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Hap pas hapi 

Programi për trajnerë 
 

Qëllimet e Programit 
 
Me përvetësimin e këtij Programi pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje: 

• Të përzgjedhin dhe japin shembuj të përdorimit të metodave të përshtatshme të të 
nxënit aktiv dhe të strategjive të programit Hap pas hapi, gjatë trajnimeve në të 
cilat ata referojnë. 

• Të japin shembullin e tyre duke përdorur në seminar paraqitjeje atraktive dhe 
interesante, që merr parasysh interesat dhe nevojat e pjesëmarrësve, si dhe të 
drejtuesve të tjerë. 

• Të lidhin parimet me praktikën, duke dhënë shembuj të vërtetë nga klasa. 
• Të ndajnë me kolegët e tyre përgjegjësitë e drejtimit dhe paraqitjes në trajnim. 
• Të tregojnë aftësi në planifikimin e përmbajtjes së trajnimit si dhe anës logjistike. 
• Të parashikojnë, nxisin dhe të përgjigjen me efektivitet dhe saktësi pyetjeve për 

parimet dhe strategjitë e programit Hap pas hap. 
• T’ua përshtatin parimet dhe praktikat e programit Hap has hap kurrikulave 

vendore. 
 
 
Standardet që duhet t’i arrijnë trajnuesit e certifikuar të programit Hap pas hapi janë: 
 

• Veprimtaria e tyre pasqyron filozofinë, synimet dhe strategjitë e programit Hap 
pas hapi. 

• Puna e tyre tregon se kanë kuptuar lidhjen midis parimeve të të nxënit dhe 
praktikave të mësimdhënies, që përbëjnë thelbin e të nxënit aktiv dhe të menduarit 
kritik. 

• Tregojnë aftësi shumë të mira organizuese. 
• Demonstrojnë aftësi ndër personale shumë të suksesshme dhe të përshtatshme për 

të punuar me të rriturit. 
• Vlerësojnë me efektivitet dhe këshillojnë në mënyrë profesionale pjesëmarrësit e 

trajnimeve   
• Trajtojnë nevojat dhe zhvillimin e tyre profesional dhe ndajnë njohuritë dhe 

aftësitë e tyre me të tjerët. 
• Mbajnë standarde dhe etikë të lartë profesionale. 



Përmbajtja 
 

Puna me të rritur . - Roli i trajnerit të programit Hap pas hapi si ekspert i dhe zotërues i 
aftësive dhe shkathtësive të prezantimit. Parimet dhe stilet e të nxënit tek të rriturit. 
Zhvillimi i një analize trajnimi. Qëllimi dhe objektivat trajnuese.  Metodat e mësimit. 
Ndërtimi dhe përdorimi i mjeteve efektive gjatë trajnimit. Zhvillimi i një plani të 
trajnimit. Karakteristikat e një trajneri të suksesshëm. Listë kontrolli për një trajnim të 
suksesshëm. 

 
Grupi i synuar  
Ky Program iu dedikohet të gjithë pjesëmarrësve të programeve të Hap pas hapi, janë 
zbatues të vazhdueshëm të këtij Programi në klasat e tyre.  
 
Forma e organizimit/ Kohëzgjatja 
Programi organizohet në formë të 2 trajnimeve 2-ditore, të cilat zhvillohen gjatë një 
muaji. Çdo seminar ka 16 orë trajnim. 
 
Pjesëmarrësit organizohen në grupe nga 3-4 veta dhe udhëheqin takime gjysmë ditore me 
kolegë të tyre. Gjatë kësaj kohe bëhet monitorimi i tyre dhe vlerësohet shkalla e 
përgatitjes së tyre si trajner.  
 
Programi për përgatitjen e trajnerëve ka gjithsej 32 orë. 
 
Kusht për certifikimin për trajner të programit Hap pas hapi është pjesëmarrja e rregullt 
në trajnim, monitorimi gjatë prezantimit të filozofisë dhe teknikave të programit Hap pas 
hapi në një takim gjysmë ditor si dhe intervista e strukturuar.  
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