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1. Mbiemri:
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2. Emri:
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3. Nacionaliteti:

Shqipëtar

4. Shtetësia:
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5. Data e Lindjes:

16/03/1975

6. Gjinia:

Femër

7. Detajet kontaktuese:
Email: vlora.sylaj@uni-pr.edu
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8. Niveli Arsimor:
Institucioni: Departamenti i Pedagogjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti i
Prishtinës
Data e diplomimit: 1998
Diploma : « Bashkëpunimi i faktorëve edukativ në socializimin e
peredukuesve të moshës parashkollore »
Institucioni: Departamenti i Pedagogjisë, Fakulteti Filozofik, Universiteti i
Prishtinës
Data e diplomimit: 27/12/2006
Diploma/ Magjistratura : « Roli i shkollës në ngritjen e kultures pedagogjike të prindërve »
Institucioni: Departamenti Pedagogji-Psikologji, Fakulteti i Shkencave Sociale,
Universiteti i Tiranes.
Data e diplomimit: Kandidat për PhD
Diploma/ Doktorata : « Bashkëpunimi i shkollës dhe familjes në parandalimin e dhunës
ndërjet nxënësve ».
9. Titulli akademik:
Institucioni: Universiteti i Prishtinës
Data e zgjedhjes: 2012
10. Publikimet shkencore

Revistat Shkencore
Titulli i punimit
“Supporting the success of
students-one of the factor to
optimize the role of the school
through its cooperation ëith the
family”
“Ëelcoming family by school –

Emri i revistës
“Creativ Education”

Viti / Vëllimi / faqet
2013. Vol.4, No.5, 299-303

“SEEU Revieë”

Volume 9, No. 1, 2013
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important
factors
for
corporation betëeen school and
family
to prevent violence among
students”.

” Besimi familjes ne
shkollen-faktore me rendesi
per bashkepunim ne
parandalimin e dhunes
ndermjet nxenesve”
“Factors that influence a
greater involvement of the
family in preventing school
violence among students”.
“Komunikimi- faktore i
rendesishem ne optimizimin e
bashkepunimit shkollefamilje”,

Instituti Pedagogjik i Kosoves

2013

“International Journal of
Multidisciplinary Thought”

2013/Nr.3:219-227

Seminari Nderkombetare te
Gjuhës, Prishtinë.

2012/Nr.31/1

”Research and education
2013/Nr.1/1-9
“The impact of ëelcoming
challenges toëards the future
families by school at school
conference”.
level meetings to prevent
ICRAE/2013
violence among students”.
Përmbledhje (abstraktet) nga Konferencat Ndërkombëtare dhe Kombëtare Shkencore
Titulli i punimit
Emri i revistës
Viti / Vëllimi / faqet
“ School family coorporation”
Konferenca Kombëtare e
2012
Shkencës „Java e
shkencës”.(2012). Prishtinë
Konferenca
2013/14
“Options and Opportunities
Nderkombetare e
in Drafting Research
KPPC-së:”Philosofy of
Questionnaires”
Science: Hoë seminal
Ëorks in Research
ethodology Shape our
Understendingof
Scienceand the
Interpretation of
Results”, Prishtine,
2013.
“Optimizimi i rolit të
shkollës në
bashkëpunim me
familjen”

Konferenca Kombëtare 2012/Nr1/13
e Fakultetit të
Shkencave Sociale në
Tiranë “100 vjet
shkencë e Pedagogjisë
dhe Psikologjisë”
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“ Researh and Education –
“School-family collaboration
Challenges Toëards the
toëards violence prevention in
Future”, Turqi
school pupils”
“Komunikimi- faktore i
Seminari Nderkombetare te
rendesishem ne optimizimin e
Gjuhës, Prishtinë.
bashkepunimit shkollefamilje”,
“Factors that influence a
Konferenca Nderkombetare –
greater involvement of the
Universiteti i Elbasanit
family in preventing violence
among students”
“The impact of ëelcoming
ICRAE/2013 ”Research and
families by school at school
education challenges toëards
level meetings to prevent
the future conference”.
violence among students”.
Publikime te tjera
Titulli i punimit
Emri i revistës
Atmosfera e kendeshme “Imedika”
familjare
Informimi i familjes nga “Imedika”
shkolla

2013

2012/Nr.31/1

2013

2013

Viti / Vëllimi / faqet
2010/Nr.9
2013/Nr.19

11. Përvoja e punës:
Data: 2001, tani
Vendi: Prishtinë
Emri i Institucionit: Departamenti i Pedagogjisë, Fakulteti i Edukimit, Universiteti i
Prishtinws
Pozita: Asistente
Përshkrimi: Organizoj ushtrimet nga lënda Metodologji e hulumtimit dhe
Hulumtimi dhe dhënave. Gjithashtu, organizoj ushtrimet në
nivelinMaster për lëndën Metodat e hulumtimit kualitativ dhe nga
lënda Metodat e hulmtimit kuantitativ analiza e të dhënave.
▪ Zhvillimi i planit dhe përmbajtjeve mësimore;
▪ Noftimi, këshillimi dhe ndihma ofruar studentëve me çështje të
caktuara akademike lidhur me metodologjinë e hulumtimit
shkencorë.
▪ Njohja e studentëve me fazat e hulumtimit shkencorë me të gjitha
karakteristikat dhe rëndësinë e zbatimit të tyre. Në fokus të veçantë
do të jetë aftësimi për planifikim të projektit të hulumtimit me tërë
elementet e tija.
-Të identifikoj faktorët ndikues ose përcaktues të parametrave
kërkimore.
▪ Aftësimi dhe përgatitja e studentëve për realizimin e hulmtimit
shkencor,
▪ Mbikëqyrja dhe vlerësimi i përparimit dhe suksesit të studentëve;
demonstrojne aftesi ne të shkruarit e punimit shkencor.
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▪ Vlerësimi i punimet e studentëve;
▪ Këshillohen studentët për përgatitjen dhe hartimin e planeve ideore
dhe operative të hulumtimit shkencor për problemet pedagogjike.
Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

2004/2013
Prishtinë
Fakulteti i Edukimit
Ligjeruese (bashkëpunëtore)
Gjatë këtyre viteve i kamë organizuar ligjëratat nga lëndët:
Menagjimi shkollës; Shkolla dhe familja; Strategjitë bashkëkohore
në arsim, ku dhe është punuar në këtë drejtim:
▪ Zhvillimi i planit dhe përmbajtjeve mësimore;
▪ Ndihmesa, këshillimi dhe informimi i studentëve me çështje të
caktuara akademike lidhur me menaxhimin e shkollës; njohja e
tyre me strategjite bashkëkohore në arsim dhe përkatitja e tre si
mësues për bashkëpunim me familjen.
▪ Trajnimi, aftësimi dhe përgatitja e studentëve për t’i menaxhim të
suksesshëm, aplikimin e strategjive bashkëkohore në mësim dhe
bashkëpunim efikas me familjen.
▪ Mbikëqyrja dhe vlerësimi i përparimit dhe suksesit të studentëve;
▪ Hulumtimi shkencor i çështjeve të përmendura pedagogjike.

Data: 2013, tani
Vendi: Prishtinë
Emri i Institucionit: Departamenti i Punës Sociale, Fakulteti Filozofik, Universiteti i
Prishtinës
Pozita: Asistente(bashkëpunëtore)
Përshkrimi:
- Zhvillimi i planit dhe përmbajtjeve mësimore;
- Aftësimi i studentëve dhe zhvillimi i shkathtësive të tyre për
zgjidhjen e problemeve statistikore.
-

Njohja e stdentët me fazat e hulumtimit shkencorë me të gjitha
karakteristikat dhe rëndësinë e zbatimit të tyre. Në fokus të
veçantë do të jetë aftësimi për planifikim të projektit të
hulumtimit me tërë elementet e tija.

-

Dhenia e njohurtë statistikore dhe metodologjike të
domosdoshme për studimin e problmeve masive pedagogjjke.

-

Aftësimi dhe përgatitja e studentëve për realizimin e hulmtimit
shkencor.
Mbikëqyrja dhe vlerësimi i përparimit dhe suksesit të
studentëve;
Vlerësimi i punimet e studentëve;

-
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13. Informata shtesë:
Shkathtësitë organizative dhe
kompetencat: ▪ Udhëheqje e punës edukativo arsimore me studentë me grupe prej 30100 pjesëmarrës.
▪ Shkathtësi në hulumtime kuantitative ne Shkenca Sociale
▪ Shkathtësi në hulumtime kualitative ne Shkencat Sociale
Shkathtësitë kompjuteri dhe ▪ Njohuri të mira të Microsoft Office ™
kompetencat: ▪ Njohuri në SPSS
Njohuri të mira në Exel
Shkathtësitë të gjuhës: (1 deri 5: 1vlerësimi më i ulët - 5 fluent)
Gjuha
Konverzimi
Shkrimi
Leximi
Shqipe
5
5
5
Angleze
4
4
5
Shpërblimet dhe
anëtarësimet:
Titulli: Student i dalluar- Fakulteti Filozofik- UP, 1997/98
Anëtare e Këshillit Shkencor të Institutit Pedagogjik të Kosovës
(2007/2010)
Anëtare e Akademisë Shqiptare të Shkencave Pedagogjike (2011-tani).
Përpiluese e testit të maturës nga lënda Edukatë Qytetare,
2004/2008
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