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Mirëqenia Psikologjike
Konsumimi profesional
Sistemi Arsimor në Shqipëri
Roli i mësuesit; Fëmijët, interesi më i lartë
Përvojat akademike dhe kontributet më të mira të praktikës
Sigurimi i cilësisë në arsim
Barrierat për të mësuar
Ndikimi i krizës në arsim
Çështjet etike në arsim
Projektet dhe inovacionet e reja
Të mësuarit gjatë gjithë jetës
Mësimi gjithëpërfshirës
Hulumtime mbi teknologjinë në arsim
Qendrat e Kërkimit
Psikologjia Krahasuese
Psikologjia dhe Etika
Psikologjia e Zhvillimit
Psikologjia e Edukimit
Psikologjia e Medias
Psikologjia Teorike dhe ajo e Përgjithshme
Psikologjia Pozitiviste
Psikoterapia në Pandemi
Psikologjia Sociale
Psikologjia Shkollore
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Të Mësuarit dhe të Punuarit në Distancë
Edukimi, Trajnimi dhe Mësimi në Distancë
Shëndeti Publik dhe Sjellja

Data të rëndësishme
Afati për pranimin e abstarakteve
Njoftimi për pranimin e abstraktit
Afati për dorëzimin e punimit
Data e Konferencës

01 Mars 2021
08 Mars 2021
15 Mars 2021
27 Mars 2021

Komiteti Shkencor është i përbërë nga përfaqësues të Universiteteve të
përmendura me lart.

Mirëqenia psikologjike ka të bëjë me atë se si njerëzit vlerësojnë jetët e
tyre. Këto vlerësime mund të jenë në formë konjitive ose afektive.
Pjesa afektive është një vlerësim hedonik i drejtuar nga emocionet dhe
ndjenjat, sikurse shpeshtësia me të cilën njerëzit përjetojnë gjendje të
këndshme ose të pakëndshme gjatë jetës së tyre. Pjesa konjitive ka të
bëjë me të kuptuarit dhe gjykimin e kënaqësisë që individi provon në
jetë. Njerëzit kanë një shkallë të caktuar mirëqenie edhe nëse s’janë të
ndërgjegjshëm për këtë dhe kjo lidhet me atë që ata përjetojnë.
Konsumimi profesional, ose dukuria që njihet si “burnout” është një
problem serioz në fushën e mësuesisë që lidhet më faktorë të
ndryshëm personalë e profesionalë, çka e bën të nevojshëm trajtimin
në mënyrë të përmbledhur të disa problemeve me të cilët ndeshen sot
arsimi dhe arsimtarët në Shqipëri.

Sot, të gjithë ne po luftojmë pandeminë në fronte të shumëfishta. Të dhënat
paraprake duket se tregojnë se pandemia ka pasur një ndikim më të madh në
disa aspekte të zhvillimit shoqëror dhe në disa grup-mosha, ndërkohë kur vetë
sistemi arsimor është duke përjetuar një eksperiencë totalisht të re.
Kjo Konferencë përqendrohet në efektet psikologjike dhe implikimet e
pandemisë tek mirëqenia psikologjike e mësuesve, duke i parë ata si një
faktor të rëndësishëm për zhvillimin e sistemit arsimor.
Ne mirëpresim përmbledhjet konceptuale, empirike, rishikuese dhe studimore
që shqyrtojnë ndikimin psikosocial të pandemisë dhe përgjigjet ndaj saj.

Konferenca është e hapur për akademikët e fushës së psikologjisë,
edukimit dhe pedagogjisë (psikologë, mësues, sociologë, ekspertë të
edukimit dhe shëndetësisë, ekspertë të zhvillimit, punonjës social,

mësues ndihmës, këshillues karriere, laborantë, profesionistë të punës
në komunitet, punonjës të shërbimit shëndetësor, etj), politikbërës në
fushat e mirëqenies dhe politikave sociale, arsimit, shëndetësisë,
mirëqenies sociale dhe të edukimit, studentë të të tre cikleve të
edukimit universitar, aktorë aktivë të shoqërisë civile, përfaqësues të
OJF-ve që operojnë në fushën e edukimit dhe në atë psikologjike
komunitare dhe sociale, përfaqësues të Institucioneve Publike dhe
Jopublike të orientuar drejt mirëqenies, përfaqësues të Drejtorive
Arsimore dhe të Shërbimeve Sociale.
SESIONET E KONFERENCËS
I.

Prezantimi individual i punimit

Prezantimet individuale të studimeve/punimeve shkencore synojnë të
raportojnë për studimet e vazhdueshme ose të përfunduara në një prezantim
oral (me gojë) për 15 minuta. Punimet do të organizohen në seanca tematike
dhe do të caktohet një vend i caktuar nga Komiteti Organizativ vetëm për
prezantimet fizike dhe një hapësirë elektronike për prezantimet virtuale.
Sesionet e prezantimeve tëpunimeve zgjasin 90 minuta nga të cilat, 15
minuta rezervohen për diskutim.
Informacioni i kërkuar: tema përkatëse e konferencës, titulli i letrës, abstrakti
(250-350 fjalë), fjalët kyçe (maksimumi 5), emrat e autorëve dhe
bashkautorëve që prezantojnë dhe institucionet / organizatat e tyre.
Afati i fundit: 01 Mars 2021
II.

Simpoziumi

Qëllimi kryesor i Simpoziumit është të sigurojë një mundësi për diskutim në
grupë midis kolegëve mbi një temë specifike. Ju lutemi vini re se kryesuesi i
një Simpoziumi është përgjegjës për organizimin e të gjitha aspekteve të
Simpoziumit, përfshirë pjesëmarrjen e prezantuesve dhe diskutuesit (ve).
Simpoziumi zgjat maksimumi 90 minuta.
Informacioni i kërkuar: tema përkatëse e konferencës; për simpoziumin ju
duhet të siguroni: titulli i simpoziumit, abstrakt (250-350 fjalë), fjalë kyçe
(maks. 4), emri (t) i diskutuesit (ve) (maksimumi 2) dhe institucioni /
organizata e tyre; për secilin prezantim në simpozium ju duhet të siguroni:
titullin e punimit, abstraktin (250-350 fjalë), fjalët kyçe (maksimumi 5), emrat
e autorit prezantues dhe bashkautorëve dhe institucionet / organizatat e tyre.
Afati i fundit: 01 Mars 2021
III.

Workshop

Workshop-et janë mundësi për të prezantuar qasjet praktike, për të diskutuar

raste specifike studimore ose për të prezantuar teknika të reja. Fokusi kryesor
është zhvillimi i aftësive dhe përfshirja e eksperiencave të pjesëmarrësve. Një
përshkrim i hollësishëm i qasjes, studimit të rastit ose një teknike që do të
adresohet në seminar duhet të përshkruhet në aplikim, duke përfshirë sfondin
teorik, qëllimet, procedurat hap pas hapi dhe aspektet e tjera të rëndësishme.
Workshop-et zgjasin 45 ose 90 minuta.
Informacioni i kërkuar: tema përkatëse e konferencës, titulli i seminarit,
abstrakt (250-350 fjalë), fjalë kyçe (maksimumi 5), emrat e prezantuesve dhe
bashkautorëve dhe institucionet / organizatat e tyre.
Afati i fundit: 01 Mars 2021
IV.

Poster

Posterat janë të përshtatshëm për një shumëllojshmëri kontributesh, duke
përfshirë projekte të përfunduara, kontribute teorike, raste studimore të
veçanta, studime pilot dhe punë në proçes. Përmasat e posterit duhet të jenë
përafërsisht 80 x 100 cm (32 x 40 inç). Kur është e mundur, Posterat do të
grupohen sipas temës për të stimuluar diskutimin dhe shkëmbimin e ideve.
Informacioni i kërkuar: tema përkatëse e konferencës; titulli i posterit,
abstrakt (250-350 fjalë), fjalë kyçe (maks. 4), emrat e prezantuesve dhe
bashkautorëve dhe institucionet / organizatat e tyre.
Afati i fundit: 01 Mars 2021

Informacione të Rëndësishme

Tarifa e pjesëmarrjes: 3,000 Lekë (e cila përfshin prezantimin e punimit,
Çertifikatën e Pjesëmarrjes, Librin e Botimeve të Abstrakteve me ISBN, kostot
administrative, posta shqiptare, etj). Secili bashkëautor do të duhet të paguaj
një tarifë shtesë.
Tarifa e Pjesëmarrjes për Bashkëautor: 1,000 Lekë (e cila përfshin prezantimin
e punimit, Çertifikatë Pjesëmarrjeje, Libri i Botimeve të Abstrakteve me ISBN,
kostot administrative.... Për shembull: 2 autorë 4000 Lekë, 3 autorë 5,000
Lekë).
Tarifa e Pjesëmarrjes për Studentët: 2,000 Lekë (e cila përfshin prezantimin e
punimit, Çertifikatën e pjesëmarrjes).
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