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HYRJE

-

Dedikimi i kësaj Përmbledhjeje është që t’ju mbështesë në përpjekjet tuaja të vendosni një paletë 
të gjerë të temave (këtu të organizuar në tri fusha kryesore – zhvillim personal dhe social, arsim 
qytetar dhe projekte vullnetare) – në punën tuaj me fëmijë dhe të rinj, si dhe në dhe jashtë klasave, 
si pjesë e arsimit joformal.

Hyrja në këto tema padyshim i zhvillon kompetencat qytetare – diturinë, shkathtësitë dhe 
qëndrimet që i karakterizojnë fëmijët dhe të rinjtë si anëtarë aktiv të bashkësisë në të cilën jetojnë, 
dhe njëherësh i inkurajon të njo�ohen më mirë dhe të shprehen për vetveten dhe identitetin e tyre. 
Besojmë se e gjithë kjo së bashku kontribuon drejt të kuptuarit më të mirë të tyre të kompleksitetit 
të botës në të cilën jetojmë dhe te ata i zhvillon vlerat e tolerancës, kremtimit të dallimeve dhe 
ndërton ndjenjën e respektit të thellë të ndërsjellë për të gjithë anëtarët e planetit Tokë, duke 
përfshirë edhe vetë planetin si rrjetin e vetëm që na ndërlidhë të gjithë neve. Gjithashtu, duam t’ju 
inkurajojmë edhe juve që t’i shqyrtoni thellë këto tema dhe t’i zbatoni në kontekst të arsimit, më pas 
të projektoni dhe realizoni aksione të ndryshme së bashku me nxënësit tuaj – aksione që mjedisin 
tuaj jetësor do ta bëjnë më të mirë, më të bukur, të përgatitur për më shumë kënaqësi, vend më 
zbavitës dhe më human... për të gjithë ju. 

Ky është edicioni i tretë i Përmbledhjes dhe paraqet version të adaptuar dhe freskuar të edicionit 
paraprak (të v. 2017) që është rezultat i grupit të autorëve të përfshirë në projektin „Fillo 
ndryshimin“ (v. 2017 – 2019). Ju sjellim version të ri të Përmbledhjes në kuadër të projektit të ri 
ndërkombëtar „Fillo ndryshimin! – krijim të gjeneratës së kreatorëve të ndryshimit përmes 
ndryshimit përmes arsimimit interkulturor dhe vullnetarizmit” (v.2020-2023), të implementuar nga 
Forumi për liri në arsimin në partneritet me organizatat nga Kroacia, Portugalia, Maqedonia e 
Veriut dhe Belgjika (shkolla fillore “Ivan Meshtroviq”, Rrjeti i qendrave për politika arsimore, Inova+, 
Grupi i shkollave Hoze Estevao, Qendra Maqedonase për Edukim Qytetar, Shkolla e mesme 
shtetërore “Nikolla Karev” Strumicë dhe SIRIUS rrjeti për politika për arsimin e emigrantëve). 

Ndonëse viti i kaluar 2020 na solli ndryshime të mëdha globale, temat nga Përmbledhja ende janë 
relevante dhe, ndoshta më shumë se kurdoherë, kërkojnë vëmendje të veçantë. Duke marrë 
parasysh se në këtë projekt punojmë intensivisht në temën e mbështetjes së zërit të nxënësve, në 
mënyrë plotësuese ju tërheqim vëmendjen tuaj në faktin se secili prej aktiviteteve mund të 
përdoret si mundësi për të nxitur nxënësit të punojnë në idetë dhe projektet e tyre, me të vërtetë të 
bëni ndryshime me ta, jo për ta.

Punëtoritë janë të dizajnuara në mënyrë që kursi është i përshkruar në fillim të çdo punëtorie, pas 
çka vijojnë shumë informacione që mund t'ju ndihmojë të përgatitni një lloj flete të punës për 
nxënësit dhe/ose më shumë informacion për ju. Këndi i sipërm i djathtë e tregon moshën e 
vlerësuar për të cilën mund të zbatohet një temë e caktuar, besojmë se ju do ta dini më së miri se 
çfarë dhe kur është e zbatueshme për moshën dhe nivelin e kompetencave të fëmijëve dhe të rinjve 
me të cilët punoni, dhe do ta dini si të zgjidhni dhe përshtatni përmbajtjen e propozuar. 

Mbani mend se në disa nga temat autorët kanë përpunuar kontekstin shoqëror të Kroacisë, në disa 
të tjera të Evropës, derisa në shumicën e punëtorive të secilit prej jush ju është lënë të hulumtoni 
kontekstin shoqëror në të cilin gjendeni, shembujt konkretë dhe informacionet tjera të rëndë-
sishme që do t'ju ndihmojnë të zhvilloni një temë konkrete. Dhe këtë gjithmonë mund ta bëni edhe 
me vetë nxënësit - puna hulumtuese do t'i aktivizojë në mënyrë plotësuese dhe do t'i nxisë që ta 
njohin botën në të cilën jetojnë.

Disa nga temat e përfshira mund të kërkojnë orë plotësuese për përpunim cilësor. Disa prej tyre, 
për shkak të aspektit të tyre specifik dhe gjithëpërfshirës, do të kërkojnë përgatitje plotësuese nga 
ana juaj, kështu që këtu ju nxisim t'i hulumtoni këto tema dhe të ndiqni trajnime të vazhdueshme 
profesionale për këto fusha.

Çdo ndryshim fillon me secilin prej nesh. Përveç kësaj, siç na rrëfeu shumë bukur Kllod M. Shtajner 
në veprën e tij "Tregimi i ngrohtë i butë" (Claude M. Steiner, Warm Fuzzy Tale) - mënyra e vetme për 
të pasur më shumë Butësi (�alë të ngrohta, dashuri, njerëzim, mirëkuptim, tolerancë ...) është që t'i 
ndajmë lirshëm me të gjithë rreth nesh. Ndarja dhe dhënia, por gjithashtu edhe mbrojtja e vetes dhe 
të tjerëve dhe mjedisit tonë, është ajo që me të vërtetë e fillon ndryshimin. Dhe nëse parafrazojmë 
një nga titujt e punëtorive tona - le të fillojë me mua, me ty, me ne!

Redaktorët

INTRODUCTION
-The purpose of this collection is to serve you as a tool in your endeavors to incorporate a wide 

range of topics (organised here in three major areas - personal and social development, civic 
education and volunteer projects) into your work with children and young people, both in and 
outside classrooms, as part of informal education. This will help your students develop their civic 
competences – i.e. knowledge, skills and a�itudes that characterise children and young people as 
active members of their community, while empowering them to be�er know and express them-
selves and their identities. All of this, we believe, will contribute to their be�er understanding of 
the complexity of the world in which we live and develop in them the values   of tolerance and 
celebration of diversity, as well as the sense of deep respect of everyone living on the planet Earth, 
including the planet itself as a unique network that connects us all. We would also like to encourage 
you to study these topics more deeply and apply them in the context of education, and design and 
carry out different actions together with your students - actions that will help make your environ-
ment a be�er, nicer, more enjoyable, more fun, more humane place... for all of you.

The ''Start the Change!'' collection is a result of an upgrade of the first edition of the Collection 
from 2014. The work of the original authors was enriched with the work of the team who designed 
the ''Start the change!'' training programme. To a certain extent, it complements the content of the 
''Start the Change!'' training programme and the ''Start the Change!'' manual, to which we also refer 
you as you dig in these topics. All the above-mentioned publications are part of the "Start the 
Change! – Embracing differences through intercultural education and volunteering”, an interna-
tional poject carried out by the Forum for Freedom in Education from Croatia in partnership with 
Think Global organization from the UK, Mladinski center Dravinjske doline  from Slovenia and the 
Center for Creative Development “Danilo Dolci” from Italy.

Each workshop is designed to last one school hour. Each unit begins with a description of the 
workshop, followed by some useful tips for its implementation and a worksheet for the students. 
The estimated age for which the unit might be applicable is indicated in the upper right corner, but 
we leave it to you to decide what might be the most appropriate for the age and level of compe-
tences of the children and young people you work with. In the oval forms we have placed ideas for 
additional activities, suggestions of additional sources, or a quote as an incentive for discussion.

Sometimes the authors have investigated the Croatian social context, sometimes the European, 
while in most of the workshops each of you has been le� to explore the social context of your 
country, with specific examples and other important information that might help you elaborate 
particular topics. And that is something you can always do with your students – investigative work 
will additionally motivate them and encourage them to get to know the world they live in.

 Some of the topics covered may also require additional hours to be dealt more exhaustively. Due 
to their specificity and comprehensiveness, some of them may require your additional preparation, 
so we would like to take this opportunity to encourage you again to further research these topics, 
as well as undergo continuous professional training in these areas.

Any change starts with each of us. Besides that, as Claude Steiner says in his ‘’Warm Fuzzy Tale’’ - 
the only way for us to have more Fuzzies (warm words, love, humanity, understanding, tolerance ...) 
is to share them freely with everyone around us. Sharing and giving, but also standing up for 
ourselves and others and our environment, this is what really triggers a change.

And to paraphrase one of the workshop titles – let it start from me, from you, from us!

Editors
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PËRMBAJTJE
ZHVILLIMI PERSONAL DHE SHOQËROR

KY JAM UNË!
KOLAZHI IM
A ËSHTË COOL TË QENËT I VEÇANTË?
NDJEJE RRJEDHËN
ELEMENTI IM
NGA FRYMËZIMI NË VEPRIM
NË TERREN TË VET ME EMOCIONET?
QËNDRO NË MBROJTJEN TËNDE!
DHE ÇFARË TANI ...?
ÇFARË DO TË THOTË PROVOKATOR?
LAMTUMIRË DHUNË! MIRË SE ERDHE TOLERANCË!
KUTI E LUMTURISË
ËNDËRROJ SHKOLLË

ARSIM QYTETAR
TË DREJTAT E NJERIUT PËR TË GJITHË
SI I FITOI HIRUSHJA TË DREJTAT E SAJ
TË DREJTAT E NJERIUT SIPAS NESH
GALERIA E TË DREJTAVE TË NJERIUT
VENDIMMARRJE PËR TË DREJTAT E NJERIUT
POPULIZËM
KUSH JANË REFUGJATËT?
TË GJITHË NE JEMI FËMIJË TË KËSAJ BOTE
MITE DHE FAKTE
KUSH DO TË SUNDOJË TË MBIJETUARIT E ANIJES?
KU JAM UNË - ROLE TË NDRYSHME NË SHOQËRI
NA JEPNI… MEDIAT TONA DITORE
PIKËPAMJE TË NDRYSHME TË HISTORISË SË NJËJTË
STEREOTIPA DHE PARAGJYKIME NË MEDIA
BËJE FYTYREN TËNDE FYTYRË TË LUMTUR
FLUTURIM I SIGURT NË BOTËN KIBERNETIKE
SHKOLLË E QËNDRUESHME
QËLLIMET GLOBALE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

PROJEKTE VULLNETARE
LE TË FILLOJË ME MUA
NDRYSHOJ BOTËN
RRIT VULLNETARIZMIN
UNË, VULLNETAR!
NGA NEVOJA NË IDE PËR PROJEKTE
ZHVILLIM PERSONAL DHE SHOQËROR/KY JAM UNË!



KY JAM UNË!
E përshtatshme për:  ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK, SHKENCA SHOQËRORE, ARTE, 
ARSIM QYTETAR, PUNË ME TUTORIN

FJALË KYÇE: identitet, role, unë, vetërespekt, pasqyrë për veten 

NXËNËSIT DO TË MUND:
•	 të rrisin vetëdije e tyre
•	 të kuptojnë „shtylla“të ndryshme të identitetit 
•	 t’i njoftojnë, pranojnë dhe të bëjnë dallim mes veçorive statike dhe dinamike
•	 të zhvillojnë vetërespektin e tyre
•	 të shprehen në mënyrë kreative 
•	 të punojnë mirë në grup dhe të formojnë lidhje 

ÇFARË JU NEVOJITET: fletë pune Ky jam unë, lapsa, ngjyra druri.

HAPA: 
Në fillim nxënësve do t’u jepet udhëzimi si vijon:                                                                                          
Mendoni për veten dhe përshkruani veten në 10 fjalë në fletë letre. 
Pas disa minutash, pyetni nxënësit: Në çfarë ju shkoi mendja së pari? 
Shkruani disa nga përgjigjet dhe vendosini në grup me nxënësit tuaj. A flisnin për pamjen e tyre, veçoritë karakteristike, 
prej nga vijnë...?
Më pas vazhdoni: Sot do të shqyrtojmë konceptin për identitetin dhe do të fillojmë të kuptojmë se si është krijuar 
identiteti juaj dhe prej çfarë përbëhet. Do të shohim nëse është statik ose i ndryshueshëm, dhe deri në çfarë shkalle 
mund ta formoni. Ndjenja juaj për veten do të jetë me rëndësi të madhe në jetën tuaj të mëtejshme dhe kjo do të ndikojë 
në atë se si do të ndjehemi lidhur me veten dhe karakterin tuaj, si dhe vetërespektin dhe vetëpranimin tuaj. 
Merrni fletën tuaj të punës “Ky jam unë” dhe shkruajini gjërat që konsideroni se janë më të rëndësishme për identitetin 
tuaj – mendoni për gjërat e mëdha, por gjithashtu edhe të voglat. Fokusohuni në atë që ju është me të vërtetë e rëndë-
sishme në këtë moment. Pasi të përfundojnë nxënësit, diskutoni në grup dhe kontrolloni se cilat veçori, karakteristika 
dhe role i kanë zbatuar. 

PYETJE PËR DISKUTIM: 
•	 Çfarë përmendët si veçori tuaja kryesore të karakterit (të quajtura edhe „shtylla“ të identitetit)?
•	 A jeni përballur ndonjëherë me stereotipizim, ose diskriminim për shkak të ndonjë aspekti të identitetit tuaj? 

Cilit? Çfarë mendoni për njerëzit që sillen keq me disa njerëz për shkak të karakteristikave të tyre personale? 
•	 Cilat janë aspektet e preferuara të identitetit tuaj? 
•	 Cilat aspekte të identitetit tuaj i merrni si “të gatshme” dhe nuk mendoni fare për ta? 

Tregojuni nxënësve listën e elementeve përbërëse që e përbëjnë identitetin (shikojeni fletën e punës “Prej çfarë 
përbëhet identiteti?’ në faqen e radhës), dhe pyetni nëse mungon diçka në listën. Ndoshta do të jeni të befasuar nga 
përgjigjet e nxënësve tuaj! 
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Faqe  2

ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL /KY JAM UNË!

Prej çfarë përbëhet identiteti? 
Identiteti ynë është formuar në masë të madhe nga ajo se si e shohim vetveten. Kjo pasqyrë 
zhvillohet gjatë jetës sonë, veçanërisht gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës. Përbëhet prej 
përvojave, lidhjeve, veçorive të karakterit dhe nga ajo se si ne i interpretojmë këto gjëra. Disa 
nga “shtyllat” respektivisht veçoritë e identitetit janë numëruar këtu, e sa janë ato të rëndë-
sishme ndryshon gjatë jetës sonë.  

Mosha 
Gjinia 

Emri dhe mbiemri 
Pamja: karakteristika fizike 

(gjatësia, pesha, ngjyra 
dhe stili i flokëve...), çfarë 

mbajmë 
Prejardhja: familja juaj, 

nacionaliteti, religjioni, gjuha

FLETË PUNE 

KY JAM UNË

Shkolla në të cilën shkoni 
Çfarë punoni
Fqinjësia juaj 

Statusi financiar 
Miqësia

Lidhja (djalë/vajzë, 
partneritete)

Gjendja shëndetësore dhe 
fizike 

Veçori të karakterit 
Sjellje dhe vendime 

Hobi, interesa, stil i jetës 
Vlera dhe qëllime (çfarë 
ju është me të vërtetë e 
rëndësishme dhe çfarë 

synoni)
Konteksti historik dhe 

gjeografik i vendit në të cilin 
jetoni



Faqe  1

KOLAZHI IM 
E përshtatshme për: ARTE, PUNË ME TUTORIN, SHKENCA SHOQËRORE, ARSIM QYTETAR, ARSIM PERSONAL, SO-
CIAL, SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK     

FJALË KYÇE: kolazh, pasqyrë për veten, identitet, vetëdije

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të perceptojnë dhe forcojnë pasqyrën e tyre për veten
•	 të zhvillojnë vetëdije për identitetet personale dhe identitetet e bashkënxënësve të tyre 
•	 të forcojnë dinamikën grupore dhe marrëdhëniet 
•	 të përmirësojnë teknikën kolazh

ÇFARË JU NEVOJITET: shumë revista shumëngjyrëshe për kolazhin (mund t’i sjellin vetë nxënësit), gërshërë dhe 
ngjitëse/shirit ngjitës, afishe në format të madh  

HAPA: 
Filloni me hyrje: Secili individ është unik dhe i vetëm. Secili prej nesh dallon nga të gjithë të tjerët, dhe gjithashtu ndry-
shojmë me kalimin e kohës. Sot do të jemi kreativë dhe secili do të bëjë afishen që e reflekton. Na tregoni se cilët jeni, 
çfarë doni, çfarë ju është e rëndësishme, çfarë ju pëlqen dhe cilat janë qëllimet tuaja. Përdorni letër, revista, shpërnda-
jini. Përdorni edhe foto dhe fjalë. Jepini emër afishes suaj. Në fund, nënshkruajuni në faqen e pasme.
Lutni nxënësit që të ndahen në çifte dhe t’ia tregojnë afishen e tyre partnerit. Bëni ekspozitë dhe jepuni nxënësve kohë 
të mjaftueshme që t’i shikojnë afishet e bashkënxënësve të tyre dhe nëse duan të parashtrojnë pyetje. 

Afishet mund t’i vendosni në vend të dukshëm në klasën, e pas një kohe të caktuar bëjini edhe një herë. 

PYETJE PËR DISKUTIM:
•	 Si ndjeheshit derisa e bënit afishen? Çfarë ju pëlqeu më së shumti? 
•	 Si ndjeheni tani? A ju pëlqen afishja juaj? 
•	 Si i bëtë afishet? A i dalloni automatikisht foton dhe fjalët me të cilat ndjeheni të lidhur, ose së pari menduat 

konceptin dhe më pas filluat të kërkoni foto? A e kishit vështirë të gjeni foto që do të paraqesin identitetin tuaj? 
Çfarë bëtë më pas? 

•	 Kush dëshiron të na thotë diçka më tepër për afishen e tij? 

ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL /KOLAZHI IM 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18



Faqe  2

ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL /KOLAZHI IM 

Autor: Greg Gossel, http://www.greggossel.com/

Burimi: http://gabrielaaizcorbe.blogspot.hr/2008/08/greg-gossel-retro-comics-americanos.html

Greg Gosell është i lindur në vitin 1982 në Viskonsin dhe jeton në Mineapolis, SHBA. Veprat 
shumështresore të tij e ilustrojnë historinë vizuale të ndryshimit dhe proceseve që në të njëjtën 
kohë e përfaqësojnë dhe dënojnë pop kulturën; ai shfrytëzoi kolazhe, foto nga ekranet dhe 
teknikë pikturimi. Veprat e tij janë ekspozuar në mbarë SHBA-në dhe Evropën.  

Varësisht nga mosha e nxënësve tuaj, mund t’u tregoni shembuj të artistëve të cilët në artin e 
tyre fokusohen në temën e identitetit.



Faqe  1

A ËSHTË COOL TË QENËT 
I VEÇANTË?  

E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, SHKENCA SHOQËRORE, ART, ARSIM QYTETAR    

FJALË KYÇE: individualitet , diversitete, minoritet, shumicë, veçohet, stereotip

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të identifikojnë nëse i përkasin grupit pakicë dhe/ose shumicë dhe të zhvillojnë vetëbesim për ta shprehur atë
•	 të kuptojnë dhe pranojnë diversitetin
•	 të forcojnë vetërespektin
•	 të shprehen me vetëbesim
•	 të punojnë mirë në grup dhe të formojnë lidhje

ÇFARË JU NEVOJITET: fletë pune ‘A është cool të qenët i veçantë?’, ngjyra druri, afishe të zbrazëta

HAPA:  
Fillone punëtorinë me aktivitet grupor. Mozaik – secili grup duhet të imagjinojë dhe të vizatojë objekt që ka numër 
të pjesëve të njëjtë si edhe numri i nxënësve në grupin. Më pas, secili prej nxënësve në pjesën e vet shkruan disa nga 
karakteristikat sipas të cilave veçohet në krahasim me të tjerët në grupin. Grupet më pas i ndajnë mozaikët e tyre me 
njëri-tjetrin, duke u njoftuar më mirë dhe duke zbuluar gjëra të reja për bashkënxënësit e tyre.  

Vazhdoni me parashtrimin e pyetjeve: 
•	 Çfarë ju bën të ndryshëm nga bashkënxënësit? A është mirë të jesh i ndryshëm?
•	 A ju pëlqen të kaloni kohën me njerëz që janë të ngjashëm ose ndryshe nga ju? Pse? Për shembull, nëse ju pyes 

cilat tri gjëra ju pëlqejnë më së shumti, çfarë do të thoshit? A ka gjasa që të keni diçka të përbashkët? 
•	 A keni qenë ndonjëherë pjesë e ‘minoritetit’? Kur? 
•	 A keni qenë ndonjëherë në pozicion më të dobët se dikush tjetër? Çfarë do të thotë kjo? 
•	 Në cilat mënyra mund t’i përkasim ‘minoritetit’?  

Më pas vazhdoni: Me ndihmën e fletës së punës, secili prej jush duhet t’i dallojë mënyrat në të cilat jemi të privilegjuar 
(i përkisni shumicës ose grupit më të fuqishëm), por gjithashtu edhe mënyrat në të cilat jemi minoritet, më të dobët se 
të tjerët. Shkruani se si përballeni me këto karakteristika dhe si i pranoni. 
Përzgjidhni një nga karakteristikat tuaj që do të thotë se keni më shumë ose më pak fuqi në grupin/shoqërinë. 
Ndonjëherë, një karakteristikë e caktuar mund të paraqesë më shumë ose më pak fuqi në të njëjtën kohë. Tregojini 
bashkënxënësit tuaj (ose grupit të vogël) se çfarë është ajo dhe si je përballur personalisht me këtë karakteristikë. 
Në fund, diskutoni me nxënësit tuaj se si janë ndier ata gjatë aktivitetit dhe çfarë kanë mësuar. Grupet ose çiftet që 
duan të tregojnë diçka më tepër për atë që e kanë mësuar mund ta bëjnë këtë. Pyetni nëse ndonjë karakteristikë ose 
grup i caktuar na përkufizon si individë. 

PYETJE PËR DISKUTIM:
•	 A keni qenë ndonjëherë të stereotipizuar ose diskriminuar për shkak të ndonjërës nga veçoritë tuaja të karak-

terit? Cilës? 
•	 Çfarë mendoni për njerëzit që sillen keq ndaj njerëzve të tjerë për shkak se ata janë të ndryshëm? Pse mendoni 

se sillen në këtë mënyrë? 
•	 Si duhet të reagojmë kur do të takojmë individ që ka paragjykime në raport me ne? Çfarë ndodhë kur një shoqëri 

e tërë ka paragjykime ndaj njerëzve si ne? 

Aktivitet i mundshëm plotësues: në grupe të vogla mendoni për një porosi tuaj personale, 
këngë ose afishe për pranimin dhe vlerësimin e diversitetit.
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Faqe  2

Karakteristika që më janë të përbashkëta me shumicën ose me shumë nga moshatarët e mi:

Karakteristika sipas të cilave veçohem:

Sa ndjehesh komod nëse veçohesh? Si do të doje të jesh i trajtuar nga të tjerët? 

FLETË PUNE

A ËSHTË COOL TË 
QENËT I VEÇANTË? 

ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL / 
A ËSHTË COOL TË QENËT I VEÇANTË? 



Faqe  1

NDJEJE RRJEDHËN 
E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, ARTE, GJUHË ANGLEZE, 
ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK 
    
 FJALË KYÇE:  rrjedha, fokus, përqendrim

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të zhvillojnë vetëbesimin e tyre  
•	 t’i identifikojnë aktivitetet në të cilat kënaqen më së shumti
•	 të ndajnë interesat e tyre me të tjerët
•	 të forcojnë vetërespektin
•	 t’i forcojnë shkathtësitë e komunikimit 
•	 t’i dallojnë dhe respektojnë interesat dhe vlerat individuale. 

ÇFARË JU NEVOJITET: Fletë pune Kjo është më!, lapsa, ngjyra druri 

HAPA: 
Së pari, tregojuni nxënësve se cili është aktiviteti juaj i preferuar dhe përshkruani se si jeni ndier herën e fundit derisa e 
punonit këtë. Mund të jetë cilido aktivitet në të cilin jeni të përkushtuar tërësisht derisa e bëni, dhe ideale, duhet të jetë 
diçka që ju ndihmon të zhvilloheni si individ. Tentoni t’i përshkruani ndjenjat që ky aktivitet i frymëzon te ju, dhe nëse 
është e mundshme tregojuni diçka që është e lidhur me aktivitetin (objekt që e keni bërë ose shkathtësi që e keni) dhe 
nxitini të parashtrojnë pyetje. 
Më pas, nxitni nxënësit tuaj të mendojnë për atë se cili aktivitet i kaplon ata, çfarë bëjnë ata me kënaqësi. Jepuni disa 
minuta. Nëse duan mund t’i shënojnë përgjigjet. 
Më pas vazhdoni: Të gjithë kemi disa gjëra në jetë në të cilat kënaqemi dhe të cilat bëjnë “të harrohemi”. Me këtë nuk 
mendoj në shikim të televizionit, fjetje, ushqim dhe gjëra të ngjashme ku mbetemi pasiv. Duhet të jetë diçka që e 
bëjmë në mënyrë aktive. Disa psikologë i quajnë këto përvoja “rrjedha” dhe i konsiderojnë shumë të rëndësishme për 
mirëqenien tonë psikologj ike dhe lumturinë. 
Pyetni: Cili është aktiviteti juaj i preferuar, kur jeni të përfshirë në mënyrë aktive? 
Shkruani në tabelë atë që do t’ua thonë nxënësit, dhe diskutoni shkurtimisht. 
Pyetni nxënësit: Merreni fletën e punës dhe vizatoni se si ndjeheni derisa jeni të kapluar nga ky aktivitet. Përkujtohuni 
ku jeni, çfarë bëni, me kë jeni dhe çfarë është më e mira për atë aktivitet. 

Më pas, në grupe të vogla, tregojuni të tjerëve për aktivitetin tuaj „në rrjedhën“. 

PYETJE PËR DISKUTIM:
•	 A ka ndonjë aktivitet që ju është e përbashkët, në të cilën kënaqen shumica prej jush? 
•	 A e ndjeni “rrjedhën”? Çfarë mendoni? 
•	 Pse janë të rëndësishme këto përvoja? 
•	 Çfarë ndodhë nëse ndonjë individ ndjen se nuk ka diçka të tillë në jetën e tij? Në cilat aktivitete mund të përkushto-

hen dhe cilat janë pasojat? 
•	 A ndjeheni ndonjëherë kështu edhe në shkollë – sikur jeni të absorbuar tërësisht në atë që e bëni? 
•	 Sipas jush, si duhet të duket një orë mësimi me më shumë “rrjedhë”? 
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Koncepti për rrjedhën është marrë nga 
teoria për rrjedhën e Çiksentmihaji 
(Csikszentmihalyija)  (v. 1996).
Rrjedha është diçka që na zhytë dhe 
kaplon tërësisht derisa e bëjmë, kështu 
që si rezultat e humbim ndjenjën 
për hapësirë dhe kohë. Rrjedhën e 
përshkruar në këtë mënyrë psikologët 
e konsiderojnë si të rëndësishëm për 
mirëqenien e përgjithshme të individit. 



Përzgjidhni dhe vizatoni aktivitetin tuaj të preferuar. Vizatoni se si ndjeheni derisa e bëni aktivitetin.  

Tregojini partnerit tuaj ose grupit se si ndjeheni derisa e bëni këtë dhe çfarë e bën atë aq të mrekullueshme.

Faqe  2

ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL / NDJEJE RRJEDHËN   

KJO ËSHTË MË!
FLETË PUNE 



Faqe  1

ELEMENTI IM
E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK      

FJALË KYÇE: shkathtësi, përzgjedhje e karrierës, talent, zhvillim personal, dallim i interesave personale 

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të zhvillojnë vetëdijen për shkathtësitë dhe aftësitë e tyre 
•	 t’i identifikojnë më mirë interesat dhe vlerat e tyre
•	 të zhvillojnë vetëdije 
•	 t’i përkufizojnë qëllimet dhe shkathtësitë jetësore
•	 të inkurajojnë vetveten dhe ta dallojnë rëndësinë e inkurajimit të të tjerëve.

ÇFARË JU NEVOJITET: Fletë pune „Zbuloje elementin tënd“ dhe „Gjashtëkëndëshi holandez“. 

HAPA: 
Filloni me diskutim hyrës: Sot do të flasim për talentet tuaja! A mendoni se secili prej jush ka disa talente? Pse? Si 
mësuat në çfarë jeni të mirë dhe çfarë ju intereson? A e keni zbuluar tashmë këtë? Është krejtësisht normale të kërkoni 
në çfarë jeni të mirë në moshën tuaj. A ka dikush prej jush me interes aktiv jashtë shkollës? Na tregoni më shumë për 
këtë. 

Tregojuni nxënësve fletën e punës „Zbuloje elementin tënd“ dhe lutini ta plotësojnë ushtrimin në çifte. 

PYETJE PËR DISKUTIM:
•	 Sa e kishit lehtë ta gjeni elementin tuaj? A keni më shumë se një? 
•	 Cili është konkluzioni juaj? 
•	 Nëse do të duhej të përzgjidhni mes asaj në çka jeni të mirë dhe asaj që e doni, çfarë do të zgjidhnit? 
•	 Sa prej jush do të përzgjidhnin karrierë vetëm për shkak të punësimit më të lehtë ose pagës më të mirë? 
•	 A do t’i ndiqnit këshillat e prindërve tuaj ose interesat tuaj personal, dhe pse? 
•	 Cilat karriera ekzistojnë sot për të cilat prindërit tuaj as që kanë dëgjuar? 
•	 Ku do të mund të shtrihen shkathtësitë dhe talentet tuaja? Si do t’i gruponit aktivitetet dhe talentet e njerëzve? 

Pas diskutimit, njoftoni nxënësit tuaj me tipologjinë e karrierave, sipas Holandit (ose ndonjë koncepti të ngjashëm të 
ndërlidhur me talente/profesione) dhe flisni për këtë me ta. Plotësoni ushtrimin “Gjashtëkëndëshi i Holandit” (në shto-
jcën). Theksoni faktin se në shumicën e profesioneve bashkëkohore është me rëndësi të posedohen shkathtësi në disa 
fusha. Nëse doni, tregojuni për rrugën tuaj, respektivisht historinë tuaj për atë se si e përzgjodhët karrierën tuaj ose si 
zhvilluat ndonjë shkathtësi tuaj. 

Si mund t’u ndihmojmë të rinjve që ta gjejnë “shkëndijën” ose vokacionin e tyre 
në jetë?  
       Përmes: 

1. dallimit dhe vlerësimit të “shkëndisë” së tyre; 
2. krijimit të mundësive për provimin e aktiviteteve të ndryshme; 
3. dëgjim me kujdes kur flasin për diçka që u intereson; 
4. dhënie të mbështetjes; 
5. marrjen e rolit të personave të cilët i imitojnë dhe ndarjen e interesave tona 

personale dhe “shkëndijave” dhe 
6. përfshirjen e këtyre aktiviteteve në programin mësimor. 

(William Damon: The Path to Purpose: Helping Our Children Find Their Calling in
Life. 2008.)
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Koncepti për “elementin“ është bazuar në librin “Elementi: Si do të ndryshojë gjithçka zbulimi i pasionit tuaj” nga 
Ser Ken Robinzon (v.2010). Elementi është pika në të cilën talenti natyror takohet me pasionin personal. Ky është 
vendi në të cilin njerëzit ndjehen më së shumti të vetët, të frymëzuar dhe të aftë për t’i arritur nivelet e tyre më të 
larta. 
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Faqe  2

ZBULO ELEMENTIN 
TËND!

Shkruani nga disa gjëra në secilën prej kolonave (gjëra që i doni, në të cilat jeni të mirë, gjëra që ju pëlqejnë t’i bëni 
dhe gjëra për të cilat keni mbështetje), dhe zbuloni se ku përputhen të gjitha ato. Ajo që shfaqet në shumicën e 
kolonave mund të jetë elementi juaj!

 FLETË PUNE 1

Më duhet ndihmë me = 
Kam mundësi të =Më pëlqen +Jam i/e mirë në +    Dua shumë +
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Faqe  3

FLETË PUNE 2

TIPOLOGJIA E 
KARRIERAVE E 

HOLANDIT

Konvencionale – punë me shifra, të 
dhëna, organizim dhe rregullim 

Sipërmarrëse – menaxhment, bindje, 
shitje të ideve dhe produkteve 

Sociale – ndihmë për të tjerët, mësim, 
dhënie të përkujdesit, dhënie të informa-
cioneve

Artistike – teatër, pikturim, vallëzim, 
muzikë, shkrim, punime artizanale 

Hulumtuese – mirëkuptim dhe zgjidhje 
të problemeve shkencore dhe matema-
tikore 

Realiste - punë me alet, produkte, ush-
qim, objekte mekanike, vizatime teknike, 
bimë, kafshë, të posedohen shkathtësi 
fizike 
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Faqe  4

GJASHTËKËNDËSHI I 
HOLANDIT

Merrni parasysh se sa është e rëndësishme për ju secili nga këto aktivitete dhe sa ju pëlqen. 
Më pas tentoni të përzgjidhni deri tri fusha për të cilat konsideroni se janë ana juaj e fortë. Cila karrierë do t’ju 
mundësonte t’i tregoni të gjitha cilësitë tuaja? 

FLETË PUNE 3

Në çdo pjesë të gjashtëkëndëshit shkruani shkathtësitë dhe përvojat që i keni në këtë fushë: 

1. Realiste/Punëtorë: në çfarë jeni të shkathët? 
2. Hulumtuese/Mendimtarë: çfarë lloji të problemeve doni të zgjidhni? 
3. Artistike: çfarë doni të krijoni dhe si shpreheni në mënyrë kreative? 
4. Sociale: Kujt dhe si dëshironi t’i ndihmoni? 
5. Sipërmarrëse: cilat gjëra i filloni vetë, e më pas të tjerët ju ndjekin? 
6. Konvencionale/Organizatorë: Në cilat mënyra jeni të rregullt dhe të organizuar mirë? 

Gjashtëkëndëshi i Holandit përdoret gjerësisht në mënyrë që t’u ndihmohet njerëzve të kuptohen mes vete dhe si 
udhëzim gjatë përzgjedhjes së karrierës nga ana e tyre. Është zhvilluar nga psikologu amerikan Xhon L. Holand (v. 
1959).
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Faqe  1

NGA FRYMËZIMI NË 
VEPRIM
E përshtatshme për:  PUNË ME TUTORIN, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK 
    
FJALË KYÇE: intervistë, inkurajim, dhënie të mbështetjes, mentorim  

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të njihen më mirë me njëri-tjetrin
•	 të ushtrojnë dëgjim aktiv 
•	 t’i përmirësojnë shkathtësitë për të bërë intervistë
•	 të zhvillojnë vetëdije për qëllimet personale dhe të përzgjedhin prioritete
•	 të mësojnë të planifikojnë

ÇFARË JU NEVOJITET: fletë pune Intervistë frymëzuese dhe Dëshirat dhe qëllimet e mia 

HAPA: 

      Pjesa e parë: Momenti kur...
Ndani nxënësit në çifte dhe lutini të kujtojnë ndonjë moment të shkëlqyeshëm për ta sivjet. Mund të jetë diçka që e kanë 
arritur, diçka me të cilën janë krenarë ose diçka që e kanë punuar. Mund të jetë edhe diçka që i ka bërë shumë të lumtur 
dhe që është e rëndësishme për ta. Detyra e tyre është që ta përshkruajnë këtë moment të bashkënxënësit me sa është 
e mundshme më shumë detaje, ndërsa partneri i tyre duhet t’i dëgjojë me kujdes. Disa nxënës më pas mund të ndajnë se 
si u ka qenë të punuarit së bashku dhe çfarë kanë mësuar. 

Si hyrje, tregojuni nxënësve se do të punoni në planifikimin personal dhe në përcaktimin dhe realizimin e qëllimeve, që 
është shkathtësi e rëndësishme jetësore. Pyetni pse mendojnë se e punojnë aktivitetin Momenti kur... Theksoni se ky 
aktivitet mund të shpalosë shumë për gjërat që i çmojmë dhe që na janë të rëndësishme, dhe se ky është themeli për 
vendosjen e qëllimeve tona të rëndësishme jetësore, për shkak se ne vendosim qëllime për vetveten, e jo për shkak të 
tjerëve. 

Pjesa e dytë: Intervistë frymëzuese
Vazhdoni të punoni në çifte dhe jepuni detyrë të re nxënësve. Secili nxënës do të vendosë qëllim, ndërsa bashkënxënësi 
i tyre do ta aplikojë metodën e intervistës në mënyrë që t’u ndihmojë të planifikojnë hollësisht. Nëse ndonjë nxënës 
nuk është i vendosur në qëllimin e tij, partneri i tyre mund t’u parashtrojë disa pyetje në mënyrë që të mësojë se çfarë 
u është fokusi kryesor dhe në cilën fushë do të donin të punojnë. Mund të jetë diçka që i pëlqen nxënësit ose diçka që 
i është e rëndësishme, ose diçka që konsiderojnë se u mungon dhe do të donin ta bëjnë më mirë/më shumë. Është me 
rëndësi që të ekzistojë motivimi dhe nxënësit të kenë ndjenja të fuqishme për qëllimin e tyre. Më pas secili prej çifteve 
vazhdon me intervistën duke zbatuar katër pyetjet nga faza e radhës.

PYETJE PËR DISKUTIM:
•	 Si ju pëlqeu të punuarit në çifte?
•	 Si ndjeheshit kur parashtronit pyetje, dhe si ndjeheshit derisa përgjigjeshit në pyetjet dhe flisnit për veten? 
•	 Çfarë kuptuat dhe mësuat?
•	 A mendoni se është me rëndësi të planifikohet ose mund të lihet gjërat që të zhvillohen sipas rrjedhës së tyre? 

Kur është e pëlqyeshme të përzgjidhet mënyra e parë, e kur mënyra e dytë?
•	  Çfarë mund të bëni kur nuk jeni të mirë në diçka dhe keni probleme me arritjen e qëllimit tuaj? 
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KATËR PYETJE PËR INTERVISTËN: 

1. Cili është qëllimi juaj në këtë moment? Zgjidhni një qëllim për të cilin do të donit të flisni sot.
2. Imagjinoni ardhmërinë tuaj ideale! Vazhdoni të imagjinoni! Si e shikoni vetveten pasi ta përmbushni qëllimin 
tuaj? Si duket saktësisht kjo? 
3. Si do të mbërrini deri aty? Në çfarë mënyre do ta arrini atë? 
4. Çfarë do të bëni së pari (duke filluar prej sot ose nesër) dhe kush do t’ju ndihmojë?  

Mënyrë tjetër për të filluar këtë punëtori (varësisht nga moti që e keni në dispozicion) është aktiviteti i quajtur 
Lumi i nxënies. Ky është aktivitet kreativ në të cilin në letër të madhe prej letre nxënësit vizatojnë dhe ngjyrosin 
një lumë që paraqet jetën e tyre nga lindja e deri në këtë moment. Më pas nxënësit përdorin simbole, ilustrime ose 
fjalë për të shënuar dituri ose shkathtësi të rëndësishme që i kanë përvetësuar, momente dhe njerëz kyç nga të 
cilët kanë mësuar më së shumti. 



Faqe  3

Hulumtimin përmes pozitives (Appreciative Inquiry, AI) në vitin 
1980 për herë të parë e vendosën Dejvid Kuperhajder dhe Suresh 

Shrivastva, dy profesorë të Fakultetit të menaxhmentit “Ve-
derhed” të Universitetit “Kejs Vestern Rezerv”. Bëhet fjalë për 

model që synon t’i përfshijë palët e interesuara në ndryshim që 
do ta përcaktojnë vetë. Autorët deshën të theksojnë se qasja me 
zgjidhjen e problemeve nuk është gjithmonë qasja më e mirë, por 
se na nevojiten mënyra më pozitive për hulumtimin e ideve që do 

t’i zhvillojmë.

ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL / NGA FRYMËZIMI NË VEPRIM 
 

INTERVISTË FRYMËZUESE
FLETË PUNE 1

Punoni në çifte. Mësoni sa më shumë që mundeni për partnerin tuaj dhe parashtrojini pyetje që do t’i ndihmojë ta 
përkufizojë qëllimin dhe planin e vet. Ndiqni katër segmentet:

QËLLIM

Cili është qëllimi në të cilin do të donit të punoni në këtë moment? 
Nëse partneri juaj ka probleme me përkufizimin e qëllimit të vet, parashtrojani ndonjë nga pyetjet si vijon: 
Çfarë të paraqet më së shumti kënaqësi? Çfarë të bën të lumtur dhe çfarë të është interesante? A ka diçka në të 
cilën zhytes tërësisht derisa e bën atë? Kur ndjen se je pikërisht aty ku duhet të jesh? Në çfarë je më i/e mirë? 
Çfarë mendojnë të tjerët se e ke anë të fortë? Tani çfarë mendon se është qëllimi yt?

VIZIONI

Imagjino ardhmërinë ideale ku i ke realizuar tërësisht qëllimet tuaja! Si duket? Çfarë bën ti, si dukesh, kush tjetër 
është atje? Cila është gjëja e radhës? 

ARRITJE

Tani harto plan – çfarë është gjëja më e rëndësishme që duhet ta bësh në mënyrë që ta arrish qëllimin tënd? Çfarë 
duhet të mësosh, të bësh dhe të ushtrosh në mënyrë që ta arrish këtë? Cilat shkathtësi duhet t’i zhvillosh? Cila 
është rruga juaj dhe si konsideron se do ta arrish qëllimin tënd? 

HAPAT E PARË

E tani – të fillojmë! Mendo për hapat e parë që duhet t’i bësh. Çfarë do të bësh së pari? Kush mund të të ndihmojë? 
Me kë duhet të flasësh së pari? Dhe çfarë më pas? Sa kohë do të të nevojitet? Çfarë mund të të paraqesë sfidë 
tani, e çfarë më vonë? Si do ta zgjidhësh këtë? 

Më pas, ndërroni rolet!
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ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL / NGA FRYMËZIMI NË VEPRIM 
 

DËSHIRAT DHE QËLLIMET E MIA
FLETË PUNE 2

Mendoni për ju dhe jetën tuaj në pesë vitet e ardhshme. Shqyrtoni pjesët e ndara të jetës tuaj dhe përkufizoni qël-
limet e ndryshme për secilën prej pjesëve! Mund të shkruani në fletët e lules ose në fletoren tuaj “të fshehtë”. 

Lirisht shtoni fletë plotësuese të luleve (ide: Çfarë dëshiroj të shijoj, të shoh, si dhe ku dua të jetoj... )

ARDHMËRIA IME - 
çfarë do të 
doja të arrij

 

I MIRË NË...  - 
çfarë dua të mësoj 
dhe përmirësoj

LIDHJE - çfarë 
individ dua të jem

UNË - identiteti 
im; çfarë individi 
dua të bëhem

VULLNETARIZËM 
- në çfarë mënyre 
dua të kontribuoj 
në bashkësinë

PAMJE DHE SHËN-
DET- çfarë mund të 
bëj për trupin tim dhe 
pamjen time
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ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL / 
NË TERREN TË VET ME EMOCIONET?   
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NË TERREN TË VET ME 
EMOCIONET? 
E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK, ARTE, 
GJUHË ANGLEZE 

FJALË KYÇE: shkathtësi, inteligjencë emocionale, udhëheqje (përballje) me emocione, komunikim 

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të bëhet të vetëdijshëm për emocionet personale dhe situatat që i shkaktojnë 
•	 të kuptojnë rëndësinë dhe rolin e emocioneve për mirëqenien dhe lidhjet 
•	 të flasin për vetveten në grup dhe t’i dëgjojnë të tjerët në mënyrë aktive
•	 të zhvillojnë mënyrën e shprehjes dhe të përballjes me emocionet. 

ÇFARË JU NEVOJITET: letër e zbrazët për afishe, fllomasterë ose ngjyra pastele, fletë pune Fjalori i emocioneve.

HAPA: 
Nxënësve tuaj rrëfejuni përrallë për një djalë (ose vajzë) që ka pasur “ditë të keqe”. Ka marrë notë të keqe në shkollë, 
është hidhëruar me një shok, është rrëzuar  nga biçikleta para të gjithëve në shkollë dhe ka mësuar se vëllai i tij i ka 
marrë diçka pa e pyetur. Si opsion tjetër, nxënësve mund t’u thoni të punojnë në grupe dhe të imagjinojnë një “ditë të 
keqe” në mënyrë që të shihni se cilat ngjarje u janë me stres dhe frustrim. 
Flisni me ta për ngjarjet e tilla, pyetni për ndonjë gjë të ngjashme që ndoshta ka ndodhur para do kohë, si janë ndier dhe 
çfarë kanë bërë ata. Tregoni se tema e ditës do të jenë ndjenjat dhe si përballemi me to. Pyetni për mënyrat e ndryshme 
në të cilat njerëzit përballen me emocionet dhe nëse dinë shembuj ku njerëzit janë përballur me emocionet e tyre në 
mënyrë tërësisht të ndryshme (për shembull nuk i tregojnë, nuk i shprehin ose janë tërësisht të kapluar nga emocionet 
dhe gjërat i kuptojnë tepër seriozisht, etj.) Diskutoni pse është kjo e rëndësishme dhe cilat probleme mund të rezulto-
jnë nga përballja e keqe me emocionet tona ose moskuptimi i ndjenjave tuaja. Madje këtë temë mund ta ndërlidhni me 
temën e partneritetit dhe lidhjet e para romantike ku kompetencat emocionale dhe shkathtësitë komunikuese luajnë 
rol kyç. 
Më pas ndani nxënësit në grupe të vogla. Secili grup do të punojë me emocion të ndryshëm. Emrat e grupeve janë: Pikël-
lim, Frikë (ose ankth, ose brengosje), Hidhërim dhe Lumturi. 

Detyra është që të përgjigjen pyetjet si vijon individualisht, e më pas të diskutohen në grupin:   

•	 Çfarë do të thotë kjo ndjenjë për mua? Sa fort e ndjej? 
•	 Çfarë më është vështirë te kjo ndjenjë? 
•	 Çfarë mësova për këtë deri tani? 
•	 Si mund ta kuptoj këtë ndjenjë dhe ta pranoj si pjesë e jetës sime? 

Më pas nxënësit bëjnë afishe për ndjenjën që e diskuton grupi i tyre. Më pas secili grup duhet ta prezantojë atë që e ka 
konkluduar dhe konkluzionet t’i ndajë me bashkënxënësit. 

PYETJE PËR DISKUTIM
•	 A të pëlqen të punosh në grupe më të vogla? 
•	 A mund të jesh tërësisht i sinqertë?
•	 Çfarë kuptove dhe çfarë mësove? 
•	 Si mund të na ndihmojnë ndjenjat, e si mund të na i vështirësojnë gjërat? 
•	 Cilat ndjenja i dini përveç katër ndjenjave në të cilat kemi punuar? 

Në fund, tregojuni fjalorin e emocioneve (fletë pune) në mënyrë që t’u tregoni sa është e pasur përvoja emocionale e 
njerëzve. Mund të përgatitni edhe disa përkufizime për arsimin emocional dhe mund të komentoni shkurtimisht për to.
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ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL / 
NË TERREN TË VET ME EMOCIONET?  

Shikoni klipe nga filma të vizatuar Mbrapa mbrapsht (Inside Out), ose përzgjidhni skena nga një film i 
popullarizuar që tregon emocione të fuqishme dhe si përballet personazhi kryesor me to.

Nëse vendosni t’u jepni detyrë individuale ose diçka për detyrë shtëpie, secili nxënës le të përzgjedhë tri emocione 
nga Fjalori i emocioneve sipas zgjedhjes personale dhe më pas le të shkruajë histori me ato ndjenja. 

Përgatitni dhe me nxënësit tuaj shqyrtoni listën e fjalëve interesante nga gjuhët e huaja (që ekzistojnë vetëm 
te ato gjuhë individuale) dhe të cilat përshkruajnë emocion kompleks ose specifik. Shembuj: Iktsuarpok (fjalë 
intuite që e përshkruan ndjenjën e pritjes që ju shtynë të shikoni vazhdimisht nëse po vjen dikush), Forelsket (fjalë 
norvegjeze për euforinë që e ndjeni kur filloni të dashuroheni), Wabi-Sabi (fjalë japoneze për gjetjen e bukurisë në 
jopërsosshmërinë dhe jopërhershmërinë) Saudade (fjalë portugeze që përshkruan mallin melankolik për individ 
ose objekt që nuk janë të pranishëm), Depaysement (fjalë franceze që përshkruan ndjenjën kur nuk jeni në shtëpi 
por në shtet të huaj ose vend të huaj), Schadenfreude (fjalë gjermane që përshkruan satisfaksionin ose kënaqësi-
në që e ndjejmë për fatkeqësinë e tjetrit)...
Burimi: 
 http://thoughtcatalog.com/katie-mather/2015/07/45-beautiful-untranslatable-words-that-describe-exactly-
how-youre-feeling/

FJALOR I EMOCIONEVE
FLETË PUNE 

i braktisur
i trembur
i nevrikosur 
i vetmuar
i tronditur
i hidhëruar 
i shqetësuar
pakëndshëm
apatik
letargjik
i poshtëruar
i turpëruar 
i pavlerë
i hutuar
i frikësuar
i frustruar
i lënduar

i izoluar
kureshtar
i pikëlluar
në depresion
i mjerë
i dëshpëruar
i zhgënjyer
i pakënaqur
i lodhur
i manipuluar
fajtor
i pafuqishëm
i vetmuar
xheloz
histerik
i çmendur
i braktisur 

entuziast
i durueshëm
i këndshëm
i kënaqur
i sigurt
i fortë
pozitiv
emocional
falënderues 
i dashur
i adhuruar
i butë
i çmuar
i respektuar 
i ndjeshëm
jokompetet
i refuzuar

i pashpresë
i dhimbshëm
i pashëndetshëm
refuzues 
keq
i kërkuar
i habitur
i emocionuar
i qetë
kreativ
i magjepsur
i përgjegjshëm
i lumtur
optimist
i frymëzuar
i pranuar

Ndjehem...
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QËNDRO NË MBROJTJEN 
TËNDE! 
E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK  

FJALË KYÇE: komunikim, vetëbesim dhe bindshmëri (asertivitet), bashkëpunim 

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 t’i përmirësojnë shkathtësitë komunikuese
•	 të mësojnë çfarë është asertivitet 
•	 t’i ushtrojnë reagimet e tyre në situata me stres
•	 të përmirësojnë të dëgjuarit aktiv 
•	 të kuptojnë dallimin mes sjelljes agresive, pasive dhe asertive

ÇFARË JU NEVOJITET: fletë pune Çfarë do të bëje ti?

HAPA:
Për fillim, përzgjidhni ndonjë përvojë të paradokohshme që ju ka shtyrë të qëndroni në mbrojtjen tuaj dhe kur duhej 
të zgjidhni se si do të jetë reagimi juaj. Mund të jetë përvojë nga puna, me familjen tuaj, nga fqinjësia ose e transportit 
publik. Përfshini nxënësit me atë që do t’i pyesni se si mendojnë se keni reaguar, çfarë keni bërë ju dhe çfarë do të bënin 
ata në situatë të njëjtë. Nëse doni që diskutimin ta bëni më dinamik, mund të përzgjidhni situatën e paradokohshme nga 
shkolla ose nga klasa që ka tërhequr vëmendje më të madhe.  
Tregojuni se tema është përzgjedhja që gjithmonë e kemi për atë se si do të reagojmë, dhe pyetni nëse mund t’ia qël-
lojnë se si reagojnë shumica e njerëzve. Sqarojuni nxënësve se njerëzit mund të marrin qasje pasive ose agresive ndaj 
situatave dhe pyetini nëse kuptojnë se çfarë do të thotë kjo. Më pas përshkruajeni konceptin për asertivitet (shtojcë 
në faqen e radhës ). 

PYETJE PËR DISKUTIM:
•	 A janë reagimet pasive dhe agresive të mira apo të këqija? Pse? Kur janë të mira, e kur të këqija? 
•	 A njihni njerëz që nuk thonë asgjë një kohë të gjatë dhe më pas “shpërthejnë”?  Pse ndodhin situatat e këtilla? Në 

çfarë problemesh mund të hasë individi i këtillë nëse e bën këtë vazhdimisht? 
•	 Jepni shembull për reagim agresiv. Çfarë problemesh kanë njerëzit agresiv? 
•	 Çfarë opsionesh kemi nëse nuk duam as reagim pasiv as agresiv? 

Ndani fletën e punës Çfarë do të bëje ti? Tregojuni nxënësve të zgjedhin njërën prej situatave. Ushtrojeni dhe aktroni 
sipas roleve para të gjithëve, në mënyrë që personazhi kryesor t’i demonstrojë të gjitha reaksionet: reagim pasiv, re-
agim agresiv dhe vetëbesim bindës (asertivitet). Mund të përzgjidhni “situata personale” ose “situata sociale” varë-
sisht nga fokusi juaj, ose secilit grup mund t’i thoni të përzgjedhë një situatë personale dhe një sociale. 

Në mënyrë që ta vendosni temën e komunikimit dhe bashkëpunimit me të tjerat në mënyrë argëtuese, ku secili grup 
do të marrë nga 10 tullumbace dhe shirit vetëngritës të gjatë 1 metër. Secili grup ka 10 minuta për ta bërë kullën më 
të madhe që mundet. Në fund, krahasoni kullat dhe përzgjidhni më të mirën. Do të mund të ishte argëtuese që grupet 
të tregojnë histori për kullat e tyre dhe t’i prezantojnë në mënyrë kreative. Për “fituesit“ mund të përgatitni dhuratë 
simbolike. s’. 
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Asertiviteti është sjellje në të cilën haptazi dhe sinqerisht qëndrojmë në mbrojtje të të drejtave dëshirave, inte-
resave dhe nevojave tona. Jemi të vetëdijshëm për dëshirat tona në një situatë të caktuar dhe mund t’i shprehim 
– përmes sjelljes, qëndrimit gojor ose me shkrim. Kur jemi asertivë, u afrohemi të tjerëve dhe fillojmë komunikim, 
shprehemi hapur dhe pa frikë. Sjellja asertive është strategji tërësisht e ndryshme nga ajo pasive dhe nga qasja 
agresive, kryesisht për shkak të vendosjes së kufijve dhe respektimit të kufijve të njerëzve tjerë. Njerëzit pasivë 
kanë kufij më të dobët, që u lejon njerëzve agresiv t’i shfrytëzojnë. Gjithashtu mundohen të mos ndikojnë te të tjerët. 
Nga ana tjetër, njerëzit agresiv nuk i respektojnë kufijtë e njerëzve tjerë dhe shpesh i lëndojnë kur do të tentojnë 
t’u ndikojnë. Mund të bëhemi asertivë nëse e tejkalojmë frikën nga shprehja e mendimit tonë dhe nëse tentojmë të 
ndikojmë në mjedisin tonë në mënyrën që tregon respekt ndaj njerëzve të tjerë. 

Shikoni klip nga filmat si “Erion Brokoviç” “Merida e guximshme” ose ndonjë film të ngjashëm që tregon personazhe 
asertive. 

ÇFARË DO TË BËJE TI?
FLETË PUNE

Shqyrtoi situatat si vijon. Çfarë do të bëje ti? 

SITUATA PERSONALE:

1. Nëna jote dëshiron t’i vizitoni familjarët, ndërsa ty nuk të shkohet. Ia ke thënë tashmë këtë, në çka ajo ju 
përgjigjet se xhaxhai juaj ka ditëlindje dhe do t’i vjen mirë të të shohë.

2. Ke dëgjuar se miku yt i ka thënë diçka të krisur për ty një miku tjetër.

3. Ke test pasnesër dhe nuk je i përgatitur. Duhet të shkosh në ahengun e ditëlindjes (mik i mikut tënd). Miku të 
lajmërohet dhe të ushtron presion të shkosh. 

4. I dashuri/e dashura yt/jote tregon diçka më pak negative për stilin tënd të veshjes. 

5. Dëshiron t’i bindësh nënën dhe babanë tënd që të të lejojnë të fillosh një aktivitet që të pëlqen, ndonëse tash-
më ke disa aktivitete jashtëshkollore. Ata thonë se nuk mundesh. 

6. Të duket se miku yt është me humor të keq, por ai/ajo nuk dëshiron të flet për këtë dhe tërhiqet.

SITUATA SOCIALE:

7. Vëren padrejtësi në shkollë: mendon se disa mësimdhënës vendosin nota më të këqija për disa nxënës për 
shkak të prejardhjes ose sjelljes së tyre.

8. Ke përshtypjen se shkolla jote nuk bën sa duhet në mënyrë që të pengojë dhunën mes nxënësve. 

9. Të pengon kur ke shumë teste në një ditë të njëjtë. 

10. Në shkollë është marrë vendim i rëndësishëm pa qenë të konsultuar edhe nxënësit.
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DHE ÇFARË TANI ...? 
E përshtatshme për:  ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK, PUNË ME TUTORIN

FJALË KYÇE: zgjidhje e konflikteve, punë në grupe, zgjidhje grupore e problemeve, komunikim 

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 t’i mësojnë bazat e zgjidhjes së problemeve dhe komunikimit
•	 t’i përmirësojnë shkathtësitë komunikuese
•	 t’i mësojnë bazat e zgjidhjes së konflikteve 
•	 të mësojnë dallimin mes kompromisit dhe bashkëpunimit
•	 të kuptojnë dallimin mes stileve të ndryshme të zgjidhjes së konflikteve. 

ÇFARË JU NEVOJITET: fletë pune Dhe çfarë tani?, teksti Stile të zgjidhjes së konflikteve, fllomasterë, fletë A4 

HAPA: 
Tregojuni nxënësve se sot do të zgjidhni së bashku probleme dhe konflikte. Pyetni kë e kanë idhull të cilin e imitojnë kur 
bëhet fjalë për zgjidhje të konflikteve, dhe pse. Flisni për mënyrat e ndryshme dhe qasjet më të shpeshta që njerëzit i 
përdorin kur punojnë në ndonjë problem ose zgjidhin konflikt. 
Tregojuni modelin e pesë stileve të zgjidhjes së konflikteve (shtojcë në faqen e radhës) dhe pyetni nëse e shohin veten 
në disa ose në të gjitha stilet, dhe cili stil u pëlqen më së shumti. Mund të flisni për përparësitë dhe mangësitë e secilit 
prej stileve. Më pas tregojuni se tani do të punoni në situatën e mirëfilltë. 
Nëse për momentin ka konflikt në shkollën ose klasën tuaj, do të ishte ideale që ta shfrytëzoni për këtë punëtori për 
arsye se është përvojë e mirëfilltë. Megjithatë, nëse vendosni të mos punoni me përvojën e mirëfilltë (për arsye se situ-
ata është delikate ose e keni vështirë të jenë neutral), imagjinoni disa situata problematike që do të mund të paraqisnin 
sfidë për grup të miqve, kolegëve, moshatarëve ose familjarëve. 
Shembuj të mundshëm që do të mund t’i shfrytëzoni: 

•	 Në klasën tuaj disa nxënës e mbështesin mbajtjen e uniformave shkollore, e disa janë kundër. 
•	 Ka individ të ri në grupin tonë të miqve. Disa prej jush duan të shoqërohen me këtë individ, e disa nuk duan. 
•	 Anëtar i familjes suaj mendon se ai ose ajo duhet të ketë dhomën e vet, por një anëtar tjetër dëshiron që ajo dhomë 

të bëhet dhomë e përbashkët e punës. 
•	 ... (nxënësit gjithashtu mund të ofrojnë shembuj dhe situata që u janë interesante dhe të rëndësishme)

Ndani fletën e punës “Dhe çfarë tani...?” në grupe të vogla. Nxënësit duhet të komentojnë për situatën e dhënë dhe 
më pas të kalojnë përmes pesë stileve të zgjidhjes së konflikteve dhe të imagjinojnë reagimin në secilin prej stileve 
dhe çfarë lloji të zgjidhjes do të ishte ofruar. Kontrolloni secilin stil së bashku dhe kontrolloni me kujdes nëse nxënësit 
e kanë kuptuar poentën e secilit stil ose u nevojiten sqarime plotësuese. Mund t’i ftoni dhe t’ju tregojnë ose aktrojnë 
reagim në secilin prej stileve.

PYETJE PËR DISKUTIM:
•	 Cili stil ju ishte më i lehtë që ta përshkruani, e cili më i vështirë dhe pse?
•	 Çfarë e bën secilin stim pozitiv ose negativ? 
•	 A dini dikë që është i mirë në bashkëpunim? 
•	 Çfarë lloji i individit është ai/ajo? 
•	 A dallojmë stile të tjera te njerëzit që i njohim? 
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ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL/ DHE ÇFARË TANI ...?

STILE TË ZGJIDHJES SË KONFLIKTEVE

A dini për pesë mënyrat tipike me të cilat grupet ose individët përballen me konflikt? I quajmë stile të zgjidhjes së 
konflikteve. 

1. GARIM – ka individ ose disa persona me ndikim të fortë dhe fuqi dhe ata tentojnë ta arrijnë zgjidhjen personale 
në mënyrë të ndryshme. Ata madje mund edhe t’i sulmojnë ata që nuk pajtohen me ta dhe ndonjëherë mund të jenë 
edhe agresivë.  

2. PLOTËSIM I NEVOJAVE – njerëzit e tillë në të shumtën e rasteve janë të shoqërueshëm dhe të dashur dhe atyre 
u është e rëndësishme të gjithë të jenë të lumtur. Ata mund të përshtaten lehtë. Ata ndonjëherë punojnë kundër 
qëllimeve personale dhe nuk mendojnë për nevojat e tyre personale, kështu që me kalimin e kohës mund të bëhen 
shumë të pakënaqur. Ndonjëherë pyetja nuk u është e rëndësishme kështu që nuk insistojnë të veprohet sipas 
zgjidhjes së tyre.

3. SHMANGIE – Këta njerëz evitojnë konfrontim me çdo çmim. Për ta konfrontimet janë ekstremisht të lodhshme 
dhe të pakëndshme. Nëse e përzgjedhim këtë strategji, do të shtiremi se problemi nuk ekziston ose se nuk është 
serioz fare. 

4. KOMPROMIS – kur situata nuk është aq e rëndësishme, e megjithatë duhet të zgjidhim ndonjë problem, atëherë 
negociojmë dhe “tregtojmë” me palën tjetër. Të dyja palët lëshojnë pe nga pak në mënyrë që të arrijnë zgjidhjen që 
është e pranueshme për të gjithë, së paku pjesërisht. Kjo ndonjëherë është me të vërtetë e nevojshme. 

5. BASHKËPUNIM – kjo strategji e vlerëson secilin në mënyrë të barabartë dhe të gjithë pjesëmarrësit punojnë në 
mënyrë aktive për të gjetur zgjidhje ideale. Zgjidhja nuk është e thënë të jetë e përsosur, por duhet të jetë mjaft e 
mirë në mënyrë që të jetë e pranueshme për të gjithë. Ndonjëherë nevojitet kohë pak më e gjatë në mënyrë që të 
arrihet rezultat i këtillë dhe nevojitet komunikim mes të gjithëve në grupin. Kjo zgjidhje bën që të gjithë të ndjehen 
si fitues ndonëse ata ndoshta kanë hequr dorë nga disa prej kërkesave të tyre, për arsye se secili prej anëtarëve 
ndjen se u është e rëndësishme anëtarëve të tjerë. 

Secili nga këto stile ndonjëherë është i nevojshëm dhe pozitiv, ndërsa stili i bashkëpunimit në përgjithësi konsiderohet 
si më i mirë për probleme më komplekse grupore, për arsye se “dy koka mendojnë më mençur se një“ dhe është me 
rëndësi që në afat më të gjatë të gjithë të jenë të lumtur. Për këtë stil është me rëndësi që të gjithë të jenë të përfshirë 
dhe të përfaqësojnë pozicionin e tyre!

Stilet e përshkruara të zgjidhjes së konflikteve janë të bazuara në modelin e quajtur “Modeli Tomas-Killman”. Është 
zhvilluar në vitin 1974 nga ana e dy psikologëve, Kenet Tomas dhe Ralf Killman. Përshkruan se si individët i përzgjedhin 
stilet kur përballen me konflikt.
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ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL/ DHE ÇFARË TANI ...? 

Mund të bëni edhe aktivitet plotësues të quajtur Një laps – dy nxënës. Nxënësit duhet të ndahen në çifte. Secilit çift 
i jepet letër dhe fllomaster. Kanë për detyrë të vizatojnë një vizatim duke mbajtur fllomasterin së bashku. Është me 
rëndësi që t’i vizatojnë në qetësi të plotë, pa u marrë vesh se çfarë do të vizatojnë. Për këtë detyrë jepuni një minutë. 
Pasi ta përfundojnë pjesën e parë të detyrës, tregojuni se tani secili prej tyre duhet të vizatojë vizatim të veçantë, 
sërish në qetësi dhe pa marrëveshje paraprake, duke e mbajtur fllomasterin së bashku. Marrin nga një minutë edhe 
për detyrën e dytë. Pasi të përfundojnë, tregojuni t’jua tregojnë dy vizatimet dhe pyetni të gjitha çiftet se si janë ndier 
derisa e kanë vizatuar vizatimin e parë dhe të dytë. A kishte konflikt, a ia dolën të merren vesh (pa guxuar të flasin), a i 
imponoi dikush idetë e tij, etj. Nxënësve ky aktivitet u është argëtues, ndonëse është shumë serioze dhe krijon mundësi 
për diskutim se si personat përballen me situata konflikti ose stresi kur bashkëpunojnë me të tjerë. Nëse punoni me 
nxënës më të moshuar, mund t’u propozoni t’i analizojnë procedurat e tyre gjatë vizatimit dhe të tentojnë ta përkufizo-
jnë sjelljen e tyre në këtë situatë potenciale të konfliktit.
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ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL/ DHE ÇFARË TANI ...?

DHE ÇFARË TANI...?
FLETË PUNE

Përzgjidhni situatë problematike që do të donit ta zgjidhni, ose situatë nga faqja paraprake. Imagjinoni se jeni 
njëri nga pjesëmarrësit dhe mund të përzgjidhni njërin prej reagimeve si vijon. Përshkruani se çfarë do të bënit në 
secilin prej rasteve. 

Përshkruani se çfarë do të thoshit/bënit në secilin prej këtyre stileve:

1. Garim

2. Plotësim i nevojave

3. Shmangie

4. Kompromis

5. Bashkëpunim



Faqe  1

ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL/
ÇFARË DO TË THOTË PROVOKATOR?   

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ÇFARË DO TË THOTË 
PROVOKATOR?  
E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, 
SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK, ARSIM QYTETAR

FJALË KYÇE: provokator, konflikt, rezultat pozitiv, ngjashmëri, dallime

NXËNËSIT DO TË MUND:
•	 t’i dallojnë dhe kuptojnë provokatorët e tyre
•	 të konkludojnë se konflikti mund të ketë rezultat pozitiv 
•	 ta dallojnë kontekstin e konflikteve në jetën e përditshme 

ÇFARË JU NEVOJITET: Letër në formatin A4, fletë pune 

HAPA: 
Ndani nxënësit në çifte, duke ndërlidhur nxënësit që nuk shoqërohen më shpesh, në mënyrë që të mund të njoftohen 
më mirë dhe të kuptojnë se nuk janë aq të ndryshëm sa kanë menduar. Ndajuni fletët dhe tregojuni nxënësve se do të 
përdorin Diagrame të Venit në mënyrë që t’i zbulojnë dallimet dhe ngjashmëritë e ndërsjella me atë që do të parash-
trojnë pyetje për hobin, ushqimin e preferuar, familjen, etj. (nxënësit i shkruajnë ngjashmëritë në prerjet ku përputhen 
rrethet dhe secili i shkruan dallimet në pjesën e mbetur të rrethit të tyre). Propozojuni nxënësve të ndajnë disa shembuj 
me bashkënxënësit. Qëllimi i këtij aktiviteti është që të nxitet vetëdija për atë se të gjithë jemi të ndryshëm, por se 
gjithashtu kemi shumë ngjashmëri të përbashkëta. 

Jepuni nxënësve tuaj diçka për të cilën do të mendojnë: Çfarë mund të konstaton në bazë të këtij aktiviteti? A ka ndonjë 
në klasë që nuk ka arritur të gjejë kurrfarë ngjashmërishë me partnerin e vet? 
A mësuat diçka të re për bashkënxënësin tuaj? Tema e sotme është KONFLIKTI. Çfarë është konflikti? (Nxitni nxënësit 
që të përpilojnë përkufizim së bashku). 
Vazhdoni me pyetjen si vijon: A mendoni se konflikti rezulton nga ngjashmëritë ose dallimet? (përgjigjja e kërkuar është 
të dyja: nga ngjashmëritë – nëse i kemi nevojat e njëjta në të njëjtën kohë, dhe dallimet – nëse nuk mund të merremi vesh 
për vlerat, nevojat, qëllimet)
Çfarë ngjyre është konflikti? Nxënësit duhet të përzgjedhin ngjyrën që ua përkujton konfliktin. Nxënësit me siguri do 
të përzgjedhin ngjyra që i lidhin me rezultat  negativ nga konfliktet (i zi, i kuq). Qëllimi është që të nxiten nxënësit të 
kuptojnë se të gjithë njerëzit kanë tendencë që konfliktet t’i shikojnë si diçka negative, ndërsa detyra juaj është që t’i 
detyroni të shohin se konfliktet mund të kenë ngjyra të ndryshme dhe të rezultojnë në diçka pozitive. Nxitni nxënësit të 
kujtojnë disa shembuj për konflikt me rezultat pozitiv dhe (njoftim më të mirë të nevojave të njerëzve tjerë, njoftim më 
të mirë të vetvetes, punë në shkathtësitë komunikuese, përmirësim të marrëdhënieve me të tjerët). 
Në konflikte më të mëdha ose më të vogla hyjmë në bazë të përditshme. Nxitni nxënësit të mendojnë nëse do të kishin 
konflikt ose mosmarrëveshje atë ditë. Tregojuni nxënësve se tani do të punoni me arsye direkte për konflikt – pro-
vokatorët tanë. Pyetje për nxënësit: Çfarë mendoni se mund të jetë provokator në situatë të caktuar? Qëllimi është 
të bëhemi të vetëdijshëm për emocionet që ata i shkaktojnë, në mënyrë që të mund t’i kontrollojmë reagimet tona. 
Sqarojuni nxënësve se ndonjëherë konflikti rezulton nga provokatori, e jo nga problemi i mirëfilltë. 

Ndani fletët e punës. 

DIAGRAMI I VENIT

emri i nxënësit                  emri i nxënësit 



  PROVOKATORË
FLETË PUNE

Faqe  2

ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL/
ÇFARË DO TË THOTË PROVOKATOR? 

Provokatorët e mi

Cilat fjalë më janë provokatorë?

Cilat shenja joverbale më janë provokatorë?

Si e di se jam i hidhëruar? 

A nevojitet shumë kohë në mënyrë që të hid-
hërohem ose ndodhë shpejtë?

Si ndjehem

Çfarë mund të bësh në mënyrë që t’i kontrollosh reaksionet e shkaktuara nga provokatorët tuaj? 

Konfrontimi mund të na ndihmojë që të njoftojmë një individ tjetër, të flasim për problemet, mendimet, nevojat 
tona, por gjithashtu na ndihmon të bëhemi më tolerantë dhe më të vetëdijshëm për nevojat e njerëzve të tjerë. 
Megjithatë, nëse konfrontimi nuk zgjidhet, mund të rezultojë me dhunë. Përkujtohuni në ndonjë shembull për këtë. 
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LAMTUMIRË DHUNË! MIRË SE ERDHE TOLERANCË!    
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LAMTUMIRË DHUNË! MIRË 
SE ERDHE TOLERANCË!    
E përshtatshme për:  PUNË ME TUTORIN, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK, ARSIM 
QYTETAR, SHOQËRORE SHKENCA

FJALË KYÇE: stereotipizim, dhunë, subkulturë, sajberdhunë (dhunë onlajn), tolerancë, diversitet

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të kuptojnë problemin me stereotipizimin
•	 të mbështesin diversitetet dhe t’i vërejnë ngjashmëritë mes fëmijëve dhe adoleshentëve
•	 të përpunojnë propozime për ngritjen e vetëdijes për forma të ndryshme të dhunës moshatare. 

ÇFARË JU NEVOJITET:  tabelë, shkumës, fletë vetëngjitëse për shënime në 5 ngjyra, fletë prej letre në formatin A3 dhe 
fletët e punës për nxënësit 

HAPA: 
Përgatitni fletët vetëngjitëse në pesë ngjyra të ndryshme në mënyrë që numri i tyre të jetë i barabartë me numrin e 
nxënësve në klasë. Në fletët me ngjyrë të njëjtë shkruani emrat e grupeve shpesh të stereotipizuara në shkollën (për 
shembull fëmijët në trend, “ata që mësojnë përmendësh”, pankerët, emotivët, sportistët, nxënësit me çrregullime në 
të ushqyerit, etj.) dhe palosni fletët në mënyrë që të mbuloni atë që është shkruar. Secili nxënës përzgjedhë fletë dhe 
formojnë grupe sipas ngjyrave. Tregojuni ende të mos i shpalosin fletët. Detyra e tyre është që të mendojnë se cili 
është përkufizimi për dhunë – si e interpretojnë ata këtë koncept. Më pas duhet të mendojnë për ngjyrës që sipas tyre 
e simbolizon dhunën (p.sh. e kaltër për shkak të të ënjturave, e zeza për shkak të pikëllimit, etj. dhe më pas ta akuzojnë 
burimin e tyre. Jepuni 5 minuta për diskutim.  Më pas një nxënës nga secili grup i prezanton konkluzionet e përbashkëta. 
Tani nxënësit duhet t’i shpalosin fletët dhe të lexojnë çfarë është shkruar. Sqarojuni se të gjithë ata janë përfaqësues të 
atij grupi të stereotipizuar dhe tani duhet të mendojnë nga pikëpamja e tyre (si kur me të vërtetë do t’i takonin atij gru-
pi). Secili grup më pas merr fletë letre në të cilën vizatojnë revistë ilustruese ose karikaturë që do të paraqesë situatën 
negative me të cilën ata takohen shpesh si grup i stereotipizuar. Për këtë aktivitet jepuni 10 minuta. Lutni përfaqësuesit 
e secilit grup që t’i paraqesin vizatimet dhe të sqarojnë se çfarë është paraqitur. Nxitini të flasin në vetën e parë. Kur 
të gjithë grupet do të përfundojnë me prezantimet, shkruajeni fjalën ngjashmëri në tabelën dhe pyetni çfarë u është e 
përbashkët të gjithë përfaqësuesve. Përgjigjet e dëshiruara janë: emocione negative, paragjykime, stres, dëshpërim, 
pafuqi, dhunë, jotolerancë.
 
FILLONI DISKUTIM ME PARASHTRIMIN E KËTYRE PYETJEVE:
•	 Cilat forma të dhunës ekzistojnë në mesin e moshatarëve?
•	 Pse disa grupe të stereotipizuara nuk janë të pranuara? 
•	 A përjetoni shpesh dhunë ndaj vetvetes ose ndaj të tjerëve? Si reagoni në situata të tilla? 
•	 A ju është e njohur ‘sajberdhuna’ (dhuna onlajn)?
•	 A jeni ndoshta të dhunshëm ndaj dikujt pa qenë të vetëdijshëm për këtë? 

Ndajini fletët e punës.

Nxënësit e dëgjojnë këngën e Lani Shervin ‘Secili është i ndryshëm’ dhe bëjnë video klip për të. Duhet të përfshihen sa 
është e mundshme më shumë nxënës në mënyrë që t’i nxisin të gjithë të mendojnë për problemin me dhunën mosha-
tare dhe të dërgojnë porosi se është në rregull të jesh i ndryshëm.

Stereotipizimi do 
të thotë gjeneralisim që 

në të shumtën e rasteve është e 
ekzagjeruar pse tepër e thjeshtësuar dhe 
në të shumtën e rasteve është negative, 

ndërsa përdoret për të përshkruar ose 
dalluar ndonjë grup.

Sajber  ose dhuna onlajn është 
dhunë që zhvillohet përmes 

internetit.



FLETË PUNE 
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ZHVILLIMI PERSONAL DHE SHOQËROR/
FAREWELL VIOLENCE! WELCOME TOLERANCE!    

Mendo:

1. A ka marrë ndonjëherë konkluzione për ndonjë individ në bazë të mendimeve të huaja?  

PO    JO

2. A e kam përqeshur dikë vetëm për shkak se këtë e kanë bërë edhe të tjerët? 

PO    JO

3. A kam qenë ndonjëherë në shoqëri të individit që ka qenë i ekspozuar ndaj dhunës fizike/psikologjike dhe e ke 
injoruar faktin se atij individi i nevojitet ndihmë?

PO     JO

4. A kam nënçmuar ose ofenduar dikë në rrjetet sociale ose kam marrë anë me dikë që e ka bërë këtë? 

PO      JO

5. A kam qenë ndonjëherë i/e dhunsh-ëm/me politikisht ndaj dikujt?  

Nëse cilësdo nga pyetjet i përgjigjeni me PO, atëherë përgjigjja juaj në pyetjen e fundit është gjithashtu PO. 

Ngjyrosne botën me tolerancë. Respektoni të tjerët dhe trajtojini në mënyrë të njëjtë siç duam që edhe vetë të 
jemi të trajtuar. Mësoni për garën „Ngjyrose botën!“ https://2017-2019.startthechange.net/italian-slovenian-uk-
and-croatian-students-painted-the-world-with-celebrating-diversity/

 

 
PROPOZIM PËR AKTIVITETE PLOTËSUESE:
Mendoni se çfarë do të mund të bënit në mënyrë që të tjerët rreth jush të bëhen të vetëdijshëm për dhunën mosha-
tare. Intervistoni njerëz, shkruani dhe publikoni artikull. Propozoni që Këshilli i nxënësve/Parlamenti i nxënësve 
të bëjë blic-performans (flashmob) për ngritjen e vetëdijes për format e ndryshme të dhunës moshatare. Më-
soni se çfarë është kjo blic-performans dhe kontrolloni si të planifikoni blic-performans ose lloj të ndryshëm të 
ngjarjes/procedurë që do të tërheqë vëmendje të madhe dhe do ta ngrisë vetëdijen (p.sh. gerila marketing).
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KUTI E LUMTURISË 
E përshtatshme për: ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR И EKONOMIK, PUNË ME TUTORIN, ETIKË, MËSIM 
FETAR, ARTE, GJUHË ANGLEZE, SHKENCA SHOQËRORE

FJALË KYÇE: lumturi, gjëra jomateriale, marrëdhënie, ndihmë

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të përshkruajnë idenë e tyre për lumturinë
•	 të shprehin në mënyrë vizuale idenë e tyre për lumturinë
•	 të bëjnë dallimin mes gjërave materiale dhe jomateriale. 

ÇFARË JU NEVOJITET: kuti me shenjën Lumturi, laps, fletë pune për nxënësit, ngjyra druri/fllomasterë/pastele  

PROCEDURA:
Tregojuni nxënësve një kuti dhe thojuni se në kutinë ka lumturi. Nëse keni nxënës më të rinj, pyetni: Çfarë është 
lumturia? Si duket lumturia? Çfarë ngjyre është lumturia? Sa është e madhe lumturia? Nëse keni nxënës më të moshuar, 
përshtatini pyetjet. 
Ndajeni pjesën e parë të fletës së punës dhe pyetni të mendojnë çfarë do të bënin me kutinë e lumturisë nëse do të 
merrnin kuti të tillë për dhuratë (me kë do ta ndanit, ku do ta dërgonit, ku do ta ruanit, kujt do t’ia kishit treguar, etj). 
Idetë mund t’i shkruajnë në letër. 
Nëse nxënësit i keni shumë të rinj, ky aktivitet mund të punohet gojarisht. Tregojuni nxënësve që t’i vizatojnë ose 
skicojnë përgjigjet e tyre. 
Kërkoni nga nxënësit që t’ua lexojnë përgjigjet e tyre. Në fund, mund t’i shpërbleni të gjithë nxënësit me duartrokitje. 
Nga përgjigjet e mbledhura mund të bëni libër dhe ta ekspozoni. 

Duke marrë parasysh se të gjithë njerëzit duan të jenë të lumtur, pyetni nxënësit nëse ata do të mund të bëjnë kuti të 
lumturisë dhe çfarë do të vendosnit brenda. Pyetje plotësuese (adaptojini për nxënës më të moshuar): 

•	 Kur jeni të pikëlluar, çfarë mund t’ju disponojë – përqafimi apo çokollata e vogël? 
•	 Çfarë do të donit të keni – shumë lodra apo shumë shokë? 
•	 Kur jeni më të lumtur?

Jepuni nxënsve t’i shkruajnë ose vizatojnë propozimet e tyre në vizatimin e kutisë në gjysmën e dytë të fletës së punës.

Propozime për aktivitete plotësuese: me nxënësit më të moshuar mund ta shikoni videon „Çfarë e bën jetën të mirë? 
Mësime nga studimi më i gjatë për lumturinë: https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_
lessons_from_the_longest_study_on_happiness
Gjeni informacione për studimin e lumturisë dhe për mirëqenien në vendin tuaj dhe botë.

Luani lojën „engjëll i fshehtë“. Rregullat janë si vijon: përgatitni kuti ose kapele përplot me fletë të palosura në të cilat 
janë shkruar emrat e secilit nga nxënësit, në mënyrë që secili individ të mund të përzgjedhë një fletë me emrin e ndonjë 
bashkënxënësi. Ai/ajo do të duhet të jetë “agjenti i fshehtë” i atij bashkënxënësit javën e ardhshme dhe do të duhet të 
bëjë gjëra të vogla në mënyrë që ta bëjë të lumtur, pa qenë i zbuluar ai që e ka bërë atë. Në fund të javës mund t’i zbuloni 
emrat e “ëngjujve të fshehtë”!

IDEJA PËR AKTIVITET 
Për ditëlindjet e nxënësve, jepuni kuti të lumturisë të bërë nga bashkënxënësit e tyre.

I

A e dini se më 20 mars të vitit 2013 
ishte Dita e parë ndërkombëtare e 
lumturisë? 
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Sapo të mbërriti kutia e lumturisë. Çfarë do të bësh me të?

Vizato kuti që do të simbolizojë KUTINË E LUMTURISË. Nxënësit do ta përdorin për të shkruar ose vizatuar se 
çfarë paraqet lumturia për ta dhe çfarë duhet të përmbajë kutia. 
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ËNDËRROJ SHKOLLË

E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, SHKENCA SHOQËRORE, 
ARSIM QYTETAR, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, 
SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK     

FJALË KYÇE: shkollë e ëndrrave, shkollë e lumtur, mirëqenie

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të zhvillojnë të menduarit kritik 
•	 të zbatojnë kreativitetin e vet 
•	 të mendojnë në mënyrë aktive për mjedisin shkollor
•	 të njihen dhe bashkëpunojnë më mirë

ÇFARË JU NEVOJITET: fletë pune Instruksione, afishe, ngjyra druri

PROCEDURË: 

 1. SHKOLLË E ËNDRRAVE – ÇKA? 
Tregojuni nxënësve se tema e sotme është “Ëndërroj shkollë” – do t’u sqaroni se dëshironi të dëgjoni dhe të shikoni 
se për çfarë shkolle ëndërrojnë ata: Si janë raportet në atë shkollë – mes nxënësve, nxënësve dhe mësimdhënësve, 
mësimdhënësve dhe prindërve, etj.; Cilat janë lëndët dhe si mësojnë nxënësit; Si duket shkolla; Si ndjehen në të, etj.
Nëse dikush është i frymëzuar menjëherë dhe dëshiron ta ndajë vizionin e vet, filloni diskutim të shkurtër. Shkruani ide 
interesante në tabelën, por gjithashtu komentoni dhe pyesni: Pse pikërisht kështu, pse kjo është interesante për ty? A 
është kjo e realizueshme?
Gjithashtu, le të mendojnë për problemet momentale me të cilat do të mund të fillojnë gjatë planifikimit, e që nuk do të 
ekzistojnë në shkollën ideale, si dhuna, paragjykimet, diskriminimi, mungesa e ndjeshmërisë dhe mirëkuptimit. 
Më pas ndajini në grupe më të vogla, jepuni afishe dhe ngjyra druri/markezë dhe propozoni që secili grup të bëjë 
“Shkollën e tyre të ëndrrave”, Secili grup le ta prezantojë punën e vet. Ndërkohë, ju mund të bëni rezyme të karakteris-
tikave të përbashkëta të të gjitha “shkollave të ëndrrave”. 

 2. SHKOLLË E ËNDRRAVE – SI?
Pjesa e dytë e punëtorisë mund të punohet në pjesën e dytë të orës së mësimit ose madje në orën e radhës. Ka të bëjë 
me ide konkrete në mënyrë që të realizohen vizionet për shkollën e ëndrrave. Pyetni cilat janë zgjidhjet e tyre, çfarë 
do të bënin ata në mënyrë që t’i arrijnë ato ndryshime, p.sh. theksoni: nxënie moshatare, pjesëmarrje aktive, aktivitete 
jashtëmësimore, aktivitete humanitare dhe vullnetare, etj.
Pas punëtorisë, nëse doni afishet mund të jenë të vendosura në vend të dukshëm në shkollë në mënyrë që t’i shohin 
edhe mësimdhënësit edhe nxënësit tjerë. Gjithashtu, sipas instruksioneve në përgatitjen, mendoni për promovimin e 
veprave edhe jashtë shkollave po ashtu. 

 3. SHKOLLË E ËNDRRAVE – VEPRIM
Sigurohuni se idetë dhe vizionet nuk do të mbeten vetëm në afishet por se do të jenë hapi i parë drejt ndryshimit të 
mirëfilltë.

1. p

Në mënyrë që të përgatiten 
për këtë aktivitet (që mund të 

kalojë edhe në projekt shkollor 
ose lokal), lexojini kontekstin 
dhe instruksionet në faqen e 

radhës.



Faqe  2

ZHVILLIM PERSONAL DHE SOCIAL/ËNDËRROJ SHKOLLË

KONTEKST:

Në vitin 2020, gjithë bota ishte e prekur nga pandemia e virusit korona dhe gjithçka që deri atëherë nuk ishte e njohur, 
ndryshoi përnjëherë. Në këtë situatë të sapokrijuar, Forumi për liri në arsimin dëshironte t’i mbështesë nxënësit, 
mësimdhënësit dhe shkollat, gjatë objekteve të mbyllura dhe orëve të mësimit onlajn, të mendojnë bashkërisht për 
një të ardhme më të mirë: çfarë mund të bëjmë tani në mënyrë që në të ardhmen të kemi jetë më të mirë. Meqë arsimi 
është baza për përmirësimin e cilësisë së jetës, është kyçe që të mbështeten dhe edukohen fëmijët dhe të rinjtë t’i 
mësojnë të drejtat, përgjegjësitë e tyre dhe mënyrat në të cilat mund të ndikojnë në ndryshimet në shoqëri. 

Gara e organizuar nga Forumi në atë kohë – “Ëndërroj shkollë” – i nxitë fëmijët dhe të rinjtë që të marrin pjesë aktiven 
jetën e tyre shkollore përmes të menduarit për shkollën e tyre dhe ëndërrimin për atë se si do të dukej një shkollë e 
mesme, duke i inkurajuar në këtë mënyrë që të marrin pjesë në krijimin e një të ardhme më ndryshe – që do të fillojë 
nga vetë shkolla. Përmes garës së të rinjve u është dhënë mundësia që të mendojnë dhe të mësojnë se si të bëhen 
qytetarë aktiv. Idetë dhe zgjdhjet e tyre mund të përdoren si bazë për zhvillimin e projekteve të reja shkollore dhe 
potencialisht për ndryshimin e atmosferës dhe mjedisit në shkollat. 

INSTRUKSIONE DHE VËREJTJE PLOTËSUESE:

Këtë aktivitet mund ta shndërroni në garë në nivel të gjithë shkollës. Përfshini nxënësit në secilin hap të planifikimit 
dhe implementimit: propozim të rregullave për garën, promovim, realizim të kontakteve, mbledhje të veprave, analizë, 
notim, etj. Le të jetë ky një projekt shkollor (i kryesuar nga nxënësit). 

Megjithatë, kryesisht mendoni për zërin e nxënësit në shkollën tuaj – sa dëgjohet dhe merret parasysh zëri i tyre. Kon-
trolloni me kolegët tjerë dhe me drejtorin të shikoni nëse edhe ata iniciativën e këtillë do ta konsiderojnë të rëndë-
sishme. Në mënyrë që ky të jetë proces me të vërtetë i vlefshëm dhe i rëndësishëm për nxënësit, nevojitet që mësim-
dhënësit të jenë të gatshëm të punojnë në atë që idetë e nxënësve të jenë të dëgjuara dhe respektuara, po madje edhe 
nëse nuk janë të respektuara, nxënësve duhet t’u sqarohen arsyet për këtë. 

Mendoni për promovimin e veprave. Për shembull, mund t’i botoni në publikime onlajn dhe t’i promovoni përmes faqes 
së internetit të shkollës, rrjeteve sociale ose madje edhe në bashkësinë lokale përmes bashkëpunimit me mediat ose 
institucionet tjera publike dhe private. 

Është më së miri që këtë aktivitet me nxënësit ta punon në fund të vitit shkollor në mënyrë që ndryshimet potenciale 
të mund të jenë të ndërlidhura me vitin e ri shkollor. Në fillim të vitit të ri shkollor mund t’i promovoni të gjitha veprat, 
kështu që kjo mund të jetë bazë për projektet e reja shkollore.

Filloni ndryshimin!

FLETË PUNE



The most widespread document 
about human rights is The Universal 

Declaration on Human Rights, 
adopted by the United Nations General 
Assembly on 10 December 1948. It con-

sists of 30 articles affirming inherent 
dignity and the equal and inalienable 

rights of all people. 

Të drejtat e njeriut janë të 
drejta fundamentale pa të cilat 

njerëzit nuk mund të jetojnë 
në mënyrë dinjitoze si qenie 

njerëzore.

TË DREJTAT E NJERIUT PËR 
TË GJITHË
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Motivim për diskutim:  
E drejta ime për të turrur 
grushtim tim përfundon aty 
ku fillon hunda jote.

E përshtatshme për: SHKENCA SHOQËRORE, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK, ETIKË, 
ARSIM QYTETAR, PUNË ME TUTORIN   
 
FJALË KYÇE: të drejta të njeriut, Deklaratë universale për të drejtat e njeriut, përgjegjësi, vlerë 

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 të dallojnë disa nga të drejtat themelore të njeriut 
•	 të interpretojnë rëndësinë e të drejtave të njeriut 
•	 të kuptojnë rëndësinë e përgjegjësisë që njerëzit e kanë me 

këto të drejta
•	 të kritikojnë shkeljen e të drejtave të caktuara të njeriut në 

shtetin e tyre dhe në mbarë botën. 

ÇFARË JU NEVoJITET: tabelë, shkumësa, letër me rrotullim për prezan-
time (flipchart), fletë pune për nxënësit

HAPA: 
Pyetni nxënësit çfarë do të thotë për ta koncepti për të drejtat e njeriut. Më pas në fletë letre duhet të shkru-
ajnë se cilat të drejta të njeriut i kanë për momentin. 
Pasi të mbarojnë, në tabelën ose letrën për prezantim shënoni se cilat të drejta të njeriut i kanë dalluar nxënësit tuaj në 
jetën e tyre. Më pas ua tregoni përkufizimin për të drejtat e njeriut. Kontrolloni 
nëse e kanë kuptuar kuptimin e frazës dinjiteti i lindur i të gjithë anëtarëve 
të njerëzimit (ndonëse njerëzit i kanë të ndryshme racën, gjininë, gjuhën, 
religjionin, bindjet politike dhe të tjera, mjedisin social, etj., të gjithë 
njerëzit kanë vlerë të njëjtë dhe duhet t’i kenë të drejtat e njëjta). Më 
pas do t’ua ndani rezymenë e Deklaratës universale së të drejtave të 
njeriut që do ta gjeni në faqen e radhës. Secili nxënës duhet të lexojë një 
nen dhe të shënojë se cilat të drejta i ka për të cilat nuk ka ditur në fillim 
të mësimit. 

FILLoNI DISKUTIMIN ME KËTo PYETJE:
•	 Cilat të drejta nuk i keni shkruar në fletën tuaj, por keni kuptuar se 

i keni pas leximit të rezymesë? 
•	 A mendoni se disa të drejta të njeriut nënkuptohen dhe nuk duhet 

të jenë të theksuara veçanërisht në Deklaratën? 
•	 A i kuptoni disa të drejtat si normale, ndonëse nuk ekzistojnë në disa pjesë të tjera të botës? 
•	 A do të kishit shtuar ndonjë të drejtë që ju e konsideroni të rëndësishme, e që nuk është përmendur në Deklaratën? 

Cili është mendimi juaj për të drejtat e njeriut në shtetin tuaj? A kanë të gjithë njerëzit në mbarë botën të drejt 
të barabarta të njeriut? Kush duhet t’i respektojë ato të drejta? Kujt i referohen? (Shteteve, institucioneve, por 
para së gjithash, secilit individ.) 

Përgjigjja në pyetjen e radhës e vendosë temën e përgjegjësisë. Pasi t’i përkujtoni 
nxënësit se të gjithë njerëzit kanë vlerë të njëjtë dhe të drejta të njëjta, theksoni 
rëndësinë e asaj që t’i respektojnë njerëzit tjerë. Me shkronja të mëdha në tabelë 
shkruani: TË DREJTAT I PËRFSHIJNË EDHE DETYRIMET dhe pyetni nxënësit 
çfarë do të thotë kjo fjali. Udhëzojini të konkludojnë se të gjithë ne kemi të drejta, 
por gjithashtu të gjithë jemi përgjegjës për respektimin e të drejtave e njerëzve 
të tjerë. A kemi shkelur pa vetëdije të drejtën e dikujt tjetër dhe a mund ta ndrys-
hojmë këtë në të ardhmen? Theksoni pyetjen: Çfarë mund të bëj unë?
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DEKLARATA UNIVERSALE E TË DREJTAVE TË 
NJERIUT (rezyme): 

Propozime për aktivitete plotësuese: Nxënësit le të bëjnë video, këngë, shfaqje teatrore ose 
diçka të ngjashme në mënyrë që të tregojnë se të gjithë njerëzit janë të njëjtë pavarësisht nga 
ajo se ku jetojnë, si duken, cilën gjuhë e flasin, cilit religjion i përkasin. Në mënyrë alternative, 
mund të fokusohen në shkeljen e të drejtave të njeriut në shtetin e tyre. Nxënësit e klasave të 
tjera mund ta shtojnë edhe mendimin e tyre. Planifikoni projekt për gjithë shkollën dhe shënoni 
Ditën e të drejtave të njeriut më 10 dhjetor.

Neni 1: Të gjitha qenie njerëzore lindin të lirë dhe të barabartë. 
Neni 2: Të gjithë kanë të drejta të njëjta pa diskriminim të asnjë lloji, si sipas racës, ngjyrës së 
lëkurës, gjinisë, gjuhës, religjionit, bindjeve politike, etj..
Neni 3: Të gjithë e kanë të drejtën e njeriut për jetë, liri dhe siguri. 
Neni 4: Askush nuk do të jetë rob ose i nënshtruar
Neni 5: Askush nuk do t’i nënshtrohet torturës ose trajtimit të vrazhdë, jonjerëzor ose degra-
dues ose dënimit. 
Neni 6: Secili ka të drejtën e njeriut për të qenë i pranuar si individ para ligjit. 
Neni 7: Secili është i barabartë para ligjit dhe ka të drejtën e njeriut për mbrojtje të barabartë 
para ligjit. 
Neni 8: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut  për mjet juridik (ndihmë juridike) nëse të drejtat e tyre 
të njeriut janë shkelur. 
Neni 9: Askush nuk do të jetë i arrestuar, i paraburgosur ose i përndjekur në mënyrë arbitrare. 
Neni 10: Të gjithë kanë të drejtën e gjykimit korrekt. 
Neni 11: Të gjithë kanë të drejtën e tyre të konsiderohen të pafajshëm derisa nuk dëshmohet se janë 
fajtorë. 
Neni 12: Të gjithë kanë të drejtën e privatësisë dhe jetës familjare. 
Neni 13: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut për liri të lëvizjes dhe vendbanimit në shtet, të drejtën për 
të braktisur shtetin dhe të drejtën për t’u kthyer në shtetin e vet. 
Neni 14: Secili ka të drejtën e njeriut për të kërkuar azil nga përndjekja. 
Neni 15: Secili ka të drejtën e njeriut për shtetësi (nacionalitet). 
Neni 16: Të gjithë të rriturit kanë të drejtën e njeriut për të lidhur martesë dhe të themelojnë familje. 
Neni 17: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut për të poseduar pasuri. 
Neni 18: Secili ka të drejtën e njeriut për mendimin, ndërgjegjen dhe religjionin. 
Neni 19: Secili ka të drejtën e njeriut për liri të mendimit dhe shprehjes. 
Neni 20: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut për tubim dhe bashkim të qetë. 
Neni 21: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut për të marrë pjesë në qeverisjen e vendit të tyre, drejtpërdrejt ose përmes 
zgjedhjeve të lira dhe korrekte, dhe të drejtën e qasjes në shërbimet publike. 
Neni 22: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut për mbrojtje sociale dhe për realizimin e të drejtave ekonomike, sociale dhe 
kulturore të nevojshme për ruajtjen e dinjitetit. 
Neni 23: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut për punë, kushte të drejta për punë, mbrojtje nga papunësia, për pagë të 
barabartë për punë të barabartë, dhe të drejtën e njeriut për anëtarësim në sindikata. 
Neni 24: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut për pushim dhe kohë të lirë.
Neni 25: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut për standard jetësor që do t’u sigurojë shëndet dhe mirëqenie adekuate, që 
përfshin ushqim, veshje, akomodim, mbrojtje mjekësore dhe shërbime të duhura sociale.
Neni 26: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut për arsim, duke përfshirë edhe arsimin falas dhe të detyrueshëm fillor. 
Neni 27: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut për të marrë pjesë lirshëm në jetën kulturore dhe të ndajnë përparimin shken-
cor.
Neni 28: Të gjithë kanë të drejtën e njeriut për rend shoqërore dhe ndërkombëtar në të cilin këto të drejta do të mund 
të realizohen në tërësi. 
Neni 29: Të gjithë kanë obligime ndaj bashkësisë. 
Neni 30: Asnjë e drejtë e njeriut në këtë deklaratë nuk mund të shfrytëzohet për të arsyetuar shkeljen e ndonjë të drejte 
tjetër.

Mëso se në cilin vit gratë në 
shtetin tuaj fituan të drejtën 

e votës. 

A e di se cilët janë fëmijët 
- ushtarë dhe ku jetojnë?

A e di se kush është  
Mallalla Jusafzai?

Kërkoje përgjigjen! 

Faqe  2



*përshtatur nga plani mësimor i përpunuar nga Sanja Prister-Pejakiq

SI I FIToI HIRUSHJA TË 
DREJTAT E SAJ 

ARSIM QYTETAR / SI I FIToI HIRUSHJA TË DREJTAT E SAJ
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

E përshtatshme për: GJUHË ANGLEZE, ETIKË, ARSIM 
QYTETAR  

FJALË KYÇE: të drejtat e njeriut

NXËNËSIT Do TË MUND:
•	 të zhvillojnë vetëdije për të drejtat dhe përgjegjësitë 

e tyre personale dhe të drejtat dhe përgjegjësitë e 
të tjerëve

•	 të zhvillojnë shkrim kreativ përmes dramatizimit të 
tekstit

ÇFARË JU NEVoJITET:  tabelë, shkumësa, fletë pune, 
CD-pleer

HAPA:
Ndani nxënësit në grupe. Vizatoni hartën e mendimeve 
me fjalën E DREJTË në qendër. Detyra e tyre është të 
tentojnë të përkufizojnë këtë fjalë në grupe dhe më pas 
të mendojnë se cilat të drejta dhe përgjegjësi i kanë ata 
dhe njerëzit tjerë. Më pas shkruajini përkufizimet e tyre në 
hartën e mendimeve dhe elaborojini nëse ka nevojë. 
Pas njoftimit të konceptit për të drejtat, nxënësit tani do 
të marrin rezyme nga përralla e popullarizuar Hirushja 
dhe do ta shndërrojnë në shfaqje me fund alternativ, ku 
Hirushja ka luftuar dhe i ka fituar të drejtat e saj. Para 
se ta shikojnë tekstin, nxënësit mund të përkujtohen në 
përrallën që e kanë dëgjuar më herët dhe të tentojnë të 
kujtojnë të gjitha të drejtat që Hirushja nuk i ka pasur. 
Fletët e punës përmban versionin e shkurtër të përrallës 
me pjesë të tërhequra. Nxënësit duhet t’u kushtojnë 
vëmendje të veçantë pjesëve të nënvizuara për shkak se 
ato janë përkujtime për të drejtat që i janë marrë Hirushes. 
Ata mund të japin ose marrin linqe, t’i adaptojnë situatat 
dhe të konceptojnë fund alternativ ose ta lënë fundin ori-
gjinal. Pasi të përfundojnë me punën në tekstin, nxënësit 
duhet t’i aktrojnë dramatizimet e shkurtra. Grupet tjera i 
ndajnë dhe më pas japin kritikën e tyre për atë që e kanë 
parë dhe diskutojnë për mënyrat në të cilat Hirushja i ka 
marrë të drejtat e saj. Çdo interpretim shpërblejeni me 
duartrokitje dhe përzgjidhni se cili grup ka qenë më i mirë. 

Këtë plan për një orë mund ta adaptoni 
që të shprehet përmes lëvizjes – modi-
fikoni aktivitetin kryesor në atë mënyrë 
që nxënësit në grupe përzgjedhin një 
(ose më shumë) të drejtat të njeriut dhe 
i përshkruajnë përmes valles. Ata mund 
të mendojnë nga një lëvizje ose valle për 
secilën të drejtë, por mund të krijojnë 
edhe përrallë me valle nëse kombinojnë 
më shumë të drejta. Mund të përdorin 
edhe muzikë. Në fund secili grup e tregon 
vallen e tij dhe sqaron pse e kanë zgjedhur 
pikërisht këtë të drejtë (ose të drejta). 
Pas çdo realizimi, të gjitha grupet japin 
mendim kritik për koreografitë dhe për 
gjithë orën. 

Encourage students to plan a school 
project aimed at promoting human rights. 
Include student and parent councils, 
other teachers, even a local community!

A e di se kush është  
Mallalla Jusafzai?

Kërkoje përgjigjen! 
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QYTETAR ARSIM/ SI I FIToI HIRUSHJA TË DREJTAT E SAJ 

Hirushja është përrallë për një vajzë të bukur e cila ka mbetur jetime dhe ka jetuar me njerkën dhe dy gjysmëmotrat e 
saj Anastasinë dhe Grizelën. Ata e kanë shtypur Hirushen. Ajo i ka bërë gjithë punët e shtëpisë, por nuk i është lejuar të 
flejë në krevat. Ka fjetur pranë vatrës te zjarri i kuzhinës. 

Një ditë, në perandorinë e tyre familja mbretërore ka lëshuar shpallje se do të organizojnë ballo për nder të princit në 
mënyrë që ai të mund ta përzgjedhë bashkëshorten e ardhshme. Të ftuara kanë qenë të gjitha vajzat nga perandoria. 
Hirushja ka dashur shumë të shkojë në ballon dhe e ka pritur atë me padurim, por njerka nuk e ka lënë dhe i ka urdhëruar 
të bëjë punët e shtëpisë. Hirushja ka qenë e thyer nga pikëllimi dhe ka qarë derisa njerka e saj dhe gjysmëmotrat kanë 
shkuar në oborrin. Pak më vonë në shtëpi është paraqitur zana e saj mbrojtëse dhe Hirushes i ka bërë fustan dhe këpucë 
të qelqta për në ballon. I ka bërë edhe një karrocë të mrekullueshme që tërhiqen nga kuaj të bardhë. E ka paralajmëruar 
Hirushen  se magjia do të zgjasë vetëm deri në rrahjen e fundit të orës në mesnatë. Hirushja ka shkuar në oborrin dhe të 
gjithë janë mahnitur nga bukuria e saj, kështu që princi gjithë natën ka vallëzuar me të. Orët kanë kaluar dhe ka ardhur 
mesnata. Duke iu kujtuar ajo që ia ka thënë zana, Hirushja ka braktisur me vrap oborrin. Gjatë vrapimit i ka rënë këpuca 
e qelqtë, që i ka mbetur princit si kujtim i vetëm nga Hirushja. Ai nuk ia ka ditur as emrin. 
Hirushja është kthyer në shtëpi para njerkës dhe dy motrave. Ata nuk e kanë pasur idenë se vajza që gjithë natën ka 
vallëzuar me princin në fakt ka qenë Hirushja. Princi nuk ka mundur ta harrojë vajzën nga balloja. E ka kërkuar në gji-
thë perandorinë me këpucë të qelqtë për të gjetur vajzën shputa e së cilës përputhet me atë të këpucës. Njerka e saj 
xheloze fillimisht nuk ka dashur të pranojë se ka pastorkë, por me insistim të princit, e ka ftuar Hirushen që ta provojë 
këpucën. Ajo i është përshtatur në mënyrë të përsosur dhe parimi e ka dalluar vajzën në të cilën është dashuruar edhe 
në veshjet e vjetra dhe të grisura. Janë martuar dhe kanë jetuar të lumtur deri në fund të jetës. 

FLETË PUNE

SI I FIToI HIRUSHJA  
TË DREJTAT E SAJ 

Duke marrë parasysh se personazhi në këtë përrallë është grua, shfrytëzoni këtë tekst për të 
diskutuar për të drejtat e grave, sjelljen e pranueshme shoqërore dhe pamjen e grave dhe vaj-
zave dhe ndikimin e përrallave në këto koncepte shoqërore. Derisa punoni me përrallat, gjith-
monë rini në gatishmëri për të diskutuar se çfarë na mësojnë ato dhe cilat vlera i promovojnë. 
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TË DREJTAT E NJERIUT 
SIPAS NESH

ARSIM QYTETAR/ TË DREJTAT E NJERIUT SIPAS NESH
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

E përshtatshme për: ETIKË, ARSIM QYTETAR, SHKENCA SHOQËRORE, PUNË ME TUTORIN 

FJALË KYÇE: të drejtat e njeriut 

NXËNËSIT Do TË MUND:
•	 t’i përsërisin të drejtat e njeriut 
•	 të dallojnë zbatimin e të drejtave të njeriut në situatat e përditshme 
•	 të diskutojnë për lidhjen mes shikimit të situatës përmes prizmës emocionale (të bindjeve, vlerave) dhe përmes 

prizmit të të drejtave të njeriut.

ÇFARË JU NEVoJITET: fletë pune për nxënësit 

HAPA:
Para aktivitetit, përsëritni temën për të drejtat e njeriut me atë që do t’i pyesni nxënësit se çfarë dinë për këtë temë. 

Ndajini nxënësit në grupe. Jepini secilit grup fletë pune me tre situata të ndryshme. Detyra e tyre është të shikojnë seci-
lën nga situatat përmes perspektivës së njeriut (ose perceptimit persona ose si do të reagonte dikush që e njohin) dhe 
përmes perspektivës së të drejtave të njeriut. Njerëzit shpesh e interpretojnë situatën përmes emocioneve, përvojave 
dhe rrethanave të tyre momentale. Megjithatë, të drejtat e njeriut janë shpesh universale, që do të thotë se ato janë po 
aq të rëndësishme për të gjithë njerëzit. Qëllimi i këtij aktiviteti është të shihen nevojat e të dyja palëve. Shpërndani 
fletët e punës Të drejta të njeriut për të gjithë.

Është e rëndësishme që nxënësit të vëzhgojnë çdo situatë në mënyrë subjektive, dhe më pas të përpiqen ta vëzhgojnë 
atë nga perspektiva e të drejtave të njeriut. Ndërsa punojnë në grupe, bashkohuni me secilin grup për një kohë të 
shkurtër dhe nxitni bashkëpunimin nëse është e nevojshme. Së fundi, përfaqësuesit e secilit grup i prezantojnë kon-
kluzionet e tyre. 

Është shumë e rëndësishme të theksohet se nuk ka përgjigje të sakta ose unike për situatat e përshkruara në fletën e 
punës, për shkak se çdo situatë mund të jetë shumë kundërthënëse dhe të interpretohet në shumë mënyra.

Për detyrë shtëpie inkurajoni nxënësit 
të shikojnë film dokumentar ose vepër 

të ngjashme me temë të drejtat e 
njeriut.
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ARSIM QYTETAR / TË DREJTAT E NJERIUT SIPAS NESH

FLETË PUNE

Pronari i një kompanie ndërtimore 
punëson vetëm burra të fortë.

Prindërit nuk duan që fëmijët e 
tyre të mësojnë për marrëdhënie 

mes partnerëve të seksit të njëjtë.
Jepni shembullin tuaj: 

Një familje rome ka stil 
jokonvencional të jetesës dhe 

fqinjët e tyre nuk i pranojnë.

Njeriu që ka ushtruar disa vrasje 
duhet të marrë dënimin që e 

meriton. Cilin dënim? 

Një fëmijë me çrregullim 
biheviorist i shqetëson nxënësit 

tjerë. Prindërit organizojnë 
peticion në mënyrë që nxënësi të 

transferohet në shkollë tjetër.

Jepni shembullin tuaj: Punë si fotograf paparaco

“Çdokush ka të drejtën e lirisë së 
mendimit dhe shprehjes; Kjo e 

drejtë përfshin lirinë për të pasur 
mendime personale pa përzierje 
të huaj dhe për të kërkuar,  për të 

marrë dhe dhënë informacione 
përmes të gjitha mediave dhe 
pavarësisht nga kufijtë”. (Neni 

19 i Deklaratës universale për të 
drejtat e njeriut)

Praktikë e martesave të 
kontraktuara. 

Një grup i grave themelon 
klub sportiv që nuk lejon të 

anëtarësohen burra. 

„E drejta ime për të turrur 
grushtim tim përfundon aty ku 

fillon hunda jote”.

SITUATA:
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GALERIA E TË DREJTAVE TË 
NJERIUT  

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, HISTORI, GJUHË ANGLEZE, ARSIM QYTETAR

FJALË KYÇE:  të drejtat e njeriut, historia e të drejtave të njeriut, gjeneratat e të drejtave të njeriut 

NXËNËSIT Do TË MUND:
•	 ta përshkruajnë evoluimin e të drejtave të njeriut 
•	 t’i përmendin gjeneratat e të drejtave të njeriut dhe të mësojnë ta ndërlidhin çdo të drejtë me gjeneratë konkrete. 

ÇFARË JU NEVoJITET: fletë pune, fletë letre në format të madh, markerë/fllomasterë

HAPA:
Në fillim jepni hyrje të shkurtër për historinë e të drejtave të njeriut. Qëllimi i këtij aktiviteti është që nxënësit të mëso-
hen për evoluimin e të drejtave të njeriut, respektivisht, gjeneratat e të drejtave të njeriut dhe momentet stozhere që 
rezultuan me zhvillimin e tyre. Ndani nxënësit në tri grup dhe secilit grup jepini një gjeneratë të të drejtave të njeriut 
(nga një nga tekstet e fletëve të punës). 
Sqarojeni rrjedhën e punës. Pasi që do ta lexojnë tekstin në mënyrë të mëvetësishme, ata në grupe duhet të merren 
vesh se si t’ua prezantojnë tekstin e tyre nxënësve të tjerë. Secili grup merr fletë të madhe të letrës dhe fllomasterë në 
mënyrë që të bëjë afishe që do t’ia prezantojë pjesës së mbetur të klasës. 

ARSIM QYTETAR / GALERIA E TË DREJTAVE TË NJERIUT 

Është me rëndësi të përmendet se tekstet e parashikuara për nxënësit janë adaptuar nga burimi si vijon: 
http://www.coe.int/en/web/compass/the-evolution-of-human-rights , https://www.law.muni.cz/sborniky/
dny_prava_2009/fles/prispevky/tvorba_prava/Cornescu_Adrian_Vasile.pdf , dhe nuk janë tekste origjinale.

Pasi të përfundojnë, ftoni përfaqësuesit e grupeve t’i prezantojnë afishet e tyre. Shikoni prezantimet me kujdes dhe 
nxitni diskutim duke parashtruar pyetje shtesë ose duke sqaruar termat dhe konceptet.
 
Përfundoni këtë aktivitet me përsëritjen e gjithë historisë së të drejtave të njeriut, si kanë evoluar ato dhe cilat kanë 
qenë kthesat më të rëndësishme në evolucionin e tyre.
 
Këtë aktivitet të fundit mund ta ndërlidhni me problemin e të drejtave të reja të njeriut që po imponohet sot në botë, të 
tilla si e drejta për qasje në internet dhe e drejta për ujë të pijshëm të pastër si e drejtë themelore e njeriut, etj. 

Afishet e bërë gjatë kësaj punëtorie mund të ekspozohen në korridoret e shkollës, 
në mënyrë që të shënohet datë e rëndësishme lidhur me të drejtat e njeriut. Me 
këtë sigurohen informacione për nxënësit tjerë dhe nxitet interesi i tyre për temën.
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FLETË PUNE 1

GJENERATA E PARË E TË DREJTAVE 
TË NJERIUT

ARSIM QYTETAR / GALERIA E TË DREJTAVE TË NJERIUT

Këto të drejta filluan të shfaqen si teori gjatë shekullit shtatëmbëdhjetë dhe tetëmbëdhjetë dhe u bazuan kryesisht në 
problemet politike.

Është pranuar se ka gjëra të caktuara që sundimtarët e plotfuqishëm nuk duhet të mund ta bëjnë dhe se njerëzit duhet 
të kenë ndikim të caktuar në politikat që i prekin ata. Dy idetë kryesore ishin ato për lirinë personale dhe për mbrojtjen 
e individit kundër shkeljeve nga shteti.

Të drejtat e njeriut nga gjenerata e parë, shpesh të quajtura si të drejta “të kaltra”, lidhen kryesisht me lirinë dhe pjesë-
marrjen në jetën politike. Ato në thelbin e tyre janë qytetare dhe politike: qëllimi i tyre është të mbrojnë individin nga 
përjashtimet e tepërta negative të shtetit. Të drejtat nga gjenerata e parë mes tjerash përfshijnë të drejtën për jetë, 
barazi para ligjit, liri të fjalës, të drejtën e gjykimit korrekt , lirinë e besimit fetar dhe të drejtën e votës. 

Për herë të parë u përmendën në SHBA në Deklaratën e të drejtave dhe në Francë në Deklaratën e të drejtave të njeriut 
dhe qytetarit në shekullin e 18 -të, ndonëse disa nga këto të drejta si dhe e drejta për proces korrekt gjyqësor datojnë 
që nga Magna Karta e vitit 1215, dhe nga Të drejtat e anglezit, të shprehura në Kartën angleze për të drejtat të vitit 1689.
Të drejtat qytetare dhe politike sot janë të ekspozuara hollësisht në Paktin Ndërkombëtar për të Drejtat Qytetare dhe 
Politike (ICCPR) dhe Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Fundamentale (ECHR), dhe 
ato përfshijnë të drejta të tilla si e drejta për pjesëmarrje në pushtet dhe ndalimi i torturës.

Këto të drejta janë konsideruar tradicionalisht nga shumë njerëz - veçanërisht “në Perëndim” - si të drejtat më të rën-
dësishme të njeriut. Në pjesën e radhës do të shohim se kjo  është një kuptim i gabuar.

Të drejtat e njeriut janë të nënshtruara ndaj keqpërdorimit politik. Gjatë Luftës së ftohtë, shtetet e Bllokut sovjetik u 
kritikuan ashpër për shkak të pakujdesisë së tyre ndaj të drejtave qytetare dhe politike. Këto shtete u përgjigjën me 
kritika për demokracitë perëndimore për shkak të injorimit të tyre ndaj të drejtave kryesore sociale dhe ekonomike, të 
cilat janë të drejtat e radhës që do t’i shqyrtojmë. Në të dyja kritikat ka të paktën një pjesë të vërtetë . Nga kjo shohim 
se të drejtat e njeriut lehtë mund të jenë viktima të keqpërdorimit politik.

Realiteti tronditës është se shtetet dhe bashkësia ndërkombëtare si tërësi shumë shpesh më tutje i tolerojnë shkeljen 
e të drejtave ekonomike, sociale dhe kulturore, gjë që, nëse do të ndodhte me të drejtat qytetare dhe politike, do të 
shkaktonte shpërthime tmerri dhe habie dhe do të rezultonte me thirrje unanime për veprim dhe masa emergjente për 
sanim.
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FLETË PUNE 2

GJENERATA E DYTË E TË DREJTAVE 
TË NJERIUT

ARSIM QYTETAR / GALERIA E TË DREJTAVE TË NJERIUT

Të drejtat e njeriut nga gjenerata e dytë janë të lidhura me barazinë dhe në thelbin e tyre janë të drejta ekonomike, 
sociale dhe kulturore.

Ato garantojnë kushte dhe trajtim të barabartë për kategori të ndryshme të qytetarëve. Të drejtat sekondare do të 
përfshinin të drejtën për punësim në kushte të drejta dhe të favorshme, të drejtën për ushqim, banim dhe mbrojtje 
shëndetësore, si dhe mbrojtjen sociale dhe benefitet për papunësi.

Sikurse  të drejtat e gjeneratës së parë, edhe këto të drejta janë përfshirë nga Deklarata universale e të drejtave të 
njeriut, ndërsa në mënyrë plotësuese janë përfshirë në nenet nga 22 deri në 28 të Deklaratës universale dhe Paktin 
ndërkombëtar për të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore.

Këto të drejta nganjëherë quhen të drejta “të kuqe”. Ato i imponojnë pushtetit detyrën që t’i respektojë, promovojë 
dhe përmbushë, por kjo do të varet nga burimet në dispozicion. Detyra i imponohet shtetit, meqë ai i kontrollon vetë 
resurset personale. Askush nuk ka të drejtën e drejtpërdrejt për banim dhe të drejtë për arsim.

Këto të drejta kanë të bëjnë me atë se si njerëzit jetojnë dhe punojnë së bashku dhe me nevojat themelore për jetë.
Bazohen në idetë e barazisë dhe qasjes së garantuar deri te mallrat, shërbimet dhe mundësitë thelbësore sociale dhe 
ekonomike. Ato gjithnjë e më shumë janë objekt i njohjes ndërkombëtare ndaj efekteve të industrializimit të hershëm 
dhe zhvillimin e klasës punëtore. Ato çuan në kërkesa të reja dhe ide të reja për kuptimin e jetës në dinjitet. Njerëzit 
e kuptuan se për dinjitetin njerëzor nevojitet më shumë se mosndërhyrja minimale nga shteti, siç propozohej me të 
drejtat qytetare dhe politike. Të drejtat sociale, ekonomike dhe kulturore janë përcaktuar në Paktin Ndërkombëtar për 
të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore (ICESCR) dhe në Kartën Sociale Evropiane të Këshillit të Evropës.

Të drejtat sociale janë ato që janë të nevojshme për pjesëmarrjen e plotë në jetën e shoqërisë. E përfshijnë të paktën 
të drejtën për arsimim dhe të drejtën për të krijuar dhe mbajtur familje, por edhe shumë nga të drejtat që shpesh 
konsiderohen “të drejta qytetare”: për shembull, e drejta për rekreacion, mbrojtje shëndetësore, privatësi dhe liri nga 
diskriminimi. 

Në të shumtën e rasteve konsiderohet se të drejtat ekonomike përfshijnë të drejtën për punë, të standardit adekuat të 
jetesës, të banimit dhe të drejtën e pensionit nëse jeni i moshuar ose me invaliditet. Të drejtat ekonomike pasqyrojnë 
faktin se për të ruajtur dinjitetin njerëzor, nevojitet nivel i caktuar minimal i sigurisë materiale, si dhe fakti se, për shem-
bull, mungesa e punësimit ose banimit adekuat mund të jetë degradues në aspektin psikologjik.
s
Të drejtat kulturore kanë të bëjnë me “mënyrën e jetesës” kulturore të bashkësisë dhe në të shumtën e rasteve u kush-
tohet më pak vëmendje sesa shumë llojeve të tjera të të drejtave. Ato përfshijnë të drejtën për pjesëmarrjes së lirë 
në jetën kulturore të bashkësisë dhe ndoshta edhe të drejtën për arsimim. Megjithatë, shumë të drejta të tjera që nuk 
klasifikohen zyrtarisht si “kulturore” do të jenë thelbësore për bashkësitë minoritare në shoqëri për të ruajtur kulturën 
e tyre dalluese: për shembull, e drejta e mosdiskriminimit dhe mbrojtja e barabartë para ligjit.
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FLETË PUNE 3

GJENERATA E TRETË E TË DREJTAVE 
TË NJERIUT

ARSIM QYTETAR / GALERIA E TË DREJTAVE TË NJERIUT 

Gjenerata e tretë e të drejtave të njeriut janë ato të drejta që shkojnë një hap më larg të drejtave themelore qytetare 
dhe shoqërore, siç janë përcaktuar në shumë dokumente progresive të së drejtës ndërkombëtare, duke përfshirë edhe 
Deklaratën e Stokholmit të Konferencës së Kombeve të Bashkuara për mjedisin e njeriut të vitit 1972 , Deklaratën e Rio 
De Zhanejros për mjedisin jetësor dhe zhvillimin që nga viti 1992, dhe dokumente të tjera të akteve juridike kryesisht 
tendencioze dhe jodetyruese. Për shkak të prirjes së sotme drejt sovranitetit kombëtar dhe shpërndarjes së lartë të 
kombeve - shkelëse, është e vështirë që këto të drejta të vërtetohen në dokumente të detyrueshme juridike.

Termi “të drejtat e njeriut nga gjenerata e tretë” në masë të madhe është jozyrtar, siç është përdorimi i emrit të drejta 
“të gjelbra”, e me këtë është përfshirë një spektër jashtëzakonisht i gjerë i të drejtave, duke përfshirë edhe të drejtat 
grupore dhe kolektive, të drejtën e vetëvendosjes, të drejtën e zhvillimit ekonomik dhe social, të drejtën e mjedisit të 
shëndetshëm jetësor, të drejtën e burimeve natyrore, të drejtën e komunikimit dhe të drejtat komunikuese, të drejtën 
e pjesëmarrjes në trashëgiminë kulturore, të drejtën e barazisë dhe qëndrueshmërisë mes brezave.

Ideja në themelin e gjeneratës së tretë të të drejtave është ajo e solidaritetit dhe të drejtat i përfshijnë të drejtat kolek-
tive të shoqërisë ose popujve, siç është e drejta e zhvillimit të qëndrueshëm, e paqes ose e mjedisit të shëndetshëm 
jetësor. Në pjesën më të madhe të botës, kushtet si varfëria ekstreme, lufta, katastrofat ekologjike dhe natyrore kanë 
bërë që të ketë përparim shumë të kufizuar nga aspekti i të drejtave të njeriut. Për këtë arsye, shumë njerëz ndjenin 
nevojën për të njohur një kategori të re të të drejtave të njeriut: këto të drejta do të garantonin kushte adekuate për 
shoqëritë, veçanërisht në botën në zhvillim, që të mund t’i sigurojnë të drejtat nga gjenerata e parë dhe e dytë, që janë 
të pranuara tashmë. Të drejtat konkrete që përfshihen më shpesh në kategorinë e të drejtave nga gjenerata e tretë janë 
e drejta për zhvillim, për paqe, për mjedis të shëndetshëm jetësor, për pjesëmarrje në shfrytëzimin e trashëgimisë së 
përbashkët të njerëzimit, për komunikim dhe për ndihmë humanitare.

 Megjithatë, në raport me këtë kategori të të drejtave ekziston një debat i caktuar. Disa ekspertë kundërshtojnë idenë 
për këto të drejta për arsye se ato janë “të drejta kolektive”, në kuptimin që janë të drejta që u përkasin bashkësive, apo 
madje edhe shteteve të tëra. Ata pohojnë se të drejta të njeriut mund të kenë vetëm individë. Mosmarrëveshjet nuk 
janë vetëm formale, meqë disa njerëz kanë frikë se terminologjia e tillë mund të sigurojë “arsyetim” për disa regjime 
represive për t’ua mohuar individëve të drejtat e njeriut në emër të këtyre të drejtave kolektive të njeriut; për shembull, 
të kufizojnë në mënyrë drastike të drejtat qytetare në mënyrë që të sigurojnë “rritje ekonomike”. 

Ndonjëherë shprehet një arsye tjetër për shqetësim: meqë të drejtat nga gjenerata e tretë duhet të garantohen jo nga 
shteti por nga bashkësia ndërkombëtare, nuk është e mundshme të garantohet llogaridhënia dhe marrja përsipër e 
përgjegjësisë. Kush, ose çfarë, do të duhej të marrë sipër përgjegjësinë dhe të garantojë paqe në Kaukaz ose Lindjen e 
Mesme, ose të pengojë shkatërrimin e pyjeve tropikale të Amazonës dhe të sigurojë se janë duke u ndërmarrë veprime 
përkatëse kundër ndryshimeve klimatike? 

Faqe  4



VENDIMMARRJE PËR TË 
DREJTAT E NJERIUT

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

E përshtatshme për: ARSIM QYTETAR, PUNË ME TUTORIN

FJALË KYÇE: të drejta të njeriut, të drejta kundërshtuese të njeriut  

NXËNËSIT Do TË MUND:
•	 të analizojnë situatat me shkeljen e të drejtave të njeriut ose me të drejta kundërshtuese të njeriut 
•	 të identifikojnë argumentet kryesore në rastet me të drejtat e njeriut 
•	 të vlerësojnë argumentet përmes logjikës, vlefshmërisë dhe rëndësisë

ÇFARË JU NEVoJITET: kopje nga fletët e punës

HAPA:
Zgjidhni paraprakisht një rast gjyqësor që ka të bëjë me të drejtat e njeriut  ose çfarëdo debati publik të lidhur me të 
drejtat e njeriut në formën e artikullit në gazetë.
Ndani nxënësit në grupe dhe ndani materialet që i keni gjetur. Tregojuni të plotësojnë fletën e punës pasi të kenë shqyr-
tuar materialet.

Në fletën e punës ata duhet të shkruajnë temën dhe cilës të drejtë të njeriut i referohet, ose nëse temë janë të drejtat 
kundërshtuese të njeriut, cilat dy ose më shumë të drejta janë kundërshtuese.
Gjithashtu pritet që nxënësit të identifikojnë argumentet kryesore e të dyja palëve të rastit. Nëse ka pasur rast 
gjyqësor, duhet të përmendet edhe ajo se çfarë ka vendosur gjykata dhe cilat kanë qenë argumentet kryesore për 
vendimin që është marrë.

Në fund, secili nxënës paraqet arsyet për mendimet e tij për rastin e dhënë.

Pasi të kenë mbaruar të gjithë nxënësit, diskutoni secilën nga temat dhe fokusohuni në argumentet. Është e rën-
dësishme që nxënësit të përcaktojnë nëse argumentet janë të vlefshme dhe nëse ato janë të rëndësishme dhe rele-
vante për çështjen e përgjithshme. 

ARSIM QYTETAR / VENDIMMARRJE PËR TË DREJTAT E NJERIUT
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FLETË PUNE

VENDIMMARRJE PËR TË DREJTAT E 
NJERIUT

ARSIM QYTETAR /VENDIMMARRJE PËR TË DREJTAT E NJERIUT 

PYETJA KRYESoRE/TEMË 

CILAT TË DREJTA TË NJERIUT JANË SHKELUR/MoHUAR/KUNDËRSHTUAR?

ARGUMENTE

FAQE  A FAQE  B

MENDIM I GJYKATËS /VENDIM

MENDIMI JUAJ DHE ARGUMENTET 
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PoPULIZËM

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ARSIM QYTETAR /PoPULIZËM

E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, HISTORI, GJUHË ANGLEZ

FJALË KYÇE: POPULIZËM

NXËNËSIT Do TË MUND:
•	 të japin përkufizimin për populizëm 
•	 të numërojnë dhe identifikojnë “përbërësit” kryesorë të populizmit dhe fjalimet populiste 
•	 të vërejnë shembujt e populizmit në skenën publike 

ÇFARË JU NEVoJITET:  fletë pune, letër me rrotullimin e prezantimeve (flipchart), projektor, altoparlantë, kompjuter, 
qasje në internet

HAPA:
Fillimisht bëni hyrje për temën e populizmit. Pyetini nxënësit nëse kanë dëgjuar për termin populizëm, populist dhe 
çfarë do të thotë kjo sipas tyre. Disa nga përgjigjet e tyre mund t’i shkruani në tabelë ose në letrën e prezantimit.

Shikoni klipin me titull Çfarë është populizmi? Në linkun vijues: https://www.youtube.com/watch?v=IwHhV7tyXkE dhe 
jepjuni udhëzime nxënësve që të shikojnë me kujdes dhe t’u kushtojnë vëmendje pjesëve të rëndësishme në mënyrë që 
të mund të plotësoni listën që e keni filluar. 

Pas shikimit, plotësoni listën dhe gruponi përmbajtjen në mënyrë si vijon:

•	 Refuzim i institucioneve: populistët në të shumtën e rasteve i mohojnë institucionet ekzistuese dhe i shohin 
ato si fajtorë kryesorë për gjendjen aktuale

•	 Ndarja e shoqërisë: populistët e ndajnë shoqërinë në “njerëz të rëndomtë “ dhe “elitë”, ku elita mund të jenë 
politikanët, sipërmarrësit, të huajt ose cilido grup tjetër i synuar. Për shembull, “popullata lokale” kundrejt të 
sapoardhurve.

•	 Ekzagjerimi i problemeve në shoqëri: populistët zakonisht i ekzagjerojnë problemet specifike për të 
mobilizuar qytetarët, në raste të tilla problemi më shpesh i theksuar social ose nuk ekziston ose nuk është i 
rëndësishëm në aspektin statistikor. Për shembull, potencimi i shtatzënive adoleshente, ndonëse numri i tyre ka 
shënuar rënie në vitet e fundit. 

•	 Identifikimi i armikut: Populistët janë shumë të mirë në identifikimin e armikut - të brendshëm apo të jashtëm - 
në mënyrë që t’i mobilizojnë njerëzit.

•	 Roli dominues i administratës: populistët shpesh e theksojnë rëndësinë e investimit në armatën në përgjithësi, 
dhe rritjen e rolit të armatës në shoqëri edhe pse nuk ekziston nevojë reale për këtë. Për shembull, rritja e 
financimit të armatës në dëm të sistemeve sociale, pa arsyetim. 

•	 Sulm ndaj mediave: populistët në të shumtën e rasteve i shohin mediat si kërcënim prandaj i ekspozojnë ata 
ndaj sulmeve të pabaza. Për shembull, Presidenti Trump rregullisht akuzon mediat që nuk raportojnë për lajmet 
sipas dëshirës së tij se përhapin lajme të rrejshme. 

Ka disa karakteristika dominuese të populizmit që mund të vërehen te shumë politikanë dhe figura publike.

Së bashku me nxënësit zgjidhni një figurë publike dhe bëni një “test për populizëm”.

Ndani studentët në gjashtë grupe dhe secilit grup i jepni një nga karakteristikat e numëruara të populizmit. Më pas 
secili prej grupeve kërkon në internet për të gjetur se çfarë thotë personi i zgjedhur për institucionet, për grupe të 
caktuara sociale, për armatën dhe mediat, për cilat probleme sociale flasin dhe nëse nxisin respekt ose nënçmojnë 
grupe të caktuara njerëzish.

Pasi të gjejnë citate dhe të plotësojnë fletët e tyre të punës, komentoni dhe vlerësoni nëse dhe deri në çfarë niveli ai 
person është populist.

Si aktivitet final, përkujtojini nxënësit se çfarë është populizmi duke emetuar një film të shkurtër në gjuhën angleze të 
quajtur populizëm i sqaruar lehtë (populism easily explained) (explainity® explainer video) në linkun si vijon:  

https://www.youtube.com/watch?v=jRZURSFV9hk .S
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FLETË PUNE

TEST PËR PoPULIZËM 

ARSIM QYTETAR /PoPULIZËM

Emri dhe mbiemri i personalitetit publik:

Rëndësia e personalitetit: 

Detyrat dhe përgjegjësitë që i ka: 

Refuzim i institucioneve

Ndarje e shoqërisë

Ekzagjerim i problemeve në shoqërinë

Identifikim i armikut

Rol dominues i armatës

Sulme ndaj mediave
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KUSH JANË REFUGJATËT? 

ARSIM QYTETAR / KUSH JANË REFUGJATËT?

E përshtatshme për:  HISTORI, GJEOGRAFI, ARSIM QYTETAR

FJALË KYÇE: refugjatë, emigrantë, të drejtat e njeriut

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 të bëjnë dallimin mes koncepteve për refugjatët dhe migrimin
•	 të përkufizojnë se çfarë janë refugjatët dhe migrimi
•	 të përshkruajnë rëndësinë e Deklaratës universale të të drejtave të njeriut 
•	 të zhvillojnë ndjeshmëri.

ÇFARË JU NEVoJITET: letër në formatin A3 dhe A4, fllomasterë, kompjuterë, projektor dhe internet konektim 

HAPA: 
Ndani nxënësit në grupe. Në fletë të zbrazët të formatit A4, nxënësit shkruajnë sa më shumë arsye që munden për atë 
pse njerëzit braktisin shtëpitë e tyre dhe shkojnë në qytete, shtete dhe kontinente të tjera. 

Pasi t’i përmendin të gjitha arsyet, ndani fletët e punës me dy kolona. Në kolonën e parë nxënësit duhet t’i shkruajnë 
të gjitha arsyet për shkak të cilave njerëzit largohen vullnetarisht, ndërsa në kolonën e dytë arsyet për shkak të cilave 
njerëzit largohen kundër vullnetit të tyre. Secili grup në të dyja kolonat duhet t’i ndajë arsyet e shkruara paraprakisht. 
Më pas grupet i vendosin afishet e tyre në tabelën dhe i prezantojnë para gjithë klasës. 

Në grupet e njëjta nxënësit e përkufizojnë konceptin për refugjatët me fjalë personale (fletë pune). Më pas, secili grup 
ia prezanton përkufizimin e tij klasës. Në diskutimin e radhës gjithë klasa merret vesh për përkufizimin e përbashkët 
për refugjat. 

REFUGJAT është individi që është jashtë shtetit të tij (shtetësinë e të cilit e ka) me vendbanim të përhershëm, 
që nuk mundet ose nuk dëshiron të kthehet për shkak të frikës së bazuar nga përndjekja për shkak të racës 
së tij ose saj, religjionit, nacionalitetit, mendimit politik ose përkatësisë ndaj grupit të caktuar shoqëror. 
Refugjat është gjithashtu individi pa vend jashtë shtetit të tij të vendbanimit të përhershëm që nuk mundet 
ose nuk dëshiron të kthehet për shkak të frikës së bazuar. Ky është përkufizimi i zakonshëm për të gjithë 
personat që kërkojnë njëfarë lloji të mbrojtjes.

Si aktivitet i fundit, tregojuni nxënësve tuaj film dokumentar të UNICEF-it për vajzën Aja – refugjate nga Siria, me 
titull Njoftohuni me një nga fëmijët refugjatë nga Siria (Meet One of theSyrian Refugee Children: https://youtu.be/
YS791D17jn8). Pas shikimit të kripit prej 2,5 minutave, nxënësit duhet të marrin fletë letër dhe laps dhe t’i shkruajnë 
letër Ajas. Nëse nxënësit tuaj janë fëmijë më të vegjël, atëherë mund edhe t’i vizatojnë diçka. Është me rëndësi që t’u 
jepet kohë dhe liri e mjaftueshme që të shprehen në mënyrë kreative. 

Ndërlidheni këtë temë me rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Ndajeni tekstin 
e deklaratës universale për të drejtat e njeriut dhe nxitini nxënësit tuaj të gjejnë nene të 
ndërlidhura me refugjatët dhe më pas të akuzojnë se si janë mbrojtur të drejtat e njeriut 
të refugjatëve. (Nenet 13 dhe 14 janë veçanërisht relevante në këtë kontekst). 
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FLETË PUNE 

KUSH JANË REFUGJATËT? 

ARSIM QYTETAR / KUSH JANË REFUGJATËT?

Njerëzit ndonjëherë i braktisin shtëpitë e tyre në mënyrë që të shkojnë në qytete, shtete dhe kontinente të ndryshme. 

A e dini ndoshta pse? Disa njerëz largohen vullnetarisht, në kërkim të jetës më të mirë, ndërsa disa janë të detyruar në 
këtë. Diskutojini të gjitha arsyet e mundshme për këtë me bashkënxënësit tuaj dhe do t’i prezantoni në klasë. 
 

Arsye për shkak të cilave njerëzit shkojnë në shtete 
dhe kontinente të tjera vullnetarisht:

Arsye për shkak të cilave njerëzit shkojnë në shtete 
dhe kontinente të tjera kundër vullnetit të tyre. 

A e dini se kush janë refugjatët? Si do ta përkufizonit këtë koncept? 

REFUGJAT ËSHTË
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TË GJITHË NE JEMI FËMIJË 
TË KËSAJ BoTE

ARSIM QYTETAR / TË GJITHË NE JEMI FËMIJË TË KËSAJ BoTE

E përshtatshme për: HISTORI, GJEOGRAFI, ARSIM QYTETAR, SHKENCA SHOQËRORE, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, 
SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK 

FJALË KYÇE: refugjatë, diversitet, krizë refugjate, kampe për refugjatë

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 të vërejnë se të gjithë njerëzit kanë dallime, por gjithashtu edhe ngjashmëri
•	 t’i dallojnë ngjashmëritë mes tyre dhe vajzat refugjate
•	 të zhvillojnë ndjeshmëri ndaj refugjatëve

ÇFARË JU NEVoJITET: fletë në formatin A4, fllomasterë, fletë pune me fotografitë dhe historitë e vajzave refugjate, 
kompjuter dhe qasje në internet për shikimin e video materialeve të propozuara 

HAPA: 
Në fillim të orës, ndajini nxënësit në çifte dhe secili çift jepini fletë në formatin A4. Sqarojuni se në formë të Diagramit 
të Venit duhet t’i zbulojnë dhe paraqesin dallimet dhe ngjashmëritë mes tyre. Më pas disa nxënës duhet t’i lexojnë 
ngjashmëritë/dallimet që i kanë gjetur. 

Pyetni nxënësit nëse kjo detyrë u ka qenë e vështirë dhe nëse mendojnë se do të mund të gjenin ndonjë ngjashmëri mes 
tyre dhe cilindo nxënës tjetër nga klasa. Gjatë diskutimit nënvizoni se të gjithë njerëzit janë të ndryshëm, por gjithashtu 
kanë edhe shumë gjëra të përbashkëta.

Më pas do t’u thoni nxënësve se do ta punojnë aktivitetin e njëjtë që do ta “marrin” në fletë letre. Ndajuni fletët e punës 
(1 ose 2). Në faqen e pasme nxënësit duhet të vizatojnë Diagramin e Venit dhe t’i shkruajnë ngjashmëritë dhe dallimet 
që do t’i dallojnë pasi ta lexojnë historinë. Më pas sqaroni se secila nga historitë është histori e vërtetë për një vajzë 
ose djalë refugjatë nga Siria. Pyetni nxënësit nëse janë të njoftuar me konceptin për refugjatët dhe krizën refugjate. 
Vetë nxënësit le t’i lexojnë ngjashmëritë/dallimet që i kanë gjetur. Jini të gatshëm se disa nga nxënësit nuk do të mund 
të vërejnë vetë ngjashmëritë, kështu që do të jetë e juaja detyra që t’u ndihmoni t’i gjejnë përmes bisedës ose shem-
bujve nga nxënësit tjerë: të gjithë ne jemi qenie njerëzore, të gjithë jemi fëmijë, i duam miqtë, familjen, qytetin/shtetin 
tonë, kemi shpresa dhe plane, ndjehemi të frikësuar/të pafuqishëm...

Përmes bisedës nxitni nxënësit që të konstatojnë se gjithmonë duhet të tentojmë ta kuptojmë situatën ose individin 
tjetër, të vihemi në vendin e tij për shkak se të gjithë ne jemi fëmijë/njerëz me ankesa, ëndrra, nevoja, druajtje dhe të 
drejta individuale. Nxitini të mendojnë në mënyrat në të cilat mund t’u ndihmojnë fëmijëve të tjerë në problem, në këtë 
rast refugjatëve. Propozimet e tyre shënojini në tabelë. 
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ARSIM QYTETAR/ TË GJITHË NE JEMI FËMIJË TË KËSAJ BoTE

Nëse dëshironi të punoni në mënyrë plotësuese në të kuptuarit e problemit të refugjatëve 
dhe t’i nxisni imagjinatën dhe ndjeshmërinë, ju propozojmë t’i parashtroni pyetjet si vijon: A 
mund të imagjinoni një ditë në kamp për refugjatë të një djali ose vajze të moshës tuaj? 
Çfarë do t’ju mungonte dhe si do ta kalonit ditën? Çfarë nuk do të mund të bënit? 

Nxitni nxënësit tuaj që të bëjnë projekt të vogël në grup në temën: Jeta e fëmijëve në kamp 
për refugjatë. Ata konkluzionet e tyre do të duhet t’i ndajnë me grup tjetër në klasë/shkollë. 
Do t’u thoni të shkruan letër drejtuar një individi (ose individëve) të rëndësishëm (kryemini-
stri, ministra, drejtuar Komisionit Evropian, përfaqësuesve të Parlamentit Evropian, etj.) që 
mund të bëjnë diçka që do t’u ndihmojë fëmijëve refugjatë. 

MATERIALE DHE BURIME: 

Ueb faqja e Agjencisë për refugjatë të Kombeve të Bashkuara: www.unhcr.org

Përmbajtja e fletës së punës 1 është marrë nga:
 http://jamiefrancis.com/blog/2013/11/17/syrian-refugees-school-girls-in-exile
(përzgjidhni historitë që ju konsideroni se janë të përshtatshme për moshën e nxënësve tuaj).

Përmbajtja e fletës së punës 2 është marrë nga: 
 https://www.unicef.org/stories/hope-their-hands-refugee-children-share-their-keepsakes
Nëse keni nxënës më të moshuar, ju propozojmë të shikoni film të vizatuar që i akuzon fillimet e krizës së 
refugjatëve (Youtube: The European Refugee Crisis and Syria Explained).

Për motivim plotësues ju propozojmë video të UNICEF-it që thotë se fëmijët janë shumë më tepër se 
statistikë e thjeshtë (kohëzgjatja  0,32 sekonda): https://www.youtube.com/watch?v=uLWcsDfOSQM.
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Unë jam Azari. Jam 14 vjeç. Jam e lindur në Homs në Siri. Në Jordani 
erdhëm më 3 janar të v.2013 për shkak të luftës në Siri. Unë jam shumë 
e pikëlluar për shkak se në shtetin tim janë vrarë shumë njerëz dhe për 
shkak se më mungojnë miqtë e mi. Këtu në Jordani nuk mund të jem 
e lumtur fare për shkak se shumë nga familjarët dhe miqtë e mi janë 
vrarë. Jeta është shumë  e vështirë.

Unë jam Julanar, nga Siria. Ajo që më mungon më së shumti qëkur 
e braktisa Sirinë është shpendi im.  Më parë e shikoja dhe dëgjoja 
këngën e saj gjithmonë që fluturonte pranë dhomës sime. Tingëllonte 
mrekullueshëm. Kam mall për miqtë e mi dhe për kohën që e kalojmë 
në lojë dhe buzëqeshje.  Jam shumë e lumtur. Kur do të rritem do të doja 
të jem inxhiniere ose arkitekte. Dua të ndihmoj në ndërtimin e vendit 
tonë të dashur. Jam 14 vjeçe. 

My name is Noor. I’m 14-years-old. I want to be a surgeon because I 
think it would be useful to my country and it seems important now to 
do something useful. We came to Jordan in February, 2013.

I am Daiana. I am 15-years-old from the besieged city of Homs. I long 
for my hometown, my street, my friends, my school. I used to spend 
most of my time with my friends, studying, playing and laughing. 
Foreignness is very difficult and no one can feel it except those who try 
it. My wish is that the war ends fast and we can return to Syria. I believe 
that we must learn to rebuild Syria and make it more developed, more 
fearless and more powerful. I like teaching so that’s how I will help 
Syria to rebuild. I came here in the middle of 2012.

FLETË PUNE 1 
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Hala, 11 vjeçe, i ruan fotografitë që i ka sjellë të 
fshehura në mënyrë që të mos dëmtohen. Por, 
ndonjëherë i nxjerrë për t’i shikuar, ta përkujtojnë në 
jetën e saj të mëparshme. Fotografia e preferuar e 
saj është ajo me vëllanë e saj. “Ishte e premte. Nëna 
ime më veshi bukur për lutjen e së premtes, më pas 
shkuam në treg dhe në restorant”, shprehet Hala. Më 
pas shkuam në studion e fotografive ku ishte bërë 
kjo fotografi. Kur e shikoj këtë fotografi, sërish më 
kujtohen ato ditë“. 

Kusai, 13 vjeç, gjithashtu ka diçka që thotë se do ta 
ruajë përgjithmonë: çantën e tij të shkollës. “Do t’u 
them fëmijëve se ma ka dhënë babai im”, shprehet 
ai. Çanta tani është tepër e vogël për të, por ai e 
ruan me kujdes për arsye se e përkujton në babanë 
e tij. „Gjithashtu, vjen nga vendi im“. 

Jara, 10 vjeçe, mban kukullën e vet, dhuratë e 
ditëlindjes nga babai i saj. Kukulla quhet Fara. „Në 
Siri u bë tmerrshëm. Shtihej me armë. Babai im 
tha mblidhni gjërat, shkojmë”, shprehet ajo. „Desha 
ta marr arrushën, por prindërit më thanë jo, ishte 
tepër i madh, kështu që në valixhe e futa Faran”. 
Jara dëshiron që ndonjë ditë të kthehet në Siri, dhe 
i ka premtuar vetes që ta kthejë edhe Faran. “Do ta 
vesh dhe do ta bëj gati dhe do të shkojmë. Por këtë 
herë do t’i marr me vete të gjitha lodrat e mia“. 

„Ben 10 im transformohet në jashtëtokësor nga 
gjithësia dhe e shpëton botën”, shprehet Omari, 
11 vjeç, duke folur për macen e tij. Omari humbi dy 
vëllezërit e tij në konfliktin sirian. Njëri prej tyre, 
Abdullrrahmani, “ma bleu ariun dhe më tha të 
kujdesem për të. Më parë, së bashku e shikonim 
filmin e animuar ‘Ben 10’“. Familja e Omarit ishte e 
detyruar t’i lërë shumicën e gjërave të tyre në Siri, 
„por nëna ime e palosi edhe Ben 10“. 

FLETË PUNE 2
Shumëkush nga ne kanë lëndë të preferuar nga fëmijëria. Kujtim. Përkujtues të një gjëje ose dikujt që e duam. Madje 
edhe derisa dhuna vazhdon të përshkallëzohet rreth tyre, nevoja për ndjenjën e sigurisë arriti të gjejë vendin e vet mes 
sendeve më të nevojshme që u ishte lejuar t’i marrin me vete. Për shumicën e thuajse 44.000 fëmijëve sirianë të moshës 
nën 5 vjeç në kampin për refugjatë në Zaatari në Jordani, këto sende të shtrenjta sigurojnë lidhjen me të kaluarën e tyre 
dhe u japin ngushëllim në botën turbulente. Secili send ka historinë e vet. 

ARSIM QYTETAR / TË GJITHË NE JEMI FËMIJË TË KËSAJ BoTE
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MITE DHE FAKTE

ARSIM QYTETAR /MITE DHE FAKTE 

E përshtatshme për: HISTORI, GJEOGRAFI, ARSIM QYTETAR, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR DHE 
EKONOMIK 

FJALË KYÇE:  refugjatë, azilkërkues, paragjykime

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 t’i dallojnë mitet për krizën e refugjatëve 
•	 t’i kuptojnë dhe përshkruajnë faktet e ndërlidhura me krizën e refugjatëve 
•	 të rrisin vetëdijen për paragjykimet personale për refugjatët dje emigrantët

ÇFARË JU NEVoJITET:  fletë në formatin A3 dhe A4, fllomasterë, fletë pune

HAPA: 
Në murin e klasës varni një fletë në formatin A3 në të cilën shkruan PAJTOHEM, ndërsa në murin përballë varni një fletë 
në të cilën shkruan NUK PAJTOHEM. Sqarojuni nxënësve se do të dëgjojnë deklarata të lidhura me krizën refugjate. 
Detyra e tyre është që të shkojnë në njërin skaj të klasës varësisht nga ajo nëse pajtohen ose nuk pajtohen me dekla-
ratën. Deklaratat (me fjalë të tjera mitet) dhe sqarimet (faktet) e tyre mund të hasen në fletët e punës. Pasi të lexoni 
çdo deklaratë edhe nxënësit do të shkojnë në njërin ose skajin tjetër të klasës, pyetni disa prej tyre që të japin sqarim 
për vendimin e tyre. Mundet edhe t’i ndërrojnë anët pasi të dëgjojnë se çfarë do të thonë të tjerët. Më pas mos harroni 
ta lexoni edhe faktin që është i lidhur me deklaratën e lexuar dhe sqarimin se nëse duan, nxënësit sërish mund ta 
ndryshojnë pozicionin. Bëjeni këtë me të gjitha deklaratat (mitet) dhe faktet e lidhura. Është me rëndësi që të pranohen 
të gjitha mendimet, me parafrazimin e asaj që është thënë, „spastrim“ i gjuhës nga fjalët ofenduese dhe përsëritje të 
rregullave për komunikim në klasë. 

Zhvilloni diskutim me nxënësit duke parashtruar pyetjet si vijon: 
Si i formuat mendimet tuaja? Në bazë të cilit informacion? Ku dhe prej kujt e dëgjuat këtë informacion? 

Si formoni zakonisht mendime për diçka? A tentoni t’i mësoni të gjitha informacionet ose krijoni mendim duke i dëgjuar 
të tjerët? 

A i keni ditur këto fakte? A ishit të befasuar? 

Çfarë mendoni, pse njerëzit krijojnë ekipe të këtilla? 

A dini ndonjë mit tjetër, si ai se të rinjtë janë përtacë, se Muri kinez mund të shihet nga hëna, se demat vrapojnë drejt 
ngjyrës së kuqe (demat nuk dallojnë ngjyra, reagojnë ndaj emocioneve të toreadorit), etj.? 

Sa është e vështirë të luftohen mitet pasi të jenë pranuar nga një numër i madh i njerëzve? Pse?

Tregojuni nxënësve të zbulojnë se ku jetojnë azilkërkuesit në bashkësinë tuaj. Gjithashtu, 
nxitini të takohen me ta dhe të organizojnë aktivitet të përbashkët (festival të ushqimit, 
dëgjim të muzikës lokale, rrëfim të përrallave, etj.). 

Ju rekomandojmë të organizoni aktivitet të quajtur Bibliotekë e gjallë ku librat janë njerëz të 
vërtetë – vizitorët mund të “huazojnë” njerëz të vërtetë dhe të largohen për një kohë duke 
i dëgjuar përrallat e tyre. Dëgjoni më shumë për këtë onlajn ose nga organizatat lokale që 
punojnë me refugjatë ose azilkërkues. 

Pas punëtorisë, mund të bënë rezyme të temës me shikimin e videos me titull Muri (The 
Wall)  të krijuar nga shkollarë nga shkolla “Mbreti kroat Xvonimir” nga ishulli Kërk, Kroaci: 
https://www.youtube.com/watch?v=YZAIDI8ahP4 . 
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*Këto mite dhe fakte kanë të bëjnë me Kroacinë, gjeni edhe shembuj që janë të lidhura me situata në shtetin tuaj. Kjo mund të jetë ose 
pjesë e aktivitetit, ose mund të përgatiten paraprakisht.

FLETË PUNE 

MITE DHE FAKTE

ARSIM QYTETAR /MITE DHE FAKTE

MATERIALE DHE BURIME PLoTËSUESE 

Mite: 
http://www.dw.com/en/dispelling-myths-about-refugees/a-18680503.

MITI 1 Kush janë ata dhe pse janë këtu?  

FAKT: Azilkërkuesit kërkojnë strehim në shtete 
të tjera ose meqë jeta e tyre është në rrezik, ose 
meqë kanë një frikë të bazuar nga persekutimi  
mbi bazë politike, racore, fetare, etnike ose 
ndonjë bazë tjetër në vendin e tyre amë. Ata 
hyjnë në vende të tjera duke kërkuar mbrojtje 
në kohë lufte në vendet e tyre amë, si dhe duke 
kërkuar shans për fillim të ri.

MITI 2 Azilkërkuesit janë gënjeshtar të cilët duan 
ta shfrytëzojnë mikpritjen tonë. 

FAKT:  Azilkërkuesit kanë qenë të detyruar të largo-
hen nga shtëpitë e tyre nga frika për jetën dhe sigu-
rinë e tyre. Arratisja nga shtëpia personale, ardhja në 
vend të panjohur dhe marrja e azilit nuk është e lehtë. 
Për të marrë azil, personi duhet të kalojë përmes 
procesit të kontrollit dhe aprovimit (nga MPB-ja dhe 
gjykatat administrative), që përbëhet nga kontrolli 
i identitetit të tij/saj, arsyet e arratisjes dhe mun-
dësinë e kthimit në vendin amë. Azilkërkuesit shpre-
sojnë për kushte të sigurta dhe dinjitoze të jetës dhe 
mundësi të barabarta në shtetet e reja të qëndrimit.

MITI 3 Azilkërkuesit janë këtu në mënyrë të 
paligjshme.  

FAKT: Secilit azilkërkues i lëshohet leje qëndrimi 
dhe dokument për identifikim. Disa azilkërkues 
me të vërtetë kanë hyrë ilegalisht në Kroaci, por 
megjithatë, pas kërkesës së azilit nga Ministria 
e Brendshme u është aprovuar statusi i ligjshëm 
dhe e drejta e banimit në Kroaci. Hapi i parë për 
azilkërkuesin është të kërkojë azil nga kontrolli 
kufitar ose në stacion policor ose departament 
policor. Pas kësaj vijon një kërkesë komplekse 
për azil me procedurë për kontroll dhe aprovim 
(vetting) nga Ministria së Brendshme.

MITI 4 Azilkërkuesit na i marrin vendet tona të 
punës.

FAKT: Azilkërkuesit marrin leje pune një vit pasi të 
kërkojnë azil (nëse aplikimi i tyre është miratuar ose 
refuzuar në atë afat). Pasi t’u aprovohet leje për punë, 
ata kanë të drejta të njëjta për të punuar si edhe 
shtetasit tjerë të huaj, e jo si qytetarë të Kroacisë. 
Nga çdo 100 njerëz të cilëve u është aprovuar njëfarë 
mbrojtjeje në Kroaci, vetëm 6 arrijnë të punësohen, 
gjë që nuk e bën as statistikisht dhe as realisht 
të mundur të flasim për ndonjë rrezik për fuqinë 
punëtore vendore. Duke marrë parasysh se njohja e 
gjuhës kroate nga azilkërkuesit është ose minimale 
ose joekzistuese, mundësitë e tyre për punësim janë 
jashtëzakonisht të kufizuara.
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MITI 5 Azilkërkuesit do ta vërshojnë Kroacinë 
dhe do ta shkatërrojnë gjuhën dhe religjionin 
tonë.  

FAKT: Numri i azilkërkuesve në Kroaci vazhdon 
të rritet çdo vit, duke arritur në 2.230 persona 
që kanë aplikuar për mbrojtje ndërkombëtare 
në vitin 2016. Sipas regjistrimit të popullsisë 
të vitit 2011, Kroacia ka 4.284.889 banorë, 
kështu që mund të konkludojmë se numri i 
azilkërkuesve në vitin 2016 ishte vetëm 0,05% 
e popullsisë. Azilkërkuesit në Kroaci janë një 
pakicë e margjinalizuar që nuk paraqet kër-
cënim për gjuhën ose religjionin kroat. Shumica 
e azilkërkuesve duan të mësojnë gjuhën kroate 
në mënyrë që të mund të komunikojnë me qyte-
tarët kroatë, të gjejnë punësim dhe të bëhen 
anëtarë të barabartë të shoqërisë kroate. Ata 
kanë lirinë e garantuar besimit fetar sipas 
Kushtetutës së Kroacisë; është gjithashtu e 
rëndësishme të theksojmë se në mesin e tyre 
ka pjesëtarë të shumë religjioneve (duke përfs-
hirë edhe Krishterimin si dhe Islamin). 

MITI 6 Azilkërkuesit janë kërcënim për sigurinë 
(lëvizin në grupe dhe nuk e flasin gjuhën tonë).

FAKT: Kjo thjeshtë nuk është e saktë; sipas 
Ministrisë së Brendshme nuk ka rritje të shkallës 
së krimit në bashkësitë ku janë akomoduar 
azilkërkuesit. Është e sigurt të konkludohet se 
bëhet fjalë për druajtjet tona subjektive pa bazë 
në realitetin. Azilkërkuesve u merren shenja të 
gishtave gjatë mbërritjes në Vendstrehimin dhe 
i kushtohet kujdes i madh ruajtjes së sigurisë së 
të gjithë qytetarëve kroatë. Azilkërkuesit në të 
shumtën e rasteve shkaktojnë frikë meqë udhëtojnë 
dhe e kalojnë kohën në grupe. Ka sqarim shumë të 
thjeshtë për këtë - në këtë mënyrë ata ndjehen më 
të sigurt meqë as nuk flasin gjuhën kroate, as nuk 
janë mjaft të njoftuar me shoqërinë tonë. Shumica e 
tyre duan të mësojnë nga institucionet dhe njerëzit 
e sjellshëm dhe të fillojnë të ndihen si në shtëpi sa 
më shpejt që të jetë e mundshme. 

MITI 7 Azilkërkuesit duhet patjetër të adap-
tohen me kulturën tonë dhe mënyrën tonë të 
jetës. 

FAKT: Secili individ ka të drejtë të zgjedhë 
mënyrën e tij të jetesës dhe të ndjekë kulturën 
e tij, për sa kohë që zgjedhjet e tyre nuk rrezi-
kojnë të drejtat e të tjerëve. Është me rëndësi 
që të gjithë, duke përfshirë edhe azilkërkuesit,  
kanë të drejtën të ruajnë, zhvillojnë dhe shpre-
hin identitetet e tyre kulturor dhe të ruajnë 
traditat e tyre. Është shumë e vështirë të 
harrosh kulturën personale dhe të përshtatesh 
me një kulturë tjetër, të ndryshme, veçanërisht 
në një kohë shumë të shkurtër që azilkërkuesit 
e kalojnë në vendstrehimin.

MITI 8 Azilkërkuesit sjellin lloje të reja të sëmun-
djeve ngjitëse në Kroaci. 

FAKT: Kjo është gabim - kujdesi shëndetësor 
i azilkërkuesve rregullohet me Ligjin për azil 
dhe Rregulloren për kontrollin shëndetësor të 
azilkërkuesve. Këto ligje kërkojnë kontroll të 
detyrueshëm mjekësor për çdo azilkërkues, të 
shoqëruar me kontrolle shtesë dhe kontroll të 
personave nga shtetet për të cilat dihet se kanë 
rrezik të lartë nga sëmundjet ngjitës. Që nga viti 
2004 u zbulua se vetëm një rast azilkërkues ka 
tuberkulozin. Në këtë rast, u ndërmorën masat 
e parashikuara për parandalimin e përhapjes së 
infeksionit.
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QYTETAR ARSIM/MITE DHE FAKTE 

MITI 9 Azili është për kafshë

FAKT: Azili është masë mbrojtëse dhënie të 
strehimit për refugjatë, siç është bërë e ditur 
në Kushtetutën e Kroacisë. Në kuptimin juridik, 
azili është mbrojtje e qenies njerëzore nga 
persekutimi dhe rreziku. Fjala “azil” rrjedhë 
nga fjala greke dhe do të thotë “vendstrehim, 
strehimore, tempull i shenjtë“. Prejardhja e së 
drejtës së azilit mund të haset në shumë kultura 
antike, duke përfshirë edhe atë egjiptiane, 
greke dhe hebraike. Këta popuj e konsideronin 
të drejtën e azilit si detyrë (fetare) të tyre, 
që nuk u është mohuar as kriminelëve, as 
personave të akuzuar për krime, dhe kjo 
e drejtë deri në një shkallë të caktuar i ka 
mbrojtur edhe nga pasojat juridike. Koncepti 
i azilit në esencë është koncept i dhënies së 
strehimit dhe mbrojtjes, që përdoret edhe 
kur përshkruhet dhënia e strehimit edhe për 
kafshët e braktisura. 

MITI 10 Azilkërkuesit kanë më shumë të drejta 
dhe kushte më të mira për jetë se ne. 

FAKT: Azilkërkuesit kanë më pak të drejta kra-
hasuar me qytetarët kroatë. Gjatë qëndrimit të 
tyre në Kroaci, azilkërkuesit janë të akomoduar në 
akomodime grupore, në Vendstrehimin për azilkër-
kuesit dhe u plotësohen nevojat themelore për jetë: 
tre vakte në ditë, veshje, produkte higjienike, kujdes 
dhe trajtime urgjente mjekësore, arsim fillor dhe të 
mesëm për fëmijët, ndihmë në para prej 100 kunash 
në ditë, këshilla juridike falas, qasje në ndihmë 
humanitare dhe liri të besimit fetar dhe arsimit 
fetar të fëmijëve. E drejta për punë garantohet një 
vit pas aplikimit për azil, në rast se kërkesa apro-
vohet ose refuzohet gjatë asaj periudhe. Kalimi i 
kohës në hapësirë   të ngushtë me të huajt, derisa 
kanë vetëm një minimum të të drejtave dhe buri-
meve financiare nuk mund të konsiderohet kushte 
dinjitoze të jetesës për qenie njerëzore. Siguria, 
privatësia dhe jeta familjare shpesh përmenden si 
gjërat që u mungojnë më së shumti azilkërkuesve.

MITI  11 Azilkërkuesit janë të varfër. 

FAKT: Kur individ arratiset nga frika për jetën 
e tij, ata nuk mendojnë për para, stoli, laptopë 
dhe gjëra të tjera materiale - ata janë të përqen-
druar në atë që të shpëtojnë gjallë. Disa arrijnë 
të marrin me vete pasuri të caktuar materiale, 
të tjerët jo. Është e pamundshme të bëhet një 
përgjithësim i bazuar në një grup. Edhe pse pak, 
deri më tani në mesin e azilkërkuesve në Kroaci 
ka pasur edhe njerëz nga familje të pasura. 
Familjet e tyre u kanë siguruar atyre ndihmë 
financiare gjatë kohës që ata e kanë kaluar 
këtu.

MITI  12 Të gjithë refugjatët vijnë në Evropë.

FAKT: Në të gjithë botën ka 59 milionë refugjatë. 
Më shumë se 80% e tyre mbeten afër vendeve të 
tyre, ose duke shpresuar të kthehen në shtëpi sa 
më shpejt të jetë e mundshme, ose për për shkak të 
mungesës së mjeteve për të ikur më larg. Shumica 
e refugjatëve rrjedhin nga zonat e luftës në Siri, 
Afganistan dhe Somali, ndërsa janë strehuar 
kryesisht në vendet që kufizohen me Sirinë, në 
Lindjen e Mesme. Në vitin 2015, në Evropë kanë 
hyrë një milion refugjatë, ndërsa u pranuan 370.000 
kërkesa për azil. 
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KUSH Do TË SUNDoJË TË 
MBIJETUARIT E ANIJES? 
E përshtatshme për: HISTORI, SHKENCA SHOQËRORE, ARSIM QYTETAR, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, 
SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK 

FJALË KYÇE: forma të ndryshme të pushtetit, demokraci, diktaturë, aristokraci

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 t’i emërtojnë anët pozitive dhe negative të secilës formë të pushtetit 
•	 të dallojnë demokracinë nga format tjera të pushtetit 

ÇFARË JU NEVoJITET: fletë pune

HAPA:
Filloni me atë që nxënësit do t’ua lexoni tekstin „Kush do të sundojë të mbijetuarit e anijes?“ (nga fleta e punës). 

Vazhdoni me ndarjen e nxënësve në 4 grupe që do të përputhen me një nga rolet nga fleta e punës. Jepuni 10 minuta 
për t’i përgatitur argumentet që sqarojnë pse personazhi i tyre me format e preferuara të tyre të pushtetit do të ishte 
përzgjedhja më e mirë për të sunduar me të mbijetuarit e anijes. Sigurohuni se nxënësit kuptojnë se ky është ushtrim 
me luatje të roleve dhe se duhet të mbrojnë mendimin e personazhit të tyre të dhënë pavarësisht nëse personalisht 
pajtohen ose jo me të. 

Pasi që grupi do të përfundojë me prezantimin e rolit të tij, grupet tjera mund t’u parashtrojnë deri 3 pyetje. Pasi që 
secili do të përfundojë me prezantimin e argumenteve të tyre dhe të mbarojnë të gjitha pyetjet, nxënësit le t’i braktisin 
të gjitha rolet e dhëna dhe le të japin votën e tyre në favor të njërit prej personazheve. Shkruani votat në tabelën dhe 
emërtoni personazhin që ka fituar. Pyetni nxënësit nëse e dinë se si quhet format e preferuara të sundimit të secilit 
prej personazheve. A janë të befasuar për çfarë kanë votuar? Diskutoni secilën formë të pushtetit me nxënësit. Pyetni 
nëse e dinë në cilën formë të pushtetit jetojmë ne. Tani mund t’i sqaroni shkurtimisht dallimet mes diktaturës dhe 
demokracisë. 
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Aktivitet i mundshëm plotësues (veçanërisht me nxënës më të rinj) do të mund të ishte 
vizatimi në “drurin e demokracisë” me përshkrimin e benefiteve të demokracisë në degët dhe 
vlerave të demokracisë në rrënjët.

Shënime për mësimdhënësin: Përshkrim i formës së preferuar të sundimit të personazheve

PETAR: angazhohet për formë autoritare (totalitare) të pushtetit, madje parapëlqen edhe diktaturë, 
ku ai do të kishte fuqinë absolute. Është me rëndësi të diskutohet nëse mosha dhe fuqia fizike janë të 
rëndësishme gjatë përzgjedhjes së liderit. 

ANA: angazhohet në favor të demokracisë së pastër (të drejtpërdrejtë) në të cilën secili merr pjesë në 
mënyrë të barabartë. 

IVO: angazhohet për demokraci reprezentative në të cilën qytetarët përzgjedhin përfaqësuesit të 
marrin vendime në emër të tyre. 

MARIJA: propozon e drejta e vendimmarrjes të jetë e kufizuar sipas moshës dhe arsimimit të individëve. 
Kjo nënkupton formimin e aristokracisë.
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ARSIM QYTETAR / KUSH Do TË SUNDoJË TË MBIJETUARIT E ANIJES?

FLETË PUNE

KUSH Do TË SUNDoJË TË 
MBIJETUARIT E ANIJES? 

Njëzet e gjashtë njerëz të rinj (gjashtë adoleshentë dhe njëzet fëmijë) kanë përjetuar mbytje të anijes. Prindërit e tyre 
dhe të gjithë anëtarët e ekuipazhit janë fundosur. Pasi që pesë ditë kanë lundruar me varkë për shpëtim, fëmijët janë 
hedhur në breg në një ishull të shkretë. Në ishullin ka ushqim dhe ujë, por nuk ka njerëz. Çfarë duhet të bëjnë për të mbi-
jetuar derisa të shpëtohen? Të gjithë janë të pajtimit se duhet të përcaktojnë rregulla për t’u siguruar se do të jetojnë 
sigurt dhe në marrëdhënie të mira. Shtrohet pyetja se kush do t’i përcaktojë rregullat? Ja se çfarë propozojnë disa nga 
fëmijët: 

PETAR (17 vjeç): „Unë jam më i moshuarit dhe më i fuqishme dhe unë di më së miri si të mbrohemi. Sipas kësaj, unë duhet 
të vendos tani e tutje!“ 

ANA (16 vjeçe): „Të gjithë, madje edhe fëmijët më të vegjël, duhet të vendosin dhe të pajtohen me rregullat. Edhe men-
dimi i tyre është gjithashtu i rëndësishëm. Nuk na duhet askush të na bëhet shef!”

IVo (15 vjeç): „Jemi shumë për të vendosur së bashku! Gjithë koha do të na kalojë në diskutim. Do të ishte mirë që të 
përzgjedhim njerëz që do të na përfaqësojnë. Secili mund të na përfaqësojë nëse e përzgjedhin të tjerët”.

MARIJA (14 vjeçe): „Fëmijët janë tepër të vegjël për të marrë vendime. Propozoj se vetëm adoleshentët duhet të votojnë 
dhe të vendosin në emër të fëmijëve“. 

Pyetje për diskutim:

1. Cilat janë anët e mira dhe të këqija të secilit nga propozimet? 
2. Me cilin propozim pajtoheni personalisht dhe pse? 
3. Cilat propozime mund të konsiderohen demokratike?  
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KU JAM UNË - RoLE TË 
NDRYSHME NË SHoQËRI 
E përshtatshme për: HISTORI, SHKENCA SHOQËRORE, ARSIM QYTETAR, ETIKË

FJALË KYÇE: stereotipa, paragjykime, minoritete, grupe të margjinalizuara, pabarazi shoqërore/sociale 

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 të dallojnë rolet e ndryshme shoqërore dhe pabarazinë sociale 
•	 të dallojnë se si privilegje të caktuara dhe mungesa e tyre ndikojnë në cilësinë e jetës sonë
•	 të kuptojnë me çfarë përballen minoritetet dhe grupet e margjinalizuara në shoqërinë 

ÇFARË JU NEVoJITET: fletë vetëngjitëse për shënime, fletë më mëdha prej letre për afishe, role të ndryshme dhe 
përshkrime të roleve (fletë pune për nxënës), klasë ose hapësira mjaft të mëdha në mënyrë që nxënësit të lëvizin në to

HAPA: 

Kjo mundet ose të jetë pjesë e aktivitetit, ose mund të përgatiteni paraprakisht. 
Fillimisht, parashtrojuni nxënësve pyetjen si vijon: Sa është e theksuar pabarazia në shoqëri? Nxënësit mund të për-
gjigjen me rrethimin e numrit të caktuar në fletë letre që do t’ua jepni në fillim të orës (përdorni fletën e punës – pjesën 
1). Do t’u thoni që ta mbajnë fletën meqë do t’u nevojitet më vonë. 

Më pas, ndani nxënësit në çifte dhe secilit çift jepini një rol me përshkrim për katës (fletë pune). Ata nuk duhet t’u thoni 
nxënësve të tjerë se cilin rol e kanë marrë.

Nxënësit do të keni 10 minuta për diskutim në pyetjet si vijon në çifte dhe të dakordohen për rolin që e kanë marrë:
•	 Si ju duket një ditë tipike? 
•	 Cilat janë brengat (druajtjet) tuaja më të mëdha? 
•	 Sa janë të ardhurat tuaja mujore/shtesat? 

Pasi të përfundoni diskutimin, ftoni nxënësit të „qëndrojnë në vijë“. Lexoni deklaratat si vijon, dhe secili çift që konsi-
deron se deklarata është e lidhur me rolin e tyre, duhet të dalë përpara. Për secilën deklaratë që ka të bëjë me ta, ata 
bëjnë në hap përpara.

Lista e deklaratave:
1. Keni shtëpi të bukur me internet të shpejtë dhe automobil. 
2. Nuk keni frikë se do të jenë të sulmuar fizikisht në rrugë ose verbalist në mediat. 
3. Mund t’i lejoni vetes të shkoni për pushime së paku një herë në vit. 
4. Besoni se dituria dhe shkathtësitë që i keni janë të vlerësuara lartë në shoqërinë. 
5. Mund t’i lejoni vetes të blini veshje të reja së pakun katër herë në vit. 
6. Mos kini frikë për ardhmërinë e fëmijëve tuaj. 
7. E dini se ardhmërinë e keni të sigurt. 
8. Keni sigurim shëndetësor. 
9. Nuk jeni të detyruar çdo ditë të shqetësoheni për harxhimin e parave. 
10. Njerëz të tjerë ju drejtohen për këshilla.
11. Asnjëherë nuk jeni përballur me diskriminim. 
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Përgatitje: hetoni se cilat grupe minoritare jetojnë në bashkësinë tuaj dhe shqyrtoni pozicionin e tyre në 
kontekstin e shtetit tuaj. Përpiquni të zbuloni sa më shumë detaje që mundeni që do t’ju ndihmojnë në për-
gatitjen  e përshkrimeve për rolet sipas situatës në shtetin tuaj.
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RoLE DHE PËRGJEGJËSI:

ARSIM QYTETAR / KU JAM UNË? - RoLE TË NDRYSHME NË SHoQËRI

Pasi t’i lexoni të gjitha deklaratat dhe nxënësit do t’i marrin pozicionet e tyre varësisht nga rolet e tyre, pyetni secilin 
çift të thotë se cilin rol e kanë marrë. Nxënësit tjerë duhet t’i kushtojnë vëmendje “pozicionit” të rolit në raport me linjën 
fillestare. 

Më pas, ftoni nxënësit të formojnë grupe prej nga 8 nxënës dhe të diskutojnë se si janë ndier gjatë këtij aktiviteti dhe 
më pas të bëj afishe. Mund t’ua parashtroni pyetjet si vijon, në mënyrë që të nxisni diskutim dhe t’ju jepni ide për afishen: 

•	 Si ndjeheshit derisa ishit në rolin? 
•	 Si ndjeheshit në krahasim me të tjerët rreth jush? 
•	 Çfarë mësuat nga ky ushtrim? 
•	 Çfarë mund të bëj unë, si individ, në mënyrë që të zvogëloj pabarazinë në shoqëri? 

Ftoni nxënësit t’i prezantojnë konkluzionet e tyre, me theks në pyetjen e fundit. 

Sërish, parashtroni pyetjen nga fillimi i kësaj punëtorie: Deri në çfarë niveli është shprehur pabarazia në shoqëri? 
(Nxënësit mund të përdorin ngjyrë tjetër për ta rrethuar përgjigjen në shkallën nga 1 deri 5. Krahasojeni këtë zgjedhje 
me atë nga fillimi).

A do të donit të flisni më shumë për pabarazinë shoqërore, privilegjin dhe fuqinë? Bëni një punëtori të ngjashme. 
Shkruani emrat e personaliteteve të famshme lokale dhe ndërkombëtare dhe/ose rolet në shoqëri (përdorni emra 
personalë – njerëz të mirëfilltë të njohur në shtetin tonë, për shembull Barak Obama, Tejlor Svift, Bred Pit, si dhe 
emra të përgjithshëm për përfaqësuesit e grupeve të caktuara, për shembull, Student amerikan, refugjatë sirian, 
adoleshente shtatzëne, etj.) në fleta vetëngjitëse. Fletat vendosuani nxënësve në shpinë (nuk duhet të dinë se cili rol 
u është ndarë). 

Pasi që të gjithë nxënësit do t’i marrin rolet e tyre, duhet të flasin me njëri-tjetrin në mënyrë që të zbulojnë se sa 
është i rëndësishëm roli i tyre në shoqëri dhe cilët do të mund të ishin. Lutni nxënësit „të renditen në vijë“ (me perso-
nalitetin më të fuqishëm në të djathtë dhe më së paku të fuqishëm në anën e majtë). Pasi t’i marrin pozicionet e tyre, 
mund ta kontrollojnë rolin e tyre dhe ta ndryshojnë pozicionin e tyre në “shkallën e fuqisë”. 

Pyetni pse i kanë marrë pozicionet e tyre dhe çfarë dinë me të vërtetë për njerëzit rolin e të cilëve e kanë pasur. 

MATERIALE DHE BURIME PLoTËSUSE:

Faqe e internetit   Nxënie për paqen – „Punëtoria: Shëtitje e privilegjuar“
(https://peacelearner.org/2016/03/14/privilege-walk-lesson-plan/);

Compass: Manual for human rights education with young people (2012)
(Doracak për arsim për të drejtat e njeriut për të rinj)
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Adaptojeni secilin përshkrim të 
roleve me situatën në vendin tuaj.

ARSIM QYTETAR / KU JAM UNË? - RoLE TË NDRYSHME NË SHoQËRI

FLETË PUNE PJESA 1

FLETË PUNE PJESA 2

KU JAM UNË? - RoLE TË NDRYSHME 
NË SHoQËRI  

RoLE DHE PËRGJEGJËSI:

SA ËSHTË E SHPREHUR PABARAZIA NË SHoQËRI?
(në shkallën nga 1 deri 5, ku 1 është “e pashprehur fare”, 2 është “nuk është e shprehur”, 3 është “nuk jam i sigurt”, 4 

është “e shprehur pak” dhe 5 është “e shprehur shumë”)

2 3 4 51

Roli: Ju jeni një 27-vjeçar i pastrehë

Përshkrim i rolit: I pastrehë është personi pa vendbanim të përhershëm, si shtëpi ose banesë. Njerëzit të cilët janë të 
pastrehë në të shumtën e rasteve nuk mund të marrin dhe mirëmbajnë banim të rregullit, të sigurt dhe të qëndrueshëm. 

Roli: Ju jeni një fëmijë 19-vjeçar i fermerit që jeton në një rajon të largët në shtetin tuaj.

Përshkrim i rolit: Ju jeni fëmijë i fermerit (i njohur si bujk) është individi që merret me bujqësi, kultivon organizma të 
gjallë për ushqim dhe lëndë të para. Termi në të shumtën e rasteve ka të bëjë me njerëzit që merren me ndonjë kombi-
nim të kultivimit të kulturave bimore, kopshtari, vreshta, shpendë ose bagëti të tjera. 

Roli: Ju jeni refugjatë 20-vjeçar i luftës 

Përshkrim i rolit: Në përgjithësi, refugjatë është indivi i shpërngulur që ka qenë i detyruar t’i kalojë kufijt kombëtar 
dhe i cili nuk mund të kthehet sigurt në shtëpi. Konventa për refugjatë e Kombeve të Bashkuara nga viti 1951 e pranoi 
përkufizimin si vijon për “refugjat” që do të vlejë për secilin individ “i cili për shkak të frikës së arsyeshme se do të 
persekutohet për shkak të racës, fesë, nacionalitetit, përkatësisë së tij ndaj grupit të caktuar social ose për shkak të 
bindjes së tij politike, është jashtë shtetit shtetas i të cilit është dhe nuk mundet, ose për shkak të frikës së tillë, nuk 
dëshiron të jetë nën mbrojtjen e atij shteti ose i cili nëse është pa shtetësi është jashtë atij shteti në të cilin ka pasur 
vend të zakonshëm qëndrimi, nuk mundet ose për shkak të frikës së tillë nuk dëshiron të kthehet në të“. 

Roli: Ju jeni imigrant i paligjshëm nga Siria 

Përshkrim i rolit: Imigrant i paligjshëm është individi që e ka kaluar kufirin shtetëror që i shkel ligjet e emigrimit në 
vendin-destinacion. Arsyet më të shpeshta për migrim janë lufta, persekutimi politik ose jeta në varfëri. 
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Roli: Ju jeni individ me handikap që mund të lëvizë vetëm me karrocë

Përshkrim i rolit: Handikap është aftësi e kufizuar që mund të jetë kognitive, zhvillimore, intelektuale, mentale, fizike, 
sensorike, ose ndonjë kombinim prej tyre. Sipas Organizatës Botërore Shëndetësore, ndikon në mënyrë të vazhdue-
shme në aktivitetet jetësore të individit dhe mund të ekzistojë që nga lindja ose të krijohet gjatë jetës së individit. 

Roli: Ju jeni homoseksual nga një familje shumë religjioze 

Përshkrim i rolit: Homoseksualiteti është tërheqje romantike, tërheqje seksuale ose sjellje seksuale mes anëtarëve të 
seksit të njëjtë. Ndonëse lidhja mes religjionit dhe homoseksualitetit mund të ndryshojë në masë të konsiderueshme 
në denominime të ndryshme, doktrinat e sotme të religjioneve më të mëdha botërore kanë pikëpamje dominuese 
negative ndaj homoseksualitetit. Në mesin e këtyre denominimeve që në përgjithësi janë negative ndaj këtyre orienti-
meve, ekzistojnë shumë lloje të ndryshme të veprimeve që mund t’i ndërmarrin: kjo mund të ndryshojë nga dekurajim i 
heshtur i aktiviteteve homoseksuale, ndalesë eksplicite të praktikave seksuale mes partnerëve të seksit të njëjtë dhe 
kundërshtim aktiv të pranueshmërisë shoqërore të homoseksualitetit. Ithtarët e tri religjioneve kryesore monoteiste 
në të shumtën e rasteve kanë qëndrimin se marrëdhëniet mes partnerëve të seksit të njëjtë janë transgresion i rolit 
dhe qëllimit të natyrshëm të aktivitetit seksual. 

Roli: Babai juaj është drejtor ekzekutiv i kompanisë së madhe dhe të suksesshme ndërkombëtare.

Përshkrim i rolit: Ju jeni fëmijë i drejtorit ekzekutiv të kompanisë së madhe dhe të suksesshme, që do të thotë se mund 
të keni thuajse gjithçka që do të dëshironi. 

Roli: Ju jeni kryetar i krahut rinor të partisë udhëheqëse politike 

Përshkrim i rolit: Krahu rinor është filiali, front autonom ose i pavarur federal i partisë politike që është formuar për të 
siguruar mbështetje dhe bashkëpunim për fushatën e asaj organizate nga anëtarët dhe anëtarët potencialë të moshës 
më të re. Degët rinore në përgjithësi punojnë me çështje që kanë të bëjnë me gjeneratën më të re, veçanërisht çështjet 
që kanë të bëjnë me familjen dhe arsimin, politikat studentore dhe universitare, çështjet sociale dhe punësimi dhe 
banimi. 
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Roli: Ju jeni fëmijë i ambasadorit amerikan në shtetin tuaj.

Përshkrim i rolit: Ambasadori është i dërguar zyrtar, në të shumtën e rasteve diplomat me rang të lartë që përfaqëson 
shtetin dhe në të shumtën e rasteve është i akredituar në një shtet tjetër sovran ose në organizatë ndërkombëtare si 
banor – përfaqësues i Qeverisë ose sunduesit të tyre, ose është i emëruar për detyra speciale dhe në të shumtën e 
rasteve të përkohshme diplomatike. 

Roli: Ju jeni model i anoreksisë

Përshkrim i rolit: Anoreksia është çrregullim në të ushqyerit që karakterizohet me peshë të ulët trupore dhe frikë 
paralizuese nga ngritja e peshës dhe dëshira e fuqishme për të qenë i dobët, që rezulton me kufizim të të ushqyerit. 
Arsyeja për anoreksi nuk është humbja e apetitit, por frika e gjithëpranishme nga ngritja e peshës trupore që nuk 
zhduket madje edhe kur individi është aq i dobët saqë e ka jetën në rrezik. Një nga rastet e mirënjohura është modeli 
Xheremi Glitcer, e cila ndërroi jetë nga anoreksia, me peshë prej vetëm 30 kilogramëve. 

Roli: Ju jeni në lidhje romantike me të varur nga heroina 

Përshkrim i rolit: Ju jeni në lidhje romantike me të varur nga heroina. Heroina është drogë e natyrshme, me potencial 
shumë të lartë për krijimin e varshmërisë, që fitohet nga morfiumi. Ajo është droga më e fuqishme që është shpesh e 
arritshme në rrugët. Prodhimtaria dhe përdorimi i heroinës janë jolegale në shumicën e shteteve. Të varurit nga heroina 
shpesh janë të përgjumur, të painteresuar për njerëzit tjerë, duke përfshirë edhe për familjen dhe miqtë, dhe janë të 
dobët fizikisht. 

Roli: Ju jeni person me HIV/SIDË 

Përshkrim i rolit: Sipas raportit të vitit 2005 për pandeminë e SIDA-s të Programit të bashkuar për HIV/SIDA të 
Kombeve të Bashkuara (UNAIDS), në mbarë botën ka më shumë se 45 milionë njerëz të infektuar me HIV. Shpejtësia 
e përhapjes së virusit dhe aftësia e tij  e madhe për mutacion janë arsyet kryesore pse epidemia nuk ngadalëson. Ka 
tri mënyra për transmisionin e virusit: transmision seksual, transmision përmes gjakut dhe transmisioni perinatal (nga 
nëna te fëmija). Vetëdija e përgjithshme dhe rëndësia e HIV/SIDA janë të pamjaftueshme dhe gjendja ende është e 
stigmatizuar, për çka nevojitet proces afatgjatë i ngritjes së vetëdijes së qytetarëve. Është me rëndësi të edukohen 
njerëzit e rinj dhe të investohet në diturinë dhe shëndetin e gjeneratave të ardhshme përmes implementimit të qasjes 
novatore dhe gjithëpërfshirëse të harmonizuar me trendët global të ruajtjes dhe përmirësimit të shëndetit.   

Roli: Ju jeni 16-vjeçar i përjashtuar përgjithmonë nga shkolla 

Përshkrim i rolit: Në Kroaci, nxënësi mund të përjashtohet përgjithmonë nga shkolla nëse sjellja e tij ose e saj është e 
papranueshme ose nëse kanë më shumë se 2 për qind të mungesave të paarsyeshme. Drejtori vendosë për përjashti-
min në afat prej 30 ditëve. 
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Roli: Ju prind i vetëm i papunë

Përshkrim i rolit: Prind i vetëm është prindi që nuk është në lidhje martesore dhe nuk jeton në partneritet jashtë-
martesor dhe ruan fëmijë mëvetësisht. Problemet më të shpeshta që kanë të bëjnë me prindërit e vetëm janë situata 
e rëndë financiare dhe problemet me përkujdesjen për fëmijën (në orar të punës etj.). Punësimi i prindërve të vetëm 
është problem tjetër për shkak se shumica e punëdhënësve janë të vetëdijshëm për situatën e tyre ku prindërit kanë 
vështirësi në kombinimin e punës dhe obligimeve prindërore, dhe shpesh nuk vendosin t’i punësojnë.

Roli: Pas mbarimit të shkollës së mesme, ju merrni bursë për të mësuar në Australi

Përshkrim i rolit: Çdo vit, Australia ofron bursa të quajtura „Endeavour Awards Scholarships“ (Bursa për shpërblimin e 
mundit të dhënë) për programe të ndryshme shkencore. Me këtë bursë mbulohen thuajse të gjitha shpenzimet – tran-
sport, akomodim, mësim dhe libra shkollorë. Ju duhet ta siguroni paratë për shpenzime ditore. 

Roli: Ju jeni mësimdhënës në shkollën fillore të ishullit që është në rrezik që të mbyllet

Përshkrim i rolit: Ju jenin mësimdhënës në shkollë me vetëm pesë nxënës. Ekzistojnë edhe shkolla të bashkësive në 
ishuj me jo më shumë se 20 nxënës. Demografët shpesh na përkujtojnë se shkollat në bashkësitë e vogla në të shumtën 
e rasteve do të thonë jetë, ndërsa mbyllja e tyre i shtynë banorët e mbetur nga zonat rurale. 

Roli: Ju jeni fëmijë i miliarderit që ka qenë i detyruar të arratiset nga regjimi në shtetin e tij së bashku me familjen

Përshkrim i rolit: Babai juaj është miliarder dhe keni jetë komode. Megjithatë, për shkak të problemeve ideologjike, 
babai juaj është bërë person i padëshirueshëm dhe jeta e tij është në rrezik. Prandaj duhet të arratiseni nga regjimi në 
shtetin tuaj dhe të vini në shtet të ri pa asgjë. 

Roli: Ju jeni viktimë e dhunës shtëpiake

Përshkrim i rolit: Dhuna shtëpiake është përkufizuar si: skemë e sjelljes që përfshin dhunë ose keqpërdorim tjetër nga 
një individ mbi tjetrin në situata shtëpiake, si martesë ose kohabitacion. Dhunë ndaj partnerit intim është dhuna nga 
bashkëshorti ose partneri në lidhje intime ndaj bashkëshortit ose partnerit tjetër. Dhuna shtëpiake mund të shfaqet në 
lidhje heteroseksuale, lidhje familjare, por edhe në lidhje familjare të seksit të njëjtë dhe mund të përfshijë edhe dhunë 
ndaj fëmijëve ose ndaj personave më të moshuar. Mund të ketë më shumë forma, duke përfshirë abuzimin fizik, verbal, 
emocional, ekonomik, religjioz, reproduktiv dhe seksual.

Roli: Ju jeni individ i ri i paraburgosur padrejtësisht për shkak të pranisë në aheng ku disa persona kanë konsumuar 
droga

Përshkrim i rolit: Keni qenë në aheng ku disa persona kanë marrë drogë. Policia ka ardhur në një moment të caktuar 
dhe ka arrestuar të gjithë që kanë qenë aty në atë moment. Për shkak të kësaj, tani keni dosje kriminale dhe kjo mund të 
jetë problem për ardhmërinë tuaj gjatë regjistrimit në fakultet ose punësimit. 

Faqe  6



SHIKIM DREJT MEDIAVE 
ToNA DIToRE 
E përshtatshme për: GJUHË ANGLEZE, ARSIM QYTETAR 

FJALË KYÇE: media, televizion, radio, media të shtypura, internet, media masive

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 të përkufizojnë se çfarë janë mediat
•	 të numërojnë llojet e ndryshme të mediave sipas funksioneve të tyre 
•	 t’i kuptojnë problemet kyçe relevante për rekonstruksionin e mediave.

ÇFARË JU NEVoJITET:  letër, fllomasterë ose ngjyra druri, projektor, kompjuter, altoparlantë

HAPA: 
Informoni nxënësit se tema e sotme do të jenë mediat, përkufizimi për media dhe lloje të ndryshme të mediave. 

Meqë jemi të rrethuar nga mediat, do të donim të diskutojmë se çfarë paraqesin mediat dhe cilat lloje të mediave ekzi-
stojnë. Nxënësve jepuni instruksione që të ndahen në katër grupe në mënyrë që të përgjigjen, si grup, në pyetjet si vijon.

•	 Grupi 1 dhe Grupi 2 duhet të përgjigjen në pyetjet si vijon: Çfarë janë mediat? Cili është përkufizimi për media? 
•	 Grupi 3 dhe Grupi 4 duhet të përgjigjen në pyetjen si vijon: Cilat lloje të ndryshme të mediave ju janë të njohura? 

Nxënësve jepuni 10 minuta për të ardhur deri te përgjigjet, më pas bashkoni grupet për Grupin 1 dhe  Grupi 2 që duhet 
të përgjigjen për përkufizimin e përbashkët për media, derisa Grupi 3 dhe Grupi 4 duhet të merren vesh për listë të 
përbashkët të llojeve të mediave. Pasi që nxënësit do të merren vesh për përkufizimin final dhe llojet e mediave, le t’i 
lexojnë përkufizimet e tyre. 

Nxënësve, prezantohuni një nga përkufizimet zyrtare për media në shtetin tuaj

•	 Media janë: gazetat dhe llojet tjera të mediave të shtypura, kanalet radio dhe televizive, kanalet e agjencive 
të lajmeve, publikimet elektronike, teletekst dhe lloje të tjera të botimeve të redaktuara ditore ose periodike 
të transmetuara me regjistrim, zë, tingull ose imazh. Media nuk konsiderohen këto si vijon: libra, doracakë, 
shpallje, katalogë dhe bartës të tjerë të informacionit të parashikuara vetëm për qëllime arsimore, shkencore 
dhe kulturore, reklama, komunikim biznesi, funksionim të kompanive komerciale, instituteve dhe institucioneve, 
asociacioneve, partive politike, organizatave religjioze dhe të tjera, publikime shkollore, publikime zyrtare të 
komunave lokale dhe rajonale dhe kumtesa të tjera zyrtare, billborde, fletushka, prospekte dhe afishe, video 
faqe pa program të drejtpërdrejtë dhe kumtesa të të tjera falas, përveç nëse me ligji parashikon ndryshe. (Ligji 
për media, Neni 2).

•	 Mediat janë porosi (Marshall Mekluhan: të kuptuarit e mediave)

ARSIM QYTETAR / NA JEPNI… MEDIAT ToNA DIToRE
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Kontrolloni nëse përkufizimi i nxënësve tuaj është i ngjashëm me përkufizimet zyrtare. Më pas tregojuni lloje të 
ndryshme të mediave. Mund të përgatisni listë që do të përfshijë si vijon: radio, televizion, gazeta, revista, internet, libra, 
filma, muzikë, shpallje (duke përfshirë edhe shpallje në billborde), teatër, valle, broshura, bllogje, shpallje personale... 
Tregojuni nxënësve se jemi të ekspozuar në mënyre konstante ndaj mediave që mund të ndikojnë në mendimet tona. 
Prandaj, mund të parashtrojmë pyetje të ndryshme në mënyrë që t’i qasemi në mënyrë kritike përmbajtjes së siguruar 
nga mediat. Nxënësve tregojuni reklama, ose në mënyrë alternative, një pjesë të spektaklit real. Pasi të shikoni videon, 
jepuni instruksione që të përgjigjen në gjashtë pyetje në fletët e punës që i keni kopjuar dhe tashmë ua keni ndarë 
nxënësve. Kontrolloni përgjigjet dhe tregojuni nxënësve që t’i krahasojnë me të tjerët. 

Përfundoni mësimin me atë që do t’i informoni nxënësit se gjithmonë duhet të jemi të vetëdijshëm se konsumojmë 
përmbajtje nga mediat. 

Në mënyrë plotësuese, mund të kërkoni 
përkufizime për mediat në gjuhën tuaj. Në 
listën e burimeve ka link për përkufizimin 

për mediat e UNESKO-s (në gjuhën 
angleze).

Faqe  1



Pyetje Përgjigje

Kush është autori i porosisë?  
Kush e ka krijuar? 

Cili është qëllimi i porosisë? 
Çfarë është parashikuar të arrihet?  

Për kë është dedikuar porosia? 
Cili është publiku qëllimor?

Çfarë tenton të thotë? 
Cila është pjesa më e rëndësishme? 

Cilat teknika janë zbatuar për 
transmetimin e porosisë? A kishte 

përdorim të humorit, ngjyrave, 
personalitete të famshme ose diçka 

tjetër?  

A mungon ndonjë informacion?  
Nëse po, pse? 

ARSIM QYTETAR / NA JEPNI… MEDIAT ToNA DIToRE 

FLETË PUNE

NA JEPNI… MEDIAT ToNA DIToRE 
Përpiquni të përgjigjeni në pyetjet si vijon në bazë të videos ose tekstit që e patë.
Përgjigjet shkruajini në tabelën si vijon. 

MATERIALE DHE BURIME PLoTËSUESE:  

•	 Grizzle, A., Wilson, A. Media and information literacy: curriculum for teachers. UNESCO: http://

unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971e.pdf, faq. 187 (Arsimim mediatik dhe informa-

tiv: doracak për mësimdhënës)

•	 McLuhan, M. Understanding Media (Të kuptuarit e mediave)
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PIKËPAMJE TË NDRYSHME 
TË HISToRISË SË NJËJTË
E përshtatshme për: GJUHË ANGLEZE, ETIKË, SHKENCA SHOQËRORE, ARSIM QYTETAR 

FJALË KYÇE: media, lajme, krijim i përmbajtjes, 5 pyetje të hapura

NXËNËSIT Do TË MUND:
•	 të japin përkufizim të lajmit 
•	 të përmendin tri pjesë përbërëse të një lajmi
•	 të sqarojnë faktin se media të ndryshme kanë pikëpamje të ndryshme të informacionit të njëjtë

ÇFARË JU DUHET: letër, fllomaster 

HAPA: 
Filloni me informim të nxënësve për aktivitet. Sqarojuni se do të jenë gazetarë që shkruajnë lajm për arsimin dhe traj-
nim qytetar dhe për arsimimin politik gjatë përfundimit të shkollës së mesme. Para se të filloni ushtrimin, informoni 
nxënësit për formatin përkatës të lajmit. Filloni me atë që do t’i njoftoni me strukturën e piramidës së kundërt – që do 
të thotë se fillojmë me prezantimin e informacionit më të rëndësishëm dhe vazhdojmë me informacionet më pak të 
rëndësishme siç vazhdojmë nga fundi i artikullit. Vazhdoni me akuzat e konceptit të rendit hyrës (fjali e vendosur në 
fillim të artikullit që përdorë pyetje të hapura: Kush?, Çka?, Ku?, Kur?, Pse?, Si?)

Të bëjmë rezyme, pjesa e parë e lajmit është hyrje, pjesa e dytë i elaboron përgjigjet e çështjeve të hapura, derisa pjesa 
e tretë dhe më së paku e rëndësishme përbëhet prej informacioneve më pak të rëndësishme. 

Vazhdoni me atë që do t’u thoni nxënësve se praktikë e shpeshtë e pjesës së mesme të lajmit të përmbajë deklaratë 
të individit që ka marrë pjesë në ngjarjen (për shembull deklaratë të nxënësit, të mësimdhënësit, të drejtorit ose dikujt 
tjetër që ka marrë pjesë në ngjarjen, etj.). Zbuloni se cila faqe e internetit ka më së shumti informacione për pyetjet e 
hapura. 

Pasi t’i njoftoni nxënësit me kornizën teorike për shkrimin e lajmit, ndajini në katër grupe. Secili nxënës është gazetar 
i punësuar në zyrën mediatike. Secili grup paraqet lloj të ndryshëm të medias: media informative; media femërore, 
media të shoubiznesit, media për të drejtat e njeriut, media satirike. 

Ndajeni informacionin e njëjtë për të gjithë nxënësit në “zyrat mediatike” – rezyme të hulumtimit për arsimimin politik 
të të rinjve (gjeni hulumtim relevant bashkëkohor të zbatuar në shtetin tuaj). Jepuni instruksione që ta lexojnë rezy-
menë dhe të bashkëpunojnë dhe shkruajnë lajme nga pozicioni i zyrës mediatike në të cilën janë të punësuar. Secili lajm 
duhet të përbëhet prej 10 fjalive. Përkujtoni nxënësit se secili lajm duhet të ketë titullin dhe “fotografinë” e vizatuar me 
dorë. Mund edhe t’ua ndani fletën e punës me përkujtues për temat e diskutuara paraprakisht. 

Pasi ta përfundojnë lajmin, lutini t’ia prezantojnë klasën. Pas çdo prezantimi, lutini nxënësit që ta diskutojnë. Përfundoni 
me parashtrimin e pyetjeve si vijon: Si jeni ndier derisa e punonit këtë ushtrim? Cilat mësime i mësuat nga ai? Çfarë 
vërejtët te lajmet e prezantuara? Cilat pjesë të lajmeve ishin personale, e cilat dallonin varësisht nga “zyra mediatike” 
që i prezantonte? Mendoni se mediat i manipulojnë informacionet? Nëse po, në çfarë mënyre? Nëse jo, pse? 

Mund ta përfundoni ushtrimin me prezantimin e shembujve të ndryshëm për manipulimin e fotografive nga mediat në 
mënyrë që të krijojnë ballina dhe t’i prezantojnë lajmet në mënyra të ndryshme (mund të gjeni shembuj nëse kërkoni në 
internet me fjalët kyçe si O.J. Simpson front page, Obama v. BP front page – ballina O.J.Simpson, Obama kundër BP 
ballinë). 

ARSIM QYTETAR / PIKËPAMJE TË NDRYSHME TË HISToRISË SË NJËJTË
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ARSIM QYTETAR / PIKËPAMJE TË NDRYSHME TË HISToRISË SË NJËJTË

FLETË PUNE

PIKËPAMJE TË NDRYSHME TË 
HISToRISË SË NJËJTË

Ushtrimi mund të bëhet edhe në mënyrën si vijon – ndajini nxënësit në grupe. Njëri grup është „grupi 
për dramë“ derisa grupet tjera janë „zyra mediatike“ nga gazeta të ndryshme të famshme. „Grupi për 
dramë“ le të interpretojë artikull në gazetë pa përdorur tinguj ose fjalë. Grupet nga „zyrat mediatike“ 
le të marrin shënime gjatë performancës. Secili grup nga „zyra mediatike“ mund të parashtrojë një 
pyetje. Secili grup nga „zyra mediatike“ shkruan lajm të mbështetur në performancën dhe e prezan-
tuan. Përfundoni me atë që „grupi për dramë“ sërish do ta interpretojë lajmin, këtë herë me tinguj 
dhe duke folur. Diskutoni për dallimet mes të gjitha lajmeve të prezantuara nga “zyrat mediatike” 
dhe ngjarja e vërtetë. 

Duke punuar në grup, krijoni lajm të bazuar në rezymenë që ju është dhënë. Lexoni rezymenë nga hulumtimi dhe shkru-
ani lajm prej 10 fjalive. 

Përkujtim – lajmi ka tri pjesë:  
•	 hyrje që përbëhet prej një deri dy fjali që përputhen me pyetjet e hapura: Kush, Çka, Ku, Kur, Pse, Si?
•	 Pjesa e mesme, që përbëhet nga elaborimi i përgjigjeve në pesë pyetjet e hapura dhe nga deklaratat e pjesë-

marrësve në ngjarjen (nxënës, mësimdhënës, drejtorë, prindër...)
•	 Pjesa e fundit që përbëhet prej informacioneve më pak relevante – për shembull, “Në të ardhmen do të zbatohet 

hulumtim plotësues”. Redaktorët e gazetave i shkurtojnë tekstet e lajmeve për të kursejnë në hapësirë me atë që 
i heqin paragrafët/fjalitë e fundit nga teksti. Kështu, vendosja e informacioneve më së paku të rëndësishme në 
fundin e informacionit e zvogëlon shansin që të humben informacionet e rëndësishme. 

Duhet t’i kushtohet vëmendje komponentëve vizuale të lajmit: 
•	 titull – konsiderohet se titulli duhet të ketë më së shumti 5 fjalë për të qenë i qartë, konciz dhe atraktiv. 
•	 fotografi – është e rekomandueshme që lajmi të përmbajë fotografi ose ilustrim që do ta prezantojë përmbajtjen 

në mënyrë vizuale

5 pyetje të hapura: Kush?, Çka?, Ku?, Kur?, Pse?, Si?

Elaborim i hollësishëm i 
5 pyetjeve të hapura

Informacione
plotësues 
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STEREoTIPA DHE 
PARAGJYKIME NË MEDIAT
E përshtatshme për: GJUHË ANGLEZE, ETIKË, SHKENCA SHOQËRORE, ARSIM QYTETAR, ARSIM MUZIKOR

FJALË KYÇE: media, stereotipa, paragjykime, muzikë

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 të japin përkufizim për stereotipat dhe paragjykimet me fokus në portretizimin e tyre në mediat 
•	 të analizojnë video klipe muzikore të muzikës së famshme për t’i vërejtur stereotipat dhe paragjykimet
•	 ta rrisin vetëdijen për mënyrën në të cilën stereotipat dhe paragjykimet në mediat ndikojnë në mendimin e dikujt 

për ndonjë individ

ÇFARË JU NEVoJITET: projektor, kompjuter

HAPA: 
Filloni mësimin me informimin e nxënësve për temën – stereotipa dhe paragjykime. Sqarojuni se të gjithë ne kemi ste-
reotipa dhe paragjykime që në të shumtën e rasteve formohen me edukimin, socializmin dhe mediat. Pyetni nxënësit 
nëse e dinë se çfarë janë stereotipat dhe paragjykimet. 

Pasi të përgjigjen, mund ta përdorni projektorin që t’ua tregoni përgjigjet si vijon që janë marrë nga burime shkencore. 

ARSIM QYTETAR /STEREoTIPA DHE PARAGJYKIME NË MEDIAT
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Stereotipat janë: 

•	 mendime dhe të menduarit të rrënjosura jofleksibile për temë të caktuar, pjesë të realitetit që 
përbëhet nga aktivitete njerëzore, që gradualisht bëhen qëndrime të ndjekura verbërisht për 
realitetin. (Laviq)

•	 qëndrim skematik dhe i njëanshëm ndaj një teme, individi të caktuar, diçkaje brenda kufijve të 
perceptimit njerëzor, në kombinim  me pranimin e mendimit të të tjerëve për këtë temë para se ta 
kontrollojmë personalisht. (Walter Lippmann)

•	 Konstruksione mendimesh që përmbajnë qëndrime të thjeshtuara dhe shpesh të shtrembëruara 
emocionalisht të realitetit që individi i pranon si rezultat i përvojave të tij personale dhe procesit 
të socializimit. (Mikullovski - Pomorski)

Paragjykimet janë: 

•	 Qëndrime dominuese negative për grup ose individ si dhe gjeneralisimi të paarsyeshme dhe të 
tepërta për ta. (Enciklopedia kombëtare kroate)

•	 qëndrime armiqësore ose negative për grup të dallueshëm të invididëve të bazuar vetëm në për-
katësinë e tyre ndaj atij grupi. (Aronskon, Villson, Akert)
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ARSIM QYTETAR/STEREoTIPA DHE PARAGJYKIME NË MEDIAT 

Pasi të përkufizoni se çfarë janë stereotipat dhe paragjykimet, thojuni nxënësve t’ju japin disa shembuj nga mjedisi i 
tyre personal. Shembujt mund t’i shkruajnë në fletën e punës. Pasi të përfundojnë detyrën, kërkoni shembuj plotësues 
që do t’i përdorni gjatë diskutimit.

Përkujtoni nxënësit se stereotipat mund të jenë edhe pozitivë dhe negativë, ndërsa paragjykimet janë gjithmonë nega-
tive.

Theksoni rolin e madh që mediat e kanë në formësimin e paragjykimeve dhe stereotipave, duke e zgjeruar në këtë 
mënyrë ndarjen mes grupeve të ndryshme shoqërore. Stereotipat janë të dukshëm në video klipet muzikore, spekta-
klet reale, filmat si dhe në programet informative. Stereotipat ekzistojnë në zhanre të ndryshme mediatike, kështu që 
nxënësve parashtrojuni pyetjet si vijon:

•	 Përshkruani portretizimin e personazheve kryesore - heronjve në filmat e aksionit.

•	 Përshkruani portretizimin e personazheve femërore në komeditë romantike.

•	 Përshkruani portretizimin e personazheve mashkullore në filmat e aksionit.

•	 Përshkruani portretizimin e pjesëmarrësve në spektaklet reale. 

•	 A janë portretet e përshkruara të sakta? 

Vazhdoni të informoni nxënësit se do të bëni një ushtrim që lidhet me stereotipat dhe paragjykimet. Ushtrimi bazohet 
në një spektakël të famshëm televiziv në të cilën shefi zgjedh të mbrojturin (Apprentice) e tij të ri duke eliminuar një 
kandidat në çdo episod. Nxënësit do të kenë rolin e shefit që do të përzgjedhë nxënësin e vet. Duhet të kërkojnë një indi-
vid që është inxhinier mekanik, që ka shkathtësi të mira komunikuese dhe që do t’u ndihmojë në ndërtimin e qyteteve 
në çdo planet në Rrugën e qumështit. Sipas kësaj, kandidati i përzgjedhur duhet të jetë i kualifikuar për punën dhe të 
posedojë shkathtësi komunikuese të nevojshme për t’ua sqaruar projektin jashtëtokësorëve.

Nxënësit le t’i shikojnë shtatë emrat në fletën e tyre të punës (pjesa 2). Menjëherë duhet të pushojnë një individ duke 
bazuar vetëm në emrat.
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MATERIALE DHE BURIME PLoTËSUESE: 
•	 Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, M. 2005. Social psychology. (Psikologjia sociale)

•	 Haralambos, M. 2002. Sociology: themes and perspectives. (Sociologji: tema dhe 

perspektiva)

•	 Giddens, A. 2007. Sociology (Sociologji)

Vazhdoni me shpalosjen e të dhënave të  nxënësit në hapa (për shembull, filloni me mbiemrin dhe vazhdoni me fotogra-
fitë e tyre dhe veçoritë dhe karakteristikat personale). Ruani kualifikimet e tyre profesionale si hap i fundit. Ushtrimi 
do të mund të dukej kështu: 

ARSIM QYTETAR /STEREoTIPA DHE PARAGJYKIME NË MEDIAT

Hapi 1: Ali Ivan Hajrudin Elena  (Pushoni një 
kandidat!) 

Hapi 2: Al-Fatousi Mariq Ahmetoviq Kostanovska (Pushoni një 
kandidat!)

Hapi 3: Fotografi të kandidatëve (Pushoni një 
kandidat!)

Hapi 4:  Karakteristika dhe veçori të kandidatëve – orientimi seksual, gjendja 
fizike, aftësi të mundshme të kufizuara (p.sh. handikap) 

(Pushoni një 
kandidat!)

Etj.

Me nxënësit kontrolloni se cilët kandidatët janë përzgjedhur për shkak të pamjes së tyre. Filloni diskutimin:

Cilin individ e përzgjodhët? Pse? 

A është udhëhequr përzgjedhja juaj nga ndonjë stereotip ose paragjykim të bazuar në veçoritë dhe karakteristikat e 
kandidatëve? E nga seksi i tyre? Pamja fizike? Aftësitë mendore? Orientimi seksual?

Cilat janë pasojat e mundshme të portretizimit të kandidatëve në këtë mënyrë?

Pse portretizimet e këtilla janë të gabuara?

Pse portretizimet e këtilla përdoren vazhdimisht në mediat?

Përfundoni mësimin duke rishikuar termat themelore që janë të lidhura me stereotipat dhe paragjykimet.
 

Mendjet tona kanë tendencë të thjeshtojnë tejmase, kështu që kjo është mënyra në të cilën 
shfaqen stereotipat - është e lehtë të etiketosh personalitetet dhe fenomenet shoqërore. 
Është problematike që të mos rishikojmë asnjëherë proceset tona të të menduarit dhe të 
mos e vërejmë pasqyrën e plotë për individin, ose edhe më keq, të bëjmë konkluzione të 
padrejta rreth tyre duke u bazuar në karakteristikat e tyre. 

Për më tepër, mund të diskutoni me nxënësit se si adoleshentët, gratë dhe burrat portretizo-
hen në revista të njohura që targetojnë njërën nga këto grupe.

Adaptoni këto emra sipas kontekstit tuaj shoqëror!
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ARSIM QYTETAR /STEREoTIPA DHE PARAGJYKIME NË MEDIA

FLETË PUNE PJESA 1

FLETË PUNE PJESA 2

STEREoTIPA DHE PARAGJYKIME NË 
MEDIA

STEREoTIPA DHE PARAGJYKIME NË 
MEDIA

Mendoni për stereotipat dhe paragjykimet që ekzistojnë në mjedisin tuaj. Shkruani shembuj në kolonën e parë dhe 
përmendini grupet ose individët e targetuar dhe si keni dëgjuar për këta stereotipa/paragjykime (media, familje, nga 
shoqëria, miqtë ...) në dy kolonat tjera.

Ja listë të shtatë personave. Pas çdo hapi, do të duhet të pushoni njërin prej tyre. Dëgjoni me shumë kujdes instruksio-
net e mësimdhënësit.

Ali Ivan Hajrudin David Adrijana Elena Lovro

Paragjykim ose stereotip Grupi i targetuar Si mësuat për këtë? 
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E përshtatshme për:  PUNË ME TUTORIN, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, 
SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK, INFORMATIKË DHE 
TEKNOLOGJI KOMPJUTERIKE, GJUHË ANGLEZE 

FJALË KYÇE: keqpërdorim, rrjete sociale 

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 të identifikojnë anë pozitive dhe negative të përdorimit të medias sociale 
•	 të rrisin vetëdijen për llojet e keqpërdorimit të rrjeteve sociale 
•	 të mësojnë se si të sillen në rast se bëhen viktimë e  

keqpërdorimit të rrjeteve sociale dhe si ta parandalojnë atë
           

ÇFARË JU DUHET:  kompjuter, fletë pune, lapsa kimikë

HAPA:
Filloni punëtorinë me atë që do t’i njoftoni nxënësit me temën e keqpërdorimit përmes internetit.  

•	 A keni profile në rrjetet sociale? 
•	 Pse e krijuat profilin?
•	 Si e kaloni kohën derisa jeni në rrjetet sociale? 
•	 A jeni ndjerë ndonjëherë keq derisa i keni përdorur rrjetet sociale?

Ndani nxënësit në grupe të vogla (numrin e grupeve përcaktojeni sipas numrit të nxënësve). Secili grup do ta ketë 
detyrën e njëjtë – të identifikojë anët pozitive dhe negative të përdorimit të rrjeteve sociale. Secilit grup ndajani 
gjysmën e parë të fletës së punës. Qëllimi i detyrës është që nxënësit të bëhen të vetëdijshëm se rrjetet sociale mund 
të jenë edhe argëtuese dhe shumë të rrezikshme në të njëjtën kohë. Nxënësit në fletën e punës le t’i shkruajnë shembujt 
personal. 
Gjatë detyrës, nxitini nxënësit të mendojnë për sa më shumë shembuj që munden që do t’i ilustrojnë edhe anët pozitive 
edhe ato negative të përdorimit të rrjeteve sociale. Kërkoni përfaqësues nga secili grup t’i prezantojë konkluzionet e 
grupit. Bëni rekapitulim të konkluzioneve të nxënësve. 
Qëllimi i detyrës së radhës është që të diskutohet për konceptin e keqpërdorimit të rrjeteve sociale. Kjo detyrë 
është shumë e rëndësishme për shkak se fëmijët shpesh nuk janë të vetëdijshëm se kanë qenë ose se mund të bëhen 
viktima të keqpërdorimit virtual. Detyra është e lidhur me shembujt e dhënë në ushtrimin paraprak, prandaj është e 
rëndësishme që të nxiten nxënësit të mendojnë për shembujt e keqpërdorimit dhe rreziqeve të tjera të përdorimit të 
rrjeteve sociale. 
Pyetjet e radhës do të mund t’ju ndihmonin, veçanërisht nëse përdoren lidhur me shembujt e dhënë në diskutimin 
paraprak: 
•	 Tani kur i diskutuam anët pozitive dhe negative të përdorimit të rrjeteve sociale, a ka ndonjë anë negative të 

lidhura me sjelljen e keqpërdorimit? 
•	 Emëroni llojet e keqpërdorimit të rrjeteve sociale!
•	 A njihni viktima të keqpërdorimit të rrjeteve sociale?

Më pas secilit grup jepjani pjesën e dytë të fletës së punës. Është me rëndësi që secili nga propozimet në detyrën të 
jetë i diskutuar me nxënësit dhe të jetë i sqaruar tërësisht. Për shembull, dukshmëria e secilës fotografi dhe albumit 
në mediat sociale mund të jetë e kufizuar me ndryshimin e opsionit për privatësi. Nëse nxënësit kujtojnë vetë këtë 
mënyrë të uljes së rrezikut, le të sqarojnë se si mund të bëhet kjo. Do të ishte e dobishme që kjo të punohet me kom-
pjuter. Nëse nuk ju kujtohet vetë, jepuni disa këshilla për privatësinë. 

BËJE FYTYREN TËNDE 
FYTYRË TË LUMTUR 

ARSIM QYTETAR/BËJE FYTYREN TËNDE FYTYRË TË LUMTUR
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Filloni fushatë ose garë për vepër artistike që do t’i promovojë dhe nxisë 
porositë pozitive dhe do t’i jetë e dobishme bashkësisë. 

Kjo punëtori mund të përdoret edhe 
për të folur për përdorimin e sigurt 

të internetit /smartfonëve.

Find good examples of documen-
tary or movie that shows dangers 

of social media and/or raise 
awareness about the issue.
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ARSIM QYTETAR / BËJE FYTYREN TËNDE FYTYRË TË LUMTUR

Përkujtohuni në të gjitha anët pozitive 
nga përdorimi i rrjeteve sociale dhe 
shkruajini këtu!

Përkujtohuni në të gjitha anët negative 
nga përdorimi i rrjeteve sociale dhe 
shkruajini këtu!

Mendoni për mënyrat në të cilat mund t’i përmirësojmë anët negative nga përdorimi i rrjeteve sociale dhe të mbrohemi 
nga keqpërdorimi i rrjeteve sociale. Shkruajini shembujt tuaj.

FLETË PUNE

BËJE FYTYREN  
TËNDE FYTYRË TË LUMTUR
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FLUTURIM I SIGURT NË 
BoTËN KIBERNETIKE 

ARSIM QYTETAR / FLUTURIM I SIGURT NË BoTËN KIBERNETIKE 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, ARSIM PERSONAL, SOCIAL, SHËNDETËSOR DHE EKONOMIK, 
INFORMATIKË DHE TEKNOLOGJI KOMPJUTERIKE, GJUHË ANGLEZE 

FJALË KYÇE: sajberdhunë, internet, dhunë

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 t’i parashikojnë pasojat nga keqpërdorimi përmes internetit 
•	 të përballen me sajberdhunën
•	 të dënojnë sjelljen joadekuate në rrjetet sociale.

ÇFARË JU NEVoJITET:  letër në A3 format, fllomaster, fletë pune

HAPA: 
Nxënësit le të japin ide dhe akuza për rëndësinë e termit sajberdhunë. Nëse nuk janë të njoftuar me termin, përdorni 
sqarimet e dhëna më poshtë. Jepuni nxënësve letër në A3 format dhe ndajini në grupe, secili grup le të vizatojë revistë 
ilustruese që do ta sqarojë sajberdhunën. Fokusi është në pasojat negative dhe mënyrat në të cilat mund t’i paranda-
lojmë. Filloni diskutim. 

Aktiviteti i radhës kërkon përgatitje të detajuar edhe nga mësimdhënësit edhe nga nxënësit. Propozohet ora paraprake 
(ose më shumë orë paraprake) të përdoren për shqyrtimin e metodës së forum-teatrit. Kërkoni literaturë relevante në 
internet, ose mendoni për mundësinë që të merrni pjesë në punëtori ose seminar për këtë metodë. Pasi që nxënësit do 
të mësojnë për teatrin e forumit dhe rregullat e tij, le të përgatisin prezantim për këtë leksion. 

Përdoreni teksti mbrapa për informacione plotësuese për sajberdhunën. Ndajuani fletët e punës nxënësve. Pasi ta 
lexojnë përrallën, lutini të mendojnë për të dhe t’i shënojnë ndjenjat dhe motivacionet e pjesëmarrësve siç u duken 
atyre. Nxënësve ndajuni role dhe skena (propozohet që gjatë orës paraprake të ndani kohë për të përzgjedhur nxënës 
që janë të gatshëm të aktrojnë në skenë). Nxënësve jepuni instruksione që të përpilojnë vetë zgjidhje të dëshiruara dhe 
t’i prezantojnë në skenë. 

Qëllimi forum teatrit është që publiku të ndihmojë që të zgjidhen problemet 
e prezantuara në skenën – secili anëtar i publikut mund ta ndërpresë dramën 
me ngritjen e dorës dhe të propozojë në çfarë drejtimi të zhvillohet veprimi 
në skenë në mënyrë që të arrihet zgjidhja e dëshiruar; në mënyrë që ta bëjnë 
këtë ata mund edhe të marrin përsipër ndonjërin prej roleve. 
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Sqaroni ndjenjat e pjesëmarrësve në situatat si vijon: 

1. Iva ishte e tronditur kur u paralajmërua në Tik-Tok profilin e saj: Marku ka shpërndarë video ku shfaqet edhe 
ajo, dhe e ka shënuar. Ajo nuk e ka ditur se e regjistrojnë dhe asnjëherë nuk do të kishte lejuar që kjo video të 
shpërndahet onlajn. Para se të mund të bënte çfarëdo rreth kësaj, Iva tashmë ka marrë shumë komente, prej 
të cilave disa janë të pakëndshme. Sipas mendimit të Markut, videoja ka qenë kull dhe ai ka injoruar tërësisht 
kërkesën e Ivas që ta largojë atë.

IVA:

MARK:

TË TJERËT:

2. Marija gjithmonë ka qenë e turpshme dhe e ka pasur vështirë të formojë miqësi. Pasi është transferuar në 
shkollë të re, fillimisht është pranuar ngrohtë nga grupi i vajzave. Ka menduar se përfundimisht ka miq të rinj, 
por së shpejti ka filluar të marrë porosi të pahijshme në Whats App. Individi që ia ka dërguar porositë siç duket 
ka ditur shumë për të. Disa ditë më vonë, ka mësuar se kush e ka shqetësuar pasi i ka lexuar komentet në Murin 
e njërës prej mikeve të saj të reja. 

MARIA:

VAJZAT:

INFoRMACIoNE PLoTËSUESE: 

Disa shembuj për sajberdhunë janë:

•	 porosi joadekuate/të pahijshme 
•	 shpërndarje të komenteve dhe fotografive joadekuate
•	 tallje onlajn
•	 injorim onlajn
•	 shënim të fotografive të tjera joadekuate/të pahijshme në rrjetet sociale 
•	 diskutime joadekuate 

Dallime mes sajberdhunës dhe dhunës në jetën e vërtetë 

•	 dhunuesi ndjen se mund të mbetet anonim
•	 mund të ndodhë në çdo kohë dhe vështirë mund të evitohet
•	 përmbajtja e ndarë në grupe ose forume publike mund të prekë deri te publiku i madh dhe të jetë e pamundshme 

që të largohet

Çfarë mund të ndërmerret?

•	 të kihet kujdes gjatë shpërndarjes së çfarëdo përmbajtje onlajn (mund të bëhet e përhershme, ndërsa ne humbim 
kontrollin mbi të)

•	 asnjëherë mos u hakmerrni dhe mos u përgjigjni
•	 bllokojini dhunuesit dhe përshtatini opsionet e sigurisë të rrjetit
•	 denonconi dhunën te ofruesit përkatës onlajn të shërbimit 
•	 mblidhni të gjitha dëshmitë – mos i fshini porositë, e-postën dhe bisedat në rrjetet sociale 
•	 flisni me një të rritur të cilit i besoni - anëtar i familjes, mik, mësimdhënës...

ARSIM QYTETAR / FLUTURIM I SIGURT NË BoTËN KIBERNETIKE 

FLETË PUNE

FLUTURIM I SIGURT NË BoTËN 
KIBERNETIKE 
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SHKoLLË E QËNDRUESHME

ARSIM QYTETAR / SHKoLLË E QËNDRUESHME
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

E përshtatshme për: GJEOGRAFI, SHKENCA, PUNË ME TUTORIN, ARSIM QYTETAR, ETIKË

FJALË KYÇE: zhvillim i qëndrueshëm, sektor publik, sektor i biznesit, sektori qytetar  

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 ta sqarojnë qëllimin e zhvillimit të qëndrueshëm
•	 t’i shqyrtojnë pasojat e eksploatimit tepër të madh të resurseve 
•	 të planifikojnë aktivitete të sektorëve të përfshirë në zhvillimin e qëndrueshëm
•	 të propozojnë eko-projekt vullnetar

ÇFARË JU NEVoJITET:  tabelë e bardhë ose letër për prezantime, fletë pune për nxënësit dhe mësimdhënësit, lapsa, 
kompjuter, projektor, video në Youtube “About sustainable development” (3a zhvillimin e qëndrueshëm). 

HAPA:
Lutini gjysmën e nxënësve që ta braktisin klasën. Por, ata që kanë mbetur tregojuni ta sqarojnë zhvillimin e qëndrue-
shëm me pantonimë të nxënësve që kanë dalë. Ata nuk duhet të përdorin kurrfarë veglash dhe ta përdorin vetëm 
trupin e tyre. Tani ftojini të gjithë nxënësit në klasë dhe lutini të mos fillojnë kurrfarë aktiviteti derisa nuk thoni “Fillo!”. 
Theksoni se do të punojnë në çifte. 

Pas pantonimës, jepni hyrje: 

•	 A keni lexuar ose keni dëgjuar para do kohë për eksploatimin e tepërt të resurseve natyrore? 
•	 Cilët hapa ndërmerren në mënyrë që kjo të parandalohet? 
•	 Cilat janë pasojat e këtij eksploatimi tepër të madh? 

Gjeni video në Youtube që e sqaron konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm në mënyrë koncize. 

Pas shikimit të videos, komentoni me nxënësit në mënyrë që të siguroheni se të gjithë e kanë kuptuar poentën e zhvi-
llimit të qëndrueshëm. Ka tekst të shkurtër në fletën e punës për konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm në mënyrë që 
mësimdhënësit ta kenë më të lehtë për ta organizuar diskutimin me nxënësit. 

Nxënësve sqarojuani rëndësinë e sektorëve të përfshirë në zhvillimin e qëndrueshëm: biznes sektorin dhe sektorin 
qytetar. Detyra e radhës i ndan nxënësit në tri grupe (sektore). Nxënësit do të duhet të planifikojnë projekt vullnetar 
ekologjik në shkollën ose fqinjësinë e tyre. 

Në fund, secili grup e prezanton punën e vet. 

Detyra për detyrë kreative të shtëpisë 
merr shembull nga Kroacia. Gjeni shembuj 

interesantë për sipërmarrësi të përgjegjshme 
shoqërore në shtetin tuaj ose bashkësinë 

lokale dhe tregojuani nxënësve.
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ARSIM QYTETAR /SHKoLLË E QËNDRUESHME

ZHVILLIM I QËNDRUESHËM

Zhvillim i qëndrueshëm është parimi organizativ i përmbushjes së qëllimeve të zhvillimit njerëzor derisa 
njëherësh ruhet mundësia e sistemeve të natyrshme për t’i siguruar resurset natyrore dhe shërbimet e 
ekosistemit nga të cilat varen ekonomia dhe shoqëria. Ndryshimet klimatike, ndodhja e shpeshtë e kata-
strofave natyrore, shpenzimi i resurseve natyrore, humbja e diversitetit biologjik dhe përhapja e varfërisë 
janë vetëm disa nga sfidat me të cilat në këtë moment përballet njerëzimi, ndërsa do të bëhen edhe më 
relevante në vitet e ardhshme. Në mënyrë që të përballemi me këto sfida, „zhvillimi i qëndrueshëm u bë 
mjet global për të shprehur nevojën e braktisjes së modeleve dominuese të sotme të zhvillimit, që janë të 
papranueshme për gjetjen e balancit mes nevojave të njerëzve dhe të planetit“ (UNESKO, 2009.6)

(...) Një përkufizim i mirënjohur e shikon zhvillimin e qëndrueshëm si zhvillim që përmbushë nevojat e të 
tanishmes pa cenuar mundësinë e gjeneratave të ardhshme për t’i plotësuar nevojat e të tanishme pa 
cenuar mundësinë e gjeneratave të ardhshme për t’i plotësuar nevojat personale. Misioni botëror për 
mjedis jetësor e krijoi këtë përkufizim në dokumentin “Ardhmëria jonë e përbashkët”, (v. 1987), që e thek-
son të menduarit për ndikimin shumëvjeçar të vendimeve tona dhe përgjegjësisë sonë ndaj bashkësisë 
sonë dhe gjeneratave të ardhshme. 

Burimi:  
Bajkuša, Mario. 2012. Održivost u školama, održivost u društvu – Sažetak s preporukama.

Zagreb, Forum për liri në arsimin

DETYRË KREATIVE SHTËPIE  

Të dashur nxënës, 
Mësoni më shumë për organizimin social të quajtur Humana Nova nga Çakoveci (Kroaci), që është kooperativë sociale 
që nxitë punësim të personave me nevoja të posaçme dhe persona të tjerë të përjashtuar social dhe merret me prod-
himin dhe shitjen e produkteve cilësore dhe novatore të tekstilit (veshje dhe produkte të tjera) të bëra nga materiale 
ekologjike dhe të ricikluara. Përkthimi në gjuhën angleze është i arritshëm në linkun si vijon: https://www.humananova.
org/en/home/.

Bëni afishe për sipërmarrësi të përgjegjshme shoqërore dhe ekspozojeni në vend të dalluar në shkollën tuaj. 

FLETË PUNE

SHKoLLË E QËNDRUESHME
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QËLLIME GLoBALE 
PËR ZHVILLIM TË 
QËNDRUESHËM

ARSIM QYTETAR/QËLLIME GLoBALE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

E përshtatshme për:  ARSIM QYTETAR, GJEOGRAFI, SHKENCA SHOQËRORE, GJUHË ANGLEZE 

FJALË KYÇE: zhvillim global, qëllime të qëndrueshme 

NXËNËSIT Do TË MUND: 
•	 Të sqarojnë se çfarë janë qëllimet globale në kontekst të zhvillimit të qëndrueshëm, meqë janë të rëndësishme 

dhe meqë u janë të rëndësishme atyre.

ÇFARË JU NEVoJITET:  fletët e punës 1, 2 dhe 3

PËRGATITJE: Nëse është e mundshme, shkruajini ose shfaqini në projektor qëllimet globale nga fleta e 
punës 1 para gjithë klasës. Gjithashtu, kopjoni fletët e punës 2 dhe 3 si materiale plotësuese për ju dhe/
ose nxënësit tuaj. Nga linku si vijon ndërmerrni sa më shumë informacione dhe burime plotësuese: https://
worldslargestlesson.globalgoals.org/. 
Shkruajeni pyetjen si vijon: Cilat janë problemet më të mëdha me të cilat përballet njerëzimi në botë 
sot? Më pas përgatitni gjashtë lokalitete të ndryshme në klasë që do të mbulojnë tema të ndryshme nga 
qëllimet globale (fletë pune 2). Shfaqni informacione të ndryshme në mënyrë që nxënësit t’i njoftojmë me 
qëllime globale – histori personale, studime, raste, fotografi, grafikone, etj. Informacionet mund të hasen 
në linkun më sipër. 

HYRJE ALTERNATIVE: 
1. Ndoshta është më mirë që disa nga nxënësit së pari të mendojnë për problemet në shtetin personal, 
e më pas atë ta zgjerojnë në pjesën e mbetur të botës. Me nxënësit më të rinj mund të fokusoheni në 
identifikimin e tre prej pesë problemeve dhe më pas t’u thoni të mendojnë për këto probleme sikur ata të 
jenë president/kryeministër.
2. Në klasë, shfaqni gjashtë fotografi që e paraqesin temën e disa qëllimeve globale (gjejini në https://
worldslargestlesson.globalgoals.org/) dhe tregojuni nxënësve të shëtisin, t’i shqyrtojnë fotografitë dhe 
të vendosin se cila fotografi cilit qëllim global i përshtatet. Më pas ata mund të ndalen pranë fotografisë 
për të cilën konsiderojnë se ka të bëjë me problemin më të madh/më serioz. E sqarojnë përzgjedhjen e 
tyre. Pasi që t’i dëgjojnë të gjitha akuzat, ata mund t’i ndërrojnë grupet/pozicionet nëse dëgjojnë argu-
mente bindëse në favor të ndonjë problemi tjetër. 
3. Përdorni fletën e punës 3 që përmend disa nga problemet dhe lutini nxënësit që t’i rrethojnë ato që 
i konsiderojnë më të rëndësishme. Ky aktivitet mund të punohet në tri nivele – bashkësia lokale, shteti, 
bota – dhe më pas të bëhet krahasim nëse ka dallim në përzgjedhjet e tyre në nivele 
të ndryshme. 

HAPA: 
Derisa hyjnë në klasë, nxënësit në tabelën duhet të shikojnë pyetjen si vijon në tabelën: Cilat janë problemet më të 
mëdha me të cilat përballet njerëzimi në botë sot? Ndajini në çifte dhe thojuni të tentojnë të përgjigjen në këtë. Nëse 
duan, përgjigjet mund t’i shënojnë, e pas disa minutash ata mund t’i ndajnë përgjigjet e tyre edhe me të tjerët nga grupi. 
Është e mundshme t’u nevojitet mbështetje plotësuese për t’i shqyrtuar problemet nga perspektiva e ndryshme dhe në 
përpjekjet për të shqyrtuar “pasqyrën e madhe” 
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ARSIM QYTETAR / QËLLIME GLoBALE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM

Sa probleme identifikuan nxënësit? Krahasojini listat e tyre me qëllimet globale që mund t’ua ndani (fletë pune 1). 
Theksoni ato që përputhen. Më pas mund të elaboroni në mënyrë plotësuese pse disa nga problemet morën mirënjohje, 
e disa jo. 

A kishte disa qëllime që askush nuk i konsideronte për problem? Nëse përgjigjja është po, pyetni nxënësit pse men-
dojnë se janë vendosur këto qëllime. 

Nxënësit mund të shikojnë videon The World’s Largest Lesson 2016 – with thanks to Sir Ken Robinson and EmmaWatson 
(Mësimi më i madh i botës në v. 2016 – me falënderim për Ser Ken Robinzon dhe Ema Votson) – në ekran të madh së 
bashku ose në smartfone/tableta në grupe. Videon mund ta gjeni në internet (https://vimeo.com/178464378 ).
Lexoni revistave ilustruese është edhe një aktivitet individual. Revistat ilustruese mund të hasen në linkun si vijon: 
https://developmenteducation.ie/resource/the-worlds-largest-lesson/.

Pse këto probleme janë aq serioze? Në mënyrë që kësaj pyetjeje të mund të japin përgjigje, nxënësit duhet t’i vizitojnë 
stacionet (kënde në klasë) të vendosura paraprakisht në mënyrë që të thellojnë diturinë dhe të kuptuarit e tyre. Kanë 
nga 4 minuta për secilin stacion dhe mund të jepni sinjal se kur është koha për ndryshimin e stacioneve. 
Derisa jeni në ndonjërin prej stacioneve, secili grup duhet të shkruajë së paku nga një fakt befasues. Gjithashtu, duhet 
të përzgjedhin diçka për çfarë do të donin të mësojnë më shumë, që mund të bëhet në punëtori të ardhshme ose në 
shtëpi. 

Në mënyrë alternativ, për secilin prej stacioneve mund të përgatisni edhe një set të pyetjeve (varësisht 
nga burimet për secilën temë) të cilave nxënësit duhet t’u përgjigjen. Nëse keni hapësirë dhe kohë 
të kufizuar, nxënësve mund t’u jepni përshkrime të shkurtra për disa nga problemet dhe Qëllimet që 
tentojnë t’i zgjidhin. Lutini t’i lexojnë qëllimet dhe të vendosin se cilat nga Qëllimet do t’u ndihmojnë 
ta zgjidhin problemin. Për këtë aktivitet, shfrytëzoni Broshurën për qëllimet globale të adaptuara për 
fëmijë, që mund ta gjeni në linkun e mësipërm. 

Pasi të kalojnë në të gjashtë stacionet, ata vendosin se cili është qëllimi më i rëndësishëm dhe si është i ndërlidhur me 
të tjerët. Ata mund të shkruajnë nga disa fjali për përzgjedhjen e tyre duke i përdorur informacionet që i kanë mësuar 
derisa kanë qenë në stacionet. 

Nëse kohën e keni të kufizuar, nxënësit mund ta bëjnë këtë për detyrë shtëpie. Si aktivitet plotësues, mund 
t’i presin qëllimet nga fleta e punës 1 dhe t’i rendisim, duke vendosur se cila prej tyre është më e rëndësishme. 
Gjithashtu mund të krijojnë diagram që do t’i tregojë lidhjet dhe varshmëritë e ndërsjella mes qëllimeve indi-
viduale (me përdorimin e shigjetave ose ndonjë mënyrë tjetër kreative). 

Në fund, kërkoni nga nxënësit të shkruajnë disa fjali për qëndrimet e tyre për Qëllimet globale dhe çfarë do të thonë ato 
për ta. Fjalinë niseni: “Qëllimet globale janë të rëndësishme për arsye se...”ose jepuni detyrë të shkruajnë titull ose hyrje 
të artikullit në gazetë ose në tuiter të kërkojnë @theglobalgoals #globalgoals. 

Si mësimdhënës, e keni fuqinë për të orientuar energjinë e tyre pozitive dhe mund t’u ndihmoni të besojnë se nuk janë 
të pafuqishëm, se ndryshimet janë të mundshme dhe se ato mund të jenë pararendës të kësaj rruge. 

BURIM PLoTËSUES: 

http://www.dfcworld.com/SITE

Faqe  2



ARSIM QYTETAR / QËLLIME GLoBALE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM
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BOTË PA VARFËRI 

BARAZI QË NGA 
LINDJA  

INDUSTRI, 
INOVACIONE DHE 
INFRASTUKTURË 

MBROJTJE 
KLIMATIKE 

PARTNERITET PËR 
PËRMBUSHJEN  E 
QËLLIMEVE 

RUAJTJE TË UJËRAVE 
BOTËRORE 

RUAJTJE TË JETËS NË 
TOKË 

PAQE, DREJTËSI DHE 
PAQE, INSTITUCIONE 
TË FUQISHME 

ZVOGËLIM TË 
PABARAZISË  

QYTETE DHE 
BASHKËSI TË 
QËNDRUESHME  

KONSUM DHE 
PRODHIMTARI E 
QËNDRUESHME  

UJË TË PIJSHËM DHE 
KUSHTE SANITARE 

ENERGJI E 
ARRITSHME DHE E 
PASTËR 

PUNË DINJITOZE DHE 
RRITJE EKONOMIKE  

BOTË PA URI  MBROJTJE 
SHËNDETËSORE 
FALAS

ARSIM CILËSOR
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PRoBLEME ME TË CILAT NJERËZIT PËRBALLEN SoT: 

•	 varfëri
•	 pabarazi mes shteteve 
•	 uri
•	 shëndet i keq dhe sëmundje 
•	 ujë i ndotur 
•	 kushte të këqija sanitare 
•	 arsim i keq – disa fëmijë nuk mund të shkojnë në 

shkollë 
•	 paga të ulëta dhe papunësi 
•	 rritje e ngadalshme ekonomike – shtetet nuk fitojnë 

mjaftueshëm për gjithçka që u nevojitet qytetarëve 
•	 pabarazi gjinore – burrat dhe gratë nuk janë të 

trajtuara në mënyrë të pabarabartë dhe nuk i marrin 
mundësitë e njëjta

•	 luftë, konflikte dhe jostabilitet 
•	 njerëzit nuk ndjehen të sigurt 
•	 dhunë mes njerëzve 
•	 korrupsion dhe padrejtësi

•	 çrregullim të drejtave të njeriut
•	 energji e pamjaftueshme për sigurimin e jetës së 

rehatshme për të gjithë 
•	 infrastrukturë e keqe, teknologji e zhvilluar në 

mënyrë të pamjaftueshme dhe komunikime 
•	 qytete të pasigurta 
•	 qytete të paqëndrueshme që konsumojnë më 

shumë sesa që bota mund të prodhojë 
•	 eksploatim i tepërt i resurseve dhe riciklim i 

pamjaftueshëm 
•	 ndryshime klimatike 
•	 oqeane dhe dete të ndotura 
•	 vendbanime të shkatërruara 
•	 qasje e kufizuar në teknologji, smartfonë dhe 

kompjuterë të shtrenjtë
•	 njerëzit më nuk ndjehen të sigurtë
•	 rritje e popullatës 
•	 peshë e tepërt trupore 
•	 racizëm 
•	 dezintegrim të bashkësive 

HULUMTIM I QËLLIMEVE GLoBALE

EMRI I STACIoNIT (KËNDIT) QËLLIME 

Varfëri 1. nuk ka varfëri
10. pabarazi e zvogëluar

Shëndet dhe mirëqenie 2. uria zero
3. shëndet i mirë dhe mirëqenie 
6. ujë i pastër dhe kushte sanitare 

Arsim, shkathtësi, punësim 4. arsim cilësor
8. punë të denjë dhe rritje ekonomike

Botë korrekte dhe e sigurt 5. barazi gjinore
16. paqe, drejtësi dhe institucione të fuqishme 

Mirëmbajtje 7. energji e arritshme dhe e pastër 
9. industri, inovacion dhe infrastrukturë 
11. qytete dhe bashkësi të mirëmbajtura 
12. konsum dhe prodhimtari të përgjegjshme 
17. partneritet për qëllimet 

Mjedis jetësor 13. aksion klimatik 
14. jetë nën ujë 
15. jeta në tokë

FLETË PUNE 2

FLETË PUNE 3

ARSIM QYTETAR / QËLLIME GLoBALE PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM
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PROJEKTE VULLNETARE/LE TË FILLOJË ME MUA 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LE TË FILLOJË ME MUA 
E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, ETIKË, MËSIM FETAR, ARSIM QYTETAR

FJALË KYÇE:  përvojë pozitive, vibracione të mira, vepra të mira

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 t’i shprehin karakteristikat pozitive që i nxisin njerëzit të bëjnë vepra të mira 
•	 të dallojnë fuqinë e tyre personale për fillimin e ndryshimit në jetën e përditshme 
•	 të japin argumente për angazhimin shoqëror 

ÇFARË JU NEVOJITET: kompjuter, projektor, fletë pune

HAPA: 
Bashkë me nxënësit bëni një rreth duke u mbajtur për dore. Sqaroni se tani do të dërgoni dallgë të vibracioneve të mira 
që ata do të duhet ta dërgojnë më tutje (lëvizni duart sikur dallga të ketë hyrë në dorën tuaj të djathtë, ka kaluar nëpër 
supet tuaja dhe ka vazhduar të lëvizë nëpër dorën tuaj të majtë; nxënësit pranë jush atëherë e pranon dallgën dhe vazh-
don ta ridërgojë në mënyrë të njëjtë). Tani ndajini në grupe nga pesë veta. Në grupe nxënësit duhet të mendojnë se cilat 
veçori të karakterit janë të nevojshme për bërjen e veprave të mira (në kontekst të filantropisë dhe humanitetit). Ata 
duhet përgjigjet e tyre t’i shkruajnë në fletë letre dhe më pas përfaqësuesi i grupit mund të diskutojë për çfarë kanë dis-
kutuar në secilin grup. Duhet të jeni të gatshëm që nxënësit (veçanërisht më të rriturit) do të përmendin karakteristika 
që konsiderohen të dëshirueshme në shoqërinë e sotme, e që jo gjithmonë janë mirësia, humaniteti, ndjeshmëria, etj. 
Shfrytëzoni këtë mundësi në mënyrë që t’ua tërhiqni vëmendjen kontradiktave të këtilla në shoqërinë tonë. 

Më pas sqarojuni nxënësve se detyra e tyre e radhës është që të kujtojnë njërin prej veprimeve (ose  fjalëve të thëna) të 
tyre që i kanë ndihmuar një individi tjetër. Pyetni nëse u kujtohet se si janë ndier më pas. Jepuni disa minuta që t’i shëno-
jnë mendimet dhe ndjenjat e tyre. Më pas, inkurajoni disa nxënës që t’i ndajnë përvojat e tyre pozitive me të tjerët. 
Mësoni se a mendojnë se kanë nxitur vepra të mira me atë që edhe vetë kanë bërë diçka të mirë? A mendojnë se veprat 
e mira mund të përhapen si vibracione të mira nga aktiviteti i parë? Nxitni diskutim të shkurtër. 

Pas diskutimit, tregojuni videon me titull „Life Vest Inside – Kindness Boomerang – One Day” (http://www.youtube.
com/watch?v=nwAYpLVyeFU ) (Brez i brendshëm shpëtimi – Bumerang i mirësisë – Një ditë)

PYETJE PËR DISKUTIM:
•	 Çfarë mësuat nga kjo video?
•	 A mendoni se është i mundshëm reagimi i këtillë zinxhir? 
•	 Si do të reagoni nëse individi pranë jush bie? 
•	 A e shikojmë gjithmonë mundësinë për t’u ndihmuar të tjerëve, të bëjmë diçka të mirë? 
•	 A keni përjetuar ndonjëherë diçka pozitive ngjashëm me atë që e shikuat në videon? 
•	 A jemi të gatshëm të fillojmë të sillemi në këtë mënyrë? 
•	 Çfarë është më e keqja që mund të ndodhë nëse individi për të cilin kemi bërë diçka të mirë nuk vazhdon të bëjë 

vepra të mira? 

Në fund, ndani fletët e punës. 

PROPOZIM PËR AKTIVITETE PLOTËSUESE: Propozojuni nxënësve të shikojnë (ose ju mund të shikoni me ta) film nga 
regjisorja Mimi Leder: Dërgo më tutje, v. 2000 (Pay it forward) Gjatë ndonjërit nga orët e ardhshme mund të komentoni 
për atë që e kanë parë. Le të mendojnë për atë se si ata mund ta fillojnë ndryshimin dhe t’i nxisin planifikimin dhe reali-
zimin e ideve. 

Çdo individ është përgjegjës për 
sjelljen personale, dhe detyra jonë 
është që të të tentojmë sa mundemi 
më mirë ta fillojmë ndryshimin



FLETË PUNE
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Dallgët nxorën miliona yje të detit në breg gjatë natës. Duke mos qenë në gjendje të kthehen në det, yjet e detit 
vdisnin ngadalë. Një grua shkonte pranë bregut dhe ngadalë, një nga një, filloi t’i kthejë yjet e detit në det. Disa 

njerëz kaluan pranë saj dhe e pyetën: 

„Çfarë bën, grua e mirë?”
„I kthej këto yje të detit në det”.

„Kot mundohesh, meqë nuk do të mund t’u ndihmosh të gjithë atyre”. 
„Do t’u ndihmoj atyre që do t’i kthej” – u përgjigj gruaja dhe vazhdoi t’i kthejë yjet e detit në det. 

Burimi:
Bognar, L.; Ništ, M.; Tonković, Lj. (2004) Miroljupci: priručnik mirovnog odgoja. Osijek: Centar za mir, nenasilje iljud-
ska prava, Edukacijska kuća (Paqedashës, doracak për edukim paqësor, Qendra për paqe, jodhunë dhe të drejtat e 
njeriut)

1. Kush vendosi të ndërmarrë diçka në këtë histori? 

2. Kush rrinte anash dhe nuk bëri asgjë? 

3. Kujt i duhej ndihmë?

Cilat janë yjet e detit në rrethimin tuaj? Cilët janë personat të cilëve mund t’u ndihmoni, por si edhe njerëzit në 
historinë, përzgjidhni të mos bëni asgjë për shkak se mendoni se nuk mund të ndihmoni? 

Mendoni për mënyrat në të cilat do të mund të ndihmonit. 

Bëhuni anëtar aktiv i shoqërisë dhe mos i injoroni problemet e njerëzve të tjerë për arsye se asnjëherë nuk e dini 
nëse edhe ju ndonjë ditë do të jeni një nga yjet e detit. 

A do të donit t’i ndihmoni dikujt, dikë ta bëni të lumtur ose t’ia zbukuroni ditën? Me bërjen e gjërave të vogla dhe 
investimit të vetëm pak kohë dhe mund, dikujt mund t’ia bëni më lehtë. Mendoni nëse në fqinjësinë tuaj ka ndonjë 
nxënës, ndonjë person më i moshuar ose dikush tjetër që ka nevojë për ndihmë, dhe nëse ka diçka që do të mund ta 
bënit për ta. Filloni ndryshimin! Mësoni, përfshihuni, le të fillojë me ju!
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NDRYSHOJ BOTËN
E përshtatshme për: GJUHË ANGLEZE, ARSIM MUZIKOR, PUNË ME TUTORIN, ARSIM QYTETAR 

FJALË KYÇE: ndryshim, aktivitet shoqëror

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të mësojnë se si ta bëjnë botën vend më të mirë
•	 të dallojnë se si të gjithë njerëzit mund ta fillojnë ndryshimin
•	 t’i nxisin njerëzit rreth tyre që të mendojnë.

ÇFARË JU NEVOJITET: kompjuter, projektor, fletë e madhe e letrës, fleta pune

HAPA:
Në fillim të mësimit, pyetni nxënësit: A mund ta ndryshoni botën? Pas diskutimit të shkurtër, dëgjoni këngën E presim 
botën të ndryshohet nga Xhon Maer (John Mayer, Waiting on the World to Change). 

Ndani fletët e punës në mënyrë që nxënësit të mund ta ndjekin tekstin.

Filloni diskutim me këto pyetje: 
Për çfarë është kënga? Detyra e tyre është që me fjalë të tyre të bëjnë rezymenë e porosisë së këngëtarit në çdo 
strofë. Jepuni 10 minuta për këtë aktivitet. 

Më pas ndajini në grupe me nga pesë vetë. Secili grup i nevojiten fletë të letrës me rrotullim (flipchart) ku së pari do 
të vizatojnë siluetë në pasqyrë dhe më pas reflektimin e tyre në situata ku ndryshojnë diçka në mjedisin e tyre dhe në 
botë. Ata duhet të përgatisin prezantim nga vetvetja në pasqyrën si shembull i mirë për njerëzit tjerë. Përpilimet e tyre 
mund t’i vendosni në vend të theksuar në klasë. 

Pasi që të gjithë nxënësit do të përfundojnë me prezantimet e tyre, mund të fillojnë të mendojnë për plan që do ta 
shndërrojë reflektimin në pasqyrë në realitet dhe në këtë mënyrë do t’i nxisë edhe të tjerët të ndryshohen. 
Në fund, ndërlidhni porosinë e kësaj kënge me citatin e Mahatma Gandit: Ju bëhuni ndryshimi që dëshironi ta shikoni 
në botën. 

Çfarë do të thotë ky citat? Si mund të ndërlidhim këtë me aktivitetin që e punuam në orën? 

Për motivim plotësues, propozojmë ta shikoni vid-
eon „Adéu, Barcelona!“ (https://www.youtube.com/

watch?v=zEpo4gExLT8) që shërben si motivim i mirë për 
fillimin e ndryshimit dhe ngritjen e vetëdijes se nevojitet 

shumë pak në mënyrë që dikujt t’ia përmirësosh orën, ditën, 
ose ndoshta edhe jetën. 
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Waiting On The World To Change by John Mayer

Me and all my friends
We’re all misunderstood

They say we stand for nothing and
There’s no way we ever could

Now we see everything that’s going wrong
With the world and those who lead it

We just feel like we don’t have the means
To rise above and beat it

So we keep waiting (waiting)
Waiting on the world to change

We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

It’s hard to beat the system
When we’re standing at a distance

So we keep waiting (waiting)
Waiting on the world to change

Now if we had the power
To bring our neighbors home from war

They would have never missed a Christmas
No more ribbons on their door

And when you trust your television
What you get is what you got

Cause when they own the information, oh
They can bend it all they want

That’s why we’re waiting (waiting)
Waiting on the world to change

We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

It’s not that we don’t care
We just know that the fight ain’t fair

So we keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

And we’re still waiting (waiting)
Waiting on the world to change

We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

One day our generation
Is gonna rule the population

So we keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

Now we keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change
Waiting on the world to change
Waiting on the world to change
Waiting on the world to change

(Presim botën që të ndryshohet nga Xhon Maer)

(Unë dhe të gjithë miqtë e mi)
(Nuk jemi të kuptuar drejt)

(Thonë nuk angazhohemi për asgjë,)
(se as që do të mundeshim)

(Tani e shohim se si gjithçka shkon gabimisht)
(Me botën dhe ata që e udhëheqin)

(Ndjejmë se nuk kemi mënyrë)
(Të ngrihemi mbi këtë dhe ta fitojmë)

(Ndaj vazhdojmë të presim (presim))
(Presim që bota të ndryshohet)

(Dhe ende e presim (presim))
(Presim që bota të ndryshohet)

(Është e vështirë ta fitojmë sistemin)
(Kur qëndrojmë në distancë)

(Ndaj ende e presim (presim))
(Presim që bota të ndryshohet)

(Tani nëse e kemi fuqinë)
(Të kthejmë fqinjët tanë në shtëpi nga lufta)

(Ata nuk do ta lëshonin Krishtlindjen)
(Nuk do të kishte shirita në dyert e tyre)

(E kur i beson televizorit)
(E merr vetëm atë që do ta kuptosh) 

(Meqë kur ata i posedojnë informacionet)
(I shtrembërojnë siç duan)

(Prandaj presim (presim))
(Presim që bota të ndryshohet)

(Dhe ende e presim (presim))
(Presim që bota të ndryshohet)

(Nuk është se nuk mërzitemi)
(Vetëm dim se lufta nuk është korrekte)

(Kështu që ende presim (presim))
(Presim që bota të ndryshohet)

(Dhe ende presim (presim))
(Presim që bota të ndryshojë)

(Dhe ende presim (presim))
(Presim që bota të ndryshojë)

(Një ditë gjenerata jonë)
(Do të sundojë me gjithë popullatën) 

(Kështu që ende presim (presim))
(Presim që bota të ndryshojë)

(Tani ende presim (presim))
(Presim që bota të ndryshohet) 

(Ende presim (presim))
(Presim që bota të ndryshohet)...

PROPOZIM PËR ENDE AKTIVITETE:  Mësoni për jetët e 
njerëzve të rinj që kanë lënë gjurmë në botë. Frymëzohuni 

nga artikulli “8 njerëz të rinj që i ndryshuan historinë 
dhe botën“. https://www.shuterstock.com/blog/young-

people-who-changed-history
Asnjëherë nuk është tepër herët që të filloni ndryshimin!
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RRIT VULLNETARIZMIN 
E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, ETIKË, MËSIM FETAR, ARSIM QYTETAR

FJALË KYÇE: vullnetarizëm, përgjegjësi, vetërespekt, ndihmë, fillim i ndryshimit 

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të përmendin rëndësinë e vullnetarizmit për individin dhe bashkësinë 
•	 të përzgjedhin fushë për vullnetarizëm
•	 да	të ngrisin vullnetarizmin si formë të aktivitetit social. 

ÇFARË JU NEVOJITET: tabelë, shkumës, letër në A4 format, fletë pune

HAPA:
Njoftoni nxënësit me rregullat e aktivitetit të radhës: nxënësit duhet të 
ndahen në çifte dhe të vendosin se kush do të udhëheqë, e kush do të 
ndjekë. Ai që ndjekë duhet t’i mbyllë sytë dhe të vendosë dorën në supet e 
nxënësit që udhëheqë. Secili çift më pas duhet të bëjë 25 hapa në drejtime 
të ndryshme në shkollë, të mbajnë mend ku kanë përfunduar dhe më pas 
t’i ndërrojnë rolet: nxënësit që ka ndjekur tani duhet ta marrë udhëheqjen 
dhe anasjelltas. Kur çiftet do të kthehen në klasë, ndani fletët e ndara në dy pjesë me këta tituj: Kur na nevojitet ndihmë, 
ndjehemi... dhe Kur ndihmojmë, ndihemi... Sqarojuni nxënësve se detyra e tyre e radhës është të komentojnë aktivitetin 
paraprak së bashku dhe më pas të shënojnë se si janë ndier gjatë atij aktiviteti: kur u është nevojitur ndihmë dhe kur ata 
kanë ndihmuar. Përgjigjet e pritura janë: Ndjehesha e pafuqishme, e varur, e frikësuar; dhe më vinte mirë të ndihmoj, me 
përgjegjësi, vetëbesim... Pasi që përshtypjet e tyre do t’i shkruajnë në letër, duhet t’i varin në vendin që e kanë mbërritur 
me 25 hapat e tyre (në mur, në dollap, në dritare...) Qëllimi është që të gjithë nxënësit tjerë në shkollë të gjejnë vazh-
dimisht fletë të varura që mund t’i nxisin të kuptojnë se është normale të kërkohet ndihmë, se të gjithë mund të jemi në 
situatë kur na duhet ndihmë ose kur mund të ofrojmë ndihmë. 

Vendoseni vullnetarizmin si një nga mënyrat në të cilat mund të ndihmojmë. Nëse nxënësit tuaj nuk kanë njohje para-
prake për vullnetarizmin, sqaroni se si është krijuar fjala dhe çfarë do të thotë (shfrytëzojini sqarimet në fund). Nëse 
nxënësit tuaj tashmë dinë diçka për dhënie /kërkim të ndihmës. Filloni diskutim për atë se si ndjehemi kur na nevojitet 
ndihma e dikujt, e si ndjehemi kur u ndihmojnë të tjerëve. 

Më pas parashtroni pyetjen si vijon: A do të ishit ndjerë po aq mirë kur do të merrnit/jepnit para ose ndonjë formë 
tjetër të kompensimit? A do t’ju bënte njëfarë dallimi? Bashkë me nxënësit tentoni të konstatoni se cilët janë vullne-
tarët dhe ku mund të jenë vullnetarë (shkolla, asociacione dhe organizata të ndryshme, strehimore për kafshë, kampe 
për refugjatë...) Zbuloni nëse rreth jush ka individ/individë që janë vullnetarë dhe lutini të vijnë në orën tuaj si mysafirë. 
Ky individ mund të ndajë me ju përvojat e tij të mira nga të qenë vullnetarë, gjë që mund t’i nxisë nxënësit të bëhen 
anëtarë aktiv të shoqërisë. Në fund pyetni: Çfarë i nxitë njerëzit të fillojnë të jenë vullnetarë? Cila u është „paga“? 
Përgjigjet shkruajini në tabelën. 

 Gjeni dokumente zyrtare me përkufizime për vullnetarizmin në shtetin tuaj dhe adaptoni tekstet si vijon sipas tyre. 

Para se të filloni këtë aktivitet, 
paralajmëroni nxënësit tuaj të kenë 

kujdes për sigurinë e tyre, si dhe 
sigurinë e partnerit të tyre. Kontrol-
loni rregullat për lojëra të besimit në 

internet. 

Për motivim plotësues gjeni video 
për vullnetarizmin në bashkësinë, që 

do t’ua tregoni nxënësve tuaj
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Ndihmë për mësimdhënës!

Çfarë është vullnetarizmi?

Vullnetarizmi në përgjithësi konsiderohet si aktivitet altruist ku individi ose grupi sigurojnë shërbime pa dobi finan-
ciare, “në dobi të individit, grupit ose organizatës tjetër“. Vullnetarizmi gjithashtu mund të ketë benefite pozitive 
për vullnetarin, si dhe për individin ose bashkësinë e shërbyer. Shpërblimi për vullnetarizmin nuk është në para, por 
është ndjenjë pozitive për vetveten. Vullnetarët janë njerëz që udhëhiqen prej motiveve të ndryshme. Megjithatë, 
ajo që e kanë të përbashkët është bindja se kanë mision. Fitojnë mundësinë për të mësuar gjëra të reja dhe të puno-
jnë me njerëz të rinj, të punojnë me njerëz me interesa dhe bindje të ngjashme. Gjithashtu, ndihmojnë që bashkësia e 
tyre të jetë vend më i mirë për të jetuar, e kalojnë kohën e lirë në mënyrë kreative, që është ilaçi më i mirë për rutinë 
e përditshme. 

Ndihmë për nxënës dhe mësimdhënës!

Si të përzgjidhni program vullnetar?

Mendoni për anët tuaja të fuqishme dhe përzgjidhni vendin ku mendoni se do t’ju plotësojë. Do të mund t’i shfrytë-
zoni diturinë dhe shkathtësinë tuaj, e si kundërpërgjigje do të merrni përvojë të re, perspektivë të re, shkathtësi dhe 
kënaqësi që do t’ju frymëzojë për ta bërë këtë. Për shembull, nëse doni shumë kafshë, mund të punoni në strehimore 
për kafshë. Vendet e tilla gjithmonë janë të përballura me probleme të ndryshme, ndaj për këtë arsye çdo ndihmë 
do t’u jetë e mirëseardhur. Do të mund të kujdeseni për kafshë të cilave u nevojitet përkujdesja, ndërsa ju do të 
kënaqeni derisa u ndihmoni. Megjithatë, ka edhe shumë mënyra të tjera në të cilat mund të ndihmoni. Nëse jeni indi-
vid në formë të mirë fizike që dëshiron sport dhe ushtrim, shumë organizata për persona me nevoja të veçanta kanë 
nevojë për dikë që do t’u ndihmonte në aktivitete rekreative dhe sportive për fëmijët. Diturinë tuaj mund ta bartni 
te të tjerët dhe t’u ndihmoni që edhe ata të jenë aktiv dhe të shëndoshë. Nëse mund të luani në instrument muzikor, 
mund t’i mësoni fëmijët për gjëra të reja përmes muzikës, ose madje t’i mësoni që edhe ata të luajnë në instrument 
dhe të këndojnë. Ka shumë opsione nga të cilat do të mund të përzgjidhni. 

Si mund të filloj? 

Flisni me mësimdhënësin tuaj ose kontaktoni organizatën ku do të donit të kaloni disa orë në javë ose muaj dhe t’i 
ndihmoni dikujt. Nëse ka qendër lokale vullnetare, kontaktojini dhe mësoni se cilave organizata u nevojiten vullne-
tarë. Jepini shans vetes meqë vullnetarizmi do të mund t’ju bënte të lumtur. Duke e dhënë kohën tuaj të lirë, do të 
ndjeheni sikur me të vërtetë keni ndihmuar dikë.
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UNË, VULLNETAR! 
E përshtatshme për: PUNË ME TUTORIN, ETIKË, MËSIM FETAR, ARSIM QYTETAR

FJALË KYÇE: vullnetarizëm, përgjegjësi, përkujdesje

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 të mbështesin vullnetarizmin si një nga format e përfshirjes shoqërore 
•	 të planifikojnë vullnetarizmin personal
•	 të grupojnë vullnetarizmin sipas interesave. 

ÇFARË JU NEVOJITET: tabelë, shkumës, fletë pune

HAPA: 
Fjalët si vijon shkruani në tabelë me shkronja të mëdha: OJQ  (nxitni nxënësit të përkujtohen në fusha të ndryshme të 
interesit), shtëpi azili për pleq, strehimore për kafshë, shtëpi për fëmijë. Sqarimet e këtyre termeve përshtatini me 
moshën e nxënësve tuaj. Filloni të mendoni për ide të ndryshme me parashtrimin e pyetjes: Çfarë kanë të përbashkët 
këto institucione? Përgjigjet e tyre shkruajini në tabelën (nxitini të vijnë deri te përgjigjet si vijon: përkujdesen për atë 
që kanë nevojë për atë, si dhe ndjeshmëri, ndihmë, persona më të moshuar...)

Nxitni nxënësit të përkujtohen në disa institucione/organizata të tjera që mund t’i shtojnë në lista në bazë të kritereve 
të përmendura. Më pas tregojuni nxënësve të përzgjedhin një nga institucionet/organizatat e përmendura që u janë më 
interesante. 

Parashtroni pyetjet si vijon:
•	 Çfarë dini për punën e kësaj organizate? 
•	 Kush punon në këtë institucion/organizatë? 
•	 Drejt kujt është orientuar puna e tyre? 
•	 A keni pasur ndonjëherë deri tani përvojë me institucione të tilla? 

Dëgjoni me kujdes në mënyrë që të shikoni nëse ata do t’i përmendin vullnetarët si persona që punojnë për këto in-
stitucione/organizata. Pyetni nxënësit se kush janë vullnetarët. A janë takuar me ta më parë? A kanë qenë disa prej 
tyre vullnetarë? Nëse shumica e nxënësve përgjigjen se nuk kanë përvojë me vullnetarizmin, filloni aktivitetin si vijon: 
A kam... ndonjëherë? Parashtroni pyetje, ndërsa nxënësit duhet të ngrihen në vend se të përgjigjen po. (Nëse përgjigjja 
është jo, rrinë ulur).

•	 A kam ndihmuar ndonjëherë ndonjë individ më të moshuar që të mbajë valixhe të rënda? 
•	 A kam ndihmuar ndonjëherë ndonjë individ me shkop të bardhë që ta kalojë rrugën? 
•	 A kam kaluar ndonjëherë një kohë të caktuar duke i ndihmuar dikujt në nxënien? 
•	 A kam bërë ndonjëherë diçka, si pjesë e aktiviteteve shkollore, në mënyrë që t’u ndihmoj të tjerëve? 
•	 A kam bërë ndonjëherë diçka, në çfarëdo mënyre, për ndonjë individ tjetër pa pritur diçka si kundërpërgjigje? 

Pas këtij aktiviteti, tregojuni nxënësve: Nëse jemi ngritur së paku një herë, atëherë e dimë se si duket vullnetarizmi. 

Pyetni si janë ndier derisa kanë bërë diçka në mënyrë që të tjetër t’u ndihmojnë. Sqaroni se për të bërë diçka për individ 
tjetër për arsye se ndjeni nevojën për të ndihmuar, e jo për dobi materiale, do të thotë të bësh vullnetarizëm. Nxitini të 
mendojnë për përkufizimin e tyre personal për vullnetarizmin.

Për më shumë informacione 
për vullnetarizmin, për-
doreni fletën e punës RRIT 
VULLNETARIZMIN
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SHTËPI PËR FËMIJË STREHIMORE 
PËR KAFSHË 

ORGANIZATË që 
punon me...

SHTËPI AZILI 
PËR PERSONA 
TË MOSHUAR

PROPOZIM TË RI:

SI MUND TË 
NDIHMOJMË 
(listë e ideve)

IDE PËR VULLNETARIZMIN (mendoni se si mund t’u ndihmoni më shumë të tjerëve dhe flisni për mësimdhënësin 
tuaj se si ta realizoni atë)

Lexoni këto citate nga vullnetarë dhe dalloni fushën në të cilën ata punojnë. 

Për mua, vullnetarizmi është mundësi t’i shtrihet dora dhe t’i ndihmohet dikujt që është i dobët, i vogël ose i har-
ruar. Çdo sekondë e investuar në vullnetarizëm është e shpërblyer në sytë dhe buzëqeshjen e fëmijës që, ndoshta 

për herë të parë, ndihet i pranuar. Bël vullnetarizëm meqë kam nevojë të besoj në dashuri dhe në çudi!  
(Ivan, 26 vjeç)

Më parë ndjehesha e pikëlluar sa herë që do të shikoja qenë të braktisur. Një ditë, kuptova se në fakt mund të bëj 
diçka për t’u ndihmuar. E gjeta numrin e një strehimoreje lokale në internet dhe i pyeta nëse u nevojiten vullne-
tarë. Tani nuk mund të imagjinoj që të kalojë një javë pa shkuar atje dhe të kaloj kohë të caktuar me këto qenie. 

Lumturia që mund t’ua jap për disa orë nga koha dhe dashuria ime që e marr si kundërpërgjigje janë diçka që nuk 
mund të përshkruhet me fjalë.  

(Tara, 23 vjeç)

Vullnetarizmi më ndihmoi të gjej diçka që më plotëson, për çka ndoshta nuk do të kishte mundësi në mënyrë 
tjetër. Kam njoftuar njerëz të mrekullueshëm dhe mësova shumë për përgjegjësinë që të gjithë e kemi në mënyrë 

që t’u japim shembull të rinjve dhe t’i orientojmë drejt ndërtimit të ardhmërisë më të ndritshme. Për këtë nevojiten 
kohë dhe mund i investuar, por kënaqësia që e merrni si kundërpërgjigje është e paçmueshme.  

(Vanja, 27 vjeç)

1. VULLNETAR NË STREHIMORE PËR KAFSHË

2. VULLNETAR NË INSTITUCION ARSIMOR 

3. VULLNETAR NË ORGANIZATË PËR PERSONA ME NEVOJA TË VEÇANTA
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NGA NEVOJA NË IDE PËR 
PROJEKTE
E përshtatshme për: ARSIM QYTETAR, ETIKË 

FJALË KYÇE: hartëzim i bashkësisë lokale, identifikim i nevojave dhe problemeve, krijim i ideve për projekte 

NXËNËSIT DO TË MUND: 
•	 t’i analizojnë nevojat e shkollave dhe bashkësisë lokale 
•	 të përkufizojnë ide potenciale për projekte në përgjigje të nevojës/problemit të vërejtur 

ÇFARË JU NEVOJITET: fletë pune, fletë letre në formatin A3 dhe A4, fllomasterë

HAPA:
Kjo punëtori ka për qëllim t’u ndihmojë nxënësve që t’i dallojnë nevojat për aktivitete ose projekte vullnetare në shkollën 
e tyre, ose në bashkësinë lokale. Në këtë mënyrë, nxënësit si pikënisje e marrin vetveten, shikimin e tyre ndaj shkollës 
dhe bashkësisë lokale. Përmes bisedës për problemet që ata vetë i vërejnë, nxënësit janë të nxitur të jenë aktiv në 
gjetjen e zgjidhjes. Ndjenja e tyre e pronësisë së idesë mund ta optimizojë gjithë projektin dhe të sigurojë përfshirjen 
e tyre të plotë. 

Nxënësit duhet të jenë të ndarë në grupe dhe të udhëzohen në hapat si vijon: 

Hapi 1. Të gjitha grupet marrin fletë pune dhe detyrë në mënyrë që të diskutojnë se cilat probleme i vërejnë në shkollën 
e tyre dhe çfarë do të donin të ndryshojnë. Përgjigjet duhet të jenë të shkruara rreth pjesës shkollë. Detyra e radhës 
për grupet është që t’i hartëzojnë karakteristikat kryesore të bashkësisë lokale ku është lokalizuar shkolla (emrat e 
institucioneve fqinje, organizatave, qendrave, parqeve, shesheve, etj.) dhe të flasin për atë se kujt në bashkësinë lokale 
i nevojitet ndihma e tyre dhe me kë do të mund të bashkëpunonin.

Hapi 2. Fletë në formatin A4 me emrin e shkollës ngjitet në mur ose në tabelën me fletët tjera në formatin A4 rreth saj 
në të cilat grupeve u thuhet t’i shënojnë problemet që i kanë vërejtur në shkollë. Gjithashtu, nxënësit duhet t’i shkruajnë 
emrat e institucioneve, organizatave, shesheve, etj. në afërsi të shkollës. I gjithë procesi bëhet përmes bisedës - pyetni 
nxënësit për përgjigjet që i kanë shkruar. Tentoni të përfshini sa më shumë nxënës që mundeni. 

Hapi 3. Lutini nxënësit të shikojnë se çfarë ka në murin dhe të mendojnë se me cilat probleme do të donin të merren 
në projektin e tyre vullnetarë dhe pse. Është me rëndësi të flitet me vlerësim të plotë të secilit kontribut, ndjenjë dhe 
qëndrim. Bashkë me grupet shënoni idetë (tema, shfrytëzues, probleme) që në këtë moment duken më të rëndësishme 
dhe të vlefshme për zhvillimin e ideve të tyre të projektit. 

Hapi 4. Nxënësit janë të grupuar sipas interesave për idetë e ndryshme të projektit dhe secili grup i përpunon idetë 
e tyre përmes përgjigjes në pyetjet si vijon: Cili është përfitimi juaj personal nga ky projekt? A është i gjithë grupi i 
interesuar për ta punuar këtë projekt? Cilat resurse i keni? Çfarë ju nevojitet? Nxënësit duhet të mendojnë për atë se 
cilat potenciale i kanë (cilat janë talentet, shkathtësi e tyre, kë do të mund ta përfshijnë, etj.).

Hapi 5. Me mbështetje të mësimdhënësit, grupet organizojnë prezantim të ideve të tyre para disa nga organet e 
shkollës (p.sh. Këshilli i nxënësve) dhe e planifikojnë zbatimin në mënyrë edhe më të detajuar. Është me rëndësi që 
mësimdhënësi t’i shkruajë të gjitha idetë për projekte dhe t’i mbështesë në çdo hap. 
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Hartëzoni bashkësinë lokale ku gjendet shkolla juaj. Së pari shikoni problemet që i vëreni në shkollën tuaj (në objek-
tet, marrëdhëniet mësimdhënës-nxënës, konflikte mes moshatarëve, etj.). Më pas mendoni se cilat institucione dhe 
organizata gjenden në afërsinë tuaj, a ka partnerë dhe lokacione potenciale që mund të jenë në interes të fëmijëve 
dhe të rinjve.

SHKOLLA 

MATERIALE DHE BURIME PLOTËSUESE: 

Film dokumentar Fillo ndryshimin
me titra në gjuhën angleze – (35 min.) për vullnetarizmin e fëmijëve dhe të rinjve: 
https://www.youtube.com/watch?v=gXUXkfxf52w .

Përzgjedhja e njërës prej ideve për projekte nuk është e thjeshtë. Ndonjëherë duhet të mbahen më shumë punëtori 
dhe të krijohen shumë ide për projekte në mënyrë që të mund të përzgjidhet një. Zhvillimi, planifikimi dhe zbatimi i një 
ideje projektuese mund të zgjasë një vit të tërë akademik. 



    

KOMPETENCA QYTETARE

NDËRTIM I MARRËDHËNIEVE 

Ky publikim është bashkëfinanciar nga Programi Erazmus + i Bashkimit Evropian. 
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi vetëm e Forumit për liri në arsim dhe 
nuk është e thënë t’i reflektojë qëndrimet e Bashkimit Evropian.

Ky projekt është i bashkëfinancuar nga Zyra për bashkëpunim me OJQ. 
Përgjegjësinë e vetme për qëndrimet e shprehura në këtë publikim e  
ka Forumi për liri në arsimin. 

 

Qeveria e Republikës së Kroacisë, 
Zyra për bashkëpunim me OJQ

Bashkë�nancuar 
nga programet 
Erazmus + të 
Bashkimit Evropian

Ky publikim është përgatitur me mbështetjen financiare të qytetit të 
Zagrebit. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e 
Forumit për Liri në Arsim dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsidero-
het se pasqyron pikëpamjet e qytetit të Zagrebit.

Forumi për liri në arsimin 
Xhorxhiqeva 8, 10 000 Zagreb
www.fso.hr
forum@fso.hr

Marina Bërkiq 
Vanja Kozhiq
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