
                                            
 
 

 
 
 

 

 

 

2. Përshkrim i përgjithshëm  

Pozita: Fasilitator 

8 orë në javë 

3. Detyrat dhe përgjegjësitë  

 

 Të zhvilloj dhe përgatit programin dhe metodën e punës.   

 Të përgatit planet e sesioneve për çdo puntori dhe të raport të shkurtër për të 

njëjtat 

 Të fasilitoj puntoritë dhe të krijoj ambient të përshtatshëm mësimor për të gjithë 

pjesmarrësit 

 Të ofroj njohuri përkatëse në gjuhën dhe kulturë të caktuar 

 T’i kryen detyrat dhe përgjegjësitë në mënyrë profesionale, efektive dhe efikase 

 Çdo fasilitator do të bëjë evaluimin e puntorive 

 Të raportoj në kohë përparimin e programit tek koordinatori i proektit 

 Përgatitje të aktiviteteve dytësore me qëllim që pjesmarrësit të angazhohen në 

dialogun interkulturor 

 

4. Kualifikimet 

 Diplomë Universitare apo përvojë relevante 

 Kompetenca në pune dhe përvojë profesionale në ofrimin e kurseve të gjuhës 

 Aftësi për të prezantuar, sqaruar dhe fasilitoj mësimin individual dhe mësimin në 

grup në fushat e fokusit të kursit 

 Fleksibil në përgjigje të ndryshimit të nevojave të pjesëmarrësve 

 
 
1. Organizata 

 
 

Emri:  

 

Qendra për Dialog Interkulturor 

Qendra Rinore MultiКулти  
 Adresa : Bashkësia urbane Tode Mendol, p.n. Vuk Karaxhiq  

1300 Kumanovë 
Nr.Tel.: ++389 78 350 598 
Email: info@cid.mk 

veb faqe: www.cid.mk // www.multikulti.mk  

 

 
Kontakt Person Emri:  Dragana Jovanovska 
 Nr.Tel: ++389 71 390 192  

Email: dragana@cid.mk       
 Afati i fundit: 

 
25 Gusht 2017 

Thirrje për fasilitator për kurse 
interkulturore në MultiКулти 

Gusht – Dhjetor 2017 
 

http://www.cid.mk/
http://www.multikulti.mk/


                                            
 
 

 
 
 

 Aftësia për të kontribuar dhe për të punuar në një ekip ndërkulturore të trajnerëve 

 Aftësia për të krijuar dhe mbajtur marrëdhënie efektive të punës me njerëz të 

bashkësive të ndryshme, kulturore dhe profesionale, duke ruajtur paanshmërinë 

dhe objektivitetin 

 Të njohë gjuhën shqipe dhe gjuhën maqedone 

 

5. Kushtet 

 

Kohëzgjatja 

 

Gusht – Dhjetor 2017 

 

 

Gjuha e punës 

 

Maqedonisht dhe Shqip 

 

Honorar 150 EUR bruto shumë në muaj 

6. Si të aplikoni  

Ju lutemi dërgoni Letër motivimi dhe CV-në tuaj në: 

nami@cid.mk apo info@cid.mk  

Në letrën motivuese ju lutemi vendosni edhe pagën e pritur 

Kandidatët e para-selektuar do të kontaktohen nga ana e organizatës për 

intervistë në javën e fundit në gusht 2017. 
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