INSTITUTI
I LIDERSHIPIT

Projekti kombëtar:

Arsim & Lidership
për të rinjtë
Ky projekt i Institutit të Lidershipit kërkon të nxisë formimin
e gjimnazistëve shqiptarë sipas kulturës perëndimore, për
t'ia dalë në jetë përmes dijes, zotësisë dhe integritetit.
Të tre trajnimet e këtij programi janë më të vlerësuarat në të
gjitha aplikimet universitare jashtë vendit. Kudo shikohet
prirja e të rinjve drejt qeverisjes së punëve të komunitetit,
përfshirjes civile dhe aftësive për shkruar dhe komunikuar
qartë vizionin dhe qëllimet tuaja.
Të tre trajnimet e këtij programi janë përgatitja e duhur për
t'u mbushur me vetëbesim, për të bërë një plan, për të
shkruar një aplikim, për të dhënë një intervistë, për të nisur
një rrugëtim në çdo vend të botës.
Çdo i ri nga 14 deri 18 vjeç, duhet të zbulojë vetveten dhe
talentet e tija, të ﬁtojë aftësi të reja në drejtim, shkrim dhe
oratori. Tek ne ke mundësi të zbulosh fusha të reja që
variojnë nga lidershipi, menaxhimi, ﬁlozoﬁa, historia, etika,
morali, të folurit në publik, të shkruarit akademik dhe të
menduarit kritik. Këtu do përmbyllësh programin më i aftë
për të menduar në mënyrë kritike, për të nxjerr në pah
potencialin tënd, për të drejtuar me vizion dhe integritet
grupe të vogla dhe të mëdha, për të komunikuar bindshëm
– aftësi që do të të çojnë drejt suksesit në shkollë, universitet
si dhe karrierën tënde të mëvonshme.
Tani është koha për hapin tjetër, të ﬁllosh të ndërtosh të
ardhmen...

Trajnimi 1

Trajnimi 2

Trajnimi 3

Ngritja e një lideri

Arti i të folurit në publik

Shkrim akademik dhe mendim kritik

Një program special për shkollat e mesme, i bazuar në disa
nga seminaret më të mira të Universitetit të Harvardit, që
formëson lidershipin në vitet e hershme të rinisë.

Ky program është projektuar të largojë frikën e të folurit në
publik, e konsideruar nga shumë studime si një ndër fobitë
më të mëdha. Tejkalimi i kësaj fobie që në vitet e hershme të
rinisë na ndihmon psikologjikisht të kemi arritje në shkollë,
në marrëdhëniet dhe organizimet shoqërore si dhe suksesin
e mëvonshëm në jetë.

Një trajnim i shkrimit intensiv, i projektuar të rrisi aftësitë
shkruese dhe argumentuese të gjimnazistëve tanë, me një
impakt të qënësishëm në shkollë dhe tregun e punës.

Kujt i shërben ky trajnim?
Të gjithë gjimnazistëve që kërkojnë të njihen me tiparet e
lidershipit të vërtetë, me historitë frymëzuese të
udhëheqësve të mëdhenj të historisë njerëzore, që kërkojnë
të rriten me vizion dhe integritet si liderë të ardhshëm, të
zhvillojnë aftësitë individuale, të marrin përgjegjësi
drejtuese, të udhëheqin veten dhe të tjerët me vendosmëri
dhe kurajë drejt rrugëve të suksesit.
Tematikat e trajnimit
Hyrje në lidershipin e vërtetë
Zbulimi i zjarrit brenda teje
Harku i ambicies
Si të jesh njeri dhe lider i besueshëm
Imazhi i liderit dhe institucioneve
Teknikat e komunikimit në masë
Ndërtimi mbi prirjet, pikat e forta dhe origjinalitetin
10 mijë orët e punës drejt suksesit
Inteligjenca emocionale
Komunikimi dhe sjellja karizmatike
Menaxhimi i vetvetes
Integriteti dhe konsolidimi i karakterit
Si të drejtosh nga podiumi
Kohëzgjatja dhe orari
Çdo trajnim zhvillohet për një periudhë 11 javore, një herë në
javë mbasdite ose të shtunave paradite.

Kujt i shërben ky trajnim?
'Arti i të folurit në publik' i ndihmon gjimnazistët të dalin
përpara grupeve të vogla dhe të mëdha, të bëjnë
prezantime të mira në shkollë dhe aktivitete, të japin
intervista mbresëlënëse, të japin mesazhe frymëzuese, të
përdorin zërin dhe trupin në funksion të fjalës dhe ideve, të
forcojnë vetëbesimin se kanë potencialin t'i mobilizojnë të
tjerët për qëllime të mira.
Tematikat e trajnimit
Hyrje në të folurit në publik
Studimi i audiencës
Përcaktimi i temës dhe qëllimeve të prezantimeve
Kërkimi, shkrimi dhe paraqitja
Tejkalimi i frikës dhe nervozitetit
Pasioni, praktika dhe komunikimi non-verbal
Muzikaliteti i fjalimit dhe prezantimeve
Krijimi i mesazheve të paharrueshme
Përfytyrimi, simbolika dhe morali
Mbrojtja e kauzës tënde.

Kujt i shërben ky trajnim?
Të gjithë të rinjve që duan t ndjekin nj universitet apo t
ë
ë
ë
aplikojnë p r një vend pune. Në ditët e sotme shkrimi bën
ë
diferencën. Shumicën e kontakteve me njerëz dhe
institucione të rëndësishme e kemi përmes letrave. Ajo çfarë
shkruajmë bën prezantimin tonë ndaj botës dhe është
mënyra kryesore me të cilën na gjykojnë të tjeret. Një ese
motivuese apo një CV e mirëshkruar mund të jetë
vendimtare për përzgjedhjen dhe hapjen e dyerve të
mundësive në jetë.
Tematikat e trajnimit
Esete përshkruese, argumentuese dhe krahasuese
Analizë teksti dhe burimesh studimore
Shkrimi i letrave motivuese - për punë dhe studime
Shkrimi i një fjalimi
Shkrimi i një artikulli gazete
Shkrimi i një prezantimi
Shkrimi i një kritike letrare apo një studimi
Shkrimi i një projekti
Shkrimi profesional, etik dhe moral
Ndershmëria akademike (evitimi i plagjiarizmit / kopjimit)

Tarifat

Finalizimi

Ndjekja e një trajnimi është 139€
Ndjekja e dy trajnimeve është 239€
Ndjekja e të gjithë programit (me të tre trajnimet) është 299€

Përmbyllja e çdo trajnimi shoqërohet me çertiﬁkatë
të njohur nga shteti shqiptar. Të parët e çdo grupi
marrin një çertiﬁkatë ekselence.

