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Struktura e prezantimit

EPALE
EPALE në
Shqipëri



Çfarë është të Nxënit e të Rriturve? 

 Përkufizim sipas Rezolutës (2011/C 372/01)  së 
Këshillit Evropian “Për një agjendë të rinovuar 
të të nxënit të rriturve në Evropë”:

“Termi të nxënit e të rriturve përfshin të gjithë gamën e 
aktiviteteve të të nxënit formal, joformal dhe informal –
si të përgjithshme ashtu edhe profesionale – të cilat 
realizohen nga të rriturit pas përfundimit të arsimit apo 
formimit fillestar”

Burimi: https://ec.europa.eu/epale/en/ëhat-epale-definition-adult-learning

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1410876121775&uri=CELEX:32011G1220(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1410876121775&uri=CELEX:32011G1220(01)


Pse u krijua EPALE?

• Të nxënit e të rriturve është pjesë thelbësore e politikës
së KE për të nxënit gjatë gjithë jetës.

Prioritetet e këtij kuadri politik janë:

- Të nxënët gjatë gjithë jetës dhe mobiliteti - realitet
dhe rritje e aksesit në edukim për të gjithë

- Përmirësimi i cilësisë dhe eficencës së sistemit të
arsimit të të rriturve

- Promovimi i barazisë, kohezionit social dhe qytetarisë
aktive përmes të nxënit për zhvillim personal

- Nxitja e kreativitetit dhe inovacionit te të rriturit



Pse u krijua EPALE?

• EPALE financohet nga KE si pjesë e angazhimit për të 
rritur cilësinë e arsimit të të rriturve në Evropë



Çfarë është EPALE?

• Komunitet shumëgjuhësh i 
profesionistëve të të nxënit të të 
rriturve

• Burim online materialesh në 
fushën e  të nxënit të të rriturve

• Hapësirë për të ndarë përvojat 
më të mira me profesionistë të 
tjerë në mbarë Evropën

• Instrument për nxitjen e 
bashkëpunimit



Çfarë ofron EPALE?

Faqja është organizuar sipas 5 tematikave të ndryshme për të 
nxënët e të rriturve:    

Tematikat e EPALE

Aftësi për jetën

Politika, Strategji 
dhe Financim

Mjedise 
Të nxëni

Mbështje 
për 
përdoruesit Cilësia



Çfarë ofron EPALE?

Mundësi
komunikimi me 

mbi 20.000 
profesionistë

në mbarë
Evropën

artikuj lajmesh 
të publikuar

artikuj blogjesh
evente të 

publikuara
burime të 
postuara



Karakteristika të veçanta

• Regjistrim i hapur

• Informacion në shumë gjuhë

• Kalendar me mundësi kërkimi të eventeve

• Përmbajtje e udhëhequr nga përdoruesit nëpërmjet 
sondazheve dhe rankimeve

• Profile përdoruesish mbarë – evropianë për të krijuar 
lidhje dhe identifikuar aktorë kyç, anëtarë të rrjeteve 
profesionale, bashkëpunëtorë në vende të tjera



EPALE në 
Shqipëri



EPALE 
Strategjia e komunikimit

AKAFPK në bashkëpunim me të gjithë partnerët 
përcakton:

• Qëllimin kryesor dhe objektivat

• Grupet e synuara

• Aktivitetet për promovimin e EPALE

• Kanalet dhe instrumentet e komunikimit



Strategji komunikimi për EPALE 
në Shqipëri

Qëllimi kyesor: 

promovimi i platformës duke përfshirë të gjithë aktorët dhe
rritja e numrit të ekspertëve që regjistrohen në EPALE 

Objektivat:

1. Nxitja e dialogut të vazhdueshëm ndërmjet
përfaqësuesve të përfituesve të EPALE dhe rritja e 
rrjetit të profesionistëve

2. Rritja e numrit të profesionistëve të regjistruar në
EPALE dhe angazhimi aktiv në platformë



KOMUNIKIMI: Kush me Kë?

AKAFPK/EPALE 
NSS

Politikëbërës

Të rriturit / 
qytetarët

Ekspertët/

ofruesit



Grupet e synuara

• Politikëbërësit

o Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

o Ministria e Arsimit dhe Sportit

o Ministri të tjera

o Institucione të specializuara (IZHA, SHKP, 
AKAFPK, AKP etj.)



Grupet e synuara

• Ofruesit dhe ekspertët

o Universitetet

o Ofruesit e arsimit dhe formimit profesional

o Organizata të përfshira në të nxënët e të rriturve

o Agjencitë private të trajnimit

o Ekspertë në arsimin e të rriturve

o Projekte në fushën e AFP-së dhe të nxënët e të 
rriturve

• Popullata e gjerë (të rriturit si nxënës)



• 2 workshope në Tiranë 

• 4 takime rajonale/vit 

• Trajnime të dedikuara për të regjistruarit në 
EPALE

• Promovim i EPALE-s në media

• Organizimi i Javës së të Nxënit gjatë gjithë Jetës 
(LLL week)

Plani i aktiviteteve 2017- 2018 



Rezultatet e pritshme

• Pjesëmarrja në aktivitete

• Përdorues të platformës të trajnuar

• Spot TV në televizione kombëtare/lokale

• Broshura, materiale të printuara për promovimin e 
EPALE

• Java e të Nxënit gjatë Gjithë Jetës

• Ambasadorët e EPALE



Indikatorët e performancës



Indikatorët e performancës

Treguesi/përshkrimi Targeti

Numri i vizitorëve në EPALE/muaj 150 vizitorë/muaj në 2017
200 vizitorë/muaj në 2018

Numri i vizitorëve aktivë/muaj 30 vizitorë aktivë/muaj në 2017
40 vizitorë aktivë/muaj në 2018

Numri i përdoruesve aktivë nga
Shqipëria në EPALE

10 përdorues të angazhuar në 2017
12 përdorues të angazhuar në 2018



Le të 
punojmë 
sëbashku

FALEMINDERIT



Kontakte
www.ec.europa.eu/epale

:epalealbania@gmail.com

:  Adult Learning in Albania
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