmarrjes në aktivitetet e kurrikulës, gjegjësisht trajnimit. Rezultatet e të mësuarit janë një 
nga pjesët më të rëndësishme të sistemit të trajnimit të bazuar në kompetenca pasi ato janë të lidhura 
ngushtë me atë që një i trajnuar do të mund të bëjë pas trajnimit. Përcaktimi i rezultateve të të mësuarit 
gjithashtu lehtëson përcaktimin e metodës së trajnimit.  
 
Ekzistojnë pesë nivele për të shprehur rezultatet e të mësuarit duke përdorur foljet aktive (të cilat janë 
renditur si shembull më poshtë): 
 

Nëse dëshironi që 
pjesëmarrësit të ... Përdorni foljet aktive: 
Dinë Njoh, shkruaj, deklaroj, përcaktoj, identifikoj … 

 
Kuptojnë Tregoj, shpjegoj, klasifikoj, kuptoj, përzgjedh … 

 
Zbatojnë Zbatoj, udhëzoj, zgjidh, përdor … 

 
Analizojnë Analizoj, hetoj, krahasoj, identifikoj, ekzaminoj, interpretoj 

… 
 

Sintetizojnë Konkludoj, kombinoj, argumentoj, diskutoj, nxjerr, 
përmbledh …  
 

Vlerësojnë Vlerësoj, përcaktoj, gjykoj, mbroj, justifikoj… 
 

 
Rezultatet e të mësuarit duhet: 
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 të jenë specifike (specifikojnë nivelin e një njohurie ose aftësie që pjesëmarrësi i një trajnimi duhet 
të demonstrojë) 

 të përmbajnë folje aktive 

 të jenë të arritshme në një kohë të caktuar 

 të jenë të matshme  
 
Shembull: 
 

Kutia 3: Shembull i objektivave dhe rezultateve të të mësuarit për një seminar 6-orësh për 
gjyqtarët dhe prokurorët  mbi teknikat evropiane të ndërveprimit gjyqësor në fushën e 
mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
 
Objektivi: Të demonstrohen, promovohen dhe zhvillohen mjetet e ndërveprimit gjyqësor si zgjidhje 
të mundshme për tejkalimin e pengesave me të cilat përballet një gjyqtar kombëtar në rastet që 
përfshijnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut 
 
Rezultatet e të mësuarit: Pas përfundimit të sesionit të trajnimit, të trajnuarit do të jenë në gjendje 
të:  

 zgjidhin në mënyrë korrekte rastet që kanë të bëjnë me të drejtën për gjykim të drejtë dhe 
lirinë e shprehjes  

 përdorin teknikat e ndryshme të ndërveprimit gjyqësor dhe dialogun në zgjidhjen e rasteve 
që kanë të bëjnë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut 

 zbatojnë në mënyrë korrekte traktatet ndërkombëtare në kombinim me ligjin kombëtar 
  

Gabimi më i zakonshëm në përcaktimin e rezultateve të trajnimit është që ato shpesh përshkruhen shumë 
gjerësisht dhe për këtë arsye nuk mund të maten. Për shembull, në shembullin e mësipërm një nga 
rezultatet e trajnimit mund të ishte shprehur si: 
 

 Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të vlerësojnë teknikat e ndryshme të ndërveprimit gjyqësor… 
 
Ky rezultat i trajnimit nuk është i matshëm dhe të trajnuarit nuk janë të sigurt se çfarë pritet prej tyre. 
Këshillohet që të përdoren foljet aktive për të vendosur rezultatet e të mësuarit të cilat mund të vlerësohen 
nga fletat e shkurta të punës, për shembull, ku pjesëmarrësit mund të demonstrojnë se kanë arritur 
rezultatin e synuar të trajnimit.  

 
5.6 Përcaktimi i grupit të synuar 
 
Institucioni i trajnimit duhet të ketë parasysh edhe grupin e synuar gjatë përcaktimit të rezultatit të trajnimit 
pasi që korrespondon me përgjigjen ndaj pyetjes se cili nivel i aftësive dhe/ose njohurive është i 
nevojshëm. Grupet e ndryshme të synuara natyrisht kërkojnë objektiva të ndryshme dhe, rrjedhimisht, 
rezultate të ndryshme të trajnimit. Institucioni i trajnimit duhet të bashkëpunojë me trajnuesit për të 
përcaktuar rezultatet e trajnimit bazuar në grupin e synuar. Një pjesë e të dhënave në VNT lehtëson 
përcaktimin e grupit të synuar të trajnimit. Zakonisht institucioni i trajnimit ka grupe të synuara të 
përcaktuara më parë për të cilat organizon trajnimin, por VNT-ja mund të ndihmojë në përcaktimin e një 
grupi të caktuar të synuar brenda një grupi më të gjerë. Për shembull, sa i përket trajnimit të vazhdueshëm 
të gjyqtarëve dhe prokurorëve, VNT-ja mund të ndihmojë që të përcaktohet nëse trajnimi duhet të zbatohet 
vetëm për gjyqtarë ose prokurorë, ose për nivele më të larta të juridiksionit, etj.  
 
Zgjedhja e një grupi specifik të synuar (të përgjithshëm, si p.sh.: gjyqtarët dhe prokurorët) gjithashtu 
ndikon në përgatitjen e trajnimit pasi që mund të ketë ndikim në komunikimin dhe ndërveprimin gjatë 
trajnimit.  
 
Gjatë përgatitjes së një aktiviteti trajnimi, institucioni i trajnimit duhet të ketë parasysh:  

 nivelin e përvojës së grupit të synuar; 

 nivelin hierarkik të grupit të synuar; 

 nëse grupi i synuar përfaqëson një gjykatë ose gjykata dhe rajone të ndryshme. 
 
Një vlerësim i përgjithshëm tregon se pjesëmarrësit e trajnimit më lehtë komunikojnë dhe bashkëveprojnë 
me kolegët e tyre të cilët kanë përvojë ose njohuri paraprake të njëjtë apo të ngjashme. Nëse qëllimi i një 
aktiviteti të trajnimit është, për shembull, të informojë pjesëmarrësit për disa çështje, atëherë përfshirja e 
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një grupi të madh të përzier pjesëmarrësish të të gjitha niveleve të hierarkisë është e pranueshme. 
Përndryshe, nëse rezultatet e synuara janë aftësi të caktuara, preferohet një grup i vogël homogjen i 
trajnimit në mes të kolegëve, të cilët kanë përvojë ose njohuri paraprake të njëjta.  

 
5.7 Përzgjedhja e pjesëmarrësve 
 
Përzgjedhja e pjesëmarrësve si detyrë është në përputhje me perspektivën tonë të akterëve. Kjo 
nënkupton që ne marrim parasysh jo vetëm preferencat e akterëve tanë kryesorë, KPK-së dhe KGJK-së, 
por edhe të trajnuarit e angazhuar si akterë duke pasur parasysh nevojat dhe dëshirat e tyre për 
pjesëmarrje serioze. 
 
Hapi vijues është një hap i natyrshëm që u shërben nevojave organizative të cilat do të pasojnë në të 
ardhmen e afërt. Në bisedat me punonjës, pjesërisht në kontekstin e vlerësimit të punës, mbikëqyrësit dhe 
të mbikëqyrurit bien dakord për nevojat e trajnimit për gjyqtarët/prokurorët. Kjo marrëveshje bazohet në një 
kuptim të përbashkët të objektivave dhe qëllimeve të organizatës. Implikimet janë që të gjithë anëtarët e 
një organizate duhet të dinë për qëllimet organizative në përgjithësi dhe për objektivat specifike të njësisë 
së tyre të punës. Idealisht kjo i shërben harmonizimit brenda organizatës dhe realizimit të strategjisë. 
Organizimi dhe funksioni i brendshëm dhe strategjia përafrohen.  
 
Për referencë të mëtejshme ju lutemi shihni Strategjinë e IGJK-së 2018-2023. 

 
5.8 Rekrutimi dhe kualifikimi i trajnuesve  
 
Në organizatat tradicionale, trajnuesit më të mirë për anëtarët e një organizate, qoftë të rinj ose me pak 
përvojë, janë mbikëqyrësit e tyre. Ky model po bëhet gjithnjë e më i përhapur pasi një pjesë shumë e 
rëndësishme e sferës së të mësuarit është mësimi joformal dhe zhvillohet nëpërmjet vrojtimit dhe imitimit. 
Kjo pikëpamje dëshmohet nga shumë studime. I ashtuquajturi sistem i arsimit të dyfishtë në punë dhe në 
klasë pasqyron dëshmitë në rrënjët e tij historike dhe zbatimin e kohëve të fundit.  
 
Për një institucion trajnimi që rekruton trajnuesit e tij si ekspertë nga fusha e trajnimit, ky është padyshim 
një përfitim, por gjithashtu një sfidë. Njohuritë për vlerën e të mësuarit joformal frymëzohen veçanërisht 
nga të mësuarit e zanateve, i cili ndodh në mënyrë vizuale. Ai është të mësuar përmes vrojtimit dhe 
imitimit. Të mësuarit përmes vrojtimit është një sfidë më e madhe nëse nuk përfshihen aftësi procedurale 
ose prodhuese, por aftësitë njohëse, të cilat bëhen të perceptueshme përmes të folurit ose të shkruarit, gjë 
që nënkupton dëgjimin ose leximin. Përveç kësaj, jo çdo “punonjës njohës” mund të jetë një shembull i 
mirë për të mësuar nga ai. 
 
ADK-ja ka një traditë të gjatë në zbatimin e trajnimit dhe mentorimit të kolegëve. 

 
Për referencë të mëtejshme shih Doracakun për Mentorët të vitit 2016. 
 

Së fundi, të trajnosh është një aftësi eksperti, dhe jo çdo person që bën një punë të mirë është në gjendje 
të transferojë aftësitë e tij/saj në një mjedis të trajnimit. Për fund, ekziston ende hendeku midis 
performancës së shkathtë dhe njohurive përshkruese që përçohen në një mjedis trajnimi. 
 

5.9 Aspektet praktike 
 
Akademia ka prezantuar sistemin e dyfishtë në Programin Fillestar të Trajnimit, ku ndërthuren teoria dhe 
praktika, si dhe një sistem të mentorimit.  
 
Trajnuesit ekspertë kanë mësuar aftësitë e tyre trajnuese për një periudhe të gjatë dhe qëndrojnë në 
punën e tyre nëse vlerësohen mirë në shumë trajnime. Pra, rekomandimi është që të përmirësohet trajnimi 
me një konkurrencë të zakonshme ndërmjet trajnuesve profesionistë me të tjerë përveç atyre gjyqësorë, 
dhe trajnuesve gjyqësorë që janë duke kryer trajnimin për momentin. Ideja nuk është konkursi formal, por 
përdorimi i pjesëmarrësve si anëtarë jurie të zakonshëm gjatë vlerësimit të kurseve. Proceset e përshtatjes 
mund të jenë një proces i natyrshëm që mund të rrisë cilësinë e trajnimit. 
 
Të gjitha institucionet e trajnimit kanë nevojë për pragje sa i përket performancës së trajnuesit. Këto duhet 
të bëhen publike dhe të dukshme, p.sh. vlerat mesatare të vlerësimit nuk mund të jenë nën ose mbi disa 
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pikë. Gjithashtu, nevojiten ndërhyrje të tilla si trajnimi i trajnuesve, trajnimi rifreskues dhe përjashtimi i 
trajnuesve me performancë të dobët. Kjo kërkon që pjesëmarrësit të mësojnë të vlerësojnë në mënyrë 
kritike. Kjo është gjithashtu një detyrë për Akademinë. 
 
Nëse kemi kombinim të trajnuesve gjyqësorë dhe jo-gjyqësorë, edhe punëtoritë e përbashkëta të trajnimit 
janë një opsion për akademinë, ku të mësuarit zhvillohet si një shkëmbim informatash me një platformë të 
mostrave të trajnimit. 

 
5.10 Mjetet 

 

Konkursi transparent dhe përzgjedhja e trajnuesve 
 
Zhvillimi i vazhdueshëm i trajnuesve me anë të programeve për trajnimin e trajnuesve, trajnimeve 
rifreskuese, mbikëqyrjes dhe vlerësimit kolegial 
 
Trajnimet e orientuara në vendin e punës, shqyrtimi i rasteve studimore dhe përgatitja e gjykimeve të 
simuluara 

 
5.11 Përmbajtja dhe metodat e trajnimit 
 
Pas përcaktimit të rezultateve të trajnimit, institucioni i trajnimit duhet të gjejë përmbajtjen më të 
përshtatshme për arritjen e rezultateve të përcaktuara. Zhvillimi i përmbajtjes është faza që në praktikë 
është më e gjata, pasi përfshinë zhvillimin e materialeve të trajnimit, planeve të trajnimit, mjeteve ndihmëse 
për trajnim, etj., që lehtësojnë përmbushjen e rezultateve të trajnimit dhe, përfundimisht, të qëllimeve të 
programit.  
 
Përgatitja e përmbajtjes ka disa pjesë integrale:  
 

 Fushëveprimi i përmbajtjes – ajo që përfshinë kurrikula, përkatësisht zgjerimi i temave dhe 
aktiviteteve të nevojshme për të arritur rezultatet e synuara të trajnimit. Pyetjet që mund të 
parashtrohen gjatë përgatitjes të fushëveprimit të përmbajtjes janë p.sh: 

 Çfarë përmbajtje duhet të dijë grupi i synuar për të arritur rezultatet e përcaktuara të trajnimit? 
Cili është niveli aktual i kompetencave, njohurive, aftësive, etj. të grupit të synuar??  

 Çfarë do të dijë/të jetë në gjendje të bëjë grupi i synuar nëse u bëhet e njohur kjo përmbajtje? 
 
Natyrisht, është e pamundur të përfshihen të gjitha përmbajtjet që janë në dispozicion në këtë temë, 
kështu që trajnuesit duhet të vendosin se çfarë të përfshijnë e çfarë jo. Në trajnimet e orientuara në 
praktikë qasja më e rëndësishme u referohet njohurive të përbashkëta dhe përqendrohet në çështjet për të 
cilat ia vlen të diskutohet dhe të debatohet. 
 

 Sekuenca - i referohet kohës kur do të mbahen orët e trajnimit, temat dhe aktivitetet e kurrikulës të 
cilat u shpjeguan gjerësisht në pjesën e ‘formatit dhe strukturës’ së trajnimit.  

 Përmbledhja e përmbajtjes – ky hap duhet të paraqesë atë që do të mësohet. Hapat që mund të 
ndihmojnë në përmbledhjen e përmbajtjes janë:  

 Përcaktimi i njohurive të nevojshme për arritjen e rezultateve të trajnimit  

 Përcaktimi i performancës/aftësisë së nevojshme për arritjen e rezultateve të trajnimit  
 
Rezultatet e trajnimit gjithashtu kanë ndikim në përcaktimin e metodës së trajnimit e cila më tej varet nga 
disa faktorë, si mjetet financiare, disponueshmëria e trajnuesit dhe ekspertiza e formatit të trajnimit, etj. Një 
seminar klasik i ligjërimit nga katedra (ligjëratat pa ndërveprim) ka qenë metodë e preferuar në arsimimin 
gjyqësor për dekada, por kjo qasje duhet të hiqet tërësisht dhe të zëvendësohet me metoda moderne të 
trajnimit. Çdo institucion trajnues duhet të kombinojë disa metoda trajnimi brenda një kurrikule trajnimi, për 
të maksimizuar efektin e vetë trajnimit.  

 
5.12 Teknikat e trajnimit 
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Teknikat e ndryshme të trajnimit përsëriten shkurtimisht më poshtë, pasi menaxherët e trajnimeve dhe 
administratorët duhet të njihen me to dhe të kërkojnë përdorimin dhe kombinimin e tyre brenda një 
propozimi për trajnim:  
 

1. Luajtja e roleve, gjykimet e simuluara, rastet studimore, etj. 
2. Informatat kthyese, vrojtimi i strukturuar, zgjedhjet e shumëfishta (ku pjesëmarrësit duhet të 

zgjedhin një nga katër zgjedhjet dhe të shpjegojnë pse), diskutimet e strukturuara, etj. 
3. Ligjëratat dhe prezantimet (p.sh. pjesëmarrësve u paraqiten disa materiale të shkruara dhe ata 

duhet të gjejnë një bazë për t'iu përgjigjur vetë një pyetjeje) 
4. Listat kontrolluese (p.sh. pjesëmarrësit kontrollojnë nëse teoria është zbatuar në mënyrë korrekte 

në një rast studimor) 
5. Harta e mendimeve 

 
Sipas kësaj teorie, të mësuarit efektiv ndodh vetëm nëse pjesëmarrësit e trajnimit përfundojnë të katër 
ciklet: 

 
Grafiku 13: D. Cikli i të mësuarit sipas Kolb-it, (https://www.simplypsychology.org/learning-kolb.html) 

 
Është e rëndësishme të mbani mend se nuk mjafton vetëm vijimi i trajnimit. Për të mësuar në mënyrë 
efektive, pjesëmarrësit duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në trajnim dhe trajnimi duhet të përgatitet 
për ta mundësuar këtë.  
 
Gjithashtu, gjatë përgatitjes së trajnimit, institucioni i trajnimit dhe trajnuesit duhet ta kenë parasysh faktin 
se:  

 
 
 

 
 
 
Ka disa metoda trajnimi ballë për ballë në trajnimin gjyqësor që duhet të përmenden në këtë doracak, si 
dhe të mësohen në çdo trajnim për trajnues (ToT). Disa metoda janë sigurisht më të përshtatshme për të 
arritur një rezultat të synuar të trajnimit sesa të tjerat. Për shembull, nëse rezultati i synuar i trajnimit është 
një aftësi e caktuar, vetëm ligjëratat nuk do të jenë të mjaftueshme për të arritur rezultatin.  
 
Më poshtë përmenden metodat më të njohura: 

 Thyerja e akullit - ushtrime të përdorura në fillim të një trajnimi që u ndihmojnë pjesëmarrësve të 
njihen me njëri-tjetrin 

 Ligjëratat e kombinuara me punën grupore - është e rëndësishme që të kombinohen ligjëratat 
me aktivitete grupore për të lehtësuar pjesëmarrjen aktive dhe për të shmangur qasjen e ligjërimit 
nga katedra 

 Prezantimet e kombinuara me sesionet grupore 

Njerëzit fitojnë aftësi: Njerëzit fitojnë njohuri: 

10% duke dëgjuar 
25% duke parë 
65% duke bërë 

10% duke bërë 
15% duke dëgjuar 
75% duke parë 
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 Rastet studimore - prezantimi i një situate specifike e cila analizohet me qëllim të gjetjes së një 
zgjidhjeje ose theksimit të çështjeve të rëndësishme 

 Zgjidhja e problemeve – identifikimi, analizimi dhe zgjidhja e problemeve 

 Gjykimet e simuluara - luajtja e roleve, e cila u ndihmon pjesëmarrësve të demonstrojnë teorinë 
duke luajtur rolin e gjyqtarit, paditësit, të paditurit, zyrtarit policor, dëshmitarit, etj. 

 Stuhi mendimesh – pjesëmarrësit janë të ftuar të mendojnë dhe të japin lirisht ide dhe zgjidhje për 
problemet. Më e rëndësishmja është se të gjitha idetë mbahen shënim dhe ato nuk duhet të 
kritikohen.  

 Sesioni i “topit të borës” (snowballing) me informata kthyese - pjesëmarrësit ndahen në grupe 
më të vogla ku ndajnë idetë dhe përvojat për një temë. Përfundimet e të gjitha grupeve ndahen më 
pastaj në sesionin e informatave kthyese. 

 
Metodat moderne të trajnimit që duhet të merren parasysh janë të mësuarit online (e-learning) dhe të 
mësuarit e kombinuar. Mësimi nga distanca si metodë ka disa përparësi, të tilla si fakti se një numër më i 
madh njerëzish nga rajone të ndryshme mund të trajnohen në të njëjtën kohë pa ndikuar në detyrat e tyre 
ditore (pasi pjesëmarrësit nuk duhet të jenë të pranishëm fizikisht në vendin e trajnimit; ata mund të 
trajnohen në shtëpi). Disa nga mangësitë e të mësuarit online janë se ai është i kushtueshëm (sidomos në 
fazën e zhvillimit të metodologjisë së të mësuarit online) dhe si mjet nuk është aq efikas sa i përket 
zhvillimit të aftësive gjyqësore. Të mësuarit e kombinuar përfshinë kombinimin e metodave të ndryshme 
të trajnimit për të maksimizuar efektin e procesit të të mësuarit dhe për të minimizuar dobësitë e metodave 
të caktuara; për shembull, kombinimi i të mësuarit online me trajnimin sy-më-sy.  
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6. ZBATIMI I PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT, MBAJTJA E TRAJNIMEVE 
 
Stafi i Akademisë duhet të përfshihet në procesin e përgatitjes së materialeve trajnuese dhe të monitorojë 
përmbajtjen e trajnimeve të ofruara përmes Akademisë. 
 
Në mënyrë ideale, zbatimi i kurrikulës së trajnimit përfshinë këta hapa:  
 

 Rekrutimi i trajnuesve  

 Përgatitja e materialeve të trajnimit 

 Testimi dhe rishikimi i materialeve të trajnimit 

 Zbatimi i kurrikulës së trajnimit 

 
Shablloni për zhvillimin e modulit: 

Nr. i modulit  Titulli  Komentet 

Periudha e trajnimit 
(koha e planifikuar) 

2 ditë  

Koordinatori/ Mentori i 
modulit  

N.N.  

Ngarkesa e punës Udhëzim: 16 orë 
Përshkrimi i rastit dhe hyrja në gjykimet e 
simuluara dërgohen paraprakisht 

Kompetencat e fituara 

 Njohuritë didaktike  

 Kompetenca metodologjike 

 Përkushtimi profesional 

 Aftësitë analitike 

 Sjellja profesionale 

 Përgjegjësia menaxheriale 

 Udhëheqja 

- Vetëbesim në përgatitjen dhe 
udhëheqjen e gjykimeve të simuluara 

- Performanca dhe sjellja profesionale 
- Origjinaliteti si trajnues 
- Angazhim i drejtë 
- Pavarësia dhe integriteti 
- Miratimi i perspektivave të ndryshme 
- Interpretimi i çështjeve komplekse 

ligjore. 

Qëllimet e kualifikimit 

 Pjesëmarrësi është i 
përkushtuar të praktikojë 
simulimet për ofrimin efikas të 
trajnimit gjyqësor. 

Përdorimi efektiv dhe i sigurt i teknikave 
të simulimit dhe shkrimit ligjor.  

Përmbajtja e të mësuarit    

Intensitetet e të 
mësuarit 

Njohuritë dhe të kuptuarit se si të 
zbatohen ato 

 

Metodat e të mësuarit Mësimdhënie me simulime  

Testimi (formati)   

 
 
6.1 Mbajtja e kursit 
 
Mbajtja e kurseve është një ndërveprim social midis një grupi të pjesëmarrësve  dhe një trajnuesi. Aspektet 
e ndryshme të komunikimit luajnë një rol vendimtar në këtë proces. Në kurs jo vetëm që shprehen në 
mesazhe verbale përmbajtjet lidhur me një çështje, por përfshihen dhe përçohen edhe vetë-portretizimet 
(si dëshiron dikush të shihet nga të tjerët), marrëdhëniet personale (çfarë dikush mendon për tjetrin) dhe 
kërkesat (çfarë dikush dëshiron të bëjnë të tjerët). Trajnuesi duhet të orkestrojë këto dimensione 
komunikuese në mënyrë interaktive, në mënyrë që kompetencat personale dhe sociale të pjesëmarrësve 
të sfidohen në procesin e trajnimit krahas aspekteve teknike dhe metodike. Për më tepër, mbajtja e 
kurseve është koha për ushtrime, ushtrime dhe më shumë ushtrime. Thënia e vjetër "Përsosmëria arrihet 
me praktikë" është shumë e vlefshme. Mbajtja e kurseve u ofron pjesëmarrësve mjedisin e sigurt dhe 
mundësinë për të praktikuar aftësitë gjyqësore dhe sjelljet e reja. 
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6.2 Administrimi i kursit 
 
Zbatimi i programit të trajnimit është funksion administrativ i një institucioni trajnues, por në organizimin 
modern të trajnimit nuk është një proces 100% i bazuar në rregull, por një seri më autonome e 
veprimtarive të përsëritura nga agjentët administrativë.  
 
Zyrtarët kompetent në një institucion trajnimi janë përgjegjës për një fushë të caktuar të trajnimit (penale, 
civile, administrative, etj.), për programe të caktuara të trajnimit (PTF, PTV, ToT, trajnimi për stafin 
administrativ, etj.) ose lëndë dhe specializime të caktuara. Ata administrojnë, përkatësisht ftojnë 
pjesëmarrësit, kujdesen për materialet që do të shpërndahen, por edhe qëndrojnë në kontakt me trajnuesit 
që drejtojnë seminarin dhe zhvillojnë marrëdhënie pune. Ata mund ose nuk mund të marrin pjesë në 
hartimin e programeve, por kanë disa njohuri themelore për lëndën në të cilën ofrohet trajnimi. Nëse nuk 
ka trajnues udhëheqës të punësuar nga organizata në ndonjë fushë specifike, ata mund të marrin vendime 
se cili trajnues mund të drejtojë një seminar dhe/ose të përshtatë një program të vjetër, nëse ka përvojë të 
mjaftueshme, në bashkëpunim me trajnuesit e jashtëm. Në njëfarë mënyre ata veprojnë si menaxherë të 
trajnimit, duke marrë përgjegjësi të plotë për ofrimin efektiv të trajnimit. 
 
Ata duhet të jenë në dijeni për numrin e planifikuar të seminareve dhe pjesëmarrësve në fushën e tyre dhe 
detyra e tyre është të udhëheqin zbatimin e pjesës së tyre të programit, në mënyrë që të përmbushen 
objektivat përkatëse të sferës së tyre. Kjo njohuri vjen nga bisedimet/konsultimet periodike me 
mbikëqyrësit e tyre dhe bashkëveprimi i vazhdueshëm me trajnues. Ata janë në dijeni për sukseset dhe 
dështimet e kurseve brenda sferës së tyre, mbledhin formularët e vlerësimit dhe informata joformale, si 
dhe japin komentet e tyre kthyese për punën e tyre. 
 
Trajnuesit e punësuar të institucionit veprojnë si mbikëqyrës të tyre. Kjo nënkupton që stafi administrativ ka 
liri të veprimit dhe autonomi të deleguar, mirëpo kjo kërkon përkushtimin e tyre ndaj objektivave 
organizative dhe kualifikim ose mësim paraprak në punë.  

 
6.3 Mjetet 

 

Struktura organizative e Akademisë (ndarja e përgjegjësive) - ndarja funksionale e departamenteve  
 
Proceset dhe organizimi i punës mes departamenteve  
 
Udhëzuesi i trajnimeve – Akademia ka një udhëzues , që përbën një koleksion të shablloneve për 
dokumentet që rregullojnë administrimin e mbajtjes së trajnimit. 
 
Fuqizimi i stafit administrativ për menaxhimin e trajnimeve (emërimi i anëtarit të stafit që të jetë përgjegjës 
për kursin e trajnimit specifik)  
 
Lista kontrolluese për zbatimin e trajnimit  
 
Afati kohor 
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7. VLERËSIMI I PROGRAMEVE TË TRAJNIMIT 
 
7.1 Sfondi teorik 
 
Vlerësimi ka të bëjë me të gjitha proceset organizative, strukturat dhe objektivat e përcaktuara më lartë. Ky 
kapitull është një inventar realist për ta bërë vlerësimin një mjet funksional për Akademinë, duke pasur 
parasysh kufizimet e tanishme. 
 
Vlerësimi është mekanizmi themelor në të cilin bazohet të mësuarit e njeriut. Sjellja që nuk është e 
suksesshme në arritjen e qëllimeve largohet, ndërsa sjellja e suksesshme mësohet. Në një kuptim 
themelor, ky është funksioni parësor biologjik i të mësuarit, i cili shtrihet edhe në të mësuarit kulturor. 
Meqenëse të mësuarit biologjik ndodh gjatë gjithë jetës, është e logjikshme që edhe të mësuarit kulturor të 
bëhet gjatë gjithë jetës. 
  
Të mësuarit organizativ nuk dallon, edhe pse i ka kufizimet e veta për shkak se kërkon koordinimin e 
njerëzve të ndryshëm; në anën tjetër, kjo është diçka që vlen për të gjitha aktivitetet organizative. 
  
Përderisa të mësuarit në kuptimin bazë ka të bëjë me mjetet dhe qëllimet, të mësuarit organizativ ka të 
bëjë me aktivitetet dhe objektivat organizative. Logjika është e njëjtë, vetëm terminologjia ndryshon. Ajo që 
e bën të vështirë të mësuarit organizativ është pranimi i qëllimeve të përbashkëta ose në shumicën e 
organizatave, përcaktimi i qartë i qëllimeve dhe ndërgjegjësimi organizativ. 
      
Për shkak të faktit se të trajnuarit nuk i vlerësojnë këto dimensione në mënyrë të pavarur, por u japin notë 
pak a shumë të lartë, të mesme ose të ulët individualisht të gjitha dimensioneve, mungon ndryshueshmëria 
për të mbështetur një intervenim, ta zëmë, në një dimension si didaktika. Pjesëmarrësit janë ose të 
kënaqur me çdo dimension, të pakënaqur ose diku brenda këtyre skajeve. Kjo nënkupton që institucioni 
trajnues është në dijeni për trajnuesit e tyre shumë të mirë dhe shumë të këqij, por jo aq shumë për anët e 
këqija të trajnuesve të mirë dhe të mirat e trajnuesve të dobët. Për të siguruar njohuri më të thella, 
institucioni i trajnimit zbaton teknikën e vrojtimit të trajnimit nga një ekspert në bazë të mostrës.  
 
Ekziston një aspekt tjetër i përdorimit të formularëve të vlerësimit që kufizon vlerën e tyre. Ekziston qartë 
njëanshmëri ndaj vlerësimeve më të larta, madje edhe me disa ndryshueshmëri kulturore. Për t’u përballur 
me këtë aspekt, shpesh ndërmerret vlerësimi i dytë pas 6 muajve për të mbledhur informata, sidomos 
lidhur me ndikimin e trajnimit në punë. Për trajnimet në fushën e administratës publike ky është një opsion i 
mundshëm sepse pjesëmarrësit mund të gjurmohen më lehtë. Edhe një pyetësor për mbikëqyrësit po 
bëhet gjithnjë e më shumë një mundësi për të fituar një pamje të bazuar në lidhje me vlerën e trajnimit. Ky 
është një opsion specifik kur mbikëqyrësit ose organizata amë e pjesëmarrësve ka shqetësime lidhur me 
trajnimin.  
 
Trajnimi është produkt i një institucioni trajnues; megjithatë, trajnimi ndërlidhet edhe me rezultatet e një 
organizate dhe akterët e asaj organizate, të tillë si përfituesit e sidomos qytetarët në fushën e sistemit të 
drejtësisë. Nëse trajnimi ka të bëjë me rritjen e performancës brenda një organizate, kjo mund të matet në 
një farë mënyre brenda asaj organizate, p.sh. me anë të vlerësimit nga ana e mbikëqyrësve, por në 
përgjithësi është e vështirë të matet rezultati për mjedisin organizativ. Megjithatë, administrata publike 
evropiane ka organizuar mjaft shpesh pyetësorë për qytetarët për të vlerësuar ndërveprimin e tyre me ta.  
 
Këto përmasa vlerësimi nuk duket se janë brenda gamës së Akademisë, por mund të jenë një opsion për 
akterët e saj.  
 
Natyrisht, gjithmonë ka një lloj të dhënash të vështira për institucionin e trajnimit. Në njërën anë është 
ekuilibri midis seminarit të planifikuar dhe të mbajtur dhe në tjetrën është numri i pjesëmarrësve të ndarë 
në mes të fushave të ndryshme të trajnimit. Ato ofrojnë njohuri në lidhje me qëllimet e një institucioni 
trajnues dhe performancën e tij. 
 

7.2 Aspektet praktike 
 
Vlerësimi i trajnimit në një kuptim të ngushtë përqendrohet në vlerësimin e seminareve dhe kurseve 
nëpërmjet formularëve të vlerësimit ose pyetjeve të hapura në fund të seminarit. Për të drejtuar një 
institucion trajnimi, të dhënat sasiore nga vlerësimet që kryesisht bazohen në shkallën e Likert-it sigurojnë 
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grupin parësor të të dhënave. Megjithëse formularët e vlerësimit ndryshojnë sa i përket gjatësisë dhe 
diferencimit, ata përqendrohen në dimensionet e trajnimit siç janë metodat, didaktika, kompetencat e 
trajnuesit në lidhje me njohuritë dhe sjelljen sociale, zbatueshmëria e përmbajtjes së trajnimit, atmosfera e 
punës. 
 
Bazat moderne të të dhënave dhe sistemet e TI-së lejojnë përpunimin e lehtë të të dhënave të 
grumbulluara dhe mundësi të shumta për të llogaritur raportet e treguesit, si dhe për monitorimin dhe 
analizimin e tyre. 

 
7.3 Mjetet 

 

Shabllonet për gjenerimin e raporteve mbi: 

 Përmbledhjen e trajnimeve 

 Përmbledhjen e trajnuesve 

 Përmbledhjen e pjesëmarrësve 

 Prioritizimin e Vlerësimit të Nevojave të Trajnimit 

 

Treguesit për vlerësimin e trajnimit - mbledhja e të dhënave, përpunimi i të dhënave, llogaritja e treguesve, 
analiza e trendeve 

 Numri i trajnimeve 

 Cilësia e përgjithshme e trajnimit 

 Vlerësimi i trajnimit 

 Përshtatshmëria kohore 

 Dobia / Ndërlidhja me praktikën 

 Vlerat mesatare, korrelacionet dhe analiza e trendeve 

 
7.4 Modeli Kirkpatrick  

 
Grafiku 14: Modeli Kirkpatrick për Vlerësimin e Trajnimit, (https://www.kirkpatrickpartners.com/Our-

Philosophy/The-Kirkpatrick-Model) 

Modeli Kirkpatrick është një nga modelet më të përdorura në fushën e teorisë dhe praktikës së vlerësimit. 
Aspekti kryesor i këtij modeli është se vlerësimi nuk është një proces me vetëm një hap, por një proces 
kompleks, synimi kryesor i të cilit është të përcaktojë jo vetëm arritjen e rezultateve të trajnimit, por edhe 
qëndrueshmërinë e objektivave të trajnimit. Bazohet në katër nivele: 
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 Niveli i parë: Reagimi - shqyrton nivelin e kënaqshmërisë së pjesëmarrësve me procesin e 
trajnimit. Është e rëndësishme të matet niveli i kënaqshmërisë për të ditur se si të përmirësohen 
trajnimet në të ardhmen dhe të përfshihen gjërat që mund të mungojnë. Mjetet për kryerjen e kësaj 
pjese të vlerësimit janë zakonisht pyetësorët dhe anketat, por gjithashtu mund të përfshijnë 
informatat kthyese të drejtpërdrejta lidhur me trajnimin, qoftë duke i pyetur drejtpërdrejt 

pjesëmarrësit ose duke vrojtuar gjuhën e tyre të trupit dhe reagimet.  
 

 
Shembuj të 
mjeteve të 
vlerësimit 

 

 Pyetësorët pas 
trajnimit 

 Formularët e 
informatave kthyese 

 Anketa pas trajnimit 

 Reagimet verbale 

 
Rëndësia dhe 
kushtet 

 

 Jo e shtrenjtë 

 E shpejtë 

 
Pyetjet e vlerësimit duhet të jenë të tilla si:  

 A mendojnë pjesëmarrësit se trajnimi ishte i dobishëm? 

 A mendojnë që ishte i suksesshëm? 

 A ishte përmbajtja e përshtatshme? 

 A ju ka pëlqyer mënyra e ofrimit? 

 A ka qenë pjesa praktike e trajnimit e dobishme dhe e përshtatshme për ta? 

 A u ka pëlqyer vendi i mbajtjes së trajnimit? 

 A ishte materiali i dobishëm? 

 
 Niveli i dytë: Të mësuarit - mat rritjen e njohurive, shkathtësive ose qëndrimeve, pra çfarë kanë 

mësuar pjesëmarrësit si rezultat i trajnimit. Rezultatet e të mësuarit nga trajnimi janë një pikënisje e 
këtij niveli që përdoret zakonisht për programin e trajnimit fillestar, por mund të përdoret gjithashtu 
për trajnimin e vazhdueshëm të zyrtarëve gjyqësorë. Nëse është e mundur, rekomandohet që 
njohuritë, shkathtësitë ose qëndrimet e pjesëmarrësve të maten edhe para trajnimit në mënyrë që 
të ketë një vlerë krahasimi. 

  

 
Shembuj të 
mjeteve të 
vlerësimit 

 

 Testi para dhe pas 
trajnimit 

 Intervistat 

 Vrojtimet 
 

 
Rëndësia dhe 
kushtet 
 

 

 Jo e shtrenjtë 

 Relativisht e 
lehtë  

 Më pak e lehtë 
për të mësuarit 
kompleks 

 
 

 Niveli i tretë: Sjellja - mat se si pjesëmarrësit zbatojnë informatat në vendin e punës, pra deri në 
çfarë masë kanë ndryshuar pjesëmarrësit sjelljen e tyre si rrjedhojë e trajnimit të ndjekur. Ky është 
ndoshta niveli më i vështirë në aspektin e vlerësimit të trajnimit gjyqësor pasi ndryshimet e sjelljes 
mund të mos jenë të dukshme menjëherë, por pas një periudhe më të gjatë. Institucioni i trajnimit 
duhet të përpiqet ta ketë parasysh dhe të përcaktojë këto ndryshime duke realizuar anketa ose 
intervista me pjesëmarrësit pas një kohe të arsyeshme pas fillimit të trajnimit. Bashkëpunimi i 
krerëve të organeve gjyqësore është thelbësor këtu pasi ata mund t’i konsiderojnë pyetësorët si një 
humbje kohe, kështu që institucioni i trajnimit duhet të shpjegojë përfitimet nga analiza të tilla.  

 

 
Shembuj të 
mjeteve të 
vlerësimit 

 

 Intervista pas një kohe 

 Vrojtimi pas një kohe 

 Pyetësorët 
 

 
Rëndësia dhe 
kushtet 

 

 Merr kohë 

 Kërkohet 
bashkëpunimi i 
krerëve të 
organeve 
gjyqësore 
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 Niveli i katërt: Rezultatet - matin rezultatet e një trajnimi, gjegjësisht analizojnë rezultatet që janë 
pozitive për zyrtarët gjyqësorë ose në përgjithësi kur është e nevojshme. Si një nivel vlerësimi, 
sfida qëndron në mënyrën e përcaktimit se cilat rezultate janë të përshtatshme për një vlerësim 
afatgjatë (p.sh. numri më i madh i vendimeve gjyqësore të cilat marrin në konsideratë praktikën e 
KEDNJ-së). Meqë ky nivel i vlerësimit është i kushtueshëm dhe merr kohë (duhet të kalojë kohë e 
mjaftueshme për t’u vërejtur ndryshimi), institucioni i trajnimit duhet të vendosë me kujdes se cilat 
rezultate duhet të maten. Gjithashtu, duhet pasur parasysh se disa trajnime janë shumë subjektive 
për t'u vërtetuar përmes të dhënave empirike. 

 
 

 
Shembuj të 
mjeteve të 
vlerësimit 

 Anketa pas trajnimit 

 Vlerësimet 
përcjellëse të 
nevojave 

 Intervista 

 Monitorimi i 
treguesve 
statistikorë 
 

 
Rëndësia dhe 
kushtet 

 Vështirë për të 
përcaktuar nëse ka 
kaluar kohë e 
mjaftueshme 

 Duhet të përsëritet për 
të parë nëse 
ndryshimet janë 
rrënjosur 

 Mbajtja e statistikave 
aktuale dhe monitorimi 
i treguesve 

 
7.5 Aspektet praktike 
 
Ashtu si në çdo model, edhe këtu ekzistojnë disa anë negative që duhet pasur parasysh. Modeli 
Kirkpatrick mund të ketë kosto të lartë dhe mund të marrë kohë të gjatë në nivele të caktuara, sidomos në 
nivelet 3 dhe 4, prandaj institucioni i trajnimit duhet të vendosë me kujdes se për cilat programe do të 
përdoren këto nivele. Në kontekstin gjyqësor, niveli 3 dhe 4 përdoren vetëm nëse informatat janë të 
nevojshme për të mirën e profesionit gjyqësor në tërësi. Ato janë gjithashtu të dobishme për të matur 
ndikimin e trajnimit lidhur me zbatimin e ndryshimeve ligjore ose inovacioneve të veçanta dhe përcaktimin 
e ndikimit rregullativ dhe implikimeve të tij. 
 
Është e rëndësishme të dihet se ndonëse kjo është gjëja më e mirë për t’u bërë, nuk është i nevojshëm 
vlerësimi në të gjitha nivelet për çdo program, por vetëm të bëhet prioritizimi. Në varësi të programit të 
trajnimit, disa aktivitete të trajnimit mund të vlerësohen thjesht për të përcaktuar nëse pjesëmarrësit janë të 
kënaqur me trajnimin. Prandaj, është e rëndësishme  prania e një ekipi ekspert të vlerësimit të pajisur me 
aftësi analitike në institucionin e trajnimit. Programet e trajnimit për të cilat nevojitet dëshmi se rezultatet e 
të mësuarit janë relevante në praktikë dhe programet e trajnimit që janë një aktivitet kryesor i institucionit të 
trajnimit duhet të prioritizohen. Megjithatë, modelet e vlerësimit do të varen gjithashtu nga mbështetja 
logjistike dhe financiare e institucionit të trajnimit.  
 

Niveli  
ÇFARË është duke u 
matur?  

PSE?  SI?  

1  

Reagimi  
Vlerësimi i reagimit ka të 
bëjë me perceptimin e 
gjyqtarëve dhe prokurorëve 
lidhur me procesin e 
trajnimit.  

Shkalla e kënaqshmërisë së 
pjesëmarrësve ofron 
informata rreth lidhjes 
ndërmjet trajnuesit dhe të 
trajnuarit, rreth menaxhimit të 
përmbajtjes, përshtatshmërisë 
në nivelin e gatishmërisë së të 
trajnuarit, e kështu me radhë.  
Jep sasi të konsiderueshme të 
informatave rreth trajnuesve, 
pasi që reagimet e tyre 
tregojnë se çfarë vlerësojnë 
ata individualisht.  

Duke përdorur:  
Pyetësorët.  
Formularët e 
informatave kthyese.  
Reagimet verbale.  

2  

Të mësuarit  
Vlerësimi i të mësuarit 
është një proces i 
rëndësishëm në trajnimin 
fillestar. Ai duhet të jetë i 

Të mësuarit tek të rriturit ka të 
bëjë me zhvillimin dhe 
ndryshimin individual. 
Njohuritë, shkathtësitë dhe 
sjellja merren parasysh gjatë 

Testet para dhe pas 
trajnimit.  
Intervista.  
Materialet për vetë-
vlerësim.  
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strukturuar mirë për të bërë 
matjen e duhur të asaj që 
ndodh nga inputi deri tek 
outputi për sa i përket 
kontekstit.  

hartimit të procesit të trajnimit.  
Mësimi në trajnimin fillestar 
duhet të kontrollohet dhe 
testohet për të parë se a 
është trajnimi i përshtatur me 
nevojat e sistemit gjyqësor 
dhe të individëve.  

Formularët e vrojtimit.  

3  

Sjellja  
Vlerësimi i sjelljes shqyrton 
transferimin e 
kompetencës nga mjedisi 
trajnues në mjedisin e 
vendit të punës.  

Megjithëse parimet e trajnimit 
të të rriturve i japin kah 
trajnimit, është e dobishme që 
të rishikohet procesi i trajnimit 
(përmbajtja dhe metoda) në 
momentin kur ish-personat e 
trajnuar janë aktivë në vendin 
e punës. Informatat e 
mbledhura mund të përdoren 
për të ri-dizajnuar programin e 
trajnimit fillestar dhe për të 
përshtatur kurset e ofruara për 
trajnimin e vazhdueshëm të 
gjyqtarëve dhe prokurorëve.  

Vëzhgimi dhe 
intervistat me kalimin 
e kohës janë të 
nevojshme për të 
vlerësuar ndryshimin, 
rëndësinë e ndryshimit 
dhe qëndrueshmërinë 
e ndryshimit.  

4  

Rezultatet 
Vlerësimi i rezultateve mat 
ndikimin e të trajnuarit në 
punë ose mjedis.  

Mënyra se si puna dhe 
veprimtaria e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve shihet në gjykatë 
dhe prokurori është një 
vlerësim që merr parasysh 
pikëpamjet e ndryshme në 
nivelin e jetës së përditshme 
profesionale.  

Raportet e 
menaxhmentit  
Vlerësimi i gjyqtarëve 
dhe prokurorëve (pas 
1/2/3 viteve të 
aktivitetit të duhur)  

 
Diagrami pasqyron strukturën themelore të modelit Kirkpatrick dhe e njëjta bazohet në konkluzionet e 
nxjerra nga EJTN (Rrjeti Evropian për Trajnime Gjyqësore) për trajnimet mbi vlerësimin. 

 
7.6 Efikasiteti i trajnimit 
 
Organizatat moderne kujdesen për trajnimin dhe zhvillimin e burimeve njerëzore të tyre. Sa herë që flasim 
për trajnim gjyqësor, është e vështirë të aplikohet matësi normal i efikasitetit, konkretisht kthimi i investimit. 
Për çdo euro të shpenzuar për trajnime, duhet të ketë një kthim adekuat të investimit në të ardhura. ADK-ja 
është institucion publik, i pavarur me cilësinë e personit juridik, i financuar nga buxheti shtetëror dhe nuk 
pritet të gjenerojë fitime e as të vet-financohet, megjithëse sipas ligjit të ri për Akademinë e Drejtësisë, e 
njëjta lejohet të ofrojë trajnime për profesione të lira juridike dhe të organizoj trajnime për këto profesione 
nëse ato paguajnë për shpenzimet e krijuara. Në sistemin e drejtësisë gjëja më e rëndësishme është 
përmirësimi i aftësive të njerëzve dhe integritetit të tyre. 
 
Efikasiteti i trajnimit në kushte normale ka të bëjë me buxhetin publik të shpenzuar për trajnimin e 
gjyqësorit në lidhje me përmirësimin e performancës dhe shërbimit ndaj të mirës publike dhe ndarjes së 
drejtësisë. Ndikimi i trajnimit gjyqësor matet në një periudhë afatgjatë duke i lidhur investimet në trajnime 
me treguesit e efikasitetit të drejtësisë. 
 
Për më shumë informata, shih Udhëzimet e CEPEJ-it mbi Efikasitetin e Drejtësisë dhe Vlerësimin e 
Performancës së KGJK-së. 
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8. SHTOJCAT 

 

FAZA E ZBATIMIT TË PROGRAMIT TRAJNUES 
                                     Rikujtimi i disa aspekteve praktike 

 
 
Kur të arrihet faza e zbatimit (pas vlerësimit, përgatitjes, zhvillimit) dhe para fazës së vlerësimit, menaxheri 
i trajnimit duhet të ketë parasysh disa aspekte praktike për zbatimin efikas të trajnimit.  
 
Trajnimi bashkëkohor interaktiv kërkon pajisje moderne teknike si në vijim:  

  
 - projektorë LCD,  
 - laptopë me qasje në internet,  
 - video kamera dhe tabela të mençura,  
 - audio teknologji,  
 - teknologji të përkthimit duke përfshirë kabinat e papërshkueshme nga zëri,  
 - flip chart, etj. 
 
Menaxheri i trajnimit dhe trajnuesit kanë një qëllim të përbashkët në mbështetjen që u jepet 
pjesëmarrësve, për t'i tejkaluar pengesat dhe për të krijuar atmosferë të mirë dhe pozitive. 
 
Sallat e mëdha, të mesme dhe të vogla të trajnimit, me tavolina dhe karrige të rehatshme që sigurojnë një 
atmosferë të hapur dhe mikpritëse do të kontribuojnë në suksesin e trajnimeve të llojeve të ndryshme dhe 
në zbatimin e metodologjive të ndryshme, nga fjalimet e konferencave deri te punëtoritë në grupe të vogla. 
  
Duhet shmangur bankat shkollore. Rregullim i tavolinave në formë e shkronjës "U" mund të jetë i përkryer 
për të nxitur ndërveprimin mes trajnuesve dhe pjesëmarrësve. Trajnuesit duhet të kenë hapësirë për të 
lëvizur kur bëhet organizimi i tillë i tavolinave. 
 
Është gjithashtu e rëndësishme t’i kushtohet vëmendje sigurimit të një temperature të moderuar dhe 
ndriçimit ditor (nëse është e mundur).  

 

 
Figura tregon organizimin tipik të tavolinës në formë të shkronjës "U" 

 
 
Lista e nënshkrimeve (Lista për vërtetimin e pranisë) – Duhet të sigurohet lista e nënshkrimeve me të 
dhënat për trajnuesit dhe pjesëmarrësit (emri, mbiemri, institucioni, pozita e punës, detajet e kontaktit, 
hapësira për nënshkrim) për të gjitha aktivitetet, dhe e njëjta duhet t'u shpërndahet pjesëmarrësve në fillim 
(seminare) ose pas pushimit të drekës (punëtoritë).  
 
Nëse punëtoria zgjat më shumë se gjysmë dite ose një ditë, është e rëndësishme që të ofrohet lista e 
nënshkrimeve çdo ditë.  
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Menaxheri i trajnimit do t'ua dërgojë kopjet, organeve që mbajnë evidencën lidhur me personelin (ose t’i 
dërgojë ato në mënyrë elektronike nga baza e të dhënave sipas kërkesës). 
 
Këshillohet që pjesëmarrësit të pajisen me bexha, si dhe pllakëza me emra për tavolinë. 
 
Materialet e nevojshme për seminarin duhet të sigurohen për të gjithë në versionin e kopjuar në hard 
disk/USB/CD ose në desktop të laptopëve. Materialet e përgjithshme si skriptet dhe prezantimet në 
PowerPoint, mund të dërgohen pas seminarit përmes email-it. 
 
Nëse është e mundur, shishet dhe gotat duhet të shpërndahen në tavolina.  
 
Nëse është e mundur, duhet të sigurohet kafe dhe dreka - kjo lidhet me krijimin e marrëdhënieve të mira, 
që është rezultat i rëndësishëm i procesit të trajnimit (shkëmbimi i email-ave të punës dhe kontakteve). 
 
Në fillim të ngjarjes, fjala përshëndetëse duhet të bëhet nga organizatori/menaxher i trajnimit - me një 
prezantim të shkurtër lidhur me temën dhe trajnuesit.  
 
Është mirë të fillohet aktiviteti me një teknikë për thyerjen e akullit (ice breaker) për të arritur atmosferë të 
relaksuar dhe për t'u njoftuar me njëri-tjetrin.  

 
Certifikatat e pjesëmarrjes (me logon e organizatorit, emrin e ngjarjes, emrat e trajnuesve, datën, vendin, 
nënshkrimin e drejtorit) duhet të sigurohen - për pjesëmarrësit dhe trajnuesit. 
 
Menaxherët e trajnimeve dhe trajnuesit së bashku duhet të mbikëqyrin nëse çdo pjesëmarrës ka qenë 
vërtet i pranishëm gjatë gjithë aktivitetit të trajnimit. 
 
Certifikatat duhet të shpërndahen në fund të trajnimit nga ana e trajnuesve, ose organizatorëve të trajnimit 
individualisht ose së bashku.  
 
Pjesëmarrja në trajnime duhet të jetë faktor i rëndësishëm në shqyrtimet për avancimin e karrierës. 
 
Vlerësimi duhet të bëhet afër përfundimit të aktivitetit (45 - 60 minuta para mbylljes) - definitivisht jo në 
fund - për shembull 5 minuta para mbylljes. 
  
Një gjë e tillë është e rëndësishme për të mos marrë nota joreale.  
  
Është gjithashtu e dobishme që organizatori i trajnimit të përfshijë në pyetësorët e vlerësimit edhe çështjet 
organizative. Pyetjet të cilat kanë të bëjnë me përmbajtjen dhe organizimin (në lidhje me vendin, 
logjistikën, infrastrukturën) mund të kombinohen në të njëjtin pyetësor. 
 
Bazuar në doracak, menaxheri i trajnimit mund të ketë mundësinë që të jetë i pranishëm në fund të 
trajnimit për të mbledhur reagimet personale.  

 
Më poshtë mund të gjeni shembuj të Listës së Nënshkrimeve dhe Certifikatave për Pjesëmarrësit dhe 
trajnuesit. 
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova/Republic of Kosovo 

Akademia e Drejtësisë/Akademija Pravde/Academy of Justice 

 
Punëtoria/seminari/konferenca 

 

Titulli 
 

emri i organizatorit/ëve (ADK)  
 

Vendi, data 
 
 

Lista e nënshkrimeve  
Pjesëmarrësit  

Nr. Emri, mbiemri  
Emri i institucionit,  

pozita e punës Telefoni Email-i Nënshkrimi 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

Trajnuesit  

Nr. Emri, mbiemri  
Emri i institucionit,  

pozita e punës Telefoni Email-i Nënshkrimi 

1.           

2.           

Akademia e Drejtësisë e Kosovës 

Nr. Emri, mbiemri  ADK (Menaxheri i trajnimit)  

1.     

      
Koha e fillimit: 

   
Koha e mbarimit: 
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova/Republic of Kosovo 

Akademia e Drejtësisë/Akademija Pravde/Academy of Justice 

 

Emri dhe mbiemri 
Ka marrë pjesë në punëtorinë/seminarin/konferencën 

 

 
“Titulli“ 

 
Trajnuesit:  - emri dhe mbiemri, pozita, institucioni 

 
 

   Vendi, data 
     
 

        Emri, mbiemri 
                                                                                                    Drejtori i ADK-së               

                                                      __________  
Nënshkrimi  
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova/Republic of Kosovo 

Akademia e Drejtësisë/Akademija Pravde/Academy of Justice 

 
 

Emri dhe mbiemri 
 

pozita, institucioni 
 

Ka mbajtur punëtorinë/seminarin/konferencën 
 

«Titulli» 
 

Organizuar nga ADK 
 

          Vendi, data 

                 
    Emri, mbiemri 

                                                                                                    Drejtori i ADK-së                   
                                                      __________  

Nënshkrimi  


