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Cilat janë rregullat
e debatit?

Organizimi i
debatit universitar

Struktura dhe 
rolet

Si të përgatitemi
për debatin?



PSE DEBATOJMË?
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PSE DEBATOJMË?

Për të konsoliduar frymën e
debatit në universitet dhe shoqëri.

për të fuqizyar kapacitetet tona
në të folurin publik dhe në

mendim kritik.

për të nxitur debatin mbi modelin e
zhvillimit social ekonomik të

Shqipërisë 



PARIMET E DEBATIT TË STRUKTURUAR

Respektimi i etikës gjatë debatit
Ruajtja e qetësisë.
Përdorimi i evidencave për çdo argument
Respektimi i kohës së përcaktuar nga
secili folës.
Përdorimi efektiv i pyetjeve.

 



STRUKTURA E DEBATIT UNIVERSITAR

1 moderator/e. Të paktën 2 skuadra
debatuese.

3 gjyqtarë.
Tema 
debati. Përzgjdhjen e

temës
Ndarjen e
qëndrimeve

Hidhet short për:



TEMAT E DEBATIT MES SKUADRAVE

Votimi në Shqipëri duhet të bëhet vetëm në mënyrë elektronike.
Universitetet publike duhet të jenë falas për të gjithë studentët.
Taksimi i sheshtë është model më i përshtatshëm se ai progresiv për
kontekstin shqiptar.
Digjitalizimi i sektorit publik do të ulë nivelin e korrupsionit në vend. 
Përdorimi i inteligjencës artificiale për shkrimin e artikujve duhet të
konsiderohet plagjiaturë.
Binjakëzimet mes universiteteve shqiptare dhe atyre evropiane do
të ulin trendin e largimit të të rinjve nga vendi.
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TEMAT E DEBATIT MES LIDERVE

Shqipëria duhet të investojë në lidhjet me diasporën dhe jo në
politika për reduktimin e emigracionit në vend.
Universitetet shqiptare duhet të favorizojnë në renditje
aplikantët e angazhuar në veprimtari vullnetare/komunitare.
Lëvizja e lirë në Bashkimin Europian për të jetuar, për t’u
arsimuar dhe për të punuar do të shkaktojë krizë demografike
në Shqipëri.

1.

2.

3.



ORGANIZIMI I DEBATIT

Në një debat realizohen 2
përballje, mes 2 skuadrash

debatuese.

DEBATI MES LIDERVE
10 minuta
Përballen liderët e 2
skuadrave debatuese.

DEBATI MES SKUADRAVE
20 minuta
Skuadrat debatojnë pro ose
kundër sipas shortit.



ROLET NË SKUADËR

Lideri Folësi 2 Folësi 3 Folësi 4
Prezanton argumentat
në fillim të debatit
Merr pjesë në debatin
mes liderve.
Mbyll argumentin e
skuadrës në përfundim
të debatit.

Kundërshton liderin
kundërshtar/thellon
argumentat e
prezantuara nga
lideri i skuadrës së
tij.

Bën pyetje ndaj
skuadrës
kundërshtare/i kthen
përgjigje pyetjeve nga
skuadra
kundërshtare.

Thekson
argumentat e
skuadrës.





DEBATI MES LIDERVE



?? ?

?
SI DO TË PËRZGJIDHET
SKUADRA PËRFAQËSUESE
E  FAKULTETIT



PËRZGJEDHJA E SKUADRËS PËRFAQËSUESE



PËRZGJEDHJA E SKUADRËS PËRFAQËSUESE

3 pikë 5 pikë 4 pikë 3 pikë

4 pikë 3 pikë 5 pikë 4 pikë



PËRZGJEDHJA E SKUADRËS PËRFAQËSUESE

5 pikë4 pikë 5 pikë 4 pikë



?? ?

?
SI TË PËRGATITEMI
PËR DEBATIN



KËSHILLA PRAKTIKE

Përdorni paketën
kërkimore.

Strukturoni
argumentat.

Strukturoni
fjalimin tuaj.

Respektimi i
parimeve të etikës.



PAKETA KËRKIMORE

Paketa kërkimore
Dokument përmbledhës me temat e
debatit të skuadrave dhe liderve
Përmban set argumentash pro dhe
kundër 
Përmban burime informacioni për t'u
konsultuar.



STTRUKTURA E  ARGUMENTAVE

 

Lehtëson ndjekjen e debatit për
audiencën
Rrit angazhimin e të dyja palëve
Lehtëson procesin e përforcimit të
argumentave.

Përdorni pika



STTRUKTURA E FJALIMIT

 

Ndërtoni një skicë paraprake.
Bëni prova për të matur kohën. 
Rendisni argumentet në rrjedhë logjike.
Përfshini statistika që mbështesin
argumentet. 
Kundërargumenti më i mirë është
prezantimi i alternativave.

Strukturimi i një fjalimi debati



ETIKA GJATË DEBATIT

 

Respektoni kohën gjatë kohës kur flisni.
Ndalohet kategorikisht përdorimi i
fjalorit apo bërja e gjesteve të
pahijshme.
Mos ndërprisni kundërshtarin.
Falenderoni kundërshtarin për
argumentave.
Kujdes gjuhën e trupit. 

Parimet e etikës në debat



FALEMINDERIT!


