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Përshkrimi i vendit të punës 

 

Data e hyrjes në fuqi: 27.12.2018 

Pozita: 

MEDIATOR në projektin Rritja e përfshirjes në edukimin parashkollor dhe fillor 

 

Përmbledhje 

Mediatori është përgjegjës për inicimin, koordinimin dhe ndërlidhjen e shkollës me 
komunitetin dhe do të sigurojë vijueshmërinë e shkollimit nga ana e fëmijëve. 
 

 Kualifikimet 

 Të ketë të përfunduar shkollën e mesme. 

 Të ketë përvojë pune me komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian, përvoja në fushën 
e edukimit do të ishte përparësi. 

 Të ketë përvojë pune apo bashkëpunimi me fëmijë, prindër, autoritetet shkollore 
dhe autoritetet komunale të edukimit.  

 Të ketë shkathtësi të mira komunikimi dhe ndër-personale.  

 Të ketë aftësi për planifikim të punës, vendosje të prioriteteve dhe respektim të 
afateve.   

 Të njohë gjuhën shqipe si dhe gjuhën rome. 

 
Aftësitë tjera 

 Aftësi të mira të punës në mjedise shumëkulturore 

 Aftësi të shkëlqyera të komunikimit; 

 

 Detyrat 

 Të bashkëpunojë me prindërit rom, ashkali dhe egjiptian dhe ti mobilizojë ata për 
rëndësinë e Edukimit në Fëmijërinë e Hershme. 

 Të realizojë aktivitete në terren duke përfshirë: vlerësimin e nevojave, identifikimin 
e hisedarëve (palëve të përfshira), identifikimin e resurseve, ndërmjetësimin në mes 
të familjeve dhe institucioneve 
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 Të identifikojë  fëmijët  të cilët do të përfshihen në aktivitetet e projektit, klasat 
parafillore. 

 Të organizojë takime me prindër për të promovuar dhe inkurajuar regjistrimin e 
fëmijëve ne nivelin parashkollor  

 Të përkrahë procesin e regjistrimit të fëmijëve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian në edukimin parashkollor / parafillor. 

 Të lehtësojë dhe rrisë komunikimin në mes familjeve të komuniteteve Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian dhe shkollave. 

 Të ketë ndërlidhje me: mësimdhënësit, shkollat dhe familjet për të monitoruar 
progresin e fëmijëve 

 Të realizojë  vizita shtëpiake  

 Të përgatisë raportet e progresit 

 Të marrë pjesë në takimet e organizuara nga KEC dhe në aktivitetet të cilat KEC i 
konsideron të rëndësishme për projektin 

 

Lidhjet dhe raportimet 

Mediatori i raporton Menaxherit të Projektit. 

 

Orët e punës 

Mediatori ka orar të plotë të punës prej 8 orëve në Prizren.   

 

Kompensimi 

Kompensimi i Mediatorit bëhet konform kontratës së punës dhe mund të ndryshohet apo të 
modifikohet varësisht prej nevojave të projektit dhe vendimeve të drejtorit ekzekutiv. 


