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Standardet dhe Manuali për certifikim 
 

Libërthi që keni në duar është një udhëzues i cili do t’iu ndihmojë të gjithë atyre, të cilët 
janë të kyçur në Programin “Të menduarit kritik gjatë leximit dhe shkrimit-MKLSh” që  
të kuptojnë mënyrën e përgatitjes profesionale dhe anën procedurale të procesit të 
certifikimit, i cili bëhet në kuadër të këtij Programi. 
 
Meqenëse që nga fillimi i implementimit të Programit në shtator të vitit 2000 një numër i 
konsiderueshëm i mësimdhënësve është përfshirë në trajnimet e organizuara në kuadër të 
këtij Programi, është paraqitur nevoja për ndërtimin e një sistemi funksional të 
certifikimit të pjesëmarrësve. Pikërisht për të realizuar këtë qëllim është përgatitur ky 
libërth i cili do t’iu shërbejë pjesëmarrësve të MKLSh-së si udhërrëfyes se çfarë duhet të 
ndërrmarrin për t’u përgatitur për nivele të ndryshme të certifikimit. Libërthi përbëhet 
nga dy pjesë. Pjesa e parë, “Standardet për certifikim” është përgatitur nga Shoqata 
Ndërkombëtare e Leximit-IRA dhe përshkruan anën profesionale të përgatitjes së 
pjesëmarrësve për certifikim, ndërsa pjesa e dytë, “Manuali për certifikim” është 
përgatitur nga Qendra për Arsim e Kosovës dhe përshkruan anën administrative të 
procesit të certifikimit. Këto dy pjesë plotësojnë njëra-tjetrën me informacion praktik për 
standardet dhe procedurat e certifikimit dhe procesin e certifikimit e bëjnë transparent për 
pjesëmarrësit në Program. 
 
 
Prishtinë, më        Melinda Mula 
15 tetor 2002           Koordinatore e MKLSh-së 
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Synimet dhe standardet për mësimdhënësit dhe trajnerët e MKLSh-së 
 
 
 

Hyrje 
 

Në vendet e Evropës Qendrore e Lindore dhe të Azisë së Mesme, ka më shumë se 
një dekadë që ka filluar procesi i transformimit të arsimit sipas modeleve të sotme më të 
përparura. Suksesi i kësaj përpjekjeje do të varet shumë nga zhvillimi dhe 
institucionalizimi i politikave arsimore dhe modeleve të mësimdhenies dhe të nxënit. Ato 
duhen përvijuar dhe përzgjedhur të tilla që t'u përgjigjen  nevojave të demokracive të 
brishta të sapovendosura në këto vende. Janë zbatuar e po zbatohen programe mjaft 
ambicioze, që synojnë transformimin rrënjësor të sistemit arsimor. Dhe një prej tyre është 
MKLSH. Projekti MKLSH ka filluar të zbatohet në Kosovë në vitin 2000. Sot ai është 
shtrirë në 29 vende postkomuniste të Evropës dhe Azisë Juglindore.  
 

Ky projekt synon të nxisë zhvillimin e mendimit kritik në klasë dhe të krijojë 
nxënës që janë të aftë të nxënë më tej gjatë gjatë gjithë jetës së tyre, të kualifikojë 
mësimdhënësit dhe të përgatitë gjeneratën e re të mësimdhënësve me parimet teorike të 
këtyre modeleve dhe shprehitë praktike për zbatimin e tyre. Përmes hartimit dhe 
vendosjes së standardeve, projekti synon të mbështetë procesin e gjerë dhe të gjatë të 
demokratizimit të mësimit. Mësimdhënësit përmes përdorimit në klasë të strategjive, 
metodave dhe teknikave të mësimdhënies, po i japin përmasa të reja mësimit, duke nxitur 
mendimin kritik dhe të nxënët e pavarur. Standardet e MKLSh-së, të zbatuara ngushtë me 
modelet dhe metodat e kualifikimit të mësimdhënësve, mund të ndihmojnë për një mësim 
më të mirë dhe kjo do të vazhdojë gjatë, edhe pasi të jetë mbyllur cikli i financimit të 
Programit. 
 

Transformimi i shoqërisë që po ndodh sot shoqërohet me ndryshime të shpejta 
dhe një shpërthim të vrullshëm të informacionit. Problemet e reja, të shfaqura rishtaz, nuk 
mund të zgjidhen duke u bazuar në njohuritë dhe shprehitë e mëparshme. Shoqëria tani 
ka nevojë për qytetarë që të mendojnë ndryshe nga vite më parë, të jenë krijues, të 
mendojnë në mënyrë kritike dhe të jenë në gjendje të zgjidhin probleme, sado të 
ndërlikuara që të jenë ato dhe, së fundi, të jenë të pajisur me shprehitë për të menaxhuar 
ndryshimet. Projekti i MKLSh-së zhvillohet në kohën e duhur, për t'i paraprirë këtyre 
ndryshimeve. Është kjo arsyeja që ai është mirëpritur nga mësimdhënësit dhe punonjësit 
e tjerë të arsimit në vendet ku ai zbatohet. 
 

Standardet e MKLSh-së bazohen në synimet e Programit. 
 



Ato përfshijnë: 
 

Për nxënësit: 
• Të mendojnë në mënyrë kritike. Kjo, do të thotë, që ata të jenë kurreshtarë dhe të 

përdorin strategjitë e kërkimit dhe shqyrtimit të pavarur, të bëjnë pyetje dhe, në 
mënyrë sistematike, të kërkojnë përgjigjet e tyre. Mendim kritik do të thotë të 
përdorësh një skepticizëm të stërholluar, të ofrosh alternativa dhe të mbash një 
qëndrim të caktuar, të bësh pyetje të formës: "Çfarë do të ndodhë nëse…?". Mendim 
kritik do të thotë të arrish një përfundim për një çështje dhe të jesh në gjendje ta 
mbrosh atë. Kjo do të thotë që të marrësh në konsideratë edhe argumenetet e të 
tjerëve dhe të provosh logjikën e këtyre argumenteve. 

• Të marrin përgjegjësinë për të nxënët e tyre. Kjo do të thotë që, nxënësit nuk do t'i 
përvetësojnë njohuritë e dhëna nga mësimdhënësi në mënyrë pasive, por do të 
përdorin strategjitë e shqyrtimit përmes procesit të të lexuarit, të shkruarit dhe 
diskutimit për të mësuar vetë dhe kuptuar më mirë. Nxënësit do të mësojnë të bëjnë 
sistemimin e informacionit dhe të vënë në përdorim shprehitë e studimit të pavarur. 

• Të punojnë bashkë me të tjerët. Kjo do të thotë që, ata të jenë në gjendje të 
dëgjojnë me kujdes dhe respekt, të flasin me mirësjellje dhe të kenë besim tek të 
tjerët, të përdorin startegjitë për identifikimin e problemeve, të kontribojnë për gjetjen 
e zgjidhjeve të përbashkëta, duke vepruar si anëtarë të përgjegjshëm të grupit. 

• Të bëhen qytetarë që mësojnë gjatë gjithë jetës. Kjo do të thotë që të zhvillohen 
shprehitë e kuriozitetit, të kenë besim në aftësitë e njerëzve të tjerë, tek argumentimet 
e bazuara në gjykim dhe të përvetësojnë strategjitë e kërkimit, me qëllim që të jenë në 
gjendje t'i përdorin ato edhe për shumë vite pas përfundimit të shkollës. 

 
 

Për mësimdhënësit: 
• Të krijojnë klasa që nxisin bashkëveprim të hapur dhe të përgjegjshëm. Kjo do 

të thotë që është detyrë e mësimdhënësit të përdorë modele të komunikimit që nxisin 
nxënësit për të bërë pyetje dhe të kërkojnë përgjigje, të bashkëveprojnë në mënyrë të 
përgjegjshme në kërkimin e njohurive. 

• Të përdorin një strukturë për mësimdhënien që nxit mendimin kritik dhe të 
nxënët e pavarur. Kjo i referohet modelit që organizon mësimdhënien dhe të nxënët 
në fazat e evokimit (strukturimi i kërkimit), realizimit të kuptimit (kërkimi i 
përgjigjeve) dhe reflektimit (veprimtari mendore të nivelit të lartë). 

• Të përdorin teknika të shumëllojshme e të efektshme për të nxitur mendimin 
kritik dhe të nxënët e pavarur, në të gjitha lëndët dhe klasat. Kjo i referohet 
strategjive të shumta që përfshijnë leximin e kuptimshëm, interpretimin e tekstit, të 
nxënët rreth shkrimit,  të nxënët në bashkëpunim, diskutimin dhe debatin. 

• Të bëhen burim përvoje dhe njohurish për mësimdhënësit e tjerë. Kjo do të thotë 
që, mësimdhënësit do të zhvillojnë shprehitë e komunikimit me të tjerët do të 
këmbejnë njohuritë e tyre për mësimdhënien, duke përfshirë demonstrimin e 
teknikave dhe metodave të mësimdhënies. 

 
Në klasa të tilla, nxënësit do të mësojnë nga mësimdhënësi, nga njëri-tjetri dhe 

mësimdhënësi, gjithashtu, do të mësojë prej tyre. 



 
 

Përse nevojiten standardet? 
 

Procesi i edukimit, në të gjitha vendet totalitare, ka qenë i bazuar në indoktrimin. 
Nxënësve, studentëve dhe mësimdhënësve u kërkohej të mendonin e të vepronin në 
mënyrë të njejtë. Shkalla e suksesit të nxënësve e studentëve bazohej më shumë në 
riprodhimin e informacionit dhe vlerësimi i njohurive bëhej në forma rutinë. Madje, për 
të vlerësuar punën e mësimdhënësve, kishte forma dhe qëndrime të ndryshme e në mjaft 
raste kontradiktore. Pra, mungesa e standardeve për vlerësimin e nxënësve e studentëve, 
të punës dhe të aftësive profesionale të mësimdhënësit krijonin terrenin për paqartësi; 
formalizmi e subjektivizmi mbizotëronin kudo. 
 

Shoqëria demokratike që po kërkojmë të ndërtojmë kërkon, para së gjithash, që 
vlerësimi i punës së çdo individi të bëhet mbi bazën e meritave. E që të bëhet kjo, 
nevojiten kritere të qarta, të sakta e të matshme, pra standardet. 
 

Vendosja e standardeve për certifikimin e mësimdhënësve dhe të trainerëve të 
MKLSh-së është arritur pas një përvoje më shumë se dyvjeçare të zbatimit të Programit. 
Shpresojmë se ato do të ndihmojnë Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë - 
MAShT dhe Zyrat për Zhvillimin e Arsimit – ZZhA, për të ndërtuar punën e 
mësimdhënësve dhe, më pas, për ta vendosur tërë funksionimin e sistemit arsimor  mbi 
bazën e standardeve. Zbatimi i ndryshimeve dhe i Reformës arsimore nuk mund të 
kuptohen pa kompletin e standardeve të të gjitha llojeve. Ato do të ndihmojnë hartuesit e 
politikave arsimore dhe vendimmarrësit për të vendosur procedura për kualifikimin dhe 
akreditimin diplomave e Certifikatave të mësimdhënësve, ngritjen e tyre në pagë, në 
detyrë etj. 
 
 

Ç'synojnë standardet e MKLSh-së 
 

Vendosja e standardeve të përmbajtjes dhe të arritjes nuk është detyrë e lehtë. Është e 
vështirë të krijohet koherencë e vijimësi midis kurrikulave, metodologjisë së 
mësimdhënies, teksteve shkollore dhe procedurave të vlerësimit. Në vendin tonë, deri më 
sot, nuk ekzistojnë stadarde të tilla, ndonëse puna për hartimin e tyre ka filluar vite më 
parë. Standardet janë mjaft të rëndësishëm në mendimin kritik pasi, përmes tyre, 
vendoset një bazë institucionale e Programit dhe filozofisë që ai mbart. Standardet 
sigurojnë mënyrën për të hapur diskutimin midis mësimdhënësve dhe edukatorëve për 
mësimdhënien e suksesshme dhe të nxënët e kuptimshëm. Qëllim i programit të MKLSh-
së është që të kontribojë në përgatitjen e qytetarëve që mendojnë ndryshe, që janë të 
hapur ndaj mendimeve dhe sugjerimeve të të tjerëve, njerëz që janë mendimtarë kritikë, 
të nxënët e të cilëve vazhdon gjatë gjithë jetës. 
 

Standardet e MKLSh-së synojnë të vendosin disa norma dhe qëllime të mësimdhënies 
për planifikimin e mësimit, klimën për të nxënët, vlerësimin e nxënësve. Këto standarde 



mund të shërbejnë edhe si objektiva për mësimdhënësit në procesin e formimit të tyre 
profesional. 
 

Standardet e MKLSh-së dhe proceset e vlerësimit dhe të certifikimit që e shoqërojnë 
atë janë hartuar: 
• Të shërbejnë si mjete për vetvlerësimin e pjesëmarrësve. 
• Të shërbejnë për t'u përqëndruar në vlerësimin mes kolegëve dhe dialogun 

profesional. 
• Të shërbejnë si bazë për certifikimin, me qëllim vendosjen dhe ruajtjen e standardeve 

për një kohë mjaft të gjatë. 
 
 

Certifikimi i bazuar në standarde: Çfarë synojmë të arrijmë 
 

Që Programi të shtrihet e zgjerohet më tej, është e rëndësishme të institucionalizohen 
standardet përmes procesit të certifikimit. Ky proces përfshin: 
• Vendosjen e strukturave të qëndrueshme afatgjata për përhapjen dhe zbatimin e ideve 

e praktikave të MKLSh-së. 
• Vendosjen e modeleve të reja të kualifikimit të mësimdhënësve. 
• Hartimin e kurrikulave në fakultetet e përgatitjes së mësimdhënësve, me qëllim që 

idetë dhe filozofia e MKLSh-së të bëhet pjesë e të gjitha kurseve të studimit. 
• Vendosjen e marrëdhënieve me institucionet shtetërore dhe private e me donatorë të 

ndryshëm, të gjithë të mbështetur nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë.  

 
Deri më sot, asnjë kualifikim nuk është bërë mbi bazën e standardeve. Hartimi dhe 

publikimi i standardeve të MKLSh-së për mësimdhënësit dhe trjinerët rrit seriozitetin dhe   
vlerat zbatuese të Programit. Për më tepër, e rëndësishme është se ky certifikim mund të 
shërbejë si model për të gjitha llojet e kualifikimeve. 

Përmes procesit të certifikimit, synojmë të zhvillojmë një model të mësimdhënies, 
model i cili ndryshon katërcipërisht nga ato të dekadave të mëparshme. 
 

Procesi i certifikimit të MKLSh-së është ndërtuar në mënyrë të tillë që t'i japë të 
drejtën e verifikimit të gjithë atyre që çertifikohen dhe çertifikojnë, pra është transparent. 
Certifikimi është parë si një proces zhvillues në të cilin pjesëmarrësit që çertifikohen për 
herë të parë të pajisen me rekomandime të qarta dhe të sigurohet një mentorim produktiv. 
Duke u familiarizuar me standardet dhe proceset e vlerësimit e duke i përfshirë ato si 
qëllime brenda vizionit për një mësimdhënie cilësore, mësimdhënësit dhe trajnerët e 
çertifikuar të MKLSh-së, ndërmarrin, kështu, një hap të rëndësishëm profesional për 
veten e tyre dhe nxënësit të cilëve ata u shërbejnë. 
 
 

Procesi për arritjen e suksesit 
 

Provat për përmbushjen e standardeve mund të mblidhen nga burime të ndryshme, 
duke përfshirë këtu raportet e mësimeve të vëzhguara, mësime të regjistruara në video, 



shembuj të modeleve të mësimit, produkte të nxënësve, reflektime nga mësimdhënësit 
për mësimdhënien, për nxënësit, etj. Që një person të marrë përgjegjësinë për t'u përfshirë 
në procesin e certifikimit, duhet, së pari, të përfundojë kursin e plotë të MKLSh-së, dmth 
të tetë udhëzuesit e hartuar për zhvillimin e seminareve. Ata, gjithashtu, duhet të 
demonstrojnë zbatime të suksesshme dhe në mënyrë të vazhdueshme  të strukturës ERR 
(Evokimi, Realizimi i kuptimit, Reflektimi), të zbatojnë parimet dhe strategjitë e 
MKLSh-së. 
 
 

Cilët do të çertifikohen? 
 
Mësimdhënësit dhe pedagogët, drejtorët e shkollave dhe administratorët e arsimit, 
punonjësit kërkimorë dhe persona të tjerë që kanë pozicione të rëndësishme në 
vendimmarrje dhe hartimin e politikave arsimore, kanë të drejtën të ndjekin kurset e 
MKLSh-së dhe të çertifikohen. 
 
 
 

       Dr. Bardhyl Musai 
Profesor i asociuar 

   Drejtor i Programit për Shqipërinë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

PAMJE E PËRGJITHSHME E CERTIFIKIMIT TË MËSIMDHËNËSVE  
TË MKLSh-së 

 
Standardet e MKLSh-së si dhe proceset e vlerësimit dhe të certifikimit që lidhen me to 
kanë për qëllim të plotësojnë tri nevoja: 
 
• Të shërbejnë si instrumente vetvlerësimi për pjesëmarrësit  
• Të shërbejnë si mundësi për vlerësimin nga kolegët dhe për zhvillimin e dialogut. 
• Të shërbejnë si bazë për certifikimin, në mënyrë që standartet e MKLSh-së të 

vendosen dhe ruhen edhe për periudhën afatgjatë 
 
Proceset e përshkruara më poshtë kanë për qëllim të jenë të përdorshme dhe të qarta si 
për ata që çertifikohen, ashtu dhe për ata që çertifikojnë. Certifikimi shihet si një proces 
zhvillimor në të cilin pjesmarrësve që nuk arrijnë të çertifikohen që në fillim, u jepen 
rekomandime të qarta dhe këshillime të dobishme, në mënyrë që ata të përgatiten për një 
shqyrtim të mëvonshëm të zbatimit të tyre. Duke u njohur me standardet dhe proceset e 
vlerësimit, si dhe duke i përfshirë ato si synime në vizionin e tyre për një mësimdhënie të 
shkëlqyer, mësimdhënësit dhe trajnuesit e çertifikuar të MKLSh-së bëjnë një hap të 
rëndësishëm profesional përpara si për veten e tyre ashtu edhe për nxënësit të cilëve u 
shërbejnë. 
 
Programi i MKLSh-së njeh katër nivele certifikimi: 
 
• Për ata që kanë përfunduar me sukses seminaret e MKLSh-së 
• Për ata që kanë plotësuar standardet për mësimdhënësit e MKLSh-së 
• Për ata që kanë plotësuar standardet për trajnuesit e MKLSh-së 
• Dhe për ata që mund të zgjidhen për të çertifikuar trajnues të tjerë. 
 
 

Përfundimi me sukses i seminareve 
 
Pjesëmarrësit përfundojnë kurset e zhvilluara nga trajnues të çertifikuar të MKLSh-së në 
të cilët paraqiten tetë udhëzuesit e MKLSh-së. Ata demonstrojnë në orët e mësimit që 
zhvillojnë se kanë njohuri për parimet, proceset, përmbajtjen, strategjitë dhe vlerat 
thelbësore të MKLSh-së. Pjesëmarrësit që përmbushin këtë kriter marrin "Certifikatën 
për pjesëmarrje". 
 

Certifikimi si mësimdhënës i MKLSH që plotëson standardet e MKLSh-së 
 
Përveç përfundimit me sukses të seminareve të MKLSh-së, mësimdhënësit e çertifikuar 
të MKLSh-së tregojnë se zbatojnë në mënyrë të qëndrueshme, të vazhdueshme dhe të 



suksesshme në orët e tyre të mësimit strukturën ERR, parimet dhe strategjitë e saj. Ata 
janë vëzhguar, duke dhënë mësim në klasë, nga trajnues të çertifikuar të MKLSh-së dhe 
janë vlerësuar se kanë përmbushur kërkesat e niveleve më të larta të rubrikave për 
mësimdhënësit. Përveç kësaj, ata kanë dhënë prova për plotësimin e të gjitha standardeve 
të tjera të MKLSh-së në dosjet e tyre ose gjatë intervistave para dhe pas mësimit. 
 
Mësimdhënësit e çertifikuar të MKLSh-së janë të përgatitur të bëjnë mësime të hapura, të 
këshillojnë dhe udhëzojnë pjesëmarrësit e rinj në program dhe të referojnë në seminaret e 
MKLSh-së. Por këto shërbime bëhen ende vetëm si “nxënës”, nën mbikqyrjen e 
trajnuesve të çertifikuar të MKLSh-së. 
 
Dosjet e certifikimit duhet të përfshijnë: 1) prova për përfundimin me sukses të tetë 
seminareve të MKLSh-së, "Certifikata për Pjesëmarrje"; 2) raporte për mësimet e 
vëzhguara nga trajnuesit e MKLSh-së, që përfshijnë edhe rezultatet sipas rubrikave dhe 
komente për to; 3) mësime të regjistruara në video, aty ku është e mundur; 4) shembuj 
planesh të orëve të mësimit; 5) punime të nxënësve; 6) reflektime mbi mënyrën se si e 
bëjnë mësimin me nxënësit, dhe, aty ku është e mundur, edhe me pjesëmarrës të tjerë; 7) 
shpjegime të arsyetuara për provat e paraqitura; 8) prova të tjera. 
 
Pjesëmarrësit që janë të suksesshëm në përmbushjen e këtyre kërkesave marrin një 
çertifikatë që tregon se ata i plotësojnë të gjithë standardet e MKLSh-së për 
mësimdhënësit. 
 
 

Certifikimi si trajnues të MKLSh-së 
 
Përveç certifikimit si mësimdhënës të MKLSh-së, trajnuesit e MKLSh-së demonstrojnë 
se janë të gatshëm për të përgatitur pjesëmarrës të tjerë për strukturën dhe strategjitë e 
MKLSh-së dhe për të qenë drejtues në organizimin dhe zbatimin e seminareve të 
MKLSh-së.  Ata kanë përfunduar me sukses seminaret e përgatitjes së trajnuesve. 
 
Trajnuesit e çertifikuar të MKLSh-së janë përgatitur si drejtues dhe referues të 
seminareve. Ata janë përgjegjës si për hartimin, ashtu edhe për drejtimin e seminareve, në 
bashkërendim me antarë të tjerë të grupit. Për t’u certifikuar si trajner i MKLSh-së, 
përveq asaj që u cek më lartë, pjesëmarrësi duhet të kompletojë edhe dosjen. 
 
Dosja e certifikimit duhet të përmbajë: 1) prova të plotësimit të kërkesave për certifikim 
si mësimdhënës i MKLSh-së; 2) vlerësime të dosjes si mësimdhënës të çertifikuar të 
MKLSh-së; 3) plane, programe dhe prova të tjera nga referimet nëpër seminare; 4) 
vlerësime të pjesëmarrësve, pas referimeve në seminare që kanë përfunduar. 
 
 

ZGJEDHJA E ÇERTIFIKUESVE TË MKLSh-së 
 
Vullnetarët e MKLSh-së, në konsultim me drejtorët e MKLSh-së të secilit vend, do të 
çertifikojnë grupin e parë të çertifikuesve nga grupi i trajnuesve të parë. Ata janë 



çertifikuar më parë në secilin vend si trajnerë. Këta çertifikues, nga ana e tyre, do të 
mund të zgjedhin çertifikues të tjerë të MKLSh-së. Zgjedhja e çertifikuesve të rinj duhet 
të miratohet nga një minimum prej tre çertifikuesish të MKLSH të brezit të parë të 
zgjedhur në secilin prej vendeve. Këta të tre duhet të përfaqësojnë, të paktën, dy qytete 
ose krahina të ndryshme të vendit. Për certifikimin e çertifikuesve të tjerë kërkohen që të 
tre këta çertifikues të japin rekomandime pozitive për kandidatin në fjalë.  
 
Kriteret që duhen përdorur në zgjedhjen e atyre që do të çertifikojnë trajnerët e tjerë janë: 
1) shërbim i shquar si trajner, këshilltar dhe udhëzues; 2) nevojat gjeografike dhe profilet 
lëndore të programit; 3) cilësi shembullore si drejtues, përfshirë edhe aftësinë për të bërë 
sugjerime e komente konstruktive dhe për të marrë vendime; 4) aftësia për të reflektuar 
mbi punën e vet dhe të të tjerëve. 
 
Procedura e certifikimit të pjesëmarrësve, sipas niveleve të ndryshme është sqaruar 
plotësisht në Manualin për certifikim. 
 
 
 

CERTIFIKIMI PËR MËSIMDHËNËSIT E MKLSh-së 
Udhëzime për mësimdhënësit e MKLSh-së 

 
1) Standardet e MKLSh-së për mësimdhënësit: Standardet e MKLSh-së për 

mësimdhënësit pasqyrojnë nivelin e aftësive që duhet të demonstroni në 33 elementë, 
të ndarë në 6 fusha. Këto standarde u hartuan nga një grup pune i përbërë nga 
koordinatorët e MKLSh-së nga Shqipëria, Republika Çeke, Kazakistani, Letonia, 
Rumania dhe Rusia, dhe nga trajnues vullnetarë nga Shqipëria, Gjeorgjia, Kirgiztani, 
Maqedonia dhe Mongolia. 

 
2) Rubrikat e MKLSH për mësimdhënësit: Rubrikat e MKLSh-së për mësimdhënësit 

mbështeten në standardet e MKLSh-së për mësimdhënësit. Ato përdoren si një 
instrument vlerësimi në vëzhgimin e orëve të mësimit, gjatë procesit të certifikimit, 
për të vlerësuar disa nga standartet e MKLSh-së për mësimdhënësit. Ju duhet të 
paraqisni një plan të hollësishëm të orës së mësimit për çertifikuesin që vëzhgon 
orën/orët e mësimit. 

 
3) Përshkrimi i kërkesave të dosjes: Dosjet e mësimdhënësve të MKLSh-së mund të 

përfshijnë si më poshtë: shembuj planesh të orëve të mësimit, që dëshmojnë 
përdorimin e strukturës ERR, veprimtarive të mendimit kritik dhe strategjive të të 
nxënit aktiv; filmime të orëve të mësimit; përshkrime të veprimtarive të të nxënit në 
bashkëpunim; fotografi ose plane të vizatuara me dorë që nxjerrin në pah mënyrën se 
si janë organizuar orenditë dhe nxënësit për mësim në klasë; punime të nxënësve, si 
për shembull, detyra shkrimi, punime të nxënësve që janë vlerësuar nga 
mësimdhënësi, vetvlerësime të nxënësve, projekte, harta, eksperimente; reflektime me 
shkrim të mësimdhënësve për planifikimin; plane dhe prova për kualifikime të 
mëtejshme, zhvillim profesional; përshkrime të veprimtarive këshillimore – si 
këshillues ose si i këshilluar; vëzhgime dhe vlerësime nga kolegët; letra reference, 



lavdërimi dhe rekomandimi nga drejtorët e shkollave dhe burime të tjera; një shkrim 
për filozofinë vetjake të mësimdhënies (si jepet mësim dhe pse); dëshmi dhe prova të 
tjera. 

 
4) Intervista para dhe pas mësimit: Si përpara, ashtu edhe pas vëzhgimit të një 

mësimi, çertifikuesi i MKLSh-së do t’i bëjë mësimdhënësit pyetje që kanë për qëllim 
ta ndihmojnë atë të shpjegojë dhe zgjerojë informacionin e vëzhguar në mësim dhe  
shqyrtimin e dosjes së mësimdhënësit dhe punimeve të nxënësve. 

 
Kur provat që vërtetojnë plotësimin e një standardi nuk janë të dukshme gjatë 
vëzhgimit të mësimit dhe vlerësimit të dosjes, atëherë çertifikuesi duhet t’i shtojë 
pyetje intervistës për të hetuar në atë fushë. 

 
5) Rubrikat e MKLSh-së për nxënësit (Jo të detyruara; në proces hartimi): Përdorimi i 

rubrikave të MKLSh-së për nxënësit është një instrument shumë i fuqishëm për të 
plotësuar vëzhgimet e tjera. Çertifikuesi duhet të zgjedhë në mënyrë të rastësishme tre 
ose katër nxënës në klasë, djem dhe vajza, dhe t’i vëzhgojë gjatë orës/orëve të 
mësimit, duke i vlerësuar ata sipas rubrikave për nxënësit, ashtu siç bëhet vlerësimi i 
mësimdhënësve, sipas rubrikave të mësimdhënësit. 

 
 

CERTIFIKIMI PËR MËSIMDHËNËSIT E MKLSh-së 
Udhëzime për çertifikuesit 

 
Në procesin e certifikimit, trajnuesi ose vullnetari vihet në rolin e një profesionisti të 
vërtetë, që ndjek udhëzimet e përcaktuara për vlerësimin e MKLSh-së, dhe që, gjithashtu, 
merr vendime se si duhet të zgjerohet procesi i mbledhjes së të dhënave, kur del nevoja 
për informacion shtesë. Pjesa më e madhe e të dhënave do të vijë nga kombinimi i 
vëzhgimeve në klasë, vlerësimi i dosjeve, dhe intervista. Por secili prej vlerësimeve do të 
jetë i veçantë, sepse provat e dorëzuara ose demonstruara nga secili mësimdhënës do të 
paraqiten në forma të ndryshme. 
 
1) Për të pasur të drejtën për të çertifikuar mësimdhënësit që plotësojnë standardet e 

MKLSh-së për mësimdhënësit, ju duhet të jeni një trajnues i çertifikuar. 
 
2) Hapat e procesit të certifikimit për mësimdhënës të MKLSh-së janë përshkruar në 

Manualin për certifikim. 
 
Shqyrtimi i dosjes 
 
Dosja duhet të shqyrtohet për të parë provat që mbështesin arritjen e standardeve të 
MKLSh-së në ato drejtime, elementë dhe tregues që nuk janë vëzhguar në mësimet në 
klasë. Çertifikuesi duhet ta shqyrtojë dosjen së bashku me mësimdhënësin, duke bërë 
pyetje për sqarim, zgjerim dhe reflektim. 
 



Intervista e strukturuar 
 
Përpara se të fillojë intervista e shkurtër, e strukturuar para orës së mësimit, çertifikuesi 
duhet të vendosë marrëdhënie të ngrohta me mësimdhënësin dhe ta bëjë atë të ndiehet i/e 
qetë, duke përdorur një mënyrë sjelljeje të ngrohtë dhe miqësore. Çertifikuesi nuk është 
drejtor shkolle apo inspektor. Qëllimi i kësaj përvoje është që mësimdhënësi të jetë i 
suksesshëm, ose në përfundim të këtyre vëzhgimeve, ose më vonë, si rezultat i këshillave 
dhe mendimeve të dhëna nga çertifikuesi. Çertifikuesi, gjithashtu, duhet të përdorë 
intervistat për të mbledhur prova për çdo standard që nuk dokumentohet nga mësimet e 
vëzhguara dhe shqyrtimi i dosjes. 
 
Përpara orës së mësimit 
 
Në intervistën e strukturuar para mësimit, çertifikuesi duhet të bëjë, të paktën, pyetjet e 
mëposhtme: 
 
1) Cili është qëllimi ose synimi i mësimit që do të zhvilloni? 
 
2) Çfarë mësimesh të tjera i kanë paraprirë këtij të sotmit, që janë të lidhur me të? 
 
3) Pyetje të tjera, të formuluara nga çertifikuesi, sipas situatës që lind. 
 
Në qoftë se në këtë mësim nuk janë të pranishëm të tri fazat e strukturës ERR, evokimi, 
realizimi i kuptimit dhe reflektimi, ju lutem, shpjegoni se si ishin përfshirë ata në 
mësimin e kaluar, ose si do të përfshihen në mësimin e ardhshëm. 
 
Pas orës së mësimit 
 
Menjëherë pas mësimit, çertifikuesi duhet të bëjë komente pozitive për pjesët e duhura të 
orës së mësimit. 
 
Në intervistën e strukturuar pas mësimit, çertifikuesi duhet pastaj të bëjë të paktën pyetjet 
e mëposhtme: 
 
1) Si e përzgjodhët tekstin dhe burime të tjera që përdorët për këtë mësim? 
 
2) Çfarë ndryshimesh (në qoftë se pati ndonjë të tillë) vendosët të bënit në çaste të 

caktuara të orës së mësimit? Si vendosët t’i bëni këto ndryshime? Si e përmirësuan 
këto ndryshime mësimin tuaj? Cili do të kishte qenë rezultati i mësimit tuaj, në qoftë 
se nuk do t’i kishit bërë këto ndryshime? 

 
3) Çfarë vlerësimi do t’i bënit vetes gjatë mësimit? Pse? 
 
4) Cilat ishin anët e forta të mësimit tuaj? Si do ta ndryshonit atë për ta përmirësuar? 
 
5) Pyetje të tjera, të formuluara nga çertifikuesi, sipas situatave që paraqiten. 



 
Pastaj çertifikuesi duhet të bëjë edhe pyetje të tjera, për ndonjë aspekt të standardeve për 
të cilin nuk pati prova ose kur ato ishin të paqarta. 
 
Në qoftë se mësimdhënësit i duhet më shumë kohë për t’u përgatitur për certifikimin, 
çertifikuesi duhet t’i ofrojë atij këshillim profesional dhe mbështetje të qartë dhe të 
drejtpërdrejtë për ndryshimet që ka nevojë të bëjë mësimdhënësi. Aty ku është e mundur, 
çertifikuesi mund t’i kërkojë mësimdhënësit që të paraqesë një plan për përmirësim. 
 
 

STANDARDET E MËSIMDHËNËSIT TË MKLSH 
 
Mjedisi i të nxënit 
 
Standardi A:  Mësimdhënësit e MKLSH krijojnë një klasë që ka në qendër nxënësit dhe 

ku ata vlerësohen si individë. 
 
Mësimdhënësit e MKLSH:  
1. Nxisin nxënësit që të shprehin dhe mbështetin idetë dhe mendimet e veta. 
2. Krijojnë mundësi për nxënësit që të provojnë ide dhe aftësi e shprehi të reja.  
3. Nxisin ndërveprimin midis nxënësve dhe mësimdhënësve në një atmosferë besimi, 

tolerance dhe respekti të ndërsjellë.  
4. Shkëmbejnë mendime me nxënësit dhe japin shembuj se si duhet të përkrahen idetë.  
5. Nxit interpretime të ndryshme të ligjërimit me gojë ose të shkruar.  
6. Krijon një mjedis gjithëpërfshirës të të nxënit ku përfshihen të gjithë nxënësit. 
 
Standardi B: Mjedisi i të nxënit në klasë, i përgatitur nga mësimdhënësi i MKLSH 

reflekton parimet, veprimtaritë e të nxënit dhe strategjitë e grupimit që 
janë të përshtatshme për mësimin. 

 
Mësimdhënësit e MKLSH: 
1) Përshtasin vendosjen e orendive dhe nxënësve në klasë për t’iu përgjigjur nevojave të 

mësimit dhe për të lehtësuar grupimin e nxënësve në mënyrë që ata të ndërveprojnë 
me njëri-tjetrin. 

2) Marrin masa që punimet e nxënësve të jenë vendosur dukshëm në gjithë mjedisin e të 
nxënit dhe stendat nëpër mure. 

3) Ndajnë përgjegjësinë e mjedisit të të nxënit dhe të burimeve mësimore me nxënësit.  
 

 
Planifikimi dhe mësimdhënia 

 
Standardi C:  Mësimdhënësit e MKLSH e hartojnë mësimdhënien e tyre në mënyrë të 

tillë që të nxisin të nxënët aktiv dhe të menduarit kritik. 
 
1) Përgatisin mësimet në bazë të strukturës ERR (Evokim, Realizim kuptimi dhe 

Reflektim) 



2) Japin mësimin e kurrikulës së detyruar duke përdorur strategjitë e të nxënit aktiv që 
nxisin pjesëmarrjen dhe të menduarit kritik të nxënësve 

3) Përdorin në mësimin e tyre strategjitë e të nxënit në bashkëpunim.  
4) Mbikqyrin dhe përshtasin mësimdhënien në përputhje me kërkesat e nxënësve. 
5) Përdorin një shumëllojshmëri strategjish mësimore të MKLSH për të mbajtur gjallë 

interesin, për të nxitur këndvështrimet e ndryshme, dhe për të arritur synimet e 
mësimdhënies.  

6) Përdorin leximin dhe shkrimin e nxënësve si mjete për të zbuluar dhe sqaruar idetë. 
7) Ofrojnë materiale mësimore shtesë përveç tekstit shkollor për të pasuruar kurrikulën; 

ua jep këto materiale nxënësve dhe nxit interpretimet nga ana e tyre.  
8) Përdorin një shumëllojshmëri burimesh për të hartuar veprimtari mësimore që 

shkojnë përtej asaj që bëhet në klasë dhe që frymëzojnë hulumtime të mëtejshme nga 
nxënësit. 

 
Standardi D:  Mësimdhënësit e MKLSH përdorin pyetje të menduara mirë për të nxitur 

tek nxënësit të menduarit e rendit të lartë dhe për t’i bërë ata të shprehin 
mendimet e tyre. 

 
Mësimdhënësit e MKLSH: 
1) Bëjnë pyetje të hapura dhe që kërkojnë të menduar të rendit të lartë për të nxitur 

shprehjen e ideve, mendimeve dhe përgjigjeve të ndryshme nga nxënësit. 
2) U japin nxënësve kohë dhe mundësi të mjaftueshme për të plotësuar përgjigjet e tyre 

pa u ndërprerë nga mësimdhënësi. 
3) Krijojnë në klasë një atmosferë ku nxënësit nxiten të formulojnë dhe bëjnë pyetje të 

rendit të lartë. 
4) Përfshihen në dëgjim aktiv së bashku me nxënësit. 
 

Vlerësimi 
 
Standardi E:  Mësimdhënësit e MKLSH hartojnë procedura vlerësimi që i shërbejnë 

mësimdhënies së tyre dhe që përparojnë të nxënët e nxënësve. 
 
Mësimdhënësit e MKLSH: 
1) Përdorin strategji që janë të qenësishme, konstruktive, të drejta dhe të qarta. 
2) Vlerësojnë procesin e të nxënit si dhe rezultatet e tij. 
3) Përdorin qasje të shumëfishta për të vlerësuar të kuptuarit, qëndrimet, shprehitë dhe 

njohuritë. 
4) Nxisin nxënësit që të përfshihen në veprimtari të vetvlerësimit dhe të vlerësimit nga 

shokët. 
5) Përshtasin mësimdhënien si rezultat i mbikqyrjes dhe vlerësimit të vazhdueshëm të 

mësimdhënies së vet. 
6) Marrin masa paraprakisht që nxënësit t’i kenë të qarta kriteret e vlerësimit dhe 

sigurojnë që nxënësit të marrin pjesë në hartimin e atyre kritereve. 
 

Cilësitë vetjake dhe profesionale 
 



Standardi F: Mësimdhënësit e MKLSH janë profesionistë që mendojnë për punën e tyre 
dhe në vetë-zhvillim të vazhueshëm. 

 
Mësimdhënësit e MKLSH: 
1) Janë mendues kritikë që japin shembullin e hulumtimit të mëtejshëm për nxënësit dhe 

kolegët e tyre. 
2) Përdorin mendimet që shprehin nxënësit për të përmirësuar praktikat e tyre 

mësimdhënëse dhe atmosferën në klasë. 
3) Ndjekin me kujdes efektivitetin e mësimdhënies së tyre duke kryer vetvlerësimin 

nëpërmjet reflektimeve me shkrim mbi praktikat, njohuritë dhe qëndrimet e veta. 
4) Përfshihen në vlerësimet nga kolegët duke i ftuar herë pas here ata që të vëzhgojnë 

dhe të bisedojnë për mësimdhënien. 
5) Kanë një plan vetjak për realizimin e potencialit të tyre profesional dhe për 

përmirësimin e praktikave mësimdhënëse. 
6) Shërbejnë si këshilltarë për kolegët, duke ndarë me ta mendimet për mësimdhënien 

dhe burimet mësimore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Rubrikat e mësimdhënësve 
të MKLSH 

  

     
Fusha/     

(Standardi)    Komente dhe vëzhgime 
     

Mjedisi i të 
nxënit (A1, 

A3, A4) 

Komunikimi në klasë është 
vazhdimisht në stilin e 
leksionit nga mësimdhënësi 
tek nxënësit 

Shumica e komunikimit 
drejtohet nga mësimdhënësi 
tek nxënësit; nxënësit 
ndonjëherë i bëjnë pyetje 
mësimdhënësit dhe i drejtojnë 
komente njeri-tjetrit. 

Mësimdhënësi shpesh i ridrejton 
komentet e nxënësve tek nxënës të  
tjerë, të cilët shpesh i drejtohen njeri- 
tjetrit. 

     
(A5) Mësimdhënësi kërkon 

riprodhimin formal të 
përgjigjes së saktë. 

Mësimdhënësi pranon 
ndonjëherë të jepen përgjigje 
të ndryshme. 

Mësimdhënësi nxit dhe kërkon përgjigje mjaft 
të ndryshme nga njera-tjetra. 

     
(C3) Nxënësit marrin pjesë si 

klasë e tërë ose punojnë në 
mënyrë individuale sipas 
udhëzimeve të 
mësimdhënësit. 

Nxënësit ndonjëherë punojnë 
në dyshe ose në grupe të 
vogla. 

Nxënësit punojnë shpesh në veprimtari  
në dyshe ose në ato të të nxënit në  
bashkëpunim. 

     
(B1) Mësimdhënësi mban një 

mënyrë të vetme të 
organizimit të orendive në 
klasë, pavarësisht nga 
veprimtaritë që kryen. 

Mësimdhënësi ndonjëherë i 
lëviz orenditë dhe riorganizon 
hapësirën në klasë për t'ua 
përshtatur nevojave të 
veprimtarisë mësimore. 

Mësimdhënësi shpesh ua përshtat orenditë dhe  
hapësirën në klasë nevojave të  
veprimtarisë mësimore. 

     
(B2) Punimet e nxënësve rrallë 

afishohen 
Punimet e nxënësve afishohen 
ndonjëherë. 

Punimet e nxënësve afishohen dukshëm  
dhe përdoren aktivisht. 



     
Planifikimi 

dhe 
mësimdhënia 

(C1) 

Mësimdhënësi paraqet 
rrallë veprimtari të të 
menduarit kritik që 
përmbajnë elementë të 
ERR 

Mësimdhënësi paraqet 
ndonjëherë veprimtari të të 
menduarit kritik që përmbajnë 
disa elementë të ERR 

Mësimdhënësi paraqet shpesh veprimtari të  
të menduarit kritik që përmbajnë në  
mënyrë të qëndrueshme të gjithë  
elementët e ERR 

     
(C7) Mësimdhënësi jep vetëm 

një burim informacioni, 
zakonisht tekstin shkollor 
që e kanë të gjithë nxënësit. 

Mësimdhënësi ndonjëherë jep 
ndonjë burim shtesë 
informacioni, përveç tekstit 
shkollor 

Mësimdhënësi jep shpesh burime shtesë  
informacioni, dhe i nxit nxënësit që të  
gjejnë vetë burime të tjera 

     
Fusha/   (Standardi)   Komente dhe vëzhgime 

     
(C6) Detyrat e leximit dhe të 

shkrimit përqëndrohen në 
riprodhimin e përmbajtjes 
dhe i japin rëndësi formës 

Detyrat e leximit dhe të 
shkrimit përqendrohen në 
riprodhimin e përmbajtjes, por 
ato gjithashtu u kërkojnë 
nxënësve që të bëjnë 
interpretime dhe të japin 
përgjigje vetjake 

Detyrat e leximit dhe të shkrimit kanë  
për qëllim që t'u vijnë në ndihmë  
nxënësve që të qartësojnë të kuptuarit 
e tyre dhe të frymëzojnë hulumtime  
të mëtejshme. 

(D1, D3) Mësimdhënësi bën kryesisht 
pyetje riprodhuese, të 
përqendruara tek riprodhimi 
dhe saktësia. 

Mësimdhënësi ka filluar të 
fusë edhe pyetje të nivelit të të 
kuptuarit në pjesën më të 
madhe të mësimeve. 

Mësimdhënësi bën pyetje të të gjitha 
niveleve të taksonomisë së Blumit,  
shumica prej të cilave janë të hapura dhe 
lidhen me të menduarit të rendit të lartë. 

     
(D2, D3) Mësimdhënësi rrallë u lejon 

nxënësve në klasë kohë të 
mjaftueshme për t'u 
menduar kur nuk e dinë 

Mësimdhënësi ndonjëherë u 
jep nxënësve në klasë kohë të 
mjaftueshme për t'u menduar 
kur nuk e dinë përgjigjen. 

Mësimdhënësi u jep nxënësve në klasë kohë  
të mjaftueshme për t'u menduar kur nuk 
e dinë përgjigjen. 



përgjigjen. 

     
(D2) Mësimdhënësi i ndërpret 

shpesh përgjigjet e 
nxënësve përpara se sa ata 
të kenë mbaruar. 

Mësimdhënësi i ndërpret 
ndonjëherë përgjigjet e 
nxënësve përpara se sa ata të 
kenë mbaruar. 

Mësimdhënësi vazhdimisht u jep nxënësve 
 kohën e duhur për të mbaruar përgjigjen. 

     
Vlerësimi 

(E1, E2, E3) 
Mësimdhënësi vlerëson 
njohuritë faktike të 
nxënësve duke përdorur 
pyetje që bëhen vetëm në 
klasë dhe provime 
tradicionale. 

Mësimdhënësi ndonjëherë 
përdor strategjitë e duhura të 
vlerësimit për të vlerësuar 
ndryshimet në të nxënin e 
nxënësit. 

Mësimdhënësi përdor shpesh strategjitë e  
duhura të vlerësimit për të vlerësuar  
ndryshimet në të nxënin e nxënësit. 

     
(E6) Kriteret e vlerësimit  u 

përshkruhen nxënësve 
shumë rrallë. 

Kriteret e vlerësimit u 
përshkruhen nxënësve 
ndonjëherë. 

Kriteret e vlerësimit përshkruhen dhe  
diskutohen përpara se sa të bëhet detyra;  
mendimet e nxënësve përfshihen në 
hartimin e kritereve. 

     
Cilësi 

vetjake dhe 
profesionale 

(F2) 

Mësimdhënësi nuk është në 
gjendje të shpjegojë arsyet e 
përdorimit të metodave ose 
sjelljeve mësimore; nuk fton 
nxënësit ose kolegët të japin 
mendime. 

Mësimdhënësi jep shpjegime 
për metodat mësimore që 
përdor vetëm sipas një 
këndvështrimi; përdor disa 
strategji reflektimi të 
mbështetura në mendimet e 
nxënësve dhe kolegëve. 

Mësimdhënësi shpjegon arsyet e përdorimit të  
metodave dhe sjelljeve të tij mësimore  
nga një numër këndvështrimesh të  
ndryshme; fton nxënësit dhe kolegët të  
japin mendime dhe i merr parasysh ato  
në punën e vet 

Fusha/  (Standardi)   Komente dhe vëzhgime 



     
Vlerësimi i 

përgjithshëm 
Mësimdhënësi di shumë 
pak ose aspak për 
filozofinë, parimet dhe 
strategjitë e MKLSH. 

Mësimdhënësi di mjaft për 
filozofinë, parimet dhe 
strategjitë e MKLSH, dhe ka 
filluar t'i zbatojë ato në klasë. 

Mësimdhënësi zbaton në mënyrë të  
vazhdueshme dhe efektive pjesën më të  
madhe të filozofisë, parimeve dhe  
strategjive të MKLSH. 

     
Konteksti i mësimit: Ju lutem përshkruani shkurtimisht kontekstin e këtij mësimi duke i kushtuar vëmendje objektivave, materialeve, rezultateve 

të mësimeve të mëparshme që lidhen me të dhe planet për mësimet e mëvonshme që lidhen me të.  
     
     





DOSJA E MËSIMDHËNËSIT TË MKLSH  
DHE VLERËSIMI ME ANË TË INTERVISTËS SË STRUKTURUAR 

 
Përmbajtja e dosjes së mësimdhënësit dhe përgjigjet ndaj pyetjeve të intervistës shërbejnë si 
burime provash shtesë për të vlerësuar disa nga standardet e mësimdhënësit të MKLSh-së. 
Ju lutem shënoni nëse këto standarde janë arritur apo jo, dhe paraqisni prova, që pasqyrojnë 
vlerësimin tuaj, nga dosja ose nga përgjigjet në intervistë. 
 
Standardet e 
mësimdhënësit të 
MKLSH 

Tregues të mundshëm nga 
dosjet ose intervistat 

E 
dukshme 

Jo e 
dukshme 

Komente 
dhe 
Vëzhgime 

 
Krijimi i mundësive për 
nxënësit që të provojnë 
ide dhe aftësi e shprehi të 
reja. (A2) 
 

 
Prova të nxitjes së ideve të 
ndryshme; nxitja dhe 
mbështetja e një sistemi 
përkrahjeje për nxënësit që 
nuk arrijnë sukses që në 
përpjekjen e parë të zbatimit të 
një aftësie/shprehie të re 

   

 
Krijimi i një mjedisi 
gjithëpërfshirës të të 
nxënit, ku marrin pjesë të 
gjithë nxënësit. (A6)  

 
Prova të përpjekjeve për të 
përfshirë shumë nxënës në 
veprimtaritë mësimore; prova 
të gjetjes së mënyrave për të 
përfshirë nxënësit e tërhequr 
ose që nuk kanë interes. 
 

   

 
Ndarja me nxënësit e 
përgjegjësisë së drejtimit 
të mjedisit të të nxënit dhe 
të burimeve në klasë. (B3) 
 

 
Prova të marrjes së mendimit 
të nxënësve për mjedisin e të 
nxënit; afishime të dukshme të 
punimeve të nxënësve. 

   

 
Dhënia mësim e 
kurrikulës së detyruar 
duke përdorur strategjitë e 
të nxënit aktiv që nxisin 
pjesëmarrjen dhe të 
menduarit kritik të 
nxënësve. (C2) 

 
Plane mësimore që pasqyrojnë 
kurrikulën e detyruar dhe 
strategjitë e MKLSH; 
reflektime të mësimdhënësit 
për planet e orës së mësimit që 
lidhen dhe përmendin 
kurrikulën e detyruar.  
 

   



 
Mbikqyrja e kujdesshme e 
mësimdhënies së vet dhe 
përshtatja e saj me 
kërkesat dhe nevojat e 
nxënësve. (C4) 
 

 
Reflektime mbi planet e orës 
së mësimit që tregojnë 
ndryshimet që janë bërë gjatë 
orës së mësimit; përgjigjet në 
intervistë që tragojnë 
ndryshimet që janë bërë në 
mësim për t’iu përgjigjur 
kërkesave të nxënësve gjatë 
mësimit. 
 
 

   

Standardet e 
mësimdhënësit të 
MKLSH 

Tregues të mundshëm nga 
dosjet ose intervistat 

E 
dukshme 

Jo e 
dukshme 

Komente 
dhe 
Vëzhgime 

 
Përdorimi i një 
shumëllojshmërie të 
strategjive mësimore të 
MKLSH për të mbajtur 
gjallë interesin, për të 
nxitur këndvështrimet e 
ndryshme, dhe për të 
arritur synimet e 
mësimdhënies. (C5) 
 

 
Shumëllojshmëri e madhe e 
strategjive të MKLSH të 
përdorura në mënyrë të 
përshtatshme në planet e 
mësimit; zgjedhje e 
kujdesshme e strategjive që 
reflektojnë synimet e mësimit 
si dhe karakteristikat e nevojat 
e nxënësve. 

   

 
Përdorimi i një 
shumëllojshmërie 
burimesh për të hartuar 
veprimtari mësimore që 
shkojnë përtej asaj që 
bëhet në klasë dhe që 
frymëzojnë hulumtime të 
mëtejshme nga nxënësit. 
(C8) 
 

 
Veprimtari reflektimi dhe 
detyra shtëpie që u jepen 
nxënësve që kanë të bëjnë me 
nivelet e vlerësimit dhe 
sintezës të taksonomisë së 
Blumit.  
 

   

 
Përshtatja e mësimdhënies 
si rezultat i mbikqyrjes 
dhe vlerësimit të 
vazhdueshëm nga ana e 
mësimdhënësit të 
mësimdhënies së vet. (E5) 
 

 
Reflektime të mësimdhënësit 
në formën e shënimeve që u 
janë shtuar planeve të orës së 
mësimit ose në formën e ditarit 
që tregojnë se mësimdhënësi 
po reflekton mbi praktikën e 
vet dhe po ia përshtat atë 
përparimit të nxënësve të vet. 
 

   

 
Janë mendues kritikë që 
japin shembullin e 

 
Prova të përdorimit të 
strategjive të MKLSH në 

   



hulumtimit të mëtejshëm 
për nxënësit dhe kolegët e 
tyre. (F1) 
 

punën me nxënësit dhe 
kolegët; reflektime në ditar. 
 

 
Ndjekja e kujdesshme e 
efektivitetit të 
mësimdhënies së tyre 
duke kryer vetë-
vlerësimin nëpërmjet 
reflektimeve me shkrim 
mbi praktikat, njohuritë 
dhe qëndrimet e veta. (F3) 
 

 
Reflektime të mësimdhënësit 
në formën e shënimeve që u 
janë shtuar planeve të orës së 
mësimit ose në formën e ditarit 
që tregojnë se mësimdhënësi 
po reflekton mbi praktikën e 
vet dhe po ia përshtat atë 
përparimit të nxënësve të vet. 
 
 

   

Standardet e 
mësimdhënësit të 
MKLSH 

Tregues të mundshëm nga 
dosjet ose intervistat 

E 
dukshme 

Jo e 
dukshme 

Komente 
dhe 
Vëzhgime 

 
Përfshirja në vlerësimet 
nga kolegët duke i ftuar 
herë pas here ata që të 
vëzhgojnë dhe të 
bisedojnë për 
mësimdhënien. (F4) 
 

 
Reflektime me shkrim të 
mësimdhënësve për vlerësimet 
nga kolegët e tyre; diskutime 
reflektive të praktikave me 
mësimdhënës të tjerë. 

   

 
Ekzistenca e një plani 
vetjak për realizimin e 
potencialit profesional 
dhe përmirësimin e 
praktikave mësimdhënëse. 
(F5) 
 

 
Një plan vetjak me shkrim; 
prova të hapave të kryera për 
të realizuar planin. 

   

     
 
 
 
 
 
 

   CERTIFIKIMI PËR TRAJNUESIT E MKLSh-së 
Udhëzime për kandidatët 

 
 
1) Standardet e MKLSh-së për trajnuesit: Standardet e MKLSh-së për trajnuesit pasqyrojnë 

nivelin e aftësive që duhet të demonstroni në 19 elementë të ndarë në 8 fusha. Këto standarde 
u hartuan nga një grup pune i përbërë nga koordinatorët e MKLSH nga Shqipëria, Republika 
Çeke, Kazakistani, Latvia, Rumania dhe Rusia, dhe nga trainues vullnetarë të Shqipërisë, 
Gjeorgjisë, Kirgiztanit, Maqedonisë dhe Mongolisë dhe nga trainuesit vullnetarë nga 



Shqipëria, Gjeorgjia, Kirgistani, Maqedonia, dhe Mongolia. Më pas standartet u përpunuan 
nga disa departamente të MKLSh-së. 
 

2) Rubrikat e MKLSh-së për trajnuesit: Rubrikat e MKLSH për trajnuesit mbështeten në 
standardet e MKLSh-së për trajnuesit. Ato përdoren si një instrument vlerësimi në vëzhgimin 
e seminareve gjatë procesit të certifikimit, për të vlerësuar disa nga standardet. Ju duhet të 
paraqisni një plan të hollësishëm të orës së mësimit për çertifikuesin që vëzhgon orën/orët e 
mësimit. 

 
3) Përshkrimi i kërkesave të dosjes: Dosjet e trajnuesve të MKLSh-së mund të përfshijnë si 

më poshtë: shembuj planesh të orëve të mësimit dhe materialesh të seminarit, që dëshmojnë 
përdorimin e strukturës ERR, veprimtarive të mendimit kritik, dhe strategjive të të nxënit 
aktiv; filmime të orëve të mësimit; përshkrime të veprimtarive të të nxënit në bashkëpunim që 
janë përdorur; fotografi ose plane të vizatuara me dorë të mënyrës se si janë organizuar 
orenditë dhe pjesëmarrësit në seminar; punime të nxënësve, mësimdhënësve dhe të 
pjesëmarrësve, si për shembull detyra shkrimi, vetvlerësime të pjesëmarrësve, projekte, harta, 
eksperimente; reflektime me shkrim të pjesëmarrësve për planifikimin; planet dhe provat për 
kualifikime të mëtejshme, zhvillim profesional; përshkrime të veprimtarive këshillimore 
profesionale – si këshilltar ose si i këshilluar; vëzhgime dhe vlerësime nga kolegët; letra 
reference, lavdërimi, dhe rekomandimi nga drejtorët e shkollave dhe burime të tjera; një 
shkrim për filozofinë tuaj të mësimdhënies (si jepni mësim dhe pse); dëshmi prova të tjera. 

 
Përmbajtja e dosjes përdoret si një burim provash për të vlerësuar standardet e MKLSh-së për 
trajnuesit, sipas nevojave. 
 

4) Intervista para dhe pas seminarit: Si përpara ashtu edhe pas vëzhgimit të një seminari, 
çertifikuesi i MKLSh-së do t’i bëjë trajnuesit pyetje që kanë për qëllim ta ndihmojnë atë të 
shpjegojë dhe zgjerojë informacionin e vëzhguar në seminar dhe  në shqyrtimin e dosjes. 

 
Intervistat përdoren si një burim provash për vlerësimin e standardeve të MKLSh-së për 
trajnuesit, sipas nevojave. 

 
Kur provat që vërtetojnë plotësimin e një standardi nuk janë të dukshme gjatë vëzhgimit të 
seminarit dhe vlerësimit të dosjes, atëherë çertifikuesi duhet t’i shtojë pyetje intervistës për të 
hetuar më tej në atë fushë. 

 
 
 
 
 
 

CERTIFIKIMI  PËR TRAJNUESIT E MKLSh-së 
Udhëzime për çertifikuesit 

 
Në procesin e certifikimit, trajnuesi ose vullnetari vihet në rolin e një profesionisti të 
vërtetë, që ndjek udhëzimet e përcaktuara për vlerësimin e MKLSH, dhe që gjithashtu 
merr vendime se si duhet të zgjerohet procesi i mbledhjes së të dhënave kur del nevoja 
për informacion shtesë. Pjesa më e madhe e të dhënave do të vijë nga kombinimi i 
vëzhgimeve në seminar, vlerësimi i dosjeve, dhe intervista, por secili prej vlerësimeve do 



të jetë i veçantë sepse provat e dorëzuara ose demonstruara nga secili trajnues do të 
paraqiten në forma të ndryshme. 
 
Hapat e procesit të certifikimit për trajner të MKLSh-së janë të sqaruara në mënyrë të 
hollësishme në Manualin për certifikim. 
 
Shqyrtimi i dosjes 
 
Dosja duhet të shqyrtohet për të parë provat që mbështesin arritjen e standarteve të 
MKLSH që nuk janë vëzhguar në seminaret në klasë. Çertifikuesi duhet ta shqyrtojë 
dosjen së bashku me trajnuesin, duke bërë pyetje për sqarim, zgjerim, dhe reflektim. 
 
Intervista e strukturuar 
 
Para se të fillojë intervista e shkurtër e strukturuar para seminarit, çertifikuesi duhet të 
vendosë marrëdhënie të ngrohta me trajnuesin dhe ta bëjë atë të ndiehet i/e qetë, duke 
përdorur një mënyrë sjelljeje të ngrohtë dhe miqësore. Çertifikuesi nuk është drejtor 
shkolle apo inspektor. Qëllimi i kësaj përvoje është që trajnuesi të jetë i suksseshëm, ose 
në përfundim të këtyre vëzhgimeve ose më vonë, si rezultat i këshillave dhe mendimeve 
të dhëna nga çertifikuesi. Çertifikuesi gjithashtu duhet të përdorë intervistat për të 
mbledhur prova për çdo standard që nuk dokumentohet nga seminaret e vëzhguara dhe 
shqyrtimi i dosjes. 
 
Përpara seminarit 
 
Në intervistën e strukturuar para seminarit, çertifikuesi duhet të bëjë të paktën pyetjet e 
mëposhtme: 
 
1) Cili është qëllimi ose synimi i seminarit që do të zhvilloni? 
 
2) Çfarë seminaresh të tjera i kanë paraprirë këtij të sotmit, që janë të lidhur me të? 
 
3) Pyetje të tjera të formuluara nga çertifikuesi, si të paraqitet nevoja 
 
Në qoftë se në këtë seminar nuk janë të pranishëm evokimi, realizimi i kuptimit dhe 
reflektimi, ju lutem shpjegoni se si ishin përfshirë ata në seminarin e kaluar, ose si do të 
përfshihen në seminarin e ardhshëm. 
 
Pas orës së seminarit 
 
Menjëherë pas seminarit, çertifikuesi duhet të bëjë komente pozitive për pjesët e duhura 
të orës së seminarit. 
 
Në intervistën e strukturuar pas seminarit, çertifikuesi duhet pastaj të bëjë të paktën 
pyetjet e mëposhtme: 
 



1) Mbështetur në vlerësimin tuaj të arritjeve të pjesëmarrësve, çfarë ndryshimesh 
bëtë në planin fillestar të seminarit, dhe pse? 

 
2) Si vendosët se çfarë teksti dhe burime të tjera do të përdornit për këtë seminar? 

 
 
3) Çfarë ndryshimesh (në qoftë se pati ndonjë të tillë) vendosët të bënit gjatë 

seminarit? Si vendosët t’i bëni këto ndryshime? Si e përmirësuan këto ndryshime 
seminarin tuaj? Cili do të kishte qenë rezultati i seminarit tuaj në qoftë se nuk do 
t’i kishit bërë këto ndryshime? 

 
4) Çfarë vlerësimi do t’i bënit vetes gjatë seminarit? Pse? 

 
5) Cilat ishin anët e forta të seminarit tuaj? Si do ta ndryshonit atë për ta 

përmirësuar? 
 

6) Pyetje të tjera të formuluara nga çertifikuesi, si të paraqitet nevoja 
 
Pastaj çertifikuesi duhet të bëjë edhe pyetje të tjera për ndonjë aspekt të standardeve për 
të cilin nuk pati prova ose ato ishin të paqarta. 
 
Në qoftë se trajnuesit i duhet më shumë kohë për t’u përgatitur për certifikimin, 
çertifikuesi duhet t’i ofrojë këshillim profesional dhe mbështetje të qartë dhe të 
drejtpërdrejtë për ndryshimet që ka nevojë të bëjë trajnuesi. Aty ku është e mundur, 
çertifikuesi mund t’i kërkojë trajnuesit që të paraqesë një plan për përmirësimin e tij.  
 
 

        STANDARDET PËR TRAJNUESIT E MKLSh-së 
 
Kërkesë paraprake: Certifikata si mësimdhënës i MKLSh-së dhe përfundimi me sukses 

i seminarit për përgatitjen e trajnuesve. 
 
 

Aftësitë referuese dhe paraqitëse  
 
Standardi A: Veprimtaria e trajnuesve të MKLSh-së pasqyron filozofinë, 

synimet dhe strategjitë e MKLSh-së. 
 
Trajnuesit e MKLSh-së: 
1) Përzgjedhin dhe japin shembuj të përdorimit të metodave të përshtatshme të të nxënit 

aktiv dhe të strategjive të mendimit kritik brenda strukturës ERR, gjatë seminareve të 
MKLSh-së, në të cilat ata referojnë. 

2) Japin shembullin e tyre, duke përdorur në seminar stil drejtimi dhe paraqitjeje të 
gjallë dhe interesant, që merr parasysh interesat dhe nevojat e pjesëmarrësve, si dhe të 
drejtuesve të tjerë. 

3) Ndajnë me kolegët e tyre përgjegjësitë e drejtimit dhe paraqitjes në seminar. 



 
Standardi B: Trajnuesit e MKLSh-së shprehin dhe tregojnë se e kanë kuptuar lidhjen 

midis parimeve të të nxënit dhe praktikave të mësimdhënies që përbëjnë 
thelbin e të nxënit aktiv dhe të menduarit kritik. 

 
Trajnuesit e MKLSh-së: 
 
1) Lidhin parimet me praktikën, duke dhënë shembuj të vërtetë nga klasa. 
2) Parashikojnë, nxisin dhe u përgjigjen me efektivitet dhe saktësi pyetjeve për parimet 

dhe strategjitë e MKLSh-së. 
3) Parimet dhe praktikat e MKLSh-së ua përshtasin kurrikulave dhe nevojave  

kombëtare dhe vendore. 
 
 

Aftësitë organizative 
 
Standardi C: Trajnuesit e MKLSh-së kanë aftësi shumë të mira organizuese. 
 
Trajnuesit e MKLSh-së: 
1) Tregojnë largpamësi në parashikimin e problemeve, fleksibilitet në zgjidhjen e tyre 

dhe aftësi për të ngarkuar edhe të tjerët me detyra dhe përgjegjësi.      
2) Tregojnë aftësi në planifikimin e përmbajtjes së seminarit, përfshirë dhe gamën e 

temave dhe objektivat e një seance, parashikimin e kërkesave kohore dhe ndarjes së 
detyrave, detyrat e stafit, vlerësimin e rezultateve dhe përdorimin e rezultateve të 
vlerësimit, vëzhgimit dhe komenteve informative në planet për të ardhmen. 

3) Tregojnë aftësi në planifikimin e logjistikës së një seminari dhe në përgatitjen e  
materialeve që nevojiten, duke përfshirë zgjedhjen e mjedisit ku do të zhvillohet 
seminari, organizimin e materialeve dhe të pajisjeve, rregullimet e buxhetit të 
seminarit, parashikimin e nevojave për një hapësirë të caktuar në mjedisin ku do të 
zhvillohet seminari dhe publicitetin për të rekrutuar njerëz. 

4) Rekrutojnë dhe zgjedhin pjesëmarrësit e duhur. 
 

Këshillimi profesional dhe vlerësimi 
 
Standardi D: Trajnuesit e MKLSh-së demonstrojnë aftësi ndërpersonale shumë të 

suksesshme dhe të përshtatshme për të punuar me të rriturit. 
 
Trajnuesit e MKLSh-së: 
1) Përdorin me efektivitet lavdërimet, kritikën ndihmuese, dhe nxitjen në këshillimin 

profesional të pjesëmarrësve të MKLSh-së, duke shmangur me kujdes lëndimin e 
ndjenjave ose poshtërimin e kolegëve. 

2) Përcaktojnë nevojat e ndryshme të pjesëmarrësve të MKLSh-së për trajnime dhe 
planifikojnë seminare, mbledhje mujore dhe veprimtari këshillimi profesional. 

 
Standardi E: Vlerësimi me efektivitet dhe këshillimi profesional i pjesëmarrësve të 

MKLSh-së dhe të trajnuesve të tjerë. 



 
Trajnuesit e MKLSh-së: 
1) Përdorin me efektivitet dhe në mënyrën e duhur standardet, rubrikat, kriteret e 

shqyrtimit të dosjeve dhe intervistat për të vlerësuar pjesëmarrësit. 
2) Janë të suksesshëm në mbështetjen e pjesëmarrësve për vetvlerësimin që bëjnë 

anëtarët e MKLSh-së dhe i këshillojnë ata në procesin e zhvillimit vetjak/profesional 
që çon në certifikimin si mësimdhënës i MKLSh-së. Për disa, edhe zgjedhjen si 
trajnues të MKLSh-së. 

 
 

Zhvillimi profesional dhe etika profesionale 
 
Standardi F: Trajnuesit e MKLSh-së trajtojnë nevojat dhe zhvillimin e tyre profesional 
dhe ndajnë njohuritë dhe aftësitë e tyre me të tjerët. 
 
Trajnuesit e MKLSh-së: 
1) Janë aktivë në sferën profesionale, konkretisht si referues në konferenca, autorë, 

mësimdhënës, dhe/ose si hulumtues dhe si anëtarë të shoqatave profesionale, sipas 
vendit të tyre të punës, fushave të studimit dhe mësimdhënies dhe interesave 
profesionale.  

2) Kanë plane për karrierën e tyre profesionale, për të përmirësuar njohuritë dhe 
shprehitë e tyre dhe i zbatojnë ato.  

3) Janë mbrojtës dhe përhapës të suksesshëm të MKLSh-së në jetën e tyre profesionale 
dhe shërbejnë si shembull me mësimdhënien e tyre.  

 
Standardi G: Trajnuesit e MKLSh-së mbajnë standarde dhe etikë të lartë profesionale 
 
Trajnuesit e MKLSh-së:  
 
1) Tregojnë se i njohin standardet e pranuara në shkallë ndërkombëtare të besueshmërisë 

në punën me mësimdhënësit dhe fëmijët.  
2) Trajnuesit e MKLSh-së demonstrojnë drejtësi dhe respekt për të gjithë, pa dallim 

gjinie, përkatësie etnike, gjuhe ose kulture. 
 
 



  RUBRIKAT  PËR TRAJNUESIT E MKLSh-së 
     

Fusha/ (Standardi)    Komente dhe vëzhgime 

     
Aftësitë paraqitëse 

dhe referuese                 
(A1) 

Në referimet dhe paraqitjet e 
seminareve të MKLSH 
ndonjëherë zgjedh dhe jep 
shembuj të metodave të 
përshtatshme të të nxënit aktiv 
dhe të strategjive të të menduarit 
kritik brenda strukturës ERR; më 
shpesh mban leksion. 

Në referimet dhe paraqitjet e 
seminareve të MKLSH shpesh 
zgjedh dhe jep shembuj të 
metodave të përshtatshme të të 
nxënit aktiv dhe të strategjive të të 
menduarit kritik brenda strukturës 
ERR; ndonjëherë mban edhe 
leksion. 

Në referimet dhe paraqitjet e seminareve 
 të MKLSH vazhdimisht dhe gjithmonë  
zgjedh dhe jep shembuj të metodave të 
përshtatshme të të nxënit aktiv dhe të  
strategjive të të menduarit kritik brenda  
strukturës ERR; pothuaj nuk mban 
leksion asnjëherë 

     
(A2) Ndonjëherë demonstron një stil të 

gjallë dhe interesant në paraqitjen 
e seminarit; herë pas here nuk 
merr parasysh nevojat e 
pjesëmarrësve dhe të bashkë-
drejtuesve të seminarit. 

Demonstron shpesh një stil të gjallë 
dhe interesant në paraqitjen e 
seminarit; ndonjëherë rrallë nuk 
merr parasysh nevojat e 
pjesëmarrësve dhe të bashkë-
drejtuesve të seminarit. 

Demonstron vazhdimisht një stil të gjallë 
 dhe interesant në paraqitjen e seminarit;  
gjithmonë është i ndjeshëm ndaj nevojave  
të pjesëmarrësve dhe të bashkë-drejtuesve  
të seminarit. 

     
(A3) Në përgjithësi do të mbizotërojë 

mbi bashkëdrejtuesit e tjerë të 
seminarit; i ndërpret ata shpesh. 

Në përgjithësi ndan rolet në mënyrë 
të barabartë me bashkëdrejtuesit e 
tjerë të seminarit; ndonjëherë i 
ndërpret ata kur flasin. 

Gjithnjë ndan rolet në mënyrë të barabartë 
 me bashkëdrejtuesit e tjerë të seminarit; 
 pret me respekt që ata të mbarojnë 
 pjesën e tyre të paraqitjes. 

     



(B1) Paraqet teorinë me terma 
abstrakte pa e lidhur atë me 
praktikën e mësimit në klasë. 

Zakonisht lidh teorinë e dhe 
kërkimet shkencore të MKLSH me 
praktikën e mësimit në klasë, por 
nuk i lidh gjithmonë me përvojat 
vetjake të mësimdhënies. 

Vazhdimisht lidh teorinë e dhe kërkimet 
 shkencore të MKLSH me praktikën e  
mësimit në klasë, dhe i lidh gjithmonë  
me përvojat vetjake të mësimdhënies. 

Fusha/ (Standardi)    Komente dhe vëzhgime 

     
Aftësitë paraqitëse-

referuese 
(vazhdim)   (B2) 

Pyetjeve mbi parimet dhe 
strategjitë e MKLSH i përgjigjet 
ndonjëherë me efektivitet dhe 
saktësi.  

Pyetjeve mbi parimet dhe 
strategjitë e MKLSH i përgjigjet 
shpesh me efektivitet dhe saktësi.  

Pyetjeve mbi parimet dhe strategjitë e  
MKLSH i përgjigjet vazhdimisht me  
efektivitet dhe saktësi dhe i lidh ato me  
praktikën në klasë.  

     
(B3) Paraqet teorinë, kërkimet dhe 

praktikën e MKLSH në një 
kuptim të përgjithshëm, pa 
përmendur anët e mira dhe 
nevojat specifike të vendit. 

Ndonjëherë ia përshtat teorinë, 
kërkimet dhe praktikën e MKLSH 
anëve të mira dhe nevojave 
specifike, por mungojnë materiale 
shtesë nga tekstet e vendit. 

Gjithnjë paraqet teorinë, kërkimet  
shkencore dhe praktikën e MKLSH të 
 lidhura me nevojat specifike të vendit,  
duke plotësuar udhëzuesit bazë me 
 tekstet lokale ose kombëtare. 

     
Aftësitë 

organizative (C1) 
Ngatërrohet nga problemet 
organizative që dalin; i ngurtë në 
gjetjen e zgjidhjeve; përpiqet t'i 
kryejë të gjitha detyrat 
organizative vetëm vetë.  

Ka ndonjëherë vështirësi në 
zgjidhjen e problemeve 
organizative që dalin; ndonjëherë ia 
kalon ndonjë kolegu një pjesë të 
detyrave organizative   

Gjithmonë i gatshëm për të zgjidhur 
 problemet organizative që dalin në castet  
e fundit; ndan detyrat organizative me  
kolegët dhe ka besim se ata do t'i kryejnë  
me sukses. 

     



(C2) Ndonjëherë është i suksesshëm në 
planifikimin logjistik, që 
përfshijnë zgjedhjen e mjedisit të 
seminarit, përgatitjen e 
materialeve, përcaktimin e 
mjeteve të nevojshme, përgatitjen 
e buxhetit, parashikimin e 
nevojave për hapësirë, dhe 
publicitetin për rekrutimin e 
pjesëmarrësve.    

Shpesh i suksesshëm në 
planifikimin logjistik, që përfshijnë 
zgjedhjen e mjedisit të seminarit, 
përgatitjen e materialeve, 
përcaktimin e mjeteve të 
nevojshme, përgatitjen e buxhetit, 
parashikimin e nevojave për 
hapësirë, dhe publicitetin për 
rekrutimin e pjesëmarrësve.    

Gjithmonë i suksesshëm në planifikimin  
logjistik, që përfshijnë zgjedhjen e mjedisit 
 të seminarit, përgatitjen e materialeve,  
përcaktimin e mjeteve të nevojshme, 
 përgatitjen e buxhetit, parashikimin e  
nevojave për hapësirë, dhe publicitetin  
për rekrutimin e pjesëmarrësve.    

Fusha/ (Standardi)    Komente dhe vëzhgime 

     
Aftësitë 

organizative 
(vazhdim) (C3) 

Seminaret e planifikuara mund të 
kenë disa elementë të 
suksesshëm, por përmbajtja, 
oraret dhe renditja, dhe detyrat e 
drejtuesve mund të jenë të 
papërshtatshme; synimi dhe 
objektivat e sesioneve të trainimit 
mund të janë të paqarta, ose 
rezultatet e vlerësimit nuk 
përdoren me efektivitet për 
planifikimet e mëvonshme. 

Seminaret e planifikuara janë 
shpesh të të suksesshme, por mund 
të ketë ndënjëherë probleme me 
përmbajtjen, oraret dhe renditjen, 
detyrat e drejtuesve, synimin dhe 
objektivat e sesioneve të trainimit, 
rezultatet e vlerësimit, dhe 
përdorimin e tyre për planifikimet e 
mëvonshme. 

Seminaret e planifikuara janë gjithmonë  
të suksesshme, duke përfshirë  përmbajtjen, 
 oraret dhe renditjen, detyrat e drejtuesve, 
 synimin dhe objektivat e sesioneve të 
 trainimit, rezultatet e vlerësimit, dhe  
përdorimin e tyre për planifikimet e 
 mëvonshme. 

     
(C4) Përpjekjet publicitare dhe të 

marketingut nuk çojnë në 
rekrutimin e pjesmarrësve të 
cilësisë së lartë; ka pak vetë që 
aplikojnë për të marrë pjesë; 
mungon angazhimi nga drejtorët e 
shkollave dhe nga punonjësit e 
Ministrisë për të ndihmuar. 

Përpjekjet publicitare dhe të 
marketingut bëjnë që të ketë një lloj 
interesi ndër mësimdhënësit, por jo 
ndër ata më të kualifikuarit; 
drejtorët e shkollave dhe punonjësit 
e Ministrisë tregojnë një lloj 
angazhimi ndaj synimeve të 
programit.  

Përpjekjet publicitare dhe të marketingut  
rezultojnë në një interes dhe angazhim të  
madh nga ana e mësimdhënësve, drejtorëve të 
 shkollave, dhe punonjësve të ministrisë; 
 ka shumë kërkesa për trainim nga  
aplikantë me kualifikim të lartë. 

     



Këshillimi 
profesional dhe 

vlerësimi       
  (D1) 

Përdor ndonjëherë me efektivitet 
lavdërimet, vërejtjet konstruktive, 
dhe nxitjen në këshillimin e 
pjesëmarrësve të MKLSH; 
ndonjëherë i bën pjesëmarrësit të 
ndiehen të turpëruar ose të 
poshtëruar. 

Përdor shpesh me efektivitet 
lavdërimet, vërejtjet konstruktive, 
dhe nxitjen në këshillimin e 
pjesëmarrësve të MKLSH; shumë 
rrallë i bën pjesëmarrësit të ndiehen 
të turpëruar ose të poshtëruar. 

Përdor gjithmonë me efektivitet lavdërimet, 
 vërejtjet konstruktive, dhe nxitjen në  
këshillimin e pjesëmarrësve të MKLSH;  
pjesëmarrësit ndiehen të qetë, të kënaqur  
dhe të motivuar për të punuar më shumë. 

Fusha/ (Standardi)    Komente dhe vëzhgime 

     
Këshillimi 

profesional dhe 
vlerësimi(vazhdim)   

(D2) 

Seminaret e MKLSH janë të 
ngjashme për të gjitha nivelet, 
lëndët që japin mësimdhënësit, 
grupet gjuhësore dhe kulturore, 
dhe rajonet e vendit; udhëzuesit 
nuk plotësohen me tekste lokale, 
dhe nuk duket të jenë bërë 
përshtatje të tjera me nevojat e 
vendit. 

Seminaret e MKLSH tregojnë se 
janë bërë disa përshtatje për të 
plotësuar nevojat lokale, nëpërmjet 
plotësimeve me tekste dhe 
ndryshime të tjera; nuk janë trajtuar 
disa nga nevojat lokale të lidhura 
me nivelet, lëndët, grupet gjuhësore 
dhe kulturore, dhe ndryshimet 
krahinore . 

Seminaret e MKLSH ndryshojnë mjaft  
nga pikëpamja e përmbajtjes dhe qasjes  
metodike, në përputhje me nivelin, lëndët 
 e mësimdhënësve, grupet gjuhësore dhe kulturore 
dhe krahinat; udhëzuesit plotësohen 
 gjerësisht me tekstet lokale ose kombëtare 
 dhe bëhen edhe përshtatje të tjera. 

     
(E1) Ndonjëherë është efektiv në 

vlerësimin e nevojave të 
pjesëmarrësve të MKLSH; por 
shpesh nuk arrin të përdorë 
burimet më të përshtatshme të 
provave dhe faktorët kyçë. 

Zakonisht është efektiv në 
vlerësimin e nevojave të 
pjesëmarrësve të MKLSH; por 
ndonjëherë nuk arrin të përdorë 
burimet më të përshtatshme të 
provave dhe faktorët kyçë. 

Gjithmonë efektiv në vlerësimin e  
nevojave të pjesëmarrësve të MKLSH;  
përdor burimet më të përshtatshme të  
provave.  

     
(E2) Ndonjëherë është efektiv në 

këshillimin profesional të 
pejesëmarrësve dhe trainuesve të 
tjerë të MKLSH; shpesh 
përqendrohet në çështje më pak të 
rëndësishme se të tjerat që kanë 
më shumë nevojë të trajtohen. 

Zakonisht është efektiv në 
këshillimin profesional të 
pjesëmarrësve dhe trainuesve të 
tjerë të MKLSH; shpesh 
përqendrohet në çështjet e 
rëndësishme.  

Gjithmon efektiv në këshillimin  
profesional të pjesëmarrësve dhe  
trainuesve të tjerë të MKLSH;   
përqendrohet ashtu siç duhet në çështjet  
e rëndësishme.  



Fusha/ (Standardi)    Komente dhe vëzhgime 

     
Zhvillimi 

profesional/  Etika 
(G1) 

Shpesh u tregon të tjerëve për 
gjërat që janë thënë gjatë 
veprimtarive të këshillimit 
profesional  

Zakonisht ruan konfidencialitetin e 
informacionit që vjen nga 
veprimtaritë e këshillimit 
profesional. 

Ruan me skrupulozitet konfidencialitetin  
e informacionit që vjen nga veprimtaritë  
e këshillimit profesional. 

     
(G2) Shpesh favorizon pejsëmarrësit 

nga një gjini, grup etnik, grup 
gjuhësor dhe/ose kulturor, i 
caktuar. 

Ndonjëherë favorizon pejsëmarrësit 
nga një gjini, grup etnik, grup 
gjuhësor dhe/ose kulturor, i 
caktuar. 

Me shumë skrupulozitet trajton në mënyrë 
 të barabartë pjesëmarrësit nga të dyja  
gjinitë, dhe të gjitha grupet etnike, 
 gjuhësore dhe kulturore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOSJA E TRAJNUESIT TË MKLSh-së  
DHE VLERËSIMI ME ANË TË INTERVISTËS SË STRUKTURUAR 

 
Përmbajtja e dosjes së trajnuesit dhe përgjigjet ndaj pyetjeve të intervistës shërbejnë si 
burime provash shtesë për të vlerësuar disa nga standardet e trajnuesit të MKSH. Ju lutem 
shënoni nëse këto standarde janë arritur apo jo, dhe paraqisni prova, që pasqyrojnë 
vlerësimin tuaj, nga dosja ose nga përgjigjet në intervistë. 
 
Standardet e trajnuesit të 
MKLSH 

Tregues të 
mundshëm nga 
dosjet ose intervistat 

E 
dukshme 

Jo e 
dukshme 

Komente 
dhe 
Vëzhgime 

 
Trajnuesit e MKLSH tregojnë 
aftësi parashikuese në 
përcaktimin paraprakisht të 
problemeve, fleksibilitet në 
zgjidhjen e tyre, dhe aftësinë 
për të deleguar përgjegjësitë. 
(C1) 
 

 
Përgjigjet e pyetjeve të 
intervistës në lidhje me 
zgjidhjen e 
problemeve të vërteta 
ose imagjinare. 

   

 
Trajnuesit e MKLSH 
demonstrojnë aftësinë për të 
planifikuar përmbajtjen e 
seminarit, përfshirë dhe gamën 
e temave dhe objektivat e një 
seance, parashikimin e 
kërkesave kohore dhe ndarjes 
së detyrave, detyrat e stafit, 
vlerësimin e rezultateve, dhe 
përdorimin e rezultateve të 
vlerësimit, vëzhgimit dhe 
komenteve informative në 
planet për të ardhmen. (C2)  

 
Programet e 
seminareve, që 
përfshijnë përmbajtjen, 
detyrat e lektorëve, 
objektivat, 
instrumentet e 
vlerësimit; prova se si 
do të përdoren 
rezultatet e vlerësimit 
në planifikimet e 
seminareve të 
ardhshme; përgjigjet 
në intervistë. 
Rezultatet e vlerësimit, 
në qoftë se ka të tilla. 
 

   

 
Trajnuesit e MKLSH 
demonstrojnë se janë të aftë të 
planifikojnë një logjistikën e 
një seminari dhe të përgatisin 
materialet që nevojiten, që 
përfshijnë zgjedhjen e mjedisit 
ku do të zhvillohet seminari, 
organizimin e materialeve dhe 
të pajisjeve, rregullimet e 
buxhetit të seminarit, 
parashikimin e nevojave për 
një hapësirë të caktuar në 

 
Prova të planifikimit, 
që përfshijnë fatura, 
përshkrime të 
përgatitjeve, buxhetin 
e seminarit; përgjigjet 
në intervistë për 
zgjidhjen e 
problemeve të vërteta 
ose imagjinare. 
Rezultatet e vlerësimit, 
në qoftë se ka të tilla. 

   



mjedisin ku do të zhvillohet 
seminari, dhe publicitetin për 
të rekrutuar njerëz. (C3) 
 
Standardet e trajnuesit të 
MKLSH 

Tregues të 
mundshëm nga 
dosjet ose intervistat 

E 
dukshme 

Jo e 
dukshme 

Komente 
dhe 
Vëzhgime 

 
Trajnuesit e MKLSH përdorin 
me sukses dhe ashtu siç duhet 
standartet, rubrikat, kriteret e 
shqyrtimit të dosjeve, dhe 
intervistat e MKLSH për të 
vlerësuar pjesëmarrësit e 
MKLSH. (E1) 

 
Mbledhja e të dhënave 
të vlerësimit dhe 
mbajtja e shënimeve 
për interpretimin e 
tyre; cilësia e 
shqyrtimit të të 
dhënave faktike ose 
imagjinare  
 

   

 
Trajnuesit e MKLSH 
mbështesin me efektivitet vetë-
vlerësimin që bëjnë antarët e 
MKLSH dhe i këshillojnë ata 
në procesin e zhvillimit 
vetjak/profesional që çon në 
certifikimin si mësimdhënës i 
MKLSH, dhe për disa, edhe 
zgjedhjen si trajnues të 
MKLSH. (E2) 
 

 
Shënimet nga takimet 
e këshillimit; letra 
rekomandimi nga 
kolegët trainues dhe 
nga pjesmarrësit në 
MKLSH; përgjigjet në 
intervistë për zgjidhjen 
e problemeve të 
vërteta ose imagjinare 

   

 
Trajnuesit e MKLSH janë 
aktivë nga ana profesionale si 
referues në konferenca, autorë, 
mësimdhënës, dhe/ose si 
hulumtues dhe si antarë të 
shoqatave profesionale, sipas 
vendit të tyre të punës, fushave 
të studimit dhe mësimdhënies, 
dhe interesave profesionale. 
(F1) 
 

 
Prova nga dosja në 
formën e 
informacioneve për 
antarësi, programeve 
të konferencave, 
botimeve, detyrave të 
mësimdhënies. 

   

 
Trajnuesit e MKLSH kanë 
plane për karierën e tyre 
profesionale për të përmirësuar 
njohuritë dhe shprehitë e tyre, 
dhe i zbatojnë këto plane. (F2) 

 
Plan kariere i shkruar; 
përshkrim i lëndëve 
dhe kurseve të 
ndjekura, pjesmarrja 
në seminare; 
certifikata përfundimi; 
rezultatet e intervistës 
 

   



 
Trajnuesit e MKLSH janë 
mbrojtës dhe përhapës të 
suksesshëm të MKLSH në 
jetën e tyre profesionale dhe 
shërbejnë si shembull me 
mësimdhënien e tyre. (F3) 
 

 
Prova nga dosja në 
formën e dëshmive 
nga kolegët 

   

Standardet e trajnuesit të 
MKLSH 

Tregues të 
mundshëm nga 
dosjet ose intervistat 

E 
dukshme 

Jo e 
dukshme 

Komente 
dhe 
Vëzhgime 

 
Trajnuesit e MKLSH 
demonstrojnë se i njohin 
standartet e pranuara në 
shkallë ndërkombëtare të 
konfidencialitetit në punën me 
mësimdhënësit dhe fëmijët. 
(G1) 
 

 
Prova nga dosja në 
formën e dëshmive 
nga kolegët; përgjigje 
nga intervista për 
mënyrën e zgjidhjes së 
problemeve të vërteta 
ose të imagjinuara. 
 

   

 
Trajnuesit e MKLSH 
demonstrojnë drejtësi dhe 
respekt për të gjithë, pa dallim 
gjinie, përkatësie etnike, gjuhe, 
ose kulture. (G2) 
 

 
Prova nga dosja në 
formën e dëshmive 
nga kolegët; përgjigje 
nga intervista për 
mënyrën e zgjidhjes së 
problemeve të vërteta 
ose të imagjinuara. 
 

   

 



 
 
 

 
 
 
 
 

MANUALI PËR CERTIFIKIM 
Udhëzime për anën procedurale të certifikimit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nivelet e certifikimit dhe detyrat e Bordit lokal të MKLSh-së  
 

 
Shoqata Ndërkombëtare e Leximit-IRA ka përgatitur 8 (tetë) udhëzues për programin 

e MKLSh-së si dhe libërthin “ Standardet dhe procedurat e certifikimit” i cili shpjegon 
përgatitjen e nevojshme profesionale të mësimdhënësve dhe të autoriteteve arsimore që 
do të certifikohen. IRA ka përcaktuar katër nivele të certifikimit: 
 

1. Certifikimi për pjesëmarrje 
2. Certifikimi për mësimdhënës të MKLSh-së 
3. Certifikimi për trajner të MKLSh-së 
4. Certifikimi për certifikues të MKLSh-së për nivelet tjera. 

 
Qendra për Arsim e Kosovës - KEC është autorizuar nga IRA që të bëjë implementi- 

min e këtij programi dhe certifikimin e pjesëmarrësve në bashkëpunim me profesorë 
vullnetarë nga SHBA të cilët janë anëtarë të IRA-s. 
 
       Në periudhën dyvjeçare të implementimit të Programit, KEC ka qenë i kujdesshëm 
në organizimin e trajnimeve, monitorimin e programit, menaxhimin e tij si dhe ndërtimin 
e kapaciteteve profesionale të cilat do të jenë bartëse të programit në të ardhmen. 
Momentalisht, KEC disponon me një numër të konsiderueshëm të trajnerëve të 
certifikuar nga IRA të cilët janë të përgatitur në shkallë të lartë për organizimin dhe 
udhëheqjen e trajnimeve. Përveç trajnerëve të certifikuar, në nëntor të vitit 2002, KEC do 
të ketë edhe certifikuesit e parë vendorë të certifikuar nga IRA. Në këtë mënyrë do të 
kompletohet i tërë stafi i nevojshëm për menaxhimin dhe shpërndarjen e programit në 
Kosovë. Poashtu, KEC deri më tani ka arritur të themelojë katër Qendra Didaktike -QD 
në: Prizren, Ferizaj, Pejë dhe Gjakovë të cilat kanë ndikuar në organizimin më të mirë të 
seminareve nga ana logjistike. Mjedisi i QD ka ndikuar që seminaret të mbahen me 
rregull, me materiale të nevojshme didaktike dhe kushte optimale për punë. Kjo ka 
ndikuar që udhëheqësit e trajnimeve të përgatiten mjaft mirë dhe të arrijnë nivelin e 
dëshirueshëm nga IRA për t’u certifikuar. KEC-i synon që të zgjerojë rrjetin e QD edhe 
në Prishtinë, Gjilan dhe Mitrovicë, gjë e cila do të ndihmonte zhvillimin e seminareve pa 
problem në qendrat kryesore të Kosovës. Qendrat Didaktike do të shërbejnë si vende në 
të cilat mësimdhënësit do të aplikojnë për t’u certifikuar për nivele të ndryshme. Këto 
qendra do të jenë vende në të cilat do të punojë Bordi lokal i MKLSh-së i përbërë nga 3  
trajnerë të certifikuar lokalë të cilët, pas aplikimit të kandidatit do të shikojnë 
regjistratorët e tyre, do të bëjnë intervistimin e kandidatëve si dhe  përgatitjen e 
nevojshme të dokumentacionit për certifikim. Bordi lokal i MKLSh-së ka të drejtën për 
certifikim të mësimdhënësve të MKLSh-së dhe nominimin për trajnerë të MKLSh-së të 
kandidatëve potencialë. Pas nominimit nga ana e Bordit lokal dhe pas përcjelljes së 
seminarit për përgatitjen e trajnerëve, është detyrë e Bordit të certifikuesve dhe e KEC-it 
që të nominojnë kandidatët të cilët plotësojnë kushtet për t’u certifikur si trajnerë të 
MKLSh-së.  Për këta kandidatë KEC-i përgatitë dokumentacionin e nevojshëm për IRA-
n, për t’u certifikuar si trajnerë të MKLSh-së. Vendimin për certifikimin për trajner të 
MKLSh-së e bën IRA. Aplikimi për certifikim për të gjitha nivelet bëhet në Qendrën 
Didaktike, e cila mbulon lokacionin ku është zhvilluar trajnimi.  



 
Procedura për certifikim 
 

1. Certifikimi për pjesëmarrje 
 

Që një person të përfshihet në procesin e certifikimit për pjesëmarrje, duhet: 
 
• Të përfundojë kursin e plotë të MKLSh-së të udhëhequr nga trajnuesit e 

certifikuar të MKLSh-së. Pra, kandidati duhet t’i përcjellë të tetë udhëzuesit e 
hartuar për zhvillimin e seminareve, 

• Të dorëzojë në seminarin e fundit te trajneri një dëshmi se ka qenë i monitoruar të 
paktën një herë në orë të mësimit nga trajneri i MKLSh-së (dëshmia është një 
material i përgatitur nga mësimdhënësi, e cila tregon datën e monitorimit, 
trajnerin që ka monitoruar dhe mësimin model të orës së monitoruar),  

• Të dorëzojë në seminarin e fundit regjistratorin i cili përmban të paktën disa 
mësime model të përgatitura nga mësimdhënësi, punime të nxënësve, fotografi të 
punës së tij me teknikat e MKLSh-së etj. 

 
Nëse pjesëmarrësi mungon më shumë se 3 ditë (20 % të përmbajtjes së kursit) ose 

nuk plotëson konditat e mësipërme ai/ ajo humb të drejtën për certifikim për pjesëmarrje. 
 

Certifikimin për pjesëmarrje e bën KEC-i pa kompensim të veçantë. 
 

 
2. Certifikimi për mësimdhënës të MKLSh-së 

 
Pas certifikimit për pjesëmarrje, mësimdhënësi ka të drejtë të aplikojë menjëherë për  

t’u certifikuar për nivelin e dytë si mësimdhënës i MKLSh-së. Për t’u certifikuar për 
nivelin e dytë kandidati duhet që në QD përkatëse 
 

• Të plotësojë aplikacionin për certifikim të nivelit të dytë, 
• Të dorëzojë regjistratorin i cili duhet të jetë i përgatitur në bazë të standardeve (në 

fillim të regjistratorit duhet të jetë “Certifikata për pjesëmarrje”), 
• Të paguajë shumën prej 30 EUR me të cilën mbulohen shpenzimet e certifikimit. 

 
Bordi lokal i MKLSh-së cakton trajnerin, i cili shqyrton kërkesën për certifikim sipas  

kësaj procedure: 
 

1. Trajneri shqyrton regjistratorin e aplikantit për të parë nëse ai është në përputhje 
më kërkesat e standardeve për këtë nivel të certifikimit. Regjistratori kontrollohet në 
praninë e aplikuesit me qëllim që të verifikohet përputhja me kërkesat e standardeve. 
Nëse regjistratori nuk i plotëson këkesat, atëherë trajneri i jep një afat 1- mujor aplikantit 
për t’i bërë korrigjimet. Nëse edhe pas kalimit të kësaj periudhe, regjistratori nuk i 
plotëson kërkesat e standardeve, atëherë procedura për certifikim ndërpritet. Procedura e 
re nuk mund të fillojë pa kaluar një periudhë 6-mujore.  

 



2. Nëse regjistratori plotëson kriteret e standardeve, atëherë trajneri në bashkëpunim me 
aplikuesin cakton një datë të përshtatshme për monitorim në orë të mësimit. Para 
monitorimit trajneri duhet të bëjë një intervistë me aplikuesin në mënyrë që të kuptojë 
shkallën e përvetësimit nga ana e aplikuesit të filozofisë dhe teknikave të MKLSh-së. 
Trajneri intervistën duhet ta realizojë në bazë të udhëzimeve të dhëna në standarde.  
 
3. Gjatë monitorimit në orë, trajneri duhet të plotësojë rubrikat e mësimdhënësit të 
MKLSh-së, të cilat gjinden në Standarde dhe pas përfundimit të orës ai/ajo duhet të bëjë 
përsëri një intervistë me aplikuesin në bazë të udhëzimeve të përshkruara në standarde. 
 
4.  Pasi që të kompletohet monitorimi dhe intervistat, trajneri duhet të përgatisë këto 
dokumente për bordin lokal të MKLSh-së: 

• Rubrikat e mësimdhënësit të MKLSh-së të plotësuara; 
• Komentin për intervistat e bëra; 
• Një fletë në të cilën vlerësohet përgatitja e mësimdhënësit, e cila duhet të 

përmbajë rekomandimin e qartë për certifikim ose për refuzim të certifikimit. 
 
5. Bordi lokal i MKLSh-së shqyrton propozimin e trajnerit dhe merr vendim për 
certifikim ose refuzim të certifikimit. 
 
6. Nëse vendimi është pozitiv, KEC lëshon certifikatën për mësimdhënës të MKLSh-së. 
 
7. Nëse vendimi është negativ, Bordi lokal i MKLSh-së përgatit një njoftim për 
aplikantin, ndërsa trajneri i autorizuar i shpjegon aplikantit arsyet e refuzimit. Procedura e 
certifikimit nuk mund të përsëritet pa kaluar një periudhë prej gjashtë muajsh. 
 
8. Aplikanti i pakënaqur ka të drejtë t’i parashtrojë Zyrës së KEC – it kërkesë për 
rishqyrtimin e vendimit të Bordit lokal të MKLSh-së kundrejt një pagese prej 30 EUR. 
Në këtë rast, KEC cakton një certifikues, i cili e bën rishqyrtimin e procedures. 
Rekomandimi i certifikuesit i dërgohet për mendim Bordit lokal të MKLSh-së dhe zyrës 
së KEC – it. Vendimin përfundimtar e merr KEC. 
 

Nëse vendimi është pozitiv, KEC lëshon certifikatën për mësimdhënës të MKLSh-së. 
Nëse vendimi është negativ, kandidati nuk ka të drejtë të inicojë procedurë të re para 
kalimit të një periudhe kohore njëvjeçare.  

 
E gjithë procedura për certifikim duhet të zgjatë jo më shumë se dy muaj nga dita e 

aplikimit. Në rastin e vendimit negativ pagesa nuk kthehet.  
 

Bordi lokal i MKLSh-së përbëhet nga tre trajnerë të certifikuar të MKLSh-së të cilët 
caktohen nga KEC-i. Bordi lokal do të zgjedhet për këtë detyrë për 2 vjet. Pas kësaj kohe, 
për çdo vit një nga ata do të zëvendësohet me një trajner tjetër të caktuar nga KEC-i. 

 
 
 
 



3. Certifikimi për trajner të MKLSh-së 
 

Përzgjedhja e kandidatëve potencialë për trajner 
 

Të paktën një herë në vit KEC do të organizojë një kurs 2-ditor për trajnerë të 
MKLSh-së. Kursin do ta udhëheqin certifikuesit e MKLSh-së. 
 

Përzgjedhja e kandidatëve të cilët do të marrin pjesë në kursin për trajner do bëhet 
sipas kësaj procedure: 

 
1. Përzgjedhjen fillestare do të bëjë Bordi lokal i QD pëkatëse. Të drejtë aplikimi për t’u 
përfshirë në trajnim kanë kandidatët të cilët kanë:  

• Certifikatën e mësimdhënësit të MKLSh-së;  
• Përvojë pune njëvjeçare si mësimdhënës i MKLSh-së; 
• Letra rekomandimi nga dy trajnerë/mësimdhënës të MKLSh-së. 
 

2. Kandidatët që plotësojnë kushtet e mësipërme duhet ta ndjekin këtë procedurë:  
• Të plotësojnë aplikacionin për certifikim të nivelit të tretë në QD përkatëse, 
• Të dorëzojnë regjistratorin i cili duhet të jetë i përgatitur në bazë të standardeve 

për certifikim për nivelin e tretë (në fillim duhet të jetë certifikata e 
mësimdhënësit të MKLSh-së), 

• Të paguajnë shumën prej 5 EUR për kontrollimin e regjistratorit. 
 
3. Bordi lokal i QD cakton trajnerin i cili shqyrton regjistratorin e aplikuesit për të parë 
nëse ai është në përputhje më kërkesat e standardeve për këtë nivel të certifikimit. 
Regjistratori kontrollohet në praninë e aplikuesit me qëllim që të verifikohet përputhja me 
kërkesat e standardeve. Nëse regjistratori nuk i plotëson këkesat, atëherë trajneri i jep një 
afat 1- mujor aplikantit për t’i bërë korigjimet. Nëse edhe pas kalimit të kësaj periudhe, 
regjistratori nuk i plotëson kërkesat e standardeve, atëherë aplikuesi humb të drejtën të 
përzgjidhet për trajnim. 
 
4. Pas kësaj, Bordi lokal do të përpilojë listën e kandidatëve të nominuar për trajnim, të 
cilën do t’ia dorëzojë KEC-it. 
 
5. Përzgjedhja finale bëhet nga KEC-i.  Zyra e KEC-it organizon një takim me 
përfaqësuesit e bordeve lokale dhe certifikuesve të MKLSh-së për të përpiluar listën 
përfundimtare të pjesëmarrësve të trajnimit. 
 
6. KEC do të njoftojë aplikantët e përzgjedhur për kohën e mbajtjes së trajnimit. 
 
7. Aplikantët e përzgjedhur duhet që në zyrën e KEC-it, më së largu tri ditë para mbajtjes 
së trajnimit të paguajnë 50 EUR për mbulimin e shpenzimeve të trajnimit dhe të 
certifikimit. 
 
8. Aplikantët janë të obliguar që të përcjellin në tërësi trajnimin 2-ditor për trajnerë. 



Monitorimi i aplikantëve të trajnuar 
 
    Në fund të seminarit për trajnerë, pjesëmarrësit duhet të formojnë grupet treshe për të 
organizuar trajnime gjysmëditore me mësimdhënës të tjerë. Këto trajnime gjysmëditore 
do të organizohen me qëllim të monitorimit të pjesëmarrësve për nivelin e përgatitjes së 
tyre.  KEC cakton një certifikues i cili do të bëjë monitorimin e trajnimeve sipas kësaj 
procedure: 
 
1. Certifikuesi në bashkëpunim me tre udhëheqësit e trajnimit cakton një datë të 
përshtatshme për mbajtjen e trajnimit gjysmëditor.  
 
2. Para monitorimit certifikuesi duhet të bëjë një intervistë me tre udhëheqësit e 
trajnimeve, e cila duhet të realizohet në bazë të udhëzimeve të dhëna në standarde.  
 
3. Gjatë monitorimit, certifikuesi duhet të plotësojë rubrikat e trajnerëve të MKLSh-së 
për të tre udhëheqësit e trajnimit 
 
4. Pas përfundimit të trajnimit, certifikuesi duhet të bëjë edhe një intervistë me 
udhëheqësit, e  cila duhet të bëhet në bazë të standardeve. 
 
5. Pasi që të kompletohet monitorimi dhe intervistat, certifikuesi për secilin aplikant 
duhet të përgatisë këto dokumente për zyrën e KEC-it 

• Rubrikat e trajnerit të MKLSh-së të plotësuara; 
• Komentin për intervistat e bëra; 
• Një fletë në të cilën vlerësohet përgatitja e mësimdhënësit, e cila duhet të 

përmbajë rekomandimin e qartë për certifikim ose për refuzim të certifikimit. 
 
6. Zyra e KEC-it në bashkëpunim me Bordin e certifikuesve shqyrton propozimin e 
certifikuesit dhe merr vendim për nivelin e përgatitjes së aplikantit. 
 
7. Nëse vendimi është negativ, atëherë KEC-i përgatit një njoftim për aplikantin, ndërsa 
certifikuesi i autorizuar i shpjegon aplikantit arsyet e refuzimit. 
 
8. Nëse vendimi është pozitiv, atëherë KEC përgatitë dokumentacionin e nevojshëm për 
ta dërguar në zyrën e IRA-së për konfirmin ose refuzim të kandidatit për certifikim si 
trajner. 
 
9. Nëse vendimi nga IRA është pozitiv, atëherë ajo lëshon certifikatën për trajner të 
MKLSh-së. 
 
      Nëse vendimi është negativ, kandidati nuk ka të drejtë të inicojë procedure të re para 
kalimit të një periudhe njëvjeçare. Procedura e re përsëritet vetëm për pjesën e 
monitorimit. Aplikanti i cili përsërit procedurën duhet që në QD të plotësojë aplikacionin 
pë certifikim për nivelin e tretë dhe të paguajë shumën prej 30 EUR për mbulimin e 
shpenzimeve për certifikim. 
 



        Bordi i certifikuesve 
 
      Bordi i certifikuesve është një organ i cili caktohet nga zyra e KEC-it dhe profesorë 
vullnetarë të cilët janë anëtarë të IRA-së. Ky bord pëbëhet nga tre certifikues vendorë të 
cilët në këtë post do të zgjidhen për dy vjet. Pas kësaj kohe, për çdo vit një nga ata do të 
zëvendësohet me një certifikues tjetër të cilin e cakton KEC-i në bashkëpunim me IRA-n. 
Anëtarët e këtij bordi do të përfaqësojnë së paku dy komuna të Kosovës. Ata do të 
takohen në zyrat e KEC-it, ku së bashku do të marrin vendimet pëkatëse. Detyrat e 
anëtarëve të bordit të certifikuesve janë: 

• Caktimi i certifikuesve të cilët do të udhëheqin trajnimet për përgatitjen e 
trajnerëve; 

• Caktimi i certifikuesve të cilët do të monitorojnë trajnimet gjysmëditore të 
aplikuesve që përgatiten për trajnerë; 

• Nominimin e aplikuesve të cilët i përmbushin kriteret për t’u certifikuar si 
trajnerë; 

• Përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm për zyrën e IRA-s, për aplikuesit e 
nominuar; 

• Caktimin e certifikuesit i cili do të shqyrtojë ankesat e mundshme të aplikuesve, të 
cilët kanë aplikuar për t’u certifikuar si mësimdhënës të MKLSh-së; 

• Do të ndihmojnë zyrën e KEC-it për përgatitjen e projekteve të Programit të 
MKLSh-së. 

 
Nëse anëtari i bordit të certifikuesve nuk i përmbushë detyrat e mësipërme dhe 

vendimet e bordit të certifikuesve, të cilat mund të paraqiten si nevojë e kohës, atëherë 
KEC-i, në bashkëpunim me IRA-n kanë të drejtë të shkarkojnë certifikuesin nga detyrat e 
bordit dhe në vend të tij të emërojnë një certifikues tjetër. Cerifikuesi i cili zgjidhet për të 
zëvendësuar anëtarin e bordit të certifikuesve do të caktohet për kohën e mbetur të 
anëtarit të cilin e zëvendëson dhe nëse ka sukses vazhdon detyrën në këtë post edhe për 
dy vjet. Nëse ai/ajo nuk tregon sukses, atëherë detyra e tij përfundon me përfundimin e 
mandatit të certifikuesit të cilin e zëvendëson. Nëse për arsye të ndryshme njëri nga 
anëtarët e bordit të certifikuesve largohet para se t’i përfundojë mandati, atëherë veprohet 
me të njëjtën procedurë si më lart. 
 
 
 4. Certifikimi si certifikues i MKLSh-së 
  

Të drejtën eskluzive për certifikimin e certifikuesve të MKLSh-së e ka IRA. Një herë 
në vit, KEC në bashkëpunim me Bordin e certifikuesve bën nominimin e  trajnerëve të 
MKLSh-së, për t’u konsideruar nga  IRA për certifikim për nivelin e katërt, pra si 
certifikues. 
 

Kriteret që do të përdoren për zgjedhjen e atyre që do të nominohen për certifikues 
janë: 

• Shërbim i shquar si trajner, këshilltar dhe drejtues; 
• Nevojat gjeografike dhe profilet lëndore të projektit; 



• Cilësi shembullore si drejtues, përfshirë edhe aftësinë për të bërë sugjerime e 
komente konstruktive dhe për të marrë vendime; 

• Aftësia për të reflektuar mbi punën e vet dhe të të tjerëve; 
• Aftësia për të ndihmuar mësimdhënësit dhe trajnerët e MKLSh-së; 
• Aftësia për të shpërndarë informacion mbi filozofinë e programit në media të 

ndryshme; 
• Pjesëmarrje në konferenca të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare që kanë të 

bëjnë me filozofinë e programit; 
• Publikime në revista të ndryshme. 
 
Nëse IRA aprovon nominimin e trajnerëve të propozuar, atëherë ajo lëshon certifika- 

tën  për certifikues të MKLSh-së. 
 
 

 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Kompleti i udhëzuesve për përfundimin e kursit të plotë të MKLSh-së 
 
1. Strukturë për zhvillimin e mendimit kritik gjatë kurrikulumit 
2. Zhvillimi i mendimit kritik 
3. Leximi, shkrimi dhe diskutimi në çdo lëndë 
4. Teknika të tjera për zhvillimin e të menduarit kritik 
5. Të nxënët në bashkëpunim 
6. Planifikimi i mësimit dhe vlerësimi 
7. Seminari për të shkruarit:"Nga të vetëshprehurit tek argumentet e shkruara" 
8. Krijimi i lexuesve mendimtarë 
 
 
 
Vendet e përfshira në projektin e MKLSh-së: 
 
Armenia 
Azerbajxhani 
Bjellorusia 
Bosnja dhe Hercegovina 
Bullgaria 
Estonia 
Gjeorgjia 
Hungaria 
Kazakistani 
Kirgistani 
Kosova 
Kroatia  
Letonia 
Lituania 
Maqedonia 
Moldavia 
Mongolia 
Republika çeke 
Rumania 
Rusia 
Serbia 
Sllovenia 
Shqipëria 
Tailanda 
Ukraina 
Uzbekistani 
 
 



 
Për më shumë informacion reth MKLSh-së kontaktoni: 
 
  
Instituti i Shoqërisë së Hapur 
Nju Jork, SHBA 
Liz Lorant e mail: elorant@sorosny.org 
Astrid Benedek e-mail: abenedek@sorosny.org 
 
 
Shoqata Ndërkombëtare e Leximit 
Uashington, DC, SHBA 
Scott Walter e-mail: swalter@reading.org 
 
 
Universiteti i Ajouas Veriore  
Kurt Meredith e-mail: kurt.meredith@uni.edu 
Jeannie Steele e-mail: jeannies.steele@uni.edu 
 
 
Kolegjet Hobart dhe Uilliam Smith 
Charles Temple e-mail: temple@inna.net 
 
 
Qendra për Arsim e Kosovës 
Melinda Mula e-mail:mmula@kec-ks.org 
 
Adresa në internet e MKLSh-së: 
www.uni.edu/coe/rwct 
 
Adresa ne internet e Shoqatës Ndërkombëtare të Leximit: 
www.reading.org 
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