
EVENT LANÇUES

“Laboratori i debatit mbi integrimin 
europian në auditorët universitarë-Nga 

fjala tek veprimi”
Edicioni 2-të

30/10/2020



10:00 – Lidhja e pjesëmarrësve online

10:00 – 10:05 Mirëseardhje
Blerjana Bino, Qendra “Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim” (SCiDEV)

10:05 – 10:15 Prezantimi i pjesëmarrësve: Emri, insitucioni dhe roli

10:15 – 10:25 Programit idebatit në realitetin e ri
Z. Klodjan Seferaj, Menaxher Programi, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, (OSFA)

10:25 – 10:45 Edicioni i 2-të i debatit universitar mbi integrimin – Prezantimi i projektit 
Blerjana Bino, Qendra “Shkencë dhe Inovacion për Zhvillim” (SCiDEV)

10:45 - 10:55 Nga fjala tek veprimi – Aktivizimi i të rinjve 
Prof. Assoc. Dr. Nevila Xhindi, Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë
Dr. Dorina Gjipali, Universiteti Luarasi 
Dr. Fabjan Lashi, Trajner  

10:55 – 11:05 Pilotimi i mbështetjes së studentëve 
Orkidea Xhaferaj, Mentor
Dr. Erjon Curraj, Mentor

11:05 – 11:15 Përzgjedhja e studentëve

11:15 – 11:30 Tematikat e debatit universitar për integrimin 

11:30 – 11:45 Formati i debatit universitar për integrimin

11:45 – 12:00 Përmbyllje dhe plani i aktiviteteve  



‘Debati universitar 
për integrimin: 
Edicioni 2 - Nga fjala 
tek veprimi’

Së pari, projekti synon krijimin e mundësive për 
studentët dhe kërkuesit e rinj që të bëhen aktiv në jetën 
publike përmes aktivizimit online dhe offline duke 
kapitalizuar aftësitë e fituara përgjatë programit të 
debatit.

Së dyti, projekti synon konsolidimin e kulturës së 
debatit, kultivimin e analizës dhe të menduarit kritik, 
etikën në komunikim, tolerancën dhe vlerat e qytetarisë 
aktive në Shqipëri tek studentët dhe kërkuesit e rinj. 

Së treti, projekti synon zhvillimin e aftësive analizuese të 
studentëve dhe kërkuesve të rinj lidhur me ndikimin 
shumëdimensional të Integrimit Europian në Shqipëri 
dhe tematika të tjera si arsimi, modelet e zhvillimit 
social-ekonomik, demokratizimi, angazhimi dhe 
pjesëmarrja.



Rrjeti i 
universiteteve 
pjesëmarrëse

§ Fakulteti i Shkencave Juridike dhe Politike, Universiteti 
Aleksandër Moisiu, Durrës (FSHJP/UAMD)

§ Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, Universiteti 
Bujqësor i Tiranës. 

§ Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës 
(FSHS/UT)

§ Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës (FE/UT)

§ Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (FD/UT)

§ Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës 
(FHF/UT)

§ Instituti i Studimeve Europiane, Universiteti i Tiranës 
(ISE/UT)

§ Universiteti Europian i Tiranës (UET)

§ Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë (UMSH)

§ Kolegji Universitar Marlin Barleti (MB)

§ Kolegji Universitar Luarasi (Luarasi)

§ Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti Ismail 
Qemali, Vlorë (UV)



Aktivitetet
kryesore

1. Nisja e projektit dhe promovimi; 
(ri)vendosja e lidhjeve me universitetet dhe 
pedagogët mentor si edhe studentët e 
edicionit të parë. 

2. Dizenjimi i programit të zhvillimit të 
kapaciteteve për studentët dhe kërkuesit e 
rinj lidhur.

3.Identifikimi i studentëve dhe kërkuesve të 
rinj përmes thirrjes për shprehje interesi.

4. Organizimi i trajnimeve për studentët dhe 
kërkuesit e rinj të dizenjuara në aktivitetin 2. 



Aktivitetet 
kryesore 

5. Organizimi i debateve universitare dhe organizimi 
i debatit final.

6. Programi pilot “Nga fjala tek veprimi” – Përkthimi 
i ideve të debatuara në veprim përmes mbështetjes 
së 4 rasteve pilot të iniciuara nga 4 skuadrat finaliste 
ose katër idetë më të mira të studentëve: aktivizim 
online dhe offline përmes projekteve, aktiviteteve, 
fushata komunikimi, veprime në komunitet etj.

7. Fushatë e vazhdueshme komunikimi dhe 
promovimi / prodhimi i video-dokumentar për 
kapitalizimin e përvojës dhe provimin e debatit. 

8. Publikimi blogs/artikuj







Faleminderit!


