
 

Portali Mësues për Shqipërinë 2016 

Manual - Plotësimi i Formës së Regjistrimit 

 

Portalin Mësues për Shqipërinë e gjeni në linkun përkatës 

mesues.arsimi.gov.al  

 



 

Për të kryer regjistrimin tuaj : 

1. Ju lutemi plotësoni fushat përkatëse: Emër, Atësi, Mbiemër si dhe 

Numrin Personal të letërnjoftimit tuaj i cili ndodhet poshtë në të 

djathtë të letërnjoftimit. 
 

 
 

 

2. Tek fusha Gjinia, zgjidhni Gjininë Tuaj. 

 

 

3. Ngarkoni dokumentin e identifikimit duke shtypur butonin “Choose 

File”. Dokumenti mund të ngarkohet vetëm në formatet .pdf / .doc / 



.docx / .jpg / .png, maksimumi 2000 KB. Pasi ta keni zgjedhur do ju 

shfaqet dokumenti i ngarkuar.  

 

4. Zgjidhni vendbanimin Tuaj aktual nga lista e shfaqur 

 

5. Ngarkoni formularin e pranimit duke shtypur butonin “Choose File”.  

Dokumenti mund të ngarkohet vetëm në formatet .pdf / .doc / .docx 

/ .jpg / .png, maksimumi 2000 KB. Pasi ta keni zgjedhur do ju shfaqet 

dokumenti i ngarkuar.  

 



6. Selektoni PO ose JO nëse keni konkuruar më parë në iniciativën 

“Mësues për Shqipërinë” 

7. Nëse PO, Ju lutemi zgjidhni vitin që keni konkuruar më parë në 

iniciativën “Mësues për Shqipërinë”, 2014 apo 2015. E 

detyrueshme për kandidatët e viteve paraardhëse. 

 

8. Nëse keni konkuruar më parë në iniciativën "Mësues për 

Shqipërinë", dëshironi të përmirësoni rezultatin? Zgjidhni PO ose 

JO. 

9. Zgjidhni profilin e testit për të cilin aplikoni nga lista e shfaqur. 

10. Zgjidhni preferencën tuaj për zhvillimin e testimit nga lista e 

shfaqur. 

11. Për të printuar formularin e aplikimit tuaj shtypni butonin Print. 

Sqarojmë se pas printimit të formularit të aplikimit, ju duhet që 

patjetër të shtypni butonin Regjistrohu për të kryer regjistrimin Tuaj. 

12. Pasi të shtypni butonin Regjistrohu, nëse të dhënat tuaja janë të 

sakta do ju shfaqet mesazhi konfirmues i regjistrimit tuaj.  

13. Nëse dëshironi të rifilloni dhe njëherë aplikimin tuaj, shtypni 

butonin Riktheje Formularin. 

 

Suksese! 


