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KONKURS
PËR
MËSIMDHËNËS TË GJUHËS SHQIPE DHE TË GJUHËS SERBE
Zyra e Kryeministrit/ Zyra për Çështje të Komuniteteve shpall konkurs për mësimdhënës (mësues) të
gjuhës shqipe dhe të gjuhës serbe. Kurset e mësimit të gjuhëve zyrtare organizohen në kuadër të
praktikës gjashtëmujore të Programit për studentët/diplomistët nga komunitetet joshumicë. Në përputhje
me interesimin e praktikantëve, kursi i gjuhës shqipe do të organizohet në komunat Graçanicë, Partesh
dhe Mitrovicë e Veriut, ndërsa kursi i gjuhës serbe do të mbahet në Prishtinë. Programin e praktikës si
dhe kurset e mësimit të gjuhëve zyrtare i financon Ambasada norvegjeze .

Përshkrimi i detyrave :
•
•

Mësimdhënia e gjuhës shqipe dhe e gjuhës serbe në një periudhën prej 5 muajve, duke
shfrytëzuar metodën interaktive dhe kreative të mësimit;
Raportim i rregullt Zyrës së Kryeministrit premijera/Zyrës për çështje të komuniteteve.

Profili i dëshirueshëm :
•
•
•
•
•

Përvojë në mësimdhënie, përparësi do të kenë kandidatët me përvojë paraprake në punën me
komunitete jo shumicë.
Njohja e shkëlqyeshme e gjuhës serbe dhe e gjuhës shqipe
Të jetë komunikativ dhe i hapur për bashkëpunim;
Motivim dhe përshtashmëri ;
Kohëzgjatja e kontratës -5 muaj.

Nëse jeni të interesuar, ju lutem dërgoni:
CV me dëshmitë e përvojës së punës në fushën e theksuar në konkurs ( kontrata, diploma , rekomandime ,
certifikata, etj)

Një kopje të lëtërnjoftimit/pasaportës valide të Kosovës
Letër motivimi në gjuhën serbe dhe në gjuhën shqipe.
Afati për aplikim fillon nga data e publikimit , 16.09.2016
dhe zgjat 15 (pesëmbëdhjetë) ditë , deri më 30.09.2016. në orën 16 00.
Kandidatët e interesuar, dokumentet e kërkuara duhet t'i dërëzojnë në Ndërtesën e Qeverisë së
Kosovës, kati 6 , zyra Nr. 606, Rr. Nënë Tereza, Prishtinë
Konkursi më të dhena për aplikim mund ta gjeni në web faqëhttp: //www.rks-gov.net/pm/
dhe http://www.zck-ks.net/

Do të ftohen vetëm ata kandidatë që do të hyjnë në listë të ngushtë.

