


 
 Edukimi i brezave të rinj është sfida e çdo komuniteti/vendi, ku vëmendje i 

kushtohet politikave arsimore sikundër dhe metodologjive bashkëkohore të 
mësimit në shkolla. 
 

 Në 20 vite tranzicion, Shqipëria edhe pse një vend i vogël, ka promovuar 
“Yje” në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, të cilët janë bërë shembuj të mirë 
për edukimin e brezave të ardhshëm. 

 

 Aktualisht në Shqipëri mungon një urë lidhëse mes njohjes nga afër të 
personaliteteve shqipëtare në botën kulturore/artistike/sportive dhe politike 
me fëmijët, endrra e fshehtë e të cilëve mund të jetë të zhvillojnë talentet e 
tyre duke ndjekur një figurë kombëtare të shquar. 

 

 Në këtë kuadër, projekti ”Working with the Stars” zhvillon konceptin e ndër-
veprimit, shkëmbimit të ideve, ndërtimit të relacioneve personale mes 
fëmijëve dhe “Yjeve”, koncept që ka provuar të ketë një efekt shumë të madh 
e inkurajues në jetën e njerëzve në përgjithësi e të fëmijëve në veçanti.  

  
 

 Hyrje 



 

 Fondacioni EDS merr përsipër që falë bashkëpunimit me 
institucionet arsimore dhe figura të shquara Shqipëtare, tju 
krijojë mundësinë te rinjve për tu njohur me punën, përpjekjet dhe 
përkushimin e njerëzve që tashmë janë të famshëm në vend e jashtë 
vendit, ndërsa këta të fundit do të marrin nga këto ndërveprime 
vëmendjen mediatike dhe kënaqësine e të qënit faktorë ndryshimi në 
jetën e të rinjve ndjekës dhe adhurues të “Yjeve”.  

 

 Misioni 



 
 Fondacioni EDS përmes këtij projekti synon të nxisë edukimin alternative 

tek brezat e rinj , duke nxitur qytetarë të ardhshëm aktiv, duke krijuar 
komunitete të mirë-edukuar që u japin ëndrrave zë, dhe i kthejnë ato në 
realitet, përmes shembujve pozitivë të figurave të afirmuara shqipëtare. 
 

 Gjithashtu ky aktivitet mendohet te sherbeje  si shtyse edhe per organizma 
te tjera qe mund te japin kontributin e tyre ne ndihme te edukimit dhe 
sensibilizimit te brezit te ri qe te mendojne seriozisht per te ardhmen e tyre. 

 
 
 

 
 Vizioni 
 



 
 Të promovojë një edukim alternativ të brezit të ri për të zhvilluar ëndrrat e 

tyre. 
 

 Të rrisë diversitetin e mendimit dhe krijimtarinë e brezit të ri, në realizimin 
e ëndrrës së tyre. 
 

 Tu mundësojë nxënësve asete për të arritur suksesin në ëndrrat e tyre, 
duke përfshirë aftësinë për të komunikuar, dhe forcën argumentimit. 
 

 Të zhvillojë trinomin mësues-prind-nxënës në nxitjen dhe mbështetjen e 
fëmijëve në realizimin e ëndrrave të tyre  

 

 Objektivat 



 
 Aktiviteti do te organizohet nga Fondacioni EDS ne bashkepunim me 

drejtuesit e shkollave, nxenesit e te cilave do te marrin pjese ne takime. 
 

  Aktiviteti do te zhvillohet ne seanca nga 1-2 ore secila dhe do te kete nje 
seance çdo jave  me te rinj te shkollave te ndryshme. 
 

 Vendi dhe ora e aktivitetit do te koordinohen me drejtuesit e shkollave dhe 
me konsensusin e prinderve.  
 

 Fondacioni EDS dhe stafi i tij do te mbeshtese aktivitetin me logjistiken e 
nevojshme, transport, projektor, monitor, foni, si dhe çdo nevoje tjeter per 
realizimin e projektit. 

 

 Zhvillimi i projektit 



 

 
 

 

Faleminderit 

www.eds-foundation.org 
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