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Kapitulli 1
FILLIMI I PERIUDHËS ADOLESHENTE:
RRUGA E ADOLESHENCËS

Të gatshëm ose jo – rruga e adoleshencës ka filluar. Ke dëgjuar për fjalën “ado-
leshencë”, por a e di se çfarë do të thotë kjo fjalë? Çfarë është adoleshenca?

Një grup fëmijësh trembëdhjetëvjeçarë ka përshkruar se si e kanë përjetuar ado-
leshencën e hershme. A thua vallë diçka nga kjo që vijon është e njohur për ty?

“Nuk kam pritur kaq shumë ndryshime, së paku jo menjëherë.
U zgjova një mëngjes dhe tanimë nuk isha fëmijë i vogël, së
paku nuk ndihesha më ashtu. Në shkollë gjithçka ndryshoi, ai
kalimi i madh nga një mësues te një tjetër dhe nga klasa e njohur
të cilën tanimë e njihja që nga çerdhja – kalimi në një shkollë më
të madhe me shumë më tepër nxënës, dhe me më tepër detyra
shtëpie. Madje edhe shoqëritë ndryshuan. Filluam që të bëjmë
mbrëmje argëtuese dhe të gjejmë vajza, gjë e cila më parë na
dukej shumë e largët. Tani në shumë vende shkoj vetë. Shumë
vendime të miat i marr vetë tani. Ndihem më i rritur, madje e
ndiej ndryshimin në përgjegjësi.”

“Disa vite ndihesha sikur jam në një rrotulluese emocionale. Më
ndryshonte vazhdimisht humori dhe të tjerët më pyetnin:
“Çfarë po ndodh?” Jo gjithmonë kisha përgjigje për këtë pyetje.
Ndonjëherë dëshiroja të dilja dhe të luaja si më parë. Dhe ndo-
njëherë doja të strukesha diku dhe të qaja gjersa më thaheshin
lotët. Një moment ndihesha normale dhe në rregull, dhe më pas
papritmas bërtisja dhe hidhërohesha për gjithçka rreth meje.
Madje edhe tani që jam 13 vjeçe kam ndjenja të ndryshme ndaj
gjërave të njëjta – diçka e cila deri para disa muajve më pëlqente
tanimë nuk më pëlqen. Kur isha me e vogël gjithçka ishte disi
më e thjeshtë. Me të vërtetë ka shumë ndryshime të menjë-
hershme.”



“Nuk e duroj dot kur të rriturit të
trajtojnë si fëmijë ndërsa presin
prej teje që të sillesh si i rritur. I
pyet nëse mund të bësh diçka,
dhe ata të përgjigjen: “Je akoma i
vogël.” Dhe më pas nëse gabon,
të thonë: “Pse je kaq i papërg-
jegjshëm?”, ose “U rrite tani dhe
duhet të dish këtë!” Gjithë këto
mesazhe të përziera... Me të vër-
tet që të ngatërrojnë. Do të dëshi-
roja që thjesht të mund të vërejnë
se tani jam më i aftë, dhe sikur
vetëm të më lejojnë, do të mun-
dem këtë gjë edhe t’ua dëshmoj.”  

Nëse disa prej këtyre mendimeve të duken
disi të njohura, duhet të dish se nuk je
vetëm. Të gjithë personat e moshës tënde
kalojnë nga ajo që e quajmë “adoleshenca e
hershme.” Adoleshenca është periudhë e
veçantë në jetë kur ndryshojnë shumë
gjëra: trupi, ndjenjat, madje edhe marrëd-
hëniet me shokët dhe familjen. Ndonjëherë
duket sikur po kalon më shpejt nëpër
shumë më tepër ndryshime se më parë.
Dhe kjo është e vërtetë!
Tani gjendesh në periudhën kalimtare
midis fëmijërisë dhe moshës së rritur. Po
nisesh në një udhëtim me shumë ndjenja –
periudha e adoleshencës.
Kapitulli i parë në kuadër të programit
Shprehitë për adoleshencën synon që t’ju
ndihmojë ta pranoni dhe të kënaqeni në pe-
riudhën e adoleshencës. Aty do të fillosh të
njihesh më mirë me shokët dhe shoqet e

klasës dhe do të marrësh pjesë në vendo-
sjen e rregullave të sjelljes me qëllim që të
gjithë të sillen me respekt me njëri-tjetrin
(nuk lejohet të poshtëroi askënd!).
Bisedat për pritjet dhe ndryshimet normale
në kuadër të adoleshencës do të të mundë-
sojnë informacione të dobishme dhe do të
të ndihmojnë që t’u përgjigjesh disa pye-
tjeve të cilat të parashtrohen. Gjithashtu do
të bisedoni edhe për veçoritë karakteristike
të cilat i vlerësoni dhe mënyrat nëpërmjet
të cilave mund t’i zhvilloni ato. Nga fundi i
kapitullit të parë do të vendosësh se cilat
qëllime dëshiron të realizosh. Më pas do të
kuptosh cilët hapa janë të nevojshëm për
t’u marrë me qëllim që t’i realizosh ata. E
tërë kjo është pjesë e rrugës së suksesshme
në periudhën e adoleshencës.
Pra – çfarë po presim?

Fillojmë, atëherë!
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Lexo përsëri tekstet të cilat i kanë shkruar këta të rinj. A je dakord me ndonjë prej
tyre? Në këtë hapësirë shpjego me shkrim se çfarë do të thoshe nëse dikush do të
të pyeste se çfarë mendon dhe si ndihesh për adoleshencën e hershme.

Për fillim
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Kapitulli 1 Mësimi 1.

1. Gjej dikë i cili ka jetuar në një qytet ose shtet tjetër. Në cilin qytet/shtet?

2. Gjej dikë i cili ka lindur në të njëjtin muaj si edhe ti. Cili është ai muaj?

3. Gjej dikë i cili para pak kohe ka lexuar ndonjë libër të mirë.              Cilin libër?

4. Gjej dikë i cili ka të njëjtën lëndë të preferuar në shkollë si edhe ti. Cilën lëndë?

5. Gjej dikë i cili 

6. Gjej dikë i cili ditën e shtunë zgjohet para orës tetë.   

7. Gjej dikë i cili luan ndonjë instrument.              Cilin instrument?

8. Gjej dikë i cili e ka ngjyrën e njëjtë të syve me ty.               Çfarë ngjyre?

9. Gjej dikë i cili ushtron ndonjë sport?                Cilin sport?

10. Gjej dikë i cili

11. Gjej dikë i cili ka ndonjë kafshë shtëpiake të pazakonshme.                Çfarë kafshe?

12. Gjej dikë i cili bën koleksion diçka. Çfarë ka në koleksion?

13. Gjej dikë që e ka sport të preferuar futbollin.

14. Gjej dikë i cili është përafërsisht i gjatë sa ti. Sa jeni të gjatë së bashku?

EMRI DHE MBIEMRI  ________________________________DATA ____________

Gjej në klasë një person për të cilin vlejnë përshkrimet si vijon dhe i thuaj që të
shkruajë inicialet në kutizën para përshkrimit.

Kërkimi për njerëzit

m.    s.

15. Gjej dikë i cili
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EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ____________

Shkruani një listë të rregullave të sjelljes që i keni përcaktuar sot së bashku me mësuesin.
Mos harroni t’u ktheheni këtyre rregullave dhe të diskutoni lidhur me to, sepse mund
edhe të ndryshohen.

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ____________

Sikur të gjithë do të respektonin rregullat e sjelljes në të gjitha lëndët e tjera, cilat
gjëra do të ndryshonin? Rendit së paku katër mënyra në të cilat do të ndryshonin
orët e mësimit në lëndët e tjera.

Bëhu cool, respekto rregullat.

A kanë ndryshuar rregullat? Shëno ndryshimet këtu
Data:
Ndryshimi:

A kanë ndryshuar rregullat? Shëno ndryshimet këtu
Data:
Ndryshimi:

Kur tregohesh i mirë me të tjerët, je më i mirë për veten tënde.
- Benjamin  Franklin

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Kapitulli 1 Mësimi 2.

Rregullat e sjelljes

Kapitulli 1 Mësimi 2.

Çfarë do të ndryshonte?
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Kapitulli 1 Mësimi 3.

Formulari me pyetje për shokun e klasës

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ____________

Pyet shokun për të marrë këto informacione:

Emri dhe mbiemri:

Nofka ose emri i shkurtër:

Data e lindjes:

Vendi i lindjes:

Libri i preferuar:

Revista e preferuar:

Emisioni TV i preferuar:

Aktori i preferuar:

Këngëtari i preferuar:

Kënga e preferuar:

Sporti i preferuar: 

Lënda shkollore e preferuar: 

Ushqimi i preferuar: 

Hobi/aktiviteti i preferuar: 

Vendi i preferuar kur je me shokë:

Vendi i preferuar kur je vetëm:

Shprehja e preferuar:

Ambicie për jetën:

Aktiviteti familjar i preferuar: 

Këtu nuk ka të huaj – vetëm miq me të cilët nuk jemi njohur ende 
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Kapitulli 1 Mësimi 4.

Formulari me pyetje për persona të rritur

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ____________

Bëji pyetje një prindi ose një personi tjetër të rritur për të marrë këto informacione:

Emri dhe mbiemri:

Nofka ose emri i shkurtër:

Data e lindjes:

Vendi i lindjes:

Libri i preferuar:

Revista e preferuar:

Emisioni TV i preferuar:

Aktori i preferuar:

Këngëtari i preferuar:

Kënga e preferuar:

Sporti i preferuar: 

Lënda shkollore e preferuar: 

Ushqimi i preferuar: 

Hobi/aktiviteti i preferuar: 

Vendi i preferuar kur je me shokë:

Vendi i preferuar kur je vetëm:

Shprehja e preferuar:

Ambicie për jetën:

Aktiviteti familjar i preferuar: 

Këtu nuk ka të huaj – vetëm miq me të cilët nuk jemi njohur ende
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Kapitulli 1 Mësimi 5. Fletë informative

Mund t’ia dalësh mbanë – si të vendosim një objektiv personal

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ____________

Plotëso informacionet e mëposhtme:

Hapi 1.

Hapi 2.

Hapi 3.

Hapi 4.

Hapa të tjerë?

Sigurohu që objektivi:
Të jetë i rëndësishëm për ty;•
Të jetë i qartë dhe i matshëm;•
Të jetë realist dhe•
Të varet nga veprimet e tua.•

1. Shpreh objektivin tënd.

2. Rendit hapat që do të bësh për të arritur objektivin. 

3. Mendo pengesa të mundshme dhe si mund të kapërcehen ato.

Pengesa Zgjidhja
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Mund t’ia dalësh mbanë – si të vendosim një objektiv personal

4. Cakto një afat.

5. Ndërto një sistem mbështetës. 

6. Shqyrtoje dhe, nëse është e nevojshme, ndryshoje planin.

7. Gëzo për suksesin e arritur.

Shëno në vijën kohore fillimin e pritur të realizimit të objektivit tënd si edhe përfun-
dimin e secilit hap të planifikuar. Shkruaj edhe afatin që i ke vendosur vetes për arri-
tjen e objektivit.

Identifiko kush dhe çfarë mund të të ndihmojë për arritjen e objektivit.

Shiko deri ku ke ecur. Nëse plani dhe sistemi i mbështetjes nuk të ndihmojnë,
ndrysho atë që mendon se është e nevojshme.

Lavdëroje veten dhe shpërbleje për punën mirë të kryer.

Po ta rroku mendja dhe po ta besoi zemra, është e sigurt që e arrin.

- Jesse Jackson, aktiviste politike

Fillimi Fundi



14

Vërejtje
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Kapitulli 2
NDËRTOJMË VETËBESIMIN
DHE SHPREHITË E KOMUNIKIMIT 

Shumë njerëz mendojnë se vetëbesimi është kryesor për një jetë të lumtur dhe
të suksesshme. Por, nga vjen në të vërtetë vetëbesimi? Si ta ruajmë atë më gjatë
se vetëm pesë minuta? Ja se çfarë na kanë thënë disa nxënës lidhur me këtë:

Në këtë kapitull vazhdojmë rrugëtimin në periudhën e adoleshencës. Në të do të kup-
tojmë se si mundet të ndikojë vetëbesimi në mendimin që kemi për veten, në marrëdhë-
niet tona dhe në veprimet tona në shkollë dhe jashtë shkollës. Ne të gjithë mundemi të
ndërtojmë vetëbesim. Si? Do të lexosh diçka për tri mënyrat e ndërtimit të vetëbesimit:

Zhvillimi dhe njohja e shprehive dhe aftësive tona; •
Respektimi i vetes dhe respektimi i të tjerëve; dhe•
Sjellja e përgjegjshme.•

Një shprehi e veçantë të cilën do ta ushtrosh është të dëgjuarit efektiv, prandaj, 
mbaj vesh! Ki parasysh se dëgjuesit e mirë kanë më shumë besim te vetja sepse 

 zotërojnë një shprehi të vlefshme. Ata gjithashtu ndihmojnë edhe të tjerët që të  
arrijnë një vetëbesim më të madh sepse dëgjojnë me vëmendje çfarë 
kanë për të thënë.

Rruga nëpër periudhën e adoleshencës shkon paralelisht me rrugën e 
përgjegjësisë. Të jesh i përgjegjshëm – dhe të kesh vetëbesim – domethënë 
të mësosh se si të marrësh vendime të shëndosha me ndihmën e 
orientimit nga prindërit dhe persona të tjerë më të rritur.

Në Kapitullin 2 do të ushtroni gjashtë hapa për marrjen e vendimit.

“Vetëbesimi është kur i dëshmojmë vetes se mund të bëjmë diçka të
mirë. Madje edhe kur dikush tjetër më thotë se gjërat po më shkojnë
mirë, unë duhet detyrimisht ta kuptoj vetë se kështu është.”
“Nuk është me rëndësi të jem futbollisti më i mirë ose të marr notën
më të mirë në provim ose të jem i suksesshëm në gjithçka që bëj. Me
rëndësi është që të jap gjithçka mundem nga vetja dhe që njerëzit të
më respektojnë për këtë.”
“Nëse dikush thotë diçka të keqe për ty, por kjo edhe nuk të lëndon
shumë sepse e di se ai person nuk ka të drejtë – kjo domethënë që ke
vetëbesim.”
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1

2

2

1

Kapitulli 2 Mësimi 1.

Për fillim
Shumica prej nesh ka më tepër vetëbesim në momente të caktuara. Përmend dy situata
të tilla në të cilat je zakonisht me më tepër vetëbesim. Për shembull: kur këndon në kor,
kur e kap topin fluturimthi në ajër, ose kur ke provim në ndonjë lëndë të preferuar.

Tani përmend dy situata në të cilat do të doje që të kishe më tepër vetëbesim.
Mund të bëhet fjalë për situata ku përpiqesh të shmangesh (largohesh) prej tyre,
sepse ndihesh jo mirë. Më vonë do t’i kthehemi kësaj liste.
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EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ____________

Plotëso fushat e përshkrimit personal.

Shprehitë që po zhvilloj:

Tri mënyra në të cilat tregoj respekt për veten:

Kapitulli 2 Mësimi 1.

STOLI TREKËMBËSH I VETËBESIMIT
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Tri mënyra në të cilat tregoj respekt për të tjerët: 

Tri mënyra në të cilat tregoj se jam i përgjegjshëm në shtëpi:

A ka lëvdatë më të bukur se të thonë që je vetvetja? 
- Uilliam Shekspir, shkrimtar anglez
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Tema udhëtimi
EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ____________
Përmend dy persona të njohur nga koha e tanishme ose nga e kaluara me të cilët do
të kishe dëshiruar të bisedoje dhe shpjego pse:

Përshkruaj dy gjëra të cilat do t’i kishe ndryshuar sikur të ishe bërë president ose
kryeministër dhe trego arsyet:

Përmend dy periudha kohore në të cilat do të doje të jetoje dhe shpjego pse:

Shkruaj dy vende të cilat do të doje t’i vizitoje dhe shpjego pse:

Përmend dy gjëra të cilat do të doje t’i mësoje dhe shpjego pse:

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2
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Fletë informative

Arti i të dëgjuarit
Më poshtë përshkruhen tri parakushte themelore për të pasur një shprehi të
mirë dëgjimi. Lexoji me kujdes.

KUSHTOJI VËMENDJE BASHKËBISEDUESIT
Vëre bashkëbiseduesin në qendër të vëmendjes. 
Poho me kokë dhe anoje trupin për të qenë më afër
bashkëbiseduesit.
Mbaj kontakt me sy, pa e bezdisur tjetrin. Në asnjë
mënyrë mos lexo dhe mos vështro anash kur tjetri flet.

NJIHE QËNDRIMIN E BASHKËBISEDUESIT
Vendose veten në vendin e bashkëbiseduesit dhe përpiqu që ta shi-
kosh situatën nga këndvështrimi i tij. Mos e ndërprit me qëllim që të
flasësh për veten, që të japësh mendimin tënd apo ndonjë këshillë të
pakërkuar. 
Kontrollo për të parë nëse e ke kuptuar mesazhin e bashkëbiseduesit.

KUSHTOJU KOHË PYETJEVE DHE KOMENTEVE
Pa e ndërprerë, nxite bashkëbiseduesin që të tregojë diçka më
tepër, pyete se ku dhe si ka ndodhur diçka. 
Për shembull: “Çfarë tjetër provove” Bëj komente të llojit: 
“Me siguri ke kaluar një kohë shumë të bukur!”, ose; “Me vjen
keq!” Pyete bashkëbiseduesin se çfarë tjetër mendon dhe ndien
me qëllim që të sigurohesh se e ke kuptuar atë që thotë.

Njeriu ka dy veshë dhe një gojë, me qëllim që të dëgjojë 
shumë dhe të flasë pak.

- Fjalë e urtë gjermane
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Kapitulli 2 Mësimi 2.

Të shohim të dëgjuarit 

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ____________

Nënvizo me shenjë atë që ke bërë gjatë kësaj ore.

Kur dëgjojmë dikë tërësisht, me vëmendje, atëherë nuk i dëgjojmë vetëm fjalët por edhe ndjenjat
të cilat i bart në vete mesazhi, tërë mesazhin, jo vetëm një pjesë të tij. 

-Jiddu Krishnamurti

1. Kam shpërfillur gjërat të cilat më tërhiqnin vëmendjen dhe isha i drejtuar kah bashkëbiseduesi.

2. Kam mbajtur kontakt me sy, pa e bezdisur tjetrin.  

3. Tregova që dëgjoj me këto veprime:  

4. Nuk e ndërpreva.

5. Tregova respekt për mendimin e tjetrit me këto veprime: 

6. Pyeta për informacione, mendime dhe ndjenja të tjera shtesë.

7. Ndava kohë për bisedë me partnerin tim.



Is it against the law, school or
family rules, or the teachings
of my religion?

Is it harmful to me or to others?

Would it disappoint my family
or other adults important
to me?

Is it wrong to do?
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Kapitulli 2 Mësimi 4.

Si të kalojmë te marrja e vendimeve të mira

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA _______________

Lexo me kujdes hapat më poshtë.

Hapi i parë: IDENTIFIKO vendimin që duhet marrë.

Hapi i dytë: MENDO për mundësitë. Elimino të gjitha mundësitë që mund të sjellin
probleme. Nëse nuk je të sigurt, pyet veten:

Hapi i tretë: PARASHIKO pasojat e secilës mundësi pozitive.

Hapi i katërt: ZGJIDH rrugën më të mirë të mundshme.

Hapi i pestë: BËJ atë që ke vendosur.

Hapi i gjashtë: MENDO PËRSËRI për vendimin.

Si ka dalë? A thua vallë herën tjetër do të duhet të miratosh 
një vendim të ndryshëm?

A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës dhe familjes, ose me mësimet
e fesë sime?
A është e dëmshme për mua ose për të tjerët?
A do të zhgënjejë familjen time ose persona të tjerë të rritur të cilat janë
të rëndësishëm për mua?
A është vendim i gabuar?
A do të kisha qenë i lënduar ose i palumtur unë nëse dikush tjetër do të
ma bënte atë gjë mua?
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Hapi i parë: IDENTIFIKO vendimin që duhet marrë.

Hapi i dytë: MENDO për mundësitë. Elimino të gjitha mundësitë që
mund të sjellin probleme. Nëse nuk je i sigurt, pyet veten:

Hapi i tretë: PARASHIKO pasojat e secilës mundësi pozitive.

Hapi i katërt: ZGJIDH rrugën më të mirë të mundshme.

Hapi i pestë: BËJ atë që ke vendosur.

Hapi i gjashtë: MENDO PËRSËRI për vendimin tënd. (Si ka dalë? A thua vallë herën tjetër do të
duhet të marrësh një vendim të ndryshëm?)

Kapitulli 2 Mësimi 4.

Vendime! Vendime!

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA _____________

Ndiq hapat e mëposhtëm për të ushtruar marrjen e vendimeve pozitive.

A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës dhe familjes, ose me mësimet e fesë sime?•

A është e dëmshme për mua ose për të tjerët?•

A do të zhgënjejë familjen time ose persona të tjerë të rritur të cilat janë të rëndësishëm për mua?•

A është vendim i gabuar?•

A do të kisha qenë i lënduar ose i palumtur unë nëse dikush tjetër do të ma bënte atë gjë mua?•

Mundësia 1:
Përparësitë:
Të metat:

Mundësia 2:
Përparësitë:
Të metat:

Mundësia 3:
Përparësitë:
Të metat:

Zgjedhja ime:
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Hapi i parë: IDENTIFIKO vendimin që duhet të marrësh.

Hapi i dytë: MENDO mundësitë. Shiko kartën A do të më futë vendimi në 
telashe? për të hequr mundësitë negative. Përmendni disa mundësi pozitive.

Hapi i tretë: PARASHIKO pasojat e secilës mundësi pozitive.

Kapitulli 2 Mësimi 4.

Çfarë duhet të bësh?
EMRI DHE MBIEMRI _______________________________ DATA _______________

Kërko prej prindërve ose prej ndonjë të rrituri tjetër që të të ndihmojë në plotësimin
të kësaj flete pune. Së bashku lexoni situatat e ndryshme dhe përmbushni hapat me
qëllim që të ushtrohesh në marrjen e vendimeve pozitive. Fleta e punës Vendime!
Vendime! që ke plotësuar gjatë mësimit mund t’ju ndihmojë.

Po kujdesesh për vëllain gjashtëvjeçar. Pasi ktheheni të dy në shtëpi nga dyqani
vëren se ai mban në dorë një çokollatë. Të thotë se e ka futur në xhep kur ishte në
dyqan dhe askush tjetër nuk e kishte parë. Çfarë duhet të bësh ti?

Mundësia 1:
Përparësitë:

Të metat:

Mundësia 2:
Përparësitë:

Të metat:

Mundësia 3:
Përparësitë:

Të metat:
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Hapi i katërt: ZGJIDH rrugën më të mirë të mundshme.

Hapi i pestë: BËJ atë që ke vendosur.

Hapi i gjashtë: MENDO PËRSËRI për vendimin tënd. (Si ka dalë? A thua vallë herën tjetër do të
duhet të marrësh një vendim të ndryshëm?) 

Situata 1:

Situata 2:

Zgjidhja ime:
Imagjino sikur tanimë e ke realizuar zgjidhjen e vendosur. Çfarë mendon se do të
ishte rezultati? Si do të kishte reaguar vëllai? Çfarë mendon se do të ishin pasojat?

Vendimi im:

Kapitulli 2 Mësimi 4.

Të rikujtojmë

Ktheju situatës që kemi përmendur në fillim të këtij kapitulli. A të kujtohen gjërat
për të cilat do të kishe dashur të kishe më tepër vetëbesim? Shkruaji përsëri. Më pas
shpjego se cilat dy a tri gjëra do të mund t’i realizoje me qëllim që të fitoje vetëbesi-
min në secilën situatë në të cilën ndodhesh.

Si mundem t’i ndihmoj vetes që të kem më tepër vetëbesim në këtë situatë;

Si mundem t’i ndihmoj vetes që të kem më tepër vetëbesim në këtë situatë;
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Kapitulli 3
DREJTIMI I EMOCIONEVE NË MËNYRA
POZITIVE

Ndjenjat! Ndonjëherë mund të të
duket sikur tërë ditën po të bom-
bardojnë ndjenja të ndryshme.
Kjo mundet në të njëjtën kohë të
jetë tërheqëse dhe turbulluese,
por kjo është një gjë normale për
moshën tuaj. Lajmi i mirë është
se mund të mësosh se si t’i
mbash në kontroll ndjenjat.

“Shumë herë prindërit e shikojnë se si ndihem nga mënyra si dukem ose si futem në
dhomë. Ndonjëherë më pyesin se çfarë po ndodh dhe nëse mund të më ndihmojnë.
Më japin sugjerime dhe pastaj unë ndihem më mirë. Secilit person i duhet pranë di-
kush i cili shqetësohet për të.”

“A thua vallë hidhërohem? Patjetër. Shoku im i ngushtë më thotë se kam një karakter
shumë të keq, por unë përpiqem mos ta tregoj. Ndonjëherë kam sukses. Ndonjëherë
nuk kam.”

“Nuk dëshiroj të ndiej xhelozi, por ndonjëherë nuk ia dal dot. Ia kujtoj vetes se duhet të
jem i lumtur dhe mirënjohës për të gjitha ato që  kam. Ndonjëherë mbyll sytë dhe me
vete bëj një listë të gjërave për të cilat jam në veçanti mirënjohës. Kjo gjë më ndihmon.”

“Kur grindem me shoqet ose me motrën, zakonisht në fund ndihem shumë e dës-
hpëruar ose e mërzitur. Nuk mundem në asnjë mënyrë të largohem nga ndjenjat e
këqija. Dëshiroj të jem më e lumtur.”

“Më së tepërmi u druhem atyre ndjenjave të cilat nuk i ndaj me shokët e mi.”

Cila është galagunja tënde e preferuar në luna park? Disa zgjedhin "rollercoaster". 
Ata duan emocione dhe supriza në pikat më të larta dhe më të ulëta - ecjen 
e ngadaltë deri në majë, dhe pastaj zbritjen në të poshtë me kthime dhe rotullime.

Në rrugën tënde drejt adoleshencës mund të ndodhë që të ndiesh "rollercoaster" 
të vërtetë të emocioneve, aq janë të ndryshueshme. Ndryshojnë gjithmonë, 
ndonjëherë kur nuk i prisni.

Adoleshenca është koha e emocioneve të ndryshueshme. Ekziston mundësia 
që të ndiesh  hapësirë më të madhe të ndjenjave se kurrë. 
Lexo se çfarë thanë disa nxënës më të rritur të fillores.



1

2

1

2

27

Para së gjithash duhet të kuptosh se ndjenjat dhe mendimet nuk janë e njëjta gjë. Ku
është dallimi mes tyre? Mendo! Kur të fillosh të mendosh, do të kuptosh dallimin. Men-
dimi përfshin idetë, mendimet, ëndrrat dhe kujtimet tona. Kur dikush imagjinon, kjo
do të thotë se mendon. Ndjenjat janë emocione të ndryshme të cilat i ndiejmë, siç janë
gëzimi, mërzitja, emocionimi, lodhja, brenga, frika dhe frymëzimi. Të njohurit e dalli-
meve midis mendimeve dhe ndjenjave do të të ndihmojë të kuptosh veten dhe të më-
sosh më mirë të komunikosh me personat e tjerë.
Ky mësim do të të ndihmojë të njohësh dhe të mësosh si t’i menaxhosh ndjenjat. Gjatë
këtyre aktiviteteve dhe diskutimeve do të zbulosh se edhe të tjerët, përfshirë këtu edhe
shokët e klasës, ndiejnë po të njëjtat emocione! Do të bisedoni se si ndikojmë ne në
ndjenjat e të tjerëve dhe se si mund të ndryshojmë ndjenjat negative për t’i kthyer në
ndjenja pozitive.
Do të mësosh për mënyrat pozitive me anë të të cilave mund t’u tregosh të tjerëve se je i
mërzitur ose i lënduar. Gjithashtu do të ushtrohesh edhe që të mos lejosh që, në mo-
mentet kur merr një vendim, të mos të mërzitesh. Artikulli me titullin “Stresi në fokus”
do të të tregojë mënyrat me të cilat mund të luftosh kundër këtij presioni të cilin e
ndiejmë të gjithë ne kohë pas kohe.
Rruga nëpër periudhën e adoleshencës mund të ketë edhe ngjitje-zbritje të forta të emo-
cioneve. Ky mësim do të të ndihmojë të jesh i përgatitur për këtë.

Si fillim
Lexo përsëri fjalët e adoleshentëve. Mos harro se të gjithë ne kemi ndjenja dhe ka
një arsye të fortë pse ndodh kështu. Shkruaji këto arsye.

Shkruaj dy arsye për të cilat është e rëndësishme që të kesh ndjenja.

Si do të të kishte ndihmuar njohja më e mirë e ndjenjave gjatë periudhës 
së adoleshencës?



Situata 1

                                    

                                     

                                    

                                     

Situata 2

mendimi

veprimi

emocioni

MirëKeq

MirëKeq
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Kapitulli 3 Mësimi 2.

Nga më e keqja te më e mira

EMRI DHE MBIEMRI __________________________________ DATA ______________
Në vendin e parashikuar përmendni dy situata në të cilat gjenden shpesh të rinjtë. 
Pastaj përmendni mendimet, emocionet dhe veprimet e mundshme negative 
(e keqja) dhe pozitive (e mira) për secilën prej tyre.

Për të arritur më të mirën, mos harro të bësh këto pyetje: 
“Cili është mendimi më i dobishëm që mund ta kem në këtë situatë?”
“Çfarë mund të ndërmarr që do të ishte më me dobi për mua dhe për të tjerët?”

Mendimi                    Emocioni                           Mendimi                                     Emocioni

Veprimi                     Emocioni                            Veprimi                                      Emocioni

Mendimi                    Emocioni                           Mendimi                                     Emocioni

Veprimi                     Emocioni                            Veprimi                                      Emocioni



Vërejtje
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EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ______________

Lexo këto fjali pozitive dhe shto një ose më shumë nga vetja.

Në mendimin që kam për veten nuk ndikon mendimi që kanë të tjerët për mua.

Kush nuk gabon, nuk punon.

Unë jam i veçantë, nuk ka tjetër njeri si unë.

Ca gjëra i bëj më ngadalë se të tjerët, por kjo nuk ka problem.

Do të bëj atë që mundem, me atë që kam, atje ku ndodhem.

Nuk i ndryshoj dot të tjerët, por veten mund ta ndryshoj.

Problemet i shoh si një mundësi.

Nuk mund të mbështetem gjithë kohës te të tjerët; disa gjëra duhet që t’i bëj vetë.

Në vend që të them “sikur të kisha vepruar”, do të them “herën tjetër do të veproj.”

Mund t’i ndihmoj të tjerët dhe mund të kërkoj ndihmë prej të tjerëve. 

Jam i gatshëm të përjetoj humbje kohë pas kohe.

Do të jem i përgjegjshëm për qëndrimin tim pozitiv.

Do të përpiqem ta jetoj jetën si thirrje, e jo si shpjegim.

DEKLARATA IME POZITIVE

Kur jeta të sjell limona, bëj limonadë.

Kapitulli 3 Mësimi 3.

Limonada 
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EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ______________

1. Numëro pesë gjëra të cilat të inatosin kur dikush i bën ose thotë.
a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

2. Numëro tri reagime fizike që të lënë të kuptosh se je inatosur.

Kapitulli 3 Mësimi 3.

Të mendojmë për inatin
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Kapitulli 3 Mësimi 5.

“Ti je adoleshent –nuk ke stres! Shkon në festa! Jeton dashurinë! Bën sport! Mbase kalon
ndonjë moment të keq aty-këtu...por me siguri nuk ke stres. Të rriturit kanë stres!”

A ju kujtojnë këto fjalë ndonjë të rritur që njihni. Disa njerëz mendojnë se stresi është
diçka që ndikon tek njerëzit vetëm atëherë kur arrijnë një moshë të caktuar – dhe se jeta
është argëtuese dhe e lehtë gjersa ta arrish atë moshë. Por, kur ke shumë për të mësuar,
kur ndodh ndonjë ngatërresë, kur dikush të detyron të rregullosh dhomën, të kujdesesh
për fëmijë të vegjël, ndryshimet që të ndodhin në trup dhe shqetësimet për zënkat me
nënën ose babanë, të gjitha këto të sjellin stres – pavarësisht sa vjeç je. Adoleshentët në
mbarë botën ndiejnë stres, madje ndonjëherë edhe më tepër se të rriturit.

Për fat të mirë, stresi nuk mund ta pushtojë jetën. Në fakt, është mirë që të ndiesh një lloj
stresi, sado e pabesueshme të duket! Lexo më poshtë që të mësosh më tepër lidhur me
stresin, mënyrat më të mira për ta përballuar, teknikat e veçanta për këtë dhe personat të
cilëve mund t’u drejtohesh nëse jeta të bëhet tepër stresuese.

Stresi: një nevojë natyrore 
Mund të tingëllojë si e pabesueshme, por stresi në një mënyrë është i nevojshëm në jetën
e secilit person. Sikur të mos nevojitej që të luftojmë për gjërat e përditshme të cilat na
detyrojnë që të mendojmë dhe të reagojmë për problemet, jeta do të kishte qenë shumë e
mërzitshme. Shembull i mirë për këtë janë pushimet verore. Nëse ndonjëherë të ka
ndodhur që në muajin gusht të ulesh dhe me padurim të presësh fillimin e shkollës, do
të thotë se ke përjetuar pasojat e mungesës së stresit. Jeta bëhet e mërzitshme sepse nuk
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ka stimulim të mjaftueshëm psikik – asgjë nuk të detyron të mendosh dhe reagosh. Niveli
tepër i ulët i stresit mund të jetë po aq i dëmshëm sa edhe niveli tepër i lartë i tij, sepse nga të
mërziturit mund të ndihemi të palumtur ose depresivë.

Disa lloje të stresit nuk i mbajmë dot nën kontroll. Nëse ndonjëherë të ka ndodhur që të
ndiesh emocione të forta ose të të ketë zënë paniku para një loje të rëndësishme ose para da-
ljes në skenë ose në shfaqje, atëherë ke përjetuar alarmin e brendshëm të trupit – që ndryshe
njihet si reagim i llojit “lufto ose mbathja”. Ky reagim ndodh kur truri dhe trupi sekretojnë
hormone si kundërpërgjigje ndaj diçkaje që e perceptojnë si të rrezikshme. Prej këtyre hormo-
neve të rreh më shpejt zemra, muskujt të tendosen dhe të rritet tensioni i gjakut. Merr frymë
thellë dhe fillon të djersitesh. Madje mund të ndiesh edhe alivani.

Të duket e njohur? Nëse e ke përjetuar ndonjëherë këtë reagim, jo vetëm që nuk je i  vetëm,
por je prodhim i evolucionit të miliona viteve! Madje edhe kur i japin automjetit, bisedojnë në
telefon, gatuajnë ose blejnë, njerëzit përsëri mund ta kenë këtë reagim të pakontrolluar i cili i
përgatit për një situatë të jashtëzakonshme. Edhe pse sot është shumë e pazakonshme që nje-
riu të shtrëngohet t’ia mbathë nga ndonjë kafshë e madhe, kjo mënyrë reagimi gjithsesi ekzi-
ston tek njerëzit. Kur trupi të kalon nëpër këto ndryshime, me plot kuptimin e fjalës
përgatitet për luftë me ndonjë kafshë ose që t’ia mbathë prej saj. Ose, thënë me fjalët e sotme,
të luajë ndeshjen (të ngjitet në skenë) ose t’ia mbathë.

Çfarë është stresi kronik 
Reagimet e llojit “lufto ose mbathja” mund të jenë shumë frikësuese ose të pakëndshme, por
zakonisht nuk zgjasin shumë. Zakonisht është stresi kronik ai për të cilin flasin njerëzit kur
thonë se janë nën stres, por ai dallohet nga disa elemente. Së pari, është shumë më pak inten-
siv në krahasim me reagimin “lufto ose mbathja”. Së dyti, zgjat më shumë dhe “kurdis
alarm” në trup, i cili në fillim nuk është aq i zëshëm, por mund të dëgjohet me ditë, javë,
madje edhe shumë më gjatë më pas. Stresi kronik është i lidhur me problemet afatgjata, disa
prej të cilëve mund të jenë tërësisht jashtë kontrollit tonë. Edhe sëmundjet e rënda mund të
çojnë në stres kronik, sikurse edhe një jetë tejet aktive dhe e mbingarkuar. Ekzistojnë shumë
gjëra të cilat mund të sjellin deri te stresi kronik – shumë shpesh varet nga personi dhe nga si-
tuata në të cilën gjendet.

Ndonjëherë është e vështirë që të njihen shenjat e stresit kronik sepse stresi shpesh herë ndi-
kon në trup, gjë që i shtyn disa adoleshentë të mendojnë se janë të sëmurë dhe jo se janë nën
stres. Për shembull, shumë shpesh stresi shkakton dhimbje në stomak, prandaj adoleshentët
kujtojnë se nuk e kanë në rregull sistemin e tretjes. 

Nëse ke dy ose më tepër simptoma të përmendura në këtë listë, ndoshta vuan nga stresi kro-
nik. Për fat të mirë ekzistojnë shumë mënyra si mund t’i bëjmë ballë me sukses stresit të për-
kohshëm dhe stresit kronik.
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Mënyrë e shkëlqyeshme me të cilën adoleshentët (dhe të gjithë të tjerët!) mund të luftojnë me stresin
kronik është ushtrimi. Ndoshta tingëllon si e pazakonshme – ndoshta nuk të duket që ushtrimi
mund të jetë ilaç për dhimbjen e kokës ose dhimbjen e stomakut. Por, kur bëhet fjalë për stresin, ak-
tiviteti fizik të ndihmon jo vetëm ta kesh trupi në formë – por të ndihmon edhe kokën. Falë endorfi-
nën (substanca natyrore kimike të cilat ndikojnë në perceptimin e ndjenjave), të ushtruarit prodhon
një ndjenjë qetësie dhe na bën të ndihemi mirë. Këto substanca kimike i sekreton trupi gjatë dhe pas
stërvitjes fizike dhe janë shumë të dobishme për mbajtjen e stresit në kontroll. Ushtrimet e aerobisë
janë gjithashtu eliminues i shkëlqyeshëm i stresit: kërkojnë frymëmarrje të thellë, e cila gjithashtu
mund të ndihmojë kur je në ankth ose i tensionuar. Nëse nuk merr pjesë në asnjë sport dhe nuk je
mësuar të ushtrohesh, mos u mërzit. Mund të fillosh ngadalë, me shëtitje ose duke i dhënë biçikle-
tës. Secili aktivitet ndihmon në mbajtjen në kontroll të  stresit – nuk është e thënë që orarit të stre-
suar t’i shtosh edhe një program të madh të ushtrimeve.

nr. 1 ushtrimiEliminues i shkëlqyeshëm i stresit

Edhe një mënyrë tjetër efektive për t’i bërë ballë stresit është të shoqërohesh me shokë. Nëse bën
diçka që të pëlqen me njerëzit që i do me siguri do ta kesh më të lehtë ta kthesh baraspeshën
shpirtërore si edhe përqendrimin e brendshëm. Do të habitesh madje edhe nga mbështetja e sho-
këve, të cilët vetë janë nën stres! Së bashku mund të gjeni edhe mënyra të tjera për ta luftuar
stresin, duke ndërthurur miqësinë me ushtrimin fizik. Shkoni së bashku në patinazh, luani ba-
sketboll ose madje njëri pas tjetrit bëni zhytje në pishinë – kjo mund t’ju ndihmojë ta mbani stre-
sin në kontroll.
Po kur stresi vjen për shkak të miqësisë? E vërtetë është që gjatë viteve të adoleshencës shumë
miqësi mund të bëhen burime të stresit. Mënyra më e mirë është të zbulosh se si t’i tejkalosh
problemet me shokët (biseda me prindërit mund të ndihmojë), ose të orientohesh në aktivitete të
tjera të cilat të ndihmojnë të njihesh me persona të tjerë. 

Eliminues i shkëlqyeshëm i stresit

Hobi, aktivitetet jashtëshkollore, rrethet e ndryshme: sido që të quhen, mund të shërbejnë si eli-
minues të shkëlqyeshëm të stresit. Kur ta mbush një aktivitet kohën dhe të jep ndjenjën e përm-
bushjes shpirtërore, je në rrugën drejt vendosjes së stresit në kontroll. Këtë aktivitet mund ta
realizosh me një grup të madh njerëzish, me një grup të vogël njerëzish, ose madje edhe vetëm.
Merru me diçka që të ndihmon të lirohesh nga presioni. Përveç kësaj, ndoshta do të njihesh edhe
me njerëz të tjerë dhe të krijosh shoqëri të reja, të cilat do të të ndihmojnë ta ulësh edhe më tej ni-
velin e stresit.
Të duhen ide se çfarë mund të bësh? Pyet dhe kërko se cilat janë rrethet jashtëshkollore dhe
shiko se cilat prej tyre të tërheqin. Ndoshta do të gjesh ndonjë aktivitet në ndonjë objekt kulti.
Ose mund të dalësh vullnetar për diçka. Kështu ia ul stresin vetes, por edhe botën e ndihmon!
Gjithashtu mund të fillosh  të merresh me hobi - nga instrumentet e ndryshme deri te ngjyrosja e
teshave. Çfarëdo që dëshiron, mjafton që të bën më të lumtur dhe me të qetë.

Eliminues i shkëlqyeshëm i stresit

nr. 2 miqësia

nr. 3 aktivitetet
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A ke dëgjuar ndonjëherë për njerëz që marrin frymë thellë dhe numërojnë deri në dhjetë? Ush-
trimet e frymëmarrjes mbështeten te e njëjta ide: frymëmarrja e thellë dhe futja e një sasie më të
madhe oksigjeni në trup mund të na ndihmojë të qetësohemi. Këto ushtrime janë në veçanti të
mira për reagimet nën stres “lufto ose mbathja” – të ndihmojnë që të luftosh kundër ankthit që
të zë kur je në skenë ose kur bën një provim. Kërko informacion për teknikat e ndryshme të fry-
mëmarrjes së thellë dhe relaksimit dhe zgjidh disa prej tyre për t’i provuar (duhet të mbash pa-
rasysh se këto ushtrime në fillim mund të veprojnë në mënyrë të çuditshme, por me këtë
mësohesh!).

nr. 4 frymëmarrjaEliminues i shkëlqyeshëm i stresit

Ky eliminues stresi është pak më abstrakt në krahasim me të tjerët sepse ka të bëjë më mëny-
rën e të menduarit, e jo me atë se çfarë mund të bësh. Ndonjëherë adoleshentët që janë në stres
tepër të madh përpiqen të bëjnë gjithçka në mënyrë të përsosur. Këtu hyn në lojë kjo teknikë
për eliminimin e stresit: na mëson të mos harrojmë t’i vendosim gjërat në perspektivë.
Vendosja e gjërave në perspektivë është me rëndësi për uljen e stresit sepse në këtë mënyrë
kuptojmë se jo gjithçka mund ta mbajmë nën kontrollin dhe jo gjithçka është aq e rëndësishme
kujtojmë ne. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet të shqetësohemi për asgjë – nuk do të ishim
qenie njerëzore sikur madje pak të mos shqetësohemi. Por kur gjendesh në një periudhë ose si-
tuatë me shumë stres, ia vlen në aspektin mendor “të largohesh” pak dhe ta mendosh si i huaj.
Për shembull, nëse je në stres të madh për shkak të një provimi, përpiqu të largohesh pak nga
ai. A është vërtet kaq i vështirë provimi sa kujton ti? Edhe sikur të mos e bësh siç duhet, çfarë
është më e keqja që mund të ndodhë? A thua vallë provimi me të vërtetë do të ta shkatërrojë
jetën? Ne fund të fundit, nëse dikush prej shokëve të tu është nën stres për shkak të provimit,
çfarë do t’i kishe thënë apo propozuar të bënte? Ndonjëherë ia vlen shumë të bisedojmë me
shokun; kjo përsëri na ndihmon t’i vendosim gjërat në perspektivë. Ekzistojnë të gjitha gjasat
që së paku për disa gjëra për të cilat je nën stres të ketë zgjidhje – dhe në aspektin e tërë pla-
neve që ke për jetën janë të rëndësishme, por jo edhe aq sa që duken si të tilla kur nervozohesh
për shkak të tyre.

nr. 5 perspektivaEliminues i shkëlqyeshëm i stresit
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Mos prano ta shtosh stresin
Kur je nën stres është e natyrshme të kërkosh të gjesh një mënyrë që të çlirohesh prej tij –
madje edhe kur kjo mënyrë është jo e shëndetshme. Disa adoleshentë (dhe të rritur) e
luftojnë stresin me pirjen e duhanit, pije alkoolike ose me drogë. Edhe pse këto gjëra
mund të krijojnë idenë e çlirimit nga stresi, është e sigurt se nuk të çlirojnë. Marrja e dro-
gës dhe alkoolit mundet (midis të tjerave) të shkaktojë depresion dhe humbjen e kontrol-
lit – gjë e cila gjithsesi nuk të çliron nga stresi! Ndërsa droga, alkooli dhe duhani kanë
edhe diçka tjetër të përbashkët: të krijojnë varësi. Nëse ke pasur stres më parë, lufta kun-
dër varësisë ta bën edhe më të vështirë jetën.

Çfarë të bësh kur stresi bëhet i papërballueshëm
Edhe pse stresi është pjesë normale e jetës, ndonjëherë mund ta kemi shumë të vështirë
që t'i bëjmë ballë. Nëse ke kaluar nëpër ndryshime të mëdha kohët e fundit dhe e kupton
se lufta kundër stresit është tepër e vështirë, ose madje e ke të vështirë të bësh edhe gjërat
më të zakonshme siç është frekuentimi i shkollës, mbase duhet të bisedosh për  këtë me
ndonjë të rritur. Prindërit mund të ndihmojnë shumë. Nëse mendon se nuk mund të bise-
dosh me prindërit, mbase mund të flasësh me mësuesin, ndonjë person tjetër të rritur te i
cili ke besim, psikologun e shkollës ose me priftin, hoxhën apo prijësin e bashkësisë fetare
në të cilën bën pjesë. Këta mund të ndihmojnë të gjesh rrugën e duhur dhe të bisedosh
me dikë që mund të ndihmojë ta luftosh stresin. Në shumë shkolla ka psikologë dhe apo
punonjës socialë të trajnuar enkas që të ndihmojnë adoleshentët lidhur me këtë.
Në veçanti vlen të kërkosh ndihmë nga një person më i rritur nëse shpesh ndien stresin e
llojit “lufto ose mbathja” pa asnjë arsye. Për adoleshentët nuk është i pazakontë pro-
blemi i ankthit, i cili i shtyn në reagimin “lufto ose mbathja” madje edhe kur nuk ekzi-
ston asgjë ta shkaktojë. Për fat të mirë ky problem zgjidhet lehtë. Ndërsa adoleshentët të
cilët janë nën stres kronik mund të pranojnë edhe ndihmë, qoftë ajo në të mësuarit e për-
dorimit të shprehive për eliminimin e stresit, qoftë edhe për të mësuar të mendojnë
ndryshe për frikën personale të tyre.

Nëse je nën stres dhe ke vetëm gjysmë minute
Merr frymë thellë me hundë dhe mbaje frymën disa sekonda. Nxirre frymën•
shumë ngadalë me gojë. Përsërite disa herë.

Merr sa më shumë frymë nga goja dhe më pas nxirre ngadalë, sikur të jesh duke•
psherëtirë. Mos i ngri dhe mos i tendos supet. Përsërite disa herë.

Nëse je nën stres dhe ke një minutë:
Mbylli sytë dhe mendo  për ndonjë vend të qetë i cili të pëlqen (për shembull•
plazhi ose shtrati). Merr frymë thellë me hundë gjithnjë duke u përqendruar te kjo
pamje. Nxirre frymën ngadalë me hundë. Vazhdo të mendosh për vendin e qetë. 
Pas një minute hapi sytë.
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Nëse je nën stres dhe ke pesë ose dhjetë minuta 
Shtrihu në shtrat ose ulu në karrige. Drejtoje vëmendjen së pari te këmbët. Shtrëngo mu-•
skujt e këmbës dhe numëro deri në pesë. Më pas shtendosi dhe vazhdo me pjesën tjetër
të trupit, deri te fytyra. Merr frymë ngadalë dhe thellë ndërkohë që shtrëngon dhe shten-
dos secilin muskul. Kur të mbarosh, shtrihu ose ulu disa minuta dhe përqendrohu te fry-
mëmarrja jote.

Bëj banjë ose dush.•

Dëgjo një muzikë qetësuese që të pëlqen.•

Pra, stresi në fakt nuk është aq stresues nëse je i informuar dhe ke ide dhe “eliminues” të stre-
sit në xhep. Të ftojmë që në këtë listë të shtosh eliminuesit e tu të stresit.

Është e rëndësishme të mos harrosh se stresi është pjesë e natyrshme e jetës, e këtij udhëtimi
tërheqës në të cilin gjendesh. Duhet të jesh i vetëdijshëm dhe i gatshëm. Edhe një eliminues
tjetër stresi para se të vazhdosh:  

Merre me nge, kushtoji kohë VETES! Kënaqu me atë që bën në shkollë, me familjen, me sho-
kët dhe me veten. Ti je një person i veçantë dhe i vyer. Kujdesu dhe ruaje VETEN!

Marrë me lejen e Nemours Foundation, KidsHeakth Divison. Informacione të tjera shtesë për pro-
blemet shëndetësore të adoleshentëve mund të gjenden në www.kidshealth.org.

nr. 6 Bëj qejfEliminues i stresit

Si mundet stresi të jetë i natyrshëm dhe i nevojshëm në jetën tonë?

Çfarë ndodh gjatë reagimit lufto ose mbathja? Përse na ndodh ky reagim? Si na ndihmon?

Kur ndodh që reagimi lufto ose mbathja të kthehet në stres kronik? Çfarë ndodh kur na
mundon stresi kronik?

Thuaj një shembull të një eliminuesi fizik të stresit. Cilat janë përparësitë e tij?

Kontrolli i fakteve:
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Cili është një shembull i eliminuesve të stresit që përfshijnë të tjerët? Cilat janë 
përparësitë e tij?

Cili është një shembull i eliminuesve të stresit që përfshijnë aktivitete të caktuara? Cilat
janë përparësitë e tij?

Çfarë thotë artikulli për mënyrën me të cilën alkooli, duhani dhe droga ndikojnë te stresi?

Çfarë duhet të bëni kur ndieni se po bëhet i papërballueshëm aq sa nuk i bëni dot ballë në
mënyrë të shëndoshë?

Pse mendoni se disa persona të caktuar përjetojnë nivele të ndryshme stresi në situata të njëjta?

Cilat janë disa prej mënyrave me të cilat mund të ndihmojmë personat e tjerë që janë nën stres?

Çfarë këshillë do t’i kishit dhënë dikujt për mënyrat më të mira që të përballojë situatat me stres?

Komentimi i tekstit:
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KAPITULLI 4
PËRMIRËSIMI I MARRËDHËNIEVE ME MOSHATARËT

Me siguri që miqësitë kanë shumë rëndësi për ty. Por mund të pyesësh: “A kam shokë të vër-
tetë? A mund t’ua tregoj sekretet shokëve? A do të dëshirojnë të shoqërohen me mua nëse bëj
diçka të marrë ose diçka ndryshe prej tyre? A do të përpiqen të më detyrojnë të bëj diçka të
cilën unë nuk e dua? A do të më duan nëse më njohin më të vërtetë?”

Shumica e bashkëmoshatarëve të tu bëjnë të njëjtat pyetje. Ja çfarë kanë thënë disa prej tyre:

“Unë dëshiroj të kem miq të mirë, por shumë shpesh ndihem i vetmuar. Mbase nuk
i kam gjetur ende njerëzit e duhur. E di se diku ekzistojnë shokët. Vetëm shpresoj që
së shpejti t’i gjej.”

“Para pak kohe zbulova se kam humbur shumë miqësi ngaqë i kam paragjykuar nje-
rëzit para se t’i njoh si duhet. Tani njoh dhe më pëlqejnë njerëz të ndryshëm.”

“Ajo që më mërzit është mënyra se si disa fëmijë nuk janë vetvetja para të tjerëve,
ose nuk denjojnë të bisedojnë me disa njerëz. Unë përpiqem të jem i sjellshëm me të
gjithë.”

“Sinqeriteti është pjesë e miqësisë. Nëse nuk mund të thuash të vërtetën ose gjith-
monë flet pas shpine për të tjerët, atëherë kujt i duhet një shok i tillë? Duhet të jesh i
mirë me të tjerët me qëllim që edhe ata të jenë të mirë me ty. Duhet të jesh shok i
mirë që të kesh shokë të mirë.”

“Me shokët e mi mund të jem ky që jam. Mund të bëj gabime. Ata më qëndrojnë
pranë kur më nevojiten më së shumti.”

“Nuk e prisja kurrë se mund të hidhërohesha me shoqen tim më të mirë për më tepër
se një javë, por ja që edhe kjo ka ndodhur. Kemi dhjetë vjet që jemi shoqe.”

“Është vështirë të kesh më shumë se një shok të ngushtë ngaqë i treti bëhet xheloz.”

“Bashkë me një shoqe shkuam në shkollën tonë të vjetër. U ulëm në stola dhe bise-
duam dy orë. U kënaqëm!”
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Ky kapitull flet për miqësinë. Ai të ndihmon të njohësh cilësitë e shoqërisë së vërtetë dhe
të mëson se si të fitosh shokë të rinj. Gjatë bisedës dhe aktiviteteve, do të flasim për pre-
sionin nga moshatarët. Do të kuptosh se çfarë mund të bësh dhe të thuash me qëllim që të
mbrosh bindjet dhe vlerat e tua duke mos i humbur shoqëritë.

Miqësia, si edhe bima nga fara, rritet me dashuri dhe kujdes. Vendos të jesh vetë një shok
siç do ta kishe dëshiruar ti shokun tënd të ishte.

Barbara Farenhorst është autore e artikullit Si të vendosësh të jesh shoku që do të doje
vetë. Ajo ka shkruar një libër për adoleshentët lidhur me miqësinë dhe ka krijuar një pro-
gram i cili i mëson nxënësit adoleshentë si të këshillojnë moshatarët e tyre. Ajo kupton që
zgjedhjet e duhura mund të jenë të vështira kur ekziston presioni nga moshatarët.

Rrugëtimi nëpër periudhën e adoleshencës ngërthen në vete marrëdhëniet e veçanta të
cilat zhvillohen me shokët. Gjatë këtyre orëve merr kohën e duhur që të vlerësosh dhe
përcaktosh se me cilët shokë ndihesh mirë dhe cilët të ndihmojnë të zhvillohesh. Vështro
përreth – ndoshta që tani ke pranë vetes një shok a shoqe të mirë që ende nuk e ke zbu-
luar.

Lexo përsëri fjalët e të rinjve. Me siguri edhe ti ke ndonjë mendim të caktuar
për shoqërinë – edhe ndonjë pyetje. Në këtë hapësirë shkruaj dy pyetje që ke
lidhur me shoqërinë.

Pyetja 1.

Pyetja 2.
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Kapitulli 4 Mësimi 2.

Të vështrojmë miqësitë

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ______________

Shkruaj sa më tepër përgjigje në secilën kategori.

MIQËSIA POZITIVE MIQËSIA NEGATIVE
Pse njerëzit zgjedhin shokë të cilët i 
fuqizojnë

Pse njerëzit zgjedhin shokë të cilët i
dobësojnë

Gjërat të cilat shokët pozitivë i bëjnë së
bashku:

Gjërat të cilat shokët negativë i bëjnë së
bashku: 

Si të largoheni nga miqësia negative:

Këshillë: Shoku i vërtetë asnjëherë nuk të thotë: “Do të jem shoku yt nëse...” Shoku i
vërtetë asnjëherë nuk të detyron të bësh diçka të cilën e di mirë se nuk është e mirë
për ty.
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Kapitulli 4 Mësimi 3.

Situatat e presionit të brendshëm

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ______________
Përshkruaj dy situata në të cilat presioni i brendshëm mund të detyrojë një person të mos-
hës tënde të bëjë diçka të dëmshme. Shkruaj një mesazh të brendshëm shkatërrues destruktiv
dhe një mesazh të brendshëm konstruktiv si kundërveprim ndaj mesazhit destruktiv.

SITUATA 1 SITUATA 2

Mesazhi destruktiv që dikush në atë si-
tuatë mund ta ketë në kokë.

Mesazhi destruktiv që dikush në atë si-
tuatë mund ta ketë në kokë.

Mesazhi konstruktiv që mund t’i kundër-
vihet të menduarit destruktiv. 

Mesazhi konstruktiv që mund t’i kundër-
vihet të menduarit destruktiv. 
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Kapitulli 4 Mësimi 4. Fletë informative 

Kërko informacion
Ndonjëherë futemi në telashe vetëm sepse nuk bëjmë pyetje mjaftueshëm. Kur dikush të nxit të bësh
diçka që mendon se mund të të fusë në telashe, përdor tre hapat e mëposhtëm.

PYET
Bëj pyetje që të dish në çfarë po futesh. Më pas
vendos a mund të të fusë në telashe kjo situatë. Ja
disa gjëra që duhet t’i dish – ose zbulosh përmes
pyetjeve:

DILI ZOT VETES
Nëse përgjigja për ndonjërën prej pyetjeve është “po”, atëherë
përgjigja jote ndaj presionit do të duhet të jetë “jo”.

MËSOI MUNDËSITË POZITIVE 

Mëso për disa aktivitete pozitive dhe propozo ndonjërin prej tyre. Nëse
personi tjetër ngul këmbë për aktivitetin negativ atëherë largohu. Tjetri
mund të vendosë të bëjë të njëjtën gjë me ty.

Sa i zgjuar është tjetri kuptohet prej përgjigjeve që jep. Sa i mençur është kup-
tohet prej pyetjeve që bën.

- Naguib Mahfouz, fitues i Çmimit Nobel për letërsi 1988. 

A është në përputhje me ligjin, rregullat e shkollës dhe të familjes, ose•
me ato që na thotë feja?
A është e dëmshme për mua ose për të tjerët?•
A do të mërzitet familja ose të rritur të tjerë që janë të rëndësishëm për mua?•
A është vendimi i gabuar?•
A do të lëndohesha apo mërzitesha nëse dikush tjetër do të ma •
bënte të njëjtën gjë mua.
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PYET

DILI ZOT VETES DHE THUAJI JO PRESIONIT NEGATIV 

KËRKO MUNDËSI POZITIVE

Cilat dy ose tre pyetje mund të bënte Blerta për të kuptuar se çfarë dëshiron në të
vërtetë Iliri që të bëjë ajo?

Si do të mund të ishte përgjigjur Iliri?

A mendon se kjo situatë mund të çojë në telashe?

Nëse situata mund t'i fut në telashe, çfarë mund të thoshte Blerta?

Cilat aktivitete pozitive mund të propozonte Blerta?

Çfarë duhet të bëjë Blerta nëse Iliri nuk e pranon propozimin?

Kapitulli  4 Mësimi 4.

Përdorimi i pyetjes
EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA _____________

Në një fletë të veçantë përshkruaj një rast me presion negativ nga moshatarët.
Imagjino sikur Iliri dhe Blerta ndodhen në një situatë të tillë. Përshkruaj se si do t’i
kishte kërkuar Iliri Blertës të merrte pjesë në një aktivitet, pa ia bërë të qartë se çfarë
ka ndërmend ai. Çfarë do të mund të thoshte Iliri?
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Kapitulli  4 Mësimi 5.

Si të vendosësh të jesh 
shoku që do të doje vetë

BARBARA FARENHORST

Përgjigjja e Çarlit ndoshta të ka bërë të qeshësh pak. Por tani që edhe ti vetë po rritesh,
ndoshta nuk mendon më se është për të qeshur. Jeni në fazën e hershme të adoleshencës; gjë-
rat kanë ndryshuar tashmë brenda dhe jashtë, dhe vazhdojnë të ndryshojnë. Ndoshta ndonjë-
herë ndihesh i vetmuar – ose i frikësuar apo i hutuar. Ndoshta shqetësohesh a do të kesh
shokë dhe a do të jesh i pëlqyer.
Pështjellimi dhe vetmia janë të vërteta. Ndonjëherë të tjerët mund t’i shpërfillin ndjenjat e tua
dhe të thonë të mos mërzitesh. Moskuptimi i tyre të sjell edhe me tepër vetmi.
Kjo është normale. Të gjithë moshatarët kanë ndjenja dhe mendime të ngjashme, madje edhe
kur nuk të duket se është kështu. Shokët mund të të ndihmojnë shumë në këto momente.
Prandaj secilit person të moshës tënde i nevojitet ndihmë që të kuptojë se si të bëhet një shok
ashtu siç e duan të tjerët.

Vendimet që duhet të marrësh
Vendimet me të cilat ballafaqohen të rinjtë gjatë shoqërimit bëjnë pjesë në tre “kosha” të mëd-
henj. Secili kosh përmban zgjedhje të mëdha të cilat ndikojnë se si do të jeni, çfarë shokësh do
të keni dhe çfarë do të bëni në jetë. Njëri kosh mban shenjën Vendimet nën presionin e moshata-
rëve; tjetri Vendimet që ju fshehin ose ju zbulojnë; dhe i treti Dhënia dhe pranimi i vendimeve. Do
të përshkruajmë secilin kosh në veçanti dhe do të propozojmë mënyra me të cilat mund të
trajtohet secili lloj vendimi.

Çfarë do të bëhesh kur do të
rritesh, Çarli Braun?

“I vetmuar.”

Shpeshherë përpiqemi të ndryshojmë pamjen e jashtme me qëllim që të na
japin shenjën – ‘cool”, “i pëlqyer”, ose diçka të ngjashme. 
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Vendimet nën presionin e moshatarëve
Para se të mund të marrësh me sukses vendime nën presionin e
moshatarëve duhet të mendosh se kush je në të vërtetë dhe çfarë
dëshiron në të vërtetë. Ndonjëherë kjo nuk është aq e thjeshtë. 

Në secilin prej nesh ekzistojnë dy persona. Njëri i jashtëm – ashtu
si dukemi, çfarë veshim dhe çfarë bëjmë ose flasim. Personi tjetër
është personi i brendshëm të cilin një numër i vogël i njerëzve e
njohin dhe e shohin.

Me dëshirën që t’u pëlqejmë njerëzve dhe që të na vlerësojnë, shumica prej nesh përpiqen që ta
ndryshojnë personin e jashtëm dhe të marrin etiketimin e duhur, siç janë “cool” dhe “i pëlqyer”.
Përpiqemi që të themi fjalët e duhura, të mbajmë veshjet e “duhura”, madje edhe sillemi sikur
dimë gjëra që në të vërtetë nuk i dimë me qëllim që të impresionojmë të tjerët. Dikush këtë e quan
luajtja e roleve ose aktrim.

Personi i brendshëm të cilin të tjerët nuk e shohin dot është në të vërtetë ai që je. Ky person nuk
ndryshohet sado që ta ndryshosh pamjen e jashtme. Sa më tepër të jesh besnik ndaj qenies së
brendshme, aq më tepër personi i brendshëm do të ngjasojë me atë të jashtëm.

Kush vendos për ty?
Ti apo shokët e tu?
Shumica e personave të moshës tuaj kanë shumë frikë se mos i tallin – se mos i konsiderojnë
si person i çuditshëm apo ndryshe. Po sikur të qeshin me ty shokët e klasës, po sikur të tallen
me ty, të të largojnë nga grupi? Disa do të ishin të gatshëm për gjithçka vetëm e vetëm që një
gjë e tillë të mos ndodhte. Për ndonjë mund të jetë aq me rëndësi që të tjerët ta pëlqejnë saqë
është i gatshëm që vendimet e tij t’i marrin moshatarët. Ky djalë ose vajzë ndien “presionin e
moshatarëve”.

Presioni i moshatarëve mund të ketë ndikim të madh. Si funksionon presioni i moshatarëve?
Nëse arrin të kuptosh mënyrat e ndryshme në të cilat ky presion ndikon te ty, mund t’i bësh
ballë nëse ky presion të shtyn në drejtim të sjelljes dhe veprimeve të dëmshme.

Le të themi, për një çast, se djaloshi më i pëlqyer në klasë të kërkon t’i japësh shënimet e tua
për të studiuar për një provim të rëndësishëm nesër. Ndërkohë, edhe ti ke menduar të stu-
diosh pikërisht me këto shënime. Çfarë do të bësh? – Nëse shoku i ngushtë të kërkon të ikni
prej orës së mësimit, a do ta kishe lënë orën e mësimin, vetëm e vetëm që të ruaje shoqërinë?
– Çfarë ndodh nëse të gjithë e përqeshin dikë? A mendon se fëmijët e tjerë do të të duan më
tepër nëse u bashkohesh edhe ti në këtë përqeshje?

Le të themi, për një çast, se prindërit ta kanë ndaluar të shikosh një film. Shokët e tu shkojnë
ta shikojnë këtë film të shtunën pasdite. U thua shokëve se nuk mund të shkosh me ta, por
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ata të thonë se do të mbetesh pa parë filmin më të mirë të vitit. Kështu vendos që “vetëm
këtë herë” t’i gënjesh prindërit dhe t’u thuash se do të shkosh te një shok për të bërë detyrat
e shtëpisë së bashku. Dhe mendoni sikur, gjatë kohës që je në kinema, nga familja e shokut
ku ke thënë se do të jesh, marrin në telefon në shtëpinë tënde. Kështu del gënjeshtra. Do të
humbësh besimin e prindërve, të cilët do të vënë në dyshim sinqeritetin tënd në të gjitha si-
tuatat e tjera. Ky është një çmim shumë i lartë për vetëm një film.

Në raste të tilla ia vlen t’i bësh vetes pyetjen se pse “shokët” do të përpiqeshin të të detyro-
nin të bëje diçka të cilën nuk e dëshiron ose të cilën e di se nuk duhet ta bësh. Pse shokët
duan të të detyrojnë të gënjesh prindërit, të sillesh keq me të tjerët apo të lësh orën e mësi-
mit? Ndoshta dëshirojnë që të duken më të rritur ose më “cool”. Ndoshta do t’u duket vetja
më të rëndësishëm nëse ti dhe të tjerët u shkoni nga pas. Në fakt ka mundësi që ata të mos
jenë shokët e tu.

Kur të tjerët dëshirojnë të bësh diçka të dëmshme ose të gabuar me qëllim që të përmbushin
nevojat e tyre, do të thotë se po të shfrytëzojnë. Por njerëzit nuk mund të të shfrytëzojnë nëse
nuk ua lejon. A do t’ua lejosh të tjerëve të të shfrytëzojnë, apo do të vendosësh vetë për
veten tënde?

Disa këshilla si të vendosësh vetë për veten tënde
Nëse i nënshtrohesh presionit të moshatarëve, ka mundësi të humbësh respektin e të tjerëve.
Askush nuk i vlerëson njerëzit që mund të shfrytëzohen lehtë, të manipulohen ose të mund
t’u bëhet presion. Ata që të bëjnë presion për një kohë të caktuar mund të shtiren sikur të
kanë shok, por shumë lehtë mund të të braktisin atëherë kur nuk do t’u nevojitesh më.

Por çfarë do të ndodhë me shokët nëse u thua: “Nuk mund të vij me ju në kinema të shtunën.
Prindërit nuk më lejojnë, dhe unë nuk dua t’ua kthej fjalën.” Edhe sikur të mendosh se prin-
dërit po tregohen shumë të rreptë, do ta kuptosh se do të ndihesh shumë më mirë nëse i re-
spekton rregullat e tyre se sa po t’i gënjesh.

Duhet shumë forcë për të mos pranuar presionin e të tjerëve. Shikoni se sa shumë forcë është
dashur në historinë e vërtetë, në vijim. Kjo ngjarje ka ndodhur në një shkollë të mesme të za-
konshme në të cilën një numër i madh i nxënësve pjesën më të madhe të kohës e vrasin men-
djen se çfarë mendojnë të tjerët. Në këtë shkollë të mesme nëse je “dikush dhe diçka”, arrin të
bëhesh pjesë e një grupi të caktuar, ndërkohë që është grupi ai që vendos se si të vishesh,
çfarë të bësh dhe çfarë të thuash.
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Një ditë me shi, një vajzë u nis të kapërcente oborrin me shumë libra nëpër duar.
Me siguri duhej të ketë qenë nxënëse e re, sepse nuk i dinte rregullat. Në mes të
oborrit u pengua dhe u rrëzua dhe të gjithë librat u shpërndanë për ngado. Me-
njëherë filluan hedhjet e fjalëve dhe talljet. Më pas iu afrua një djalë. Ndërkohë
që i afrohej, të qeshurat u pakësuan. Ai e ndihmoi të ngrihej më këmbë dhe të
mblidhte librat. Teksa të dy po largoheshin ra një qetësi e plotë. Më pas, në hesh-
tje, grupet filluan nga pak të largohen. Ky djalë pati kurajën që të përballojë pre-
sionin e fuqishëm të moshatarëve.

Çfarë do të kishe bërë ti atë mëngjes sikur të ishe në atë turmë?
Çfarë do të kishin bërë shokët e tu?

A mund të mësosh të thuash “JO”?
Shumica e vendimeve që marrim nuk janë kaq shumë dramatike. Por na shfaqen papritmas,
atëherë kur më së paku i presim, dhe ndonjëherë nuk kemi kohë të mjaftueshme të men-
dojmë. Kush dëshiron t’i marrë vetë vendimet për veten dhe të mos i nënshtrohet presionit të
moshatarëve e kanë një plan të gatshëm se si të reagojnë në situata të tilla.

Thjesht, sinqerisht: “Jo, nuk dua”, ose: ”Më vjen keq, nuk mundem” – mund të jetë një më-
nyrë efektive për t’i bërë ballë presionit negativ të moshatarëve. Nëse ushtrohesh në shtëpi që
t’i shqiptosh këto fjalë, do të fitosh guximin t’ua thuash edhe të tjerëve kur të jetë nevoja.

Mund t’i thuash “jo” presionit të moshatarëve në atë mënyrë që mos të dukesh i pasjellshëm,
agresiv apo mendjemadh. Qasja më e mirë është të jesh i vendosur – i qetë dhe i sigurt për
vendimin për ta kundërshtuar ndikimin. Mos harro se ke të drejtë të thuash “jo” dhe të pre-
sësh prej të tjerëve që ta respektojnë vendimin tënd.

Çdo mëngjes para mësimit grupet mblidhen në 
oborrin e shkollës për të vëzhguar njëri-tjetrin dhe
për të parë se çfarë po ndodh. Asnjëri nuk lëviz
nëpër oborrin e shkollës me qëllim që tjerët të mos
tallen me të.
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A do t’i humbasësh shokët?
Ndonjëherë shoqëritë duhet të kalojnë një sprovë. Shoku i vër-
tetë nuk të thotë: “Do të jemi shokë vetëm nëse...” Shoku i vër-
tetë të thotë: “Do të jemi shokë dhe do të mbështes”.

Nëse shpesh nuk pajtohesh me atë që duan të bëjnë shokët,
ndoshta duhet të gjesh shokë të tjerë të cilët do të të mbështesin
ty dhe vlerat e tua.

Vendimet të cilat na fshehin ose na zbulojnë 
Je në një moshë kur të duket se shokët janë një prej gjërave më
të rëndësishme në jetë. Mund të tundohesh t’i nënshtrohesh
presionit të tyre me qëllim që t’i ruash. Por miqësia e vërtetë
është tërësisht e kundërt me të lëshuarit pe nën presionin nega-
tiv të moshatarëve. 

Pse? Nëse lëshon pe nën presion mund të ndodhë që të bësh
sikur je ashtu siç nuk je, madje edhe miqësitë e tua bëhen të pa-
vërteta. Miqtë e vërtetë mund t’i thonë njëri-tjetrit: “Ky jam
unë. Më prano ose më le.” Nevojitet guxim që të luftojmë për
veten dhe të jetojmë në përputhje me bindjet dhe vlerat tona.

Disa të rinj frikësohen aq shumë të zbulojnë se kush janë në të
vërtetë saqë ndërtojnë një rreth të fortë të jashtëm, si mburojë,
me qëllim që të mbrohen. Mburoja i mban më larg të tjerëve
dhe prandaj janë të mbrojtur nga kritika ose përbuzja. Një
numër i madh i personave të cilët sillen në mënyrë arrogante
ose egoiste në fakt këtë e bëjnë nga frika se mos zbulohen. Ata
që duken të vrazhdë ndoshta nën mburojat e tyre janë në fakt të
butë.

Përse mendon se i vendosin këto mburoja njerëzit? Ndoshta për
shkak të mbrojtjes. Nëse tregojnë se çfarë janë në të vërtetë,
mendojnë se rrezikojnë që të tjerët t’i pranojnë ose t’i refuzojnë.
Por nëse e fshehin në të vërtetë atë që janë, çfarë fitojnë si kun-
dërvlerë?
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Si t’u tregosh të tjerëve se kush je në të vërtetë?
T'ua zbulosh apo t’ua fshehësh veten të tjerëve përbën një vendim
të rëndësishëm. Zbulimi është shpesh herë hapi i parë për vendo-
sjen e miqësisë së vërtetë. Tani do të shpjegoj çfarë nënkuptojmë
me zbulimin.

Nëse të pyesin se çfarë cilësish ka një shok, me siguri do të thuash se është një person të cilit mund
t’i besosh dhe me të cilin mund të bisedosh hapur. Është personi i cili është i gatshëm të ndajë me
ty ndjenjat e tij.

Të gjithë ne kemi ndjenja për të cilat bisedojmë pothuajse me të gjithë – na pëlqen apo jo një më-
sues, një film apo një këngë e njohur. 

Por të gjithë kemi edhe ndjenja për të cilat nuk bisedojmë shumë shpesh – frika, turpi ose zhgë-
njimi, madje edhe krenaria dhe gëzimi. Ndërsa shumë shpesh fshehim edhe ndjenjat të cilat na hu-
tojnë ose madje na mundojnë.

Të treguarit haptas të ndjenjave është dallimi midis një të njohuri dhe një shoku të vërtetë. Këto
ndjenja janë shpeshherë thelbi i asaj që në fakt je me të vërtetë. Kur ia tregon dikujt tjetër, atëherë ke
ndarë me të një pjesë të veçantë nga vetja!

Normalisht, përveç këmbimit të ndjenjave, ka edhe gjëra të tjera të cilat i afrojnë shokët. Interesat e
përbashkëta dhe shprehitë ose hobi gjithashtu mund të jenë pjesë e rëndësishme e miqësisë. Shokët
ndajnë mes tyre aventura argëtuese dhe bisedojnë gjatë lidhur me gjithçka, dhe dëshirojnë të ka-
lojnë kohën së bashku.

Dhënia dhe marrja e miqësisë
Të gjithë kemi nevojë për shokë, por jo vetëm për të kënaqur nevojat tona personale ose me
qëllim që të ndihemi më pak të vetmuar. Nuk është keq nëse kjo është arsyeja përse duam të
kemi shokë. Por, nëse këto janë arsyet e vetme që të kemi shokë, do të thotë se po i shfrytë-
zojmë të tjerët. Shoqëria e vërtetë është kur japim, kujdesemi dhe bëjmë çfarë duhet për njëri-
tjetrin. Një nga mënyrat në të cilat njerëzit i realizojnë miqësitë e tyre është dhënia e miqësisë
pa pritur që diçka të kthehet si kundërshpërblim.

Unë e di që kjo është e vërtetë sepse kam ndihmuar me qindra të rinj të lidhen me shokët e
tyre gjatë këtij programi të këshillimit të moshatarëve të cilin po udhëheq. Në këtë program
mësojmë si të ndihmojmë njëri-tjetrin dhe të mbështetemi te njëri-tjetri, duke ushtruar shpre-
hitë e të dëgjuarit efektiv dhe duke treguar që duam t’ia dimë për njëri-tjetrin. Kam shikuar
shumë nxënës të cilët së bashku me shokët e tyre e shndërrojnë presionin e moshatarëve në
mbështetje të moshatarëve. Ja një shembull i vërtetë dhe i gjallë:
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Gloria nuk kishte personalitet tërheqës. Në fillim të trajnimit të këshillimit të
moshatarëve ajo filloi të fliste për problemet e shumta që kishte. Kishte shumë
pak shokë, situata në shtëpi ishte shumë e vështirë dhe Gloria nuk e donte
veten. Edhe pse takohej rregullisht me këshilltaren, ajo nuk mundej në asnjë
mënyrë të çlirohej nga ndjenja e dëshpërimit. Unë isha shumë e brengosur, por
këtë gjë e mbaja për vete.

Me kalimin e orëve të trajnimit, fillova të vëreja ndryshime te Gloria. Diçka po
ndodhte me të. Më pas, në orën tonë të fundit zbulova për çfarë bëhej fjalë.
Nxënësit e tjerë në grup gjithashtu i kuptuan nevojat që kishte Gloria. Pa e
ditur unë, ata qenë organizuar dhe çdo ditë kontaktonin me të, madje edhe gjatë
fundjavave. Shpesh e merrnin në telefon që ta pyesnin se si ndihej, ose gjatë
pushimit midis orëve ndaleshin në korridor me qëllim që të bisedonin më të.
Në fund të kursit, Gloria i tregoi grupit se sa e rëndësishme kishte qenë kjo për
të. Ajo u tha se nuk do të kishte arritur asgjë sikur të mos kishte qenë shoqëria e
tyre. Tashmë ajo e di shumë mirë se jeta e saj ka kuptim të vërtetë.

Bashkëmoshatarët e tu mund të jenë shumë të ndjeshëm për nevojat e të tje-
rëve. Ata mund të mësojnë të japin. Edhe ti mund të bësh të njëjtë gjë.

Këta trembëdhjetëvjeçarë treguan se të rinjtë e kësaj moshe mund të jenë shumë të ndjes-
hëm për nevojat e të tjerëve. Ata mund të mësojnë të japin. Edhe ti mund të bësh të njëjtën
gjë. Nuk të nevojitet kursi i këshillimit të moshatarëve që të fillosh. Por të duhet vetëm
vullneti i mirë.
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Si të jesh shok i mirë? 
Çfarë do të bëhesh kur do të rritesh?
“Shok i mirë që e do veten, që i merr vendimet për veten në bazë të vlerave që kam dhe që
është i gatshëm të ndajë ndjenjat me të tjerat.” A ishte kjo përgjigjja jote? Shpresoj që po.

Në shtetin afrikan Gana ekziston një përmendore e një dore e cila mban një vezë. Mesazhi
është që nëse dora e mban shumë lirshëm, veza do të bjerë dhe do të thyhet. Por, nëse e
mban shumë të shtrënguar, veza do të shtypet dhe do të thyhet.

Prej kësaj statuje mund të mësojmë diçka lidhur me miqësinë. Është e nevojshme të jemi një
lloj i caktuar personi me qëllim që të mund t’u japim të tjerëve dhe të mbrojmë dhe mbësh-
tesim shokët. Vendos se çfarë shoku do të doje të kishe. Më pas bëhu vetë person i tillë.

Kontrolli i fakteve: 

Çfarë janë tre “koshat” e vendimeve të shoqërisë? Pse janë ata të rëndësis-

Çfarë nënkupton autorja me shprehjen “zbulimi i vetvetes” lidhur me shoqërinë?

Pse është e nevojshme t’u japim të tjerëve me qëllim që të fitojmë shokë?

Si e përkufizon autorja presionin e moshatarëve? Pse ajo mendon se presioni i
moshatarëve kthehet në problem?
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Komentimi i tekstit:
Pse mendoni se moshatarët ndonjëherë bëjnë presion mbi njëri-tjetrin me qëllim që
të bëjnë diçka e cila mund t’i fusë në telashe?

Cilat janë përparësitë e marrjes së vendimeve në bazë të vlerësimit më të mirë ve-
tjak, në vend të marrjes së tyre në bazë të presionit të moshatarëve?

Pse mendoni Barbara Farenhorst shkruan se “miqësia e vërtetë është pothuajse tërë-
sisht e kundërt me lëshimin pe nën presionin negativ të moshatarëve?”

Cilat janë aspektet e rëndësishme të miqësisë, për shkak të së cilave nevojitet që të
mbrohen dhe mbështeten ato?

Ndihma e miqve nuk na duhet aq shumë sa na nevojitet fakti që të jemi të sigurt për ndih-
mën e tyre atëherë kur të na nevojitet.

- Epikuri, filozof i vjetër grek
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Kapitulli 4 Mësimi 6. Fletë informative 

Fleta e punës  ZGJIDHJA

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA _____________

Plotësoni këtë fletë pune me një shok ose shoqe.

Shprehe problemin ashtu siç e shikon.
Personi 1

Rendisni së bashku zgjidhjet e mundshme.

Personi 2

Lejo hapësirë për mendime të ndryshme. 

(Mos merrni në konsideratë zgjidhjet e paligjshme ose të dëmshme.)

Vendosni veto mbi situatat që janë të papra-
nueshme për ndonjë nga personat e përfshirë.

(Fshini të gjitha zgjidhjet e papranueshme nga hapi i mësipërm.)

Vlerësoni zgjidhjet që ju kanë mbetur.
(Cilat janë përparësitë dhe mangësitë e secilës prej zgjidhjeve?)

Bëni atë që është më e pranueshme për të gjithë.
Sa e suksesshme  ka qenë zgjidhja (ose, si do ta dini se ka arritur
sukses zgjidhja)?
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Kapitulli 4 Mësimi 6.

Të rikujtojmë
EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA _______________

Ktheju dy pyetjeve që ke shkruar për shoqërinë në fillim të këtij kapitulli. Shkruaji
përsëri në hapësirat më poshtë, por këtë herë shto edhe përgjigjet. Shfrytëzo çfarë ke
mësuar gjatë aktiviteteve dhe diskutimeve të këtij kapitulli. Nëse përsëri nuk je i si-
gurt lidhur me përgjigjet, bisedo lidhur me pyetjet me një shok!

Pyetja 1:

Përgjigjja ime:

Pyetja 2:

Përgjigjja ime:
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Kapitulli 5 Mësimi 1.

Fletë për planifikimin e projektit në grup

KAPITULLI 5;
FUQIZIMI I MARRËDHËNIEVE 
FAMILJARE

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ______________
Ndiq hapat e mëposhtëm për të planifikuar projektin e grupit tuaj: 

Emrat e anëtarëve të grupit:

Shprehia që do të prezantojmë:

Zgjidhni udhëheqësin e grupit i cili do t’ju ndihmojë në organizimin e projektit dhe sekreta-
rin i cili do të mbajë shënim idetë

Udhëheqësi i grupit:

Sekretari: 

Hapi i parë: 
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Hapi i dytë: 

Hapi i tretë: 

Hapi i katërt: 

Mendoni katër ose më tepër mënyra me të cilat një person i moshës tuaj mund të përdorë
në shtëpi shprehinë e grupit tuaj.

Sekretari i mban shënim idetë në një fletë të veçantë letre. 

Mendoni si t’i përshkruani idetë tuaja me një prezantim prej 5 minutash. A do t’ju ndih-
monte një skeç? Një listë ose fletë më e madhe? Një ose më tepër posterë? Poezi, këngë rap
ose vizatime? Bisedoni për mundësitë dhe zgjidhni njërën prej tyre e cila do të tërheqë in-
teresimin e nxënësve dhe mund të përgatitet për kohën që na ka mbetur sot. Përshkruani
çfarë do të bëjë grupi juaj: 

Përgatitni prezantimin që ka zgjedhur grupi juaj në hapin e tretë (përpilimin e posterit,
ushtrimin e skeçit humoristik, e kështu me radhë). Grupi juaj do ta mbajë prezantimin
gjatë orës vijuese. Përshkruaj rolin tënd në projekt:
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Kapitulli 5 Mësimi 2.

Përdorimi i shprehisë në shtëpi

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA _____________

Mbaj shënime për prezantimet e nxënësve të tjerë.

Bëji prindit ose një të rrituri tjetër këto pyetje. Shëno përgjigjet e tyre.
Cilat prej këtyre shprehive ke vënë re që kam përdorur

Cilat prej këtyre shprehive do të dëshirojë që t’i përdorje më shpesh?

Më mirë të dish se të kesh.
- Fernando de Rojas, shkrimtar 

Shprehia:
Në cilat mënyra të mundshme mund ta
shfrytëzoj këtë shprehi: 

Shprehia: 
Në cilat mënyra të mundshme mund ta 
shfrytëzoj këtë shprehi:

Shprehia :
Në cilat mënyra të mundshme mund ta
shfrytëzoj këtë shprehi:

Shprehia :
Në cilat mënyra të mundshme mund ta
shfrytëzoj këtë shprehi:

Shprehia :
Në cilat mënyra të mundshme mund ta
shfrytëzoj këtë shprehi:

Shprehia :
Në cilat mënyra të mundshme mund ta
shfrytëzoj këtë shprehi: 



KAPITULLI 6.
TË MARRIM VENDIME TË SHËNDETSHME 

Adoleshenca është koha për përjetime të reja – dhe mundësi të reja. Disa prej këtyre
mundësive mund të kenë të bëjnë me presionin për të përdorur drogë. Ja çfarë kanë
thënë disa nxënës lidhur me këtë presion:

Përse përdorin drogë disa persona? Ndoshta ngaqë mendojnë se prej drogës do të
ndihen më mirë – ose do të jenë më të mirë. Ndoshta mendojnë se janë “cool”, ose se
duken më të rritur, ose kujtojnë se kjo i ndihmon të qetësohen. Problemi është se nje-
rëzit që bien në telashe me drogën zakonisht në fund pendohen shumë. Në këtë
mësim mësohet si të mendojmë për përparësitë e zgjedhjeve të shëndet-
shme dhe të mospërdorimit të drogës.

Do të shohim se si lëndët narkotike, si duhani, alkooli dhe •
marihuana mund të ndikojnë në jetën e të rinjve.

Do të shohim ndikimin dhe presionet që i nxisin të rinjtë •
të përdorin drogë.

Do të ushtroni se si të mos thyheni përpara presionit për të•
përdorur drogë, të luftoni me stresin dhe të merrni vendime
të mira në situata  të vështira. 

Do të flasim për mënyrat në të cilat mund të argëtoheni me •
shokët dhe kaloni përvoja interesante.

“Dëgjojmë disa fëmijë të cilët flasin – madje edhe lavdërohen – se përdorin
drogë, por shumica e shokëve të mi mendojnë se kjo është një punë e marrë.
Nuk e di çfarë të mendoj!”
“Nëna dikur më besonte dhe më lejonte që të bëja shumë gjëra. Por, prej kur më
kapi në flagrancë duke pirë marihuanë, besimi mes nesh u humb. Tani me vësh-
tirësi më lejon që të shkoj kudo qoftë. Në një mënyrë nuk i vë faj. E di se e kam
zhgënjyer.”
“Asnjëherë nuk kam provuar as edhe një cigare – dhe më besoni se kam përje-
tuar presion shumë të madh. Por, vlerat e mia janë shumë më të fuqishme se
çfarëdo lloj presioni që mund të bëhet gjatë argëtimeve të ndryshme. Shokët e
mirë nuk të detyrojnë të bësh gjëra që nuk janë të mira për ty.”
“Unë nuk përdor drogë ngaqë e di se çfarë mund të ndodhë. Vëllai im për një
kohë të gjatë ishte shumë keq mu për shkak të përdorimit të drogës. Tani është
në rregull, por me të vërtetë na shkaktoi shumë probleme, edhe mua, edhe fa-
miljes. Asnjëherë nuk dëshiroj që të jem si ai!” 
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Për fillim 
Sapo ke lexuar se çfarë thonë të rinjtë lidhur me presionin për të përdorur drogë. Në
këtë hapësirë shkruaj një paragraf se çfarë mendon lidhur me këtë presion negativ.
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Kapitulli 6 Mësimi 2.

Anketë: Si mendon? 

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ____________

Udhëzim: Lexo secilën pyetje dhe shkruaj vlerësimin tënd. Mësuesi do të tregojë
përqindjet e vërteta.

1. Sa është përqindja e nxënësve në Shqipëri që thonë se para
moshës gjashtëmbëdhjetëvjeçare kanë pirë së paku një cigare?
(hulumtim i ESPAD)

2. Sa është përqindja e nxënësve në Shqipëri që e kanë pirë ciga-
ren e parë para se të mbushin 13 vjeç?
(hulumtim i ESPAD)

3. Sa është përqindja e adoleshentëve që janë duhanpirës dhe që
kanë thënë se nuk do ta kishin filluar duhanin sikur ta kishin për-
sëri në dorë këtë vendim?
(Organizata botërore e shëndetësisë, 1998)
4. Sa është përqindja e adoleshentëve që më me qejf do të argëto-
heshin me atë që nuk e pi duhanin se sa me duhanpirësit?
Qendra për kontrollimin e sëmundjeve -
CDC, "Informata që duhet t'i dini", 2000)

5. Sa është përqindja e nxënësve që së paku një herë në jetë kanë
pirë një ose më tepër pije alkoolike?
(hulumtim i ESPAD)

6. Sa është përqindja e nxënësve të moshës katërmbëdhjetëvjeçare
që kanë pirë së paku një pije alkoolike në 12 muajt e fundit?
(hulumtim i ESPAD)

7. Sa është përqindja e nxënësve që së paku një herë në jetë janë
dehur?
(hulumtim i ESPAD)
8. Sa është përqindja e nxënësve që së paku një herë në jetë kanë
provuar  ndonjë drogë të paligjshme (marihuanë ose hashash, am-
fetaminë, LSD ose mjete të tjera  halucinacioni, krek, kokainë, eks-
tazë, heroinë, kërpudha magjike, inhalatorë...)?
(hulumtim i ESPAD)
9. Sa për qind e nxënësve të klasës së nëntë kanë thënë se përdo-
rin substanca të tjera psiko-aktive, pa përfshirë marihuanë ose
hashash?
(hulumtim i ESPAD)

Vlerësimi   yt     Realiteti
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Kapitulli 6 Mësimi 3.

Pirja e duhanit: Si u bëhet ves të rinjve 

Qëndrimi pozitiv ndaj pirjes së duhanit: 
Kjo fazë fillon nëse fëmijët dhe adoleshentët zhvillojnë qëndrime miratuese
për pirjen e duhanit nën ndikimin e mediave, familjes dhe shokëve.

Përdorimi kohë pas kohe:
Kjo fazë e dytë fillon kur të rinjtë për herë të
parë provojnë cigaren ose duhanin. Edhe pse
është një eksperiencë e pakëndshme, ata vazh-
dojnë të pinë duhan sepse dëshirojnë që, për
shembull, të duket më të rritur.

Përdorimi i rregullt: 
Gjatë fazës së tretë pirja e duhanit ose përtypja e du-
hanit bëhet gjë e rregullt në jetën e të riut dhe lidhet
me kënaqjen dhe argëtimin me shokët.

Varësia:  
Në fazën e fundit i riu tanimë nuk pi duhan nga argëtimi por sepse i është
bërë ves, dhe përjeton acarim, dëshirën për cigaret dhe mundime kur përpi-
qet ta lërë duhanin.

Shumica e duhanpirësve e marrin këtë ves gjatë periudhës së adoleshencës.
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Kapitulli 6 Mësimi 3.

Për duhanin

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA __________

Lexo informacionin sipas numrit që të është caktuar. Më pas shkruaj një arsye
bindëse kundër përdorimit të duhanit lidhur me temat vijuese:

Shëndeti dhe përgatitja fizike

Pamje e jashtme

Ndikimi mbi të tjerët

Paratë 

Pavarësia 

Arsyet përse nuk pi duhan:
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Kapitulli 6 Mësimi 3.

Për duhanin

1. Elementet përbërëse për të cilat nuk flitet në reklama 
Kur ndez cigaren, duhanpirësi fut në organizmin e tij më tepër se 4.000 substanca kimike.
Kur e nxjerr tymin, shumë substanca të dëmshme i mbeten në mushkëri. Në mesin e tyre janë
katrani, i cili shkakton kancer dhe sëmundje të mushkërive, nikotina, e cila është drogë që
shkakton varësi, dhe gazi helmues monoksid karboni, i cili i zë në gjak vendin oksigjenit.

2. Mbetja prapa 
Duhanpirësit nuk janë fizikisht të përgatitur sa ata që nuk e pinë duhanin. Ngaqë kanë më
pak oksigjen në gjak, zemra u duhet të pompojë më fuqishëm. Për këtë arsye ata lodhen më
shpejt, kolliten më shpesh dhe u merret fryma shpejt.

3. Ndikimi i veçantë mbi të rinjtë 
Ngaqë trupi i të rinjve është ende në zhvillimin e sipër, pirja e duhanit mund të kufizojë zhvillimin
dhe funksionimin e mushkërive. Duhanpirësit e rinj janë më pak fizikisht të përgatitur në kraha-
sim me jo duhanpirësit dhe kanë probleme me frymëmarrjen, kollën, fishkëllimë në frymëmarrje
dhe në përgjithësi shumë probleme shëndetësore. Nga 1.000 duhanpirës, rreth 500 (një e dyta) vde-
sin për shkak të sëmundjeve lidhur me pirjen e duhanit.

4. Frymëmarrja e vështirësuar 
Duhanpirësit thithin katran ngjitës i cili është shkaktari kryesor i kancerit. Katrani mbulon me
cipë dhomat e frymëmarrjes në mushkëri, duke i bërë jo elastike dhe duke e vështirësuar fry-
mëmarrjen. Duhanpirësi që pi një paketë cigare në ditë, thith një gotë të plotë me katran në vit.

5. Varësia 
Pothuaj të gjithë ata që vazhdojnë të pinë duhan u bëhet ves ky zakon. Nikotina që thithin
është njëra nga drogat më të njohura që shkakton varësi. Ajo e arrin trurin brenda pak sekon-
dash dhe bën ndryshime kimike me të cilat shkakton dëshirën për më shumë nikotinë. Me të
fituar varësinë, duhanpirësi ndihet shumë keq kur mbaron efekti i drogës – dhe i duhet të pijë
përsëri duhan me qëllim që të shmangë ndjenjën e keqe. Para pak kohe Kombinati i duhanit
“Filip Morris” pranoi se shton amoniak në cigare me qëllim që të jenë edhe më tepër varëse.

6. Varësia e hershme 
Sa më i vogël në moshë të jetë njeriu kur fillon të pijë cigaren, aq më i madh është probabili-
teti që varësia të jetë më e fuqishme. Me të fituar varësinë, vetëm një përqindje e vogël arrin
ta lërë pirjen e duhanit. Shumë adoleshentë që kanë pirë vetëm njëqind cigare thonë se do të
kishin dëshiruar ta linin, por nuk mund ta bëjnë këtë. 
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7. Kolla e duhanit
Vetëm një cigare mjafton ta ndalë punën e qimeve të imëta (të quajtura cilia) të cilat veshin
rrugët e frymëmarrjes dhe nxjerrin nga trupi gëlbazën, pisllëqet dhe mikrobet që i thithim me
ajrin. Me kalimin e kohës pirja e duhanit i shkatërron këto qime, dhe atëherë mënyra e vetme
që duhanpirësi të pastrojë rrugët e frymëmarrjes mbetet nëpërmjet kollitjes, kollitjes dhe kol-
litjes. 

8. Punë zemre 
Me të arritur nikotina, droga kryesore e duhanit, në qarkullimin e gjakut, zemra përshpejton
punën dhe pompon edhe 10 deri në 25 herë më shumë në minutë. Ngaqë nikotina edhe i
ngushton enët e gjakut, gjë e cila e rrit tensionin e gjakut, duhanpirësi ka më shumë mundësi
të ketë infarkt kardiak ose hemorragji cerebrale.

9. Humbja e shqisave 
Duhanpirësit me kalimin e kohës humbin pjesën më të madhe të shqisave të shijes dhe nuha-
tjes. Kjo ndodh aq ngadalë saqë pothuajse ata nuk e vërejnë dot. Pas një kohe të caktuar duhan-
pirësit nuk kanë më mundësi të ndiejnë aromat dhe shijet që kanë mundur t’i ndiejnë më parë.

10. Pamja prej duhanpirësi
Pirja e duhanit ndikon në pamjen e personit dhe mënyrën si ndihet personi për këtë gjë. Pirja e
duhanit lë shenja në dhëmbë dhe në gishta dhe mund të shkaktojë plakjen e parakohshme të lë-
kurës. Ngaqë lëkura e duhanpirësve nuk merr mjaftueshëm oksigjen, mund të fitohet e ashtu-
quajtura “fytyra e duhanpirësit”. Sa më shumë plaken aq më shumë krijohen rrudha të mëdha
në fytyre rreth gojës dhe syve. Lëkura e duhanpirësit mund të jetë e përhirtë ose e verdhë.
11. Era e duhanpirësit
Duhanpirësit shpesh kanë një erë nga goja dhe veshmbathja që ka duhmën e tymit. Ngaqë
substancat kimike të duhanit e acarojnë lëkurën e hollë të buzës, personat që pinë ose përty-
pin duhan mund të kenë probleme me dhëmbët, gjë e cila gjithashtu shkakton një erë të pa-
këndshme nga goja.

12. Frymëmarrje e vështirë
Tymi i duhanit mund të shkaktojë sëmundje të mushkërive, si emfizema, të cilat e vështirë-
sojnë frymëmarrjen. Shtresëzimi i katranit nga tymi i duhanit dëmton mushkëritë. Ngaqë
mushkëritë nuk mund të përmirësohen dhe as të ndërrohen, personat me emfizemë mund të
kalojnë pjesën tjetër të jetës të lidhur me tuba për frymëmarrje, duke u përpëlitur për të
marrë frymë.

13. Më shumë stres, jo më pak stres 
Pirja e duhanit u siguron duhanpirësve nivelin e nikotinës që është i nevojshëm për të qetë-
suar trupin, por ky është qetësim vetëm i përkohshëm. Pas disa minutave humbet ndikimi
ndërsa duhanpirësve u nevojitet një cigare tjetër. Nëse nuk e ndezin një cigare tjetër ndihen
shumë keq, në ankth dhe janë nën një stres më të madh. 
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14. Të rrezikosh me kancerin 
Kanceri në mushkëri është 25 herë më i shpeshtë te duhanpirësit se sa te personat të cilët
asnjëherë nuk kanë pirë asnjë cigare. Shkaktari është katrani i cili e acaron indin e mushkë-
rive derisa bëhet kancerogjen. Sa më i ri të jetë personi kur fillon të pijë duhan, aq më i madh
është probabiliteti që më vonë në jetë të zhvillojë kancer.

15. Të bezdisësh të tjerët 
Pirja e duhanit mund t’i bezdisë të tjerët dhe të shkaktojë acarim të syve, kollë, dhimbje koke
dhe alergji të personave në rrethin e duhanpirësve. Tymi u futet edhe në veshje.

16. Pirja e duhanit është e dëmshme edhe për të tjerët 
Kur duhanpirësi ndez cigaren, tymin e thithin edhe të tjerët përreth. Studimet kanë treguar se
ekziston probabilitet mjaft i madh që bashkëshortet e bashkëshortëve duhanpirës të fitojnë
kancer në mushkëri nga tymi që thithin. Edhe fëmijët e duhanpirësve sëmuren më shumë.
Ata sëmuren më shpesh me ftohje, dhimbje veshi, astma dhe infeksion të mushkërive, dhe
bëjnë më shumë mungesa në shkollë.

17. Pirja për dy persona 
Gratë shtatzëna që pinë duhan fusin nikotinë dhe monoksid karboni edhe te fëmija që kanë
në bark. Pasojat janë që foshnja mund të lindë me peshë të vogël të trupit, vështirësi në fry-
mëmarrje dhe probleme shëndetësore. 

18. Pasojat për dhëmbët dhe mishrat e dhëmbëve 
Duhanpirësit shumëvjeçarë kanë më shumë gjasa që t’u bien dhëmbët, t’u prishen dhëmbët
dhe të kenë sëmundje serioze të mishrave të dhëmbëve. Te të rinjtë që pinë duhan mund të
shihen simptoma të hershme të këtyre problemeve. 

19. T’i bësh paratë tym 
Një pjesë e madhe e parave të duhanpirësve humbin në tym. Blerja e përditshme e cigareve
me kalimin e kohës kushton me qindra mijëra lekë. Duhanpirësit shpenzojnë më tepër para
për mjekë. Ndërsa, kur janë të sëmurë ekziston mundësi më e madhe që t’u nevojitet kujdes
më i shtrenjtë mjekësor.

20. Një ves i shtrenjtë
Llogarit përafërsisht shpenzimet javore, mujore dhe vjetore të këtij vesi në bazë të paketave të
cigareve që mund të pijë dikush në ditë dhe informo nxënësit e tjerë lidhur me këto shpen-
zime. Më pas propozo një mënyrë më të mirë se si t’i shpenzojnë këto para adoleshentët. 
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21. Nuk pranojmë duhanpirës! 
Ngaqë duhanpirësit i bezdisin të tjerët, në shumë vende publike është e ndaluar pirja e duha-
nit. Në shumicën e restoranteve duhanpirësit duhet të ulen në vende të veçanta, ndërsa në
aeroplan nuk lejohet pirja e duhanit. Në hotele ekzistojnë dhoma të veçanta për duhanpirës,
ndërsa në shumë vende të punës tanimë nuk lejohet pirja e duhanit.

22. Zjarret 
Duhanpirësit mund të lëndojnë ose vrasin pa dashje veten dhe të tjerët. Një numër i madh i
zjarreve që ndodhin në shtëpi dhe në vende të hapura shkaktohen nga duhanpirës të pakuj-
desshëm të cilët i zë gjumi duke pirë duhan, ose e hedhin cigaren të ndezur. 

23. Rrugë e shpejtë drejt vesit
Edhe pse disa të rinj mendojnë se duhani i cili nuk pihet (duhan për përtypje) është më i si-
gurt se sa vetë pirja e duhanit, kjo nuk është e vërtetë. Në të vërtetë më tepër nikotinë hyn në
organizëm me përtypjen e duhanit se sa me pirjen e duhanit. Përdoruesit munden shumë
shpejt të bëhen të varur ndërsa mund ta kenë ndoshta edhe më të vështirë që ta lënë se sa ata
që e pinë duhanin. Ata që e përtypin duhanin dhjetë ose më tepër herë në ditë fusin në trup
sasinë e njëjtë të nikotinës si edhe ata që pinë një – dy paketa cigare në ditë. 

24. Probleme me gojën 
Sheqeri në duhanin për përtypje mund të shkaktojë deri prishje serioze të dhëmbëve, ndërsa
kokrrat në duhan mund të dëmtojnë zmaltin e dhëmbëve. Substancat e fuqishme kimike
mund të shkaktojnë tërheqjen e mishit të dhëmbëve dhe lëvizjen e dhëmbëve. Lëngjet nga
duhani gjithashtu ndikojnë në shqisat e shijes për të ëmbël dhe të kripur. 

25. Probleme me pamjen e jashtme 
Përveç erës së keqe dhe shenjave në dhëmbë, përdoruesve të duhanit për përtypje shumë
shpesh u nxihet gjuha dhe në veshje kanë njolla nga pështymja. 

26. Kanceri në gojë 
Duhani për përtypje përmban substanca të cilat mund të jenë shkaktar i kancerit në gojë,
buzë dhe në fyt. Për vetëm disa javë buzët dhe mishrat e dhëmbëve mund të fillojnë të plasin
dhe përgjaken, ndërsa në gojë shkaktohen njolla të dhimbshme të bardha. 



Nëse dikush në familje 
      ka probleme me alkoolin

ose ndonjë lloj 
    tjetër droge
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Kapitulli 6 Mësimi 5. Fletë informative

Nuk është faji yt. Alkoolizmi/varësia është sëmundje apo problem mjekësor. Anë-
tari i familjes vazhdon që të përdorë alkool për shkak të sëmundjes, e jo sepse nuk të do ty. 

Kuptoje se është normale të ndiesh inat, faj ose turp.
Anëtarët e familjes mund të përjetojnë gjëra të ndryshme për shkak të problemeve të
cilat i shkakton ai që e keqpërdor alkoolin. Leksionet, fajësimet apo kërcënimet gjith-
sesi nuk ndihmojnë – vetëm sa e përkeqësojnë gjendjen.

Duhet të kuptosh se nuk mund ta zgjidhësh ti problemin e di-
kujt tjetër me alkoolin. 
Mund t’i thuash se je i shqetësuar, por asnjëherë mos u përpiq që ta mbulosh proble-
min me gënjeshtra ose me sjellje sikur gjithçka është në rregull. I thuaj tjetrit se ka
ndihmë profesionale kur të ndihet i gatshëm. 

Bisedo me një të rritur që do t’ia alkoolin.
Një person i rritur tek i cili ke besim, si prindërit, mësuesi, një klerik, psikologu i
shkollës, udhëheqësi rinor ose trajneri, mund të ndihmojnë që të kuptosh ndjenjat e
tua. Nëse të ka keqtrajtuar dikush fizikisht ose seksualisht, tregoji këtij personi se çfarë
po ndodh me qëllim që të marrë fund keqtrajtimi. Gjithashtu mund të takohesh edhe
me grupe të tjera të rinjsh që përballen me probleme të njëjta në familjet e tyre,
ndoshta në grupin për mbështetjen e të rinjve. 

Kujdesu për veten.
Kërko ndihmë dhe mbështetjen e nevojshme me qëllim që t'i japësh drejtim jetës.
Merru me gjëra argëtuese, siç janë muzika, sporti dhe grupet rinore. Nëse nuk e ndrys-
hon dot sjelljen e personit tjetër, mund të bësh gjëra pozitive për veten. 
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Kapitulli 6 Mësimi 5. Fletë informative

Fakte për alkoolin

Çfarë është alkooli? 
Alkooli është “frenues”, pra lëndë narkotike depresive, që ngadalëson funksio-

net trupore.
Alkooli ndikon në mesazhet që i shkojnë trurit dhe zvogëlon aftësinë e

të folurit, mendimit dhe të lëvizjes.
Të miturve me ligj iu është e ndaluar të blejnë ose përdorin alkool

për shkak të numrit të madh të problemeve që mund të shkak-
tojë alkooli te të rinjtë.

Si ndikon alkooli në organizëm? 
Njerëzit reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj alkoolit.

Se si do të sillen kur e konsumojnë alkoolin varet nga
mosha, trupi, pesha – dhe sasia që konsumojnë.

Alkooli ndikon në tru:  nëse njerëzit pinë së te-
përmi...

Nuk mund të mendojnë dhe gjykojnë qartë•
Humbin kontrollin mbi emocionet dhe qajnë,•
përleshen ose rrihen pa u menduar shumë
Thonë dhe bëjnë gjëra të cilat duken si të•
marra ose të çuditshme dhe turpërohen 

Alkooli ndikon në koordinim: nëse njerëzit
pinë së tepërmi...

Mund të humbin baraspeshimin dhe të pengohen•
Flasin pakuptueshëm•

Reagojnë të ngadalësuar, shikojnë dobët dhe me•
vështirësi kontrollojnë lëvizjet e trupit.

Alkooli ndikon në atë se si njerëzit ndihen: 
nëse njerëzit pinë së tepërmi...

Ndiejnë depresion •
Kanë dhimbje koke, ndiejnë lodhje, etje, e prishin stomakun•

Duhet të vjellin •
Humbin vetëdijen•
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Si ndikon alkooli te të tjerët? 
Ngaqë njerëzit që pinë tepër shumë ngatërrohen, rrihen ose turpërohen, shpesh i hum-•
bin shokët e tyre.
Shtatzënat që pinë alkool mund të dëmtojnë foshnjën në bark.•
Problemet familjare, shkurorëzimet dhe dhuna janë më të shpeshta në familjet ku ka alkoolik. •
Shoferët që pinë shkaktojnë numër të madh të fatkeqësive automobilistike. Madje edhe•
kur nuk janë të dehur, mund të jenë të rrezikshëm në vozitje për shkak të reagimit të
ngadalësuar, shikimit më të dobët dhe humbjes së kontrollit.
Rrahjet, krimet e dhunshme, vetëvrasjet dhe gjysma e vrasjeve janë të lidhura me alkoolin. •

A dinit se?
“Mbajtja e mirë e pijes” dhe mungesa e simptomave të dehjes mund të tre-•
gojnë probleme me alkoolin. 
Një e treta e të rriturve nuk pinë fare; një e dyta pinë më rrallë se një herë•
në muaj. Shumica e adoleshentëve gjithashtu nuk pinë.
Një gotë verë, një gotë pije e fortë dhe një shishe birrë normale apo birrë e•
lehtë përmbajnë pothuajse të njëjtën sasi alkooli.
Madje edhe përdorimi i matur i alkoolit mund të shkaktojë ndërveprim me•
ilaçet dhe të shkaktojë madje sëmundje, lëndime dhe vdekje. 
Ekzistojnë një numër i madh i burimeve për ndihmë në komunitet të dedi-•
kuara për personat që kanë probleme me alkoolin dhe familjet e tyre, siç
janë organizata të ndryshme në ndihmë të alkoolikëve dhe institucione
shëndetësore të specializuara për terapinë kundër alkoolizmit.
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Kapitulli 6 Mësimi 5.

Cila është e vërteta?

Cila është e vërteta?

Cila është e vërteta?

Cila është e vërteta?

Cila është e vërteta?

Cila është e vërteta?

Cila është e vërteta?

Cila është e vërteta?

Cila është e vërteta?

Cila është e vërteta?

Miti 9. “Kur pi ndihesh më i rritur.”

Miti 8. “Vetëm sepse një grua është shtatzëne nuk domethënë se nuk duhet të pijë.”

Miti 7. “Njerëzit janë më argëtues kur pinë.”

Miti 6. “Përderisa pi birra dhe nuk pi pije të forta alkoolike, do të jem në rregull.”

Miti 5. “Nuk ka ç’i duhet askujt nëse pi më tepër se ç’duhet.” 

Miti 4. “Duke pirë mund të futem në shoqërinë e moshatarëve."

Cila është e vërteta?

Miti 3.

Miti 2. “Pija ndikon pothuajse te të gjithë njëlloj.”

Miti 1. “Kur pi kam më tepër energji.”  

Miti 10. “Hajde, pi diçka, do të ndihesh më mirë.”

“Nuk ka problem t’i jap makinës. Kam pirë vetëm disa birra dhe
gjithmonë e kuptoj nëse kam pirë pak më tepër se sa duhet.”
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Alkooli dhe të rinjtë:
çfarë duhet të dini? 

Alkooli pothuajse ma shkatërroi jetën. Fillova të
pi me shokët duke u përpjekur që të jem edhe
unë “cool”. Pija alkool me qëllim që të bëhesha
tapë... dhe bëja gjëra të marra kur isha e dehur.
Tani po përpiqem ta ndryshoj jetën por nuk
është e lehtë kur ke edhe një fëmijë të vogël.

- Iva

Kam pirë sa nuk ka më, gjatë ciklit të lartë të fil-
lores dhe shkollës së mesme. Tani jam 18 vjeç
dhe mendoj për gjithë atë kohë të humbur.
Humba gjashtë vite të jetës sime të cilat asnjë-
herë nuk mund t’i kompensoj.

- Nikolla

Nuk pi sepse nuk dëshiroj të kem lëkundjet dhe pro-
blemet që shkaktojnë alkooli dhe droga. Nuk dëshi-
roj të futem në telashe me të shtëpisë, të prish
makinën ose të bëj diçka për të cilën do të turpëro-
hem më pas.

- Toni

Alkooli mund të ndikojë në zhvillimin fizik 
Adoleshenca është periudhë e zhvillimit të shpejtë. Ngaqë truri, sistemi nervor, sistemi i riprodhi-
mit dhe mëlçia vazhdojnë të zhvillohen, të rinjtë janë në veçanti të ndjeshëm nga veprimi i dëms-
hëm i alkoolit.

Alkooli mund të ndikojë në zhvillimin shoqëror
Alkooli mund të ndikojë në marrëdhëniet me të tjerët, reagimet ndaj vështirësive të reja dhe fitimin
e vetëbesimit. Kush përdor alkool me qëllim që të mos turpërohet, që të bëjë qejf ose që t'u bëjë
ballë situatave të vështira ndoshta asnjëherë nuk do të mësojë shprehitë që u nevojiten kur të rriten. 

Alkooli mund të zmadhojë rrezikun prej varësisë 
Ngaqë të rinjtë janë në zhvillim e sipër dhe janë të ndjeshëm nga alkooli, kush pi në adoleshencë ka
shumë më tepër gjasa që të bëhet i varur nga alkooli – alkoolik – se kush pi kur është i rritur.

Alkooli mund të shkaktojë shumë probleme në jetë 
Ngaqë alkooli ndikon në të menduarit dhe vetëkontrollin, të rinjtë që pinë kanë më tepër gjasa që
të ballafaqohen me probleme për të cilat më vonë do të pendohen – siç janë shtatzënia, sëmun-
djet e e transmentueshme seksualisht, aksidentet rrugore, grindjet me familjen dhe shokët dhe
depresioni.
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Situatat

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA _______________

Më vjen në shtëpi shoqëria fundjavën e ardhshme që të luajmë lojëra. Një shok dës-
hiron që të sjellë birra që të pimë meqë nuk do të jetë mamaja në shtëpi.

Nëse i lejoj shokut që t’i sjellë birrat, çfarë problemesh mund të kem?

Cila do të ishte mënyra e mirë për ta zgjidhur këtë situatë? 

Dëshiroj që javën e ardhshme të shkoj në ndeshjen e futbollit të shkollës. Mund të më
çojë babai por ai duhet të shkojë në punë dhe prandaj nuk mund të vijë të më marrë
pas ndeshjes. Një shoqe më thotë se vëllai i saj i madh mund të na sjellë deri në
shtëpi. Unë e di se ai do të pijë.

Nëse kthehem në shtëpi me vëllain e shoqes, çfarë problemesh mund të kem? 

Cila do të ishte mënyra e mirë për ta zgjidhur këtë situatë?

(Krijo situatën tënden, me pyetje dhe zgjidhje). 

Situata 1:

Situata 2:

Situata 3:
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Kapitulli 6 Mësimi 7. Fletë informative

Cigaret dhe alkooli
Mesazhet e reklamave

Shoqëri, argëtim dhe festim. Këto reklama tregojnë njerëz që e përdorin produktin me miq tërheqës të
cilët dëshirojnë të argëtohen.

Mesazhi: Ky produkt do t’ju bëjë më të popullarizuar dhe është i rëndësishëm për argëtim të mirë. 

Ja disa mënyra me të cilat reklamat e cigareve dhe alkoolit përpiqen të bindin njerëzit se si
pirja e duhanit dhe pijeve do t’ua përmirësojë jetën.

Natyra dhe relaksimi: Këto reklama e paraqesin produktin si rigjenerues i cili i ndihmon njerëzit të çlod-
hen dhe kënaqen në bukuritë natyrore.
Mesazhi: Ky produkt është natyror prandaj është i shëndetshëm – dhe do t’ju ndihmojë të çlodheni dhe
të ndiheni këndshëm.

Seksualiteti femëror: Këto reklama tregojnë modele femra të holla e tërheqëse të cilat e përdorin
produktin për të treguar hiret e tyre femërore.

Mesazhi: Nga ky produkt do të dukeni elegante, do të shpreheni si femër dhe do të jeni tërheqëse.

Seksualiteti mashkullor: Këto reklama tregojnë modele meshkuj të fuqishëm të cilët e përdorin
produktin të tregojnë hiret e tyre mashkullore.

Mesazhi: Ky produkt do t’ju bëjë të fuqishëm, do t’ju ndihmojë të shpreheni si mashkull dhe të
jeni tërheqës.

Pranimi i rrezikut: Këto reklama e lidhin produktin me aktivitete që rrisin adrenalinën siç janë garat
me makina ose alpinizmi. Ato theksojnë se njerëzit që e përdorin këtë produkt janë aventurier, janë
fizikisht të përgatitur dhe nuk i druhen rrezikut.

Mesazhi: Nëse e blen këtë produkt do të dukesh aventurier dhe njeri që vepron me kokën tënde.

Përgatitja fizike dhe shëndeti: Këto reklama tregojnë njerëz që e përdorin produktin gjatë aktivite-
teve sportive. Në mënyrë që ta lidhin produktin me përgatitjen fizike dhe shëndetin, prodhuesit e
duhanit dhe alkoolit shpesh sponsorizojnë aktivitete sportive.

Mesazhi: Njerëzit e rinj, aktivë dhe të shëndetshëm e përdorin këtë produkt pa asnjë problem.

Popullariteti: Këto reklama tregojnë se ata që janë “in” i përdorin produktet e tyre.

Mesazhi: Nëse nuk e blini këtë produkt, do të jeni të përjashtuar, nuk do të jeni në përputhje
me kohën dhe nuk do të jeni modern.

Shkëlqimi dhe finesa: Këto reklama tregojnë njerëz elegantë, të veshur mirë, të cilët përdorin produktin.

Mesazhi: Nëse e blen këtë produkt edhe ti do të jesh – ose do të dukesh – i pasur, shkëlqyes dhe i vlerë-
suar.

Përsëritja. Emri i prodhuesit të caktuar theksohet në shumë vende të ndryshme – në dyqane,
revista, evenimente sportive, veshje – ashtu që prodhuesi të bëhet shumë i famshëm.

Mesazhi: Ky duhet të jetë produkt i mirë dhe i popullarizuar.



75

Kapitulli 6 Mësimi 8. Fletë informative

Marihuana: çfarë duhet të dimë?
Marihuana është drogë e cila në gjuhën angleze ka pothuajse 200 emra. “Bar”, “mall”, “mel-
hem”, “rab”, “kallo”, “zeze”, “monofilo” etj., janë disa emra që përdoren në gjuhën shqipe. Ma-
rihuana zakonisht pihet me cigare të dredhura. Ajo ndikon në tru vetëm disa minuta pas pirjes.
Efekti mund të jetë i ndryshëm dhe varet nga personi. Disa ndihen të relaksuar; të tjerët bien në
gjendje të gjysmë gjymit ose transit. 

Marihuana mund të ndikojë në mendim dhe veprim

Marihuana mund të ndikojë në marrëdhëniet me të tjerët 

Marihuana për disa orë ngadalëson aktivitetin e trurit, ndikon në kujtesë, të folurit, gjykimin dhe•
shpejtësinë e reagimit.
Disa prej substancave kimike mbesin në trup për disa javë. Shfrytëzimi i sasive të mëdha ose përdo-•
rimi i përditshëm e dobëson vëmendjen, vështirëson të mësuarit dhe kujtesën. Përdoruesit gjithashtu
mund të bëhen të varur prej drogës dhe ta kenë të nevojshme me qëllim që të ndihen normalisht.

Përdoruesit e marihuanës, ngaqë e kanë të zvogëluar kontrollin, për shkak të sjelljes së tyre më vonë•
mund të pendohen ose turpërohen. Ata janë gjithashtu në rrezik më të madh që të tjerët t’i shfrytëzojnë.

Përdoruesit e marihuanës mund të humbin besimin dhe respektin e familjes dhe shokëve dhe të jenë•
shembull i keq për vëllezërit dhe motrat më të vegjël në moshë. 

Shoqëritë e përdoruesve të marihuanës më shpesh janë ata të cilët gjithashtu përdorin drogë.•

Përdorimi i marihuanës për tejkalimin e turpit, fitimin e shokëve ose për shmangien e problemeve•
mund të vështirësojë të mësuarit e shprehive të nevojshme për të rinjtë që të zhvillohen.

Marihuana mund të ndikojë në zhvillim dhe rritje
Përdorimi i marihuanës mund të shkaktojë lodhje.•

Përdorimi i marihuanës mund të ndikojë në shëndet dhe të shkaktojë sëmundje, njësoj si cigaret.•

Përdorimi i marihuanës mund të çojë në ngrënie të tepërt dhe shëndoshje. •

Përdorimi i marihuanës mund të ndikojë në hormonet e zhvillimit dhe organet riprodhuese.•

Marihuana mund të ndikojë në të ardhmen e personit
Blerja, përdorimi, mbajtja dhe shitja e marihuanës është e ndaluar me ligj.
Problemet që mund të shkaktohen për shkak të përdorimit të marihuanës përfshijnë:

Probleme me ligjin;•
Nami i keq;•
Humbja e besimit që kanë të tjerët te ty;•
Humbja e privilegjeve;•
Largimi nga ekipi sportiv, dhe të tjera si këto.•
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Kapitulli 6 Mësimi 9        Fletë informative

T’i dalësh zot vetes 

EMRI DHE MBIEMRI ____________________________________ DATA ________________

Mbështete veten me nxitje personale:
“Mund të veproj mirë.”•

“Nuk është e thënë të bëj atë që bëjnë të tjerët.”•
“Kam punë më të mençura se sa ta shkatërroj jetën me drogë.”•
“Dëshiroj të ruaj besimin e familjes.”•
“Mund të shmang futjen në telashe.”•
“Mund ta përballoj këtë situatë – dhe do të më vijë mirë që kam arritur sukses.”•

Ide të tjera?

•

Thuaje fort vendimin tënd.•
Bjeri shkurt dhe mos kërko falje.•
Përsërite refuzimin nëse është e nevojshme.•

Nëse ndihesh keq, shmange situatën dhe largohu. Shokët e vërtetë të duan dhe dëshirojnë që të jesh i
shëndetshëm dhe i lumtur.

I thuaj tjetrit:
Refuzim i thjeshtë:

“Jo, faleminderit.” •

Arsyeja:
“Jo, faleminderit. Nuk (pi duhan, alkool, nuk përdor drogë).”•

“Jo, i kam premtuar shtëpisë që nuk do të pi.”•

Shtyrje: 
“Jo tani, faleminderit.”•

Propozim më i mirë:
“Jo, faleminderit. Unë nuk jam për këtë. Megjithatë, si thua, a luajmë basketboll?”•

Refuzimi tjetër:
Të thashë që nuk dua. Të lutem mos më bëj presion.”•

Ide të tjera?

•

Nëse ndien presion që të përdorësh drogën...
Hapi 1: Merru me presionin e brendshëm 

Hapi 2: Bëji ballë presionit të jashtëm 

Si të refuzojmë presionin e dikujt



1

2

3

4
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Kapitulli 6 Mësimi 11    . Fletë informative

Menaxhimi i stresit
Të gjithë kanë stres. Ky është reagim normal i halleve të jetës, problemeve dhe pre-
sioneve. Edhe pse ndoshta jo gjithmonë i kemi në dorë gjërat që na shkaktojnë stres,
MUND të kemi në dorë se si reagojmë ndaj stresit. Ja se çfarë mund të bëjmë:

Qetësohu në mënyrë që të mendosh më qartë. Provo: 
Ushtrime të frymëmarrjes së thellë dhe të relaksimit;•

Aktivitete fizike siç janë shëtitja, vrapimi ose basketbolli;•

Dëgjo muzikë, bëj vaskë ose dush, shiko TV, lexo, luaj me ndonjë kafshë që mbani•
për qejf në shtëpi; 

Ha ushqim të shëndetshëm;•

Fli më shumë;•

Bëj diçka zbavitëse me shokët.•

Ide të tjera?

Identifiko se çfarë të shkakton stres.
Nëse ka disa gjëra, bëj një listë.•

Vepro për gjërat që mund të ndryshosh ose të kesh në dorë.
Jepi kurajë vetes (thuaji vetes “do të jem në rregull”, ose “këtë e kam kaluar tanimë një•
herë dhe përsëri mund ta kapërcej”).
Ushtro me mendje se si dëshiron ta zgjidhësh situatën.•

Nëse të nevojitet ndihmë, bisedo me një të rritur 
që do t’ia dijë për ty.
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Kapitulli 6 Mësimi 12. Fletë informative

SI TË SHFRYTËZOJMË POZITIVISHT KOHËN E LIRË 

Aktivitetet pozitive janë mënyrë zbavitëse, interesante dhe të kënaqshme për të kaluar kohën
e lirë. Ato gjithashtu ndihmojnë të fitojmë interesa dhe shprehi të reja, vetëbesim dhe shoqëri
të ngushta me njerëz të dashur.

Ja disa ide të cilat mund t’i provosh me një shok ose një të rritur të afërt:
Lojë me birila 

Peshkim 
Shëtitje në natyrë

Patinazh
Koncert pa pagesë në natyrë

Ushtrimi i qenit
Stërvitje në ndonjë sport

Planifikoje të shtunën si “ditën e aventurës” dhe eksploro një vend në të cilin nuk ke qenë
më parë. 

Bli bileta për ndeshjet e futbollit të ekipit lokal
Shëtit me skejtbord

Mini – golf 
Bëj ëmbëlsira ose biskota më pamje qesharake – dhe ndaji me dikë 

Mblidhuni si shokë e shoqe dhe bëni gara:
Në renditjen dhe rrëzimin e dominove;•
Në marrjen me mend të numrit të sendeve brenda kavanozit;•
Në ndërtimin e strukturave me letra.•

Përgatitni një shfaqje teatrale si shoqëri lagjeje
Bëni një konkurs të kafshëve shtëpiake si shoqëri lagjeje

Ndihmoni personat e moshuar që të hedhin mbeturinat, të grumbullojnë gjethet, të shëtitin
kafshët ose të lajnë automjetin

Bëni një album me kujtime për vëllain ose motrën e vogël 
Bëhu vullnetar në organizatën lokale humanitare ose në organizatën për mbrojtjen e kafshëve 

Grumbullo lodra për fëmijët e rrugës
Mblidh librat të përdorur dhe jepi në spital, në shtëpitë për pleqtë, kopshte ose në strehimore
për ata që nuk kanë shtëpi. 

Vizito ndonjë person të moshuar në shtëpinë për pleqtë.
Krijo një garë me pengesa për fëmijët e vegjël në lagjen tuaj

Bëni panair të “argëtimit” për fëmijët e vegjël
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Vërejtjet
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KAPITULLI 7
TË VENDOSIM OBJEKTIVA PËR JETË 
TË SHËNDETSHME
Të gjithë kemi ëndrra dhe shpresa. Lexo çfarë thonë moshatarët për këtë.

“Ndonjëherë vras mendjen si do të jetë e ardhmja për mua. Me kë do të martohem?
Ku do të jetoj? A do të jem e lumtur? Ndonjëherë ngazëllehem, por ndonjëherë edhe
frikësohem se çfarë mund të ndodhë.”
“Këto ditë përpiqem që të marr nota të mira, të përmirësohem në
tenis dhe përpiqem që ta mbaj në kontroll temperamentin.”
“Kam ndër mend të mësoj shumë lidhur me automjetet dhe moto-
çikletat me qëllim që të arrij të bëhem mekanik dhe të kem punish-
ten time.”
“E pranoj – ha së tepërmi ushqim jo të shëndetshëm. Do të dëshiroja të ndaloja por
nuk kam vullnet.”
“Shpresoj që të mbaroj fakultetin dhe që të jem mirë dhe të bëj karrierë. Mendoj se
do të duhet të përpiqem shumë dhe të marr nota të mira dhe të kursej para.”
“Unë dua të bëj shumë gjëra – nga të kënduarit, pikturimit dhe studimit të kafshëve,
deri te luajtja e futbollit. Pyes veten a do të mund t'i bëj këto gjëra për njëzet vjetëve.”

Si të jemi të lumtur dhe të kënaqur në jetë? Pothuajse secili person i cili ka arritur gjëra të
mëdha është dashur të punojë me zell. Vrapuesit olimpikë kalojnë orë të tëra duke u ush-
truar fort, shpeshherë vetëm, me qëllim që të përgatiten për garën. Kitaristi duhet të ush-
trohet kur të tjerët dalin. Balerinat punojnë çdo ditë me qëllim që ta tërheqin dhe ta
ushtrojnë trupin si duhet.  Një nxënës i mirë punon shumë për të marrë nota më të mira.

“Çfarë dëshiroj nga jeta?”, “Çfarë do të arrij?” Këto pyetje mund të na ndihmojnë të zbulojmë më
tepër për veten.  Ndonjëherë përgjigjet zbulojnë gjëra të çuditshme për mendimet dhe ndjenjat që
kemi.

Ndonjëherë thjesht na çojnë në pyetje të tjera, në veçanti kur shikojmë të ardh-
men.

Gjatë këtyre orëve do të mësosh si të organizosh vendosjen e ob-
jektivave.

Këta objektiva mund të jenë që nga fitimi i parave e deri te të më-
suarit e shprehive të reja. Aktivitetet dhe diskutimet do të ndihmojnë t’i mpre-
hësh aftësitë për luftën kundër dëshpërimeve normale dhe sfidave me të cilat do
të përballesh kur të punosh për arritjen e një objektivi. 
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Kjo pjesë e rrugës nëpër periudhën e adoleshencës është e lidhur me shpresat
dhe ëndrrat e tua. Udhëtim të mbarë! 

Për fillim 

Lexo tri mendimet e mëposhtme. Zgjidh atë me të cilin pajtohesh më shumë. Shpjego
se cilat pjesë kanë kuptim për ty, dhe me cilat pjesë nuk je dakord.
Mendimi 1: Nuk ka kuptim që të rinjtë të vendosin objektiva. Ka shumë gjëra të
cilat nuk mund t’i kesh në dorë. Duhet të presësh dhe të shohësh se çfarë do të
ndodhë në jetë dhe të mos bësh plane paraprakisht.
Mendimi 2: Duhet të kesh objektiva për jetën dhe të përpiqesh t’i realizosh ata.
Nëse të dalin probleme përpara, do të duhet të heqësh dorë dhe të vendosh objek-
tiva të tjerë. T’i ndërrosh objektivat derisa të gjesh atë që mund ta realizosh.
Mendimi 3. Duhet të zbulosh se çfarë dëshirojnë të bëjnë shokët në jetë dhe të
vendosësh objektiva të njëjta. Mund të punoni së bashku.

Më së shumti pajtohem me mendimin nr._________________. Ja pse:

Ja se për çfarë nuk pajtohem me mendimin për të cilin kam shkruar më lart:
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Kapitulli 7 Mësimi 1.

Klasifikimi i objektivave

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ______________

Në këtë fletë, rendit në rubrikën përkatëse objektivat e tu nga fletët e mëparshme të
punës. Shto edhe objektiva afatshkurtër dhe afatgjatë për të cilët po punon ose të
cilët dëshiron të realizosh në të ardhmen. Më pas shkruaj qëllimin e secilit objektiv.
Për shembull, nëse objektivi afatshkurtër është “të kem më tepër kujdes gjatë orës së
mësimit”, qëllimi mund të jetë “të mësoj sa më tepër që është e mundur”.

Objektivat e mi afatshkurtër: Qëllimi: 

Objektivat e mi afatgjatë: Qëllimi: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ______________

Shkruaj të gjithë objektivat nga fletët e punës Klasifikimi i objektivave që të mund të
shikohet se kur do t’i realizosh përafërsisht.

CIKLI I LARTË I SHKOLLËS FILLORE

SHKOLLA E MESME

FUNDI I PERIUDHËS ADOLESHENTE

PASI TË MBUSH NJËZET VJEÇ

MË VONË NË JETË

Rruga e jetës
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Kapitulli 7 Mësimi 2. Fletë informative

Të rritesh me objektiva 

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ______________

Përdor pesë hapat e parë të procesit të vendosjes së objektivave në situatën që ka
grupi juaj.

1. Thuaj qëllimin dhe objektivin:  
Qëllimi

Objektivi

4. Vendos afate
Shëno kur do të realizosh secilin hap dhe objektivin përfundimtar. 

TANI AFATI PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVIT 

5. Ngri një sistem mbështetjeje
Rendit njerëzit e tjerë të cilët mund t’ju ndihmojnë në realizimin e objektivit.

Këta janë dy hapa të cilët nuk mund t’i bësh tani:
6. Shqyrto planin, dhe nëse është e nevojshme, ndryshoje.

7. Gëzoju suksesit tënd.

2. Rendit hapat që do t’i ndërmerrni me qëllim që të realizoni objektivin: 
1.

2.

3.

3. Shqyrto pengesat e mundshme dhe mënyrat e tejkalimit të tyre:
PENGESAT ZGJIDHJA
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Kapitulli 7 Mësimi 3.

Mund t’ia dalësh mbanë – objektivi afatshkurtër

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ______________

Plotëso sa më poshtë.

1. Shkruaj qëllimin që ke dhe një objektiv real afatshkurtër:
Qëllimi 

Objektivi 

4. Vendos afatet
Shëno kur do të realizosh secilin hap dhe objektivin përfundimtar. 

TANI AFATI PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVIT

5. Ngri një sistem mbështetjeje
Rendit njerëzit e tjerë të cilët mund të ndihmojnë në realizimin e objektivit tënd.

2. Rendit hapat që do të bësh me qëllim arritjen e objektivit: 

1.

2.

3.

3. Mendo se cilat mund të jenë pengesat dhe mënyrat e tejkalimit të tyre:
PENGESAT ZGJIDHJA
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Kapitulli 7 Mësimi 3.

Mund t’ia dalësh mbanë – objektivi afatgjatë

EMRI DHE MBIEMRI _________________________________ DATA ______________

Plotëso sa më poshtë.

1. Shkruaj qëllimin që ke dhe një objektiv real afatshkurtër:
Qëllimi 

Objektivi 

4. Vendos afatet
Shëno kur do të realizosh secilin hap dhe objektivin përfundimtar. 

TANI AFATI PËR REALIZIMIN E OBJEKTIVIT

5. Ngri një sistem mbështetjeje
Rendit njerëzit e tjerë të cilët mund të ndihmojnë në realizimin e objektivit tënd.

2. Rendit hapat që do të bësh me qëllim arritjen e objektivit: 

1.

2.

3.

3. Mendo se cilat mund të jenë pengesat dhe mënyrat e tejkalimit të tyre:
PENGESAT ZGJIDHJA


