
                                                                                                                                                     

        

  

   Përkrahur nga:      

 

                                                                                                                                                     

Informatat mbi Projektin 
 

Emri i Projektit: Edukimi për punësim - E në katror  

Vlera e projektit: Shuma e përgjithëshme: € 171,379.24;  Bashkëfinancimi (nëse ka) € 33,340.29 

Kohëzgjatja: Fillimi: 01/02/2018 
Përfundimi:  31/12/2019 

Organizata 
implementuese: 

IPKO Foundation 

Kontaktet e 
Organizatës: 
Adresa, e-maili, 
telefonat. 

IPKO Foundation. Rr. Hajdar Dushi, nr. 52, 10000, Prishtina, Kosovo  
Email: info@ipkofoundation.org; tel: 049/196 655; 044 816 574 
website: www.ipkofoundation.org 

Grupet e synuara: Nxënësit e shkollave të mesme (Klasat e 11-ta) nga Gjimnazet dhe Shkollat e Mesme Teknike.  

Partnerët: Drejtorite Komunale të Arsimit në Mitrovicë, Fushë Kosovë dhe Gjakovë.  

Territori i 
synuar/shtrirja 
gjeografike: 

Tre Komunat e targetuara janë: Mitrovicë, Fushë Kosovë dhe Gjakovë.  

Qëllimi i përgjithshëm: 
Përmirësimi i punësimit të 240 nxënësve të shkollave të mesme, nëpërmjet aktiviteteve jashtë 
mësimore si dhe sigurimi i shkathtësive të transferueshme të kërkuara sot në tregun e punës, 
sikurse IT dhe gjuhët e huaja.  

Aktivitetet kryesore:  Aktivitetet kryesore të projektit janë si më poshtë:  
● 3 Punëtori me temat sikurse: Shkathtësitë teknologjike, Mendimi kritik dhe shkathtësitë 

për zgjidhje të problemit, Lidershipi dhe shkathtësitë komunikuese.  

● Krijimi i punonjësve informal me vizitat studimore dhe Job Shadowing.   
● Arritja e vështirësive - 70 nxënës të cilët vijnë nga familje me vështirësi sociale do të 

pranojnë kurse ekstra të kompjuterit dhe/ose kurse të gjuhëve të huaja për një periudhë 
një vjeqare.  

● Kthimi i shkathtësive në praktikë - projekti do të ofrojë mbështetje në përputhje të 
vullnetarëve duke krijuar lidhje me platforma existuese inovative të vullnetarëve.  

● Qëndrueshmëria e shkathtësive dhe çasjeve të reja - Ekspertët e kontraktuar do të 
përgatisin manuale të trajnimit dhe do të mbajnë punëtorinë për trajnimin për trajnerë 
me 28 mësues të përzgjedhur në mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëira e këtij projekti.  

Rezultatet e pritura:  
1. Dyqindë e katërdhjetë vajza dhe djem të rinjë nga pesë shkolla të mesme nga Mitrovica, 

Gjakova dhe Fushë Kosova do të jenë të involvuar në aktivitetet jashtë mësimore për IT, 
të menduarit kritik dhe ndryshe, wiki academy dhe mundësi vullnetarizmi.   

2. Tridhjetë nxënësve nga Mitrovica, Gjakova dhe Fushë Kosova do të ju mundësohet mësimi 
eksperimental (praktik).  

3. Shtatëdhjetë nxënës nga familje me asistencë sociale do të kenë mundësinë të marrin 
aftësi të transmetueshme në teknologjinë informative dhe gjuhët e huaja.   

4. Njëzet e tetë mësues nga shkollat e mesme në Mitrovicë, Gjakovë dhe Fushë Kosovë do 
të marrin manualet e trajnimeve dhe shkathtësitë për të edukuar gjeneratat e reja në 
temat e përmendura në këtë projekt.    
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