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Trajnuesi gjyqësor duhet të ketë aftësitë e nevojshme 
didaktike dhe roli i tij gjatë trajnimit është ti 
përmirësojnë kapacitetet dhe ti ngritë njohuritë 
profesionale të pjesëmarrësve. Në varësi nga 
rrethanat, trajnuesi i mirë gjyqësor duhet të ketë njo-
huri të gjerë dhe përvojë në zbatimin e një 
shumëllojshmëri të nevojave bashkëkohore të tra-
jnimit. Programi i Trajnimit për Trajnues përcakton 
objektiva të qarta dhe rolin e trajnimit në rritjen e 
efikasitetit të përformancës së punonjësve gjyqësor. 
IGJK do të avancoj me tutje programin për trajnimin 
e trajnuesve, në drejtim të përmirësimit të metod-

ologjisë trajnuese dhe realizimit të trajnimeve sa me 
atraktive, praktike dhe efektive. 
 
Qëllimi i programit për trajnimin e trajnuesve është 
që të ofroj baza teorike për punën që bëjnë trajnuesit 
dhe do t’u mundësojë atyre të reflektojnë tek 
pjesëmarrësit se si teoria mund ta frymëzojë prak-
tikën e tyre dhe anasjelltas. Po ashtu programi synon 
që të zhvilloj edukimin e vazhdueshëm profesional të 
trajnueseve si dhe avancoj metodologjitë bashkëko-
hore trajnuese. 

Programi për trajnimin e trajnuesve  
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Strukturë adekuate e trajnimit nënkuton hartim të detajuar të materialeve trajnuese, përcaktimin e saktë të ob-
jektivave trajnuese, si dhe hartimin e planit të zbatimit të trajnimit i cili përfshinë dinamikën e zhvillimit të tra-
jnimit. Po ashtu rastet praktike dhe rastet studimore janë elemente me rëndësi që përdorën gjatë tajnimit, në 
mënyrë që të trajtohen dilemat aktulale nga praktika gjyqësore. 
 
Cila është struktura adekuate për hartimin e materialit trajnues? Cilat janë kriteret për përcaktimin e objek-
tivave të një trajnimi? Si menaxhohen grupet dhe diskutimet e pjesëmarrësve gjatë trajnimit? 
 
Trajnimi do të ofroj teknikat e avancuara të trajnimit, me fokus qasja interaktive si dhe format për një strukturë 
adekuate të trajnimit. 

Përmbajtja 

� Hartimi i materialit trajnues dhe shfrytëzimi i burimeve;  
� Përcaktimi i objektivave të trajnimit; 
� Plani i zbatimit të trajnimit (dinamika e prezantimeve); 
� Rastet praktike. 

Kohëzgjatja  

Përfituesit  

Dy ditore  

Trajnuesit e IGJK-së. 

116. Struktura adekuate e trajnimit 

Objektivat 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

�� Zhvillojnë teknikat e mësimit për ofrimin e trajnimeve efektive dhe cilësore; 
�� Hartojnë materialin trajnues dhe të caktojnë objektivat e trajnimit. 
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Teknikat e avancuara dhe bashkëkohore trajnuese janë të rëndësishme me qëllim të ngritjes së shkathtësive dhe 
aftësive profesionale të trajnuesve për ofrimin e trajnimeve cilësore dhe atraktive për pjesëmarrësit. Qasja in-
teraktive e trajnuesve lejon që pjesëmarrësit të shfaqin nga këndvështrimi i tyre interesin për tema të caktuara 
të cilat paraqesin sfidat aktuale dhe nevojat për trajnim. IGJK në vazhdimësi i kushton vëmendje avancimit të 
metodologjisë trajnuese, si një ndër elementet kyçe në ofrimin e trajnimeve adekuate.   
 
Cilat janë metodologjitë e avancuara të trajnimit? Sa janë të rëndësishme metodologjitë adekuate në arritjen e 
objektivave trajnues? Si të aplikohen drejtë teknikat e avancuar të trajnimit? 
 
Trajnimi ka për qëllim avancimin e metodologjisë trajnuese, në një metodologji të avancuar që përmbushin 
standardet ndërkombëtare të aplikuara edhe në qendrat rajonale dhe ndërkombëtare të trajnimit gjyqësor. 

Përmbajtja 

�� Komunikimi jo verbal; 
�� Arti i mësimdhënës (të folurit dhe toni i trajnuesit, përdorimi i humorit); 
�� Përdorni i mjeteve vizuale; 
�� Komunikimi efektiv; 
�� Dëgjimi aktiv; 
�� Udhëheqja e debateve dhe diskutimeve. 

Kohëzgjatja  

Përfituesit  

Dy ditore  

Trajnuesit e IGJK-së. 

117. Avancimi i metodologjisë trajnuese 

Objektivat 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

�� Njohin metodologjitë e avancuara të trajnimit; 
�� Aplikojnë metodologjitë e avancuara të trajnimit. 




