
 

 

 

 

 
 

FAKULTETI I 

EDUKIMIT  
 

Buletini 2022 

 

SPOTLIGHT 
✓ 5 doktorantë të ri të diplomuar nga 

FEdu 

✓ 241 të diplomuar në Master 

✓ 462 të diplomuar në Bachelor 

✓ Zhvillim profesional për mbi 500 

mësimdhënës dhe edukatorë  

✓ 6 studentë në mobilitet Erasmus në 

universitete evropiane 

✓ 2 staf akademik mobilitet Erasmus në 

universitete evropiane 

✓ Mbi 20 webinare për profesionistë 

dhe prindër 

✓ 2 specialistë Fullbright të angazhuar 

në FEdu 

✓ 20 aktivitete të zhvillimit profesional 

për stafin akademik dhe 

administrativ 

✓ KICER2022 me mbi 70 prezentime 

shkencore dhe mbi 300 pjesëmarrës 

✓ 2 Projekte ERASMUS + si grantmbajtës  

✓ 2 projekte HERAS + si grantmbajtës 

✓ 4 bashkëpunime ndërkombëtare për 

EFH 

✓ 2 partneritete vendore dhe 

ndërkombëtare për intervenime 

direkte në shkolla 

✓ 3 salla të reja të modernizuara 

tërësisht, sallat tjera të pajisura me 

teknologji moderne 

F ED U  SH ËNON  20  
V JE T OR IN  E  THE ME L IM I T  

20 marrëveshje për #FEdu20 

Me 24 Janar 2022, në Ditën 

Ndërkombëtare të Arsimit, 

bëhet lansimi i projektit të 

bashkëpunimit midis Fakultetit të 

Edukimit dhe institucioneve 

arsimore në hulumtime 

shkencore.  

   #schoolbased për #FEdu20 

 

 
F ED U  OR GANIZ ON  

K I CE R  2022   

Gjithnjë me qëllimin për të ofruar 
një qasje më ndryshe të trajtimit të 
problemeve arsimore që bazohet 
në të dhëna, konferenca këtë vit 
trajtoi temën: Zhvillimi i qasjes së 
bazuar në dëshmi në edukim, në 
një kontekst në ndryshim. 

    #evidencebased për #FEdu20 

 

 

F ED U  LANS ON P LANIN  
ZHV I L L I MO R 2022 -2 6  

Plani Zhvillimor i Fakultetit të 
Edukimit (2022-2026)  është 

ndërtuar përmes një procesi 
gjithëpërfshirës konsultativ dhe 

përmban 5 objektiva 
strategjike. 

#qualitymanagement për #FEdu20 
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PROJEKTET ZHVILLIMORE                

  

 

Edukimi dhe zhvillimi 

në fëmijëri të hershme 

 
   

 

- Certifikimi i profesorëve të EFH si docentët e parë të Pedagogjisë Montessori në 

Ballkan dhe përmbyllja e projektit 3 vjeçar për ngritjen e kapaciteteve për zbatimin 

e Pedagogjisë Montessori në edukimin e hershëm.  
- Trajnimi i mbi 300 edukatorëve dhe studentëve për 6 module me tematika 

relevante të edukimit dhe zhvillimit të hershëm. 
- Organizimi i mbi 10 webinareve për prindërit dhe edukatorët për prindërim dhe 

edukim cilësor të fëmijëve nga lindja deri në moshën 6 vjeçare. 
- Trajnimi i departamentit EFH për zbatimin e qasjes së edukimit të hershëm 

frymëzuar nga Reggio Emilia; dizajnimi i kursit zgjedhor dhe integrimi i përmbajtjeve 

të filozofisë së Loris Malaguzzit në lëndët për përgatitjen e edukatorëve; si dhe, 

përgatitja e moduleve për trajnimin e edukatorëve në shërbim. 
- Trajnimi i mbi 80 edukatorëve mbi zhvillimin socio-emocional dhe zhvillimin e 

funksioneve ekzekutive të të menduarit në fëmijërinë e hershme, si parakusht për 

regjistrim në shkollë. 
- Funksionalizimi i laboratorit Montessori me të gjitha mjetet e punës Montessori. 
- Rregullimi i klasës Reggio për mbajtjen e ligjeratave në dhoma të dizajnuara për 

studentët e edukimit të hershëm në një ambient nxitës, me studentin në qendër ku 

stimulohet të nxënit përmes projekteve, eksplorimit, observimit dhe reflektimit! 
- Tryezë diskutimi me departamentet parashkollore nga Universitetet tjera publike 

për edukimin dhe zhvillimin e integruar në fëmijëri të hershme. 
- Lansimi i këndit të fëmijëve brenda FEdu për përkujdesje dhe edukim ndaj 

fëmijëve, e që njëkohësisht shërben si kënd i punës praktike për studentet e EFD 

dhe u mundëson studentëve prindër ndjekjen e mësimit apo përfundimin e punëve 

administrative në Fakultet. 
- Kontribuimi në lansimin e aplikacionit FOLEJA që prindërit të mund të monitorojnë 

në mënyrë aktive etapat e zhvillimit të fëmijës së tyre. 
- Pasurimi i bibliotekës së Fakultetit me literaturë moderne mbi teorinë dhe praktikën 

e qasjes Reggio Emilia në edukimin e hershëm!  

 
     4 Partnerë Ndërkombëtar - liderë në EFH                                                                                                    
        UNICEF, The World Bank Group, Volontari nel Mondi,  

        Montessori Association Weisbaden 

 

  

        



 

 

 

Edukimi dhe zhvillimi 

në moshën shkollore 

 

 

 

 

   

PROJEKTET ZHVILLIMORE                
  

 

 

 

  

- Dizajnimi dhe miratimi i modulit “Të nxënit përmes përvojave” dhe trajnimi dhe 

mentorimi i mësimdhënësve në 14 shkolla të komunave të ndryshme të Kosovës ku 

kanë përfituar rreth 700 nxënës. Afër 100 studentë të nivelit master të lëndëve të 

ndryshme mësuan më shumë rreth metodologjisë së të nxënit përmes përvojës dhe 

përdorimin e saj në klasë, si dhe aplikuan teknika të zhvillimit të vullnetarizimit 

edukativ- Bashkëpunim me OJQ TOKA. 

-  Integrimi i përmbajtjeve të programeve PEACOCK dhe FACE, nga Fakulteti I 

Edukimit në Cyrih- PhZ, në kurse të ndryshme të edukimit të hershëm dhe edukimit 

fillor me qëllim të zhvillimit personal dhe shkathtësive jetësore dhe realizimi i 

hulumtimit për matjen e ndikimit të përmbajtjeve të zhvillimit personal dhe 

shkathtësive jetësore me 2000 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta 

(Bashkëpunim me OJQ KEC dhe Fakultetin e Edukimit në Cyrih- PhZ). 

- Investimi për ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit duke certifikuar mbi 

170 mësimdhënës të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta të Komunës së 

Prishtinës, Prizrenit dhe Gjakovës, për zhvillimin e kompetencës së vlerësimit të 

nxënësve dhe hartimin e testeve. 

- Trajnimi i 60 mësimdhënësve të parë të ciklit fillor me temën “Intergrimi i 

qëndrueshmërisë mjedisore në klasa” dhe certifikimi i grupit të parë të 

mësimdhënësve për integrimin e qëndrueshmërisë mjedisore nëpër klasa. 

- Trajnimi i stafit akademik dhe administrativ për krijimin e kushteve për edukim 

inkluziv dhe zhvillimin e mundësive të punësimit për studentët me nevoja të 

veçanta. 

- Cikël ligjeratash  për drejtshkrimin dhe për krijimin e gjuhës standarde. 

- Organizimi i 10 webinareve tematike për mësimdhënien dhe edukimin.  

- Rregullimi I klasës për praktikën pedagogjike të studentëve të programit Edukimi 

Fillor. 

- Trajnimi i 13 mësimdhënësve të klasëve të IV-ta dhe të V-ta, të shkollave fillore të 

komunës së Prishtinës mbi përdorimin e një kurrikule alternative për mësimin e 

thyesave përmes lojës së basketbollit, të cilën tashmë kanë filluar ta implementojnë 

në klasat e tyre- në kuadër të Projektit ‘’Basket me Thyesa’’, në bashkëpunim me 

University of California Irvine dhe TOKA.  

- Avancimi i praktikave të përgatitjes së mësimdhënësve në dimenzionin e vlerave, 

ndër të cilat u përpunuan edhe konceptet e barazisë, korrektësisë, qytetarisë 

demokratike dhe demokracisë- projekt i realizuar nga prof. Cory Callahan, 

specialist Fullright në FEdu. 

- Punëtori me fokus në analizën e nevojave të mësimdhënësve dhe trajnerëve për 

njohuri bazë andragogjike. 

- Ndërtimi i kapaciteteve për analizë dhe shfrytëzim të të dhënave nga vlerësimet 

ndërkombëtare PISA dhe TIMMS. 
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Është një 

forcë më e 

fuqishme se 

uji, avulli,  

era e 

elektriciteti:  

Vullneti 

 

 

 

 

STEAM në FEdu  
Viti 2022 në Fakultetin e Edukimit shënon përmirësim dhe ngritje të 

Edukimit për integrimin STEAM. 

 - Prof. Adam Maltese, si Fulbright specialist zhvilloi aktivitete të 

zhvillimit profesional në fushën e edukimit dhe inovacioneve 

STEAM për stafin e FEdu dhe mësimdhënësit në shërbim. 

-    Janë përfshirë kurse të edukimit STEAM në kurrikulën e të gjitha 

programeve të përgatitjes së mësimdhënësve në FEdu. 

-    Është hartuar programi arsimor Master i Edukimit për STEAM 

dhe i njejti është në proces të akreditimit. 

-    Për shtytje të edukimit STEAM, në kuadër të programeve 

Master në Fakultetin ka vazhduar bashkëpunimi i stafit dhe 

studentëve të programeve të ndryshme. 

-    Studentët e FEdu u janë ekspozuar qasjeve të mësimdhënies 

së koncepteve të integruara STEAM të bazuara në përvojat e të 

nxënit në kontekste të ndryshme. 

-    Shfrytëzimi i STEAM si praktikë pedagogjike në kuadër të 

kurseve ka ndihmuar studentët e Fakultetit të Edukimit të 

tejkalojnë hendekun midis njohurive, aftësive dhe shkathtësive të 

mësimdhënies së integruar STEAM. 

-    Janë realizuar hulumtime për integrimin e STEAM në 

mësimdhënie dhe të nxënit nga studentët e nivelit Master dhe 

stafi i Fakultetit të Edukimit. 

-    Fakulteti i Edukimit në vazhdimësi inkurajon stafin të 

avancojnë praktikat e tyre të mësimdhënies dhe të fuqizojnë 

bashkëpunimin për integrimin STEAM. 
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Lansimi i shërbimit për mbështetjen psiko-pedagogjike të 

studentëve dhe përkrahjen e studentëve nga grupet e 

margjinalizuara. 

Hartimi i rregullores për përkrahjen e studentëve me nevoja të 

veçanta. 

Lansimi i këndit për përkujdesje të fëmijëve për studentët 

prindër. 

Organizimi i klubeve të debatit dhe klubeve të gjuhës angleze  

Organizimi i ligjerata vetëdijësuese për shëndetin dhe 

mirëqenien psikologjike dhe sociale; për gjithëpërfshirjen dhe 

për mbrojtjen e fëmijëve. 

Pjesëmarrja aktive në studime shkencore dhe konferenca së 

bashku me stafin akademik. 

Punë praktike në Fakultet dhe institucione tjera të arsimit. 

Aftësimi për punë komunitare dhe vullnetarizëm edukativ. 

Mobilitete studimore në Universitete evropiane. 

Vizita studimore brenda dhe jashtë vendit. 

Organizimi i trajnimeve për zhvillim profesional  

dhe trajnimeve përgatitore për punësim. 

Pjesëmarrje aktive në të gjitha proceset zhvillimore të FEdu. 

 

 

 

 

 

√ 

  STUDENTI NË QENDËR 
  



 

 

 

- Zhvillimi i politikës për rishikim të kurseve/syllabuseve  

- Organizimi i punëtorive me stafin akademik me 

qëllim të rishikimit të kurseve/syllabuseve dhe 

organizimi i vizitave studimore të stafit akademik 

për rishikim të kurseve me partnerë evropianë. 

- Implementimi i programit për zhvillim profesional të 

stafit akademik me gjithsej 7 module (Dimensionet 

sociale të arsimit, Edukimi I bazuar në kompetenca, 

Fuqizimi i didaktikës në përgatitjen e 

mësimdhënësve, hulumtimet në përgatitjen e 

mësimdhënësve, lidershipi dhe roli i 

mësimdhënësve në përmirësimin e shkollës, dhe 

përkrahja e zhvillimit të studentëve dhe të nxënit 

efektiv). 

- Implementimi i programit për zhvillim profesional 

menaxherial. 

- Implementimi i politikës dhe instrumenteve për 

sigurimin e cilësisë. 

- Reformimi i praktikës pedagogjike në FEdu në të 

gjitha nivelet. 

- Përgatitja e Monografisë "Innovative practices and 

quality assurance in initial teacher education". 

- Përgatitja e lansimit të revistës “Mësimdhënësi 

hulumtues”. 

- Organizimi i takimeve me DKA-të për përgatitjen e 

mësimdhënësve dhe nevojat e shkollave. 

- Organizimi i simpoziumit me MASHTI dhe Fakultetet 

e Edukimit të Universiteteve Publike për standardet 

e përgatitjes së mësimdhënësve në Kosovë. 

- Pajisja e bibliotekave të Fakulteteve të Edukimit me 

tituj bashkëkohor në fushën e edukimit dhe 

përgatitjes së mësimdhënësve. 

 

 

  EU PROJEKTI QATEK 
  



 

 

 

Edukimi dhe zhvillimi 

në moshën shkollore 

 

 

 

 

 

FËMIJËT NË QENDËR 
 

 

Fëmijët gjithmonë kanë pasur një vend të veçantë  

në Fakultetin e Edukimit. 

Edhe këtë vit u organizuan aktivitete të ndryshme me  

fëmijë.  

 

 

Me udhëzimin e stafit akademik, e në veçanti të studentëve  

tanë, fëmijët në FEdu  eksperimentuan në laboratoret e  

Fizikës, Kimisë, dhe Biologjisë, duke realizuar eksperimente 

interesante për të konkretizuar ato që tashmë i kishin mësuar  

në shkollë. Ata përdorën teleskopin për të vëzhguar fenonemenet astrologjike. 

Fëmijët patën mundësi në ushtrojnë edhe talentet e tyre në sallën e Muzikës.  

Me fëmijët u organizuan aktivitete për promovimin e vlerave kombëtare,  

në veçanti me rastin e 144 vjetorit të Lidhjes së Prizrenit, me ç’rast fëmijët  

dramatizuan momente nga Kuvendi I Lidhjes së Prizrenit dhe prezentuan fakte  

dhe figura të rëndësishme historike.  

Fëmijët morrën pjesë edhe në shënimin e Ditës Pi ( ) në FEdu. 

Rreth 30 studentët kanë realizuar punë vullnetare gjatë gjithë vitit me mbi 50  

nxënës në SHFMU “Naim Frashëri”në kuadër të Kabinetit Logopedik.  

 

Ajo që meriton një vëmendje të veçantë sa i përket i investimeve për  

fëmijët, është lansimi I Këndit për fëmijë në FEdu, ku prindërit studentë  

mund të lënë fëmijët nën kujdesin e prindit tjetër gjatë kohës së 

ligjeratave apo angazhimeve tjera në FEdu, dhe ku fëmijët mund të  

përfitojnë edhe nga aktivitetet e organizuara në studentet  

praktikante për programit Edukimi në Fëmijëri të Hershme. Përveq  

mundësisë që studentet të praktikojnë shkathtësitë e tyre pedagogjike  

duke punuar drejtëpërdrejtë me fëmijë, ky kënd zbutë barrierat që  

mund të kenë gratë të cilat rrezikojnë braktisjen e shkollimit të lartë në  

mungesë të alterantivave për përkujdesje të fëmijëve të tyre. 

 

Për fundvit, studentët organizuan aksion për dhurimin e gjakut për ata që 

kanë më së shumti nevojë. 



Zhv 

 
- Pjesëmarrja e stafit akademik në trajnimet e zhvillimit 

profesional organizuar nga EU Projekti QATEK (gjithsej 7 

module). 

- Certifikimi i stafit akademik të departamentit parashkollor 

si docentë të teorisë Montessori dhe trajnimi për 

Metodologjinë Reggio Emilia. 

- Trajnimi i trajnerëve për programin “Të nxënit përmes 

përvojës” dhe trajnimi për integrimin e përmbajtjeve të 

“Shkathtësi për jetë” në edukimin fillor. 

- Zhvillimi profesional në fushën e edukimit dhe 

inovacioneve STEAM për stafin e FEdu.  

- Vizita të shumta studimore dhe prezantim të gjetjeve nga 

studimet në konferenca ndërkombëtare. 

- Mobilitete Erasmus në universitete  

evropiane.  

- Pjesëmarrje në studime dhe 

publikime të përbashkëta me  

partnerë vendor dhe ndërkombëtar.  

 

 

 

 

ZHVILLIMI PROFESIONAL 
  



 

 

 

Edukimi dhe zhvillimi 

në moshën shkollore 

 

 
 

 

 

ZHVILLIMET TJERA 
 

Gjatë vitit 2022, stafi akademik në FEdu realizuan 

simpoziume, tryeza dhe takime me akterët kyç në 

fushën e arsimit në Kosovë dhe jashtë saj.  

-U arritën disa marrëveshje bashkëpunimi me institucione 

vendore dhe ndërkombëtare për zbatim të përbashkët të 

projekteve 

- U organizua simpoziumi i përbashkët me shkollat e përfshira 

në projektin “Life Skills” me KEC dhe PHZ në FEdu 

- U lansua bashkëpunimi me projektin ALLED 2 për zhvillimin 

e programit certifikues për aftësimin didaktik të 

mësimdhënësve të arsimit profesional në Kosovë. 

- U lansua projekti “Curriculum globALE” për organizimin e 

trajnimeve për Arsimin e të Rriturve (modulet 1-5) me 

mësimdhënësit e AAP 

- U lansua partneriteti në projektin MAGNET për zbatimin e 

strategjive moderne, inovative, transformative dhe me 

studentin në qendër në arsimin e lartë në Ballkanin 

Perëndimor  

- U zbatua Projekti “Teachers as agents for change for 

environmental sustainability- TACES” për trajnimin e 

mësimdhënësve në “Intergrimin e qëndrueshmërisë 

mjedisore në klasa” 

- U lansua projekti “Climate Changes in Higher Education 

Curricula- CCHEC” financuar nga Heras + 

- U promovuan në titullin “Doktor shkence në Edukim” 5 

kandidatë në kuadër të programit të PhD në Edukim 

- U lansuan dhe po zbatohen dy projekte të hulumtimit 

institucional me shkollat partnere 

- Programi MA Edukimi në STEAM dhe programi Joint Degree 

PhD in Educational Sciences u miratuan në Senat dhe iu 

dorëzuan për akreditim 

- Dy programe zhvillimore për Edukimin për Vlera dhe 

Qytetari Demokratike dhe për Digjitalizimin në Arsim u 

përgatitën për aplikim në skemën Erasmus+ në vitin 2023.  

- Stafi akademik publikuan dhjetëra libra e punime 

shkencore në revista të shquara. Së fundmi, FEdu promovoi 

edhe Fjalorin Enciklopedik të Edukimit në dy vëllime.  

 



 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

    PËRGATITJA E JOINT MASTER NË 

    “INNOVATION AND QUALITY IN EDUCATION” 

   
Korniza e programit Master në Inovacion dhe Cilësi në 

Arsim pasqyron komponente gjithëpërfshirëse për zhvillimin 

e liderëve dhe novatorëve të ardhshëm të arsimit, të cilët 

përmes një qasjeje të bazuar në prova, do të menaxhojnë 

dhe përmirësojnë cilësinë e arsimit në përgjigje të 

ndryshimeve shoqërore. Gjatë këtij viti, përfaqësues të 

FEdu në partneritet me Universitetin e Lublanës, Tallinit dhe 

Varshavës kanë zhvilluar draft programin master mbi 

inovacionin dhe cilësinë në 

arsim; kanë zhvilluar i një 

pakete gjithëpërfshirëse të  

proceseve dhe 

instrumenteve për zbatimin 

e programit master dhe 

janë duke hartuar  

aplikimin për Programin 

Erasmus për financim të  

zbatimit dhe aplikimin për akreditim.  

 

 

 

Edukimi është 

arma më e 

fuqishme që 

mund të 

përdoret për 

të ndryshuar 

botën! 

N. Mandela 
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