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      Në kuadrin e Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim (PKKZH) dhe si pjesë e 

Zhvillimit të Kërkimit Shkencor në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, në 

Universitetin ”Aleksander Xhuvani” të Elbasanit, do të zhvillohet Konferenca 

Ndërkombëtare multi-disiplinare me titull ”Edukimi për Qytetari Demokratike në 

Shekullin e Ri” që do të mbahet më 5-6 Dhjetor 2014. 

 

Tematikat kryesore të konferencës do të jenë:  

 

1. Demokracia dhe edukimi, projekti i shekullit të XXI. 

2. Paradigmat e qytetarisë dhe të edukimit të qytetarisë demokratike; fushat dhe 

përbërësit e edukimit të qytetarisë demokratike. 

3. Globalizimi e mondializimi/kozmopolitanizimi; problemet e edukimit patriotik,  

global e multikuluror.  

4. Shkolla dhe problemet e edukimit të qytetarisë demokratike, aspekte kurrikulare, 

të standardeve e kompetencave.  

5. Kompetencat qytetare demokratike dhe jeta qytetare. 

6. Edukimi i lirive dhe të drejtave të njeriut. 

7. Probleme të mësimdhënies për qytetarinë demokratike dhe kroskurrikulën e saj në 

arsimin parauniversitar dhe atë universitar. 

8. Tekstet mësimore, tekstet e mësuesit dhe burimet e informacionit në funksion të 

kurrikulës së edukimit të qytetarisë demokratike. Teknologjitë elektronike e 

dixhitale dhe edukimi i qytetarisë demokratike; përdorimi i tyre dhe efektet në këtë 

proces (kompjuteri, e-edukimi, softet, informacioni, etj) 

9. Përgatitja e mësuesve me kompetencat e duhura për një mësimdhënie të 

suksesshme në fushën edukimit të qytetarise demokratike dhe kualifikimi i 

mësuesve në shërbim.  

10. Shkolla si qendër komunitare dhe e realizimit të aftësive qytetare demokratike. 

11. Etika profesionale e mësuesit dhe lidershipi demokratik në arsim. 

12. Marrëdhëniet e ndërsjellta të informacionit, dijes dhe demokratizimit të shoqërisë. 

Përpunimi ideologjik i informcionit dhe manipulimi i mendjes.  

13. Edukimi moral; vlerat morale e ato qytetare; edukimi i vlerave në një shoqëri 

diverse. 

14. Kualifikimi  e rikualifikimi i mësuesve në fushën e qytetarisë demokratike dhe 

mësimdhënies së saj.  

15. Aspekte të tjera relevante.  

 

          Edukimi  i sotëm ka nevojë për një kërkim cilësor dhe sasior për të siguruar 

zhvillim të vazhdueshëm të njohurive  dhe aftësive qytetare, praktikave sociale dhe 

qëndrimeve e pjesëmarrjes politike. Të angazhuar në proces kërkimi, projektimi e 

implementimi të një vizioni bashkëkohor në përgatitjen e mësuesve e specialistëve të 

fushës se edukimit të qytetarisë demokratike për më shumë se dy dekada, kemi sot jo 

vetëm mundësinë, por edhe nevojën e natyrshme të reflektojmë për çfare kemi ndërtuar 
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deri sot në UE. Krahasimi dhe përballja me vizionet dhe përvojat e tjera, shqiptare, 

europiane e më gjerë, do të na orientojë më mirë të rishikojmë, rikonceptojmë e 

dimensionojmë punën në t ardhmen, me një vizion të shekullit të XXI. 

 

                Në konferencë ftohen të marrin pjesë akademikë, specialistë dhe punonjës 

kërkimorë në fushën e edukimit të qytetarisë demokratike, shkencave sociale, politike, 

ekonomike, psikologjike e të edukimit, si dhe personalitete të politikës, pushtetit lokal, 

përfaqësues të institucioneve të interesuar dhe kontribuese në edukimin e qytetarisë 

demokratike. Në konferencë ftohen përfaqësues të institucioneve ndërkombëtare që kanë 

mbështetur punën tonë për ngritjen e degës që përgatit mësues e specialistë të Edukimit të 

qytetarisë demokratike si dhe implementimin e lëndëve të kësaj fushe në programet e tjera të 

studimit e degë të tjera. Shkëmbimi i ideve dhe përvojave të ndryshme të përfaqësuesve nga 

shtete dhe kultura të ndryshme është një komponent dhe njeherazi synim i kësaj konference. 

Kjo konference ndërkombëtare është në vijim të konferencave, seminareve dhe workshopeve 

të mëparshme të studiuesve të Arsimit të Lartë në Shqipëri, e cila organizohet nga Fakulteti i 

Shkencave të Edukimit, të Universitetit të Elbasanit, në bashkëpunim me:  

 

a) Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve 

b) Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës 

c) Ruhr-Universität Bochum 

d) Universita degli Studi Roma Tre  

 

Objektivat e kësaj konference janë: 

1. Konferenca do të mbahet në 5-6 Dhjetor, 2014 dhe do të synojë krijimin e një forumi 

ku profesionistë, studiues, politikëbërës të shkëmbejnë rezultate të eksperiencës së tyre 

gjatë përpjekjeve për zhvillimin e koncepteve dhe parimeve te edukimit per qytetari. 

 

2. “Edukimi për qytetari demokratike” nënkupton edukimin, trajnimin, ngritjen e 

vetëdijes, informimin, praktikat dhe veprimtaritë që ato synojnë përmes pajisjes së 

nxënësve me njohuri, aftësi, qëndrime dhe sjellje që i  aftësojnë dhe i fuqizojnë ata për 

të ushtruar dhe për të mbrojtur të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre në shoqëri, për të 

vlerësuar diversitetin dhe për të luajtur një rol aktiv në jetën demokratike, për 

mbrojtjen dhe përparimin e demokracisë dhe të shtetit të së drejtës.  

3. Të nxënit në fushën e edukimit për qytetari demokratike dhe për të drejtat e njeriut 

është një proces që zgjat gjatë gjithë jetës. Të nxënit e efektshëm në këtë fushë kërkon 

përfshirjen e një numri të madh vendimmarrësish, si: politikbërës, specialistë arsimi, 

nxënës, prindër, institucione dhe, autoritete arsimore, punonjës civilë, organizata jo 

qeveritare, organizata rinore, media dhe publiku i gjerë. 

4. Organizatat jo qeveritare dhe ato rinore duhet të japin ndihmesën e tyre të rëndësishme 
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për edukimin për qytetari demokratike dhe për të drejtat e njeriut, në mënyrë të 

veçantë përmes arsimit jo formal dhe atij informal dhe në të njëjtën kohë t’u jepet 

mundësia dhe mbështetja e duhur për ta bërë këtë ndihmesë realitet. 

5. Praktikat dhe veprimtaritë e mësimdhënies dhe të nxënit duhet të ndjekin e të nxisin 

vlerat dhe parimet demokratike dhe të të drejtave të njeriut; në mënyrë të veçantë, 

qeverisja e institucioneve arsimore, përfshirë këtu edhe shkollat, duhet të pasqyrojë 

dhe të zhvillojë vlerat e të drejtave të njeriut dhe fuqizimin politik e pjesëmarrjen 

aktive të nxënësve, të stafit arsimor dhe të aktorëve të tjerë si prindërit etj. 

6. Përbërës thelbësor i të gjithë edukimit për qytetari demokratike dhe për të drejtat e 

njeriut është zhvillimi i kohezionit shoqëror, i dialogut ndërkulturor dhe vlerësimi i 

diversitetit dhe i barazisë, duke përfshirë këtu edhe barazinë gjinore. Për këtë qëllim, 

është e rëndësishme të zhvillohen njohuri, aftësi vetjake dhe shoqërore që do të 

pakësojnë konfliktet, do të rrisin vlerësimin dhe mirëkuptimin e ndryshimeve ndërmjet 

grupeve etnike dhe fetare, do të ndërtojnë respektin e ndërsjellë për dinjitetin njerëzor 

dhe vlerat e përbashkëta, do të nxisin dialogun dhe mospërdorimin e dhunës në 

zgjidhjen e konflikteve dhe të mosmarrëveshjeve.  

7. Të rrisë komunikimin e ideve, përvojave, informacionit në funksion të përmirësimit të 

punës në të gjitha ciklet e nivelet e shkollimit dhe të mundësojë një intership real e të 

domosdoshëm, të pedagogëve e të studentëve (ndëruniversitar, brenda e jashtë vendit) 

 

Konferenca do të përbëhet nga keto komponentë:  

 

1. Prezantime të profesionistëve të fushës, studiuesve, politikëbërësve, përfaqësues të 

institucioneve shtetërore apo organizatave të tjera në fusha me interes për 

konferencën. 

2. Prezantime të studimeve për doktoraturë.  

3. Prezantime te punimeve te studenteve 

 

Konferenca do të ketë në dispozicion një komision për te vlerësuar abstraktet dhe punimet, 

drejtuesit e moderatoret e seancave, përgatitjen e proccedings, si dhe për të bërë rekomandime 

për studentët bachelor, studentët e Masterit Profesional dhe të atij shkencor, studentë 

doktorantë që janë në fund  të punës së tyre kërkimore. 

Si pjesëmarrës në konferencë ftohen profesionistë, akademikë, studentë doktorantë dhe 

studentë të tjerë nga Evropa e përtej. Autoritetet shkencore të kontaktuar në pamundësi të 

ardhjes do të marrin pjesë nëpërmjet videokonferencës. 
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Konferenca do të zhvillohet më 5-6 Dhjetor 2014, në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, 

Universiteti i Elbasanit, Shqipëri. 

 

Data te rendesishme: 

 

Afati i dorëzimit të abstraktit – 10 Tetor, 2014. 

Konfirmimi i pranimit të abstraktit – 15 Tetor, 2014 

Afati i dorëzimit të punimit të plotë: 

- Shqip – 31 Tetor 2014 

- Anglisht – 31 Tetor 2014 

Format e prezantimit: 

- Prezantim personal 

- Prezantim me poster 

- Prezantimi virtual 

Publikimi : 

- Procceding  

- Buletini shkencor i UE 

- Botimi  me factor impact 

Tarifat : 

- Botimi në proceding – 50 EUR 

- Buletini shkencor i UE – 70 EUR 

- Botimi me factor impact – 100 EUR 

 

Udhëzimet për Abstraktin 

 

Abstrakti duhet të përshkruajë shkurtimisht punën që do të diskutohet në artikull dhe të 

japë një përmbledhje koncize të gjetjeve.  

 

Kërkesat kryesore mbi abstraktin: 

 Titulli: Titulli i abstraktit duhet të jetë 12, Times New Roman, bold.  

 Emri i autorit: emri i plotë i autorit (autorëve), institucioni,  dhe adresa e-mail.  

 Përmbajtja: abstrakti duhet të jetë me gërma 12-she, jo bold, hapësirë single Times 

New Roman dhe duhet të jetë deri 300 fjalë i gjatë.  

 Fjalët kyç: Fjalët kyç duhet të jenë Times New Roman, gërma 12-she. 

 Formati: Abstraktet duhet të dorëzohen në format Microsoft Word (.doc ose .docx). 

 

Në fund, Fakulteti i Shkencave të Edukimit kërkon një biografi të shkurtër së bashku me 

abstraktin. Biografia nuk duhet të jetë më shumë se 100 fjalë.  
 

Udhëzimet për Artikullin 

Pjesëmarrësit e konferencës duhet të ndjekin stilin APA në shkrimin e artikullit. Udhëzimet APA 

japin sqarim të vlefshëm në të gjitha aspektet e procesit të shkrimit, që nga etika e autorësisë deri 

në zgjedhjen e fjalëve që ul më mirë paragjykimet në përdorimin e gjuhës.  
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Udhëzimet e përgjithshme APA:  

 Anët: 1’ në të gjitha anët  

 Madhësia dhe lloji i germës: 12-she. Times New Roman   

 Hapësira mes rreshtave: hapësirë dyshe në të gjithë artikullin, duke përfshirë titullin, 

abstraktin, trupin e dokumentit, referencat, shtojcat, shënimet në fund të faqes, tabelat 

dhe figurat.  

 Hapësira pas pikëzimit: një hapësirë pas presjes, kolonës dhe gjysmëkolonës brenda 

fjalisë. Dy hapësira pas shenjës së pikëzimit që mbaron fjalinë.  

 Renditja: E renditur majtas (duke krijuar anë jo të njejtë djathtas)  

  Dhëmbëzimi i paragrafit: 5 hapësira 

  Numërizimi i faqeve: numri i faqeve është lart në qoshen e djathtë të çdo faqeje. 

Renditja e faqeve: faqja e titullit, abstrakti, trupi i artikullit, referencat, shënimet në fund të 
faqes, figurat, shtojcat. 

Per çdo komunikim lidhur me artikujt, abstraktet, lajmërimet për pjesëmarrje, pagesat, për çdo 

pyetje që mund të keni etj, mund të komunikoni edhe në adresën e E-mail të konferencës 

civiceducation14@gmail.com 

Grupi organizativ: 

Prof. Dr. Vilson Kuri                               Dekan i Fakultetit te Shkencave te Edukimit 

Prof. Dr. Prof. Roland Gjini                    Dekan i Fakultetit te Shkencave humane, UE 

Dr. Arben Haxhiymeri                             Përgjegjës i Departamentit të Edukimit Qytetar 

Dr. Florinda Tarusha                               Përgjegjëse e Departamentit të Metodologjive, UE 

Dr. Yllka Plasari (Myftiu)                        Departamenti i Edukimit qytetar, UE 

Dr. Vladimir Shakaj                                 Departamenti i Edukimit qytetar , UE 

Dr. Armand Shingjergji                           Departamenti i Edukimit qytetar , UE 

Dr. Elisabeta Osmanaj                             Departamenti i Edukimit qytetar , UE 

Grupi shkencor i konferences: 

Prof. Dr. Vilson Kuri,            Dekan i Fakultetit të Shkencave të Edukimit 

Prof. Dr. Nora Malaj,             Ministria e Arsimit dhe Sporteve 

Prof. Dr. Nilkoleta Mita,        Fakulteteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës 

Prof. Dr. Erlehta Mato,          Fakulteteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës 

Prof. Dr. Mario de Matteis,    Ruhr-Universität Bochum, Johann-Gottfried-Herder-Dozent, 
Universität Tirana (Al), Universität A. Xhuvani, Elbasan (Al),  Südesteuropäische Universität 
(SEEU), Tetovo (Mk). 

mailto:civiceducation14@gmail.com
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Verantwortlicher Herausgeber der wissenschaftlichen Reihe “Albanische Universitätsstudien“, 
Athena-Verlag, Oberhausen (D) 

Dr. Valentina Xhafa                Zv/Dekane e Fakultetit të Shkencave të Edukimit 

Prof. Dr. Adrian Papajani,      Përgjegjës i Departamentit të Shkencave Sociale  

Dr. Arben Haxhiymeri             Përgjegjës i Departamentit të Edukimit Qytetar 

Prof. Ordinario Gaetano Dammacco, Universita degli studi “Aldo Moro” di Bari, 

Dipartimento di Giurisprudenza 

Gaetano Roberto Filograno,  Universita degli studi “Aldo Moro” di Bari, Dipartimento di Studi 

aziendali e giusprivatistici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


