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Agjencia Ekzekutive e Arsimit, Audiovizualit dhe Kulturës (EACEA)
Ndërtimi i kapaciteteve në fushën e arsimit të lartë synon të mbështesë modernizimin,
aksesueshmërinë dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë. Ky veprim kontribuon në zhvillimin
e rritjes së qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse socio-ekonomike në vendet e synuara dhe duhet të
sigurojë zhvillimin dhe veprimet e jashtme të BE-së, objektivat dhe parimet, duke përfshirë
pronësinë kombëtare, kohezionin social, barazinë, ekuilibrin e duhur gjeografik dhe diversitetin.
Projektet për ndërtimin e kapaciteteve janë projekte të bashkëpunimit ndërkombëtar të bazuar në
partneritete shumëpalëshe.
Përmes bashkëpunimit të strukturuar, shkëmbimit të përvojës dhe praktikave të mira dhe lëvizjes
individuale, Projektet për Ndërtimin e Kapaciteteve synojnë të:
 Mbështesin modernizimin, aksesueshmërinë dhe ndërkombëtarizimin e arsimit të lartë në
vendet
e synuara
 Mbështesin vendet e synuara për të adresuar sfidat me të cilat përballen institucionet dhe
sistemet
e tyre të arsimit të lartë, duke përfshirë ato të cilësisë, rëndësisë, barazisë së aksesit, planifikimit,
ofrimit, menaxhimit dhe qeverisjes.
 Kontribuon në bashkëpunimin midis BE-së dhe vendeve të synuara
 Promovon konvergjencën vullnetare me zhvillimet e BE-së në arsimin e lartë.



Nxit kontaktet njerëz me njerëz, ndërgjegjësimin dhe mirëkuptimin ndërkulturor.

Këto objektiva ndiqen në vendet e synuara, përmes veprimeve si:
-Përmirësimit e cilësisë së arsimit të lartë dhe rritja e rëndësisë së tij për tregun e punës dhe
shoqërinë.
-Përmirësimit te nivelin e kompetencave dhe aftësive në IAL duke zhvilluar programe të reja dhe
inovative të arsimit
-Rritjes se kapaciteteve të menaxhimit, qeverisjes dhe inovacionit, si dhe ndërkombëtarizimi i
IAL-ve.
Rritjes se kapaciteteve të autoriteteve kombëtare për të modernizuar sistemet e tyre të arsimit të
lartë, duke mbështetur përcaktimin, zbatimin dhe monitorimin e politikave të reformës.
- Nxitjes se integrimit dhe bashkëpunimit rajonal në rajone të ndryshme të botës përmes
iniciativave të përbashkëta, ndarjes së praktikave të mira dhe bashkëpunimit.
Ky projekt për Ndërtimin e Kapaciteteve ka për qëllim prodhimin e një ndikimi në sistemet e
arsimit të lartë dhe promovimin e reformave në nivelin kombëtar dhe / ose rajonal në vendet e
synuara. Ky projekt është i përqendruar në modernizimin e politikave, qeverisjen dhe
menaxhimin e sistemeve të arsimit të lartë.
Partnerët:
Universiteti i León (Koordinator), Kolegji Universitar Spanjë Pavaresia Vlore, Shqipëri
(Bashkërendues) Universiteti i Turku, Finlandë Universiteti Danub Krems, Austria Ministria e
Arsimit, Rinisë dhe Sportit, Universiteti Sportiv i Shqipërisë në Tiranë, Universiteti Shqiptar i
Durrësit Aleksander Moisiu, Albania University of Elbasan Aleksander Xhuvani, Albania
University of Gjirokastra Eqrem Cabej, Albania University of Korça Fan. S. Noli,Projekti
Europian TEAVET në fazën e implementimit!
Objektivi i përgjithshëm
Zhvillimi i ekspertizës akademike përmes krijimit të qendrave të specializuara në universitetet shqiptare
dhe shpërndarjes së programeve të trajnimit standard me cilësi të lartë në fushën e zhvillimit të
kompetencave profesionale gjatë gjithë jetës në Shqipëri.

Projekti TEAVET në veprim
Në universitetin Leon të Spanjë u zhvillua Kick of Meeting I projektit TEAVET. Analiza e nevojave të
LLL (qëndrat e të mëaurit gjatë gjithe jetës) për mësuesit. Objektivi i këtij ËP ishte analiza e thelluar e të
mësuarit gjatë gjithë jetës, nevojat për trajnim të mësuesve nga pikëpamje të ndryshme: MASH,
universitete, mësues, shoqatat, përfaqësuesit e shkollave, etj. Organizatori I kësaj pakete pune ishte
Universiteti i Elbasanit (8-9 Shkurt 2018). Vazhdoi me sukses të plotë Projekti Teavet për krijimin e
një sistemi trajnimi gjithë-përfshirës për mësuesit nga universitetet shqiptare.

Pas trajnimit të trajnuesve në seminarin e zhvilluar në Durrës, në shkurt 2019, si dhe me zhvillimin e
kurseve pilot në qendrat LLL të ngritura nga ky projekt pranë universiteteve shqiptare partnere, vjen një
axhendë tjetër pune finalizuese e akreditimit të moduleve të përgatitur dhe të testuar nga trajnuesit tanë.

U zhvillua ne Universitetin “Eqrem Cabej” Gjirokaster në datat 4-5 Shtator 2019, takimi informues
ne kuader te projektit TEAVET me pjesemarrjen e 9 partnereve shqiptare dhe europiane. Në paketën ËP4
u raporua per vleresimin e kurseve pilot nga partneri ministria e Arsimit dhe u percaktuan metodologjite
per implementimin e kurseve te trajnimit. Gjithashtu u vleresuan edhe paketat e disseminimit te
rezualtateve dhe u percaktuan detyra. Ky takim u mbyll me sukses, në kuadër të D.4.4 për implementimin
e kurseve të trajnimit të mësuesve të nivelit të arsimit parauniversitar për këtë vit akademik.
Ekspertët europianë partnerë nga “Universiteti i Leonit, Spanjë”, “Universiteti i Turkut, Finlandë”,
“Universitetit të Kremsit mbi Danub, Austri”, si dhe partnerët shqiptarë nga Ministria e Arsimit, Sporteve
dhe Rinisë referuan dhe diskutuan mbi aktivitetet parapërgatitore të organizimit të kurseve të trajnimit në
çdo universitet shqiptar partner në projekt. 8 module trajnimi me 1 dhe 2 kredite janë gati të zhvillohen së
shpejti në 8 universitete shqiptare. Universiteti “Eqrem Cabej” Gjirokastër është partner aktiv në
implementimin e plotë të qendrave LLL për trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve.

Akreditohen nga ASCAP, 23 tetor 2019, 16 module trajnimi per mesues te ciklit te studimeve
parauniversitar ne kuader te projektit TEAVET.

Në kuadrin e bashkëpunimit të universiteteve pjesëmarrëse në projektin TEAVET me IZHA dhe
MASR është bërë I mundur akreditimi i 16 moduleve. Universiteti “EqremÇabej” ka të drejtën e
trajnimit të mësuesve të arsimit parauniversitar me këto 16 module të akredituara.
Nga stafiakademik me kohë të plotë,janë organizuar10 module gjatë vitit akademik 2019-2020. Një
pjesë prej moduleve për shkak të Pademisë Covid-19, janë organizuar në platformën (paketën) Zoom
meeting. Në kuadër të trajnimeve të akredituara nga IZHA, për mësuesit e sistemit parauniversitar dhe
studentët e mësuesisë për 16 modulet e akredituara për vitin 2020 pranë UGJ- së janë zhvilluar 14
trajnime dhe janë çertifikuar 560 të trajnuar,

mësues të sistemit parauniversitar, të cilët sipas

moduleve që kanë ndjekur janë pajisur me çertifikatat me kreditet përkatëse,të moduleve të
akredituara dhe të lëshuara zyrtarisht nga Universiteti “EqremCabej”, Gjirokastër.
Trajnimet janë zhvilluar në Qëndrën e të Mësuarit Gjatë Gjithë Jëtës, produkt I projektit
TEAVET. Qëndra filloi veprimatrinë në 15.11.2019, në të cilën janë instaluar të gjitha pajisjet
dixhitale (të përfituara nga projekti), të nevojshme për procesin e trajnimit

Trajnimet e ModulevengaUniversiteti “EqremÇabej”, Gjirokastër u organizuan me
Trajnerët respektivë, si mëposhtë vijon:
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10.

Aftësitë bazë për qytetari aktive

Loreta Mamani, Luiz Seiti

Trajnimet e zhvilluara2020. (formati nr 1.)

Kursi pilot me titull “Qytetaria Aktive në një Shoqëri Globale”, Qendra LLL, Universiteti
Gjirokasterit.

1

Gjatë trajnimit nga stafi akademik I UGJ, të 560 të trajnuarit u pajisën me certifikatën përkatëse.

Modeli I Certifikates Formati 2.

Ndërkohë është lancuar thirrja per zhvillimin e trajnimeve per vititn 2021-2022
Projekti përmbyllet me Konferencën Ndërkombëtare e mbështetur nga Komisioni Evropian në
kuadrin e Programit Erasmus plus e cila u mbajt në Qytetin e Vlorës ne datat 10 dhe 11
Nëntor 2020.

