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PËR PËRGATITJEN E PREZANTIMEVE

CPC, maj 2020  Prishtinë.



Qëllimi i këtij doracaku  
 
Prezantimi paraqet një nga aftësitë e buta më të   rëndësishme   që   një   individ  posedon.  Si njëra  
nga aftësitë  më  të    kërkuara     ndërpersonale,  aftësitë e të    prezantuarit  kërkohen   në  mjedise     
akademike  dhe profesionale   dhe   paraqesin    një    nga    shtyllat   kyçe  të  komunikimit  efektiv. 

Pothuajse   në   çdo    lëndë  jo   vetëm    mësimdhënësit,  po    edhe   studentëve   u  kërkohet    të   
prezantojnë   përmbajtje të ndryshme.  Shkathtësitë  e të prezantuarit me   kohë përmirësohen nëse  
mirren   parasysh disa rregulla. Aftësia  e   prezantimit   të   përmbajtjeve   komplekse   në mënyrën   
sa  më  të thjeshtë    të   mundshme dhe  të kuptueshme   të mundshme   mundëson transferimin e 
mesazheve kryesore te audienca. Duke pasur në mendje studentët dhe të rinjtë në Kosovë, qëllimi i  
këtijë  doracaku  të shkurtë  është paraqitja  e  disa  prej   elemtenve kryesore   të   një    prezantimi    
efektiv   dhe   këshilla   konkrete   për zhvillimin  e aftësive  të prezantimit. Shkathtësitë  e mira  në  
prezantim  zakonisht  rezultojë  në sukses më  të  lartë  në    jetën   akademike   si   dhe   në  rritjen  
e mundësive për zhvillimin e një karriere  më  të suksesshme. 
 

 Ky doracak përmban katër pjesë kryesore të përshkruara si mëposhtë:
 
                     I.    Prezantimi, organizimi, gjuha dhe pyetjet                
                     II.  Gjuha e trupit dhe zëri
                     III. Pamja, paraqitja vizuale
                     IV. Ushtrimi i prezantimit

 I. Prezantimet efektive: Prezantimi, organizimi, gjuha dhe pyetjet
 
 
Ekzistojnë   tri  elemente   kryesore   të   çdo prezantimi: 
 
1. Çfarë do të prezantoni (tema,  përmbajtja, mesazhi);
2. Si e prezantoni (organizimi, angazhimi me audiencën); 
3. Si duket prezantimi juaj (sllajdet  dhe  prezantuesi). 
 
Këto   tri    elemente   mund ti  ndajmë   edhe   në dy  pjesë: Përmbajtja dhe Dorëzimi (prezantimi). 
Fillimisht  do të elaborojmë tutje përmbajtjën ndërsa  në pjesët më poshtë dorëzimin e  prezantimit 
në detaje me të gjitha komponentet përcjellëse. Sidoqoftë është e rëndësishmë të theksohet  se  këto  
elemente  janë  të  lidhura  ngushtë  me njëra tjetrën dhe janë të njëjta për nga rëndësia. 
 

Përmbajtja  
 
Qëllimi kyç i çdo prezantimi është transferimi i mesazhit.  
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Përgatitja - Njihni  audiencën dhe detyrën tuaj 
 
Kur përgatiteni    për   prezantim     njohuria   dhe  vlerësimi  i  drejtë se kush  janë  dëgjuesit apo 
përbërja  e audiencës, është një nga çështjet krysore që duhet të merret në konsideratë.

                 Andaj, të keni parasysh:

                 ●  Kush janë dëgjuesit (audienca) juaj; 
                      dhe  
                 ●  Çfarë pritshmërishë  kanë dëgjuesit.

Këshillë: Kushtoni  vëmendje fjalëve  kyçe  të informacionit  që do e transmetoni tek audienca dhe 
përdorni ato më  shumë  se një herë gjatë prezantimit tuaj.

Organizimi dhe struktura

Prezantimet  verbale,   si shumë   punime   akademike,  në   thelb përbëhen nga tri  pjesë kryesore:

      Hyrja:  Kontekstualizimi   i temës suaj   dhe prezantimi i   shkurtër i  strukturës së  prezantimit;
 
      Përmbajtja   (Trupi):  Kjo   pjesë   është e strukturuar  zakonisht  në disa   nënsektorë varësisht   
      nga   tema  dhe   përmbajtja  e materialit  që  prezantoni.  Sidoqoftë, lidhja mes nën seksioneve 
      duhet të jetë konçize dhe logjike;
 
      Përfundimi:  Përmbledhja   e   qëllimit  të  hulumtimit  dhe rikujtimi  i dëgjuesve tuaj  për atë se 
      çfarë ata tashmë supozohet se duhet të dinë.

Këshillë: Planifikoni  secilën   nga  këto  pjesë   edhe    përkitazi   aspektit   kohor.  Preferohet   që  
përafërsisht 5% e kohës tuaj të përgjithshme të  planikohet  për hyrjen, pjesa dërmuese, rreth 90%, 
të fokusohet tek përmbajtja, ndërsa  5 - 10 % të  ngërthej pjesa e përfundimeve.

Këshillë: Kombinoni   gjuhën   përmbajtësore    me   atë   funksionale     dhe gjuhën e trupit (shih
mëposhtë)    për     t’u     siguruar     që audienca    po ju    ndjek dhe  është e fokusuar. Çfarë do të
thotë    kjo?    Kalimi     nga  një pikë    në   tjetër përmes përdorimit   të fjalëve  si p.sh.: së pari, së
dyti,  për   më    tepër,    përveç,   tutje, sidoqoftë, si  dhe  parafrazo,  sqaro,  interpreto, vë theksin,
ndërlidh idetë ndërmjet pikëve të ndryshme në prezantim etj.

Menaxhimi i pyetjeve   
 
Zakonisht studentët mirëpo edhe prezantuesit e tjerë i kaplon një lloj shqetësimi, apo edhe  panikë, 
kur pas prezantimit pritet të  pasojnë komentet,   kritikat  dhe   pyetjet. Sidoqoftë, keni parasysh që 
pyetjet etj. duhet të jenë në lidhje  me  prezantimin  tuaj dhe për aq kohë sa jeni të përgatitur, ju do 
të  jeni  në gjendje të  ofroni  përgjigje.   Jepini vetës  kohë për tu përgjigjur  nëse  nuk  ju  kujtohet  
përgjigjja menjëherë  dhe  mos   hezitoni   të    kërkoni sqarim  tutje  nga  personi që po ju adreson 
pyetjen.

Në rast të   mos   njohurisë,  nuk  është   e  turpshme,  përkundrazi,  të   pohohet: ,,nuk e di”, apo 
,,mund të provoj ta gjej përgjigjen dhe herën e radhës etj. të ju njoftoj me të”!
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Këshillë:   Gjatë kohës  së  përgatitjes   së  prezantimit   tuaj,   mendoni  për  pyetjet  e mundshme  
që  do të mund të adresohen nga audienca  dhe  sigurohuni se i keni njohuritë dhe  të dhënat për të   
ofruar   përgjigjje.

II.  Prezantimet  efektive:  Gjuha   e  trupit dhe zëri 

Janë    disa     faktorë    kyç   kur   vie   tek   komunikimi   jo-verbal  të  cilat janë të vërtetuara edhe 
shkenctarisht  që  e  bëjnë  prezantimin  më efektiv:

                                                  1.   Kontakti me sy; 
                                                  2.   Luhatja e zërit; 
                                                  3.   Pozicionimi gjatë prezantimit; 
                                                  4.   Shprehjet e fytyrës; 
                                                  5.   Gjestet me duar.

Këshillë: Nëse është  e  mundur  mbajeni me  vete ndërruesin  e  sllajdeve,  për të qenë në  gjendje 
të lëvizni gjatë prezantimit.
 
 
 
Gjuha e trupit

Gjuha   e  trupit  është  mjet  kyç    për   të përçuar mesazhin tek audienca si dhe për të menaxhuar 
stresin.  Duke  kombinuar gjuhën funksionale dhe  gjuhën e trupit,  mesazhi juaj do të përcillet më 
lehtë tek audienca. 

Këshillë: Formoni grupe praktike  nga dy deri  në   katër    persona dhe  caktoni dikë për të ju bërë 
video me telefon  apo  me kamerë dhe më pas  shikojeni pa zë.  Kjo  do  të jetë  një tregues i mirë i 
gjuhës suaj  të  trupit  dhe eventualisht të ju mundësojë juve për t’u përmirësuar.

Zëri
Zëri ka katër elemente kryesore: 
 
                                                  a) Shqiptimin; 
                                                  b) Volumin; 
                                                  c) Ritmin;  
                                                  d) Tonin.

Toni i zërit ka të  bëjë  me   atë   se  si zëri juaj ngrihet  dhe bie.   Një  nga   problemet  kryesore që 
individët e kanë kur prezantojnë  është  toni i sheshtë,   çka    nënkupton   se  secili informacion pa 
marrë  parasysh   rëndësisë  paraqitet  si  dhe  me   ton  të  njëjtë. Kjo   duhet   të shmanget me çdo  
kusht  dhe  në vend të kësaj, të siguroheni   se   po   e vini  theksin   tek informacionet kyçe duke e 
ngritur  zërin  dhe pas  elaborimit të ulni zërin.  Në këtë  mënyrë, siguroheni  që   informatat   kyçe      
pranohen   si   më   të  rëndësishme.   Pra,  përgjigjja   është:   variacion   në   ton   të   zërit.

-     
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Menaxhimi i pyetjeve   
 
Për sa i përket ritmit të   zërit dhe  shqiptimit, problemi   kryesor   ndërlidhet  me  të folurit shumë  
shpejtë.  Kjo   mund  të  vie  ose  nga  stresi   gjatë  prezantimit,    ose  kur keni shumë  përmbajtje.

Këshillë: Planifikoni  përmbajtjen e  prezantimit  përkitazi me limitin e kohës  për  të   prezantuar. 
Gjithëmonë    preferohet    të   flisni     pak   më    ngadalë   sesa   shumë   shpejtë.   Shpejtësia    e  
rekomanduar është 130 - 150 fjalë  për minutë.  Ndërsa nësë keni shumë  përmbajtje  e  pak  kohë, 
gjithmonë  është    më  mirë   të  fshini   një    pjesë   të    përmbajtjes   në vend  se  të  flisni shumë 
shpejtë. Po  ashtu, duhet të keni  kujdes  që  fjalët  kyçe  të  shqiptohen  qartë.

Pra duhet të keni kujdes dhe të keni parasysh këto çështje  kyçe:  intonacioni,  pauzat midis  grupit 
të   fjalëve,  ritmi  dhe  gjuha  e trupit.

Këshillë: Shihni    prezantime p.sh. të TED talk dhe analizoni strategjitë e  prezantimit  të folësve  
duke u  bazuar  në  këshillat   e  mësipërme.  

II. Prezantimi Efektiv: Vizualizimi

Për një prezantim të mirë duhet përgatitur me kujdes faqet   që  tregohen (,,sllajdet”)  duke    pasur    
parasysh   madhësinë   dhe  llojin   e shkronjave   të   përdoruara   në  tekst, si dhe mënyrën se  si  i   
paraqesim   të   dhënat.

Disa   këshilla   konkrete   përkitazi  me  vizualizimin sa më të mirë  të  prezanimit  janë si në vijim:  

    ●   Mos e ngarkoni   shumë  prezantimin  
          vizual me tekst dhe  elemente të tjera;
 
    ●   Sugjerohet   që   të   vendosni   jo  më 
          shumë   se   7    elemente në një faqe,  
          qofshin    ato   tekst    apo       figura;
 
    ●   Që   të   jetë   i   lexueshëm teksti juaj  
          duhet të ketë madhësi 24 e më shumë;
 
    ●   Vizualizimet duhet  të jenë të thjeshta  
          dhe të qarta;

    ●   Në     mënyrë    taktike    vazhdimisht 
          shfaqni   nga  një informacion, e jo të 
          gjitha      përnjëherë,    sepse     humb 
          vëmendja     dhe       rëndësia          e 
          informacionit   apo    animacionit  në  
          fjalë; 
    .

 
 
 

   
    ●    Përdorni     foto    kurdo  që  është  e  
          nevojshme,     megjithatë    duhet    të 
          keni  kujdes   që fotoja të jetë e  vogël.
 
    ●   Keni  kujdes të shtuar  në mënyrën  se 
          si  i  prezantoni  të  dhënat.  Në  raste 
          kur    keni   të   dhëna   të ndërlikuara, 
          mund   të   hijezoni  pjesët për të cilat 
          jeni   duke   folur ose  hijezoni  ato  të  
          cilat janë më të rëndësishme.

https://www.ted.com/talks
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IV.  Prezantimi Efektiv

Një   element  shtesë që  duhet kushtuar rëndësi gjatë   prezantimit  është  mënya se  si  praktikoni 
prezantimin.

Praktika   duhet  të ketë  një  qëllim  dhe  të  jetë  e  fokusuar.   Megjithatë,  në  mënyrë   që  ju   të  
mbizotroni   se   çfarë  dhe  si   të  praktikoni,  nevojiten  komente  dhe  reagime nga të tjerët.

  

 
 
 

Këshillë: Në   rastet kur jeni  duke punuar  në  grupe,  praktikoni  bashkë dhe jepni komente njëri 
tjetrit.

Çështjet në të cilat duhet fokusuar  kur  ofroni komente janë si vijon:
          a. Struktura;         b. Gjuha;         c. Gjuha e trupit;          d. Zëri;         e. Vizualizimet. 

Kur    prezantimi    juaj komentohet   nga   të   tjerët  në  të  gjitha  pikat  e  lartë cekuara, filloni të 
praktikoni.

Mëposhtë     gjeni   disa   rekomandime shtesë  se si të praktikoni prezantimin e juaj,  varësisht nga  
lloji  i  komentit që merrni:

    ●    Nëse  keni marrë koment  se  dukeni         
           monoton/e       gjatë    prezantimit,   
           atëherë  provoni  të  flisni  me zë më   
           të lartë, të theksoni   fjalët  kryesore,  
           dhe të ulni tonin e  zërit aty ku është 
           e nevojshme;

    ●    Nëse   merrni   koment  se  jeni duke 
          folur    shumë   shpejt,    atëherë   me 
          kujdes   të   shtuar ulni  tonin e zërit 
          ose   provoni   pauza  të shkurta gjatë 
          prezanitmit;

    ●    Nëse   merrni    koment   se  zëri juaj 
          është   duke   u  tundur apo tingëlloni 
          nervoz  gjatë    prezantimit,    atëherë 
          provoni    me    kujdes   të  flisni   më 
          ngadalë,     merrni     frymë       thellë, 
          provoni    të   shpjegoni  me gjeste, si 
          dhe mbajeni qëndrimin drejtë;  
  
     

    
    ●    Nëse        merrni        komente       se 
           prezantimi     juaj     vizual     është   i 
           mbingarkuar,   atëherë,      ajo    çfarë 
           duhet    të     bëni     është   të  shtoni 
           numrin  e   faqeve  dhe   eventualisht 
           të zvogëloni madhësinë e shkronjave,  
           por në asnjë mënyrë jo më  të   vogla 
           se 24pt.  Për   më shumë,    mund   të 
           përdorni simbole dhe foto dhe  ndani 
           ato në  pika  konkrete dhe të shkurta;
 
    ●    Nëse merrni komente se kontakti  me    
           sy   është   statik,  provoni të  shikoni 
           përreth klasës apo vendit ku jeni duke 
           bërë prezantimin;
 
    ●     Nëse    merrni   komente  se nuk jeni 
           dinamik gjatë prezantimit, provoni të 
           lëvizni   me  qëllim   apo bëni ndonjë      
           gjest/lëvizje   të caktuar
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  Qendra për Kurajo Politike (CPC) është anëtare e Koalicionit për Integritet  dhe  Transparencë    në   
Universitet – KITU, mbështeturnga   Fondacioni  i  Kosovës për   Shoqëri   të    Hapur – KFOS.  Ky
hulumtim   është    pjesë  e programit te KITU-së.   Pikëpamjet  e   shprehura në këtë hulumtim janë 

të OJQ-së  CPC dhe nuk  paraqesin medoemos  pikëpamjet e Fondacionit.

 

 
 
 

*Për përpilimin e këtij doracaku, pjesërisht  jemi bazuar në këshillat dhe   rekomandimet e ofruara 
nga Universiteti i  Melbourne, i cili është listuar si  universiteti   më i mirë  në Australi dhe një nga 
top  30 universitetet  më  të  mirët   në   botë. Për më shumë, ju lutem  vizitoni faqen  me këshilla 
shtesë nga universiteti në fjalë  https://students.unimelb.edu.au/academic-skills .

Këshillë: Ka   shumë   burime   online   në   të   cilat  mund të merrni më sumë informata se si  të  
prezantoni   dhe praktikoni, siç  janë   p.sh.   Ted   Talks   dhe artikuj të ndryshëm.

Për çfarëdo pyetje, paqartësi apo nevoje për asistencë përkitazi me këtë broshurë mund të 
na kontaktoni përmes: info@cpc-ks.org  apo  +383 49 100 350. 


