
DATABASE E MODULEVE TË AKREDITUARA NGA KAT 2011-2012

Agjencia Trajnuese
Numri i 

Vendimit

Numri i 

Certifikatës së 

Akreditimit

Vlefshmëria e 

Certifikatës së 

Akreditimit

Programi/Moduli Kodi
Numri i 

krediteve

Qendra e Formimit 

Profesional Lingua Franca

Nr. 1 

dt. 27.03.2012

CA001 dt. 27.03.2016 Metoda, teknika e strategji mësimore me në qendër nxënësin. 

(4 module)

Ndërveprimi në klasë, puna krijuese, projektet, të mësosh si të mësosh. M101 1

Dokumentet autentike dhe metodologjia e gjuhës së huaj. M102 1

Mësimdhënia e gramatikës frënge. M103 1

Mësimdhënia e leksikut dhe puna me fjalorin. M104 1

Metoda dhe teknika që nxisin mendimin kritik dhe krijues. (1 modul) M105 1

Përcaktimi i objektivave për çdo kapitull. (1 modul) M106 2

Motivimi i nxënësve. (1 modul) P202 2

Kuptimi mbi kompetencat themelore në gjuhë të huaj. (1modul) K 303 2

Përdorimi i TIK në mësimdhënie dhe nxënie. (2 module)

Multimedia (kinemaja,video,TV, imazhi...) në mësimdhënien e gjuhës së huaj. TIK404 1

Teknologjitë e reja. TIK405 1

Portofoli i nxënësit dhe vetëvlerësimi. (1 modul) V505 2

Hartimi i testeve për kapitull dhe vlerësimi i nxënësve (2 module)

Llojet e testeve për kapitull dhe vlerësimi i nxënësve. V506 1

Vlerësimi në gjuhë të huaj. V507 1

Qendra për Arsim 

Demokratik

Nr. 2 

dt. 27.03.2012

CA002 dt. 27.03.2016 Mësimdhënia dhe të nxënit ndërveprues sipas metodave për zhvillimin e të 

menduarit. (10 module)
Parimet të të nxënit aktiv dhe të menduarit kritik. M124 2

Marrja e informacionit nga teksti. M125 1

Të lexuarit dhe të kuptuarit e teksteve narrative. M126 1

Të nxënit në bashkëpunim. M127 1

Zhvillimi i një diskutimi. M128 1

Procesi i të shkruarit. M129 1

Të shkruarit argumentues. M130 1

Të dëgjuarit kritik. M131 1

Planifikimi i mësimit. Koherenca, objektivi-metoda-vlerësimi. M132 1

Puna me të rritur. Përgatitja e trajnerit. M133 2

Hartimi i rezultateve të nxënit. (8 module)

Karakteristikat e përgjithshme të objektivave mësimorë dhe objektivat 

mësimorë si rezultate të parashikuar të të nxënit.

V508 2

 Faqe 1 nga 16
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Taksonomia e objektivave-fusha njohëse. V509 1

Taksonomia e Blumit e rishikuar-fusha emocionale. V510 1

Si t'i shkruajmë objektivat mësimorë, përdorimi i tyre për planifikimin e mësimit 

dhe vlerësimit.

V511 1

Përdorimi i objektivave në vlerësim. Matrica, testi dhe vlerësimi. V512 1

Testi, llojet e tij, si formulohen pyetjet në test mbi objektiva, llojet e pyetjeve. V513 1

Si mund të përdoren rezultatet e të nxënit në procesin mësimor? V514 1

Puna me nxënësin e rritur. Përgatitja e trajnerit. V515 2

Program për përgatitjen e drejtuesve të institucioneve të arsimit 

parauniversitar. (6 module)
Teoritë kryesore dhe praktikat e drejtimit dhe menaxhimit të institucionit. D739 3

Legjislacioni për drejtimin dhe menaxhimin e institucionit. D740 3

Drejtuesi si lider i zhvillimit pedagogjik dhe i menaxhimit të kurrikulës. D741 3

Teoria e organizatës. Bashkëpunimi me përfaqësues të komunitetit të

institucionit dhe me partnerë qeveritarë dhe joqeveritarë.

D742 3

Planifikimi dhe financat e institucionit arsimor. D743 3

Komunikimi, etika dhe teknologjia në organizatat arsimore. D744 3

Përgatitja e mentorëve për udhëheqjen e praktikave profesionale. 
(12 module)

Praktikantët si studentë, karakteristikat dhe veçoritë e punës me ta. MEN902 1

Mentori, mentorimi dhe përmbajtja e lëndës. MEN903 1
Pedagogjia dhe kualifikimi fillestar. MEN904 1

Cilësia në praktikën profesionale. MEN905 1

Mësimi cilësor përmes praktikës në përdorimin e metodologjive ndërvepruese 

dhe aktive.

MEN906 1

Vëzhgimi i praktikantëve, natyra dhe roli i vëzhgimit. MEN907 1

Mentorimi dhe vlerësimi. MEN908 1

Kompetencat profesionale të vlerësimit. MEN909 1

Mentorimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i shkollës. MEN910 1

Partneriteti në përgatitjen e mësuesve fillestar. MEN911 1

Marrëdhëniet teori- praktik në përgatitjen e mësuesve. MEN912 1

Përgjegjësitë dhe detyrat e mentorëve në shkollë. MEN913 1

Arti i të shkruarit. (11 module)

Koncepti i të shkruarit si proces: krijimi, përvijimi dhe produkti; Etapat e të 

shkruarit.

ASH353 2

Fjalët dhe përzgjedhja e fjalëve; Regjistri dhe nuancat kuptimore dhe gjuhësore 

të fjalëve.

ASH354 1

Organizimi i të shkruarit; Fjalia. ASH355 1

Organizimi i të shkruarit; Nga fjalia te paragrafi, elementët dhe llojet e tij. ASH356 1
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Shprehitë e të menduarit, paragrafët për shprehitë e të menduarit. ASH357 1
Shkrimi i esesë; Hapat për të shkruar esenë. ASH358 1

Esetë shpjeguese, krahasim-kontrasti, klasifikuese, përkufizuese. ASH359 1

Esetë shkak-pasojë dhe argumentuese-bindëse. ASH360 1
Pyetjet ese. Vlerësimi i esesë. ASH361 1

Format e të shkruarit; Shkrimet personale. ASH362 1

Format e shkrimit për qëllime aplikimi. ASH363 1

Qendra Didaktike Irisoft Nr. 3 

dt. 27.03.2012

CA003 dt. 27.03.2016 Mësimdhënia dhe nxënia. Aspekte metodologjike. (6 module)

Metoda, teknika, strategji mësimore me në qendër nxënësin. M107 1

Plani vjetor lëndor i mësuesit. M108 1

Hartimi i testeve për kapitull dhe vlerësimi i nxënësve. M109 1

Hartimi i minitesteve për rendimentin e orës mësimore. M110 1

Zbatimi i metodave origjinale të nxënies në nivel personal. M111 2

Menaxhimi i klasës. Koncepte, teknika, parime. M112 3

Bashkëveprimi prind mësues në mësimdhënie dhe mësimnxënie. 
(1 modul) P219 0.5

Bashkëpunimi me prindërit e nxënësve. (1 modul) P220 1

Kurrikula. (7 module)

Programet lëndore në kurrikulën e gjimnazit.  (Historia) K310 1

Programet lëndore në kurrikulën e gjimnazit. (Gjermanisht) K311 1

Programet lëndore në kurrikulën e gjimnazit. (Frëngjisht) K312 1

Programet lëndore në kurrikulën e gjimnazit. (Anglisht) K313 1

Administrimi i kurrikulës kombëtare. K314 3

Kurrikula e re e gjimnazit. K315 3

Mësimdhënia dhe nxënia. Aftësitë kurrikulare. K316 2

Edukimi për karrierë në arsimin bazë. (1 modul) K317 0.5

Mësimdhënia dhe nxënia. TIK në procesin mësimor. (14 module)

Përdorimi i pajisjeve DEMO në lidhje të ndryshme. TIK439 1

Programi inxhinierik Autocad 2D. TIK440 1.5

Aftësimi i mësuesve në programin Autocad 3D. TIK441 1.5

Mirëmbajtja e rrjetit kompjuterik në  shkollë. TIK442 1

Sistemi i operimit Windows 7. TIK443 1

Programi i avancuar i paketës Office. TIK444 2

Mënyra e ndërtimit dhe e konceptimit të programit LCDS. TIK445 2

Përdorimi i programit të grafikës ADOBE PHOTOSHOP. TIK446 1
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Aftësimi i mësuesve në programin ADOBE ILLUSTRATOR. TIK447 1

Programi grafik dizajn Dreamweaver. TIK448 1

Aftësimi në programin për gjuhën C++ për shkollat e mesme të përgjithshme 

dhe të profilizuara.

TIK449 1

Bazat e informatikës. TIK450 1

Aplikacionet kryesore dhe aplikimet online. TIK451 2

Integrimi i teknologjisë brenda kurrikulës. TIK452 0.5

Komunikimi, etika dhe teknologjia. (1 modul) TIK466 3

Mësimdhënia dhe nxënia. Aftësitë krosskurrikulare. (3 module)

Aftësitë krosskurrikulare. A607 1

Të drejtat e fëmijëve. A608 1

Zgjidhja paqësore e konfliktit. A609 1

Veprimtaritë jashtëshkollore. (1 modul) A610 0.5

Drejtimi dhe menaxhimi i institucionit arsimor. (7 module)

Teoritë kryesore dhe praktikat e drejtimit dhe menaxhimit të institucionit. D713 3

Drejtuesi si lider i zhvillimit pedagogjik dhe i menaxhimit të kurrikulës. D714 3

Legjislacioni për drejtimin dhe menaxhimin e institucionit. D715 3

Planifikimi i zhvillimit të institucionit. D716 3

Hartimi i planit vjetor. D717 1

Drejtimi dhe menaxhimi i institucionit arsimor. D718 1

Drejtimi strategjik dhe vizioni për shkollën. D719 1

Dokumentacioni shkollor, ligje, urdhra, udhëzime, rregullore.  (2 module)

Kritere për vlerësimin e teksteve shkollore. D720 2

Dokumentacioni shkollor, ligje, urdhra, udhëzime, rregullore. D721 1

Dispozitat ligjore të prindërve dhe mësuesve. (1 modul) D722 0.5

Normat etike të sjelljes së mësuesve. (1 modul) E901 0.5

Qendra Hap pas Hapi Nr. 4 

dt. 27.03.2012

CA004 dt. 27.03.2016 Mësimdhënia dhe nxënia. Aspekte metodologjike.  (6 module)

Plani vjetor i mësuesit, planin ditor. M113 6

Metoda, teknika, strategji mësimore me në qendër nxënësin. M114 6

Metoda dhe teknika që nxisin të menduarin kritik. M115 3

Metoda të vlerësimit të nxënësve. M116 3

Metoda integruese në arsimin parashkollor. M117 3

Portofoli i nxënësve/ vlerësimi i nxënësve. M118 3

Mësimdhënia dhe nxënia. Aspekte pedagogjike. (3 module)

Motivimi i nxënësve. P239 3

 Faqe 4 nga 16



DATABASE E MODULEVE TË AKREDITUARA NGA KAT 2011-2012

Menaxhimi i klasës. P240 3

Mësimdhënia dhe nxënia në arsimin parashkollor. P241 6

Qendra e Trajnimit dhe 

Zhvillimit në Edukim

Nr. 5 

dt. 27.03.2012

CA005 dt. 27.03.2016 Mësimdhënia me në qendër nxënësin. (3 module)

Mësimdhënia me në qendër nxënësin. M119 2

Të nxënit bashkëpunues/teknikat e grupit. M120 1

Metodat e hulumtimit. M121 2

Trashëgimia kulturore në gjimnaz. ( 6 module)

Trashëgimia kulturore dhe natyrore. K318 1

Trashëgimia kulturore materiale. K319 1

Trashëgimia shpirtërore. K320 1

Trashëgimia mjedisore dhe trashëgimia e veçantë natyrore. K321 1

Trashëgimia kulturore dhe turizmi kulturor. K322 1

Metodologjia e mësimdhënies së lëndës së trashëgimisë kulturore. K323 1

Kurrikula me zgjedhje të lirë. (1 modul) K324 2

Edukimi për trashëgiminë kulturore. (1 modul) A620 2

Ngritja dhe funksionimi i bordit të shkollës. (1 modul) B 151 1

Kultur Kontakt Nr. 6 

dt. 27.03.2012

CA006 dt. 27.03.2016 Metodat dhe teknikat bashkëkohore në mësimdhënien e ekonomisë. 
(1 modul) M122 4

Hartimi i kurrikulave në nivel shkolle. (1 modul) K325 2

Administrimi dhe mirëmbajtja e rrjetit kompjuterik te shkolla profesionale. 

(1modul)

TIK465 8

Integrimi gjinor dhe roli i tij në arsimin e mesëm profesional në drejtimin 

ekonomi- biznes. (1 modul)

A621 8

Njohuri në lëndët mikroekonomi, makroekonomi, kl.10-11. (2 module)

Njohuri në lëndët mikroekonomi, makroekonomi, kl.10-11. AP816 6

Njohuri në lëndët mikroekonomi, makroekonomi, kl.10-11. AP817 4

Zhvillimi dhe sigurimi i cilësisë në shkollat e mesme ekonomike. (1 modul) AP818 4

Drejtimi modern i shkollës profesionale ekonomike.  Menaxhim modern i 

shkollës si organizatë. (1modul)

AP819 11

Njohuri në lëndët Njohuri tregtare dhe Marketing profesional në drejtimin 

ekonomi- biznes. ( 1 modul)

AP820 4

Metoda e firmës ushtrimore në shkollat profesionale në drejtimin ekonomi-

biznes. (1 modul)

AP821 10

Kualifikimi i multiplikatorëve. (1 modul) AP823 15

Kualifikimi i mësuesve koordinator për marrëdhënie me biznesin. (1modul) AP824 20
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Instituti i Karrierës Proteus Nr. 7 

dt. 27.03.2012

CA007 dt. 27.03.2016 Mësimdhënia e anglishtes për qëllime komunikimi.   (4 module)

Vlerësimi dhe testimi në gjuhën e huaj. M123 4

Mësimdhënia e anglishtes për nxënësit e vegjël të CLAB. M134 4

Mësimdhënia e anglishtes për qëllime komunikative. M135 4

Përdorimi i TIK  në mësimdhënien e gjuhës angleze. M136 4

Program i kualifikimit të mësuesve të lëndës Matematikë në fushën e 

përmbajtjes shkencore. (4 module)
Algjebër /Diferencueshmeria. K326 1

Analizë në matematikë. K327 1

Gjeometria. K328 1

Probabiliteti dhe statistika. K329 1

Programi i kualifikimit të mësuesve të lëndës Biologji në fushën e përmbajtjes 

shkencore. ( 4 module)
Qeliza struktura dhe funksionet e saj. K330 1

Baza materiale e trashëgimisë. K331 1

Trashëgimia dhe ndryshueshmëria. K332 1

Mirë evolucioni dhe lloji i formimit. K333 1

Programi i kualifikimit të mësuesve të lëndës Fizikë në fushën e përmbajtjes 

shkencore. (5 module)
Lëvizja K334 1

Bashkëveprimet K335 1

Energjia K336 1

Universi K337 1

Metodat e reja në mësimdhënie dhe TIK. K338 1

Programi i kualifikimit të mësuesve të lëndës Kimi në fushën e përmbajtjes 

shkencore. (1 modul)
Acidat dhe bazat. K339 1

Programi i kualifikimit të mësuesve në lëndën e Trashëgimisë kulturore. (1 

modul)
Menaxhimi i trashëgimisë kulturore.  K340 1

Roli i psikologut dhe bashkëpunimi i mësuesit me të. (1 modul)

Roli i psikologut dhe bashkëpunimi i mësuesit me të. PSH252 3

3Tre-Con IT. Shpk Albania, 

Qendër e Edukimit dhe 

Kërkimit

Nr. 8

dt. 27.03.2012

CA008 dt. 27.03.2016 Pedagogji speciale.  (6 module)
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Njohuri të përgjithshme mbi fëmijët me shqetësime speciale në zhvillim. P203 2.5

Imazhet tregojnë më shumë histori- figurat digjitale. P204 1.5

Është e lehtë të mësosh me kompjuter? P205 1.5

Burime për nxënës me aftësi të tjera. Mjete ndihmëse për mbështetjen e 

aftësisë së kufizuar.

P206 1.5

Aftësia e leximit dhe TIK. P207 1.5

TIK dhe lojërat kompjuterike. P208 1.5

Gjuha angleze për mësuesit.(6 module)

Beginner course. K304 4

Elementary course. K305 4

Pre-Intermediate course. K306 4

Intermediate course. K307 4

Upper- Intermediate course. K308 4

Advanced course. K309 4

Diplomë Evropiane pedagogjike në TIK – EPICT licence. (18 module)

Kompjuteri dhe kërkimi i informacionit në web. TIK406 2

Përpunuesit e tekstit. TIK407 2

Komunikimi dhe bashkëpunimi në rrjet. TIK408 2

Shkolla dhe TIK. TIK409 2

Imazhet tregojnë më shumë histori- figurat digjitale. TIK410 1.5

Fletët elektronike. TIK411 1.5

Thuaje në ekran, prezantimet. TIK412 1.5

Publikimi në rrjet. TIK413 1.5

Baza të dhënash. TIK414 1.5

Modelet dhe simulimet. TIK415 1.5

Impostimi i një faqeje. TIK416 1.5

Është e lehtë të mësosh me kompjuter. TIK417 1.5

Kompjuteri thjeshtëson jetën? Metoda pune dhe TIK. TIK418 1.5

Burime për nxënës me aftësi të tjera. Mjete ndihmëse për mbështetjen e 

aftësisë së kufizuar.

TIK419 1.5

Aftësia e leximit dhe TIK. TIK420 1.5

TIK dhe lojërat kompjuterike. TIK421 1.5

Histori digjitale. TIK422 1.5

E-safety TIK423 1.5

TIK dhe pedagogji për edukatorët parashkollorë. (7 module)

Kompjuteri dhe kërkimi i informacionit në web. TIK424 2
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Imazhet tregojnë më shumë histori - figurat digjitale. TIK425 1.5

Thuaje në ekran, prezantimet. TIK426 1.5

Është e lehtë të mësosh me kompjuter. TIK427 1.5

TIK dhe lojërat kompjuterike. TIK428 1.5

Kompjuteri thjeshtëson jetën? Metoda pune dhe TIK. TIK429 1.5

Histori digjitale. TIK430 1.5

TIK dhe pedagogji për mësuesit e ciklit të ulët. ( 8 module)

Kompjuteri dhe kërkimi i informacionit në web. TIK431 2

Përpunuesit e tekstit. TIK432 2

Thuaje në ekran, prezantimet. TIK433 1.5

Publikimi në rrjet. TIK434 1.5

Modelet dhe simulimet. TIK435 1.5

Është e lehtë të mësosh me kompjuter? TIK436 1.5

Burime për nxënës me aftësi të tjera. Mjete ndihmëse për mbështetjen e 

aftësisë së kufizuar.

TIK437 1.5

E-safety TIK438 1.5

Drejtues të institucioneve të arsimit parauniversitar. (6 module)

Sistemet informative të komunikimit të informacionit në rrjet. D707 3

Përpunuesit e tekstit. D708 2

Organizimi dhe përpunimi i të dhënave. D709 3

Metoda pune dhe TIK. D710 2

Thuaje në ekran, prezantimet. D711 1.5

E-safety: Mbrojtja e fëmijëve në internet. D712 1.5

Shoqata Kombëtare 

Shqiptare e Njerëzve që nuk 

Dëgjojnë

Nr. 9 

dt. 27.03.2012

CA009 dt. 27.03.2016 Programi i interpretimit dhe gjuhës së shenjave shqipe. (10 module)

Prezantimi me kulturën e njerëzve që nuk dëgjojnë dhe gjuhën e shenjave. P209 1

Linguistët e shenjave dhe rrafshet gjuhësore në gjuhën e njerëzve që nuk 

dëgjojnë.

P210 1

Përdorimi i manualit standard të shenjave në situata të domosdoshme 

njerëzore.

P211 1

Gramatika e gjuhës së shenjave. P212 1

Gramatika e gjuhës së shenjave 1. P213 1

Gramatika e shenjave 2. P214 1

Hyrje në interpretim. P215 1

Interpretimi i gjuhës së shenjave në situata jetësore. P216 1
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Stilet e interpretimit gjatë komunikimit me gjuhën e shenjave. P217 1

Interpretimi i gjuhës së shenjave. P218 1

Shoqata Internacionale për 

Solidaritetin

Nr. 10. dt 

27.03.2012

CA010 dt. 27.03.2016 Për një kopsht gjithëpërfshirës. (3 module)

Standardet dhe programet sipas grupmoshave dhe nevojave biologjike. P221 2

Zhvillimi psikosocial i fëmijëve dhe bashkëpunimi-familje për një përshtatje sa 

më të lehtë të fëmijës me jetën në kopsht.

P222 2

Vëzhgimi dhe profesionalizmi edukativ. P223 2

Drejt shkollave miqësore. (5 module)

Psikologji komunikimi për menaxhimin e fëmijëve me sjellje agresive. P224 2

Psikologji zhvillimi moshor. P225 2

Disiplinimi në mënyrë pozitive i fëmijëve dhe krijimi i një marrëdhënie paqësore 

midis mësuesve dhe nxënësve.

P226 2

Njohja dhe ndërhyrja te fëmijët me vështirësi në të nxënë. P227 2

Përgjegjësia edukative si një model i suksesshëm në mësimdhënie. P228 2

Braktisja shkollore.(6 module)

Braktisja shkollore 1. P229 2

Braktisja shkollore 2. P230 2

Braktisja shkollore 3. P231 2

Braktisja shkollore 4. P232 2

Braktisja shkollore 5. P233 2

Braktisja shkollore 6. P234 2

Programi i zhvillimit profesional për kualifikimin e drejtuesve të 

institucioneve arsimore në arsimin parauniversitar. (3 module)
Teoritë kryesore dhe praktikat e drejtimit dhe menaxhimit të institucioneve 

arsimore.

D723 2

Legjislacioni për drejtimin dhe menaxhimin e institucioneve arsimore. D724 2

Bashkëpunimi me përfaqësues të komunitetit ku ndodhet institucioni dhe me 

partner nga shoqëria civile dhe pushteti lokal.

D725 2

Braktisja shkollore. Kurs trajnimi për drejtues shkollorë. (6 module)

Braktisja shkollore 1. D726 2

Braktisja shkollore 2. D727 2

Braktisja shkollore 3. D728 2

Braktisja shkollore 4. D729 2

Braktisja shkollore 5. D730 2

Braktisja shkollore 6. D731 2
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Save the Children Nr. 11 

dt. 27.03.2012

CA011 dt. 27.03.2016 Disiplina pozitive. Qasje jo e dhunshme që ndihmon fëmijën të jetë i 

suksesshëm dhe respekton atë dhe dinjitetin e tij. (1 modul)

P242 1

Historia kultura dhe tradita rome dhe përfshirja e tyre në procesin mësimor. 

(3 module)

Historia rome. A616 1

Kultura dhe tradita rome, integrimi i tyre në kurrikulën shkollore. A617 1

Shkolla që na bashkon të gjithëve. A618 1

Mëso pa frikë. Të rinjtë në veprim kundër dhunës nëpër shkolla. (1modul) A619 1

Vlerësimi i jashtëm i institucionit arsimor. ( 4 module)

Vlerësimi i cilësisë së shërbimit që ofron shkolla. D732 1

Tabela e vlerësimit. D733 1

Përdorimi i formateve/ instrumenteve për vlerësimin e shkollës. D734 1

Vlerësimi i cilësisë në ciklin 9-vjeçar. D735 1

Hartimi i planit vjetor të fushës së shkollës. ( 1 modul) D736 1

Vetëvlerësimi i shkollës. ( 1 modul) D737 1

Plani afatmesëm i shkollës. (1 modul) D738 2

Instituti Shqiptar i 

Studimeve dhe Edukimit në 

Teknologjinë e 

Informacionit dhe 

Komunikimit

Nr. 12 

dt. 27.03.2012

CA012 dt. 27.03.2016 Përdorimi i programeve kompjuterike për përgatitjen e demonstrimeve 

praktike në lëndë të ndryshme. (2 module)

Sistemi operativ Windows dhe programet aplikative word, power point dhe 

internet.

TIK453 2

Sistemi operativ Windows 7 dhe programin aplikativ Excel. TIK454 2

Përdorimi i TIK në mësimdhënie e nxënie. (8 module)

Publikimi në rrjet i një website. TIK455 2

Imazhet digjitale dhe prezantimet, përpunimi dhe përdorimi i tyre. TIK456 3

Shkrimi i një teksti në format elektronik. TIK457 3

Fletët e punës. TIK458 3

Përdorimi i metodave NTeQ. TIK459 2

Komunikimi dhe bashkëpunimi në rrjet. TIK460 1

Kërkimi i informacionit në web dhe e-safety. TIK461 2

Përdorimi i tabelave SMART dhe aplikacioni smart notebook. TIK462 2

Përdorimi i metodave interaktive online. (1 modul)

Aplikacionet LCDS për krijimin e përmbajtjeve digjitale. TIK463 2
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Administrimi i sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike në shkolla. (1 modul)

Administrimi i sistemeve dhe rrjetit kompjuterik. TIK464 3

Mësimdhënia dhe të mësuarit mbi sipërmarrjen në arsimin e përgjithshëm 

dhe arsimin profesional. (1 modul)

Objektivat dhe treguesit e menaxhimit, kontabiliteti i kostos nga ai financiar- 

EBC*L.

A606 4

Instituti për Ruajtjen e 

Natyrës në Shqipëri

Nr. 13 

dt. 27.03.2012

CA013 dt. 27.03.2016 Edukimi mjedisor. (5 module)

Moduli i ajrit. A611 1

Moduli i natyrës. A612 1

Moduli i ndotjes. A613 1

Moduli i tokës. A614 1

Moduli i ujit. A615 1

Swiss-contact Nr. 14

dt. 27.03.2012

CA014 dt. 27.03.2016 Trajnimi i mësuesve dhe instruktorëve të termohidraulikës për zbatimin e 

metodës së të nxënit bazuar në projekte. ( 8 module)

Instalimi i sistemeve të furnizimit me ujë dhe shkarkimit të ujërave. AP808 4

Instalimi i pajisjeve të gjenerimit,të nxehtësisë dhe sistemeve të shpërndarjeve 

të ngrohjes.

AP809 4

Instalimi i pajisjeve të ngrohjes së ujit dhe sistemeve të shpërndarjes së tij dhe 

pajimi i banjave, dusheve dhe tualeteve me pajisje rubineteri.

AP810 4

Instalimi i plotë sanitar dhe i sistemit të ngrohjes të një apartamenti. AP811 4

Hartimi dhe realizimi i modelit të provimit përfundimtar ( niveli 1) për degën e 

termohidraulikës.

AP812 4

Praktika profesionale në klasën e 12 ( niveli 2) që zhvillohet brenda shkollës: 

instalimi i plotë sanitar dhe i sistemit të ngrohjes së një apartamenti.

AP813 1.5

Montimi dhe dorëzimi i sistemeve sanitare të ngrohjes. AP814 3

Hartimi i materialeve mësimore për zbatimin e kurrikulës, zhvillimei i mësimeve 

model për lëndët teorike dhe implementimi i moduleve praktike.

AP815 11

Universiteti "Aleksandër 

Moisiu", Durrës, Fakulteti i 

Edukimit

Nr.15                     

dt. 24.07.2012

CA015 dt. 24.07.2016 Metoda, teknika, strategji mësimore me në qendër nxënësin. M137 2

Mësimdhënia e orientuar e gjuhës angleze. M138 4

Mësimdhënia për të nxënit efektiv. M139 5

Bullizmi dhe parandalimi i sjelljeve të dhunshme në shkolla. P243 3
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Edukimi në dimensionin shoqëror. P244 3

Edukimi gjithëpërfshirës. P245 3

Menaxhim klase. P246 6

Çrregullimet e sjelljes. P247 5

Vetëvlerësimi i nxënësve. V516 1

Një dritare për Evropën. A622 3

Menaxhimi dhe cilësia në arsim. D745 3

Dokumentacioni shkollor. D746 8

Teoritë kryesore dhe praktikat e drejtimit dhe menaxhimit të institucionit. D747 3

Universiteti "F. S. Noli", 

Korçë, Fakulteti i Edukimit 

dhe Filologjisë, Qendra e 

Ekselencës "FEF"

Nr.16                       

dt. 24.07.2012                 

CA016 dt. 24.07.2016 Mësimdhënia për të menduarit kritik dhe krijues. M140 4

Modele praktike të studimit të teksteve letrare dhe jo letrare. M141 2

Mësimdhënia me në qendër nxënësin mbështetur në integrimin e njohurive 

sintaksore me përdorimin e shenjave të pikësimit në gjuhën shqipe.

M142 2

Metodologji të mësimdhënies së drejtshqiptimit. M143 4

Metoda, teknika, strategji me në qendër nxënësin në lëndët e Historisë dhe 

Gjeografisë.
M144 4

Planifikimi i mësimdhënies dhe të nxënit. M145 2

Mësimdhënia dhe nxënia për nxënësit me vështirësi në të nxënë. M146 2

Përvetësimi i gramatikës dhe fjalorit përmes lojës. M147 4

Metoda dhe teknika në lehtësimin e mësimdhënies së gramatikës. M148 2

Strategji të të nxënit të një gjuhe të huaj. M149 3

Strategji dhe teknika mësimore në profilet e ndryshme të arsimit profesional. M150 3

Strategji për mësimdhënien e leximit. M151 3

Metoda, teknika, strategji mësimore me në qendër nxënësin. (Fiziologjia e 

shqiptimit, probleme, teknika dhe strategji në mësimdhënien e shqiptimit).

M152 2

Metoda, teknika, strategji mësimore me në qendër nxënësin. (Fonetika e 

artikulimit, metodat e korrigjimit fonetik, strategjitë dhe teknikat e korrigjimit 

të zanoreve e bashkëtingëlloreve në mësimdhënien e shqiptimit dhe shkrimit të 

gjuhës frënge.

M153 1

Metoda kërkimore gjatë procesit të të nxënit të një gjuhe të huaj. M154 3

Korniza e të nxënit në fëmijërinë e hershme. Të përkasësh, të jesh, të bëhesh. 

(Të pasurojmë strategjitë e edukimit parashkollor).
P248 3
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Të kuptojmë dhe menaxhojmë sjelljet e fëmijëve me autizëm, në klasat 

gjithëpërfshirëse.
P249 4

Puna e mësuesit të CP dhe të CU me fëmijët me patologji të të folurit. P250 4

Përvetësimi dhe përforcimi i rregullave gramatikore dhe drejtshkrimore të 

gjuhës standarde shqipe.
K341 2

Informacion për një strukturim sa më efikas të letërsisë antike dhe asaj të huaj.
K342 2

Elementë të rinj kurrikularë të edukimit fizik në shkollë. K343 2

Përmbajtja, hartimi dhe zhvillimi i kurrikulës në lëndët e Histori-Gjeografisë. K344 3

Realizimi i kuptimit të mesazhit gojor ose të shkruar. Veprimtaritë e 

mësimdhënies dhe të nxënies.
K345 3

Mësimdhënia funksionale e gjuhës frënge dhe formimi i aftësive komunikuese 

të nxënësit.
K346 3

Përdorimi i TIK në mësimdhënien dhe nxënien e gjuhës së huaj. TIK467 3

Portofoli Evropian i Gjuhëve dhe korrigjimi i niveleve të ndryshme të DELF-DALF-

it.
V517 3

Përgatitja, zhvillimi dhe vlerësimi i materialeve didaktike për mësimdhënien e 

gjuhës angleze.
V518 4

Vlerësimi i performancës së nxënësve përballë standardeve të Këshillit të 

Evropës.
V519 4

Historia, Gjeografia dhe të drejtat e njeriut. A623 2

Trashëgimia natyrore dhe mbrojtja e saj në kuadër të mbrojtjes së mjedisit. A624 4

Legjislacioni dhe administrimi i arsimit parauniversitar. D748 2

Normat e etikës dhe sjelljes së mësuesve dhe fryma pozitive në klasë. E902 2

Universiteti "Luigj 

Gurakuqi", Shkodër, 

Fakulteti i Shkencave të 

Edukimit

Nr.17                       

dt. 24.07.2012

CA017 dt. 24.07.2016 Mësimdhënia dhe të nxënit. M155 7

Përdorimi i TIK në mësimdhënie e në nxënie. TIK468 5

Integrimi i E.D.NJ-së në mësimdhënie. A625 6

Edukimi evropian në kushtet e integrimit evropian dhe të globalizmit. A626 6

Universiteti "Eqrem Çabej" 

Gjirokastër, Fakulteti i 

Shkencave Natyrore

Nr.18                       

dt. 24.07.2012

CA018 dt. 24.07.2016 Aspekte metodologjike në mësimdhënien dhe nxënien e disiplinave kimike në 

AML.

M156 4

Aspekte metodologjike në mësimdhënien dhe nxënien e disiplinave biologjike 

në AML.

M157 4
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Aspekte metodologjike në mësimdhënien dhe nxënien e disiplinave biologjike 

në AMU.

M158 4

Aspekte metodologjike dhe përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe 

Komunikimit në mësimdhënien dhe nxënien e disiplinave fizike (AML).

M159 6

Aspekte metodologjike dhe përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe 

Komunikimit në mësimdhënien dhe nxënien e disiplinave fizike (AMU).

M160 6

Teknologjitë e reja në mësimdhënie. M169 2

Njohuri shkencore mbi disiplinat kimike të arsimit të mesëm të lartë (AML). K347 4

Njohuri shkencore mbi disiplinat biologjike të arsimit të mesëm të lartë (AML). K348 4

Njohuri shkencore mbi disiplinat biologjike të arsimit të mesëm të ulët (AMU). K349 4

Njohuri të thelluara në fizikën klasike dhe moderne (AML). K350 5

Njohuri të thelluara në fizikën klasike dhe moderne (AMU). K351 5

Program trajnimi: Kontribut në përmirësimin cilësor të njohurive dhe të 

aftësive didaktike dhe shkencore të mësuesve të matematikës. (7 module)

Disa problematika të gjeometrisë. K355 1

Problematika lidhur me studimin e funksionit. K356 1.5

Logjikë matematike. K357 2

Formimi matematik i mësuesit në përputhje me kërkesat e sotme të shoqërisë 

së dijes dhe të kurrikulës së re në shkollë.

K358 6

Elementë të teorisë së probabilitetit dhe statistikës zbatuese. K359 1.5

Plotësime të koncepteve themelore të matematikës dhe problematika e tyre. K360 1.5

Historia dhe filozofia e matematikës. K361 1

TIK në mësimdhënien e matematikës. TIK478 1.5

Universiteti i Tiranës, 

Fakulteti i Shkencave 

Natyrore

Nr.19                       

dt. 24.07.2012

CA019 dt. 24.07.2016 Biologjia bimore për mësuesit e arsimit parauniversitar. K352 3

Biologjia shtazore për mësuesit e AML-së. K353 6

Përdorimi i web-teknologjisë, Java Appleteve dhe laboratori virtual në 

mësimdhënie dhe nxënie.
TIK469 1

Universiteti i Tiranës, 

Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

Nr.20                       

dt. 24.07.2012

CA020 dt. 24.07.2016 Program trajnimi për mësimdhënien e gramatikës në mënyrë komunikative, 1 

(një ) modul.

Mësimdhënia e gramatikës në mënyrë komunikative. M161 2

Program trajnimi për formimin e mësuesve në didaktikë dhe pedagogji të 

gjuhës së huaj, 10 (dhjetë) module. 
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Didaktikë e gjuhës së huaj. M162 2

Pedagogjia e gramatikës. M163 2

Pedagogjia e tekstit letrar. M164 2

Fonetikë e gjuhës frënge dhe korrigjim fonetik. M165 2

Dokumentet autentike dhe metodologjia e gjuhës së huaj. M166 2

Dokumentet audiovizuale dhe kinemaja në mësimdhënien e gjuhës së huaj. M167 2

Qytetërimi i gjuhës së huaj. M168 2

Hartim i kurrikulës (i korpusit) për mësimdhënien e gjuhës së huaj si gjuhë 

specialiteti dhe për qëllime profesionale.

K354 2

Vlerësimi i mësimdhënies/nxënies. V520 2

Konceptimi dhe vlerësimi i testeve ndërkombëtare të gjuhëve të huaja sipas 

niveleve.

V521 2

Program trajnimi për teknologjinë dhe globalizimin e Integrimit Social-

Kulturor të gjuhës së huaj në shkollë, 8 (tetë) module. 
Integrimi i Teknologjisë në konsolidimin e dijeve gjuhësore dhe komunikatave 

në procesin mësimor.

TIK470 2

Përdorimi i TIK në zhvillimin profesional të mësuesit të gjuhës së huaj. TIK471 2

Mësimdhënia elektronike dhe zbatimi i kurrikulës kombëtare. TIK472 2

Njohuritë e mësuesit/es rreth TIK-ut, aftësitë, vlerat dhe qëndrimet. TIK473 2

Integrimi i TIK-ut në procesin e mësimdhënies. TIK474 2

Si përdoret TIK në mësimdhënien e gjuhës së huaj. TIK475 2

WIKI në mësimdhënien e gjuhëve të huaja. TIK476 2

CALL – Mësimi i gjuhës nëpërmjet kompjuterit. TIK477 2

Universiteti i Tiranës, 

Fakulteti i Shkencave 

Sociale

Nr.21,                      

dt. 24.07.2012

CA021 dt. 24.07.2016 Program trajnimi për mësimdhënien dhe nxënien (pjesa e parë, aspekte 

metodologjike), 1 (një) modul.

Vlerësimi i nxënësit. V522 3

Program trajnimi për mësimdhënien dhe nxënien (pjesa e dytë, aspekte 

pedagogjike), 4 (katër) module.
Mësimdhënia dhe nxënia për nxënësit me aftësi të kufizuara. P251 5

Mësimdhënia dhe nxënia për nxënësit me vështirësi në të nxënë. P252 3

Përdorimi i gjuhës së shenjave për fëmijët që nuk dëgjojnë dhe nuk flasin. P253 3

Përdorimi i alfabetit brail për fëmijët që nuk shikojnë. P254 3

Program trajnimi për mësimdhënien dhe nxënien (pjesa e dytë, aspektet 

pedagogjike), 2 (dy) module.
Zhvillimi moshor i nxënësve. P255 1.5

Motivimi i nxënësve. P256 1.5
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Program trajnimi për mësimdhënien dhe nxënien (pjesa e katërt, aftësitë 

kroskurrikulare), 6 (gjashtë) module.
Kuptimi mbi kompetencat themelore. A627 1

Lidhja ndërmjet njohurive teorike lëndore me përvojat e përditshme të 

nxënësve dhe me dukuri e ngjarje të botës reale.

A628 2

Përdorimi i matematikës në lëndët e tjera. A629 2

Lidhja ndërmjet njohurive dhe koncepteve të një lënde me lëndët e tjera. A630 3

Kultivimi te nxënësit i aftësive ndërkurrikulare. A631 6

Trajtimi si temë ndërkurrikulare i të drejtave të fëmijëve, ndërgjegjësimit për 

mjedisin, zgjidhjes paqësore të konflikteve dhe i dimensionit evropian.

A632 6

Program trajnimi për mentorët, 2 (dy) module.

Mentori. MEN914 6

Bashkëpunimi me prindërit e nxënësve. MEN915 6

Program trajnimi për rolin e psikologut dhe bashkëpunimi i mësuesit me të, 1 

(një) modul.
Roli i psikologut dhe bashkëpunimi i mësuesit me të. PSH253 3

Program trajnimi për dokumentacionin shkollor (ligje, urdhra, udhëzime, 

rregullore), 3 (tre) module. 
Ligji për arsimin parauniversitar; Ligji për arsimin profesional; Dispozita 

normative; Udhëzim për vlerësimin e nxënësve në gjimnaz dhe në shkollat 

profesionale; Udhëzimet për fillimin e vitit shkollor; Akte të tjera nënligjore.

D749 7

Kritere për vlerësimin e teksteve shkollore. D750 1

Rregullorja e kualifikimit të mësuesve; Rregullorja e kualifikimit të drejtorëve të 

institucioneve arsimore; Rregullore për zhvillimin e praktikave profesionale për 

profesionin e rregulluar të mësuesit; Rregullorja e DAR/ZA.

D751 2
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