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Adresa:                                         Murgë-Skënderaj 

Telefoni:                                       044 732 698 / 049 385 769 
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Arsimimi:                                Fakulteti  Filozofik UP-Dega: Pedagogji e Përgjithshme/Bachelor                             

                                                      Fakulteti  Filozofik UP-Dega: Pedagogji e Përgjithshme/Master  

Përsosja profesionale                  Trajner i Certifikuar    

Përvoja e Punës: 

Mësimdhënës në shkollën fillore dhe të mesme të ulët “Kuvendi i Drenicës’’, prej vitit shkollor 

2010/2011 deri më 10.02.2014 

MË date: 10.02.2015, të vitit shkollor 2014/2015, emërohet Pedagog shkolle, (Këshilltar Pedagogjik), i 

shkollave fillore dhe të mesme të ulëta ’’Femi Rama’’, Likoc, ’’Malush Ahmeti’’, Rezallë dhe “Kuvendi i 

Drenicës”, në Abri të Poshtme-Skënderaj, të cilën detyrë e ushtron aktualisht. 

Në vitin akademik 2018/2019 është asistent i angazhuar për grup lëndësh nga Pedagogjia në 

Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” në Fakultetin e Edukimit. 

Në vitin 2007/2008 u regjistrua si student i rregullt në Fakultetin Filozofik, Dega e Pedagogjisë së 

përgjithshme. Ishte student i dalluar në studime dhe aktivist, ku për tri vite më radhë ishte bartës i listës 

studentore për departamentin e pedagogjisë në organizatën “Paqja Studentore”. Pasi ishte student i 

dalluar dhe me vyrtyte të larta etike e profesionale, atij nga këshilli i profesorëve të degës së Pedagogjisë 

ju dha e drejta e diplomimit të parakohshëm dhe më: 30.06.2010 mbron me sukses temën e diplomës, dhe 

merr titullin Bachelor i Pedagogjisë së përgjithshme. Në bazë të suksesit të arritur, ai në vitin Akademik 

2010/2011, u punësua si mësues klasor në vendlindje. Po në të njëjtin vit Akademik, pra në 2010/2011, 

me kërkesën e departamentit dhe vet shefit të degës së Pedagogjisë, si dhe me vetë dëshiren e tij, Ai i 
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regjistroi studimet posdiplomike të shkallës së tretë, i veçuar student me tipare të dalluara nga ana socilae 

e menaxhuese. Atij nga ana e grupit dhe profesorëve iu besua detyra e kryetarit të grupit, të cilën edhe e 

mbajti me përpikëri të lartë etike e profesionale për dy vite me radhë. Në prill të vitit 2011/2012 me një 

afat rekord përfundoi me sukses të gjitha provimet e parapara sipas planit dhe programit të nivelit master 

në departamenitin e Pedagogjisë së përgjithshme dhe më: 21.03.2013 mbron temën me titull: “ 

Menaxhimi i klasës së parë me numër standard dhe me numër të madh të nxënësve ,, tema i është 

vlerësuar me notën 9,  nga mentorja dhe anëtarët e komisionit i është dhënë e drejta për botim.  

Njihet si një nga trajneret më me përvojë nga fusha e Pedagogjisë, ku edhe është i Certifikuar si Trajner, 

nga organizata Basic Education Program, (BEP-USADID), për trajner me bazë në shkollë (fasilitues), kjo 

pasi ai gjatë ndjekjes ishte mjaft aktiv ku pasi bëri prezantimin me sukses të ekspozesë, atij ju dha titulli 

trajner mësuse dhe ju kërkuan planet ditore për botim.   

Psai ka treguar suksese të mëdha në punë me nxënës, edhe si mësimdhënës, por edhe tashmë në cilësinë e 

bashkëpunëtorit profesional si: Pedagog Shkolle, njihet si inteletual, i cili gëzon respekt të veçantë ku 

është i afërt me kolegët dhe shumë bashkëpunues, në të tria shkollat ku aktualisht e ushtron detyrën e  

Pedagogut. 

 Ai ka përvojë në mbajtjen këtyre trajnimeve:  

- Vlerësimi Formativ, 

- Menaxhimi i klasës,  

- Roli, rëndësia dhe punët e detyrat punuese të pedagogut në shkollë, 

- Informimi dhe orientimi professional.  

- Edukimi gjithpërfshirës  

- Mësimdhënia e orjentuar kah nxënësi 

Marrë për bazë kapacitetet e tij profesionale, mbi punimet shkencore sidomos atë të disertacionit të tezës 

së masterit, ai njihet si një nga teoricientët dhe metodicientët, që njeh në thelb metodologjinë tradicionale, 

dhe atë bashkëkohore. 

Përveç punimeve në revista të ndryshme me karakter pedagogjik si dhe doracakut në bashkëautorsi, për 

Informim dhe Orientim Profesional, Ai është pasionues i shkrimeve letrare, ku vlenë të cekën dy botimet 

e tregimeve të fundit, të cilat janë vlërsuar, komentuar, e botuar nga ’’Portali Shkollor’’, në shtetin amë 

Shqipëri. 

Trajnimet e ndjekura: 

“Teknikat e mësimdhënies aktive”, Trajnim i udhëhequr nga OJQ TEMA, 12  

“Qeverisja demokratike e shkollave”, Pjesë e projektit të financuar nga BE. 

“Interkulturalizmi dhe Procesi i Bolonjes (IPB), drejtuar dhe zbatuar nga Këshilli i Evropës, gjithsejt 30 

orë kredi. 

’’Vlerësimi Formativ’’, Basic Education Program 

ECDL-M2, M3,( Programi për përdorimin e PC). Etj. 



“Edukimi gjithpërfshirës” QRPS 60 orë kredi. 

“Mësimdhënia e orjentuar kah nxënësi” QRPS 60 orë kredi. 

“Perdorimi i teknologjisë në mësimdhënie” QRPS 60 orë kredi. 

 

 

 

 


