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THIRRJE PËR APLIKIM 

Titulli:  “Trajnimi i Trajnerëve” 

Referenca: ToT1_2022 

 

Fondacioni Qemal Stafa në bashkëpunim me Fondacionin Kalevi Sorsa organizon 

aktivitetin “Trajnimi i Trajnerëve”, i cili ka si qëllim tё mbështesë individët tё cilët duan tё 

angazhohen si trajnerë dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre në fushën e vendim-marrjes, 

komunikimit në publik dhe drejtimit si shtylla të rëndësishme drejt rrugës së suksesit. Ky 

trajnim synon të ofrojë një qasje të veçantë për zhvillimin e lidershipit, komunikimit dhe 

rritjes personale të pjesëmarrësve për të arritur në këtë mënyrë të influencojë në një 

ndryshim të përgjithshëm në shoqëri.  

15-20 të rinj dhe të reja të moshës 18 deri në 30 vjeç do të marrin pjesë në tri sesione trajnimi 

sipas datave dhe vendeve të specifikuara në agjendën bashkëlidhur kësaj thirrjeje. Temat 

e përfshira në këtë trajnim përfshijnë disiplinat e lidershipit, sesion mbi komunikimin, 

median, debatin konstruktiv dhe zhvillimin personal, module këto që do të vendosin në 

sfidë secilin nga pjesëmarrësit dhe që njëherazi mundësojnë aftësimin e kapaciteteve tek 

çdonjëri prej tyre.  

Përzgjedhja e pjesëmarrësve do të bëhet duke i’u referuar informacionit që do të jepet në 

shprehjen e interesit të plotësuar nga aplikanti nëpërmjet link-ut: 

https://forms.gle/cBneV6kqDpivEcRu8 e cila do të jetë e hapur deri më  20/08/2022. Të 

përzgjedhurit do të njoftohen nëpërmjet adresave elektronike brenda datës 31/08/2022.  

Me përfundimin e trajnimit individët do të nisin një angazhim afatgjatë me Fondacionin 

Qemal Stafa duke u bërë pjesë në aktivitete të ndryshme, si dhe duke u përfshirë si trajnerë 

për aktivitetet e ardhshme të fondacionit. 
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Agjenda e trajnimeve 

10 Shtator 11 Shtator 24 Shtator 25 Shtator 8 Tetor 9 Tetor 

Pogradec Shëngjin Sarandë 

MODULI 1 MODULI 2 MODULI 3  
09:30-10:45  
Prezantimi i pjesëmarrësve 
dhe programit të ToT-së 

09:00-10:45  
Aftësitë bazë të 
trajnuesit 1 
o Etika dhe vlera 
o Aftësitë komunikuese 
o Komunikimi jo-verbal 

09:30-10:45  
 Aftësitë bazë të 
trajnuesit 3 
o Trajnimi; Prezantimi; 

Coaching  
 

09:00-10:45  
 Aftësitë bazë të 
trajnuesit 5 
o Komunikimi dhe 

media; 
o Debati konstruktiv; 

10:00-10:45  
Përcaktimi i nevojave për 
trajnim 
o Përcaktimi dhe përgatitja e 

koncept-idesë për 
trajnimin/ workshop-in  

09:00-10:45  
Praktikimi i trajnimeve nga 
pjesëmarrësit 
o Diskutim mbi punimet e 

grupeve (trajneri bën një 
analizë të secilës punë të 
secilit grup) 

10:45 – 11:00 – Pushim Kafe 

11:00 – 13:00  
Rëndësia e përbërjes së 
grupeve dhe krijimit të tyre 
o Formimi i grupeve- 

Ushtrime 
o Fazat e zhvillimit të 

grupeve – rëndësia e tij 

11:00 – 13:00  
Aftësitë bazë të 
trajnuesit 2 
o Aftësitë drejtuese – 

Stile dhe qasje të 
ndryshme 

o Aftësitë e menaxhimit 
të konfliktit 

o Aftësitë debatuese 
 

11:00 – 13:00  
Aftësitë bazë të 
trajnuesit 4 
o Përgatitja e agjendave 

të trajnimit; 
o Përgatitja e 

materialeve dhe 
prezantimit të trajnimit 

o Metodat e vlerësimit të 
trajnimit   

11:00 – 13:00  
TEAM UP 
o Përbërja e grupeve; 
o Udhëzimet për 

tematikën e zgjedhur 
nga grupet; 

o Punë përgatitore 

11:00 – 13:00  
Prezantimi i nevojave 
o Përgatitja e prezantimit të  

trajnimit/workshop-it 

11:00 – 13:00  
Praktikimi i trajnimeve nga 
pjesëmarrësit 
o Diskutim mbi punimet e 

grupeve (trajneri bën një 
analizë të secilës punë të 
secilit grup) 

13:00 – 14:00 Drekë 

14:00 – 15:00  
o Eksplorimi i Life-Long 

Learning dhe mësimit të të 
rriturve; 

o Stili i të mësuarit 

14:00 – 15:00  
Kontrolli dhe vlerësimi 
o Çfarë u mësua?  
o Detyra dhe lexim 

opsional 

14:00 – 15:00  
Këshilla  
o Si të përgatitet një 

trajnim  motivues, 
gjithëpërfshirës dhe 
inovativ 

Sesion i hapur 
 
o Q&A 

14:00 – 15:00  
Praktikimi i trajnimeve nga 
pjesëmarrësit 
o Prezantimet e përgatitura 

për trajnimin/workshop-in 
nga secili grup 

14:00 – 15:00  
Feedback mbi performancën  
o Analizë mbi performancën 

dhe vlerësimi final; 
o Mbyllja e ToT (vlerësimi 

dhe shpërndarja e 
certifikatave) 

16:00 – 19:00  
Aktivitete sociale  

Kthimi në Tiranë   16:00 – 19:00  
Aktivitete sociale  

Kthimi në Tiranë  
 

16:00 – 19:00  
Aktivitete sociale  

Kthimi në Tiranë  
  

20:00 – 21:00 
Darkë  

20:00 – 21:00 
Darkë  

20:00 – 21:00 
Darkë  
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