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përdorim që mund të bëhet i informacionit të përmbajtur në të.. 
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Projekti “Youth Ambassadors of Non Formal Learning”  

Projekti “Ambasadorët e rinj të mësimit joformal” është një projekt për ngritjen e 

kapaciteteve që përfshin 11 partnerë nga vendet e programit dhe vendet e BB, që synon 

të promovojë pjesëmarrjen në aktivitetet e arsimit joformal dhe fuqinë e vlefshmërisë dhe 

njohjes së kompetencave të fituara jashtë mjedisit të arsimit formal nëpërmjet një 

metodologji inovative. 

 Më 20 dhjetor 2012, Këshilli i Bashkimit 

Evropian nxori një rekomandim (2012/C 

398/01) duke u kërkuar shteteve anëtare 

të zhvillojnë dhe fuqizojnë mënyrat e 

njohjes dhe vlefshmërisë së të mësuarit 

joformal. Që atëherë është bërë shumë 

në shtetet e ndryshme anëtare, por një 

punë e tillë nuk ka ndjekur të njëjtën 

rrugë kur bëhet fjalë për vendet fqinje të 

Ballkanit Perëndimor. 

Me projektin tonë, ne duam të marrim 

parasysh atë që është bërë deri më tani 

në këtë fushë, të hulumtojmë për 

praktikat më të mira dhe histori të suksesshme, dhe të përgatitemi për të shkuar në 

terren për të përforcuar rëndësinë e të mësuarit joformal. 

Në kuadër të këtyre veprimeve, ne duam të përfshijmë OJQ-të rinore (përgjegjëse 

për zhvillimin e aktiviteteve të NFL), institucionet publike (përgjegjëse për hartimin e 

politikave të dedikuara), kompanitë private të biznesit (që synojnë rritjen e njohurive 

dhe njohjen nga punëdhënësit për kompetencat e NFL) dhe, më e rëndësishmja, 

njerez te rinj. 

Pjesëmarrësit ndërmorën një udhëtim që zgjati për 2 vjet për të njohur praktikat më 

të mira ekzistuese për t'u transferuar në realitetet e tyre lokale, për të njohur të gjitha 

tiparet e rëndësishme të Mësimit Joformal dhe aplikimet e tyre praktike, për të 

mbledhur histori suksesi frymëzuese, për të zhvilluar të dedikuara mjetet dhe 

metodat dhe për t'u trajnuar për të punuar drejtpërdrejt në terren. 

Pjesëmarrësit ndërmorën një udhëtim që zgjati për 2 vjet për të njohur praktikat më të 

mira ekzistuese për t'u transferuar në realitetet e tyre lokale, për të njohur të gjitha tiparet 

e rëndësishme të Mësimit Joformal dhe aplikimet e tyre praktike, për të mbledhur histori 

suksesi frymëzuese, për të zhvilluar të dedikuara mjetet dhe metodat dhe për t'u trajnuar 

për të punuar drejtpërdrejt në terren. 
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 Në vijim të rekomandimeve të zhvilluara në ciklin e 5-të të Dialogut të Strukturuar, ky 

rrugëtim i çon ata të bëhen “Ambasadorë të të rinjve të të nxënit joformal”, duke vepruar 

në realitetet e tyre lokale, por edhe të aftë për të punuar transnacionalisht përmes krijimit 

të një rrjeti specifik të ambasadorëve të rinj që punojnë në sinergji në një mënyrë të 

qëndrueshme. 

Programi: Erasmus + Youth  

Erasmus+  është Programi i BE-së për arsimin, trajnimin, rininë dhe sportin, fusha 

kyçe që mbështesin qytetarët në zhvillimin e tyre personal dhe profesional. 

 Arsimi dhe trajnimi me cilësi të lartë, gjithëpërfshirës, si dhe mësimi informal dhe 

joformal, përfundimisht pajisin të rinjtë dhe 

pjesëmarrësit e të gjitha moshave me 

kualifikimet dhe aftësitë e nevojshme për 

pjesëmarrjen e tyre kuptimplotë në shoqërinë 

demokratike, mirëkuptimin ndërkulturor dhe 

tranzicionin e suksesshëm në tregun e 

punës. Programi menaxhohet nga Komisioni 

Evropian përmes Agjencisë Ekzekutive të 

Edukimit, Audiovizualit dhe Kulturës 

(Agjencia Ekzekutive, EACEA), e cila është përgjegjëse për zbatimin e Veprimeve 

të centralizuara të Erasmus +, siç është Ngritja e Kapaciteteve në kuadër të së cilës 

financohet ky projekt. 

Programi i kushtohet disa prioriteteve, si njohja dhe vlefshmëria e aftësive dhe 

kualifikimeve, përhapja e rezultateve të projektit që duhen shumëfishuar duke 

mbajtur një qasje të hapur. Dimensioni ndërkombëtar i veprimeve të tij, mbajtja si 

asete të rëndësishme shumëgjuhësia, përfshirja dhe barazia, dhe mbrojtja. dhe 

Siguria e pjesëmarrësve. 

Programi Erasmus +, si veprime kryesore, mbështet Lëvizshmërinë e Individëve, 

Bashkëpunimin për Inovacionin dhe Shkëmbimin e Praktikave të Mira dhe 

Mbështetjen për Reformën e Politikave, dhe i dedikohet një numri të madh 

individësh dhe subjektesh në vende të ndryshme jo vetëm në BE, por gjithashtu në 

zonat fqinje dhe në pjesën tjetër të botës. 

The Youth Chapter of  Erasmus + po ndjek objektivat e mëposhtëm, për të cilat 

synon edhe projekti ynë: 

• të përmirësojë nivelin e kompetencave dhe aftësive kyçe të të rinjve, duke 

përfshirë ata me më pak mundësi, veçanërisht nëpërmjet rritjes së mundësive të 

lëvizshmërisë së të mësuarit dhe nëpërmjet forcimit të lidhjeve ndërmjet fushës 

rinore dhe tregut të punës; 
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• të nxisë përmirësime cilësore në punën me të rinjtë, veçanërisht përmes 

bashkëpunimit të zgjeruar ndërmjet organizatave në fushën rinore dhe/ose palëve të 

tjera të interesuara; 

• plotësojnë reformat e politikave në nivel lokal, rajonal dhe kombëtar; 

• të rrisë dimensionin ndërkombëtar të aktiviteteve rinore dhe kapacitetin e 

punonjësve dhe organizatave rinore në mbështetjen e tyre për të rinjtë, veçanërisht 

përmes promovimit  të lëvizshmërisë dhe bashkëpunimit ndërmjet palëve të 

interesuara nga Programi dhe Vendet Partnere dhe organizatat ndërkombëtare. 

: 

 

Partneriteti YAMNFL 

 

Konsorciumi i “Ambasadorëve të të rinjve të mësimit joformal” përbëhet nga 11 partnerë, 

NGO (OJQ) që punojnë në fushën e punës rinore, arsimit dhe punësimit, të vendosur në 

11 vende të ndryshme në BE, vendet e para-anëtarësimit dhe Ballkanin Perëndimor. 

 

 

 

Kordinator: 

 

LDA Mostar – Bosnia & Herzegovina 

 

Partneret: 

 

•The Future Now Association  - Bullgari 

 

•Youth 4 Society - Shqiperi 

 

•Associazione TDM 2000 ODV – Itali 

 

•Turk Girisim ve Is Dunyasi Konfederasyonu - Turqi 

 

•NGO Iuventa - Serbi 
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•Asocijacija za demokratski prosperitet (ZID) – Mal i Zi 

 

•Center for Intercultural Dialogue – Maqedoni e Veriut 

 

•Kosovo Center of Diplomacy – Kosove 

 

•United Society of Balkans - Greqi 

 

•Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – Slloveni 

 

 

Manuali për “Ambasadorët e rinj” 

 

Ky publikim dëshiron të ofrojë këshilla, ide dhe mjete praktike për të rinjtë që 

dëshirojnë të marrin dhe të veprojnë në rolin e Ambasadorëve Rinor të Mësimit 

Joformal. 

Manuali është një nga rezultatet 

kryesore të projektit, pasi 

përfaqëson mënyrën për t'u 

përgatitur për të vepruar 

drejtpërdrejt me të rinjtë për t'i 

frymëzuar ata dhe për t'i 

udhëhequr ata në pjesëmarrjen në 

aktivitetet e bazuara në mësimin 

joformal, duke u ofruar atyre 

informacion mbi ndikimin e tyre 

aktual dhe si mund të marrin 

përfitime prej tyre, duke përfshirë 

njohjen sociale dhe formale të 

kompetencave që mund të fitojnë. 

Manuali përmban seksione të 

ndryshme që mund të jenë të dobishme, në mënyra të ndryshme, për të përgatitur një 

person të ri, të motivuar që të jetë gati për të marrë drejtimin e aktiviteteve të dedikuara 

për edukimin nga bashkëmoshatarët duke përdorur metodologjinë e Edukimit Joformal. 

Kjo perfshin: 

• Detaje rreth arsimit joformal, kuptimit dhe koncepteve të tij 
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• Ide, shembuj dhe përditësime në lidhje me njohjen e NFL në vende dhe kontekste 

të ndryshme 

• Asetet, vlerat dhe kompetencat e nevojshme për të qenë një Ambasador i mirë i 

Rinisë 

• Ide se si të tërhiqen të rinjtë dhe cilat grupe të synuara t'i drejtojnë aktivitetet 

• Ide për aktivitetet e mundshme për të përcjellë konceptet që lidhen me NFL dhe 

njohjen dhe vlefshmërinë e saj 

 

Ky manual duhet të konsiderohet si plotësues i informacionit të përmbajtur në 

paketën e botimeve të zhvilluara në kuadër të projektit “Ambasadorët e të rinjve të 

mësimit joformal”, i cili përfshin : 

 

- “Research on Validation and Recognition of Non Formal Learning in European 

Union, Western Balkans and Turkey”, prezanton  situatën  lidhur me këtë temë në 11 

vendet ku janë vendosur partnerët e projektit; 

- “Catalogue of inspiring stories about Non Formal Education”, mbledhja e 55 historive 

të të rinjve që arritën të gjenin drejtime të reja për jetën dhe karrierën e tyre 

personale dhe profesionale përmes pjesëmarrjes në aktivitetet e arsimit joformal; 

- “From recognition and validation to resolution of Non Formal Education”, një 

grumbullim sugjerimesh për zbatimin e politikave të reja për NFE në vende të 

ndryshme. 

 

Mësimi joformal: çfarë është? 

Dy konceptet e edukimit dhe të të nxënit janë të lidhura thellë: ndërsa i pari përfaqëson 

procesin e kalimit të njohurive, aftësive dhe vlerave përmes mjeteve dhe mjeteve të 

ndryshme, i dyti përfaqëson përvetësimin e kompetencave të tilla për një individ ose 

grup. Duke pasur parasysh këtë, ne duhet të bëjmë një dallim: 

- Arsimi formal është një sistem i strukturuar dhe i standardizuar për të ofruar mësim për 

individë dhe grupe të ndryshme, përgjithësisht përmes sistemit të krijuar nga një 

qeveri/institucion; 

- Të mësuarit joformal është një proces përmes të cilit një person ndërton njohuritë, 

aftësitë dhe vlerat e tij nga ndikimet dhe burimet arsimore në mjedisin e tij dhe nga 

përvoja e përditshme. 

Arsimi Joformal, në vend të kësaj, i referohet programeve dhe proceseve të planifikuara, 

të strukturuara të edukimit personal dhe social për të rinjtë, të dizajnuara për të 

përmirësuar një sërë njohurish, aftësish, kompetencash dhe qëndrimesh, jashtë 

kurrikulës formale arsimore. 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/CATALOGUE-ENG-4-web2.pdf
https://www.ldamostar.org/en/portfolio/youth-ambassadors-of-non-formal-learning-en/
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 Arsimi joformal është 
ajo që ndodh në vende 
të tilla si organizatat 
rinore, klubet sportive 
ose grupet e komunitetit 
ku të rinjtë takohen, për 
shembull, për të 
ndërmarrë projekte së 
bashku, apo edhe për të 
ndërmarrë të tjera 
dinamika apo veprime 
krijuese nën një program 
të strukturuar edukues. 

 

 

 

 

Karakteristikat e rëndësishme të arsimit jo-formal: 

• vullnetar 

• i arritshëm për të gjithë (idealisht) 

• një proces i organizuar me objektiva arsimore 

• pjesëmarrëse 

• me në qendër pjesemarresin (organizuar në bazë të nevojave të pjesëmarrësve) 

• për mësimin e aftësive për jetën dhe qytetarinë aktive 

• garantimi i një hapësire të sigurt për të mësuar dhe shprehur 

• bazuar në përfshirjen e të nxënit individual dhe grupor me një qasje kolektive 

• holistik dhe i orientuar drejt procesit 

• bazuar në përvojën dhe veprimin 

• jo hierarkike 

• stimulimi i një qasjeje dinamike dhe krijuese 

• bazuar në vetëvlerësim 
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Disa mendime të Ambasadorëve të Rinj dhe materiale rreth temës mund të gjenden 

këtu: https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45  

 

Për çfarë mund të jetë i dobishëm Arsimi Joformal? 

Arsimi joformal shpreh parimet thelbësore që duhet të jenë në qendër të të gjithë 
edukimit të mirë: 

 Ofron një hapësirë të sigurt për të mësuar aftësi ose informacione të reja. 
  Përmirëson aftësitë individuale dhe cilësinë e jetës duke frymëzuar dhe 

motivuar. 
 Stimulon kreativitetin dhe pjesëmarrjen duke qenë gjithëpërfshirës dhe 

pjesëmarrës 
 Ofron çlirim nga konkurrenca e zakonshme e arsimit formal 
 Ka lidhje me jetën e nxënësit dhe nevojat e shoqërisë 
 Është i përshtatshëm për nivelin e zhvillimit të nxënësit, me përmbajtje dhe 

përvoja të reja që prezantohen kur nxënësi është gati. Ai është i përqendruar 
te nxënësi dhe i orientuar gjatë gjithë jetës 

 Është fleksibël në atë që mësohet dhe si mësohet, dhe ndaj nevojave të 
nxënësve të ndryshëm dhe fleksibël ndaj stileve të ndryshme të të nxënit. 

 

 

Programet e arsimit joformal kanë potencialin të jenë jashtëzakonisht cilësore, sepse 
ato mund t'u përgjigjen më lehtë nevojave të individëve dhe grupeve specifike në 
komunitet. 

https://padlet.com/fgaviano/dp98t90f2nvysp45
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Arritjet që mund të arrihen përmes kompetencave të fituara të të mësuarit joformal: 

 

- Mundësi shtesë punësimi në fusha të ndryshme, duke marrë parasysh 

shumëllojshmërinë e përvojave të mbledhura, aftësinë për t'u përshtatur dhe 

menduar jashtë kutisë, të cilat janë aftësi të zakonshme të fituara përmes NFL, dhe 

shtesa e një grupi të ndryshëm aktivitetesh arsimore në të cilat punonjësi i 

mundshëm mori pjesë 

 

- Më shumë motivim për të ndjekur studime shtesë mbi një temë: shpesh NFL ofron 

ushqim për mendime të cilat na bëjnë të reflektojmë dhe të dëshirojmë të dimë më 

shumë për temat e dhëna, duke stimuluar vullnetin për të vazhduar për të kërkuar më 

shumë informacion dhe për të përdorur metodologji të tjera për të rritur njohuritë tona 

specifike dhe aftësitë 

 

- Opsionet e karrierës për të cilat nuk kemi menduar më parë, si për sa i përket 

punësimit, krijimit të një biznesi apo organizate vetjake, sipërmarrje sociale, aktivitete 

të ndryshme fitimprurëse apo jofitimprurëse. 

 

Përvetësimi i aftësive që janë të rëndësishme për jetën dhe zhvillimin personal, si 

vetëvlerësimi, komunikimi ndërkulturor, aftësia për t'u përshtatur, ndjeshmëria, 

mendësia gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme, menaxhimi i kohës etj. 

Në përgjithësi, Arsimi Joformal dhe Mësimi Joformal përfaqësojnë një pasuri të 

madhe nëse përdoren në mënyrë plotësuese me Eksperiencat tona Joformale dhe 

një rrugë të strukturuar mirë të Arsimit Formal. 

 

 

Rreth Njohjes së Arsimit Joformal 

Një nga çështjet kryesore që pengon pjesëmarrjen e të rinjve (dhe jo vetëm) në aktivitetet 

e të mësuarit joformal, është vështirësia për të njohur përparimin dhe arritjet e tyre. 

Për disa njerëz është menjëherë e qartë sesi pjesëmarrja në arsimin joformal mund të 

jetë një nxitje për jetën e tyre personale dhe profesionale, por disa të tjerë ende nuk 

mund të kuptojnë se si mund të përdoret një metodologji ku gjurmimi i qëllimeve të 

arritura bazohet në vetëvlerësim. rritja e punësueshmërisë së tyre, fuqizimi i njohurive të 

tyre për tema të caktuara ose rritja e kënaqësisë personale. 

Për këtë arsye, ata kanë nevojë për kompetencat e tyre të përmirësuara (që do të thotë 

njohuri teorike, aftësi praktike dhe vlera dhe qëndrime) për të marrë një njohje të duhur. 
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Në vitin 2012, Këshilli i Bashkimit Evropian lëshoi një rekomandim për të gjitha shtetet 

anëtare për të krijuar një sistem kombëtar të vlefshmërisë së të mësuarit joformal dhe 

joformal bazuar në udhëzimet evropiane për njohjen. Ai gjithashtu nënvizoi se vendet 

anëtare duhet të përmirësojnë marrëdhëniet e ndërsjella midis arsimit, trajnimit dhe 

punësimit, dhe të ndërtojnë ura midis të mësuarit formal, joformal dhe joformal. 

Informacioni mbi udhëzimet e BE-së për sa i përket vërtetimit dhe njohjes së të mësuarit 

joformal dhe joformal mund të gjendet këtu:  

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073.  

Sot, politikat dhe praktikat e të mësuarit gjatë gjithë jetës po zhvillohen në mënyrë 

progresive në shumë vende dhe u bë gjithnjë e më e qartë se aftësitë, njohuritë dhe/ose 

kompetencat mund të fitohen edhe jashtë konteksteve formale arsimore. Për këtë, ka një 

nxitje në rritje dhe një proces të vazhdueshëm për të konsideruar aftësitë, njohuritë 

dhe/ose kompetencat e fituara në të nxënit joformal dhe joformal si një burim potencial të 

kapitalit njerëzor të pashfrytëzuar dhe për të gjetur mënyra për t'u dhënë atyre vlerën e 

duhur. 

 Në të vërtetë, ky proces nuk ka 
nevojë të zyrtarizohet shumë: disa 
qasje të lehta për njohjen e të 
mësuarit joformal dhe joformal 
shpesh konsiderohen në sistemet e 
vendeve të ndryshme, të tilla si vetë-
vlerësimi dhe/ose portofoli i 
kompetencave. 

Njohja e rezultateve të të nxënit 
joformal dhe joformal ka shkaktuar 
një zhvendosje të fokusit nga të 
mësuarit në vlerësim, nga inputet tek 
rezultatet. Përveç kësaj, ka pasur 
disa përparime të rëndësishme në 
vlerësimin e aftësive, njohurive 
dhe/ose kompetencave. Me pak fjalë, 
nuk është numri i viteve, as ku dhe 
kur, që njerëzit kanë mësuar ajo që 
ka rëndësi, por ajo që ata dinë ose 

mund të bëjnë. Ka të ngjarë që kjo së shpejti të ketë një ndikim në procedurat dhe 
metodologjitë e vlerësimit edhe në kontekstin e njohjes së të nxënit formal. 

Megjithatë, është gjithashtu e rëndësishme të nënvizohet se njohja nuk shkon vetëm në 
nivelin politik, që do të thotë të kesh një ligj të qartë që përcakton se si funksionon Arsimi 
Joformal, si vërtetohen arritjet e tij mësimore dhe çfarë rrugësh mund të hapin këto 
kompetenca. Do të thotë gjithashtu të marrësh një njohje sociale, ku shumica e njerëzve 
e kuptojnë vlerën e qartë të shtuar të saj, punëdhënësit e marrin parasysh kur vlerësojnë 
një punonjës të ri të mundshëm dhe kolegët në përgjithësi e vlerësojnë rolin e tij në një 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications/3073
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mënyrë pozitive dhe të dobishme në vend që të marrin parasysh humbjen e kohës. larg 
“gjërave më serioze”. 

Për më tepër, rëndësia e NFL nuk është e kufizuar në kontekstin e të mësuarit gjatë 
gjithë jetës. “Suksesi i saj aktual ka të bëjë ndoshta me faktin se ai paraqitet edhe si një 
mënyrë për të përmirësuar efiçencën e tregut të punës nëpërmjet rritjes së lëvizshmërisë 
së punëtorëve; dukshmëria e aftësive, njohurive dhe kompetencave; mundësitë për 
emigrantët etj. (Werquin 2008, 143). 

Një pamje e plotë e situatës aktuale në lidhje me rregullat, proceset, ligjet dhe njohjen 
dhe vlefshmërinë e Arsimit Joformal dhe kompetencave të fituara në mjediset e të 
mësuarit joformal dhe joformal mund të gjendet në publikimin e Ambasadorëve të të 
Rinjve të hulumtimit të dedikuar “Kërkime mbi Vlefshmërinë dhe Njohjen e Mësimi 
Joformal në Bashkimin Evropian, Ballkanin Perëndimor dhe Turqi”. 

Mund ta gjeni këtu: https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-
RESEARCH.pdf  

 

 

 

Të 

jesh    

Ambasador Rinor i NFL: çfarë do të thotë? 

Ambasadorët e rinj të arsimit joformal janë të rinj të trajnuar (mosha 18-30) të cilët mund të 

përdorin një qasje bashkëmoshatare për të ofruar përvojën e tyre për të frymëzuar të rinjtë e 

tjerë dhe palët përkatëse të interesit për t'i dhënë një kredit më të lartë dhe një përdorim më të 

mirë përvojave të NFL. 

Qëllimi i tyre përfundimtar është të promovojnë rolin e NFL në zhvillimin e kompetencave 

duke u nisur nga përvojat e tyre reale në terren, historitë e suksesshme dhe metodat e 

përkushtuara, duke qenë agjentë të ndryshimit në realitetin e tyre lokal dhe në zonën e tyre të 

Evropës. 

Të jesh Ambasadorë i Ri do të thotë: 

https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
https://www.ldamostar.org/wp-content/uploads/2021/02/YAMNFL-RESEARCH.pdf
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• Të jenë të moshës nga 18 deri në 30 vjeç për të qenë më pranë të rinjve të cilëve duhet t'u 

referohen. 

• Të ketë grumbulluar përvojë të mëparshme në pjesëmarrjen në aktivitetet e të mësuarit 

joformal, në nivel lokal dhe/ose ndërkombëtar 

• Të jenë të gatshëm dhe të motivuar për të shpjeguar dhe ndarë historitë personale dhe se si 

NFL ndryshoi jetën, karrierën, mundësitë e tyre 

• Të gatshëm për të përfaqësuar një model frymëzues për të rinjtë që marrin pjesë në 

aktivitetet e tyre 

• Zotërimi i grupit të aftësive dhe kompetencave të përshkruara në kapitullin vijues të këtij 

manuali, ose të qenit gati për të punuar në zhvillimin e tyre 

• Rrjetëzimi me ambasadorë të tjerë rinorë në nivel lokal dhe ndërkombëtar 

 

 Për më tepër, procesi për t'u 

përgatitur për t'u bërë 

Ambasador Rinor i NFL 

përbëhej nga hapa të ndryshëm: 

- Procesi i përzgjedhjes duke 

kontrolluar kërkesat dhe 

motivimin 

- Përgatitje nga OJQ-ja eksperte 

në vendin e banimit 

- Pjesëmarrja në një kurs 

trajnimi specifik për NFL, njohjen 

e tij dhe aftësitë dhe 

kompetencat për të qenë ambasador i të rinjve 

 

- Job Shadowing jashtë vendit prej 3 javësh në një OJQ tjetër rinore duke përdorur 

Arsimin Joformal 

- Pjesëmarrje në seminar për shkëmbimin e praktikave dhe përvojave të mira në lidhje 

me Mbështetjet e Punës dhe gjetjet e ndryshme 

- Kontrollimi i botimeve ekzistuese në lidhje me projektin, duke përfshirë këtë manual, 

Katalogun e tregimeve frymëzuese, Hulumtimin mbi gjendjen e artit të vërtetimit të NFL 

dhe dokumentin frymëzues për politikëbërjen 
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- Sigurimi i informacionit për të rinjtë në komunitetin lokal përmes pikave lokale të 

informacionit virtual dhe fizik 

- Përgatitja dhe organizimi i 4 punëtorive lokale në 4 komunitete të ndryshme me 

pjesëmarrjen e të rinjve dhe aktorëve përkatës 

- Puna si drejtues grupi për të rinjtë vendas në një shkëmbim ndërkombëtar rinor 

Kompetencat e nje Ambassadori rinor 

 
Kuptimi i përbashkët është se është e pamundur të arrihet shumëllojshmëria e 

njohurive, aftësive dhe vlerave që një Ambasador Rinor i përsosur i NFL duhet të 

zotërojë dhe zotërojë në mënyrë që të përmbushë misionin e tij/saj në një mënyrë të 

shkëlqyer. Gjithashtu, është e vështirë të bihet dakord për një listë të shkurtër të 

kompetencave, e cila duhet të zhvillohet nga një Ambasador i Rinisë dhe të lërë 

jashtë të tjerat. 

Prandaj, ne vendosëm të mos bëjmë një zgjedhje, por të nënvizojmë kompetencat e 

ndryshme të mundshme që Ambasadorët tanë të Rinisë renditën gjatë ngjarjeve të 

ndryshme që mbajtëm. 

Këtu mund ta gjeni: 

 

 Menaxhimi i Kohës 

 Truri i fortë 

  Empatia 

  Zemër e mirë 

 Qëndrueshmëria 

 Mënyrë jetese e shëndetshme 

 Fleksibilitet 

 Humor 

 Besueshmëria 

 Multitasking 

 Shkathtësi 

 Komunikimi 

 Aftësi dixhitale 

 Njohuri mediatike 

 Ndershmëria 

 Drejt-përpara 

  Durim 

 Mendje e hapur 

  Inovacioni 

 Motivimi 

 Vetëbesimi 

  Përgjegjësia 

  Udhëheqja 

  Menaxhimi i stresit 

  Menaxhimi i ekipit 

  Vizioni 

  Mendësi gjithëpërfshirëse 

  Kreativiteti 

  Zgjidhja e konfliktit 

  Njohuri rreth NFL (gjithashtu në 

aspektin e rregulloreve, ligjeve, etj.) 

  Vetëbesimi 

  Kompetenca sipërmarrëse 

  Frymëzimi 

  Planifikimi 

  Mendësia praktike 
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Për të marrë pak frymëzim se si t'i zhvilloni ose ndërtoni këto aftësi, mund të kontrolloni 

faqet e mëposhtme të internetit:   

https://www.elearning.tdm2000international.org/  

https://www.coursera.org/  

https://www.linkedin.com/learning/  

https://www.mindtools.com/ 

 

Ide për veprim – Si të tërheqim të rinjtë? 

Një diskutim që zgjati gjatë gjithë përgatitjes sonë ishte pikërisht ai: si ta bëjmë NFL 

tërheqëse për të rinjtë dhe si t'i bëjmë të rinjtë të marrin pjesë në të dhe të kuptojnë fuqinë e të 

mësuarit joformal? 

Disa kanë theksuar se është e rëndësishme të punohet me ata që nuk e shohin aspak tërheqës, 

në mënyrë që t'i përfshini në këtë aktivitet dhe të realizojnë vetë potencialin e tij. Nga ana 

tjetër, çështja mbetet, si mund ta marrim këtë kontakt të parë në mënyrë që të kemi më shumë 

njerëz që marrin pjesë në aktivitetet tona? 

1) Theksimi i aspekteve të rëndësishme të projekteve dhe aktiviteteve në arsimin joformal 

është thelbësor: 

 

https://www.elearning.tdm2000international.org/
https://www.coursera.org/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.mindtools.com/
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  Ndarja e përvojës personale; 

 Të mësuarit duke bërë; 

  Përmirësimi i aftësive personale; 

  Puna në mjedis multikulturor; 

  Hapësirë e sigurt që kemi gjatë punës në NFE; 

  Pranimi; 

  Toleranca; 

  Mjedisi gjithëpërfshirës; 

  Askush nuk ka mbetur pas; 

  Respekti dhe mirëkuptimi i ndërsjellë; 

  Përshtatja me nevojat individuale dhe mënyrat e të mësuarit; 

  Njerëz me mendje të hapur; 

  Mundësi për të qenë vetvetja pa gjykuar. 

 

1) Përdorimi i metodave dhe aktiviteteve interesante gjatë 
projekteve/veprimeve lokale, gjithashtu duke ndjekur projektet dhe 
mjetet e krijuara dhe të kryera tashmë 

 

• Krijimi i lojërave të tavolinës që mbulojnë tema të ndryshme të paraqitura përmes NFE-së, 

të tilla si lojërat ndërfetare të tavolinës të krijuara gjatë projektit të ndërtimit të kapaciteteve 

"Zhvillimi i mjeteve të reja fetare" -  http://inter-religious-tools.com  

  Kuize të tilla si ato të bëra përmes http://kahoot.it, sondazhe të paraqitura përmes  

http://mentimeter.com    dhe faqeve të tjera të internetit dhe platformave në internet që 

ju lejojnë të ndërveproni në mënyrë dixhitale me pjesëmarrësit dhe të zhvilloni 

kompetencat e tyre dixhitale. Shumë shembuj mund të gjenden këtu  http://y-o-l-

o.org/tools/  

 Teste dhe lloje të ndryshme kuize të personalitetit për të përfshirë dhe angazhuar të 

rinjtë. Për shembull, një test që tregon se çfarë lloj vullnetari jeni ju, i cili si rezultat 

përfundimtar u tregon atyre se cili projekt është për ta (Shkëmbimet Rinore, Kurse 

Trajnimi, Seminare, Mbështetja e punës, Korpusi Evropian i Solidaritetit) 

 Fushata online, krijimi i faqeve të ndryshme të internetit, nga projekti, Flashmob, 

shfaqje në rrugë, teatër në rrugë, kërcim, sport, aktivitete të tjera kreative, interesante 

dhe dinamike. 
 
 

http://inter-religious-tools.com/
http://mentimeter.com/
http://y-o-l-o.org/tools/
http://y-o-l-o.org/tools/
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3) Mbajtja e një promovimi dhe komunikimi tërheqës me të rinjtë 
 
• Promovimi në mediat sociale (Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat); 
• Krijimi i materialeve të ndryshme video dhe foto, sepse tekstet nuk janë aq 
interesante dhe tërheqëse, mund të përdoren vetëm përshkrime të shkurtra jo më të 
gjata se dy fjali; 
• Video në YouTube, transmetime të drejtpërdrejta dhe sesione informative; 
• Filma me projekte Erasmus+. Netë filmash ku njerëzit që kanë marrë pjesë më 
parë në ngjarjet dhe projektet Erasmus + flasin për përvojën e tyre dhe shfaqin 
videot e krijuara gjatë kursit të tyre të shkëmbimit ose trajnimit. 
• Ditë të hapura në vendet e arsimit formal për të promovuar aktivitetet e NFE-së; 
përmes komunikimit të drejtpërdrejtë me studentët në shkolla dhe universitete, të 
punojë me ta për të krijuar ngjarje publike për promovimin e aktiviteteve të të 
mësuarit joformal; 
• Përdorimi më i vogël i fletëpalosjeve dhe materialeve promovuese dhe pajisjeve më 
të dobishme si zinxhirë çelësash, libra, çanta, kapele, fasule, gota të ripërdorshme, 
etj; 
• Bibliotekë e gjallë me njerëz që kanë përjetuar më parë Shkëmbim Rinor, Kurse 
Trajnimi, ESC ose aktivitete lokale të NFE-së; 
• Bashkimi me iniciativat lokale dhe festivalet më të mëdha si: Festivali 
Ndërkombëtar i Selanikut (Helexpo), TIFF ( Festivali Ndërkombëtar i Filmit në 
Selanik), EXIT (festivali i muzikës në Novi Sad), Festivali Muzikor Kalaja - Kolpa 
(festivali i muzikës sllovene), 
Java Ndërkombëtare e Verës (Festivali Ndërkulturor i Sardenjës), Pivofest Prilep 
(festival i muzikës së Maqedonisë së Veriut) dhe të gjitha festivalet e tjera muzikore, 
sportive ose kulturore. Gjithashtu, ia vlen të krijohen stalla promovuese pranë 
stadiumeve kur zhvillohet një ngjarje sportive, ose gjatë ngjarjeve të tjera të mëdha 
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si paradat e KRENARISE ose Partitë e Shikimit të Eurovizionit për të ndarë materiale 
promovuese. 
 
 
 

Ide për veprim – Si ta tregoni historinë tuaj? 

Për të kuptuar më mirë se çfarë është tregimi dhe si të jesh efektiv me të, para së 

gjithash është e rëndësishme të kuptojmë se çfarë është komunikimi.  

Përkufizohet nga fjalori i Merriam Webster si një proces me anë të të cilit shkëmbehet 

informacioni midis individëve ose grupeve përmes një sistemi të përbashkët simbolesh, 

shenjash ose sjelljesh. Ai përfshin të paktën dy persona ose grupe njerëzish dhe mund të 

jetë ose verbal, jo verbal dhe/ose ndodh nëpërmjet përdorimit të mjeteve dhe mjeteve të 

ndryshme.   

 Nëpërmjet komunikimit, një 

dërgues po jep një mesazh 

të caktuar, i cili mund të 

jetë i qartë në mendjen e 

tij/saj, duke përdorur një 

kanal të caktuar për ta 

koduar atë dhe për ta 

drejtuar atë drejt një 

marrësi që duhet ta 

dekodojë atë dhe t'i dërgojë 

reagime dërguesit origjinal 

se si kjo mesazhi u mor. 

"Zhurma" e ndryshme 

mund të shqetësojë 

procesin e komunikimit dhe 

zgjedhja e mjeteve, 

kanaleve dhe mënyrave të përdorura për të komunikuar mund ta lehtësojë atë ose ta 

bëjë më të komplikuar kodimin dhe dekodimin e tij. 

10 “Bëj” për prezantime publike 

1) Jini të shkurtër dhe të saktë, mos humbni kohë në koncepte të kota 

2) Lidhu me audiencën 

3) Angazhoni audiencën me pyetje, ushtrime ose metoda të tjera 

4) Përdorni grafika, imazhe, video dhe përmbajtje të tjera interesante vizuale 
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5) Përballuni me audiencën dhe shikoni të gjithë të pranishmit 

6) Përdorni një gjuhë të thjeshtë, të kuptueshme, por të mirë dhe korrekte 

7) Kujdes nga gjuha e trupit tuaj dhe përdorni atë në mënyrë produktive 

8) Keni një strukturë të qartë në mendje dhe përdorni atë në fjalimin tuaj 

9) Shkruani një gjurmë për prezantimin tuaj dhe provojeni paraprakisht, ndoshta me dikë 

tjetër dhe kërkoni komente 

10) Shkoni me rrjedhën dhe përgatituni të improvizoni. 

Ambasadorët e të rinjve do të duhet të jenë të gatshëm të organizojnë seminare për 

arsimin joformal për të përfshirë të rinjtë, por gjithashtu, dhe më e rëndësishmja, për të 

ndarë me ta historinë e tyre personale lidhur me NFL dhe se si ajo ndikoi në jetën dhe 

karrierën e tyre. 

 Tregimi i historive personale është arti për të treguar histori për të angazhuar një 

audiencë.Tregimtari përcjell një mesazh, informacion dhe njohuri, në mënyrë argëtuese. 

Teknikat letrare 

dhe gjuha joverbale 

janë disa nga 

mjetet e tij. 

Joe Lambert, një 

lider në tregimin 

dixhital nga Shtetet 

e Bashkuara, 

identifikon 7 

rregullat e arta të 

mëposhtme për 

tregimin: 

 

 

 

 

• Përdorni një këndvështrim personal: të folurit në vetën e parë redukton distancën e 

audiencës 

• Propozoni përmbajtje tërheqëse: një strukturë befasuese, stimuluese e reflektimit dhe 

dhënies së përgjigjeve që nuk janë shumë të thjeshta 
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• Të lindin emocione: ndihmon në rregullimin e kujtesës dhe transferimin e mesazhit që 

dëshironi të jepni 

• Bëni ekonomi: me pak fjalë mund të transferoni shumë përmbajtje 

• Përdorni një ritëm që është adekuat për rrëfimin 

• Përdorni mirë zërin: toni dhe të tilla ndihmojnë rrëfimin 

• Përdorni një kolonë zanore adekuate: sipas zërit, muzika po zbaton narrativën. 

Konkluzione: 

Të jesh ambasador i të rinjve nuk është aspak një detyrë e lehtë. 

Kushdo që vendos të ndërmarrë këtë rrugëtim, duhet të ketë parasysh se rruga është 

plot sfida, se ajo ka nevojë për shumë përgatitje dhe zhvillim të aftësive dhe njohurive për 

veten për të transferuar kompetencat dhe, më e rëndësishmja, motivimin, te të tjerët. të 

rinjtë përmes të mësuarit nga bashkëmoshatarët. 

Nga ana tjetër, është një përgjegjësi e madhe, por edhe një shpërblim i madh të jesh në 

gjendje t'i bësh të rinjtë të apasionuar pas aktiviteteve të të mësuarit joformal, duke i 

përfshirë në diçka që mund të jetë padyshim që mund t'u ndryshojë jetën, si dhe një bazë 

solide për të ndërtuar. lart karrierën e tyre. 

Kjo është në fakt arsyeja pse u krijua i gjithë koncepti i këtij projekti: për të bërë të rinj të 

tjerë të dashurohen me këto koncepte që tashmë kanë ndryshuar për mirë jetën e kaq 

shumë prej nesh duke na bërë të bëhemi personat dhe profesionistët që jemi sot. 

Me fjalë të tjera, gjëja më e rëndësishme për të pasur si Ambasador Rinor është vetëm 

një: Pasioni. 

Jini të pasionuar për atë që flisni, për historinë tuaj, për atë që mund të ndani me të tjerët, 

për këshillat që mund të jepni, për arsimin joformal dhe për mundësinë e pabesueshme 

që keni për të përhapur fjalën, për të ndarë dhe për ta transferuar këtë pasion te një tjetër 

qenia njerëzore ndryshon jetën e tij/saj gjatë procesit. 

Pjesa tjetër do të vijë vetë: mbillni farën dhe shikoni të rritet, dhe kjo do të jetë njohja më 

e mirë që mund të merrni. 
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Faleminderit të gjithëve që kontribuan në zhvillimin e këtij projekti dhe këtij 

manuali në veçanti, të gjithë partnerëve, të gjithë pjesëmarrësve të pjesëve të 

ndryshme të tij, të gjithë ambasadorëve të të rinjve, të rinjve që ndoqën ngjarjet 

tona dhe aktorëve të tjerë të përfshirë. ! 

Shihemi diku gjatë rrugës… 

 

“YOUTH AMBASSADORS OF NON FORMAL LEARNING” 
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Ky projekt është financuar me mbështetjen e Komisionit Evropian. 

Ky publikim pasqyron vetëm pikëpamjet e autorit dhe Komisioni nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo përdorim që 

mund të bëhet i informacionit të përmbajtur në të. 

 


