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Përshkrimi i detyrave të punës 

Pozita Ekspert 

Kodi i procedurës së 
rekrutimit 

ASSET-005 

Emërtimi i projektit ose 
programit 

Aster School Support for Teens (ASSET) “Përkrahje 
adoleshentëve pas mësimit të rregullt 

Kodi dhe emërtimi i 
aktivitetit 

Trajnimi për orientim dhe këshillim në karrierë 

#ditëve të punës 125 

Periudha e angazhimit 1 tetor 2018 – 31 maj, 2020 

 

Qëllimi i konsulencës 

Qëllimi i kësaj konsulence është ofrimi i ekspertizës për trajnimin dhe mentorimin e 
mësimdhënësve për orientim dhe këshillim në karrierë për Programin ASSET (Përkrahje 
adoleshentëve pas mësimit të rregullt) të USAID-it. Ekspert-i/ja do të bashkëpunon me ko-
fasilites-in/en për të trajnuar dhe mentoruar  mësimdhënësit nga shkollat partnere.    
 
Përshkrimi i projektit/programit 
Programi i USAID-it “After School Support for Teens” (ASSET) – “Përkrahje adoleshentëve 
pas mësimit të rregullt” është program 5-vjeçar që menaxhohet nga Qendra për Arsim e 
Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp. Qëllimi kryesor i 
Programit është zhvillimi i shkathtësive për punësim dhe ndërmarrësi tek të rinjtë duke 
krijuar botëkuptim pozitiv për të ardhmen e tyre. Motoja e Programit është “Përgatitja e të 
rinjve të Kosovës për jetë dhe punë në shekullin 21”. Aktivitetet që do të realizohen nga ky 
Program janë: 1) Zhvillimi i Kompetencave për jetë dhe punë; 2) Përkrahja edukimit për 
karrierë dhe ndërmarrësi në shkolla; dhe 3) Lidhja e shkollave me punëdhënës dhe 
komunitet.  
   
Përshkrimi i hollësishëm i detyrave të punës 

1. Finalizimi i kursit të pilotuar për orientim dhe këshillim në karrierë dhe përgaditja 
për akreditim: 

 Ekspert-i/ja do të finalizojë kursin e zhvilluar dhe pilotuar gjatë vitit të parë 
të programit ASSET dhe në bashkëpunim me Menaxheren e Programit ta 
kompletojnë dokumnetacionin për akreditim. (2 ditë pune; deri me 31 
nëntor, 2018).      

 
2. Mbajtja e trajnimeve për mësimdhënësit e shkollave partnere të Programit ASSET: 

 Ekspert-i/ja do të përdorë materialet e zhvilluara për kursin orientim dhe 
këshillim në karrierë dhe në bashkëpunim me ko-fasilitues-in/en do të 
udhëheqin kurset e parapara me nga 20-25 pjesëmarrës. Një kurs zgjatë 3 



	

PËRSHKRIM I DETYRAVE TË PUNËS F-113 
 

Prishtinë 
 

v. 1.0 
 

Faqe 2 nga 3 

	

	 2

ditë kontaktuese, 1 ditë mentorim dhe 1 ditë shtesë për përgatitje dhe 
raportim. (22 kurse x 5 ditë pune = 110 ditë pune; deri me 30 prill, 2020).         

 
3. Përgatitja dhe mentorimi i fasilituesëve shkollor: 

 Ekspert-i/ja do të përgatis një numër të caktuar të mësimdhënësve të 
suksesshëm (rreth 25), si fasilitues shkollor për kursin e orinetimit dhe 
këshillimit në karrierë. (3 ditë pune; deri me 31 maj, 2020). 

 
4. Pasurimi i këndeve të karrierës në shkollat partnere me materiale dhe aktivitete:  

 Përkrahje mësimdhënësve dhe nxënësve të caktuar nga shkolla në 
menaxhimin e aktiviteteve në këndin e karrierës mbrenda shkollës. Po ashtu 
ofron përkrahje në identifikimin e materialeve dhe sigurimin e tyre për 
këndet e karrierës. (10 ditë pune; deri me 31 maj, 2020). 

 
Rezultatet e pritshme 

1. Është finalizuar programi trajnues për msimdhënien e bazuar në projekte. 

2. Është hartuar raporti për secilin kurs të organizuar. 

3. Është hartuar raporti nga aktivitetet e këndëve të karrierës. 
 
Kualifikimet 

 Kualifikim i nivelit master në fushën e edukimit, preferohet doktoratura;  

 Njohje e mirë e sistemit të arsimit në Kosovë; 

 Përvojë për orientim dhe këshillim në karrierë; 

 Përvojë, së paku 3 vite, në zhvillimin dhe realizimin e programeve të 
trajnimit, përfshirë mentorimin; 

 
Kushtet e përgjithshme  
 
Grupi i shënjuar 
Grupet e shënjuara janë drejtorët dhe mësimdhënësit e shkollave partnere. Po ashtu edhe 
zyrtarë relevant të MASHT-it, DKA-ve dhe ekipi dhe ekspertët tjerë të Programit. 
 
Çështjet gjinore dhe barazisë/paanësisë 
Ekspert-i/ja duhet të zbaton qasjen e Porgramit ASSET (Përkrahje adoleshentëve pas 
mësimit të rregullt) për gjini, gjithpërfshirje dhe barazi. Veç kësaj, në të gjitha materialet e 
zhvilluara duhet kushtuar rëndësi edhe çështjeve të barazisë.  
 
Gjuha e përdorur 
Të gjitha palët e përfshira flasin gjuhën shqipe, angleze ose/dhe serbe. Pritet që ekspert-i/ja 
flet të tri gjuhët. Shumca e shkollave partnere flasin gjuhën shqipe, por ka edhe shkolla 
partnere të komunitetit serb. Materialet duhet të përgatiten në gjuhën shqipe, ndësra 
Programi i përkthen në gjuhët tjera sipas nevojës. 
 
Raportimi 
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Ekspert-i/ja i raporton drejtoreshës të programit ASSET, znj. Valmira Haxhaj Gushlla dhe 
menaxheres së programi znj. Luljeta Belegu Demjaha. Ekspert-i/ja duhet të prezanton raport 
me shkrim pas çdo trajnimi në formatin e dakorduar me ekipin e Programit. Po ashtu duhet 
të dorëzoj raporte shtesë sipas nevojës. 
 
Udhëtimi në terren  
Programi do të ofrojë transportin për terren. Në rastet kur konsulent-i/ja udhëton me mjetin 
e vet transportues, do të bëhet kompnezimi i shpenzimeve të udhëtimit në përputhje me 
rregulloren e KEC-it për udhëtim.  
 
Pasqyra e punës 
Ekspert-i/ja regjistron orët/ditët e shfrytëzuara në formularin e dhënë dhe e dorëzon për 
kompenzim në baza mujore.  
 
 
 


