CURRICULUM VITAE
1. Mbiemri:

(Ferizi) Shala

2. Emri:

Rozafa

3. Nacionaliteti:

Kosovar

4. Data e lindjes

31.05.1984

5. Gjinia:

Femër

6. Detajet kontaktuese:
Email: rozafa.ferizi-shala@uni-pr.edu, rozafa.ferizi@gmail.com
Tel: +377 44 740 050
7. Niveli arsimor:
Institucioni: Fakulteti i Edukimit- Universiteti i Prishtinës
Data e diplomimit: 2007
Diploma : Bachelor i Edukimit Parashkollor
Institucioni: Faculteti Filozofik- Universiteti i Prishtinës
Data e diplomimit: 2010
Diploma/ Master i Pedagogjisë
Magjistratura :
Institucioni: Faculteti i Shkencave Sociale- Universiteti i Tiranës
Data e diplomimit: Pritet në 2015
Diploma/ Doktorata : PhD. Candidate
9. Titulli akademik:
Asistent i angazhuar për grup lëndësh nga pedagogjia
Institucioni: Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Prishtinës
Data e zgjedhjes: 2007- 2008
Asistent i ri për grup lëndësh nga pedagogjia
Institucioni: Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Prishtinës
Data e zgjedhjes: 2008-2012
Asistent për grup lëndësh nga pedagogjia
Institucioni: Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Prishtinës
Data e zgjedhjes: 2012- vazhdon
Bartës lënde (ligjërues)
Institucioni: Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Gjakovës “Fehmi

Agani”
Data e zgjedhjes: 2013- 2014 (semestri dimëror)
10. Krijimtaria shkencore:
Scientific journal
Titulli i Publikimit

Edukimi parashkollor në
shoqëritë në tranzicion,
rasti i Kosovës

Emri i revistës
Proceedings
International Interdisciplinary
Conference
“Identity, Image and Social
Cohesion in the era of
Integration and Globalization”
ISBN: 9789928-4100-4-7
Proceedings of the II-ed
International Scientific
Conference
ISBN: 978-99927-685-9-4

Viti / Vëllimi / Faqet
26 -28 Nëntor, 2012
N AIS Vlora 2012-6503/2
p. 55-56
Vlora, Shqipëri

Fëmijët me Down
Sindrom- problemi i
2011, Vol. I. p. 548- 552
identifikimit dhe
Durrës, Shqipëri
intervenimit të hershëm
në Kosovë
Ndikimi i prindërve dhe
Proceedings of the
komunitetit në rritjen e
International Scientific
2010, Vol. I, p.52
cilësisë së punës së
Conference in Education
Tirana, Shqipëri
mësueses
ISBN: 978-9928-4045-1-0
Voskopoja – qendër e
The II-ed International Congress 2010,
rëndësishme e zhvillimit
of Social Sciences in the
Prizren, Kosova
të arsimit dhe kulturës
Balkans
në shekullin XVIII
Abstraktet nga Konferencat Internacionale dhe Nacionale
Title of paper
Journal name
Year / Volume / Pages
Krahasimi i organizimit
Buletini Shkencor i
Në pritje te përgjigjes
të procesit edukativo –
Universitetit Planetar të
arsimor në institucionet
Tiranës
parashkollore publike
ISSN 2227-7781
Planifikimi dhe
implementimi në klasat
parafillor bazuar në
Kornizën e Kurrikulit të
Kosovës- studim rasti

International Conference
“The future of education”

Krahasimi i organizimit
të programeve në
kopshte publike me
qëndrim tërë ditor,

Conference guide
Albania International
Conference on Education
“Education for the Knowledge

Florence, Italy
12- 13 June .2014

Abstrakti i pranuar
http://conference.pixelonline.net/edu_future/acc
eptedabstracts.php

7, 8 Dhjetor, 2012
Tirana, Shqipëri

gjysëm ditor dhe klasë
parashkollore
Format e ndryshme të
vlerësimit dhe aplikimi i
tyre me qëllim të rritjes
së cilësisë së
mësimdhënies dhe të
nxënit.
Nevoja për reformimin e
mësimit praktik në
arsimin e lartë
Sfidat dhe mundësit për
ngritjen e cilësisë në
edukimi parashkollor
Publikime të tjera
Title of paper
Reduktimi dhe
parandalimi i
paragjykimeve nga
mësuesit për fëmijët që
fillojnë klasën e parë.
Raporti i bashkëpunimit
ne mes të shkollës dhe
komunitetit
Bashkëpunimi shkollë
familje komunitet në sytë
e nxënësve tanë

Society”
Libri i abstrakteve
International Conference on
“Towards future sustainable
developement “
ISBN: 978-9928-4135-0-5
Libri i abstrakteve
“First International
Conference On Educational
Sciences”
Libri i abstrakteve
“Java e Shkencës 2012”
ISBN 978-9951-16-045-2

Journal name
Libri i abstrakteve:
Konferenca ndërkombëtare
“Paragjykimi në fokus”

Libri “Partneriteti shkollë –
familje – komunitet: sfidë
vijanoze”
ISBN: 978-9951-07-722-4
Libri “Partneriteti shkollë –
familje – komunitet: sfidë
vijanoze”
ISBN: 978-9951-07-722-4

16, 17 Nëntor, 2012
p.127- 128
Shkodra, Shqipëri

2012, p. 22-23
Tirana, Shqipëri
16- 19. Maj. 2012
p. 174
Prishtinë, Kosova

Year / Volume / Pages
2011, p. 4
Tirana, Albania

2009, p. 463-476
Prishtinë, Kosova

2009, p. 545- 572
Prishtinë, Kosova

11. Përvoja e punës:
2007- gjerë më tani
Gjakova
Fakulteti i Edukimit, Universiteti i Prishtinës
2007-2008 Asistent i angazhuar/
2008-2012 Asistent i ri /
2012 -asistent
Description: Kurset: Histori dhe filozofi e edukimit, Shkathtësitë e
mësimit akademik, Edukim parashkollor Metodologji me
mësim praktik II, teori e mësimit, shkolla dhe familja,
metodologji me mësim praktik III, strategjitë e reja të
mësimdhënies.

Dates:
Location:
Name of the Institution:
Position:

Dates:
Location:
Name of the Institution:
Position:
Description:

2013 – 2014 (semestri dimëror)
Gjakova
Fakulteti i Edukimit, Universiteti Publik i Gjakovës
Bartës lënde (ligjëruese)
Kursi i ligjëruar:
Histori dhe filozofi e edukimit

2011 – në vazhdim
Prishtina
Basic Education Program/Programi për Edukim Themelor
Master Learning Facilitator ( kryefasilitator ose
konsulent)
Description: Kryefasilitatori ka për qëllim mbështetjen e Programit për
Edukim Themelor në promovimin dhe aplikimin e
praktikave më të mira më procesin e mësimdhënies dhe të
nxënit të cilat ndihmojnë në zhvillimin e shkathtësive
relevante të shekullit 21.

Dates:
Location:
Name of the Institution:
Position:

Dates: 9.11. 2013- 8.3. 2014
Location: Prizren
Name of the Institution: Universiteti i Prishtinës / Programi për Avancimin e
Kualifikimit të Mësimdhënësve
Position: Mësimdhënëse
Description: Përgatitja e syllabusit për lëndën”Edukimi parashkollor”,
procesi i mësimdhënies, udhëheqja e diskutimeve,
monitorimi dhe mentorimi i punës së tyre, ndihma e dhënë
studentëve në mënyrë që të aplikojnë praktika të reja në
fushën e edukimit parashkollor si dhe procesi i vlerësimit
bazur në kriteret e përshkruara në syllabus.

Dates: 10.10.2012 – 30.2.2013
Location: Gjakova
Name of the Institution: Universiteti i Prishtinës / Programi për Avancimin e
Kualifikimit të Mësimdhënësve
Position: Mësimdhënëse
Description: Përgatitja e syllabusit të lëndës: “Strategjitë e reja të
edukimit parashkollor”,mësimdhënia, diskutimi, mentorimi
i detyrave së tyre gjatë kursit, ndihma e dhënë studentëve në
më përvetësimin e praktikave të reja të edukimit
parashkollor, implementimi i qasjeve të reja në punën e tyre

të përditshme me fëmijë dhe vlerësimi i procesit bazuar në
kriteret e përshkruara në syllabus.

Dates: 10.3.2012 – 30.6.2012
Location: Gjakova
Name of the Institution: Universiteti i Prishtinës / Programi për Avancimin e
Kualifikimit të Mësimdhënësve
Position: Mësimdhënëse
Description: Përgatitja e syllabusit për lëndën”Edukimi parashkollor”,
procesi i mësimdhënies, udhëheqja e diskutimeve,
monitorimi dhe mentorimi i punës së tyre, ndihma e dhënë
studentëve në mënyrë që të aplikojnë praktika të reja në
fushën e edukimit parashkollor si dhe procesi i vlerësimit
bazur në kriteret e përshkruara në syllabus.

Dates: 01.10.2011 – 15.01. 2012
Location: Gjakova
Name of the Institution: University of Prishtina / Program for the Advancing of
Teacher Qualifications
Position: Teaching
Description: Përgatitja e syllabusit “Menaxhimi në Arsim”Procesi i
mësimdhënies, diskutime, monitorimi dhe vlerësimi i detyrës
së dhënë, gjetja e alternativave të ndryshme se si të rritet
efikasiteti i shkollës ku ata japin mësim duke u bazuar në
proceset menaxhuese si dhe vlerësimi bazuar në syllabusin
e lëndës..

Dates:
Location:
Name of the Institution:
Position:
Description:

11- 2 July 2011
Prishtina
Prishtina International Summer University
Co-professor
Së bashku me Prof. Urs Hauenstein, (President i
Universitetit Université Européenne Nouvelle,
Brussels,Belgjikë) kemi zhvilluar kursin: “Edukimi i
qëndrueshëm dhe edukimi për paqen”. Gjatë së cilit kurs
janë zhvilluar diskutime të hapura, hulumtime me qytetare,
hulumtime në natyrë, janë organizuar intervista mbi
edukimin për paqe, synimi i të cilave aktivitete ishte që të
rritet shkalla e të menduarit kritik për edukimin
parashkollor të qëndrueshëm. Po ashtu të rritet
përgjegjësia për rolin e tyre si pjesë e edukimit të
qëndrueshëm.

Dates:
Location:
Name of the Institution:
Position:
Description:

02.02. 2007 – 13.10.2008
Gjakova Municipality
Primary School “ Shtjefën Kurti”
Preschool teacher
Respektimi i kritereve të cilat janë përshkrua në kontratën e
punës në mes meje dhe Kuvendit Komunal. Ndihma e
fëmijëve parashkollor në përgatitjen e tyre për klasën e
parë, organizimi i aktiviteteve për Ditën e Shkollës, Ditën e
Nënës, 1 Qershorin etj. Gjatë kësaj periudhe kamë zhvilluar
edhe një varg aktivitetesh jo vetëm me fëmijët parashkollor
por edhe me fëmijët nga klasa 1 deri në të klasën e 5

12. Arsimimi dhe trajnimet:
Dates: 19 Nëntor. 2011
Title of qualification Ka përfunduar Kursin e Standardeve për Fasilitim në kuadër
awarded: të projektit Programi Për Edukim Themelor (PATH- BEP)
Principal Kryefasilitator
subjects/occupational
skills covered:
Name and type of Republika e Kosovës, MASHT, USAID dhe fhi360
institution providing
education and training:
Level of national and Niveli nacional
international
classification:
Dates:
Title of qualification
awarded:
Principal
subjects/occupational
skills covered:
Name and type of
institution providing
education and training:
Level of national and
international
classification:

20 - 23 Shtator 2010
Certifikim për pjesëmarrje
Metodologjia e të mësuarit të gjuhës
( 20 orë)
St Patrick’s College, Dublin, Ireland
Universiteti i Prishtinës
Education and Teacher Training Agency
Niveli ndërkombëtar

Dates: 28 Qershor- 1 Korrik 2010
Title of qualification Certifikim për pjesëmarrje
awarded:

Principal
subjects/occupational
skills covered:
Name and type of
institution providing
education and training:
Level of national and
international
classification:

Metodologji e mësimdhënies
( 6 orë)

Dates:
Title of qualification
awarded:
Principal
subjects/occupational
skills covered:
Name and type of
institution providing
education and training:
Level of national and
international
classification:

1 Korrik 2009
Certifikatë për përfundimin e trajnimit
(Nr. 12696/005)
Zhvillimi i shkathtësive në të menduarit kritik gjatë lexim
shkrimit (120 orë)

Dates:
Title of qualification
awarded:
Principal
subjects/occupational
skills covered:
Name and type of
institution providing
education and training:
Level of national and
international
classification:

27 Korrik 2009
Certifikim për pjesëmarrje

St Patrick’s College, Dublin, Ireland
Universiteti i Prishtinës
Education and Teacher Training Agency
Niveli ndërkombëtar

KEC Qendra për Arsim e Kosovës.

Nivel nacional

In-service intensive summer course for academic staff:
“Improving teacher education”
Universita Degli Studi Roma Tre, Universiteti i Prishtina

Niveli ndërkombëtar

Dates: 20 – 25 Gusht 2007
Title of qualification Certifikatë për pjesëmarrje në Institutin veror II
awarded: ( 40 orë)
Principal Mësimi i matematikës: para-shkathtësitë dhe vështirësitë
subjects/occupational
skills covered:

Name and type of
institution providing
education and training:
Level of national and
international
classification:

Ministria e Punëve të JAshtëme të Finlandës
MAShT dhe
UNMIK
Niveli ndërkombëtar

13. Informata shtesë:
Organizational skills E gatshme të punojë në punë ekipore, prezantimi publik i
and competences: punës së bërë, bashkëpunuese me të tjerët pavarësisht
diferencave që ata kanë.
Organizimi i ngjarjeve në fushën e edukimit parashkollor
sidomos atyre që ndërlidhjen me aktivitete kreative dhe
lojëra parashkollore.
Puna me studentë që kanë më shumë interesim në fusha
specifike, përtej asaj që jam e obliguar ta bëjë.
Computer skills and MS Word, Excel, Power Point, Publisher, kërkim në
competences: internet....
Language skills: (1 to 5: 1 lowest - 5 fluent)
Language.
Speaking
Writing
Reading
Albanian
Native
Native
Native
English
4
4
4
Italian
2
1
1
Shpërblimet dhe
anëtarësimet:
Universiteti i Prishtinës/ 2009 – 2011 Anëtare e Këshillit Mësimor Shkencor në
Faculteti i Edukimit
Fakultetin e Edukimit. Universiteti i Prishtinës.
Qendra Didaktike Nga 2008 – anëtare aktive në përgatitjen e mjeteve dhe
Gjakova
materialeve didaktike për fëmijë.

