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Parathënie 

Mirë se vini në Katalogun tonë të Trajnimit! 

Në Agjencinë e Bashkimit Evropian për Azilin (EUAA), ne mbështesim Shtetet Anëtare duke 
ofruar asistencë ligjore, teknike, këshilluese dhe operacionale për t’u siguruar që çdo person 
që bën kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare të marrë trajtim të drejtë dhe të barabartë në të 
gjithë BE-në. Ndihma merr shumë formate dhe një nga mjetet thelbësore në dispozicion është 
Kurrikula Evropiane mbi Azilin. 

Kjo kurrikulë e trajnimit profesional është krijuar posaçërisht për zyrtarë të azilit, pritjes dhe 
zyrtarë të tjerë që punojnë në Shtetet Anëtare dhe vendet e asociuara që kanë rregullimet 
përkatëse. Në kuadrin e një strategjie bashkëpunimi të jashtëm, Kurrikula Evropiane për Azilin 
është një nga mjetet e ngritjes së kapaciteteve që mbështet administratat kombëtare të azilit 
dhe pritjes të vendeve jashtë BE-së. Qëllimi i saj është të ndihmojë pjesëmarrësit në trajnim të 
arrijnë një kuptim të përbashkët të standardeve të BE-së dhe ato ndërkombëtare në këtë fushë, 
duke i pajisur ata me aftësitë e nevojshme për të siguruar procedura të shpejta dhe të drejta. 

Modulet e trajnimit të kurrikulës formojnë gjithashtu bazën për trajnimin e ofruar në një kontekst 
operacional që përgatit administratat kombëtare për të implementuar detyrimet e tyre sipas 
Sistemit të Përbashkët Evropian të Azilit ose për të menaxhuar në mënyrë efektive presionin jo-
proporcional nga flukset migratore. Duke ofruar trajnime të përbashkëta profesionale, EUAA 
përpiqet të sjellë një përputhje më të madhe me praktikat kombëtare të azilit dhe pritjes. 

Në këtë katalog trajnimi, do të gjeni një përmbledhje gjithëpërfshirëse të të gjitha moduleve të 
trajnimit dhe gjuhëve në të cilat ato janë të disponueshme. Ai gjithashtu përfshin informacione 
thelbësore për secilin modul, të tilla si pjesëmarrësit e synuar, kohëzgjatja, rezultatet mësimore, 
përmbledhja dhe qëllimi. 

EUAA po prezanton vlerësimet vullnetare si një hap i parë drejt 
aftësisë për të ofruar kualifikime specifike për specialistët që 
punojnë në fushën e azilit dhe pritjes. Kalimi me sukses i 
vlerësimeve tregon se një pjesëmarrës në trajnim ka arritur 
rezultatet e synuara mësimore dhe i jep punëdhënësit të tij 
besimin se zyrtarët e tyre kanë njohuritë dhe aftësitë që do t’i 
përgatisin ata për të zbatuar Sistemin e Përbashkët Evropian të 
Azilit në Shtetet Anëtare. Në faqet e moduleve të trajnimit do 
të gjeni informacione mbi strategjinë e vlerësimit për të cilat 
janë tashmë të disponueshme vlerësimet. 

Ju uroj suksese në studimet tuaja! 
Rachelle Cortis 
Shefe e Qendrës së Trajnimit dhe Zhvillimit Profesional të EUAA (a.i.) 
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Hyrje në Kurrikulën Evropiane mbi Azilin 

Kurrikula Evropiane mbi Azilin ka një gamë të plotë modulesh që mbulojnë të gjithë fushën e 
mbrojtjes ndërkombëtare. Kurrikula përfshin: 

• modulet bazë që mbulojnë njohuritë thelbësore të kërkuara nga zyrtarët e azilit; 

• një sërë modulesh për zyrtarët e pritjes; 

• modulet themelore dhe prezantuese që synojnë personat që fillojnë të punojnë në 
fushën e mbrojtjes ndërkombëtare ose personat nga sektorë të tjerë që merren 
rregullisht me çështjet e azilit, siç janë zyrtarët e regjistrimit; 

• module të avancuara dhe të specializuara të cilat u mundësojnë zyrtarëve me përvojë 
të konsolidojnë aftësitë ose të specializohen në një fushë të caktuar kompetence siç 
është vulnerabiliteti; 

• kurse për trajnues – ne përdorim një metodologji për “trajnimi i trajnuesve” për të 
mbështetur zhvillimin e aftësive, njohurive dhe kompetencave të trajnuesve të cilët më 
pas trajnojnë personelin në administratat kombëtare, duke krijuar kështu një efekt 
shumëfishues. 

 

Modulet janë zhvilluar në kuadrin e instrumentit ligjor të Sistemit të Përbashkët Evropian të 
Azilit (CEAS) – Konventa në lidhje me Statusin e Refugjatëve (Konventa për Refugjatët) e vitit 
1951 – dhe Protokollit të tij dhe ligjeve të tjera përkatëse ndërkombëtare dhe evropiane. 
Agjencia e Bashkimit Evropian për Azilin (EUAA) përfshin ekspertizën nga Qendra e saj e 
Njohurive për Azilin dhe Qendra Operacionale e Mbështetjes, dhe punon në bashkëpunim të 
ngushtë me ekspertë nga Shtetet Anëtare dhe ekspertë të jashtëm me njohuri dhe përvojë të 
gjerë mbi temat specifike. Modulet e trajnimit rishikohen nga Grupi i Referencës së EUAA-së, 
anëtarët e të cilit përfshijnë ekspertë nga Këshilli Evropian për Refugjatët dhe Mërgimtarët, 
Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët dhe Komisioni Evropian. 

Qëllimi i EUAA-së është që t’i vendosë pjesëmarrësit në trajnim dhe administratat e tyre në 
mënyrë të vendosur në qendër të gjithçkaje që bën. Ajo siguron që trajnimi që ofron të jetë 
autentik dhe të korrespondojë me detyrat aktuale të përditshme të pjesëmarrësve të synuar 
duke përdorur një kornizë kompetencash për azilin dhe pritjen, të njohur si Korniza Evropiane 
e Kualifikimeve Sektoriale (KEKS) për zyrtarët e azilit dhe pritjes. Matrica e standardeve 
arsimore përcakton se çfarë duhet të dinë ose të jenë në gjendje të bëjnë zyrtarët e azilit dhe 
pritjes në fund të një sekuence trajnimi për të arritur një kualifikim. Këto rezultate mësimore 
përafrohen me detyrat e identifikuara në standardet profesionale përkatëse. E njëjta matricë 
përdoret gjithashtu për të përcaktuar nivelin mësimor sipas përafrimit me nivelet e Kornizës 
Evropiane të Kualifikimeve (KEK)1. Kjo qasje e bazuar në rezultate mësimore siguron që çdo 
modul trajnimi të përqendrohet në njohuritë, aftësitë dhe/ose përgjegjësinë dhe autonominë e 

 

1 Konsultohuni me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve (KEK) (Europass) për më shumë informacion. Gjithashtu 
mund t’ju duket e dobishme të shihni se sa përafrohet korniza juaj kombëtare e kualifikimeve me KEK këtu. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-educational-standards
https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e8acf5d-41eb-11e8-b5fe-01aa75ed71a1/language-en
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Feuropean-qualifications-framework-eqf&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=O%2FbiiaUUcF8O2FUmr7UNHVxW9jCUPLt4XloIgy123Jw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Feuropass%2Fen%2Fcompare-qualifications&data=05%7C01%7C%7C619c17f3092248ff67ce08dac18a73b9%7Cd19e4243f4804af5889971f10798d806%7C0%7C0%7C638035097630674901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BbY5jeZtyTtz0rnOErjcsxoP7SquPieaZ2z3mvl0lU8%3D&reserved=0


KATALOGU I TRAJNIMIT – 2022 

7 

kërkuar për zyrtarët e shteteve anëtare2 për të kryer detyrat e tyre në mënyrë efikase dhe 
efektive. 

Modulet e trajnimit ofrohen përmes mjeteve të ndryshme. Shumica ofrohet përmes një 
metodologjie mësimore të ndërthurur (sesione trajnimi ballë për ballë të mundësuara nga një 
trajnues, të kombinuara me mësimin në internet dhe të pavarur). Disa kanë thjesht një 
komponent në internet, duke mundësuar kështu të mësuarit me ritëm të pavarur, ndërsa të 
tjerat ofrohen përmes uebinarëve. 

Neni 8(4) i rregullores së EUAA përcakton se agjencia duhet të sigurohet që trajnimi që ofron 
është i cilësisë së lartë. Me fjalë të tjera, trajnimi i EUAA-së identifikon parimet kryesore dhe 
praktikat më të mira me synimin për të garantuar konvergjencë më të madhe të metodave 
administrative, vendimeve dhe praktikave ligjore. Prandaj, EUAA-ja është plotësisht e 
përkushtuar për të respektuar standardet më të larta të cilësisë, efikasitetit dhe transparencës, 
siç pasqyrohen në Strategjinë e saj të Trajnimit dhe Mësimore, e cila zbatohet përmes 
kornizës së saj të sigurisë së cilësisë së trajnimit. Kjo kornizë përafron aktivitetet e trajnimit të 
EUAA-së me standardet dhe udhëzimet evropiane për sigurinë e cilësisë në fushën e arsimit 
dhe formimit profesional. Agjencia punon ngushtë me Shtetet Anëtare për t’u siguruar që këto 
standarde të ruhen kudo ku ofrohet trajnimi. 

Modulet e trajnimit zhvillohen në gjuhën angleze, me mundësinë e përkthimit të tyre në gjuhë 
të tjera. 

 

2 Termat “zyrtarët” dhe “oficerët” përdoren në mënyrë të këmbyeshme në këtë botim. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/2303/oj
https://euaa.europa.eu/publications/euaa-training-and-learning-strategy
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Si të kërkoni përkthim për një modul trajnimi 
për Kurrikulën Evropiane mbi Azilin 

Dy herë në vit, Qendra e Trajnimit dhe Zhvillimit Profesional lëshon një thirrje të hapur për 
Shtetet Anëtare që dëshirojnë që EUAA-ja të financojë përkthimet e moduleve të trajnimit në 
gjuhën e tyre. 

Kërkesat për përkthim vlerësohen nga një komitet i brendshëm dhe renditen sipas kritereve të 
ndryshme, si versioni i modulit të kërkuar, numri i pjesëmarrësve për modul kundrejt 
madhësisë së autoritetit të shtetit anëtar për azil, të dhënat historike mbi zbatimin dhe 
përdorimin e Kurrikulës Evropiane mbi Azilin dhe buxhetit. Kur përkthehet një modul i trajnimit, 
të gjithë komponentët përkthehen dhe videot ose animacionet (nëse ka) përkthehen me titra. 

Duhen nga 6 deri në 8 muaj që të përkthehen të gjithë komponentët e një moduli trajnimi, në 
varësi të gjatësisë së modulit të trajnimit, nëse versionet e mëparshme janë përkthyer, 
ngarkesa e punës, koha e vitit dhe burime të tjera.   Pas përkthimit, duhen 8 deri në 10 javë të 
tjera për të formuluar modulin në internet.  Kërkesat urgjente trajtohen sipas rastit.  
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A kam të drejtë të regjistrohem për modulet e 
trajnimit të Kurrikulës Evropiane mbi Azilin? 

Nëse jeni zyrtar azili ose pritjeje që punon për një autoritet kombëtar, duhet të kontaktoni me 
pikën tuaj të kontaktit kombëtar të trajnimit. Ata do t’ju informojnë për trajnimet e ardhshme të 
organizuara si nga EUAA-ja ashtu edhe në nivel kombëtar. Nëse nuk jeni zyrtar azili ose 
pritjeje që punon për një autoritet kombëtar, sërish mund të keni të drejtë të regjistroheni për 
trajnim nëse detyrat që kryeni mbulohen nga standardet e punës. 

Për më shumë informacion, mund të vizitoni faqen kryesore të Sistemit të Menaxhimit Mësimor 
të EUAA-së, uebsajtin tonë, Rregullat për pjesëmarrje në Trajnimin e EUAA-së ose na shkruani 
në training@euaa.europa.eu. 

Për informacion më të detajuar se kur është planifikuar trajnimi i organizuar nga EUAA-ja, 
konsultohuni me planet e trajnimit. Për planet kombëtare të trajnimit, kontaktoni me Pikën tuaj 
Kombëtare të Kontaktit të Trajnimit. 

https://euaa.europa.eu/publications/european-sectoral-qualifications-framework-occupational-standards
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://training.euaa.europa.eu/lms/
https://euaa.europa.eu/training/about-euaa-training-and-professional-development
mailto:training@euaa.europa.eu
https://euaa.europa.eu/training/training-activities
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Modulet bazë 
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Hyrje në komunikim për specialistët e azilit dhe pritjes 

Qëllimi i këtij moduli është t’u japë specialistëve të 
azilit dhe pritjes aftësitë fine të nevojshme për të 
siguruar komunikim efektiv ndërpersonal. 

Ky modul fokusohet në parimet bazë të teorisë së 
komunikimit dhe teknikave të pyetjeve në kontekstet 
ndërkulturore të azilit. Ai gjithashtu trajton parimet e 
komunikimit ndërpersonal, ndikimin e komunikimit 
joverbal dhe llojet më efektive të pyetjeve për të 
nxjerrë informacion. Moduli përshkruan se si 
diversiteti kulturor mund të ndikojë në procesin e 
komunikimit dhe prezanton teknika që ulin rrezikun e 
keqkomunikimit në një mjedis multikulturor. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të identifikoni metodat efektive të komunikimit 
për të ofruar dhe marrë informacion në rastet e 
azilit 

2. Të identifikoni ndërhyrjet e komunikimit lidhur me 
rastet e azilit që minimizojnë keqkomunikimin që 
buron nga dallimet ndërkulturore 

 

Moduli ofrohet në internet, duke mundësuar të 
mësuarit me ritëm të pavarur. 
Strategjia e vlerësimit bazohet në një vlerësim të 
vetëm në fund të modulit. Pyetjet janë me shumë 
alternativa, ku disa bazohen në skenarë dhe 
vlerësojnë elementet e të dy rezultateve mësimore. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Specialistët e azilit dhe 
pritjes 

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 5 

 

KOHËZGJATJA 
4,5 orë mësim në 
internet, 3 orë mësim i 
pavarur (lexime 
thelbësore) dhe 1 orë 
detyra vlerësimi 

 

GJUHËT 
Anglisht, portugalisht, 
maltisht, greqisht dhe 
spanjisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Si kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK Niveli 
4 ose ekuivalent 

  



AGJENCIA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR AZILIN 

 

Hyrje në standardet etike dhe profesionale 

Qëllimi i këtij moduli është të ndihmojë zyrtarët e azilit 
dhe pritjes të eksplorojnë parimet e konfidencialitetit 
dhe llogaridhënies, bashkë me sjelljet për të siguruar 
shërbim profesional dhe të respektueshëm në vendin 
e punës. 

Ky modul fokusohet në parimet themelore të 
standardeve profesionale, kodeve të etikës dhe 
vlerave në kontekstin e azilit dhe pritjes. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të identifikoni standardet etike dhe profesionale, 
duke përfshirë konfidencialitetin, në rastet e azilit 
dhe pritjes 

2. Të identifikoni aspektet e diversitetit kulturor dhe 
ndjeshmërisë në rastet e azilit për motive 
profesionale 

3. Të identifikoni shkeljet e kodeve dhe vlerave 
etike që lidhen me azilin dhe pasojat e tyre të 
mundshme 

4. Të identifikoni sjelljet që promovojnë një shërbim 
profesional dhe të kujdesshëm në kontekstet 
multikulturore për azilin dhe pritjen 

 

Moduli ofrohet në internet, duke mundësuar të 
mësuarit me ritëm të pavarur. 

Strategjia e vlerësimit bazohet në raste studimore nga 
fusha e azilit dhe pritjes të cilat paraqesin sfida etike 
ose profesionale që janë autentike për vendin e punës. 
Pyetjet janë me shumë alternativa dhe bazohen në 
skenarë, dhe vlerësojnë elementet e të dy rezultateve 
mësimore. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Zyrtarët e azilit dhe 
pritjes 

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 5 

 

KOHËZGJATJA 
5 orë mësim në 
internet, 1 orë mësim i 
pavarur (lexime 
thelbësore) dhe 1 orë 
detyra vlerësimi 

 

GJUHËT 
Anglisht, portugalisht, 
greqisht, sllovakisht, 
maltisht dhe spanjisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Si kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK Niveli 
4 ose ekuivalent 
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Hyrje në kuadrin ligjor për të drejtat themelore dhe 
mbrojtjen ndërkombëtare në BE 

Qëllimi i këtij moduli është t’u ofrojë specialistëve të 
azilit dhe pritjes njohuri bazë mbi dispozitat kryesore 
ligjore që kanë lidhje me mbrojtjen ndërkombëtare në 
Bashkimin Evropian dhe të drejtat themelore më të 
rëndësishme në kontekstin e aksesit në procedurën e 
azilit, përkatësisht moskthimin dhe të drejtën për azil. 

Ky modul fokusohet në dy të drejtat themelore 
kryesore që lidhen me aksesin në procedurën e azilit 
dhe pesë shtyllat e CEAS-it. Ai gjithashtu paraqet 
përkufizimet kryesore të aplikantëve për mbrojtje 
ndërkombëtare dhe përfituesve të saj, dhe hapat 
kryesorë të procesit të azilit. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të identifikoni të drejtat themelore kryesore lidhur 
me aksesin në procedurën për azil 

2. Të identifikoni objektivat kryesore të instrumenteve 
ligjore të Sistemit të Përbashkët Evropian të Azilit 

 

Moduli ofrohet në internet, duke mundësuar të 
mësuarit me ritëm të pavarur. 

Strategjia e vlerësimit bazohet në një vlerësim të vetëm 
në fund të modulit. Pyetjet janë me shumë alternativa, 
ku disa bazohen në skenarë dhe vlerësojnë elementet 
e të dy rezultateve mësimore. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Specialistët e azilit dhe 
pritjes 

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 5 

 

KOHËZGJATJA 
8 orë mësim në 
internet, 1 orë mësim i 
pavarur (lexime 
thelbësore) dhe 2 orë 
detyra vlerësimi 

 

GJUHËT 
Anglisht, portugalisht, 
greqisht, maltisht dhe 
spanjisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Si kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK 
Niveli 4 ose ekuivalent 

  

 

Hyrje në konceptin e vulnerabilitetit 

Qëllimi i këtij moduli është t’u ofrojë specialistëve të 
azilit dhe pritjes njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për 
identifikimin e hershëm të aplikantëve për mbrojtje  

GRUPET E SYNUARA 
Specialistët e azilit dhe 
pritjes 



AGJENCIA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR AZILIN 

 

ndërkombëtare, të cilët mund të jenë vulnerabël dhe 
mund të kenë nevoja të veçanta për t’u trajtuar. 

Ky modul fokusohet në konceptin e vulnerabilitetit në 
kontekstin e azilit dhe kategoritë kryesore të 
aplikantëve potencialisht vulnerabël për mbrojtje 
ndërkombëtare në përputhje me kuadrin ligjor të BE-
së. Ai trajton gjithashtu treguesit më të zakonshëm të 
nevojave të veçanta të aplikantëve për mbrojtje 
ndërkombëtare, mënyrën e identifikimit të këtyre 
nevojave dhe pasojat e mosidentifikimit të tyre. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të identifikoni se si zbatohet koncepti i 
vulnerabilitetit në rastet e azilit 

2. Të identifikoni kategoritë dhe treguesit kryesorë të 
vulnerabilitetit në rastet e azilit 

3. Të identifikoni personat me nevoja të veçanta të 
mundshme në rastet e azilit 

 

Moduli ofrohet në internet, duke mundësuar të 
mësuarit me ritëm të pavarur. 

Strategjia e vlerësimit bazohet në dy vlerësime. 
Vlerësimi i parë bazohet në njohuri dhe përbëhet nga 
pyetje me disa alternativa. Vlerësimi i dytë bazohet në 
skenarë dhe përbëhet nga një rast studimi ku 
pjesëmarrësit në trajnim duhet të identifikojnë 
treguesit përkatës nga një listë. 

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 5 

 

KOHËZGJATJA 
9 orë mësim në 
internet, 3 orë mësim i 
pavarur (lexime 
thelbësore) dhe 1 orë 
vlerësim përmbledhës 

 

GJUHËT 
Anglisht, spanjisht dhe 
maltisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Të ketë kaluar me 
sukses modulin Hyrje 
në kuadrin ligjor për të 
drejtat themelore dhe 
mbrojtjen 
ndërkombëtare në BE 
OSE 6 muaj përvojë 
pune në azil dhe pritje 
DHE, si kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK 
Niveli 4 ose ekuivalent 
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Modulet hyrëse 

 



AGJENCIA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR AZILIN 

 

Përkthimi në kontekstin e azilit 

Qëllimi i këtij moduli është të fitohen njohuritë dhe 
aftësitë e nevojshme për të kryer detyrat në mënyrë 
profesionale, efikase dhe në përputhje me standardet 
ndërkombëtare. 

Ky modul ofron një pasqyrë të përgjithshme të 
kontekstit të azilit nga këndvështrimi i përkthyesve dhe 
teknikave kryesore të përkthimit të nevojshme në 
proceset e azilit.  

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të përshkruani dhe shpjegoni kontekstin dhe 
procedurat e përgjithshme të azilit 

2. Të shpjegoni rolin e një përkthyesi në terma të 
përgjithshëm dhe, në veçanti, në procedurën e 
azilit 

3. Të aplikoni parimet dhe aftësitë e nevojshme për 
përkthim në terma të përgjithshëm dhe në 
kontekstin e azilit 

 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Përkthyesit që punojnë 
në kontekstin e azilit 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
20 orë mësim në 
internet 

 

GJUHËT 
Anglisht, frëngjisht, 
kroatisht, holandisht, 
sllovenisht, italisht, 
rusisht dhe 
gjermanisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2018) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Hyrje në mbrojtjen ndërkombëtare 

Qëllimi i këtij moduli është të prezantojë specialistët e 
azilit dhe pritjes në fushën e mbrojtjes ndërkombëtare. 

Ky modul ofron një pasqyrë të përgjithshme të 
mbrojtjes ndërkombëtare, instrumenteve kyçe ligjore 
të lidhura me azilin dhe terminologjinë kryesore të 
përdorur në këtë fushë. Ai shpjegon të drejtën për azil, 
parimin e moskthimit, nocionin e mbrojtjes 
ndërkombëtare dhe fazat kryesore të procedurës së 
azilit. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të kuptoni rëndësinë e së drejtës për azil dhe 
parimin e moskthimit 

2. Të shpjegoni nocionin e mbrojtjes ndërkombëtare 
që rrjedh nga acquis-i e BE-së 

3. Të shpjegoni fazat kryesore të procedurës së 
azilit dhe rolin e zyrtarit të azilit brenda 
procedurës 

4. Të demonstroni kuptimin bazë të kritereve të 
kualifikimit dhe të vlerësimit të provave 

 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Specialistët e azilit dhe 
pritjes 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
8 deri në 10 orë mësim 
në internet dhe sesion 
1-ditor ballë për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, polonisht, 
greqisht, gjermanisht 
dhe spanjisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1.1 (2016) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 

  

 



AGJENCIA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR AZILIN 

 

Mirëqenia profesionale 

Qëllimi i këtij moduli është t’i ndihmojë pjesëmarrësit 
në trajnim të njohin rreziqet kryesore të mundshme 
psikosociale në mjediset profesionale dhe të 
identifikojnë strategjitë për të mbrojtur mirëqenien 
profesionale. 

Ky modul fokusohet në elementet themelore të 
mirëqenies profesionale, strategjitë e kujdesit për 
veten dhe zbatimin e masave për të trajtuar 
shqetësimet më të zakonshme të mirëqenies 
profesionale në kontekstet e azilit dhe pritjes. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të identifikoni elementët bazë të mirëqenies 
profesionale dhe faktorët që mund të shkaktojnë 
stres dhe lodhje fizike/emocionale 

2. Të identifikoni shenjat e një niveli të ulët të 
mirëqenies dhe kuptoni ndikimin e nivelit të ulët të 
mirëqenies në kontekste që lidhen me azilin 

3. Të identifikoni strategjitë kryesore për të mbrojtur 
mirëqenien profesionale të një personi 

 

Moduli ofrohet në internet, duke mundësuar të 
mësuarit me ritëm të pavarur. 

Strategjia e vlerësimit bazohet në dy detyra me shkrim 
në internet në fund të modulit. Pyetjet janë me 
përgjigje të hapura dhe bazohen në skenarë, dhe 
vlerësojnë elementet e të dy rezultateve mësimore. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Zyrtarët e azilit dhe 
pritjes 

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 5 

 

KOHËZGJATJA 
5 orë mësim në 
internet 

 

GJUHËT 
Anglisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Si kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK 
Niveli 4 ose ekuivalent 
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Puna me një përkthyes 

Qëllimi i këtij moduli është t’u japë oficerëve të azilit 
dhe pritjes njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të 
komunikuar në mënyrë efektive nëpërmjet një 
përkthyesi. Ai synon gjithashtu të ofrojë këshilla dhe 
veprime vijuese për të trajtuar shkeljet e mundshme 
të etikës nga përkthyesi. 

Ky modul fokusohet në kriteret për zgjedhjen e një 
përkthyesi, aftësitë e nevojshme për të komunikuar 
nëpërmjet një përkthyesi dhe mënyrën e trajtimit të 
situatave sfiduese kur komunikohet nëpërmjet një 
përkthyesi. Ai trajton gjithashtu kodin e etikës së 
përkthyesit dhe jep këshilla se si të trajtohen shkeljet 
e mundshme të etikës nga përkthyesi. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të aplikoni aftësitë bazë të komunikimit për të 
mundësuar komunikim efektiv nëpërmjet një 
përkthyesi në rastet e azilit 

2. Të identifikoni masat e mundshme pasuese në 
rastet e shkeljeve të mundshme të etikës nga 
përkthyesi 

 

Moduli ofrohet në internet, duke mundësuar të 
mësuarit me ritëm të pavarur. 

Strategjia e vlerësimit bazohet në një detyrë të vetme, 
e përbërë nga tre skenarë. Çdo skenar është i ndarë 
në dy pjesë. Pjesa e parë ka të bëjë me aftësitë e 
nevojshme për të komunikuar nëpërmjet një 
përkthyesi, ndërsa pjesa e dytë fokusohet në masat e 
mundshme vijuese në lidhje me shkeljet e mundshme 
të etikës nga përkthyesi. 

 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e azilit dhe 
pritjes që komunikojnë 
përmes një përkthyesi 

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 5 

 

KOHËZGJATJA 
4 orë mësim në 
internet, 4 orë uebinar, 
1 orë mësim i pavarur 
(lexime thelbësore) dhe 
1 orë detyra vlerësimi 

 

GJUHËT 
Anglisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Të ketë kaluar me 
sukses modulin Hyrje 
në komunikim për 
specialistët e azilit dhe 
pritjes DHE Hyrje në 
standardet etike dhe 
profesionale, OSE 6 
muaj përvojë pune në 
azil dhe pritje. Si 
kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK Niveli 
4 ose ekuivalent 
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  Modulet bazë 
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Metoda e intervistës për azil 

Qëllimi i këtij moduli është të përgatisë zyrtarët e azilit 
të kryejnë një intervistë personale për azil duke 
përdorur metodën e intervistës për azil për të 
mbledhur informacion të mjaftueshëm, të 
përshtatshëm dhe të besueshëm për të vlerësuar një 
kërkesë. 

Ky modul fokusohet në metodën e intervistës për azil 
– protokolli i strukturuar i intervistës i përcaktuar nga 
EUAA-ja që bazohet në kërkime në lidhje me 
protokollet e strukturuara të intervistave në fusha të 
tjera, si psikologjia, ligji dhe studimet sociale. Ky 
modul i përshtat këto protokolle me karakteristikat 
specifike të intervistës personale dhe të procedurës 
së azilit. Fokusi vendoset në pesë fazat e metodës së 
intervistës për azil të EUAA-së (përgatitja; hapja; 
tregimi i lirë; eksplorimi; dhe mbyllja) dhe si të 
menaxhohen faktorët psikologjikë, kulturorë dhe 
mjedisorë që mund të ndikojnë në procesin e 
intervistës. Moduli pasqyron kërkesat e përcaktuara 
në Direktivën e Kualifikimeve dhe fokusohet në rastet 
që nuk mbështeten në aplikime komplekse të aftësive 
të intervistimit. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të analizoni faktorët që mund të ndikojnë në 
intervistën personale për azil dhe identifikoni 
strategjitë për trajtimin e tyre 

2. Të analizoni një rast që ka të bëjë me azilin për të 
planifikuar dhe përgatitur një intervistë personale 
për azil 

3. Të aplikoni dhe përshtatni teknikat e intervistës 
për t’u siguruar që të mblidhet informacioni 
përkatës nga një aplikant për mbrojtje 
ndërkombëtare 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (mësimi në internet, ballë për ballë dhe i 
pavarur). Mësimi në internet përdor aktivitete 
mësimore që vlerësojnë progresin drejt rezultateve 
mësimore dhe sesionet ballë për ballë fokusohen në 
elementë kompleksë që kërkojnë diskutim dhe 
praktikë fizike. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Zyrtarët e azilit  

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 6 

 

KOHËZGJATJA 
20 deri 30 orë mësim 
në internet, 2 ditë 
sesione ballë për ballë, 
7 deri 8 orë mësim i 
pavarur (lexime 
thelbësore) dhe 3 orë 
detyra vlerësimi 

 

GJUHËT 
Anglisht dhe 
portugalisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2021) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Të ketë kaluar me 
sukses Përfshirja, Puna 
me një përkthyes dhe 
Hyrje në konceptin e 
vulnerabilitetit OSE të 
paktën 9 muaj përvojë 
pune si oficer rasti. Si 
kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK Niveli 
5 ose ekuivalent 
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Strategjia e vlerësimit bazohet në dy vlerësime në 
fund të modulit. Vlerësimi i parë mat gamën e gjerë të 
njohurive dhe aftësive të nevojshme për kryerjen e 
një interviste, duke përfshirë faktorët psikologjikë, 
kulturorë dhe mjedisorë që mund të ndikojnë në 
intervistën personale për azil. Vlerësimi i dytë ndjek 
një simulim të pesë fazave të metodës së intervistës 
për azil dhe bazohet në një studim rasti për t’u 
siguruar që vlerësimi të përfaqësojë detyrat e punës. 
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Vlerësimi i provave 

Qëllimi i këtij moduli është të përvijojë njohuritë, 
aftësitë dhe atributet e nevojshme për të aplikuar 
metodën e strukturuar të EUAA-së për vlerësimin e 
provave kur vlerësohet një kërkesë për mbrojtje 
ndërkombëtare, në mënyrë që të reduktohet rreziku i 
subjektivitetit në rastet individuale. 

Ky modul eksploron se si vërtetohen faktet materiale 
të një rasti përmes mbledhjes, ekzaminimit dhe 
krahasimit të provave të disponueshme.  Ai 
përshkruan aspektet teorike dhe legjislacionin 
përkatës nga një këndvështrim praktik dhe aplikon 
metodologjinë e vlerësimit të provave që mbështetet 
në tre hapat e ndryshëm të mbledhjes së 
informacioneve, vlerësimit të besueshmërisë dhe 
vlerësimit të rrezikut. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të identifikoni faktet materiale dhe provat në një 
kërkesë për azil sipas metodës së strukturuar të 
EUAA-së për vlerësimin e provave 

2. Të kryeni vlerësimin e besueshmërisë për të 
vendosur nëse do të pranoni ose jo çdo fakt 
material në një kërkesë për azil sipas metodës së 
strukturuar të EUAA-së për vlerësimin e provave 

3. Kryeni vlerësimin e rrezikut për një kërkesë për 
azil sipas metodës së strukturuar të EUAA-së për 
vlerësimin e provave 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (mësimi në internet, ballë për ballë dhe i 
pavarur). Mësimi në internet përdor aktivitete 
mësimore që vlerësojnë progresin drejt rezultateve 
mësimore dhe sesionet ballë për ballë fokusohen në 
elementë kompleksë, duke ofruar një pasqyrë 
gjithëpërfshirëse të metodologjisë së vlerësimit të 
provave. 

Strategjia e vlerësimit bazohet në një vlerësim të 
vetëm në fund të modulit. Ai përbëhet nga një skenar 
rasti ku pjesëmarrësi në trajnim duhet të kryejë 
vlerësimin e provave të një kërkese për mbrojtje 
ndërkombëtare në përputhje me metodën e 
strukturuar të EUAA-së për vlerësimin e provave. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Zyrtarët e azilit 

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 6 

 

KOHËZGJATJA 
21 orë mësim në 
internet, 2 ditë sesione 
ballë për ballë, 10 orë 
mësim i pavarur (lexime 
thelbësore) dhe 8 orë 
detyra vlerësimi 

 

GJUHËT 
Anglisht, gjermanisht, 
kroatisht, sllovakisht 
dhe portugalisht 

 

VERSIONI 
Versioni 6 (2021) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Të ketë kaluar me 
sukses Përfshirja dhe 
Hyrje në konceptin e 
vulnerabilitetit OSE të 
paktën 1 vit përvojë 
pune si oficer rasti. Si 
kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK Niveli 
5 ose ekuivalent 
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Përfshirja 

Qëllimi i këtij moduli është t’u japë oficerëve të azilit 
njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të aplikuar 
kriteret e refugjatëve dhe të mbrojtjes plotësuese në 
rastet standarde për të përcaktuar nëse një aplikant ka 
nevojë për mbrojtje ndërkombëtare. 

Ky modul fokusohet në kompetencat e nevojshme për 
të kryer detyrat e zyrtarëve të azilit duke analizuar të 
gjitha kushtet e statusit të refugjatit dhe aplikimin e tyre 
në përputhje me Konventën për Refugjatët të vitit 1951 
dhe Direktivën e Kualifikimeve, së bashku me të gjitha 
kushtet e përcaktuara në Direktivën e Kualifikimeve për 
statusin e mbrojtjes plotësuese. Moduli pasqyron 
praktikën gjyqësore të BE-së dhe atë ndërkombëtare 
dhe fokusohet në rastet që nuk mbështeten në 
interpretimin kompleks të elementëve të të dyja 
përkufizimeve. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të analizoni çdo parakusht për statusin e refugjatit 
në përputhje me Konventën për Refugjatët dhe 
Direktivën e Kualifikimit në rastet standarde 

2. Të analizoni çdo parakusht për mbrojtjen 
plotësuese sipas të drejtës ndërkombëtare dhe 
Direktivës së Kualifikimit në raste standarde 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore të 
ndërthurur (mësimi në internet, ballë për ballë dhe i 
pavarur). Mësimi në internet përmban aktivitete 
mësimore dhe përmbajtje interaktive, dhe sesionet ballë 
për ballë fokusohen në aplikimin e njohurive dhe 
aftësive të fituara përmes aktiviteteve të ndryshme 
mësimore dhe studimeve të rasteve. 

Strategjia e vlerësimit bazohet në një vlerësim të vetëm 
në fund të modulit. Pyetjet bazohen në skenarë dhe 
vlerësojnë elementet e të dyja rezultateve mësimore. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Zyrtarët e azilit 

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 6 

 

KOHËZGJATJA 
15 orë mësim në 
internet, 1,5 ditë 
sesione ballë për 
ballë, 15 orë mësim i 
pavarur (lexime 
thelbësore) dhe 2 orë 
detyra vlerësimi 

 

GJUHËT 
Anglisht, portugalisht 
dhe sllovenisht 

 

VERSIONI 
Versioni 5 (2021) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET 
PARAPRAKE PËR 
PJESËMARRJEN 
Të ketë kaluar me 
sukses modulin Hyrje 
në kuadrin ligjor për 
të drejtat themelore 
dhe mbrojtjen 
ndërkombëtare në BE 
OSE të paktën 2 muaj 
përvojë pune si oficer 
rasti. Si kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK 
Niveli 5 ose 
ekuivalent 
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Itinerari i trajnuesit 



AGJENCIA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR AZILIN 

 

Modulet bazë për azilin 

Ky kurs synon t’u ofrojë trajnuesve të moduleve bazë 
të EUAA-së praktikat më të mira, teknika shtesë dhe 
strategji didaktike. 

Ky kurs fokusohet në sfidat kryesore që mbulojnë disa 
sektorë me të cilat përballen pjesëmarrësit në trajnim 
në modulet bazë Përfshirja, Metoda e intervistës për 
azil dhe Vlerësimi i provave. Kursi pasqyron parimet e 
përcaktuara në acquis-in e BE-së për azilin dhe u ofron 
trajnuesve shembuj dhe strategji praktike për të 
trajtuar çështje komplekse. Ky kurs është gjithashtu një 
mundësi për trajnuesit e moduleve bazë të EUAA-së 
për të praktikuar dhe diskutuar sfidat e përbashkëta 
dhe për të ndarë zgjidhjet e përbashkëta. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të identifikoni dhe zbatoni strategji për të 
trajtuar dhe përmirësuar sfidat më të 
zakonshme me të cilat përballen pjesëmarrësit 
në trajnim në modulet bazë të EUAA-së 

2. Të paraqisni modulin e specializimit të 
trajnuesit si pjesë përbërëse të një procesi më 
të madh vendimmarrjeje 

3. Të zbatoni parimet dhe aftësitë e nevojshme 
për realizimin e detyrave dhe funksioneve të 
një trajnuesi të modulit bazë 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul nuk vlerësohet. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Trajnuesit e moduleve 
bazë të EUAA-së  

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
8 orë mësim në 
internet dhe 1,5 ditë 
sesione ballë për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Të jetë trajnues i 
moduleve bazë OSE të 
ketë kaluar vlerësimet 
e të gjitha moduleve 
bazë 
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Si të bëheni një vlerësues i EUAA-së 

Qëllimi i këtij moduli është t’u ofrojë vlerësuesve të 
ardhshëm njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të 
kryer vlerësime të drejta dhe të forta në kontekstin e 
trajnimit të EUAA-së. 

Ky modul fokusohet në elementë të ndryshëm të 
vlerësimeve dhe verifikimeve. Ai përbëhet nga 
aktivitete mësimore dhe simulime që pasqyrojnë 
pjesë të detyrave të vlerësuesit dhe plotësojnë 
rrugëtimin mësimor. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të vlerësoni me notë dhe verifikoni vlerësimet e 
të mësuarit sipas kritereve të shënjimit 

2. Të arsyetoni notën me të cilën janë vlerësuar 
pjesëmarrësit në trajnim nëpërmjet komenteve 
formuese 

3. Të identifikoni rolin e vlerësuesit në sigurimin e 
cilësisë së vlerësimeve 

 

Ky modul ofrohet në internet dhe është pjesë e 
detyrueshme e programit për t’u bërë një trajnues i 
certifikuar nga EUAA-ja. Moduli është gjithashtu i 
disponueshëm si seminar ballë për ballë prej 1,5 
ditësh, duke përfshirë një vlerësim përmbledhës një 
orë të gjatë. 

Strategjia e vlerësimit ndahet në dy pjesë. Pjesa e 
parë është një provim me libër të hapur me pyetje me 
disa alternativa dhe pjesa e dytë është një vlerësim 
praktik. Të dyja pjesët vlerësojnë drejtpërdrejt 
elementët e tre rezultateve mësimore. 

Ky modul shpërndahet, si rregull, së bashku me BET 
me emrin: Si të bëheni një trajnues dhe vlerësues i 
EUAA-së (BETA) 

 

GRUPET E SYNUARA 
Personat e përfshirë në 
vlerësimin e moduleve të 
trajnimit të certifikuara 
nga EUAA-ja dhe 
verifikimin e notave 

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 6 

 

KOHËZGJATJA 
Për versionin në internet: 
7 orë mësim në internet, 
30 minuta mësim i 
pavarur (lexime 
thelbësore) dhe 90 
minuta detyra vlerësimi 
Për versionin ballë për 
ballë: 1,5 ditë duke 
përfshirë 1 orë detyra 
vlerësimi 

 

GJUHËT 
Anglisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Të ketë plotësuar 
modulin Si të bëheni 
trajnues i EUAA-së. Si 
kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK Niveli 5 
ose ekuivalent 
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Si të bëheni trajnues i EUAA-së 

Qëllimi i këtij moduli është të përgatisë trajnuesit e 
ardhshëm të EUAA-së për të aplikuar një qasje me në 
qendër pjesëmarrësin në trajnim, për të eksploruar 
teknikat e trajnimit dhe për të menaxhuar sfidat e 
zakonshme që ndodhin gjatë trajnimit. 

Ky modul fokusohet në narrativën e tregimit të aplikuar, 
skenarë realë të degëzimit dhe elementë me bazë loje 
(d.m.th., vlerësimi me pikë, distinktivë për vlerësimin e 
arritjeve mësimore) që gjenden në disa module të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. Duke përdorur raste 
studimore dhe shembuj praktikë të praktikave të mira të 
suksesshme, ai trajton gjithashtu skenarë realistë që 
trajnuesit e EUAA-së hasin në rolin e tyre. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të përshkruani qasjen me në qendër pjesëmarrësin 
në trajnim në kontekstin e trajnimit të EUAA-së 

2. Të përgatiteni për ofrimin e trajnimit për trajnimin e 
EUAA-së dhe në përputhje me një qasje me në 
qendër pjesëmarrësin në trajnim 

3. Të shpjegoni teknikat për të lehtësuar dhe nxitur 
mësimin profesional, në një sërë mjedisesh 
mësimore 

4. Të menaxhoni sfidat gjatë procesit mësimor 

5. Të identifikoni rolin dhe përgjegjësitë e trajnuesit në 
sigurimin e cilësisë së trajnimit 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore të 
ndërthurur (mësimi në internet, ballë për ballë dhe i 
pavarur). Mësimi në internet përdor një qasje mësimore 
me bazë loje që vlerëson progresin drejt rezultateve 
mësimore dhe sesionet ballë për ballë fokusohen në 
elementë kompleksë që kërkojnë diskutim. 

Ky modul nuk vlerësohet dhe si rregull shpërndahet së 
bashku me modulin Si të bëheni një vlerësues i EUAA-së 
me emrin Si të bëheni një trajnues dhe vlerësues i 
EUAA-së (BETA). 

 

GRUPET E SYNUARA 
Trajnuesit e ardhshëm 
të Kurrikulës Evropiane 
mbi Azilin 

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 6 

 

KOHËZGJATJA 
8 orë mësim në 
internet, 1,5 ditë 
sesione ballë për ballë 
dhe 1 orë mësim i 
pavarur (lexime 
thelbësore) 

 

GJUHËT 
Anglisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Si kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK 
Niveli 5 ose ekuivalent 
DHE një vit përvojë 
profesionale në fushën 
e azilit dhe/ose të 
pritjes 
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Hyrje në instruktim 

Ky kurs synon t’u ofrojë trajnuesve dhe ekspertëve të 
lartë një paketë mjetesh bazë për t’u njohur me nismat 
e instruktimit në një mjedis individual dhe në grup. 

Ky kurs fokusohet te kuptimi i natyrës së instruktimit 
dhe si ta dallojmë atë nga teknikat e tjera të ndërhyrjes 
siç janë trajnimi ose mentorimi. Kursi gjithashtu 
eksploron instruktimin si një qasje për përcaktimin dhe 
arritjen e objektivave dhe zgjerimin e njohurive dhe 
aftësive të nevojshme për të aplikuar teknikat dhe 
mjetet e zgjedhura bazë të instruktimit. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të planifikoni dhe zbatoni një qasje dhe teknika 
instruktimi për të arritur një përfundim kuptimplotë, 
të orientuar drejt veprimeve 

2. Të aplikoni në mënyrë selektive teknika për të 
garantuar përmirësimin dhe zhvillimin e 
vazhdueshëm si trajnues në një proces afatgjatë 

 

Ky kurs ofrohet përmes një metodologjie mësimore të 
ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi në 
internet përmban aktivitete mësimore dhe përmbajtje 
interaktive rreth instruktimit, dhe sesionet ballë për 
ballë fokusohen në aplikimin e njohurive dhe aftësive 
të fituara përmes aktiviteteve të ndryshme mësimore. 

Ky modul nuk vlerësohet. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Trajnuesit dhe 
ekspertët e lartë të 
Kurrikulës Evropiane 
mbi Azilin 

 

NIVELI I KEKS 
Niveli 6 

 

KOHËZGJATJA 
10 orë mësim në 
internet dhe 3 ditë 
sesione ballë për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Si kërkesë për 
pjesëmarrjen, çdo 
kualifikim në KEK 
Niveli 5 ose ekuivalent 
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Përfshirja - e avancuar 

Qëllimi i këtij moduli është t’u japë zyrtarëve të azilit 
udhëzime të strukturuara dhe të detajuara për çështje 
komplekse interpretuese në lidhje me kualifikimin për 
mbrojtje ndërkombëtare. 

Ky modul fokusohet në aspekte më komplekse të 
kualifikimit për mbrojtje ndërkombëtare në lidhje me 
aktet e persekutimit, arsyet e persekutimit, dëmtimin e 
rëndë (mbrojtja dytësore) dhe mbrojtjen nga 
persekutimi ose dëmtimi serioz. Ai vlerëson në mënyrë 
kritike punën e oficerëve të çështjeve të azilit në 
kontekstin e praktikës kombëtare dhe jurisprudencës 
që lidhet me CEAS, ndërsa zbaton konkluzionet e 
nxjerra nga puna e Gjykatës së Drejtësisë së Bashkimit 
Evropian (GJDBE-së) dhe Gjykatës Evropiane e të 
Drejtave të Njeriut. Ky modul eksploron gjithashtu një 
metodë të interpretimit të ligjit të BE-së dhe ligjit të 
mbrojtjes ndërkombëtare në mungesë të udhëzimeve 
të GJED-së kur përballen me çështje komplekse 
interpretuese që lidhen me kualifikimin për mbrojtje 
ndërkombëtare. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të vlerësoni në mënyrë kritike punën në 
kontekstin e praktikave të shteteve të ndryshme 
anëtare dhe praktikës gjyqësore të lidhur me 
CEAS 

2. Të zbatoni konkluzionet e nxjerra nga 
jurisprudenca evropiane, kryesisht nga praktika 
gjyqësore e GJED-së dhe praktika gjyqësore e 
Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut 

3. Të trajtoni çështjet që mund të interpretohen 
ndryshe që lidhen me kualifikimin për mbrojtje 
ndërkombëtare në përputhje me metodën e 
GJED-së për interpretimin e legjislacionit të BE-së, 
në mungesë të udhëzimeve të drejtpërdrejta të 
GJED-së 

4. Të jepni udhëzime të strukturuara dhe të 
detajuara për çështje komplekse interpretuese që 
lidhen me kualifikimin për mbrojtje 
ndërkombëtare 

 

 

GRUPET E SYNUARA 
Zyrtarët e azilit 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
30 orë mësim në 
internet dhe 2 ditë 
sesione ballë për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, rusisht dhe 
gjermanisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2017) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Në vitin 2023, ky modul do të përditësohet si pjesë e 
ristrukturimit të Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 
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Intervista me Fëmijët 

Qëllimi i këtij moduli është t’u ofrojë zyrtarëve të rastit 
të azilit njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet e nevojshme 
për të kryer një intervistë personale profesionale dhe 
efektive me një fëmijë. 

Ky modul fokusohet në fazat e zhvillimit të fëmijëve, 
masat mbrojtëse ligjore dhe procedurale për fëmijët në 
procesin e mbrojtjes ndërkombëtare dhe teknikat e 
intervistimit të fëmijëve. Duke u përqendruar në 
interesat më të mira të fëmijës, ky modul shpjegon se 
si të vlerësohet pjekuria e fëmijës para dhe gjatë 
intervistës në mënyrë që të përshtatet intervista me 
pjekurinë dhe situatën e secilit fëmijë. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të kryeni një intervistë efektive me një fëmijë në 
kontekstin e mbrojtjes ndërkombëtare, duke 
respektuar interesat e tij ose të saj më të mira 

2. Të përshtatni intervistën me pjekurinë dhe situatën 
e fëmijës 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Në vitin 2023, ky modul do të zëvendësohet nga 
modulet e reja Fëmijët në procesin e azilit dhe 
Menaxhimi i rasteve me fëmijë. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e rastit të azilit 
që intervistojnë fëmijët 
aplikantë për mbrojtje 
ndërkombëtare 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
25 deri në 30 orë 
mësim në internet dhe 
2 ditë sesione ballë për 
ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, sllovakisht, 
polonisht, arabisht, 
turqisht, sllovenisht, 
rusisht dhe 
gjermanisht 

 

VERSIONI 
Versioni 4 (2018) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Intervista me personat vulnerabël 

Qëllimi i këtij moduli është që të përgatiten oficerët e 
rasteve të azilit për të marrë sa më shumë informacion 
të besueshëm që të jetë e mundur kur intervistojnë 
personat vulnerabël, për të ndjekur në mënyrë 
profesionale intervistën, për të mbrojtur një aplikant 
me nevoja të veçanta dhe për të përgatitur çështjen 
për hapat e ardhshëm në proces. 

Ky modul fokusohet në kuadrin ligjor dhe përkufizimin 
e vulnerabilitetit në kontekstin e një procedure 
mbrojtjeje ndërkombëtare. Ai trajton normat e 
aplikantit dhe mënyrën se si kuadri normativ mund të 
përdoret për të identifikuar dobësitë më të zakonshme 
dhe faktorët që pengojnë zbulimin gjatë intervistimit të 
aplikantëve për mbrojtje ndërkombëtare. Ky modul 
përfshin raste studimore të situatave të vështira të 
intervistës që përfshijnë aplikantë vulnerabël dhe si të 
kujdeset për veten pas një interviste të tillë. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të kryeni një intervistë me një person vulnerabël, 
duke marrë parasysh kontekstet ligjore, 
procedurale dhe sociale që lidhen me 
azilkërkuesin 

2. Të identifikoni nevojat e veçanta procedurale dhe 
efektin që mund të kenë në aplikimin për mbrojtje 
ndërkombëtare 

3. Të zbatoni një qasje të përshtatshme për hartimin 
e raportit dhe lehtësimin e nxjerrjes së 
informacionit nga një azilkërkues në situatë 
vulnerabël 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Në vitin 2023, ky modul do të përditësohet si pjesë e 
ristrukturimit të Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e rastit të azilit 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
25 deri në 30 orë 
mësim në internet dhe 
2 ditë sesione ballë për 
ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, gjermanisht, 
sllovakisht, turqisht, 
greqisht, polonisht, 
arabisht, spanjisht, 
rumanisht, rusisht, 
maqedonisht dhe 
portugalisht 

 

VERSIONI 
Versioni 4 (2018) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Modulet për vendin e origjinës 



AGJENCIA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR AZILIN 

 

Informacionet për vendin e origjinës 

Qëllimi i këtij moduli është të fuqizojë kërkuesit për 
COI (informacionet për vendin e origjinës) dhe oficerët 
e rasteve të azilit për të arritur standardet e cilësisë të 
COI, gjë që është thelbësore për të siguruar 
informacion me cilësi të lartë për vendet e origjinës. 

Ky modul përshkruan rolin e informacionit rreth vendit 
të origjinës (COI) në procedurat e mbrojtjes 
ndërkombëtare. Ai ofron një përmbledhje se si të 
zhvillohen pyetjet e COI nga një rast, dhe si të 
përzgjidhen, vlerësohen dhe vërtetohen burimet dhe 
informacionet, si dhe aftësitë praktike të kërkimit për 
temat e COI. Moduli trajton gjithashtu mënyrën se si të 
prezantohen më së miri kërkimet për COI, hartimi i 
pyetjeve të COI dhe rishikimi i produkteve të COI. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të gjeni informacion përkatës, të saktë dhe të 
balancuar për vendet e origjinës nga burime të 
besueshme 

2. Të prezantoni informacionin në mënyrë 
transparente dhe të gjurmueshme 

3. Të kryeni një rishikim nga kolegët të një produkti 
COI 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Studiuesit dhe oficerët 
e rasteve të azilit për 
informacionin për 
vendin e origjinës 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
20 orë mësim në 
internet dhe 2 ditë 
sesione ballë për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht dhe 
gjermanisht 

 

VERSIONI 
Versioni 5 (2019) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Informacioni për vendin e origjinës 

Qëllimi i këtij moduli është të ndihmojë përdoruesit e 
databazës së MedCOI të kuptojnë qëllimin e 
databazës dhe rolin e MedCOI në fushën e mbrojtjes 
ndërkombëtare. Pjesëmarrësit në trajnim duhet të 
plotësojnë trajnimin bazë të MedCOI përpara se të 
fillojnë trajnimin e avancuar të MedCOI. 

Ky modul fokusohet në databazën mjekësore të vendit 
të origjinës (MedCOI). Ai përbëhet nga dy drejtime të 
ndryshme mësimore: një modul bazë i cili fokusohet në 
mënyrën e kërkimit të databazës së MedCOI dhe 
interpretimin e informacionit të gjetur në përgjigjet e 
pyetjeve, dhe një modul të avancuar që fokusohet në 
zhvillimin e pyetjeve specifike për rastin dhe nisjen e 
një kërkese për MedCOI. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të përshkruani qëllimin dhe rolin e MedCOI në 
procedura të ndryshme 

2. Të përshkruani standardet ligjore dhe praktikat e 
ndryshme në shtetet anëtare të BE-së 

3. Të shpjegoni ndryshimet midis COI të 
përgjithshme dhe MedCOI 

4. Të formuloni pyetje të besueshme, kërkoni dhe 
interpretoni informacione mbi MedCOI në 
databazën e MedCOI 

5. Të nisni një kërkesë individuale 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Studiuesit e 
informacioneve për 
vendin e origjinës dhe 
oficerët e tjerë që 
punojnë me 
informacionin 
mjekësor për vendin e 
origjinës (MedCOI) 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
10 deri në 12 orë 
mësim në internet për 
MedCOI Bazë dhe 1,5 
ditë sesione ballë për 
ballë dhe 15 orë mësim 
në internet për 
MedCOI të Avancuar 

 

GJUHËT 
Anglisht 

 

VERSIONI 
Versioni 2 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Rregullorja e Dublinit III 

Qëllimi i këtij moduli është t’u ofrojë zyrtarëve që 
punojnë në Njësinë e Dublinit aftësitë dhe njohuritë e 
nevojshme për të aplikuar rregulloren e Dublinit III në 
përputhje me acquis-in e BE-së për azilin dhe në 
përputhje me instrumentet ligjore ndërkombëtare të të 
drejtave të njeriut. 

Ky modul fokusohet në funksionin bazë dhe 
fushëveprimin e sistemit të Dublinit dhe rregullat dhe 
procedurat përkatëse. Ai i ndihmon pjesëmarrësit të 
familjarizohen me sistemin Eurodac (databaza e 
gjurmëve të gishtave të azilit të BE-së) dhe rrjetin 
elektronik DubliNet. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të përcaktoni shtetin anëtar përgjegjës duke 
zbatuar kriteret e përgjegjësisë dhe rregullat 
procedurale dhe duke përdorur mjetet e 
përcaktuara në rregulloren e Dublinit dhe 
rregulloren zbatuese të saj 

2. Të identifikoni situatat ku duhet të merren 
parasysh shmangia nga zbatimi mekanik i 
rregullores së Dublinit dhe përshkruani një zgjidhje 
të arsyetuar për situatën 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Përditësimi i radhës është planifikuar nëse miratohet 
rregullorja për menaxhimin e azilit dhe emigracionit. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Zyrtarët që punojnë në 
Njësinë e Dublinit 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
20 deri në 25 orë 
mësim në internet dhe 
2 ditë sesione ballë për 
ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, rumanisht, 
gjermanisht, çekisht, 
frëngjisht dhe 
sllovenisht 

 

VERSIONI 
Versioni 2.1 (2016) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Identifikimi i çështjeve që mund t’i përkasin procedurës 
së Dublinit 

Qëllimi i këtij moduli është t’u ofrojë pjesëmarrësve 
njohuritë dhe aftësitë e nevojshme për të ndihmuar në 
identifikimin e aplikantëve për mbrojtje ndërkombëtare 
të cilët mund të jenë subjekt i procedurës së Dublinit 
dhe për t’ia referuar rastet e tyre Njësisë së Dublinit. 

Ky modul fokusohet në të kuptuarit e rregullores së 
Dublinit III dhe aktorëve të përfshirë në procedurën më 
të gjerë të azilit, pa hyrë në detajet e sistemit të 
Dublinit. Ai synon autoritetet kombëtare të përfshira në 
procedurat e Dublinit nga këndvështrimi i specialistëve 
të ndryshëm, të tillë si oficerët e regjistrimit, oficerët e 
çështjeve, oficerët e pritjes dhe zyrtarët e azilit të 
përfshirë në dhënien e informacionit (p.sh. në pikat e 
zbarkimit), si dhe autoritetet lokale që mund të trajtojnë 
aplikantët për mbrojtje ndërkombëtare. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të përshkruani kriteret e përgjegjësisë dhe hapat 
kryesorë në procedurën e Dublinit sipas 
rregullores së Dublinit III dhe dispozitave 
përkatëse të rregullores Eurodac dhe rregullores 
së sistemit të informacionit të vizave 

2. Të identifikoni treguesit bazuar në kriteret e 
përgjegjësisë sipas rregullores së Dublinit III 

3. Të zbatoni teknikat e komunikimit për të mbledhur 
prova dhe për të ofruar informacion sipas 
rregullores së Dublinit III, në përputhje me 
udhëzimet e EUAA 

4. Të përcaktoni nëse një rast duhet t’i referohet 
Njësisë së Dublinit dhe, nëse po, cilat informacione 
të përfshini 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesioni ballë 
për ballë fokusohet në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e regjistrimit, 
oficerët e çështjeve 
dhe oficerët e pritjes 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
10 deri në 15 orë 
mësim në internet dhe 
sesion 1-ditor ballë për 
ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, italisht, 
spanjisht dhe 
rumanisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2020) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 



AGJENCIA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR AZILIN 
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Zbatimi i klauzolave të përjashtimit për personat që nuk 
meritojnë mbrojtjen ndërkombëtare 

Qëllimi i këtij moduli është të përgatisë zyrtarët e 
rasteve të azilit me njohuritë dhe aftësitë e kërkuara 
për të vlerësuar aplikimin e mundshëm të këtyre 
klauzolave të përjashtimit brenda procedurave për 
përcaktimin e kualifikimit për mbrojtje ndërkombëtare. 

Ky modul fokusohet në aplikimin e Nenit 1F të 
Konventës për Refugjatët të vitit 1951 dhe Neneve 12(2) 
dhe 17 të Direktivës së Kualifikimeve dhe pasqyron 
zhvillimet më të fundit në këtë fushë. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të identifikoni kuadrin ligjor përkatës të 
zbatueshëm për përjashtimin nga mbrojtja 
ndërkombëtare 

2. Të përcaktoni elementët që përbëjnë klauzolat e 
përjashtimit në kontekstin e mbrojtjes së 
refugjatëve dhe plotësuese 

3. Të përcaktoni faktet materiale dhe provat në 
kontekstin e dispozitave ligjore të zbatueshme 
për rastet e mundshme të përjashtimit 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e rastit të azilit 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
20 deri në 25 orë 
mësim në internet dhe 
1,5 ditë sesione ballë 
për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, sllovakisht, 
polonisht, sllovenisht, 
spanjisht dhe 
gjermanisht 

 

VERSIONI 
Versioni 5 (2020) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Fundi i mbrojtjes 

Qëllimi i këtij moduli është të përcaktojë njohuritë 
teorike dhe praktike të nevojshme për të përgatitur 
dhe shkruar një vendim mbi përfundimin e mbrojtjes. 

Ky modul fokusohet në dispozitat ligjore përkatëse 
dhe masat mbrojtëse procedurale që kanë të bëjnë me 
përfundimin e mbrojtjes. Trajton gjithashtu 
interpretimin e kushteve që çojnë në përfundimin e 
mbrojtjes siç përcaktohet në Direktivën e Kualifikimit. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të identifikoni arsyet për tërheqjen e mbrojtjes 
ndërkombëtare përmes vlerësimeve individuale 

2. Të zbatoni dispozitat dhe procedurat ligjore 
përkatëse në lidhje me përfundimin e mbrojtjes 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e rastit të azilit 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
20 deri në 30 orë 
mësim në internet dhe 
1,5 ditë sesione ballë 
për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, frëngjisht, 
polonisht, gjermanisht, 
rumanisht dhe 
spanjisht 

 

VERSIONI 
Versioni 5 (2018) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Identifikimi i rasteve të mundshme të përjashtimit 

Qëllimi i këtij moduli është t'u mundësojë zyrtarëve që 
punojnë në procedurat e azilit të jenë të vetëdijshëm 
për llojet e ndryshme të rasteve nga vende të 
ndryshme. 

Ky modul merret me identifikimin e rasteve të 
mundshme të përjashtimit në kontekstin e nenit 1F të 
Konventës së Refugjatëve të vitit 1951 dhe nenit 12(2) 
dhe nenit 17 të Direktivës së Kualifikimit. Ai fokusohet 
veçanërisht në rastet kur një person mund të 
konsiderohet potencialisht se nuk meriton mbrojtjen 
ndërkombëtare.  

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të shpjegoni rolin e identifikimit në procesin e 
përjashtimit dhe arsyetimin dhe objektivat pas 
përjashtimit nga mbrojtja ndërkombëtare 

2. Të identifikoni aktet e përjashtueshme dhe 
aktorët e mundshëm në kontekstin e procedurave 
të mbrojtjes ndërkombëtare 

3. Të njihni informacionin përkatës që shkakton 
ekzaminim të mëtejshëm kundër klauzolave të 
përjashtimit 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesioni ballë 
për ballë fokusohet në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e rasteve të 
azilit, oficerët e pritjes 
dhe oficerët e rastit të 
Dublinit 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
10 orë mësim në 
internet dhe sesion 1-
ditor ballë për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, polonisht, 
greqisht dhe 
gjermanisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2021) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Mungesa në kontekstin e azilit 

Qëllimi i këtij moduli është t’u mundësojë 
menaxherëve në kontekstin e azilit të zhvillojnë 
kompetenca që do t'i ndihmojnë ata të sigurojnë që 
departamentet e tyre të arrijnë standarde cilësie dhe 
nivele efikasiteti të mira, në përputhje me kërkesat 
ligjore ndërkombëtare dhe të BE-së. 

Ky modul mbulon aspekte të ndryshme teorike dhe 
praktike që lidhen me detyrat e përditshme të një 
menaxheri që punon në fushën e mbrojtjes 
ndërkombëtare. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

Të zbatoni teoritë, aftësitë dhe mjetet e lidershipit 
dhe menaxhimit në kontekstin e menaxhimit të 
azilit 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultatit mësimor dhe sesionet ballë 
për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Menaxherët, drejtorët 
dhe drejtuesit e 
ekipeve në kontekstin 
e azilit 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
20 orë mësim në 
internet dhe 2 ditë 
sesione ballë për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht 

 

VERSIONI 
Versioni 2 (2019) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Menaxhimi në kontekstin e pritjes 

Qëllimi i këtij moduli është t’u mundësojë 
menaxherëve në fushën e pritjes të zhvillojnë 
kompetenca që do t'i ndihmojnë ata të sigurojnë që 
departamentet e tyre të arrijnë standarde cilësie dhe 
nivele efikasiteti të mira, në përputhje me kërkesat 
ligjore ndërkombëtare dhe të BE-së. 

Ky modul mbulon aspekte të ndryshme teorike dhe 
praktike që lidhen me detyrat e përditshme të një 
menaxheri që punon në fushën e pritjes 

 

REZULTATET MËSIMORE 

Të aplikoni teoritë, aftësitë dhe mjetet e lidershipit 
dhe menaxhimit në kontekstin e pritjes 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultatit mësimor dhe sesionet ballë 
për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Menaxherët, drejtorët 
dhe drejtuesit e 
ekipeve të objekteve 
ose agjencive të pritjes 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
20 orë mësim në 
internet dhe 2 ditë 
sesione ballë për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, spanjisht dhe 
greqisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2020) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Modulet e pritjes 
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Pritja 

Qëllimi i këtij moduli është të trajtojë fazat e procesit të 
pritjes, duke përgatitur oficerët e pritjes për të 
identifikuar nevojat e veçanta të pritjes, për të punuar 
me grupet vulnerabël dhe për të trajtuar shëndetin 
mendor në kontekstin e pritjes.  

Ky modul mbulon trajnimin bazë që u nevojitet oficerëve 
të pritjes sipas Direktivës për Kushtet e Pritjes. Duke 
hedhur dritë mbi zhvillimet historike ndërkombëtare dhe 
kontekstin ligjor në të cilin janë zhvilluar kushtet aktuale 
të pritjes, ky modul fokusohet në rolin e oficerit të pritjes 
dhe gamën e aftësive të nevojshme, p.sh. vendosja e 
kufijve profesionalë, komunikimi në një mjedis 
ndërkulturor, puna me palët e interesuara dhe 
menaxhimi i konflikteve. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të shpjegoni kuadrin ligjor dhe organizativ për 
pritjen e aplikantëve për mbrojtje ndërkombëtare 

2. Të përshkruani elementët e fazave të ndryshme në 
procesin e pritjes 

3. Të identifikoni individët me nevoja të veçanta 
pritjeje dhe hartoni një ndërhyrje të personalizuar 

4. Të shpjegoni rolin dhe aftësitë profesionale të 
oficerëve të pritjes 

5. Të shpjegoni fushat e bashkëpunimit me aktorë të 
ndryshëm sipas roleve dhe përgjegjësive të tyre 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore të 
ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi në 
internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet ballë 
për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e pritjes në 
kontakt me aplikantët 
për mbrojtje 
ndërkombëtare 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
15 deri në 20 orë 
mësim në internet dhe 
2 ditë sesione ballë për 
ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, gjermanisht, 
greqisht, sllovakisht, 
kroatisht, frëngjisht, 
italisht, holandisht, 
rusisht, rumanisht, 
spanjisht, letonisht dhe 
lituanisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1.1 (2015) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Pritja e personave vulnerabël: identifikimi i 
vulnerabilitetit dhe sigurimi i mbështetjes fillestare 
(Blloku A)  

Ai gjithashtu përshkruan se si të ndërtohen raporte 
objektive që përshkruajnë vëzhgimet mbi 
vulnerabilitetin, parimet bazë të ndarjes së objekteve 
dhe dhomave për personat vulnerabël dhe dhënien e 
informacionit për personat vulnerabël. 

Ky modul fokusohet në konceptin e vulnerabilitetit në 
kontekstin e pritjes. Ai eksploron kategori të ndryshme 
të personave vulnerabël, treguesit e vulnerabilitetit 
dhe faktorët mbrojtës. Moduli trajton gjithashtu 
implikimet e vulnerabiliteteve për nevojat e pritjes, 
hapat fillestarë për të mbështetur aplikantët me nevoja 
të veçanta pritjeje, ndihmën e parë psikologjike, dhe 
paragjykimet bashkë me mënyrën e tejkalimit të tyre. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të përcaktoni treguesit e vulnerabilitetit, 
kategoritë e personave vulnerabël dhe implikimet 
e vulnerabiliteteve për nevojat e veçanta të pritjes 

2. Të aplikoni teknika dhe procedura për të 
identifikuar aplikantët për azil me nevoja të 
veçanta pritjeje dhe të vendosni se si të punoni 
me ta 

3. Të nisni mbështetjen për aplikantët me nevoja të 
veçanta pritjeje 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesioni ballë 
për ballë fokusohet në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Në vitin 2023, ky modul do të përditësohet si pjesë e 
ristrukturimit të Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e pritjes në 
kontakt me aplikantët 
për mbrojtje 
ndërkombëtare në 
sistemin e pritjes 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
20 deri në 30 orë 
mësim në internet dhe 
sesion 1-ditor ballë për 
ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, greqisht, 
çekisht, gjermanisht, 
sllovakisht, spanjisht, 
lituanisht dhe letonisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2020) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 

 

 



AGJENCIA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR AZILIN 

 

Pritja e personave vulnerabël: vlerësimi i nevojave dhe 
projektimi i ndërhyrjeve (blloku B)  

Qëllimi i këtij moduli është të pajisë zyrtarët e pritjes 
me të kuptuarit se si vulnerabilitetet ndikojnë në 
nevojat e pritjes. 

Ky modul fokusohet në rëndësinë e përfshirjes së 
nevojave që lindin nga vulnerabilitetet e aplikantëve 
në vendimet dhe veprimet në pritje. Ai gjithashtu 
shpjegon se si të kryhet një vlerësim i nevojave të 
veçanta të pritjes me një aplikant për mbrojtje 
ndërkombëtare dhe si të hartohen dhe rishikohen 
planet e pritjes personale në kontekstin e 
vulnerabiliteteve ekzistuese dhe në zhvillim. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të përshkruani ndikimin e mundshëm të 
dobësive specifike në nevojat e pritjes 

2. Të vlerësoni nevojat e veçanta të pritjes së 
aplikantëve duke aplikuar tre hapat kryesorë të 
vlerësimit të nevojave 

3. Të hartoni dhe rishikoni planet personale të 
pritjes të aplikantëve për azil në kontekstin e 
dobësive ekzistuese dhe në zhvillim. 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Në vitin 2023, ky modul do të përditësohet si pjesë e 
ristrukturimit të Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e pritjes në 
kontakt me aplikantët 
për mbrojtje 
ndërkombëtare në 
sistemin e pritjes 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
15 orë mësim në 
internet dhe 1,5 ditë 
sesion ballë për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, spanjisht, 
çekisht, gjermanisht, 
sllovakisht dhe 
lituanisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2020) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Përkthimi në kontekstin e pritjes 

Qëllimi i këtij moduli është të ndihmojë përkthyesit që 
punojnë në kontekstin e pritjes të fitojnë njohuri dhe 
aftësi për të kryer në mënyrë profesionale detyrat e 
tyre në mënyrë efikase dhe në përputhje me 
standardet ndërkombëtare. 

Ky modul ofron një pasqyrë të përgjithshme të 
kontekstit të pritjes me një shpjegim të fazave të 
ndryshme në procesin e pritjes dhe përkthimin kryesor 
që nevojitet gjatë pritjes. Ai trajton gamën e gjerë të 
situatave të ndryshme në të cilat duhet të punojnë 
përkthyesit gjatë pritjes, të tilla si përkthimi gjatë 
takimit social, përkthimi gjatë një takimi mjekësor, 
përkthimi gjatë mbështetjes psikologjike dhe përkthimi 
për një sesion informacioni në grup. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të përshkruani kontekstin dhe qëllimet e pritjes 
së aplikantëve për azil në Evropë 

2. Të shpjegoni rolin e një përkthyesi në terma të 
përgjithshme dhe, në veçanti, si përkthyes për 
azilkërkuesit gjatë pritjes 

3. Të aplikoni parimet dhe aftësitë e 
nevojshme për përkthim në terma të 
përgjithshme dhe në kontekstin e pritjes 

 

Moduli ofrohet në internet, duke mundësuar të 
mësuarit me ritëm të pavarur. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Përkthyesit që punojnë 
në kontekstin e azilit 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
15 orë mësim në 
internet  

 

GJUHËT 
Anglisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2022) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Regjistrimi i aplikuesve për mbrojtje ndërkombëtare 

Qëllimi i këtij moduli është të ofrojë njohuri dhe aftësi 
për të përpunuar regjistrimin e kërkesave për mbrojtje 
ndërkombëtare.  

Ky modul mbulon kuadrin ligjor mbi mbrojtjen 
ndërkombëtare me fokus në aksesin në procedurën e 
azilit dhe hapat e procesit të regjistrimit. Ai gjithashtu 
fokusohet te masat mbrojtëse për regjistrimin e 
aplikantëve me nevoja të veçanta dhe te teknikat e 
komunikimit për kryerjen e regjistrimit. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të përshkruani dispozitat kryesore ligjore të BE-
së mbi mbrojtjen ndërkombëtare, veçanërisht ato 
që lidhen me regjistrimin 

2. Të ndiqni hapat e ndryshëm të procesit të 
regjistrimit dhe aplikoni masat mbrojtëse 
procedurale për aplikantët me nevoja të veçanta 
gjatë regjistrimit 

3. Të përvetësoni një qasje të përshtatshme për 
komunikimin gjatë regjistrimit 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesioni ballë 
për ballë fokusohet në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e azilit dhe 
pritjes në kontakt me 
aplikantët për mbrojtje 
ndërkombëtare 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
15 orë mësim në 
internet dhe sesion 1-
ditor ballë për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, greqisht, 
italisht, gjermanisht, 
shqip dhe boshnjakisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1 (2020) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Risistemimi 

Qëllimi i këtij moduli është të ndërgjegjësojë oficerët e 
rasteve të azilit, zyrtarët e risistemimit dhe oficerët e 
tjerë që punojnë me risistemimin se çfarë është 
risistemimi, si mund të organizohet dhe si të 
menaxhohen fazat e ndryshme të procesit të 
risistemimit. 

Ky modul trajton aspektet kyçe të procesit të 
risistemimit, përkatësisht identifikimin e nevojave për 
risistemim nga Zyra e Komisionerit të Lartë të 
Kombeve të Bashkuara për Refugjatët dhe dorëzimin e 
dosjes së risistemimit në Shtetin Anëtar në fjalë. Ai 
gjithashtu eksploron përgatitjen dhe menaxhimin e 
misionit përzgjedhës, përzgjedhjen e dosjeve, 
orientimin para nisjes, transferimin dhe ofrimin e 
shërbimeve përkatëse pas mbërritjes për refugjatët e 
risistemuar. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të shpjegoni se si ta implementoni një proces të 
suksesshëm risistemimi 

2. Të identifikoni sfidat në procesin e risistemimit 

3. Të hartoni aktivitete risistemimi që funksionojnë 
siç duhet 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët e rasteve të 
azilit, oficerët e 
risistemimit dhe 
profesionistët e tjerë 
që punojnë me 
risistemimin 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
20 deri në 30 orë 
mësim në internet dhe 
2 ditë sesione ballë për 
ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, gjermanisht, 
spanjisht dhe 
rumanisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1.1 (2019) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Gjinia, identiteti gjinor dhe orientimi seksual 

Qëllimi i këtij moduli është të ofrojë një qasje praktike 
se si të zhvillohet më së miri një intervistë që 
mbështet zbulimin e çështjeve që lidhen me 
identitetin gjinor dhe orientimin seksual. 

Ky modul ofron një përmbledhje të normave që lidhen 
me gjininë, identitetin gjinor dhe orientimin seksual 
dhe eksploron se si këto norma ndikojnë te zyrtarët e 
rasteve dhe aplikantët kur rastet vlerësohen për 
mbrojtje ndërkombëtare. Ai trajton shkeljet e të 
drejtave të njeriut në lidhje me gjininë, identitetin 
gjinor dhe orientimin seksual, dhe kuadrin ligjor për 
t’u mundësuar specialistëve të kryejnë një vlerësim të 
provave që merr në konsideratë siç duhet veçoritë e 
pretendimeve që përfshijnë gjininë, identitetin gjinor 
dhe orientimin seksual. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

1. Të identifikoni gjininë, identitetin gjinor dhe 
faktorët e orientimit seksual kur përpunohet një 
kërkesë për mbrojtje ndërkombëtare 

2. Të shpjegoni se si përvojat në lidhje me dhe 
qëndrimet ndaj gjinisë, identitetit gjinor dhe 
orientimit seksual ndikojnë në mënyrën se si 
përpunohen kërkesat për mbrojtje 
ndërkombëtare 

3. Të aplikoni një qasje të përshtatshme për gjininë, 
identitetin gjinor dhe orientimin seksual kur 
përpunohet një kërkesë për mbrojtje 
ndërkombëtare 

 

Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që 
vlerësojnë progresin drejt rezultateve mësimore dhe 
sesionet ballë për ballë fokusohen në elementë 
kompleksë që kërkojnë diskutim. 

Në vitin 2023, ky modul do të përditësohet si pjesë e 
ristrukturimit të Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 

 

GRUPET E SYNUARA 
Zyrtarët e azilit 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
20 deri në 25 orë 
mësim në internet dhe 
2 ditë sesione ballë për 
ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, polonisht, 
sllovakisht, finlandisht, 
rusisht, frëngjisht, 
sllovenisht, turqisht 
dhe gjermanisht 

 

VERSIONI 
Versioni 1.1 (2015) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 

 

 



AGJENCIA E BASHKIMIT EVROPIAN PËR AZILIN 

 

Trafikimi i qenieve njerëzore 

Qëllimi i këtij moduli është të përgatisë oficerët që 
bien në kontakt me viktimat ose viktimat e mundshme 
të trafikimit të qenieve njerëzore me njohuritë dhe 
aftësitë e nevojshme për të zbuluar dhe trajtuar 
shenjat e trafikimit të qenieve njerëzore dhe për të 
përgatitur dhe kryer një intervistë për azil me një 
viktimë ose viktimë të mundshme të trafikimit të 
qenieve njerëzore. 

Ky modul përbëhet nga dy nivele. Niveli i parë rrit 
ndërgjegjësimin për viktimat ose viktimat e mundshme 
të trafikimit dhe eksploron njohuritë dhe aftësitë e 
nevojshme për të identifikuar viktimat e mundshme të 
trafikimit, së bashku me mënyrën se si të trajtohet 
kontakti fillestar. Niveli i dytë fokusohet te viktimat e 
trafikimit të cilët mund të kenë nevojë për mbrojtje 
ndërkombëtare. Ai shpjegon se si të përgatitet dhe 
zhvillohet një intervistë për azil me një viktimë ose 
viktimë të mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore 
dhe si t’i qasemi vendimmarrjes në një kërkesë për 
mbrojtje që përfshin një person të tillë. 

 

REZULTATET MËSIMORE 

Niveli 1: 

1. Të zbuloni shenjat e trafikimit të qenieve 
njerëzore 

2. Të shpjegoni se si të trajtoni kontaktin fillestar 
me një viktimë ose viktimë të mundshme të 
trafikimit të qenieve njerëzore 

 

Niveli 2: 

1. Të dini se si të përgatisni dhe zhvilloni një 
intervistë për azil me një viktimë ose viktimë të 
mundshme të trafikimit të qenieve njerëzore 

2. Të kuptoni se si t’i qaseni procesit të 
vendimmarrjes në një kërkesë për mbrojtje që 
përfshin një viktimë ose viktimë të mundshme 
të trafikimit të qenieve njerëzore 

 

 

GRUPET E SYNUARA 
Oficerët që bien në 
kontakt me viktima ose 
viktima të mundshme 
të trafikimit të qenieve 
njerëzore 

 

NIVELI I KEKS 
Nuk aplikohet 

 

KOHËZGJATJA 
18 deri në 20 orë 
mësim në internet për 
të dy nivelet dhe 2 ditë 
sesione ballë për ballë 

 

GJUHËT 
Anglisht, sllovakisht, 
gjermanisht, turqisht, 
italisht, arabisht, 
spanjisht dhe lituanisht 
(vetëm Niveli 1) 

 

VERSIONI 
Versioni 1.1 (2017) 

 

KËRKESAT DHE 
KUSHTET PARAPRAKE 
PËR PJESËMARRJEN 
Nuk aplikohet 
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Ky modul ofrohet përmes një metodologjie mësimore 
të ndërthurur (në internet dhe ballë për ballë). Mësimi 
në internet përmban aktivitete mësimore që vlerësojnë 
progresin drejt rezultateve mësimore dhe sesionet 
ballë për ballë fokusohen në elementë kompleksë që 
kërkojnë diskutim. 

Ky modul do të përditësohet si pjesë e ristrukturimit të 
Kurrikulës Evropiane mbi Azilin. 
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