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HYRJE

Lëvizja Europiane në Shqipëri ka krijuar një traditë në zbatimin 
e projekteve përmes të cilave synohet të përmirësohen 
njohuritë dhe ndërgjegjësimi i të rinjve për angazhimin e 
tyre në vendimmarrjen lokale nëpërmjet edukimit qytetar. 
Synimi i organizatës është të nxisë kapacitetet profesionale 
dhe monitoruese, me qëllim forcimin e demokracisë dhe 
qeverisjes së mirë, si një nga standardet për integrimin në 
Bashkimin Europian. Përmes publikimeve periodike, EMA 
është shndërruar tashmë në një aktor të rëndësishëm edukimi 
dhe informimi për brezin e ri në kontekstin e proceseve 
demokratizuese me të cilat përballet vendi. 

Në kuadër të projektit “Rinia si agjent i forcimit të demokracisë 
pjesëmarrëse dhe llogaridhënies institucionale në Bashkinë 
Shkodër” dhe si pjesë e grupit të punës të hartimit të Strategjisë 
Kombëtare të Rinisë, Lëvizja Europiane në bashkëpunim me 
Intelektualët e Rinj Shpresë, i ofrojnë të rinjve një informacion 
të përgjithshëm për funksionimin e lëvizshmërisë së të rinjve në 
Europë. Fillimisht, broshura paraqet lëvizshmërinë e të rinjve si 
një tipar të rëndësishëm për tregun europian. Së dyti, broshura 
prezanton në mënyrë të detajuar Politikat europiane për 
nxitjen e lëvizshmërisë dhe Programet e ofruara nga Bashkimi 
Europian dhe Këshilli i Europës për të rinjtë nga Shqipëria. 
Broshura ofron dhe shifra konkrete e statistika të formave të 
lëvizshmërisë si Vullnetarizmi, Internshipi, Shkëmbime rinore 
(trajnime, simulime, workshope) dhe Studimet universitare. 
Paketa informuese do të vërë theksin në përfitimet që sjellin 
këto forma lëvizshmërie për përgatitjen e të rinjve për tregun 
e punës, formimin profesional, shkëmbimet e kulturave të 
ndryshme, këto të shprehura nga eksperiencat personale të 
vetë të rinjve Në Lëvizje. 

Lexim të këndshëm!

Stafi i EMA-s
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I. LËVIZSHMËRIA E TË RINJVE

1.1. Lëvizshmëria fizike dhe virtuale

Lëvizshmëria e të rinjve nënkupton mobilitetin transnaci-
onal, ndërmarrë me vetëdije për një periudhë kohe, të 
organizuar për qëllime arsimore ose për të marrë kompetenca 
të reja ose njohuri. Ajo mbulon një shumëllojshmëri të gjerë 
të projekteve dhe veprimtarive dhe mund të zbatohet në 
mjedise formale apo jo-formale. Lëvizshmëria e të rinjve 
është thelbësore në promovimin e një ndjenje të përkatësisë 
në Europë, në rritjen e integrimit social dhe profesional, si 
dhe në sigurimin e një ekonomie konkurruese europiane. 
Pavarësisht suksesit të programit Erasmus, koncepti i 
“lëvizshmërisë së të rinjve” nuk është shumë i përhapur në 
Shqipëri. 

Që nga fillimi i integri-
mit europian, lëvizja e 
lirë e punëtorëve dhe  
personave ka qenë një 
nga liritë themelore të 
KE. Më vonë u propozua 
e ashtuquajtura liria e 
pestë e njohurive. Në 
kontekstin e Zgjerimit 
të Europës, lëvizshmëria 

nga shtetet anëtare të reja dhe të ardhshme, konsiderohet një tipar 
i rëndësishëm në tregun europian të punës. Të rinjtë janë ata 
që më së shumti ndërmarrin riske dhe lëvizin jashtë. Për 
25 vjet, BE-ja ka promovuar aktivisht lëvizjen e të rinjve, 
studentëve, studiesve dhe qytetarëve. Tashmë, shkëmbimet 
dypalëshe, praktikat ndërkufitare dhe bashkëpunimi rajonal 
janë kthyer në praktika si në nivel personal e individual 
ashtu dhe organizativ e institucional.
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Të gjithë të rinjve në Europë duhet ti ofrohen mundësi për 
lëvizshmëri. Lëvizshmëria përbëhet nga lëvizshmëria fizike, 
ku personi i ri do të qëndrojë në një vend tjetër europian 
për të studiuar, për të bërë një stazh, si vullnetar apo për 
të kryer trajnime. Përmes lëvizshmërisë, të rinjtë mund të 
zhvillojnë aftësitë dhe kompetencat e tyre, duke përmirësuar 
kështu shkathtësinë dhe probabilitetin për një punësim 
në të ardhmen e tyre. Ndërkohë, lëvizshmëria virtuale 
përfshin përdorimnin e teknologjive të informacionit 
dhe komunikimit për të marrë përfitime të njëjta si ato të 
lëvizshmërisë fizike, por pa nevojën për të udhëtuar.

 

 1.2. Politika Europiane për nxitjen e lëvizshmërisë

Një politikë Europiane për lëvizshmërinë duhet të jetë e 
ndërlidhur në mënyrë që të sigurojë marrëveshje me të cilat 
të përgatisë dhe mbështesë mundësitë për lëvizshmëri dhe 
të promovojë njohjen e rezultateve të të nxënit nga periudha 
e lëvizshmërisë dhe zhvillimin e mundësive për të rinjtë, 
sidomos atyre që vijnë nga prejardhje të pafavorizuara ose 
që kanë nevoja të veçanta. 

Në kuadrin e atyre që përmendëm më lart, shtetet anëtare të 
Bashkimit Europian janë të inkurajuar që të: 

❍	 ofrojnë mundësi të mëtejshme për lëvizshmërinë 
ndërkufitare në kuadër të edukimit, trajnimit dhe 
vullnetarizmit, duke transformuar lëvizshmërinë në 
një fenomen të përhapur; 

❍	 të ndërmarrin hapa për të arritur objektivat e 
programeve aktuale të Bashkimit Europian (BE) për 
arsimin, rininë, kulturën, shtetësinë dhe hulumtimin; 

❍	 të ndërtojnë mbi punën e Forumit të Ekspertëve të 
Nivelit të Lartë, në mënyrë që të lehtësojnë pjesë-
marrjen e të gjithë të rinjve në skemat e lëvizshmërisë 
dhe të rrisin lëvizjen e të gjithë personelit arsimor; 
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❍	 të marrin masa në nivele të ndryshme dhe në 
partneritet me aktorë të ndryshëm për të rritur 
mundësitë për lëvizshmëri.

Shtetet Anëtare dhe Komisioni janë të ftuar të ndërmarrin 
masa për të hequr pengesat e mundshme ndaj lëvizshmërisë. 
Në veçanti, ata duhet të sigurojnë: 

❍	 Promovimin aktiv ndërmjet palëve të interesuara, 
në mënyrë që menaxhimi i mbështetjes së sektorit 
publik të rritet, duke përfituar nga programet 
përkatëse të BE-së, duke marrë parasysh nevojat e të 
rinjve të disfavorizuar dhe duke inkurajuar krijimin 
e mundësive të reja për lëvizshmëri; 

❍	 Informimin lidhur me programet e lëvizshmërisë, 
duke përhapur informacion nëpërmjet mjeteve të 
ndryshme për të rinjtë dhe familjet e tyre, stafin 
arsimor dhe të rinjtë që punojnë si dhe duke 
mbështetur zbatimin e programeve relevante të BE-
së; 

❍	 Thjeshtimin e  procedurave për zbatimin e progra-
meve të BE-së, për krijimin e strategjive nxitëse 
financiare dhe për rritjen e njohjes së rezultateve të 
nxënies nga periudhat e lëvizshmërisë;

❍	 Sigurimin e burimeve financiare për lëvizshmërinë 
përmes instrumenteve përkatëse financiare të 
Komunitetit, si Fondet Strukturore dhe duke 
promovuar fonde nga sektori publik dhe privat, 
me mbështetjen e veçantë e dhënë të të rinjve të 
disfavorizuar dhe të rinjve me nevoja të veçanta; 

❍	 Përmirësimin e zbatimit të Kartës Europiane të 
Cilësisë për parimet e Lëvizshmërisë në skemat e 
lëvizshmërisë, duke nxitur shkëmbimin e praktikave 
më të mira në lidhje me kushtet e pritjes, sigurimin 
e jetesës minimale dhe kushtet e punës, si dhe 
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përgatitjen për lëvizshmëri, në veçanti nga aspekti 
gjuhësor dhe kulturor.

❍	 Ofrimin e anketave dhe statistikave të krahasueshme 
për rritjen e njohurive të lëvizshmërisë, si dhe duke 
bërë vlerësimin e ndikimit në përfitimet kulturore, 
arsimore dhe profesionale të lëvizshmërisë. 
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II. PRogRAME LËVIZSHMËRIE NgA 
BASHKIMI EURoPIAN dHE KËSHILLI I  

EURoPËS

Politikat rinore të Bashkimit Europian synojnë që të 
përmbushin pritshmëritë e të rinjve, duke i inkurajuar ata 
të kontribuojnë në shoqëri. Traktati i Mastrihtit e zgjeroi 
fushën e politikave të BE-së, duke përfshirë fushën e të rinjve 
në vitin 1993. Para vitit 2001, aktivitetet e institucioneve 
europiane në fushën e rinisë përqëndroheshin kryesisht në 
shqyrtimin dhe zbatimin e programeve të veçanta të tilla si 
Rinia për Europën, i nisur në vitin 1988 për inkurajimin e 
shkëmbimeve ndërkombëtare dhe lëvizshmërisë në mesin e 
të rinjve në shtetet anëtare të Komuniteteve Europiane. 

Letra e Bardhë për Rininë, e miratuar në nëntor të vitit 2001, 
propozoi rritjen e bashkëpunimit në fushat e pjesëmarrjes, 
informimit dhe aktiviteteve vullne-tare. Kërkonte një kuptim 
dhe njohuri më të mirë të të rinjve dhe rekomandoi marrjen 
më tepër parasysh të dimensionit të të rinjve, kur zhvillimi 
i politikave në fusha të tilla si arsimi dhe trajnimi, punësimi 
dhe përfshirja sociale, shëndetësore, dhe antidiskriminimi, 
me qëllimin shtesë të rritjes së pjesëmarrjes të të rinjve në 
jetën shoqërore dhe jetën politike dhe qytetarinë e tyre aktive. 
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Pakti Rinor Europian një iniciativë që promovon një qasje 
më të unifikuar dhe koherente për çështjet e rinisë në 
Bashkimin Europian, u njoftua në vitin 2005. Tani korniza 
e BE-së për politikën e të rinjve përbëhet nga tre drejtime 
kryesore veprimi: inkurajimin e qytetarisë aktive të të rinjve, 
promovimin e integrimit social dhe profesional të të rinjve, 
duke përfshirë dhe një dimension të të rinjve në politikat e 
tjera. Përveç kësaj, Bashkimi Europian po ashtu kontribuon 
në zhvillimin e lëvizshmërisë të të rinjve dhe në njohjen e 
përvojave të tyre të të mësuarit në mënyrë joformale.  

 2.1 Programe të ofruara nga Bashkimi Europian

Europa 2020 është strate-
gjia në rritje e BE-së për 
dekadën e ardhshme. Ajo 
përqendrohet në njohuritë 
dhe inovacionin (në një rritje 

inteligjente), në një ekonomi më të qëndrueshme (një rritje të 
qëndrueshme), punësim të lartë dhe përfshirjen sociale (një 
rritje gjithëpërfshirëse). Zonat më në nevojë për vëmendje 
do të adresohen nga 7 nismat, ku dy prej tyre fokusohen 
posaçërisht tek të rinjtë: 

1. Rinia në lëvizje (në kuadër të rritjes inteligjente) 
propozon 28 veprime kyçe që kanë për  qëllim ta sjellin 
arsimin dhe trajnimin më afër nevojave të të rinjve 
dhe të inkurajojë shumë prej tyre që të përfitojnë nga 
grantet e BE-së për të studiuar ose për t’u trajnuar në 
një vend tjetër. Kjo do të rrisë punësimin e të rinjve 
dhe qasjen në tregun e punës. 1

1 Komisioni Europian, Youth on the Move,
    http://ec.europa.eu/youthonthemove/index_en.htm
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2. Nisma e dytë “Një agjendë për aftësi dhe vende të 
reja pune” (në kuadër të rritjes gjithëpërfshirëse) 
synon të adresojë disa prej këtyre çështjeve, duke 
mbështetur vendet dhe rajonet e BE-së në zhvillimin 
e mënyrave më efektive për të analizuar dhe për të 
parashikuar se cilat aftësi do të kërkohen në tregun 
e punës të së nesërmes dhe, me këto njohuri, të 
zhvillojnë dhe përshtasin arsimin dhe trajnimin në 
mënyrë që punëtorët të fitojnë aftësitë e kërkuara. 
Këto iniciativa koordinohen nga Punësimi EU DG, 
Punët Sociale dhe Shanse të Barabarta. 

Eurodesk është një rrjet europian 
i shërbimit të informacionit në 
27 vende të KE,  që siguron  qasje 
në informacionet  europiane 
për të rinjtë dhe personat që 
punojnë me ta. Në secilin vend 

pjesëmarrës, partnerët Eurodesk janë organe shtetërore që 
punojnë në fushën e rinisë, të cilët janë përzgjedhur nga 
ministria përkatëse në çdo vend, për të ofruar shërbime 
Eurodesk. Partnerët kombëtare bashkëpunojnë me mbi 
500 ofruesi lokalë pë informimin rinor (Eurodesk Local 
Relays) për të zgjeruar disponueshmërinë e shërbimeve të 
informacionit Eurodesk tek të rinjtë në nivel lokal. Eurodesk 
i ofron këtyre agjensive lokale trajnim, mjete informacioni, 
si dhe mbështetje për të lehtësuar dhënien e informacionit 
europian tek të rinjtë. Një student nga Shqipëria (si Vend 
Partner Fqinj) mund të aplikojë.

 SALTO-YOUTH qëndron për 
Mbështetje, Mësim të Avancuar 
dhe Mundësi Trajnimi në 
kuadër të Programit Youth in 
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Action (YiA). SALTO-YOUTH.net është një rrjet prej tetë 
qendrash burimore , që punojn në fushat prioritare 
europiane brenda kuadrit të rinisë. Mundëson punën rinore 
dhe burimet e stërvitjes, si dhe organizon trajnime dhe 
aktivitete të rrjeteve për të mbështetur organizatat dhe 
agjencitë kombëtare të programit YiA brenda kuadrit të 
Rinia e Komisionit Europian në programin e Veprimit dhe 
më gjerë. SALTO u themelua në vitin 2000 si pjesë e 
Strategjisë së Trajnimit të Komisionit Europian në kuadër të 
programit RINOR (paraardhësit e programit Youth in 
Action/Rinia në Veprim) dhe punon në përputhje dhe 
komplementaritet me partnerë të tjerë në këtë fushë. 
Shqipëria është vend i pranueshëm për të marrë pjesë. 

Rinia në Veprim është 
Programi i  BE-së për të rinjtë 
e moshës 15-28 (në disa raste 
13-30). U miratua në vitin 
2006 nga Parlamenti Europian 

dhe Këshilli në bazë të Vendimit Nr 1719/2006 / KE. YiA 
synon të frymëzojë ndjenjën e qytetarisë aktive, solidaritetit 
dhe tolerancës mes europianëve të rinj dhe t’i përfshijë ata 
në formësimin e të ardhmes së Bashkimit. Promovon 
mobilitetin brenda dhe përtej kufijve të BE-së, të mësuarit 
joformal dhe dialogun ndërkulturor, dhe inkurajon 
përfshirjen e të gjithë të rinjve, pavarësisht nga prejardhja e 
tyre arsimore, sociale dhe kulturore dhe synon të përgjigjet 
ndaj evolucionit dhe nevojave të të rinjve në Europë. 
Programi fokusohet në pesë veprime:2

2 Education,Audiovisual and Culture Executive Agency,
 http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
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Veprimi nr.1- Rinia për Europën: inkurajon të rinjtë për 
qytetarinë aktive, pjesëmarrjen dhe kreativitetin nëpërmjet 
shkëmbimeve rinore, iniciativave rinore, si dhe projektet 
për demokracinë e të rinjve.

Veprimi nr.2- Shërbimi Vullnetar Europian: ndihmon 
të rinjtë të zhvillojnë ndjenjën e solidaritetit, duke marrë 
pjesë qoftë individualisht ose në grupe në aktivitetet 
jofitimprurëse të papaguara vullnetare jashtë vendit. 

Veprimi nr.3- Rinia në Botë: promovon partneritetin dhe 
shkëmbimet midis të rinjve dhe organizatave rinore në të 
gjithë botën. 

Veprimi nr.4- Sistemet për Mbështetjen e të Rinjve: përfshin 
masa të ndryshme për të mbështetur të rinjtë që punojnë 
dhe organizatat rinore dhe përmirësimin e cilësisë së 
aktiviteteve të tyre. 

Veprimi nr.5- Mbështetje për Bashkëpunim Europian në 
fushën e rinisë: mbështet bashkëpunimin e politikave rinore 
në nivel europian, në veçanti duke lehtësuar dialogun 
ndërmjet të rinjve dhe politik-bërësve.

Programi për Rininë në Veprim ka katër prioritete të 
përhershme dhe prioritetet shtesë vjetore , ku projekte të 
mundshme do të duhet të jetë të vetëdijshme për mënyrën 
si do t’i formëzojnë ofertat e tyre për mbështetje: 1. Shtetësia 
Europiane; 2. Pjesëmarrja e të rinjve; 3. Diversiteti kulturor; 
4. Përfshirja; dhe përveç këtyre, çdo vit fokusi është 
vendosur edhe në prioritetet specifike vjetore. Pjesëmarrësit 
nga Vendet Partnere Fqinje (psh. Shqipëria) mund të marrin 
pjese në Action 2 dhe 3 në Programin e Veprimit
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 2.2. Programe nga Këshilli i Europës

Këshilli i Europës do të inkurajojë të rinjtë që të përfshihen 
në mënyrë aktive në fuqizimin e shoqërisë civile në Europë; 
për të mbrojtur vlerat e të drejtave të njeriut, diversitetin 
kulturor, si dhe kohezionin social; dhe të promovojnë dhe 
të zhvillojnë politika rinore. 

Drejtoria e Rinisë dhe Sportit (DRS) 

Drejtoria e Rinisë dhe Sportit mbështet zhvillimin e shoqa-
tave rinore, rrjeteve dhe iniciativave dhe nxit bashkëpunimin 
ndërkombëtar në fushën e rinisë. Ajo operon me një 
sistem të bashkë-menaxhimit që përfshin përfaqësues 
nga Organizatat Rinore Jo-Qeveritare Ndërkombëtare  që 
bashkëpununojnë me zyrtarët e qeverisë, për të punuar 
për prioritetet në sektorin e rinisë. DRS është përgjegjëse 
për organizimin e  Konferencave të Ministrive Europianë, 
përgjegjëse për të rinjtë. Prioritetet e sektorit për rininë të 
Këshilli të Europës për vitet 2014-2015 ndiqen nëpërmjet 
aktiviteteve të ndryshme, duke përfshirë këtu kurset e 
trajnimit, sesione studimore, kurse të gjuhës ndërkulturore, 
seminare, takime të ekspertëve dhe hulumtim, publikime, si 
dhe këshilla për zhvillimin e politikave rinore.
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Qendrat Rinore Europiane (QRE-të), në Budapest dhe në 
Strasburg 

Qendrat Rinore Europiane (QRE-të) në Strasburg dhe 
Budapest janë struktura të përhershme për zbatimin e 
politikës rinore të Këshillit të Europës. Ato janë qendra 
ndërkombëtare trajnimi dhe takimi me objekte rezidenciale, 
që mirëpresin shumicën e aktiviteteve në sektorit e rinisë. 
Ofrojnë një mjedis fleksibël dhe modern pune për aktivitete 
ndërkombëtare, me dhoma te pajisura për përkthim 
simultan, qendra informative, dhe objekte audio-vizuale 
dhe kompjuterike. Qendra Rinore Europiane në Strasbourg 
u themelua në vitin 1972 me mbështetje financiare nga 
qeveria norvegjeze. Qendra Rinore Europiane në Budapest 
u ngrit dhe u përurua në vitin 1995, si shërbim i parë i 
përhershëm i Këshillit të Europës në një vend të Europës 
Qendrore dhe Lindore. Ambientet e saj janë vendosur në 
dispozicion të Këshillit të Europës nga ana e Republikës së 
Hungarisë. Qendrat Rinore Europiane kanë një program 
vjetor me deri në 50 aktivitete, në bashkëpunim të ngushtë 
me organizatat joqeveritare rinore.

Fondacioni i Rinisë Europiane (FRE) 

Fondacioni i Rinisë Europiane është një fond i themeluar 
në vitin 1972 nga Këshilli i Europës (KE), për të siguruar 
mbështetje financiare për aktivitetet rinore europiane. Ky 
fondacion ka një buxhet vjetor prej rreth 3.000.000 €. Që 
nga viti 1972, më shumë se 300.000 njerëz të rinj, të moshës 
15 deri në 30 vjeç, kryesisht nga shtetet anëtare të Këshillit 
të Europës, kanë përfituar drejtpërdrejt nga aktivitetet e 
mbështetura nga FRE.  FRE-ja ofron mbështetje financiare për 
aktivitetet e ndërmarra nga organizatat joqeveritare rinore 
apo rrjetet, ose struktura të tjera joqeveritare të përfshira në 
fushat e punës të të rinjve, si aktivitete arsimore, shoqërore, 
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kulturore dhe humanitare të një karakteri europian; dhe 
aktivitete që synojnë forcimin e paqes dhe të bashkëpunimit 
në Europë. Ky fondacion mbështet gjithashtu aktivitete 
të dizejnuara për të nxitur bashkëpunimin më të ngushtë 
dhe të kuptuarit më të mirë në mesin e të rinjve në Europë, 
në veçanti duke zhvilluar shkëmbimin e informacionit; 
dhe aktivitete që kanë  për qëllim stimulimin e solidaritet 
midis Europës dhe vendeve në zhvillim për qëllime 
kulturore, arsimore dhe sociale; studime, hulumtime, si dhe 
dokumentacion për çështjet rinore. Përveç kësaj, FRE ofron 
grante administrative për organizatat rinore ndërkombëtare. 
Kjo mbështetje financiare lejon organizatat ndërkombëtare 
rinore joqeveritare të mbajnë një sekretariat të përhershëm. 
Shqipëria, si vend anëtar i KE mund të përfitojë financim 
për  aktivitete rinore nga ky fond. 

Fondi i Solidaritetit për Lëvizshmërinë e Rinisë (FSLR) 
Këshilli i Europës dhe Bashkimi Ndërkombëtar i 
Hekurudhave (UIC), bashkuan forcat në vitin 1994 për të 
ngritur FSLR, një fond për lëvizjen e të rinjve në pozitë 
të pafavorshme. Për çdo Kartë InterRail të shitur  (Karta 
InterRail është një biletë hekurudhore në dispozicion të 
banorëve të Europës. Banorët e vendeve jashtë Europës 
mund të blejnë Eurail pass.), Bashkimi Ndërkombëtar i 
Hekurudhave dhuron një euro për të financuar projekte që 
përfshijnë të rinjtë e Europës me më pak avantazhe. Fondi 
ofron mbështetje financiare për të mbuluar shpenzimet 
e udhëtimit hekurudhor për të rinjtë me prejardhje të 
paprivilegjuar apo që vijnë nga zona ekonomikisht të 
pazhvilluara, në mënyrë që ata të mund të marrin pjesë në 
aktivitete arsimore ndërkombëtare. Për t’u kualifikuar për 
ndihmë, projektet duhet të përfshijnë të paktën dy shtete 
dhe një minimum prej dhjetë njerëzish. 
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Këshilli i Marrëveshjeve të Europës dhe partneritetet për 
Çështjet që lidhen me të Rinjtë

Këshilli i Europës, QendraVeri-Jug për Ndërvarësisë 
Globale 

Qendra Veri-Jug, e mbështetur nga qeveria portugeze, u 
hap në vitin 1989, si rezultat i një procesi pesë-vjeçar për 
të rritur profilin e çështjeve të ndërvarësisë Veri-Jug brenda 
dhe jashtë Këshillit të Europës. Në lidhje me të rinjtë, qëllimi 
i saj është që të ofrojë trajnime dhe ngritje kapacitetesh 
për të rinjtë dhe organizatat rinore, si dhe për të lehtësuar 
veprimin e politikave për rininë në politikat e zhvillimit, 
duke përforcuar rolin e të rinjve si një forcë themelore në 
fushën e ndërvarësisë Veri-Jug. Kjo qendër drejton një sërë 
aktivitetesh për të çuar më tej këtë objektiv, duke përfshirë: 
Universiteti për Rininë dhe Zhvillimin, Kursi Global 
për Trajnimin e të Rinjve, Samiti i Rinisë Europë-Afrikë, 
Kursi i Trajnimit Afrikë-Evropë për Organizatat Rinore, si 
dhe pjesëmarrja në Paktin Euro-Med për Rininë. Qendra 
është gjithashtu aktive në zhvillimin dhe përmirësimin e 
strategjive dhe ngritjen e kapaciteteve për edukimin global, 
duke shënjuar institucionet dhe praktikuesit në fushën e 
arsimit global në sektorin formal dhe joformal.

Rrjeti Europian i Qendrave Rinore (RREQR) 

Gjatë një takimi konstituiv i cili u zhvillua në vitin 2003, 
përfaqësuesit e dhjetë qendrave rinore dhe organeve të tjera 
të përfshira në arsim dhe trajnim në kontekstin e mësimit 
joformal nga shtete të ndryshme anëtare të Këshillit të 
Europës, themeluan Rrjetin Europian të Qendrave Rinore, 
një organizatë jo-qeveritare, nën kujdesin e Këshillit të 
Europës. RREQR synon të zhvillojë standarde për qendrat 
lokale, rajonale, dhe kombëtare, si një mjet për të treguar 
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cilësinë e tyre duke ruajtur pluralizmin dhe diversitetin; të 
sigurojë mbështetje për qendrat individuale në mënyrë që 
ato të zhvillojnë punën e tyre; lehtësojë vizitat studimore 
dhe shkëmbimet e tjera në mënyrë që qendrat të mund 
të mësojnë nga njëra-tjetra; dhe të promovojë studimin e 
proceseve të të mësuarit ndërkulturor dhe ndërkombëtar në 
parametra joformalë.

Agjencia e Informimit dhe Këshillimit për Rininë 
Europiane (AIKRE) 

ERYICA është një organizatë ndërkombëtare jofitimprurëse, 
e krijuar në vitin 1986, që ka për qëllim të sigurojë koordinimin 
dhe përfaqësimin Europian në fushën e informacionit dhe 
këshillimit të të rinjve.

Marrëveshja e Pjesshme mbi Kartën Rinore/ Partial 
Agreement on the Youth Card

Këshilli i Europës ka në proces një numër marrëveshjesh 
të pjesshme në të cilat shtetet e tij anëtare mund të 
kontribuojnë me fonde vullnetare. Në sektorin e rinisë, 
ekziston një marrëveshje e tillë. Marrëveshja e Pjesshme 
mbi Kartën e të Rinjve, u lidh ndërmjet Këshillit të Europës 
dhe Shoqatës e Kartës Rinore Europiane në vitin 1991. Ka 
për qëllim të lehtësojë lëvizjen e të rinjve dhe pjesëmarrjen 
e tyre kulturore. Karta Rinore Europiane nën moshën 26 
vjeç është një kartë me avantazhe që i ofron të rinjve qasje të 
përballueshme në lëvizshmëri dhe në objekte kulturore në 
vendet europiane. Përfitimet zbatohen për të gjithë të rinjtë 
që mbajnë kartën, pavarësisht nga vendi ku ata jetojnë.

Shoqata Karta Rinore Europiane (EYCA)  

EYCA mbështet organizatat anëtare të saj (shoqatat e 
kartës të të rinjve në vendet europiane) në promovimin 
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e Kartës Europiane të të rinjve në mënyrë që ata të mund 
t’i ofrojnë të rinjve një kases të përmirësuar në transport, 
strehim, aktivitetet e kohës së lirë, kulturë, sport, në të gjitha 
përfitimet dhe shërbimet që inkurajojnë zhvillimin e tyre 
dhe lëvizshmërinë, dhe që përmirësojnë cilësinë e jetës së 
tyre. Shoqata Karta Rinore Europiane është në Bratislavë, 
Sllovaki.

Partneriteti mes Këshillit të Europës dhe Bashkimit 
Europian në fushën e rinisë 

Që nga viti 1998, Këshilli i Europës dhe Komisioni Europian 
kanë bashkëpunuar ngushtë në fushën e rinisë. Ky partneritet 
ka marrë formën e marrëveshjeve të njëpasnjëshme duke u 
përqendruar në fazën e parë tek “Punonjës të Rinj Europianë 
dhe Trajnimi i të rinjve Drejtues,” i plotësuar në vitin 2003 
nga dy konventat e mëtejshme, “Bashkëpunimi Euro-
Mesdhetar i të Rinjve”, dhe “Hulumtimi i të Rinjve”. Në vitin 
2005 të dy partnerët forcuan bashkëpunimin dhe krijuan një 
marrëveshje të vetme partneriteti me qëllim sigurimin e një 
kornize të qëndrueshme për zhvillimin e përbashkët të një 
strategjie koherente në fushën e trajnimit të punëtorëve të 
rinj, politikës rinore, dhe hulumtimit të të rinjve. Partneriteti 
ofron një vlerë të shtuar për programet e të dy institucioneve 
dhe partnerëve të tyre institucionale; nxit bashkëpunimin, 
komplementaritetin dhe kooperimin midis tyre; dhe rrit 
ndikimin e shoqërisë kolektive mbi politikat dhe aktivitetet 
rinore në Europë dhe më gjerë. Ky partneritet ka veprimtari 
në fushat e kërkimit shkencor rinor,në  zhvillimin e 
politikave rinore, dhe në bashkëpunimin Euro-Mesdhetar 
të të rinjve. 3

3 Këshilli i Europës, Youth-Young People building Europe,
 http://www.coe.int/t/dg4/youth/
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III . FoRMAT E LËVIZSHMËRISË

Duke qenë se në ditët e sotme bota po shkon gjithnjë e 
më shumë drejt globalizimit, duke promovuar mënyra 
të ndryshme bashkëpunimi, përfshirja e të rinjve, të cilët 
përfaqësojnë të ardhmen është thelbësore. Një mundësi 
shumë e mirë e ofruar për të rinjtë është përfitimi nga format 
e lëvizshmërisë të cilat janë të natyrave të ndryshme, si për 
shembull vullnetarizmi, pjesëmarrja në trajnime, seminare, 
shkëmbime eksperiencash si student ose praktikant etj, 
ku në varësi të interesit, kohës gjithsecili të bëjë zgjidhjen 
oportune dhe të bëhet pjesë e netwok-ut që dëshiron.

3.1. Vullnetarizmi

Vullnetarizmi dhe pjesëmarrja 
në Organizatat rinore janë 
epiqendra e demokracisë dhe 
qytetarisë aktive. Historia e 
vullnetarizmit në Europë 
ndryshon nga shteti në shtet. 
Përderisa disa vende kanë 
tradita të vjetra të vullneta-
rizmit dhe në disa të tjera 
sektori vullnetar nuk është i  
zhvilluar. 

Në përgjithësi vullnetarizmi përcaktohet si aktivitet i cilit 
i kushtohet kohë dhe synon të ndihmojë individë, grupe, 
përveç të afërmve, të cilët janë në kushtet e nevojës ose dhënia 
e kontributit në një fushë të caktuar si psh mjedisi, arsimi 
etj, pa pagesë. Kjo përfshin aktivitetin formal të ndërmarrë 
nëpërmjet organizatave publike, private, vullnetare, por 
dhe kontributin në komunitet në mënyrë informale. Në 
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qendër të këtij përkufizimi, është fakti se vullnetarizmi 
duhet të jetë një zgjedhje e bërë lirisht nga çdo individ. Çdo 
shtet ka parashikimet ligjore perkatëse për rregullimin e 
vullnetarizmit. Në vendin tonë ekziston një draft ligj I cili 
është në proces miratimi.  
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Sipas një studimi të Eurobarometer 2007, tre nga dhjetë 
europianëve (23% e të gjithë europianëve mbi 15vjec ) marrin 
pjesë në aktivitete vullnetare. Në 10 vjecarin e fundit ka pasur 
një rritje të përgjithshme në numrin e vullnetarëve aktiv dhe 
formimit të organizatave vullnetare në BE. Për ta promovuar 
akoma më tej këtë formë mobiliteti dhe bashkpunimi 
Komisioni Europian ka parashikuar që 147.900.000 € nga 
buxheti do të sjkojnë për financimin e inisjativave, trajinimeve 
te vullnetarëve. 4Gjatë periudhës 2014-2020 më shumë se 18 000 
qytetarë europian pritet të marrin pjesë në këtë program, duke 
shprehur solidaritetin e tyre dhe kontribuar vullnetarisht.  Duke 
marrë parasysh shumëllojshmërinë e gjerë të fushave dhe 
benefitet e vullnetarizmit mund të themi se vullnetarizmi 
është një forcë dinamike për ndryshim shoqëror. 

Përfitimet e Vullnetarizmit

Vullnetarizmi mund të jetë një mënyrë për të: 
❍	 Fituar aftësi të reja, njohuri dhe përvojë
❍	 Zhvilluar aftësitë dhe njohuritë ekzistuese
❍	 Pasuruar CV-në
❍	 Përmirësuar perspektivat për punësim
❍	 Rritur vetëbesimin
❍	 Njohur njerëz të rinj
❍	 Njohur kulturën e një vendi, një komuniteti
❍	 Krijuar lidhje profesionale 
❍	 Zgjeruar Network -un

4 Ndihma Humanitare dhe Mbrojtja Civile, KE,
 http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers
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Rritja e Lidhjeve Sociale

Vullnetarizmi Punësimi

Rritje e Aftësive dhe Eksperiencës

- Lidhje profesionale, referenca

- Thellim i njohurive 
  të specializuara
- Rritje e aftësive menaxhuese

- Zhvillim i aftësive të reja (puna në 
grup,  aftësitë drejtuese, menaxhimi 
i problemeve, fleksibiliteti, aftësitë 
analitike dhe interpretuese etj.)

- Orientim drejt mundësive të reja për punë
- Të njohur dhe shokë të rinj

3.2. Shkëmbime rinore(trajnime, workshope, simulime)

Një nga sfidat më të mëdha të të diplomuarve të rinj, në 
ditët e sotme është shkalla e lartë e papunësisë. Në të 
njëjtën kohë, përvoja jashtë vendit dhe përvoja e punës janë 
kritere shumë të çmuar nga punëdhënësit. Mundesimi i 
lëvizshmërisë nëpërmjet trajinimeve të ndryshme duket të 
jetë prioritet kyç për përmirësimin e punësimit të të rinjve. 

Shkëmbimet rinore u japin mundësi të rinjve nga vende të 
ndryshme të jetojnë me njëri tjetrin deri në 21 ditë. Gjatë 
kësaj periudhe pjesëmarrësit kryejnë aktivitete të natyrave të 
ndryshme, ushtrime, debate, simulime, aktivitete në natyrë 
sipas tematikave specifike. Këto shkëmbime rinore i  lejojnë 
të rinjve të bëhen më kompetent, të vetëdijshëm për tema 
të ndryshme sociale, zbulojnë  kultura, zakone, stile të reja 
jetësore, kryesisht përmes procesit të të mësuarit; forcimin e 
vlerave të tilla si solidariteti, demokracia, miqësia etj.

Aplikuesit në shkë-mbime të tilla mund të jenë organizata 
jo-fitimprurëse, jo-qeve-ritare, organe publike në nivel 
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lokal, një grup të rinjsh 
aktiv (jo domosdoshmë-
risht të formalizuar) 
Minima-lisht në një 
Exchange përfshihen dy 
organizata pjesëmarrëse 
nga vende të ndryshme. 
Qendra e organizatës 
duhet të jetë në një nga 
vendet e parashikuara 

në program. Aktivitetet që kanë lidhje më BE-në duhet që të 
përfshijnë të paktën një organizatë pjesëmarrëse nga Unioni. 
Organizatat mund të jenë:

Pjesëmarrëse në aktivitet: Kur janë të ngarkuara për 
dërgimin e të rinjve jashtë vendit (kjo përfshin: realizimin 
e marrëveshjeve për shkëmbim, përgatitjen e pjesëmarrësve 
para nisjes dhe sigurimi i mbështetjes së të rinjve gjatë të 
gjitha fazave të projektit.)

Organizatore: Organizata pritëse, përgatit programin e 
aktiviteteve për pjesëmarrësit, kontakton e bashkëpunon 
me partnerët për të siguruar mbështetje në fazat e ndryshme 
të projektit.

Shkëmbimet rinore kryesisht bazohen në metodat e 
të mësuarit jo-formal. Por nuk përfshihen udhëtimet 
studimore akademike, aktivitetet që kanë si synim 
përfitimin financiar, aktivitetet turistike, festivalet. Pjesë e 
rëndësishme e projektit janë shkëmbimet rinore që zgjasin 
5-21 ditë pa e përfshirë kohën e udhëtimit.  Grupmosha 
që mund të aplikojë për të qenë pjesë e projektit është 13-
30 vjeç. Minimumi i anëtarëve të grupeve rinore është 16 
dhe maksimumi 60 (nuk përfshihet lideri i grupit). Në raste 
specifike mund të ketë edhe grupe me 4 anëtarë. Secili grup 
kombëtar duhet të ketë të paktën një udhëheqës, i cili duhet 
të jetë madhor dhe të jetë përgjegjës për sigurinë, mbrojtjen 
dhe të mësuarit të tyre efektiv.
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3.3. Praktika 

Një tranzicion i suksesshëm nga arsimi në punësimi është 
një nga shqetësimet kryesore të të rinjve në Europë, pasi ato 
përballen me rritjen e vështirësive në gjetjen e një pune të 
mirë e të qëndrueshme.  Punësimi dhe tranzicioni nga arsimi 
në tregun e punës është edhe një nga prioritetet kryesore të 
Europës. Praktikat mund të kontribuojnë pozitivisht, janë 
përcaktuar si “një formë e të mësuarit në një situatë të vërtetë 
punë, e cila mund të jetë ose pjesë e një programi të arsimit 
formal apo të  realizohet në mënyrë vullnetare jashtë arsimit 
formal, me qëllim të marrjes së kompetencave përmes 
ekzekutimit të detyrave ‘reale’ të punës e kompensimit 
financiarisht dhe qasjes në bazë të mbrojtjes sociale “. Zyra 
e Praktikave të Komisionit Europian vetëm për periudhën 
Tetor 2014-Mars 2015 ka marrë 15624 aplikime.

Sipas të dhënave të ofruara nga European Youth Form, 
shumica e praktikantëve( 40%) i nënshtrohen praktikave 
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që zgjasin 4-6 muaj. Vetëm 14% e tyre kanë preferuar të 
kenë eksperiencë përtej 6 muajve. 70 % e të rinjve lëvizin në 
shtetet anëtare të hershme të BE-së, ndërkohë që vetëm 8% 
e tyre zhvilluan praktikë në vende të ndryshme jo-anëtare 
të BE-së( Kjo përqindje pritet të pësojë rritje ndër vite). Nga 
Studimi5 i realizuar së fundmi nga EYF, për të vlerësuar 
zhvillimin e Praktikave në Europë me problematikat dhe 
pritshmëritë janë marrë parasysh disa kritere si: grupmosha 
e përfshirjes në internship, nivelet akademike, sektorët, 
mjetet e informimit dhe mjetet financiare të mbështetjes së 
praktikave dhe faktorët motivues.

Grafiku 1

Grupmoshat e përfshirjes në internship (praktika)
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63.2 % praktikantëve janë të moshës 21-25 vjeç, 22.6% 
janë të moshës 25-30 vjeç ndërkohë grupmosha të tjera që 
marrin pjesë në praktika paraqiten në % më të ulëta. Këto % 
reflektohen dhe në grafikun që parashikon nivelin akademik 
ku 26% e pjesëmarrësve janë në shkollë të lartë dhe 32% 
janë në fazën pasuniversitare. Kjo shpjegohet me faktin se 

5 European Youth Forum,  , A survey on intership quality in Europe, pg 10-15
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në këtë moshë dhe  me këtë nivel akademik subjektet do të 
jenë të pavarur dhe do ta kenë më të thjeshtë për të vënë në 
praktikë njohuritë  e tyre.

Grafiku 2

Interesi për internship sipas niveleve akademike
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Grafiku 3

Internshipet në sektorë të ndryshëm
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Grafiku 4

Mjeti i Informimit për internship

Nga kërkimet online

Nga shkolla ose universiteti

Spontanisht gjatë kontaktit me 
organizatën

Nga skemat për
“Lëvizshmërinë e të rinjve”

Në punë

Nga shokët, kolegët

25.9 %

18.5 %

32.7 %

4.5 %

3.1 %

15.1 %

0% 5%                10%                15%              20%              25%              30%                 35%

Mënyrat më të përhapura për gjetjen e mundësive për 
internship janë: Spontanisht gjatë kontaktit me organizata 
apo kompani, nga kërkimet online, nga shkolla ose 
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universiteti konkretisht 32.7%, 25.9% dhe 18.5%. Kompanitë 
private dhe organizatat joqeveritare janë subjektet që ofrojnë 
më shumë mundësi për intership dhe në krahasim me 
subjekte të tjera si autoritetet ndërqeveritare dhe qeveritare 
zënë 27 dhe 25%. Mënyra kryesore e mbështetjes financiare 
gjatë praktikës rezulton të jetë suporti i prindërve (64.7%) 
me një diferencë të thellë me mënyra të tjera financimi si 
kreditë për studentë, bursa apo kursime personale.

Grafiku 5

Mjetet financiare për mbështetje gjatë internshipit.
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Praktikat dhe intershipet e ndryshme janë shumë pozitive 
për të rinjtë për sa i përket profesionalizimit të tyre pasi:

❍	 Rritet përgjegjshmëria profesionale.
❍	 Përshtatje me rutinën e punës, përpikmëria në orar, 

menaxhimi i ngarkesës së punës.
❍	 Ndërtimi i marrëdhënieve produktive dhe 

profesionale me mbikëqyrësit, kolegët, klientët.
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❍	 Nxitet mendimi analitik dhe kritik, aftësitë për të 
negociuar dhe menaxhuar. 

Sipas të rinjve janë disa faktorë motivues që i shtyjnë në 
ndërmarrjen e praktikave. 77% e të pjesëmarrësve i ndjekin 
praktikat me qëllim përmirësimin e CV-së dhe shanseve 
për punë dhe 42% si një vettestim për tregun e punës.  Të 
tjerë i ndjekin me qëllimin për të mësuar më shumë rreth 
organizatës ose për tu ambientuar me natyrën e punës, por  
19% rezulton të nisen nga pamundësia e gjetjes së një pune. 
Për më shumë detaje grafiku më poshtë:

Grafiku 6
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 3.4. Studimet në Erasmus +
“Erasmus+”, programi më i ri arsimor i Bashkimit 
Evropian, i cili synon modernizimin e sistemeve arsimore 
dhe përshtatjen e tyre me nevojat e tregut të punës, do të 
mbështesë financiarisht një sërë veprimtarish në fushat e 
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arsimit, trajnimit, rinisë dhe sportit për periudhën 2014-
2020. 

Shqipëria nuk mund të përfitojë nga të gjitha programet 
që ofron Erasmus + , por do të vazhdojë të marrë pjesë në 
programet që përfshihen në Key Action 1, që aktualisht 
janë pjesë e Erasmus Mundus, program i BE-së në fushën e 
Arsimit të Lartë me fokus të veçantë Shkëmbimet. Erasmus 
Mundus mbështet në dy aktivitete kryesore:

Aktiviteti 1 – Programet e përbashkëta Erasmus 
Mundus (EM) (konsorciume për Master dhe Doktorata 
të përbashkëta) Nëpërmjet këtij programi ofrohet diploma 
të përbashkëta pas përfundimit të ciklit të studimit në dy 
ose më shumë IAL evropiane. Studentët shqiptarë mund të 
aplikojnë direkt për të fituar të drejtën për të ndjekur me 
burse një  kurs Master ose  Doktoratë të Përbashkët.

Aktiviteti 2 - Partneritetet EM (përfshirë dhe bursa 
për periudha të shkurtra studimi). Nën Aktivitetin 2, 
Partneritetet EM bashkojnë IAL-të nga vendet e BE-së me 
IAL të Vendeve të Treta në projekte bashkëpunimi në fushën 
e Arsimit të Lartë.

Udhëto nëpër botë

zgjero këndvështrimin për 
botën
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Pjesëmarrja në një partneritet nënkupton që këto universitete 
mund të shkëmbejnë studentë (nga Bachelor deri në PhD), 
stafe akademike (PhD, post doc) dhe stafe administrative 
(1-3 muaj)  për periudha të shkurtra deri në një vit akademik.

Shqipëria është partnere në tre këto 
partnerite: 
1. Basileus  V
2. Join EU SEE Penta
3. ERA WEB (përshkencamjekësore)
Shqipëria është dhe pjesë e 
programeve të Key Action 2, ku 
përfshihet aktualisht TEMPUS-i,  
program tjetër i BE-së i zbatuar në 
Shqipëri në fushën e Arsimit të Lartë. 

Programi është zbatuar nga Zyra
Kombëtare Tempus
(tanimë Zyra Erasmus+).
                                                                                            

zhvillo aftësi të vlefshme
për karrierën

bëj miq dhe 
zgjero rrjetin 

profesional

përjeto
 zhvillimin
individUal



35

IV. SHqIPËRIA dHE ERASMUS

Më datë 22 nëntor 2004 ndërmjet Bashkimit Europian dhe 
Republikës së Shqipërisë u nënshkrua marrëveshja mbi 
parimet e përgjithshme për pjesëmarrjen e Republikës së 
Shqipërisë në Programet e Komunitetit Europian. Termat 
dhe kushtet që duhen zbatuar për paraqitjen, vlerësimin 
dhe përzgjedhjen e aplikimeve dhe për implementimin e 
aktiviteteve nga institucionet, organizatat dhe individët 
përfaqësues nga Shqipëria duhet të jenë të njëjta me termat 
të cilët aplikohen për organizatat dhe individët përfaqësues 
të Shteteve Anëtare të Bashkimit Europian. Kontributi 
financiar vjetor për t’u paguar nga Shqipëria ndaj Buxhetit 
të Përgjithshëm të Bashkimit Europian për të marrë pjesë 
në Program, do të jetë 90.000 Euro. Erasmus+”: Programi 
i Bashkimit Evropian për arsimin, trajnimin, rininë dhe 
sportin është hartuar në përputhje me Rregulloren (BE) 
Nr. 1288/2013 të Parlamentit dhe Këshillit Europian më 11 
dhjetor 2013. 

Më 19 qershor 2014 u nënshkrua specifikisht Marrëveshja 
ndërmjet Komisionit Europian dhe Republikës së 
Shqipërisë, për pjesëmarrjen e Shqipërisë në programin 
Erasmus+ .6 Kjo marrëveshje e bën Shqipërinë pjesë të 
këtij programi komunitar, prej 14.7 miliardë Eurosh në 
një periudhë 7-vjeçare që synon të nxisë modernizimin 
e sistemeve arsimore, mundësi për studentë praktikantë 
dhe personelin akademik për të studiuar jashtë vendit, dhe 
mbështetje për sportin dhe aktivitete rinore. “Erasmus+” 
bashkon shtatë programet e mëparshme arsimore të BE-
së, duke lehtësuar orientimin e përfituesve dhe rregullat e 
pjesëmarrjes. Prej “Erasmus+” priten të përfitojnë studentë, 
6  Ministria e Arsmit dhe Sportit, Newsroom, http://www.arsimi.gov.al/
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të rinj dhe vullnetarë, praktikantë, stafe akademike dhe 
mësimore,  si dhe institucione ose organizata pjesëmarrëse.
Ky program do të mbështesë financiarisht një sërë 
veprimtarish në fushat e Arsimit, Trajnimit, Rinisë dhe 
Sportit për periudhën 2014-2020 në këto 3 shtylla kryesore: 

1. Mobilitete: shkëmbime studentësh, lektorësh, 
stafesh akademike dhe administrative; krijimin 
e  mundësive për të studiuar, për t’u trajnuar, për 
të fituar përvojë pune jashtë shtetit; kryerjen e 
periudhave të shkurtra ose ndjekjen e cikleve të plota 
të studimit jashtë shtetit;

2. Bashkëpunimin për inovacion dhe shkëmbimin 
e praktikave të mira:  nxitjen e bashkëpunimit 
midis  institucioneve të arsimit të lartë të BE-së dhe 
jashtë saj, për të zhvilluar qasje të reja në mësimdhënie, 
harmonizimin e programeve, kualifikimin e 
vazhduar të stafeve, bashkëpunimin ndërmjet 
institucioneve të arsimit të lartë dhe ndërmarrjeve 
private e aktorëve të tjerë, duke sjellë mundësi të 
reja për institucionet e arsimit të lartë, studentët dhe 
stafin e tyre, me qëllim  lehtësimin e transferimit të 
dijeve, përshtatjen me nevojat e tregut të punës, etj. 
etj.; ngritjen e kapaciteteve (aftësimi i mëtejshëm) i 
stafeve të institucioneve nga vendet partnere;

3. Mbështetje për reformat e politikave arsimore, 
nëpërmjet nismave të reja për zhvillimin e dialogut 
ndërmjet institucioneve publike, ofruesve dhe 
aktorëve në fushat e arsimit, trajnimit dhe rinisë.
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 Zyra Shqiptare Erasmus+ 

Eramus + ndihmon të rinjtë të përmirësojnë aftësitë e tyre dhe 
rrjedhimisht dhe perspektivat e punësimit, duke i dhënë atyre 
një mundësi për të marrë pjesë në aktivitetet e të mësuarit 
jashtë vendit, mundësine per te zbuluar kultura të reja dhe 
kontriban në nxitjen e ndjenjës së përkatësisë në Evropë. Për 
më tepër, organizatat e përfshira mund të zhvillojnë qasje të 
reja dhe inovative të mësuarit, bashkpunime me organizata 
te tjera.  Zyra e Erasmus+7 në vendin tonë funksion në 
mënyrë autonome, duke përfaqësuar interesat e Komisionit 
Evropian dhe përbën një qendër  reference për të gjithë 
aktorët e arsimit të lartë, aplikantët e mundshëm, përfituesit 
dhe të gjithë të interesuarit e tjerë në lidhje me aktivitetet 
e Erasmus+  në fushën e Arsimit të Lartë.  Funksionimi saj 
mbështetet nga Agjencia Ekzekutive për Arsimin, Kulturën 
dhe Mediat Audiovizuale (EACEA). Zyra Erasmus+  luan 
një rol të rëndësishëm në promovimin dhe këshillimin për 
aplikime në kuadër të programit Erasmus+.
Interesi i studentëve shqiptar ka ardhur gjithnjë e në rritje. 
Për vitin akademik 2013-2014 nga Shqipëria ka patur 130 
aplikime nga të cilët 36 janë kualifikuar për Shkëmbim në 
programin Master. Për shkëmbim në nivel Doktorature ka 
patur 23 aplikime dhe 6 studentë e kanë fituar këtë mundësi.  

7 Për informacione të detajuara, Linku i Zyra e Erasmus+ Shqipëri: http://erasmusplus.al/



38

V. KURIoZITETE 
	10 destinacionet më të preferuara për shkëmbime 

Erasmus !

Të dhënat statistikore të BE-së bazohen në shtetet dhe  
institucionet përkatëse, por jo në bazë qytetesh. Një qytet 
mund të këtë disa univesitete dhe thith më shumë studentë, 
por mund te ndodhë që qyteti të ketë edhe vetëm një 
universitet dhe të konkurojë me to për sa i përket numrit të 
studentëve që i preferojnë për shkëmbime sudimore. Lista e 
mëposhtme analfabetike është bazuar në të dy komponentët, 
në 100 universitetet më të preferuara dhe në destinacionët 
më tërheqëse.8

❍	 Andalusia, Spanjë 
❍	 Barcelona, Spanjë
❍	 Berlin, Gjermani
❍	 Bolonja, Itali
❍	 Lisbonë, Portugali
❍	 Londër, Mbretëri e Bashkuar (e cila është dhe ndër 

qytetet me numrin më të madh të universiteteve 45)
❍	 Madrid, Spanjë
❍	 Paris, Francë                                                                                                            

     

	E-Learning – E ardhmja!

8 Blogu Një botë me Gjuhë, http://blog.esl-languages.com/blog/destinations-worldwide/
top-popular-erasmus-destinations-cities/
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E-Learning ka revolucionarizuar sektorin arsimor. 
Teknologjitë e përparuara iu ofrojnë studentëve mundësi 
efektive për thellimin e njohurive. Studentëve u jepet 
mundësia që pa lëvizur fizikisht të bëhen pjesë e trajnimeve, 
kurseve te ndryshme.
Vitet e fundit, vlerësohet se trendi i E-Learning është gjithnjë 
e në rritje. Më poshtë po paraqesim disa evidentime nga 
Statistikat e Infographic për vitin 2014:

❍	Në vitin 2011, është 
vlerësuar se rreth 35600 
milion $ ka qenë kostoja 
e  E-Learning në të gjithë 
globin. Në 2013 kjo shifër 
shkoi në 56200 milion$, dhe 
pritet të dyfishohet në vitin 
2015.
❍	Në raportet e organi-
zatave të ndryshme të 
trajnimeve evidentohet 

se E-Learning është metoda e dytë më e vlefshme 
e trajnimit që ata përdorin, kursen në masën 50% 
buxhetin, shkurton në masën 60% kohën.

❍	 46% të studentëve të universiteteve janë duke marrë 
të paktën një kurs online.  

❍	 Sipas një raporti të publikuar nga IBM, kompanitë që 
shfrytëzojnë teknologjinë E-Learning kanë potencial 
për të rritur produktivitetin deri në masën 50%.

❍	 Është vlerësuar se gati 25% të të gjithë të punësuarve 
detyrohen të largohen nga puna e tyre, sepse thjesht 
nuk janë të trajnuar për atë process dhe nuk kanë 
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mundesi për ta mësuar.  Rreth 26% e kësaj kategorie 
kanë përfituar nga mundësia E-Learning.

❍	 72% e kompanive të cilët ishin të përfshirë në një 
studim pranonin se e-Learning i ndihmon ata të jenë 
të përditësuar me ndryshimet teknologjike dhe i 
ndihmon të mbeten konkurues.9

	Programi ERASMUS thyen rekordet10

 

❍    Programi i shkëmbimit 
të studentëve Erasmus ka 
financuar 270 mijë studentë 
gjatë vitit akademik 2012 / 
2013
❍ Sipas statistikave, fondi 
mesatar Erasmus që mbu-
lon një pjesë të jetesës 
dhe udhëtimit është 
272 € në muaj, duke u 
rritur me 9% nga vjet 

❍ Që nga themelimi i tij më 1987, Erasmus është bërë 
pjesë e pandashme e politikave të BE-së dhe ka financuar 
3 milin studentë. Ky program tanimë ka zgjeruar fushat e 
financimit duke përfshirë financimet për vende pune dhe 
trajnimet pedagogjike.

❍ Destinacionet më të populluara nga studentët Erasmus 
ishin Spanja, Franca dhe Gjermania

9 Industria elearning, Top 10 e-Learning Statistics for 2014 Infographic,
 http://elearningindustry.com/top-10-e-learning-statistics-for-2014-you-need-to-know

10 EuroSpeak Portal Online
 http://www.eurospeak.al/sociale/213-programi-erasmus-thyen-rekordet
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❍ Shtetet që kanë dërguar numrin më të madh të 
studentëve në proporcion me popullsinë e diplomuar 
ishin Luksemburgu, Lihtenshtejni, Finlanda, Letonia dhe 
Spanja.

❍ Malta përjetoi rritjen më të lartë të studentëve që përdorin 
programin, ndjekur nga Qipro dhe Kroacia.

❍ Rreth 15 bilion € janë ndarë për programin “Erasmus +”, 
i cili sjell së bashku programet europiane për edukim dhe 
trajnim deri në 2020, dhe për të cilin Komisioni Europian 
thotë se do të financojë 2 milion studentë.   
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VI. TË RINJTË Në Lëvizje  NdAJNË 
EKSPERIENcAT E TYRE

Pjesëmarrja në Konferencën 
Rinore Ndërkombëtare me 
temë “European Values for the 
Future of the Southeastern 
European Countries“, organi-
zuar në Krusevo, Maqedoni 
në shtator 2014, ka qenë një 
nga eksperiencat më të 

frytshme që kam patur. Temat që u diskutuan në këtë 
aktivitet ishin interesante, ndër të cilat  mund të veçoj 
workshop-et “Nostalgjia post-socialiste - A vazhdon e 
shkuara të ekzistojë?” dhe “Shembuj të mirë vullnetarizmit”. 
EMA pati nje impakt qendror jo vetëm në sajë të informimit 
mbi aktivitetin, por dhe ndihmën paraprake për të patur një 
përgatitje shumë të mirë për konferencën. Donald Tafilaj

Në Shkollën Verore gusht 
2014 në Otzenhausen, 
Gjermani, u mblodhëm të 
rinj nga Cekiaa, Sllovakia, 
Kroacia, Irlanda, Ruma-
nia e Shqipëria për të 
reflektuar e diskutuar 
mbi temën How do we 
want to live in Europe. 
Në sajë të punës në grupe të fokusuar në temën e Lirisë së 
mendimit, shprehjes, e fesë, arritëm të realizonim projekte 
shumë krijuese e inspiruese si dhe forcuam frymën e 
bashkëpunimit mes nesh.  Shkëmbimi i kulturave ndërmjet 
pjesëmarrësve të shteteve të ndyshme më bëri më vigjilente 
për situatat ku ndodhet vendi im dhe për kontributin 
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që duhet shtuar sidomos nga të rinjtë shqiptarë. Vizita 
në Luksemburg më dha mundësinë të njihesha më afër 
me përfaqësues mendjehapur e mikpritës të Komisionit 
Europian. Sidorela Pojani

Në kuadër të Ditës së Europës 
2014, EMA mundësoi që një 
vulltenar të vëzhgonte dhe 
kontribuonte në festimet 
në Helsinki. Era Mërkuri 
ndan ekperiencën e saj 
në kryeqytetin finlandez: 
“Praktikisht EM Finland 

është marrë me fushatën zgjedhore të Parlamentit Europian 
të disa partive që kanë shprehur dëshirën të propagandohen, 
kështu që kanë lëvizur përditë në qytete të ndryshme. 
Ishte një fushatë e thjeshtë, më tepër se për partitë në fjalë, 
theksohej votimi si një e drejtë dhe një detyrim qytetar 
ndaj vendit. E vlerësoj si një nismë shumë qytetare dhe e 
moralshme, dhe me aq sa pashë mendoj se lëvizja po bën një 
punë produktive. Finlandezët, ndryshe nga ç’i përshkruajnë, 
janë të afrueshëm dhe gazmorë. Ndryshe nga qytetet e tjera 
turistike, Helsinki nuk kishte as madhështinë e Romës, as 
romantizmin e Parisit. Ashtu sikurse dhe banorët, qytetin 
e gjeta të rregullt, të disiplinuar por miqësor edhe pse në 
pamje të parë të ftohtë”.

Gjatë pjesëmarrjes sime 
në aktivitetin e titulluar 
Youth Care2 të zhvilluar 
në Hollandë në mars 2014 
u njohëm nga afër me 
situatën e të rinjve atje që 
ishin pjesë të programeve 
sociale. Gjithashtu ndamë 
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informacione dhe eksperienca me pjesëmarrësit rreth 
kushteve dhe mundësive të të rinjve me aftësi të kufizuara.  
Shkëmbimi i eksperiencave mes kulturave të ndryshme nga 
12 shtetet pjesmarrëse, na ndihmoi të kemi një kuadër më të 
gjerë të situatës përsa i përket te rinjve me aftësi të kufizuar. 

Edita Shoshi 

Pjesëmarrja në EASA 
(European Architecture 
Students Assembly), 
për dy javë gjatë gushtit 
2013, në Slloveni, ka 
qenë një eksperiencë 
e shkëlqyer sa i takon 
formimit profesional 
dhe më tej shkëmbimit 
të eksperiencave dhe 

kulturës. Me 500 pjesëmarrës nga më  shumë se 40 shtete 
europiane, kjo eksperiencë për mua mbetet unike dhe ka 
lënë gjurmë në kujtimet e mia gjatë jetës si student. Në sajë të 
workshop-eve secili nga ne kishte mundësi të merrte njohuri 
në drejtimet e dëshiruara dhe gjatë kohës së zhvillimit të 
tyre, eksperiencë e jashtëzakonshme ishte njohja me kultura 
të ndryshme dhe ekspozimi i kulturës se vendit tim. Ky rrjet 
më bëri mua me miq nga çdo vend i Europës me të cilët 
takohemi të paktën 2 herë në vit në aktivitete të zhvilluara 
në qytete të ndryshme. Denis Kraja

Një aktivitet që do të veçoja 
është “Play and Learn 
Acting as Unemployed 
Youth”,organizuar më 19-
25 qershor 2013 në Oravita, 
Rumani. Ky aktivitet më ka 
njohur me metodologjine 
LARP (live acting role play) 
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të cilën e kemi shfrytëzuar gjatë të gjithë aktivitetit, duke e 
finalizuar  me vendosjen në skenë të role play të ndryshme 
rreth punesimit të të rinjeve. Kam mësuar shumë për 
gjendjen e punësimit të të rinjve në Europë dhe veçanërisht 
për ofrimin e punësimit alternativ për këtë grupmoshë. 

Denis Hasani

Pjesëmarrja ime në aktivitetin 
Back and Forward në Bari 
të Italisë gjatë periudhës 
Janar 2013 më ka dhënë 
informacione të vlefshme 
mbi programet europiane 
dhe implementimin e tyre ne 
praktike, format e ndryshme 
të aplikimeve. Shkëmbimi 
kulturor  më ka ndihmuar të 

kuptoj ndryshimet midis pjesëmarrësve nga Europa, por të 
arrinim të të formonim një grup më solid gjatë periudhës 
së aktivitetit Më interesante për mua kanë qenë programet 
rinore youth in action, ku dhe kam patur mundësinë të 
aplikoj disa herë me ndihmën e ofruar nga organizata rinote 
IRSH. Alban Hoxha

Aktivizimi im në shkëmbimin 
ndërkombëtar Media for 
Democratic Participation të 
zhvilluar në Maqedoni me 
pjesëmarrjen e 8 shteteve 
europiane gjatë periudhës 
nëntor 2012 ishte një 
eksperiencë e paharrueshme. 
Mu dha mundësia të njihem 
me llojet e mediave dhe dhe 
si rezultat të angazhohesha 
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në mediat lokale dhe kombëtare për praktikimin e njohurive 
të marra. Puna jonë u  reflektua në një artikull të përbashkët, 
ku pasqyruam situatën e të rinjve në Europë dhe Ballkan. 
Ishte vlerësues fakti që artikulli u publikua në gazetat lokale 
në Maqedoni.

Manuel Macaj. 
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