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 TRAJNIME PËR MËSUESIT
1. Trajnime profesionale të formimit të vazhdueshëm të mësuesve dhe drejtuesve arsimor me 

kredite dhe certifikim, të njohur dhe akredituar nga Ministria e Arsimit, Sporteve dhe 
Rinisë në 32 module:

o Moduli 1 “Ligji i Arsimit Parauniversitar” 1 kredit
o Moduli 2 “Plani afatmesëm i shkollës” 1 kredit
o Moduli 3 “Plani vjetor i institucionit të arsimit parauniversitar” 1 kredit
o Moduli 4 “Karta e Performancës së Shkollës” 1 kredit
o Moduli 5 “Shkolla si Qendër Komunitare” 1 kredit
o Moduli 6 “Vlerësimi i brendshëm/vetëvlerësimi i shkollës” 1 kredit
o Moduli 7 “Ngritja dhe funksionimi i organizmave kryesore të institucionit 

arsimor”1 kredit 
o Moduli 8 “Koha e punës së mësuesit, plani i mësuesit dhe portofoli i tij” 0.5 

kredite
o Moduli 9 “Detyrimi shkollor dhe regjistrimi i nxënësve” 0.5 kredite
o Moduli 10 “Hartimi i një projekti” 0.5 kredite 
o Moduli 11 “Plani edukativ dhe veprimtaritë ekstrakurrikulare” 0.5 kredite
o Moduli 12 “Korniza e re kurrikulare e arsimit parauniversitar” 1 kredit 
o Moduli 13 “Kurrikula me bazë kompetencash” 0.5 kredite
o Moduli 14 “Planifikimi vjetor, planifikimi tremujor lëndor” 1 kredit 
o Moduli 15 “Programi lëndor” 0.5 kredite
o Moduli 16 “Projektet kurrikulare” 0.5 kredite              
o Moduli 17 “Rezultatet e orës mësimore” 0.5 kredite 
o Moduli 18 “Vlerësimi për të nxënë dhe i të nxënit” 0.5 kredite 
o Moduli 19 “Mësimdhënia dhe të nxënit efektiv” 0.5 kredite 
o Moduli 20 “Shërbimi komunitar në gjimnaz” 0.5 kredite
o Moduli 21 “Plani i Edukimit/zhvillimit Individual”(PEI) 0.5 kredite 
o Moduli 22 “Koncepti i kompetencës, kompetenca kyç, kompetencat e fushës dhe 

rezultatet e të nxënit sipas kompetencave në ciklin fillor ” 1 kredit
o Moduli 23 “Metodologjia e mësimdhënies bazuar në kompetenca dhe situatat e të 

nxënit në ciklin fillor ” 1 kredit 
o Moduli 24 “Vlerësimi i arritjeve të nxënësve në ciklin fillor ” 1 kredit
o Moduli 25 “Aftësitë sociale të të punuarit në ekip, komunikimi me kolegët” 0.5 

kredite    
o Moduli 26 “Bashkëjetesa Paqësore” 0.5 kredite   
o Moduli 27 “Mjedisi arsimor” 0.5 kredite   
o Moduli 28 “Komunikimi me prindërit dhe bashkëpunimi me komunitetin” 0.5 

kredite     



                 

2 | P a g e
Adresa: Rr e Kosovareve, nd.41, H.1 Nr 5, 1019, Tiranë, Shqipëri

Email: elonabano@umb.edu.al; bttc.mng@umb.edu.al
Cel: 069 215 5745; 0697063488

o Moduli 29 “Roli i Psikologut në Shkollë” 0.5 kredite    
Moduli 30 “Roli i Punonjësit Social në Shkollë” 0.5 kredite

o Moduli 31 “Edukimi mjedisor në shkollë, nëpërmjet zbatimit të Paketës së 
Gjelbër” 0.5 kredite  

o Moduli 32 “Përdorimi i TIK në orën mësimore” 0.5 kredite 

2. Partneritet i qendrueshëm dhe afatgjatë me drejtuesit dhe mësuesit e institucioneve 
arsimore në këto drejtime:

 Kontraktimin si konsulentë dhe trajnerë në programet e trajnimeve
 Bashkëorganizim aktivitetesh me përfitim të ndërsjelltë në disa drejtime
 Realizim i një partneriteti të qëndrueshëm për mbështetjeje dhe zhvillim të 

mëtejshëm të konceptit: Shkollë e hapur dhe drejtim institucioni me vizion.
 Zhvillim të përbashkët aktivitetesh ekstrakurrikulare
 Ftesë për pjesëmarrje me certifikim si të ftuar në konferenca, diskutime, tryeza 

apo edhe në leksione të hapura në auditoret tona në pozicionin e lektorit. 
 Mundësi përfitimi burse për ciklet e studimeve universitare dhe pasuniversitare 

pranë UMB për mësuesit dhe drejtuesit arsimor partnerë si dhe për të sugjeruarit 
prej tyre, 

 Ulje të ndjeshme të tarifave për trajnimet dhe kurset profesionale me certifikim 
deri në përfitimin e tyre falas, në kuadër të projekteve të ndryshme.

 Marrje konsulence falas nga trajnerët dhe ekspertët tanë për nevoja në njohuri, 
informacion apo materiale mbështetëse, në dobi të përmirësimit të punës së tyre.

 Njësia e trajnimeve Barleti Training and Testing Center është edhe urë lidhëse 
në fushën e edukimit, midis shërbimeve të trajnimit dhe formimit universitar dhe 
profesional, të mësuesve dhe drejtuesve arsimor dhe alterteksteve shkollore, pjesë 
e Katalogut të Teksteve Shkollore të miratuara nga Ministria e Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë të Botimeve Dudaj si: Dituri Natyre 3; Dituri Natyre 4; 
Fizika 7; Fizika 8; Fizika 9; Fizika 10; Kimia 10; Kimia 11; Biologjia 7; Biologjia 
8; Biologjia 9; Biologjia 10; Biologjia 11. 


