
Kurrikula: Dizajni Grafik dhe Krijim i Përmbajtjes

Konceptet kyçe

Çfarë është dizajni dhe rëndësia e
tij në mediat sociale

Softuer për dizajn grafik

Rezolucionet dhe formatet e
mediave sociale

Bazat e identitetit vizual

Një nga mësimet e para do të ketë për qëllim 
fitimin e njohurive mbi rëndësinë e dizajnit 
grafik në botën e mediave sociale.

Mësoni dhe përdorni mjete në programet 
e dizajnimit të tilla si Adobe Illustrator dhe 
Adobe Photoshop.

Prezantimi i formateve dhe rezolucioneve 
të përdorura në mediat sociale, krijimi i 
karuselëve, modeleve të tregimeve, rrotullave, 
etj.

Në këtë trajnim, ne do të trajtojmë këto 
shkathtësi kryesore:
• Kreativiteti,
• Mësimi i softuerit, dhe
• Bazat e dizajnit grafik.
Mësimi softuerik i referohet një grupi 
parimesh të dedikuara për përvetësimin 
e njohurive dhe aftësive përmes mjeteve 
teknologjike. Ndër mjetet e shumta që do të 
përdoren janë Adobe Illustrator dhe Adobe 
Photoshop.
Dizajni grafik është një art ku profesionistët 
krijojnë përmbajtje vizuale për të komunikuar 
mesazhe. Dizajnerët përdorin tipografi 
dhe fotografi për të përmbushur nevojat 
specifike të përdoruesve dhe përqendrohen 
në shfaqjen e elementeve në modelet 
interaktive, duke optimizuar përvojën e 
përdoruesit. Zbatimi i hierarkisë vizuale dhe 
teknikave të paraqitjes së faqeve është 
thelbësor për procesin e dizajnit grafik.

Ky trajnim do të mbahet për dhjetë ditë. Në 
secilën prej ditëve, trajnimi do të trajtojë një 
veçori. Së fundi, dhjetë ditë është një kohë 
optimale për të hyrë në bazat e dizajnit grafik 
dhe për zbatimin e tyre.

Hyrje në elementet thelbësore të markës 
(logoja, modeli, tipografia) dhe zbatimi i 
këtyre elementeve përmes postimeve në 
mediat sociale.

Shkathtësitë Kyçe Kohëzgjatja

Shkathtësitë e buta janë thelbësore në 
mënyrë që të përfitoni sa më shumë nga 
ky trajnim. Mirëpo, gjëja më e rëndësishme 
është mbajtja e një mendjeje të hapur dhe 
një mendim të vazhdueshëm mësimi gjatë 
këtyre sesioneve të trajnimit. Edhe pse nuk 
kërkohen, ajo që ne do t’i referoheshim si 
shkathtësi të mira për të pasur janë:
• Aftesi komunikimi,
• Aftësia dixhitale, dhe
• Kreativiteti.

Shkathtësitë e Buta



Mendimi kritik është faktori përcaktues në 
fushën e dizajnit që autori të jetë sa më 
origjinal dhe i hapur. Në mënyrë të ngjashme, 
komunikimi luan një rol të rëndësishëm gjatë 
kursit në mënyrë që pjesëmarrësit të mund të 
bashkëpunojnë dhe të ndajnë përvojat gjatë 
trajnimit dhe jashtë klasës.
Për të kuptuar kursin dhe për të vënë në 
praktikë ligjëratat, pjesëmarrësit duhet të 
mendojnë në mënyrë kritike, të bashkëpunojnë 
dhe komunikojnë me njëri -tjetrin dhe me 
trajnerin, të bëjnë pyetje, të ndajnë opinione 
dhe të diskutojnë çdo ide gjatë orëve të 
trajnimit dhe jashtë tyre.
Kreativiteti gjithashtu luan një rol kyç pasi 
është pjesë përbërëse e vetë themelit të 
kursit. Pa kreativitet, nuk ka dizajn grafik. Për 
fat të mirë, traineri do të përpiqet të fusë disa 
parime dhe truqe tek pjesëmarrësit për të 
rritur procesin e tyre krijues individualisht.
Të gjitha aftësitë e përmendura këtu i 
mundësojnë mësuesit të vlerësojë secilin 
nxënës, të zbulojë mungesën e njohurive dhe 
të kuptojë performancën e tyre.
Kreativiteti është një fenomen se si formohet 
diçka e re dhe e vlefshme. Kështu, ne do të 
përdorim kreativitetin në të gjitha aspektet 
përkatëse të këtij trajnimi, së bashku me 
shkathtësitë e tjera kyçe.

Dizajni grafik është i lidhur ngushtë me pajisjet 
teknologjike moderne dhe nuk ekziston pa to, 
të paktën jo në botën e mediave sociale.
Në epokën moderne, është pothuajse e 
pamundur të mos përdoret teknologjia në 
trajnime dhe punëtori. Prandaj, pjesëmarrësit 
duhet të kenë pajisjen e tyre (laptop/telefon/
tablet), qasje në llogaritë e mediave sociale 
dhe abonim valid në Adobe Photoshop dhe 
Adobe Illustrator.

Pjesa më e madhe e trajnimit do të jetë e 
udhëhequr nga trajneri dhe interaktive. Pasi 
temat kryesore të përfshihen dhe udhëzohen 
nga trajnuesi, studentët do të kenë gjithashtu 
mundësinë të krijojnë një kampanjë para 
audiencës (pjesëmarrësve të tjerë të 
trajnimit) dhe të paraqesin ide kreative.
Pjesëmarrja, diskutimi i hapur dhe reagimet 
inkurajohen gjatë gjithë kursit 10-ditor.

Kursi është planifikuar në atë mënyrë që të 
kërkojë punë individuale në njërën pjesë, 
ndërsa në pjesën tjetër, inkurajon bisedë dhe 
ndërveprim në shpjegimin e punës aktuale.
Sesionet janë krijuar për të inkurajuar 
pjesëmarrjen aktive dhe bashkëpunimin me 
kolegët, përveç udhëzimeve të dhëna nga 
instruktori. Vendimmarrja e informuar është 
një nga arsyet kryesore pse dizajni grafik ka 
transformuar industrinë e reklamave.
Diskutimi kuptimplotë i referohet llojit të 
bisedës që e çon mësimin përpara. Wolf, 
Crossen dhe Resnick (2006) përshkruajnë tre 
aspekte të diskutimit kuptimplotë:
1. Përgjegjshmëria ndaj komunitetit
mësimor.
2. Përgjegjshmëria ndaj njohurive të sakta.
3. Përgjegjshmëria ndaj të menduarit rigoroz.

Mendimi Kritik
dhe Bashkëpunimi

Të Mësuarit Përmes Teknologjisë

Metodologjia e Trajnimit

Diskutim Kuptimplotë dhe
Analizim Studentit



Vetë ligjëratat janë shumë të hapura dhe 
plot komunikim mes trajnerit dhe studentëve, 
si dhe mes vetë studentëve. Prandaj, trajneri 
gjithmonë do të ketë kohë për pyetje dhe 
përgjigje, sipas së cilës ne do të krijojmë një 
ide të përafërt se sa mirë ata e kuptuan atë.
Shumë detyra do të bazohen në marka 
origjinale dhe në krijimin e zgjidhjeve për 
nevojat e tyre.
Në fund të trajnimit, do të ketë sesione Pyetje 
dhe Përgjigje për t’iu përgjigjur pyetjeve të 
veçanta dhe për t’i drejtuar ato në burime 
shtesë. 
Detyrat autentike dhe thellimi në materiale 
janë një pjesë integrale e sesioneve të 
trajnimit. Përfundimi i detyrave të shumta 
autentike do të inkurajohet përmes përdorimit 
të skenarëve të botës reale.
Detyrat autentike kërkojnë që pjesëmarrësit 
të përdorin strategji, njohuri dhe aftësi të 
mësuara gjatë përfundimit të një detyre të 
jetës reale që një personi duhet të kryejë në 
jetën e tij profesionale ose private.

Në situata të tilla kur lindin çështje me të 
mësuarit, trajnuesi do t’i përcjellë studentit 
material shtesë që mund të jetë i dobishëm 
për ta. Gjatë ligjëratës, traineri do të synojë 
të sigurojë që studenti ta ketë kuptuar mirë 
mësimin.
Të gjitha masat do të vendosen për të zgjidhur 
çdo çështje mësimore që mund të lindë 
gjatë zbatimit të trajnimit, duke promovuar 
përvojën më të vlefshme të të mësuarit.

Ekzistojnë dy mundësi për zhvillimin e këtij 
trajnimi:
1. Në klasë, ose
2. Përmes një platforme online.
Sesionet e trajnimit në klasë janë më të 
përshtatshme pasi që traineri do të mund 
vëzhgojë përparimin e secilit pjesëmarrës 
personalisht, ka më shumë interaktivitet dhe 
studentët mund të ndajnë dhe diskutojnë 
idetë e tyre.
Sidoqoftë, në rast krize emergjente ose të 

Pjesëmarrësit do të kenë një mundësi për të 
marrë komente, dhe ata do të udhëzohen 
me kujdes gjatë gjithë kursit. Trajnuesi do të 
theksojë për të gjithë studentët se ky trajnim 
nuk e ndal procesin e të mësuarit dhe se vetë 
trajneri është gjithmonë i disponueshëm për 
të gjitha pyetjet, pavarësisht se sa kohë ka 
kaluar nga kursi.
Në këtë mënyrë, ne do të sigurohemi që 
reagimet e duhura mësues-nxënës të 
avancojnë rrugën mësimore të pjesëmarrësve 
edhe pas përfundimit të trajnimit.

Në fund të kursit, detyra përfundimtare 
do të përbëhet nga krijimi i një modeli 
për postim në mediat sociale. Gjatë kësaj 
detyre, pjesëmarrësit do të zbatojnë të gjitha 
njohuritë e marra gjatë kursit.
Në fazën përfundimtare të trajnimit, trajnuesi 
dhe pjesëmarrësit do të dinë saktësisht se ku 
qëndrojnë në lidhje me njohuritë e mësuara 
dhe aftësitë e fituara. Instrumente matëse 
shtesë do të vendosen gjithashtu në rast se 
trajneri mendon se kjo është e nevojshme.

Matja e të Mësuarit të Studentëve

Çështjet rreth të Mësuarit

Hapësira Optimale e të Mësuarit

Këndvështrimi Trajnerit

Matja e Njohurive dhe
Shkathtësive të Studentëve

shëndetit publik, trajnimi mund të zhvillohet 
edhe përmes ndonjë platforme online si 
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etj.



Haris Liçina ndoqi shumë punëtori, kështu që ai i kupton 
nevojat e studentëve. Përveç kësaj, ai ka fituar përvojë duke 
qenë trajnues në disa seminare mbi fotografinë, dizajnin 
grafik dhe grafikën.

Emri im është Haris Liçina. Unë kam lindur më 18/11/1996 
në Novi Pazar. Kam studiuar në Fakultetin e Arteve në 
Prishtinë (Mitrovica Veriore-Zveçan) dhe jam diplomuar 
në Departamentin e Gdhendjes në vitin 2019. Meqenëse 
kam studiuar në dy drejtime paralelisht, në vitin 2020, jam 
diplomuar në Departamentin e Dizajnit Grafik. Pas kësaj, 
unë përfundova një diplomë master në 2021 me temën 
“figura në printimin e ekranit”.

Kam ekspozuar në mbi 30 ekspozita kolektive brenda dhe 
jashtë vendit dhe dy ekspozita personale. Për më tepër, 
kam marrë pjesë dhe kam organizuar shumë punëtori dhe 
kurse arti në gdhendje, fotografi dhe dizajn grafik.

Unë jam anëtar i Klubit Foto-Kinema “Novi Pazar”, i punësuar 
si fotograf në “PKC Gallery Aquarius” në Mitrovicën Veriore, 
një nga themeluesit dhe dizajner i studios krijuese “NYON” 
studio në Novi Pazar, si dhe fotograf i pavarur në Studio 
“Foto Ducan” në Novi Pazar.

Trajneri


