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Përmbajtja e Prezantimit 

 Përmbajtja e fushës së veprimit Jean Monnet Module

 Rrugëtimi për hartimin e një projekt Jean Monnet Module

 Përmbledhje e aktiviteteve kryesore të projektit



Përmbajtja e fushës së veprimit Jean Monnet Module

 Promovon kërkimin dhe përvojën e mësimdhënies për studiuesit e rinj 
në çështjet e Bashkimit Evropian

 Nxit futjen e aspekteve të lidhura me Bashkimin Evropian në studime 
kryesisht jo të lidhura me BE

 Ofron kurse të personalizuara për çështje specifike të BE-së, të 
rëndësishme për të diplomuarit në jetën e tyre profesionale



Si lindi ideja e hartimit të këtij projekti?

 Ekspozimi ndaj katastrofave paraqet shumë sfida për mjedisin tonë ekonomik dhe
shoqëror. 

 Sektori i arsimit në Bashkimin Evropian po përballet gjithnjë e më shumë me sfidat e 
krijuara nga katastrofat. 

 Zhvillimi i kurrikulave në këtë drejtim

 Promovimi i metodologjive të reja të mësimdhënies që nxisnin mendimin kritik dhe
aftësitë vendimmarrëse te studentët

 Zhvillimi dhe promovimi i lëndëve të lidhura me çështjet e Integrimit Evropian. 



Përmbledhje e aktiviteteve kryesore 

Aktiviteti kryesor/ 
Mësimdhënia

Aktivitete mbështetëse

Materialet mësimore dhe
Kërkimore

•“Menaxhimi i Riskut të Katastrofave në
Kuadër të Integrimit Evropian”

• “Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike në
Kuadër të Integrimit Evropian.

• Leksione të hapura me studentë

• Konferencë mbi MRK dhe PNK në kuadrin e 
Politikave të Integrimitnë BE

• Tryezë të rrumbullakët me grupet e synuara
të projektit.

• Përgatitje materialeve mësimore

• Përgatitja dhe botimi i një artikulli në një revistë

• Hartimi i një libri rreth rimëkëmbjes financiare pas 
katastrofave në kuadrin e politikave të Integrimit në
Bashkimin Evropian



Përse dy module ndërdisiplinore?

 Axhenda e BE-së ka paraqitur një theks të fortë në çështje të lidhura me MRK 
dhe PNK  dhe disa kritere për t’u përmbushur për arritjen e integrimit në
komunitetin e BE.

 Edukimi që adreson katastrofat ka nevojë për një qasje tjetër ndaj
mësimdhënies. 

 Njohuri ndërdisiplinore të afta të krijojnë plane financiare të qëndrueshme 
për përgatitjen dhe parandalimin ndaj katastrofave.
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