
Kurrikula: Kurs për Menaxhimin e Mediave Sociale
Konceptet kyçe

Në këtë trajnim, pjesëmarrësit do të mësojnë konceptet vijuese:

Zhvilloni dhe Menaxhoni 
Praninë në Internet

Mjeshtëroni Menagjimin 
e Mediave Sociale
Me këtë koncept në mendje, 
studentët do të jenë në gjendje të 
menagjojnë llogaritë e mediave 
sociale (Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Tëitter), duke përfshirë 
krijimin e kampanjave, kuptimin e 
krijimit të ideve kreative, bërjen e 
kalendarëve të përmbajtjes dhe të 
gjitha materialet e tjera përkatëse.
Pjesëmarrësit do të mësojnë se si të 
krijojnë, publikojnë dhe analizojnë 

Synoni në Kohën e Duhur 
Audiencën e Duhur
Synimi i audiencës së duhur në 
kohën e duhur është shumë i 
rëndësishëm për çdo biznes. Në 
këtë trajnim, pjesëmarrësit do të 
kuptojnë thellësisht se kur është 
koha e duhur për të shfaqur një 
reklamë dhe për të synuar me 
zgjuarsi audiencën e duhur që 
mund të përbëhet nga klientë të 

Të ndërtuarit e pranisë në internet 
në platformat e mediave sociale 
është një nga temat kryesore që do 
të diskutohen në këtë trajnim. Këto 
sesione edukative do t’i ndihmojnë 
studentët që të zhvillojnë dhe 
menagjojnë praninë e tyre në 
internet në mënyrën më të mirë të 
mundshme dhe t’i vënë produktet 
e tyre në krye të tregut.
Me prani në internet nënkuptojmë 
të gjitha aktivitetet dhe përmbajtjen 
që një person ose biznes, ose 
ndonjë entitet, ka nën emrin e tij në 
internet. Prania në internet përfshin 
asete, llogari, ndërveprime dhe 
çdo pjesë tjetër të informacionit 
të krijuar nga ose për biznesin ose 
personin.

përmbajtje. Për më tepër, pas 
përfundimit të trajnimit, ata do të 
pajisen plotësisht për të përdorur 
mediat sociale për t’u angazhuar 
dhe bashkëvepruar me përdoruesit 
e mediave sociale.
Ideja ose prodhimi i ideve është akti 
i formimit të ideve. Ëhtë një proces 
krijues që përfshin gjenerimin, 
zhvillimin dhe komunikimin e 
koncepteve dhe mendimeve të 
reja, të cilat bëhen baza e një 
strategjie inovative.
Një kalendar redaktues ose 
kalendar i përmbajtjes është një 
orar i shkruar se ku dhe kur një 
person ose biznes planifikon të 
publikojë përmbajtjen e ardhshme. 
Kalendarët e përmbajtjes zakonisht 
mbulojnë përditësimet e statusit, 
pjesët e ardhshme, aktivitetin e 
planifikuar promovues, partneritetet 
dhe përditësimet e përmbajtjes 
ekzistuese.

Planifikimi I Kmpanjave 
të Reklamimit
Kjo pikë ka një rol kritik në këtë 
trajnim. Pasi të përfundojnë 
seancat mësimore, studentët 
do të jenë në gjendje të krijojnë 
kampanja me përmbajtje të duhur 
dhe tërheqëse për audiencën.
Një kampanjë në mediat sociale 
është një sekuencë e aktiviteteve 
të koordinuara që synojnë arritjen 
e një qëllimi të veçantë gjatë një 
periudhe të caktuar. Rezultatet e 
saj mund të gjurmohen dhe maten. 
Një kampanjë e mediave sociale 
mund të kufizohet në një rrjet të 
vetëm ose të ndodhë në platforma 
të ndryshme të mediave sociale.

mundshëm për një biznes.
Një audiencë e synuar e mediave 
sociale është grupi i veçantë i 
njerëzve tek të cilët një biznes arrin 
përmes rrjeteve të tij sociale. Ata 
janë njerëzit që ka shumë gjasa të 
jenë të interesuar për produktet, 
përmbajtjen ose shërbimet e 
një biznesi të veçantë. Përveç 
kësaj, ata ka gjasa të kenë disa 
karakteristika të përbashkëta, si 
sjelljet dhe demografia.



Aftësitë kyçe
Në këtë trajnim, ne do t’i ndihmojmë 
pjesëmarrësit të fitojnë aftësitë e 
mëposhtme:
1. Menagjim,
2. Kreativitet,
3. Komunikim, dhe
4. Vendimmarrje të informuar.
Shkathtësitë e buta janë thelbësore 
për të kuptuar sa më shumë nga ky 
trajnim. Edhe pse nuk kërkohet, gjëja 
më e rëndësishme është mbajtja 
e një mendjeje të hapur dhe një 
mendim të vazhdueshëm mësimi 
gjatë këtyre sesioneve të trajnimit. 
Ajo që ne do t’i referoheshim si 
aftësi të mira për të pasur janë:
• Aftesi komunikimi,
• Aftësi digjitale,
• Kreativitet,
• Vetëdije, dhe
• Inteligjencë emocionale.
Për të kuptuar kursin dhe për 
të vënë në praktikë ligjëratat,  
pjesëmarrësit duhet të 
mendojnë në mënyrë kritike, 
të bashkëpunojnë dhe të 
komunikojnë me njëri-tjetrin dhe 
me trajnerin, të bëjnë pyetje, të 
ndajnë opinione dhe të diskutojnë 
çdo ide gjatë orëve të trajnimit.
Kreativiteti gjithashtu luan një 
rol kyç pasi që është pjesë 
përbërëse e vetë themelit të kursit. 
Të gjitha aftësitë e përmendura 
këtu i mundësojnë trajnerit të 
vlerësojë secilin student, 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 aftësitë e tjera kyçe.
Po kështu, para se të vendosin për 
krijimin, menaxhimin dhe publikimin 
e përmbajtjes, pjesëmarrësit do të 
mësojnë se si të rishqyrtojnë nga 
afër një temë dhe të marrin një 
vendim të informuar bazuar në 
dëshmi të forta.

Kohëzgjatja
Ky trajnim do të mbahet për 
dhjetë ditë. Në secilën prej ditëve, 
sesioni i trajnimit fillon në 09:00 të 
mëngjesit dhe përfundon në 12:00. 
Informacioni më i detajuar gjendet 
në agjendën e trajnimit.

Metodologjia e Trajnimit

Çështjet rreth të
Mësuarit

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.

Nëse studentët nuk duket se po 
marrin njohuritë dhe aftësitë e 
prezentuara gjatë kursit, trajnuesi 
do të rekomandojë materiale 
shtesë që lidhen me trajnimin në 
mediat sociale. Në të njëjtën kohë, 
gjatë sesioneve, trajnuesi do të 

Pajisjet
Në ditët e sotme, është pothuajse 
e pamundur të mos përdoret 
teknologjia në trajnime/punëtori. 
Prandaj, pjesëmarrësit duhet të 
kenë pajisjen e tyre (laptop/telefon/
tabletë) dhe qasje në Facebook dhe 
llogari të tjera të mediave sociale.

Diskutim Kuptimplotë 
dhe Analizim Studentit
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 marketingu i mediave 
sociale ka transformuar industrinë 
e reklamave.
Duke marrë parasysh sasinë e 
të dhënave të mbledhura në 
menaxhimin e mediave sociale, 
është e sigurt të thuhet se dsikutimi 
kuptimplotë i plotëson sesionet e 
trajnimit.
Diskutimi kuptimplotë i referohet 

Matja e të Mësuarit
të Studentëve
Natyra e këtij trajnimi është 
shumë ndërvepruese, dhe secili 
nga pjesëmarrësit do të ketë 
mundësinë të përfshihet dhe të 
ndajë idetë dhe opinionet e tij.
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. Për më tepër, 
pjesëmarrësit do të praktikojnë 
aftësitë e tyre gjatë trajnimit, duke 
përdorur platformën Facebook 
Ads Manager.
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.

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.



Këndvështrimi Trajnerit Matja e Njohurive dhe 
Aftësive të Studentëve

Hapësira Optimale
e të Mësuarit

Trajneri

Pas përfundimit të trajnimit, do të 
ketë konsultime me trajnuesit (një 
orë për pjesëmarrës) bazuar në 
nevojat e tyre. Çdo pjesëmarrës 
është i lirë të kontaktojë trajnerin 
për problemet e tyre gjatë 
menaxhimit të platformave të 
tyre të mediave sociale. Në këtë 
mënyrë, ne do të sigurohemi 
që reagimet e duhura mësues-
nxënës të avancojnë rrugën 
mësimore të pjesëmarrësve edhe 
pas përfundimit të trajnimit.

Secili student do të krijojë një 
kampanjë para pjesëmarrësve të 
tjerë. Në një farë mënyre, ky proces 
do t’i ndihmojë trajnerët të kuptojnë 
se sa njohuri kanë përvetësuar 
studentët. Përveç kësaj, do të ketë 
një sesion Pyetje-Përgjigje dhe një 
test përgatitor online në fund të 
trajnimit të ofruar nga Facebook.
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.

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

Valon Canhasi është konsulent dhe trajner i mediave sociale me më 
shumë se tetë vite përvojë dhe ka trajnuar më shumë se 1,500 studentë.
Hallakate Sh.P.K., një agjenci e mediave sociale, u krijua në vitin 2016 nga 
z. Canhasi, ku ai ka rolin e CEOs dhe ekipi i tij përbëhet nga 10 punonjës 
me role të ndryshme brenda kompanisë.

Drejtimi i një kompanie, organizimi i trajnimeve SMM çdo muaj, 
të qenit anëtar bordi në STIKK, Kosovo ICT ASSOCIATION, në Odën 
Ekonomike Amerikane, në Këshillin e Konsulentëve të Biznesit e bën z. 
Canhasi thellësisht të apasionuar pas mësimdhënies dhe prodhimit të 
profesionistëve në ekosistemin e mediave sociale.

Z. Canhasi është inxhinier i teknologjive mediatike. Gjithashtu, ai është 
një Drejtor i Marketingut i certifikuar nga SMEI CME 2019. I lindur dhe I rritur 
në Prishtinë, një baba shumë i përkushtuar, ai ka një familje të vogël 
të përbërë nga dy djem dhe gruaja e tij. Gjuha shqipe është gjuha e tij 
amtare, ndërsa ai flet rrjedhshëm gjuhën angleze, serbe dhe turke.

sigurojë që gjithçka të funksionojë 
pa probleme dhe që secili student 
të mund të praktikojë ligjëratat 
teorike.
Të gjitha masat do të vendosen për 
të zgjidhur çdo çështje mësimore 
që mund të lindë gjatë zbatimit të 
trajnimit, duke nxitur përvojën më 
të dobishme të të mësuarit.


