
   
                                                                                                

Termat e Referencës 

 

Ekspert kombëtar për realizimin e një Studimi Cilësor të Arsimit për të Rritur 

 

Shtetet:  Armeni, Bosnjë dhe Hercegovinë, Gjeorgji, Kosovë 

Korniza e përgjithshme kohore: 01.10.-30.12.2020 (25 ditë pune) 

 

1. Hyrje  
 
DVV International është Instituti për Bashkëpunim Ndërkombëtar i Deutscher Volkshochschul-
Verband eV (DVV), Shoqata Gjermane e Arsimit për të Rritur. DVV përfaqëson interesat e rreth 
900 qendrave të arsimit për të rritur (Volkshochschulen) dhe shoqatave të tyre shtetërore, 
ofruesit më të mëdhenj të arsimit të mëtejshëm në Gjermani. 
Si organizata udhëheqëse profesionale në fushën e arsimit për të rritur (ARr) dhe 
bashkëpunimit për zhvillim, DVV International i është përkushtuar mbështetjes së të nxënit 
gjatë gjithë jetës prej më shumë se 50 vjetësh. DVV International ofron mbështetje në mbarë 
botën për krijimin dhe zhvillimin e strukturave të qëndrueshme për Arsimin për Rininë dhe të 
Rriturit. 
 
Qasja programore e DVV International, e cila ka si pikësynim përmirësimin e kushteve në 
politika, legjislacion dhe financim (niveli makro), si dhe profesionalizmin në praktikë dhe teori 
për arsimin për të rritur (niveli meso), kërkon domosdoshmërisht bashkëpunim si me 
institucionet qeveritare, siç janë për shembull ministritë, ashtu edhe me universitetet, shoqatat, 
organizatat e shoqërisë civile dhe organizatat e tjera të arsimit profesional. Portofoli i projektit 
plotësohet me mbështetjen e partnerëve tanë duke krijuar mundësi shembullore dhe konkrete 
të të nxënit, veçanërisht për grupet e pafavorizuara të popullsisë (niveli mikro). Kjo e bën DVV 
International të vetmen organizatë profesionale në mbarë botën në fushën e arsimit dhe 
zhvillimit për të rritur. 
 
Në Rajonin e Kaukazit dhe Evropës Juglindore, DVV International punon në Armeni, Gjeorgji, 
Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kosovë, përmes Zyrës Rajonale në Tbilisi dhe Zyrave të Vendeve 
në Jerevan, Tbilisi, Sarajevë dhe Prishtinë.   
 
Instituti Gjerman për Arsimin për të Rritur (DIE) përqendrohet në zhvillimin dhe avancimin e 
arsimit për të rritur. Arsimi përmirëson shanset e çdo individi për të bërë një jetë të vetë-
përcaktuar dhe lejon një shoqëri të qëndrueshme. DIE mbështet fushat e hulumtimit dhe 
praktikën e arsimit të vazhdueshëm duke siguruar të dhëna dhe informacione, si dhe 
performancën e hulumtimit dhe zhvillimit.  
Instituti 
• kryen hulumtime mbi çështjet e të nxënit dhe mësimdhënies për të rritur, mbi institucionet e 
arsimit dhe trajnimit të vazhdueshëm, si dhe parakushtet themelore për të nxënit gjatë gjithë 
jetës, 
• përgatit gjetjet e hulumtimit për shkencën, praktikën dhe politikat, dhe 
• zhvillon koncepte inovative për praktikuesit. 



   
DIE zgjedh dhe analizon çështjet aktuale, përgatit përgjigje ndaj pyetjeve mbizotëruese, ofron 
zgjidhje dhe këshillon zbatimin praktik. Si anëtare i Shoqatës Leibniz, DIE zbaton standarde të 
larta për të gjitha shërbimet e veta, dhe kërkesat e saja për  
 
promovim të hulumtimit jashtëshkollor vlerësohen rregullisht. 
 
Me mbështetje nga ana e Ministrisë Federale të Gjermanisë për Bashkëpunim Ekonomik dhe 
Zhvillim (BMZ), duhet të kryhet një studim cilësor mbi gjendjen e arsimit për të rritur në Armeni, 
Bosnjë dhe Hercegovinë, Gjeorgji dhe Kosovë.  
 

 
2. Objektivi: 

DVV International ka qenë aktive në Evropën Juglindore dhe rajonin e Kaukazit që nga vitet 
2000/2002. Për zhvillimin e një strategjie të re rajonale, është e rëndësishme të analizohet 
sektori i arsimit për të rritur në të katër vendet dhe të identifikohen zhvillimet dhe sfidat e 
kohëve të fundit në fushën e arsimit për të rritur. 
 
Për të vlerësuar status quo-në e sektorit të arsimit për të rritur në këto vende, studimi duhet 

të përfshijë kornizën analitike të mëposhtme për katër vendet e lartpërmendura: 

Struktura 
 

Vërejtje  

I. Përmbledhje ekzekutive 
 

 

II. Koncepti dhe terminologjia - kuptimi dhe perceptimi i 
konceptit të ARr-së   
 
- Zhvillimi i terminologjisë duke iu referuar termave specifikë 
kombëtarë 
- Përkufizimet 
- Si lidhen ato me terminologjinë e BE-së 
- Terminologjia e BE-së  
- Klasifikimi i Aktiviteteve të të Nxënit (FED - arsimi formal, NFE - 
arsimi joformal, INF - të nxënit informal) 
- Si lidhen ato me terminologjinë kombëtare? 
- Marrëdhënia mes arsimit për të rritur dhe të nxënit gjatë gjithë 
jetës 
- Programet e përgjithshme (liberale, komunitare, qytetare, 
personale) / ARr profesional / alfabetizëm 
- Kualifikimet dhe kompetencat? 
- Sa specifike? 

Pasqyra e 
terminologjisë, 
përkufizimet;  

III. Profili i shtetit  
 
1. Struktura socio-demografike  
- Gjuhët zyrtare 
- Përbërja etnike 
- Fetë 
- Popullsia: a) struktura moshore; b) gjinore; c) niveli arsimor; d) 
alfabetizmi; 
- Lëvizshmëria urbane/rurale 
- Migrimi (i brendshëm/i jashtëm) 
- Infrastruktura e Internetit 
- IZhNj (indeksi i zhvillimit njerëzor) 

Përgatiteni lexuesin 
për kornizën ligjore 
duke treguar 
strukturën e vendit 
 



   
 
2. Karakteristikat ekonomike 
- BPV 
- Të hyrat mesatare 
- Varfëria 
- Struktura ekonomike 
- Borxhi kombëtar 
- Papunësia 
- NEET (jo në arsim, punësim, aftësim) 
 
3. Sistemi / struktura politike 
- Presidenciale / Parlamentare 
- Federale / Qendrore 
- Partitë politike qendrore 
- Anëtarësia në organizatë ndër/mbikombëtare (KE etj.) 
 
4. Sistemi arsimor 
- Nivelet dhe drejtimet arsimore, nivelet e kualifikimit 
- (KKK) 
- Sektori privat/publik 
- Përzgjedhshmëria shoqërore 
- Orientimi akademik/i përgjithshëm kundrejt profesional 
 

IV. Zhvillimi historik i arsimit për të rritur 
 
- Fokusi kryesor në zhvillimin që nga pavarësia 
- Mbulimi i tranzicioneve dhe periudhave të rëndësishme, 
momentet përkatëse historike: rrënjët fillojnë në shekullin e 20-të, 
tradita e ofruesve të ARr-së, ARr-ja mes dy luftërave botërore; 
 

 

V. Korniza ligjore / strukturat drejtuese 
 
1. Ligjet 
- Referimi i drejtpërdrejtë i ARr-së (ligjet e ARr-së, arsimi dhe 
aftësimi profesional, pushimet arsimore) 
- Referimi i tërthortë ndaj ARr-së (lidhur me tregun e punës, 
rregulloret tatimore) 
 
2. Politikat 
- Korniza Kombëtare e Kualifikimeve 
- Akreditimi dhe validimi  
- Njohja e të nxënit paraprak  
- Strategjia për të nxënit gjatë gjithë jetës 
- Strategjia për ARr 
- Strategjia për alfabetizëm 
- Strategjia për uljen e varfërisë 
- Strategjia për arsim parauniversitar/e shansit të dytë dhe për 
arsim të lartë 
- Strategjitë për rininë (promovimi i qytetarisë aktive, 
punësueshmëria) 
 
3. Strukturat drejtuese 

Në rastin e Armenisë 
ekziston një analizë e 
kornizës ligjore në 
dispozicion (e kryer 
në maj-shtator 2020)  



   
- Institucionet shtetërore përgjegjëse për ARr: a) Ministritë; b) 
Agjencitë; c) Këshillat Kombëtarë; d) Qeveritë lokale/rajonale; e) 
Partnerët Socialë (Sindikatat, Oda e Tregtisë etj.) 
 

VI. Financimi  
 
1. Shpenzimet publike * 
- Në lidhje me sektorët e tjerë të arsimit 
- Pjesa e BPV-së 
- Kanali i financimit: institucional, programe, projekte, 
kërkesë/furnizim, kuponë, 
 
2. Shpenzimet private 
- Individët/amvisëritë 
- Kompanitë 
- OJQ-të 
 
3. Donatorët 
- BE-ja 
- Banka Botërore 
- OKB-ja 
- GIZ, DVV International…  
 

- Të gjitha burimet e 
financimit; nga 
donatorë dhe shteti;  
 
- Nëse është e 
mundur, mbuloni 
trendet për më shumë 
se 10 vjet; 
 
* Zgjeroni mbulimin 
për të gjitha 
shpenzimet për 
zhvillimin e burimeve 
njerëzore - për të 
gjitha ministritë dhe 
agjencitë 
 

VII. Institucionet dhe ofruesit 
 
1. Institucionet 
- Qendra studimore 
- Institute hulumtues 
- Shoqata Profesionale (DVV etj.) 
 
2. Ofruesit * 
2.1. Privat/komercial 
- Universitet 
- Punëdhënësit/kompanitë 
- Institucionet komerciale 
- Shkollat e gjuhëve etj. 
 
2.2. Publike 
- Shkollat 
- Universitet 
- Institucionet kulturore 
- Qendrat/këshillat rinorë 
- Bibliotekat  
- Muzetë 
- Qendrat e arsimit për të rritur 
 
2.3. Grupet e interesit jofitimprurëse/bamirëse 
- Organizatat me baza fetare 
- Sindikatat 
- Odat e Tregtisë 
- Organizatat profesionale 
- OJQ-të dhe rrjetet 
- Fondacionet 

 
 
* A e ofrojnë ato të 
nxënit online/në 
distancë? 



   
 

VIII. Programet 
1. Llojet 
- Alfabetizëm / alfabetizëm funksional 
- Arsimi profesional (formal dhe joformal) 
- Liberal (komuniteti, edukimi qytetar, kulturor) 
2. Grupet e synuara 
3. Ofruesit 
 

 

IX. Pjesëmarrja / mospjesëmarrja 
 
1. Shkalla e pjesëmarrjes 
- Në ARr formal 
- Në ARr joformal 
 
2. Motivimi 
- nevojat personale ose të lidhura me punën 
- Barrierat  
 
3. Struktura 
- Mosha 
- Gjinia 
- Niveli arsimor 
- Përkatësia etnike 
- Rurale/urbane 
- Statusi i tregut të punës 
- Të hyrat 
- Kohëzgjatja e pjesëmarrjes 
- Financimi 
 
 

Lidhur me 
pjesëmarrjen në ARr 
joformal: 
 
1) Për Armeninë, 
Gjeorgjinë dhe 
Kosovën, ne presim 
rezultate nga një 
Anketë e Arsimit për 
të Rritur e kryer në 
gusht-tetor 2020.  
 
2) Për Bosnjën dhe 
Hercegovinën janë në 
dispozicion rezultatet 
nga një Anketë e ARr-
së e kryer në 2018.  

X. Personeli dhe profesionalizimi 
 
1. Profesionistët dhe të punësuarit në ARr 
- Stafi menaxherial  
- Stafi i mësimdhënies 
 
2. Sfondi profesional 
3. Programet ekzistuese të trajnimit të mësimdhënësve - 
Programet BA, MA, Trajnimi i Trajnerëve për profesionistët e ARr-
së 
4. Lëvizshmëria dhe shkëmbimi ndërkombëtar i profesionistëve 
 

- 

XI. Konteksti ndërkombëtar 
1. Aktorët 
2. Projektet aktuale 
3. Instrumentet 
4. Angazhimet e shtetit për nismat/proceset 
rajonale/Evropiane/ndërkombëtare dhe pjesëmarrja në to 
 

- 

XII. Sfidat dhe zhvillimet në të ardhmen 
1. Sfidat për ARr-në në të ardhmen 

 
- 



   
2. Sfidat për shkak të pandemisë së koronavirusit dhe 
konkluzionet për zhvillimin e mëtejshëm të sistemit të ARr-së 

XIII. Konkluzionet dhe rekomandimet 
 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Metodologjia 
 

Studimi rajonal cilësor do të përdorë një larmi metodash të mbledhjes dhe analizës së të 
dhënave, duke përfshirë por pa u kufizuar në sa vijon:  

 
1) Shqyrtimi i literaturës përkatëse do të përfshijë literaturë akademike, analitike, të 

politikave, dhe dokumente vlerësimi, raporte dhe botime nga qeveria, agjencitë 
ndërkombëtare dhe organizatat e shoqërisë civile, të cilat janë të disponueshme në 
nivelet kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare.  

2) Shqyrtimi do të jetë një sfond i dobishëm për kryerjen e hulumtimeve në terren, të cilat 
për shkak të pandemisë së koronavirusit do të realizohen online.  

 
Në vendin përkatës, ekipi i ekspertëve të përzgjedhur ndërkombëtarë dhe një ekspert 
kombëtar do të punojnë nga afër së bashku për të kryer aktivitetet e lartpërmendura dhe për 
të përgatitur studimin cilësor.  
 
Eksperti kombëtar do të mbështesë ekspertët e përzgjedhur ndërkombëtarë për:  
 

a) Identifikimin dhe dërgimi tek ekspertët ndërkombëtarë të literaturës përkatëse, 
dokumenteve të politikave, legjislacionit dhe burimeve të tjera të nevojshme për 
kryerjen e studimit 

b) Identifikimin e literaturës dhe dokumenteve përkatëse në gjuhët kombëtare që do të 
përkthehen nga zyra e DVV I në gjuhën angleze.   

c) Identifikimin dhe kontaktin me palët e interesit qeveritare dhe jo-qeveritare për 
hulumtimin në terren 

d) Shkrimin e disa pjesëve të studimit cilësor 
e) Detyra të tjera të ndërlidhura të dakorduara me ekspertët ndërkombëtarë dhe zyrën e 

DVV I 
 
 

 
4. Realizimet 

 
Studimi cilësor duhet të shkruhet në anglisht. Studimi më vonë do të përkthehet në gjuhët 
kombëtare nga DVV International. Dokumenti duhet të përgatitet me rreshta pa hapësira, duke 
përdorur Microsoft Word dhe tabela/grafikë dhe imazhe/fotografi. Studimi cilësor duhet të ketë 
përafërsisht 60-70 faqe për çdo vend (240-280 gjithsej) duke përjashtuar përmbledhjen 
ekzekutive dhe anekset.  
 

5. Detyrat dhe afati kohor (ekspertët ndërkombëtarë dhe kombëtar) 
 



   
1. Drafti i skemës dhe kornizës së hulumtimit për studimin deri më 15 tetor 2020  
2. Drafti i parë i studimit mes datave 20 dhe 30 dhjetor 2020 
3. Bazuar në reagimet e marra nga DIE, DVV International dhe ekspertët kombëtarë 
finalizojnë dhe paraqesin studimin cilësor deri në fund të janarit 2021 
 

6. E drejta e përdorimit 
 
Principali ka të drejtën ekskluzive dhe të pakufizuar për të përdorur rezultatet e përmbushura 
nga kontrata. Transferimi i kësaj të drejte përdorimi është i plotë me pagesën e bërë për 
Kontraktorin. 
Kontraktori ka leje për të Drejtën e Përdorimit të kufizuar në mënyrë rigoroze për qëllime 
personale jo-komerciale. Nuk përfshihet transferimi i të Drejtës së Përdorimit tek palët e 
treta. 
 
 
 

7. Kushtet kontraktuale 
 
Baza ligjore për këtë kontratë sigurohet nga “Termat dhe kushtet e përgjithshme për zbatimin 
e shërbimeve” (VOL/B). Këto terma dhe kushte të përgjithshme nuk i bashkëngjiten kësaj 
kontrate; megjithatë, një shembull i kontratës për shërbime është pjesë e këtyre Termave të 
Referencës për studim. 
 

8. Kualifikimet e Hulumtuesit / Ekipit hulumtues 
 

Studimi cilësor do të kryhet nga një ekip ekspertësh ndërkombëtarë dhe një ekspert 

kombëtar, i cili duhet të demonstrojë përvojë në kryerjen e studimeve të ngjashme cilësore. 

Përvoja e mëparshme në rajon dhe njohja e gjuhëve rajonale do të konsiderohen si aset.  

Eksperti kombëtar që po kërkojmë duhet 

• të ketë së paku përvojë 5 vjeçare në fushën e studimeve të hulumtimit cilësor 
(ju lutemi, siguroni dëshmi të kësaj përvoje);  

• të jetë në gjendje të demonstrojë njohuri të shëndosha të metodave dhe 
instrumenteve të hulumtimit cilësor; 

• njohuri për arsimin për të rritur;  

• shkathtësi analitike dhe të të shkruarit; 

• rrjedhshmëri në gjuhët kombëtare; 

• rrjedhshmëri në anglisht  
 

9. Procedura e aplikimit 
 

Paketa e aplikimit duhet të përfshijë dokumentet e mëposhtme. Ju lutemi sigurohuni që të 
jeni në pajtueshmëri me kërkesat e dhëna më poshtë dhe të përdorni shabllonet nga 
anekset:  
Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentet e mëposhtme:  

a) CV në anglisht të personit (personave) që do të përfshihen në detyrë; 
b) Shembuj të përvojës përkatëse të mëparshme; 
c) Një propozim të hollësishëm financiar me të gjitha kostot e pritshme, duke treguar 

TVSH-në  
 



   
Afati i fundit për aplikime është 05.10.2020. 
 
Aplikantët e interesuar duhet ta dërgojnë paketën e tyre të propozimit në formë elektronike 
në anglisht në: 
 

Ramadan Alija; ralija@dvv-international-ks.org     

Maja Avramovska: avramovska@dvv-international.ge 

 
10. Kriteret e vlerësimit të propozimeve 

Propozimet do të vlerësohen sipas kritereve vijuese:  

• Kualifikimet e ekspertit kombëtar   

• Shembuj të përvojës përkatëse të mëparshme;  

• Propozimi financiar (raporti më i mirë kosto-shërbim; ju lutemi merrni parasysh 
numrin e përgjithshëm të parashikuar të ditëve të punës). 
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