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Në bazë të nenit 13 të Ligjit për Qendrën Shtetërore për Provime (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së 
Veriut” nr. 142/08, 148/09, 41/14, 55/16, 142/16 dhe 64/18),  Qendra Shtetërore e Provimeve publikon  

 

KONKURS 

për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm për pjesëmarrje në trajnime dhe përgatitjen, rishikimin dhe 
vlerësimin e materialeve të provimit për testimin shtetëror 

 

Qendra shtetërore e provimeve shpall konkurs për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm për pjesëmarrje në 
trajnime dhe përgatitjen, rishikimin dhe vlerësimin e materialeve të provimit për testimin shtetëror, përkatësisht për: 

 

1. Lënda mësimore gjuha maqedonase - maksimumi 20 anëtarë që japin mësim në gjuhën maqedonase. 

nga e cila: 

• 3 bashkëpunëtorë të jashtëm nga stafi mësimor-shkencor dhe profesional nga universitetet në RMV; 

• 6 mësues për grup klasor  

• 11 mësimdhënës për lëndën gjuhë maqedonase dhe letërsi. 

  

2. Lënda mësimore Gjuhë shqipe – maksimum 20 anëtarë që japin mësim në gjuhën mësimore shqipe 

• 3 bashkëpunëtorë të jashtëm nga stafi mësimor-shkencor dhe profesional nga universitetet në RMV; 

• 6 mësues për grup klasor  

• 11 mësues  për lëndën Gjuhë shqipe/Gjuhë shqipe dhe letërsi. 

 

3. Lënda mësimore matematikë – maksimum 25 anëtarë, nga të cilët: 

• 2 bashkëpunëtorë të jashtëm nga kuadri mësimor-shkencor dhe profesional nga universitetet në RMV të cilët 
ligjërojnë në gjuhën maqedonase; 

• 1 bashkëpunëtor i jashtëm nga stafi mësimor-shkencor dhe profesional nga universitetet në RMV që japin mësim 
në gjuhën mësimore shqipe; 

• 6 mësues për grup klasor  që japin mësim në gjuhën maqedonase; 

• 3 mësues për grup klasor  që japin mësim në gjuhën shqipe; 

• 8 mësues lëndorë që japin mësim në gjuhën maqedonase dhe 

• 4 mësues lëndorë  që japin mësim në gjuhën shqipe. 
 

Kualifikimet e nevojshme: 

  kandidatët mësimdhënës  nga grupi klasor dhë lëndët mësimore nga shkollat fillore dhe të mesme duhet të 
dorëzojnë dëshmi që i plotësojnë kushtet në vijim:  

shkollat duhet të paraqesin dëshmi që plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

• të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut; 

• të ketë arsim të lartë përkatës; 

• të ketë të paktën tre vjet përvojë pune në veprimtari arsimore; 

• të japë mësim në shkollën fillore ose të mesme, në gjuhën e duhur mësimore; 

• të ketë aftësi kompjuterike; 

• të zotërojë njohuri dhe aftësi të tjera për të kryer punën. 
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 Kandidatët nga radhët e stafit mësimor-shkencor dhe profesional nga universitetet në RMV-së duhet 

paraqesin dëshmi që plotësojnë kushtet e mëposhtme: 
• të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut; 
• të ketë përfunduar së paku studimet akademike të ciklit të dytë në fushën përkatëse; 
• të jetë në mesin e kuadrit mësimor-shkencor ose profesional nga universitetet në Republikën e Maqedonisë së Veriut; 
• të ketë të paktën tre vjet përvojë pune në veprimtari arsimore, shkencore ose profesionale, në gjuhën përkatëse 
mësimore; 
• të ketë aftësi kompjuterike; 
• të zotërojë njohuri dhe aftësi të tjera për të kryer punën. 
 
 Përparësi do të kenë kandidatët që: 
• të ketë përvojë në krijimin e pyetjeve/detyrave të standardizuara të provimit; 
• të ketë botuar punime profesionale, domethënë shkencore, që janë në funksion të nevojës aktuale; 
• kanë marrë pjesë me punimet e tyre në takime shkencore dhe profesionale. 
 
Krahas dokumentacionit tjetër, kandidatët duhet të përgatisin dhe dorëzojnë 10 pyetje/detyra provimi të llojeve të 
ndryshme me udhëzime vlerësimi për lëndën për të cilën aplikojnë. Pyetjet/detyrat duhet të korrespondojnë me 
materialin mësimor të studiuar në klasën e V dhe/ose IX në arsimin fillor. 
 
Në formularin e aplikimit, kandidati duhet të tregojë se për cilën lëndë aplikon (gjuhë maqedonase, gjuhë shqipe apo 
matematikë). Me aplikim, kandidatët dorëzojnë të gjithë dokumentacionin për plotësimin e kushteve të konkursit të 
publikuar dhe një biografi të shkurtër. 
 
Qendra e provimeve shtetërore do të kryejë përzgjedhjen sipas kritereve të mësipërme dhe kandidatët që do të hyjnë 
në raundin e dytë do të intervistohen. Kandidatët e përzgjedhur do të dërgohen në trajnim dhe pas përfundimit të 
suksesshëm të trajnimit do të vijojë përzgjedhja shtesë dhe përzgjedhja përfundimtare. 
 
Kandidatët e përzgjedhur do të punësohen për aktivitete të ndryshme dhe në periudha të ndryshme, sipas nevojave të 
QSHP. 
 
Aplikacioni me dokumentacionin e plotë duhet të dorëzohet ekskluzivisht me postë (me postë të rekomanduar ) në 
adresën: Qendra Shtetërore e Provimeve - Shkup, rr. "Vasill Gjorgov" Materialet e provimit për testimin shtetëror. 
 
Dokumentet e përmendura janë të vlefshme nëse dërgohen jo më vonë se data 16 .09. 2022. 
 
Aplikimet me dokumentacion të paplotë dhe të pavlefshëm, si dhe aplikimet që mbërrijnë pas afatit të përcaktuar në 
këtë konkurs, nuk do të merren parasysh. 
 
 
Informacione shtesë mund të merren duke telefonuar në numrin 075/340-928, çdo ditë pune. 
 

           
Qendra Shtetërore e Provimeve - Shkup 


