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Më 2 shkurt 2012, IGJK ka 

realizuar tryezën e diskutimeve 

nga lëmia penale me temë 

“Matja dhe Caktimi i 

Dënimit”. 

  

Analizimi i çështjeve praktike 

që kanë të bëjnë me kriteret për 

matjen e dënimit, rrethanat le-

htësuese dhe rënduese, rregul-

lat e përgjithshme për zbutjen 

dhe ashpërsimin e dënimit, 

zbutja e dënimit si dhe ashpër-

simi i dënimit për recidivizëm 

të shumëfishtë ishte qëllimi i 

këtij trajnimi.  

  

Objektivat kryesore të këtij 

trajnimi ishin: 
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 Dallimi i kritereve 

kryesore për matjen e 

lartësisë së dënimit; 

 Interpretimi dhe ap-

likimi i drejtë i dis-

pozitave ligjore lidhur 

me rrethanat rënduese 

dhe lehtësuese, si dhe 

cilësitë personale  të 

kryesit të veprës pe-

nale; 

 Përcaktimi i rasteve 

kur mund të zbutet 

dënimi ndaj  kryerësit 

të veprës penale; 

 Identifikimi i rre-

thanave në të cilat 

mund të zbutet dënimi 

ndaj kryesit të veprës 

penale;  

 

Pjesë e diskutimeve gjatë 

kësaj tryeze ishin edhe rastet 

nga praktika gjyqësore dhe 

shkëmbimi i përvojave me 

qëllim të eliminimit të  dile-

mave të cilat shfaqen në prak-

tikë.  

Përfitues  të këtij  trajnimi 

ishin gjyqtarë dhe  prokurorë 

nga të gjitha regjionet e Kos-

ovës.  

 

Përmbajtja 

 

1. Aktivitetet  nga 

Programi i 

Vazhdueshëm për 

Arsimim Ligjor 

(PVAL) 

 

2. Aktivitetet  nga  

Programi i 

Trajnimeve për 

Avancim (PTA) 

 

3. Aktivitetet nga 

Programin Fillestar 

për Arsimim Ligjor 

( PFAL) 

 

4. Aktivitetet tjera 

 

 

 

 

 

Ne nuk bëjmë 

drejtësi 

Ne e bëjmë 

drejtësinë më 

të mirë 

1. Aktivitetet  nga Programi i Vazhdueshëm 

për Arsimim Ligjor (PVAL) 

 Tryezë diskutimesh: Penale -

Matja dhe caktimi i dënimit 

IGJK 

Adresa: Lagja e 

Spitalit,  

Rr.“Muharrem Fejza” 

p.n. Prishtinë, 

Republika e Kosovës 

http://igjk.rks-gov.net  
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Më 06 deri 10 shkurt 2012, IGJK në kuadër të 

programit të vazhdueshëm për arsimimin ligjorë 

dhe atij për avancim, në bashkëpunim me Pro-

gramin e Binjakëzimit (EU-LER), mbajti një 

trajnim pesëditor me temë: “E drejta evropiane 

në praktikë-Hyrje dhe përqendrim në të drejtën 

civile”.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte ngritja e ka-
paciteteve të gjyqtarëve lidhur me të drejtën e 
BE si dhe strukturën e saj organizative, me 
theks të veçantë në fushën civile. 

 

Objektivat kryesore të këtij trajnimi ishin: 

 

 Njohja  dhe interpretimi i të drejtës së 

BE-së dhe burimeve të sajë; 

 Dallimi i rolit të institucioneve të Bash-

kimit Evropian, Këshillit Evropian dhe 

Këshillit të Evropës; 

 Kuptimi i rolit të Gjykatës Evropiane të 

Drejtësisë në Luxemburg; 

 Shpjegimi i rolit dhe funksionit të 

Gjykatës Evropiane për të Drejtat e 

Njeriut në Strasburg. 

 Dallimi në mes Gjykatës Evropiane të Dre-

jtësisë në Luxemburg dhe Gjykatës Evropi-

ane për të Drejtat e Njeriut në Strasburg. 

 Interpretimi i rregulloreve dhe direktivave 

evropiane dhe ndikimi në ligjet vendore. 

 Përdorimi i rasteve të Gjykatës Evropiane të 

Drejtësisë në Luxemburg në praktikën ven-

dore. 

 

Në këtë trajnimi u trajtuan çështjet lidhur me të dre-

jtën e BE-së, historikun dhe parimet e saj, strukturën 

organizative të BE-së, lidhja ne mes të drejtës së BE

-së dhe KEDNJ, Gjykata e Drejtësisë e BE-së si dhe 

u demonstruan raste nga praktika gjyqësore e kësaj 

gjykate dhe gjykatave nacionale.  

 

Ky trajnim u realizua nga trajnues ndërkombëtar dhe 

vendor të përgatitur për të realizuar trajnimet nga e 

drejta e BE-së.  

 

Përfitues të këtij trajnimi ishin gjyqtarët nga lëmia 

civile të të gjitha niveleve, gjyqtarët për kundërva-

jtje, si dhe gjyqtarët që për herë të parë e ushtrojnë 

funksioni e tyre dhe ata që janë avancuar në funk-

sion.  

Trajnim-civile 

 E drejta evropiane në praktikë - Hyrje dhe përqendrim në të drejtën civile  



Tryezë diskutimesh-civile 

Ndërmjetësimi  IGJK/SEAD 
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Më 14 shkurt 2012, IGJK në bashkëpunim me USAID/SEAD (Programi për Sistemin e Përm-

barimit të Marrëveshjeve dhe Vendimeve), organizoi tryezën e diskutimeve me temën 

“Ndërmjetësimi”.  

 

Qëllim i tryezës ishte sqarimin e parimeve dhe të dispozitave të cilat rregullojnë 

ndërmjetësimin sipas Ligjit për Ndërmjetësimin e në veçanti raportin në mes të ndërmjetësimit 

dhe mekanizmave tjerë për zgjidhje alternative të kontesteve, dispozitave ligjore kombëtare 

dhe ndërkombëtare për ndërmjetësim, pasojave ligjore nga detyrimi për ndërmjetësim, mar-

rëveshja për ndërmjetësim dhe efektet ligjore të saj si dhe roli dhe përgjegjësia e 

ndërmjetësuesve.  

 

Objektivat më të rëndësishme të këtij trajnimi ishin: 

 

 Të zbërthejnë nocionin e “konfliktit” dhe llojet e ndryshme të tij; 

 Të zbatojnë “zgjidhjet alternative të kontesteve” dhe format e ndryshme të tyre; 

 Të njohin përparësitë dhe mangësitë e ndërmjetësimit; 

 Të kuptojnë mirë “ndërmjetësimin” dhe llojet e ndryshme të ndërmjetësimit. 

 Të kuptojnë dhe zbatojnë rregullat e konfidencialitetit ashtu siç është parashikuar në 

Ligjin për Ndërmjetësim duke krahasuar këto me dispozitat e ngjashme  të përcaktuara 

në Ligjin model të UNCITRAL-it dhe në Direktivën 2008/52 EC. 

 Të shpjegojnë rolin e ndërmjetësuesit në procesin e ndërmjetësimit. 

 Të zbërthejnë strukturën dhe përgjegjësitë e Komisionit për Ndërmjetësim. 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin gjyqtarë të të gjitha niveleve dhe nga të gjitha regjionet e 

Kosovës. 
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Më 16 shkurt 2012, IGJK në kuadër të 

Programit të Vazhdueshëm për Ar-

simim Ligjor, organizoi tryezën e 

diskutimeve me temë “Adoptimi”.  

 

Qëllimi dhe fokusi i diskutimeve në 

këtë tryezë ishte trajtimi i institutit të 

adoptimit si njëri prej formave të 

mbrojtjes së fëmijëve pa kujdes 

prindëror, roli i organit të kujdestarisë 

në procedurën e adoptimit dhe kushtet 

të cilat duhet të plotësohen për the-

melimin e adoptimit në pajtim me 

dispozitat ligjore.  

Objektivat e kësaj tryeze ishin që gjy-
qtarët pas përfundimit të tij  të jenë në 
gjendje që: 

 

 Të zbatojnë në mënyrë profesion-
ale dispozitat ligjore në fuqi dhe 
konventat ndërkombëtare që janë 
të zbatueshme  

në Republikën e Kosovës në 

procedurën e adoptimit të 

fëmijëve; 

 

 Të  dallojnë kushtet për 

themelimin e adoptimit dhe 

mënyrat e shuarjes së adop-

timit; 

 Të kuptojnë përbërjen e 

kërkesës për themelimin e 

adoptimit; 

 

 Të përpilojnë vendime 

cilësore pas përfundimit të 

procedurës mbi themelimin e 

adoptimit; 

 Të dallojnë më drejt 

rëndësinë e interesit të 

fëmiut në procedurën e 

adoptimit, rolin e organit të 

kujdestarisë; 

 Të aplikojnë format e 

bashkëpunimit më efikas me 

Qendrat për Punë Sociale; 

 

 Të avancojnë njohuritë 

lidhur me procedurën e 

adoptimit me element 

ndërkombëtar. 

Gjatë kësaj tryezës vëmendje e 

veçantë iu kushtua rasteve kur 

vendoset për fëmijët e brakti-

sur, si kategori më e ndjeshme 

pa kujdes prindëror dhe u anal-

izuan raste nga praktika gjy-

qësore duke këmbyer përvoja 

nga gjykatat e regjioneve të 

ndryshme. 

Përfitues të kësaj tryeze ishin 

gjyqtarë të gjykatave ko-

munale dhe atyre të qarkut nga 

të gjitha regjionet e Kosovës. 

 

 

Tryezë Diskutimesh-civile: Adoptimi   



Tryezë diskutimeshTryezë diskutimesh: Paraburgimi përfshirë paraburgimin në procedurë të 

shkurtër dhe masat e tjera të sigurimit të pranisë së të pandehurit në 

procedurë 
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Më 23 shkurt 2012, IGJK ka 

realizuar sesionin trajnues nga 

lëmia penale, me temën e lartpër-

mendur.  

 

Çështjet e trajtuara në këtë tra-
jnim ishin ato që kanë të bëjnë 
me paraburgimin duke filluar 
nga kërkesa e prokurorit publik 
për caktimin, vazhdimin  dhe 
heqjen e paraburgimit duke  
përfshirë edhe  paraburgimin në 
procedurën e shkurtër.  

 

Njëkohësisht përmbajtja, forma, 
arsyetimi i aktvendimit për 
paraburgim, procedura për 
marrjen e këtij aktvendimi dhe 
ankesa kundër  

 Të njohin  procedurën 

që duhet ndjekur proku-

rori dhe gjyqtari i pro-

cedurës paraprake rreth 

paraburgimit; 

 

 Të arsyetojnë më mirë 

a k t v e n d i m e t  p ë r 

paraburgim;  

 

 Të dallojnë  specifikat e 

paraburgimit dhe ma-

save tjera për sigurimin  

e pranisë së të pande-

hurit në procedurë; 

 

Përfitues të kësaj tryeze ishin 

gjyqtarë dhe prokurorë nga të 

gjitha nivelet dhe nga të gjitha 

regjionet e Kosovës. 

aktvendimit për paraburgim ishin 
çështjet  e analizuara në kuadër 
të sesionit trajnues.  

 

Paralelisht me diskutimin e 

këtyre temave, u bë edhe 

vështrimi i rasteve nga praktika 

si dhe shkëmbimi i përvojave 

përmes diskutimeve interaktive 

me qëllim të eliminimit të dile-

mave dhe paqartësive  të cilat 

shfaqen në praktikë. 

 

Objektivat e kësaj tryeze ishin  

që pjesëmarrësit pas përfundimit 

të tij të janë në gjendje që:  

 

 Të identifikojnë se  për 

të cilat  raste  mund të 

caktohet  paraburgimi;  

Më 20 shkurt 2012, IGJK nё bash-

këpunim me projektin e USAID/

SEAD, Sistemi i Përmbarimit të Mar-

rëveshjeve dhe Vendimeve në Kosovë 

organizoi trajnimin me temën e lart-

shënuar. Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

që pjesëmarrësve tu ofrohen njohuri 

të përgjithshme për Kon-

ventën e Kombeve të Bash-

kuara për Shitjen Ndërkom-

bëtare të Mallrave, e aplikue-

shme edhe në Republikën e 

Kosovës. 
Gjatë këtij trajnimi u trajtuan 
çështjet në lidhje me; mjetet 
juridike të blerësit, ruajtjen e 
kontratës dhe shmangien e 
dëmeve, zbatimin e detyrimit 
përfshirë kërkesat e përgjith-
shme, zëvendësimin e mallit, 
e drejta për të kërkuar ri-
parimin e dëmit, kërkesën e 
përgjithshme për përm-
bushje, barrën e provës, anu-
limin e kontratës, zbritjen e 
çmimit, dëmet, detyrimet  

e blerësit, kalimin e rrezikut 

dhe mjetet juridike të shitësit. 

 

Trajnimi u zhvillua në formë të 

diskutimit interaktiv, duke u 

shoqëruar edhe me shembuj 

dhe raste nga praktika gjy-

qësore, me qëllim që të 

pjesëmarrësit të njihen me 

efektin e KSHNM në të drejtën 

dhe praktikën vendore. 

 

Përfitues ishin gjyqtarët dhe 

prokurorët nga të gjitha regjio-

net e Kosovës të nivelit ko-

munal dhe ata nga gjykatat për 

kundërvajtje. 

Trajnim-civile 

Konventa e Kombeve të Bashkuara për Kontratat për Shitjen Ndërkom-

bëtare të Mallrave - KSHNM    IGJK/SEAD 



Më 3 shkurt 2012, IGJK në 

kuadër të Programit për Pro-

fesionistët tjerë në kuadër të 

sistemit gjyqësor e proku-

rorial, ka realizuar ciklin e 

parë të trajnimit nga moduli 

për bashkëpunëtorët profe-

sional. 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte 

që bashkëpunëtorëve profe-

sional tu ofrohen njohuri më 

të detajuara për veprimtarinë 

e tyre profesionale në sis-

temin gjyqësor dhe proku-

rorial të Kosovës. 

 Objektivat kryesore 

të këtij trajnimi 

ishin:të kuptuarit e 

rolin të bash-

këpunëtorëve profe-

sional; 

Faqe 7 
BULETINI 

pavarësia dhe paanësia e gjy-

qësorit dhe raportet në mes 

organeve të judikaturës dhe 

pushtetit legjislativ dhe ekze-

kutiv. 

Gjatë trajnimit pjesëmarrësit 

patën rastin që përmes punëve 

në grupe të demonstrojnë 

njohuritë e tyre në përpilimin 

e llojeve të ndryshme të 

aktvendimeve si; aktvendimit 

për fillimin e hetimeve, 

aktvendimit për shpalljen e 

personit të zhdukur si të vde-

kur dhe lloje tjera të aktvendi-

meve nga Ligji për Proce-

durën Jokontestimore. 

Përfitues ishin bash-

këpunëtorët profesional të 

gjykatave dhe prokurorive të 

Kosovës të të gjitha niveleve. 

2. Aktivitetet  nga  Programi i Trajnimeve për Avancim (PTA) 

 

Trajnim për bashkëpunëtorët profesional IGJK 

 njohja me bazën lig-

jore e cila rregullon 

veprimtarinë e bash-

këpunëtorëve profe-

sional; 

 të kuptuarit e 

detyrave në ofrimin e 

shërbimit profesional 

si në gjykata ashtu 

edhe në prokurori të 

Kosovës. 

 

Çështjet të cilat u trajtuan 

gjatë këtij trajnimi ishin: roli 

i bashkëpunëtorëve profe-

sional në sistemin gjyqësor 

dhe prokurorial, rëndësia e 

pavarësisë së gjyqësorit, 

standardet ndërkombëtare për 

statusin e bartësve të funksio-

nit të judikaturës,  



Me 23 dhe 24 shkurt 2012, IGJK në bash-

këpunim me Programin e Binjakëzimit (EU-

LER), në kuadër të PVAL dhe PTA-së reali-

zuan trajnimin dy ditorë  nga trajnuesit ven-

dor dhe ndërkombëtar me temën e lart-

shënuar.  

 

Qëllimi i këtij trajnimi ishte përgatitja e gjy-

qtarëve dhe prokurorëve në zbatimin praktik 

të Konventës Evropiane për Liritë dhe të 

Drejtat Themelore të Njeriut. 

 

Objektivë e këtij trajnimi ishte që përfituesit 

pas përfundimit të këtij trajnimi të jenë në 

gjendje të:  

 kuptojnë rëndësinë  e Konventës Evropi-

ane për Liritë dhe të Drejtat Themelore të 

Njeriut, 

 

 njohin liritë dhe të drejtat e garantuara 

me këtë Konventë, 

 

 njohin kompetencën dhe juridiksionin e 

Gjykatës së Strasburgut, 
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 dinë për pranueshmërinë apo pa-

pranueshmërinë e kërkesës pranë Gjykatës së 

Strasburgut dhe kuptojnë efektin e vendimeve të 

marra për shtetet anëtare të Këshill të Evropës 

dhe ratifikuese të Konventës. 

 

Çështjet të cilat janë përfshirë gjatë trajnimit 

ishin: rëndësia e KELDNJ-së në Kosovë  sot 

dhe në të ardhmen, kompetenca dhe juridiksioni 

i Gjykatës në Strasburg,  praktika e sotme  e 

nenit 5 dhe 6 të Konventës.  

 

Me rastin e trajtimit të këtyre çështjeve trajnue-

sit ndërkombëtarë prezantuan një video incizim 

i cili në fokus kishte historikun e formimit të 

Gjykatës së Strasburgut si mekanizëm për inter-

pretimin e Konventës dhe vendime të kësaj 

gjykate për  shkelje të drejtave të njeriut nga 

shtete të ndryshme të cilat kanë rezultuar me 

tutje në kompensimin e dëmit dhe në ndry-

shimin e legjislacioneve kombëtare. 

 

Në kuadër të këtij trajnimi u dhanë sqarime sa i 

përket dallimeve në mes Këshillit Evropian dhe 

Këshillit të Evropës mundësitë për anëtarësim 

qoftë në Këshill të Evropës dhe BE dhe shumë 

çështje tjera të kësaj natyre. 

 

Pjesëmarrësit përmes punëve në grupe dhe 

detyrave që kishin demonstruan njohuritë e tyre 

në evidentimin e shkeljeve të drejtave të garan-

tuara me theks të veçantë nga neni 5, 6 dhe 8 të 

Konventës dhe  në fund pjesëmarrësve u janë 

shpërndarë certifikatat për përfundimin me suk-

ses të trajnimit. 

Konventa Evropiane për Liritë Themelore dhe të Drejtat e Njeriut -  

PTA dhe PVAL 
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  3. Aktivitetet nga Programin Fillestar për Arsimim Ligjor ( PFAL) 

Me 13 dhe 14 shkurt 2012, është 

organizuar një punëtori dy ditore 

me mentorët e kandidatëve të 

PFAL, të cilët mbështesin real-

izimin e trajnimit të fazës së tretë 

të PFAL. 

 

Punëtoria është organizuar në 

mbështetje të GIZ. 

 

Në cilësi të ekspertëve trajnues në 

këtë punëtori ishin, Thomas Zwie-

bler, Gjyqtar, Udhëheqës për tra-

jnim gjyqësor në Gjykatën Rajon-

ale në Karlsruhe, Prof. Charlotte 

Schulze, Avokate, Eksperte për 

trajnim juridik, Prof. Dr. Jürgen 

Fischer, Psikolog, Zhvillues i kur-

rikulës dhe ekspert për mësimin e 

të rriturve dhe Mary Aguirre Sha-

hin, Këshilltare Speciale e OSBE-

së në IGJK. 

 

Organizimi i kësaj punëtorie ka 

ardhur pas disa takimeve pune të 

realizuara nga ekspertët e angaz-

huar nga GIZ, përfaqësuesve të 

IGJK-së dhe mentorëve të cilat 

kishin për qëllim identifikimin e 

nevojave dhe ofrimin e përvojës 

gjermane për mbështetje në real-

izimin e fazës së tretë të PFAL.  
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Punëtori me mentorët e IGJK-së për përgatitjen e 

Doracakut për fazën e tretë të PFAL   

Si rezultat i këtyre takimeve 

është hartuar një draft Doracak 

për fazën e tretë të trajnimeve 

në këtë program trajnimi. 

Objektivat kryesore të kësaj 

punëtorie nga trajnuesi ishin: 

 Prezantimi dhe diskutimet 

rreth draft Doracakut 

 Diskutimi dhe informatat 

kthyese për fazën e mentorimit 

 Të gjeturat dhe rekomandi-

met e Mentorëve për plotësimin 

e draft Doracakut 

Në ditën e parë të punës me të 

gjithë pjesëmarrësit u diskutua 

për rëndësinë e punës së men-

torëve, objektivat kryesore të 

doracakut, metodat e punës 

gjatë mentorimit, qasja në dora-

cak si dhe diskutime e infor-

mata kthyese për procesin e 

mentorimit, ndërsa gjatë ditës 

së dytë pjesëmarrësit janë ndarë 

në grupe sipas profilit përkatës, 

gjyqtarë që merren me raste 

civile, gjyqtarë që merren me 

raste penale dhe prokurorë, me 

të cilët u diskutuan kompeten-

cat e përgjithshme dhe ato pro-

fesionale të cilat janë paraparë 

me doracak. 

Kjo punëtori ka pasur rëndësi të 

veçantë për disa arsye, ndër të cilat 

veçohen; 

 

 të gjithë mentorët kanë pasur 

mundësinë që të shprehin 

opinionet e tyre dhe të ndajnë 

përvojat e ndryshme që kanë 

pasur gjatë realizimit të pro-

gramit të trajnimeve në këtë 

fazë, 

 ndikimi i dukshëm në për-

mirësimin e shkathtësive pro-

fesionale lidhur me përmbush-

jen e detyrave të mentorit, 

 diskutimet me ekspertët nga 

Gjermani dhe marrja e përvo-

jave drejtpërdrejt nga profe-

sionist të kësaj fushe, 

 pjesëmarrja aktive në hartimin 

e Doracakut për fazën e tretë 

të PFAL e cila do të ketë 

ndikim pozitiv në zbatimin e 

tij, 

Në përfundim, përfaqësuesit e IGJK-së 

dhe përfaqësues të GIZ diskutuan me 

ekspertët për rezultatet e punëtorisë si 

dhe identifikuan hapat e ardhshëm të 

cilët do të ndërmerren deri në përfundi-

min e Doracakut për trajnimet e fazë së 

tretë të PFAL. 
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Nga data 20 deri 24 shkurt 2012, në bash-

këpunim me Departamentin e Drejtësisë së 

SHBA-ve në kuadër të Programit të Fillestar 

për Arsimim Ligjor është realizuar trajnimi me 

temë “Zhvillimi i Shkathtësive të Përfaqësimit 

gjatë Gjykimit”. 

Qëllimi kryesor i këtij trajnimi ishte prezantimi 

dhe aplikimi i teknikave më të avancuara të 

përfaqësimit në gjykim nga ana e kandidatëve. 

Gjatë këtij trajnimi pjesëmarrësit kishin një rast 

studimi kishin të cilin nëpërmjet punës në 

grupe dhe video incizimeve e prezantuan, duke 

demonstruar shkathtësitë e tyre të përfaqësimit 

në gjykim, duke përdorur teknikat e prezantu-

ara nga trajnuesit e IGJK-së. 

Me qëllim të aplikimit të këtyre teknikave, kan-

didatët gjatë trajnimit u njoftuan dhe demon-

struan shkathtësitë lidhur me marrjen në pyetje 

të drejtpërdrejt,  

Faqe 10 

Trajnim për zhvillimin e shkathtësive të përfaqësimit në 

Gjykim 

marrjen në pyetje e tërthortë, vënien në dyshim, 

rimarrjen në pyetje (rehabilitimi), fjalën hyrëse 

dhe fjalën përfundimtare. 

Për shkak të numrit të madh të kandidatëve dhe 

natyrës së trajnimit, trajnimi u mbajt në dy 

grupe nga dy ditë e gjysmë për secilin grup. Për-

fitues të këtij trajnimi ishin 41 kandidatë për 

gjyqtar dhe 15 për prokuror të PFAL IV. 

Trajnimet e PFAL IV 

Trajnimi në Programin Fillestar për Arsimim 

Ligjor për gjeneratën e katërt, ka përfunduar 

gjatë muajit shkurt.  

Edhe gjatë këtij muaji kandidatët iu kanë 

nënshtruar trajnimeve sipas programit trajnues 

në fazën e dytë dhe të tretë 

Trajnimi është organizuar 5 ditë në javë, në orar të 

plotë pune sipas orarit të përcaktuar dhe është vi-

juar nga 56 kandidatët. 

Me qëllim të përgatitjes së provimit përfundimtarë 

për fazën e dytë të PFAL IV, i cili do të mbahet 

gjatë muajit shkurt dhe mars, trajnuesit kanë har-

tuar provimin për kandidatët në secilin modul tra-

jnues, duke aplikuar rregullat për hartimin e këtij 

provimi. 
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Pas përfundimit të trajnimeve të fazës së dytë kandidatët iu janë nënshtruar provimeve në 

secilin modul trajnues. Provimi është hartuar dhe vlerësuar nga trajnuesit, ndërsa është ad-

ministruar nga IGJK-ja. 

 

Provimi është organizuar në dy grupe, për shkak të numrit të madh të kandidatëve dhe për 

shkak të profilit të ndryshëm të kandidatëve. Provimi është mbajtur për 6 (gjashtë) ditë me 

radhë në IGJK, pesë nga të cilat gjatë muajit shkurt. I gjithë procesi i provimit ka qenë i 

monitoruar nga monitorues të OSBE-së. 

 

Provimit iu nënshtruan 56 kandidatë për të cilët ky provim ka shënuar edhe përfundimin e 

trajnimit në Programit Fillestar për Arsimim Ligjor për këtë gjeneratë. 
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4. Aktivitetet tjera 

 

 

 

 

Më 3 - 4 dhe 10 e 11 Shkurt 2012, IGJK organizoi dy tryeza pune dy ditore për trajnues të 

tij. Temë trajtimi në këto tryeza ishin “Zhvillimi i Shkathtësive Trajnuese, Doracaku për 

Trajnuesit e IGJK-së dhe Realizimi i Programit të Punës për vitin 2012”.  

Qëllimi i kësaj tryeze ishte Prezantimi i Doracakut për trajnues të cilin IGJK e ka 

hartuar për realizimin e programeve të ndryshme për arsimim ligjorë, rifreskimi i 

njohurive të trajnuesve mbi teknikat interaktive të trajnimit, si dhe përgatitja për 

realizimin e përmbajtjes së Programit të Punës së IGJK gjatë vitit 2012. 

 

Objektivat e këtyre tryezave ishin që trajnuesit të: 

 Kuptojnë përmbajtjen e Doracakut për trajnues; 

 Identifikojnë  teknikat  interaktive të mësimdhënies; 

 Zhvillojnë dhe zbatojnë  përmbajtjen e Programit të Punës së IGJK për vitin 

2012; 

Në kuadër të këtyre tryezave përveç bartjes së njohurive lidhur me avancimin e metodave 

të mësimit, trajnuesit janë pajisur me Doracakun për trajnues i cili ka për qëllim mbështet-

jen e tyre për realizimin sa më efikas të programeve në PVAL dhe PTA. Ky doracak 

gjithashtu përmban udhëzime të përgjithshme për trajnues, shpjegon praktikat e punës së 

trajnuesit si dhe unifikon procedurat e angazhimit dhe vlerësimit të trajnuesve vendorë dhe 

ndërkombëtarë. Gjatë këtyre tryezave trajnuesit kanë hartuar të gjitha agjendat dhe struk-

turën e moduleve për trajnimet e parapara në programet trajnuese të PVAL, PTA dhe 

PFAL për vitin 2012. Përfitues të këtyre tryezave ishin trajnuesit e IGJK-së. 

Tryezë pune –Trajnimi i Trajnuesve 

Zhvillimi i Shkathtësive Trajnuese dhe Mënyra e 

Zbatimit të Trajnimeve në vitin 2012  IGJK 
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