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PROGRAMI I VAZHDUAR I STUDIMIT DHE KUALIFIKIMIT PËR

“MËSUES NDIHMËS I NXËNËSVE
ME NEVOJA TË VEÇANTA”

UMB do të fillojë së afërmi zbatimin e Programit të vazhduar të studimit dhe kualifikimit për
“Mësues ndihmës i nxënësve me nevoja të veçanta”.
Programi synon të krijojë te pjesëmarrësit aftësi dhe kompetencë si në nivelin teorik ashtu edhe në atë
praktik, të cilat janë të domosdoshme për edukimin, trajnimin, mbështetjen dhe mirërritjen e nxënësve
me nevoja të veçanta në shkollat e zakonshme, por dhe në ato speciale.
Kush ka të drejtë të aplikojë: Kandidati aplikues duhet të zotërojë një diplomë të ciklit të dytë të studimeve në fushën e mësuesisë ose diplomë tjetër studimi të fituar brenda apo jashtë vendit, të vlerësuar
ekuivalente me të në fushën përkatëse ose në fusha të përafërta me programin për të cilin aplikon.
Kohëzgjatja & Forma e studimit
Programi zhvillohet në
4 muaj kalendarik /një semestër mësimor
dhe
ka 30 kredite ECTS.

Pedagogë të programit janë specialistë
të psikologjisë dhe pedagogjisë në UMB.
Me përfundimin e suksesshëm të programit,
pjesëmarrësit/mësues pritet të njohin dhe të
shohin në mënyrë kritike të gjitha çështjet
që kanë të bëjnë me arsimin dhe edukimin
special.

Plani mësimor përmban 6 lëndë të formimit të specializuar,
si dhe praktikën e drejtpërdrejtë në klasa, shkolla apo qendra
të edukimit special me nxënës të grupmoshave të ndryshme,
si më poshtë:
1. Karakteristikat psikologjike të fëmijëve me
nevoja të veçanta.					
2. Diagnoza dhe vlerësimi për edukimin e
fëmijëve me nevoja të veçanta.
3. Trajtimi i nevojave te veçanta te fëmijët-nxënës.
4. Mësimdhënia dhe të nxënët për fëmijët autikë.
5. Procedurat e edukimit për individët me
paaftësi fizike.
6. Ligjshmëria dhe sjelljet etike dhe profesionale
në trajtimin e fëmijëve me nevoja të veçanta.
7. Praktikë profesionale në institucione edukimi.

4 kredite
4 kredite
4 kredite
4 kredite
4 kredite
4 kredite
6 kredite

programet bachelor umb
Ekonomi - Financë Biznes - Turizëm Drejtësi Shkenca Politike Arkitekturë
Shkenca Kompjuterike Informatikë e Aplikuar Edukim Fizik dhe Sporte
Shkenca Sociale
Psikologji
Edukim
Marrëdhënie Ndërkombëtare
Komunikim Mjedis dhe efiçenca energjitike
Marketing
publicitet dhe PR
Industri kreative multimedia dhe komunikim
punë sociale
Menaxhim në turizëm
rekreacion dhe evente
Adresa:
Kampusi 1, Rruga e Kosovarëve, (pranë digës së Liqenit Artificial) Cel: +355 69 20 62 086 | +355 69 20 41 222
E-mail: info@umb.edu.al | admissions@umb.edu.al | Web: www.umb.edu.al
Kampusi 2, Rruga Frang Bardhi, Selitë | Cel: +355 69 20 67 247 | E-mail: mastersecretary@umb.edu.al |Web: www.umb.edu.al
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“MËSUES NDIHMËS I NXËNËSVE
ME NEVOJA TË VEÇANTA”

Vendi ku do të zhvillohet programi
Programi do të zhvillohet në mjediset mësimore të Kampusit të studimeve master të UMBsë në Selitë-Tiranë. Mësimi zhvillohet gjatë pasditeve të ditëve: Të mërkurë, të enjte, të
premte dhe të shtunën, përgjatë tre muajve, kurse muaji i fundit është praktikë e drejtpërdrejtë në institucione arsimore ose qendra të zhvillimit të fëmijëve me nevoja të veçanta.

Mundësi të punësimit
Të certifikuarit në këtë program formimi dhe kualifikimi mund të shërbejnë si mësues
ndihmës në institucione arsimore publike, private, në institucionet e përkujdesit social,
qendrat e zhvillimit, institucione në nivel lokal pranë njësive të hartimit të politikave dhe
shërbimeve sociale, organizata jofitimprurëse ose organizata të shoqërisë civile etj.

Certifikata e Kualifikimit që lëshohet nga UMB njihet nga MASR.
Organizimi i Programit të Studimit dhe Kualifikimit
1.
2.
3.
4.
5.

Cikli i studimit: Program i Studimit të Formimit të Vazhduar dhe Kualifikimit
Emërtimi i Certifikatës: “Mësues ndihmës për nxënësit me nevoja të veçanta”
Kohëzgjatja e Programit të Studimit të Vazhduar dhe Kualifikimit: 4 muaj
ECTS total : 30 ECTS (Kredite të transferueshme për studime master)
Forma e zhvillimit të programit: Me kohë të plotë

Çfarë garanton Programi i Studimit?
Programi i studimit garanton formim dhe kualifikim profesional,
në përputhje me tregun e punës së fushës së mësuesisë dhe nevojat
për mësues ndihmës.
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