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SHPREHITË PËR ADOLESHENCËN, 
PLANIFIKIMI I MËSIMIT 
Plani i mësimit për “Shprehitë për adoleshencën” është një model eklektik i mbështetur në punën
e një morie studiuesish dhe mësuesish. Ai mbështetet në këto parime mësimore:

Mësimi orientohet nga objektivi.•
Ngaqë nxënësit e presin më mirë mësimin kur e dinë se cili është objektivi i tij, mësuesi u
shpjegon objektivin e mësimit dhe arsyet përse po u mëson shprehitë dhe dijet konkrete.

Mësimi e lidh informacionin e ri me dije të mëparshme.•
Diskutimet dhe veprimtaritë i ndihmojnë nxënësit të vendosin ura lidhëse midis dijeve
ekzistuese dhe informacioneve të reja.

Mësimi zhvillohet me faza, por gjithsesi është rekursiv.•
Organizimi në trajtë spirale e programit mësimor mundëson përsëritjen dhe përforcimin e
shprehive dhe dijeve të reja.

Të mësuarit ndikohet nga zhvillimi.•
Përmbajtja, qasja dhe ritmi i çdo mësimi ndërtohet në atë mënyrë që të plotësojë nevojat e
të rinjve adoleshentë.

KATËR FAZAT E MËSIMIT
Në thelb të planit të mësimit qëndron pikëpamja se nxënësit duhen parë si pjesëmarrës aktivë, të
cilët e nisin vetë të mësuarit e tyre në mënyrë të natyrshme, duke u mbështetur në kureshtjen e
brendshme të tyre. Theksi vihet te ndërveprimi—një element thelbësor i lidhjes të riut me shkollën
(Hawkins, 1999). Të rinjtë punojnë së bashku për të mësuar koncepte, për të ushtuar të menduarit
dhe shprehitë sociale dhe për të zbuluar përfitimet që u sjell bashkëpunimi në kuadër të arritjes
së qëllimit të përbashkët. Katër fazat e mësimit u japin mundësi nxënësve të mbështeten te dijet
dhe përvojat e tyre, të inkorporojnë informacionet e reja, të ushtrojnë ato që mësojnë, të reflektojnë
dhe t’i përdorin informacionet dhe dijet e reja në një larmi situatash të reja.

FAZA E PARË: TË ZBULUARIT
Qëllimi: Të zbulohet se çfarë dinë që më parë për temën nxënësit.

Mësuesi tregon entuziazëm për temën, nxit interesin e nxënësve, dëgjon aktivisht, tregon respekt
për këndvështrimet e ndryshme dhe fillon vlerësimin e dijeve të nxënësve mbi temën.

Strategjitë parësore të mësimdhënies: Pyetje që kërkojnë përgjigje shtjelluese, përgjigje me respekt,
reflektim për temën.

FAZA E DYTË: VENDOSJA E LIDHJEVE
Qëllimi: Lidhja e dijeve ekzistuese me informacionet dhe shprehitë e reja.

Përdoren shpjegime të shkurtra, shembuj dhe/ose demonstrime, për të prezantuar dijet dhe shprehitë
e reja dhe për të modeluar përdorimin e duhur të tyre. Për t’i ndihmuar nxënësit të kuptojnë konceptet
përfshihen fletë transparente/diapozitiva, fleta burimore, fleta informative, artikuj dhe tregime.

Strategjitë parësore të mësimdhënies: prezantim, modelim, drejtim diskutimesh.
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FAZA E TRETË: TË USHTRUARIT
Qëllimi: Ushtrimi i shprehive të reja nën orientimin e mësuesit dhe reflektim mbi ato çfarë kanë
mësuar nxënësit.

Nxënësit e ushtrojnë informacionin ose shprehinë e re në një kontekst të kuptimtë dhe që ka lidhje
me ta. Mësuesi e ndjek me vëmendje veprimtarinë për t’u kujdesur që nxënësit ta kuptojnë infor-
macionin ose shprehinë dhe të mund ta përdorin në mënyrë të saktë. Përmes pyetjeve që kërkojnë
përpunim në një nivel më të lartë, mësuesi drejton përdorimin e shprehive, integrimin e dijeve
dhe përmbledhjen e ideve më kryesore.

Strategjitë parësore të mësimdhënies: punë bashkëpunuese në grupe, ushtrim i orientuar dhe pye-
tje për reflektim.

FAZA E KATËRT: ZBATIMI
Qëllimi: Zbatimi i informacionit dhe/ose shprehisë së re në situata të reja.

Përmes shkrimit në ditar, nxënësit mendojnë se si do të përdoreshin konceptet e reja në jetën e
tyre. Veprimtari të tjera ofrojnë mundësi të tjera zbatimi dhe diskutime me persona të rritur në
familje dhe shkollë.

Strategjitë parësore të mësimdhënies: detyrë me shkrim, veprimtari zbatimi, biseda me nxënës të
rritur dhe folës të ftuar në klasë.
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STRATEGJI POZITIVE NË KLASË
PËRGATITJA PËR TA DHËNË MËSIM PROGRAMIN
Krahas informacioneve dhe përvojës praktike të fituar
gjatë seminareve formuese të “Lions Quest”, sugjerimet
e mëposhtme mund t’ju ndihmojnë të përgatiteni për
ta dhënë mësim këtë kurs.

Lexojeni plotësisht çdo kapitull përpara se ta•
jepni mësim. Në këtë mënyrë arrini të vlerësoni
nëse ju duhet ndonjë përgatitje shtesë. Kjo do
t’ju japë mundësi edhe t’i planifikoni më mirë
detyrat, të përgatisni materialet shpërndarëse,
të përputhni mësimin me periudhat e
pushimeve dhe të planifikoni projektet.  

Për disa mësime, ju duhet të merrni masa shumë kohë përpara për ardhjen në klasë të•
personave burimorë nga komuniteti. Nxënësit, mësues të tjerë ose Ekipi i Klimës së
Shkollës mund të jenë në gjendje të identifikojnë personat e duhura për këtë qëllim.
“Lions” ose grupe të tjera që mbështesin programin “Shprehitë për adoleshencën” mund
të jenë në gjendje të ofrojnë persona ose kontakte.

ORGANIZIMI I MJEDISIT TË KLASËS
Për të rritur pjesëmarrjen, ulini nxënësit në atë mënyrë që secili nxënës të jetë në gjendje t’i shohë
të gjithë nxënësit e tjerë. Vendosja e bankave në grupe gjithashtu ndihmon që atmosfera të jetë
më e qetë dhe kohezioni i grupit të rritet më shumë.

DREJTIMI I DISKUTIMEVE EFEKTIVE
Diskutimet efektive mund t’i ndihmojnë nxënësit të identifikojnë se çfarë kanë mësuar, të reflek-
tojnë se çfarë do të thotë për ta ajo që kanë mësuar dhe t’i përdorin gjërat e mësuara në jetën e
përditshme. Shumë pyetje në programin “Shprehitë për adoleshencën” janë të formatit “Çfarë?Po
përse? Po tani çfarë?”

Çfarë mësuat?•
Përse mendoni se është e rëndësishme?•
Si mund ta përdorni këtë që mësuat? Disa këshilla për drejtimin e diskutimeve:•
Përdorni një kohë pritjeje. Pasi ta bëni pyetjen, në heshtje numëroni deri në shtatë. Nëse•
askush nuk përgjigjet, atëherë riformulojeni pyetjen.
Përdorni pyetje që kërkon shtjellim, për të nxitur të menduarit ndryshe. Pyetjet me fund të•
hapur kërkojnë përgjigje përshkruese dhe nuk mund të marrin përgjigje me “po” ose “jo”.
Ato i nxisin nxënësit ta zgjerojnë të menduarit, të ngrenë hipoteza dhe të shqyrtojnë
zgjidhjet e ndryshme alternative.
Përdorni pyetjet me përgjigje të përcaktuar (me fund të mbyllur) për të kontrolluar se si•
janë kuptuar faktet apo për të bërë një përsëritje të tyre. Dy shembuj të pyetjeve me fund

Programi “Shprehitë për adoleshencën”
ka sjellë një ndryshim të madh në shkollën
tonë. E ka ndryshuar të gjithë atmosferën
e shkollës. Problemet me disiplinën kanë
rënë në mënyrë drastike pasi filluam vë-
nien në zbatim të këtij programi dhe kjo
ma ka bërë më të lehtë punën.

Drejtor në ciklin e 
lartë të një shkolle fillore,  Miçigan
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të mbyllur: “Ç’kuptojmë me presion të jashtëm?” “Cilat janë disa prej mënyrave në të cilat
marihuana prek shëndetin e të rinjve?”
Mbështetuni te përgjigjet e nxënësve. Mbani vesh me kujdes se çfarë thonë nxënësit dhe•
pyetjen e radhës mbështeteni te përgjigjet e tyre.
Nëse ka disa përgjigje të ndryshme, pranojini, në mundet. Kur pranon disa përgjigje•
tregon respekt për këndvështrimet e ndryshme. Por tregoni kujdes të korrigjoni
informacionet e gabuara.
Bëjini të larmishme mënyrat në të cilat mund të përgjigjen nxënësit. Mund të ngrenë•
dorën kur të kërkoni miratim ose kundërshtim. Mund t’ia thonë përgjigjen një shoku ose
në grupe të vogla ose ndonjëherë mund t’i shkruajnë përgjigjet. Përdorni teknikën
“Mendoni, bisedoni në dyshe, thojani klasës” ku nxënësit mendojnë veçmas për një
pyetje, pastaj diskutojnë me një shok dhe në fund e diskutojnë me të gjithë klasën. 
Tërhiqini në bisedë nxënësit e ndrojtur duke i thirrur herë pas here me emër. Të gjithë•
nxënësit e kanë të drejtën të mos përgjigjen, por kur ju tregoni interes të veçantë për
nxënës të tillë, atyre u rritet besimi te vetja.
Caktojini në dyshe nxënësit e ndrojtur. Kur nxënësit fitojnë besim nga puna në dyshe ose•
në grupe të vogla, ka më shumë gjasa të flasin përpara grupit të madh.
Mbështetuni te ndihma e nxënësve llafazanë për të nxitur nxënësit e tjerë të thonë se çfarë•
mendojnë. Për shembull, mund të thoni: “Altin, të dëgjojmë se çfarë ka për të thënë Iliri
për këtë!”

RESPEKTI PËR JETËN PRIVATE
Tregoni kujdes të evitoni diskutimet që mund
të kalojnë në jetën private të dikujt. U thoni nxë-
nësve se disa tema nuk duhen diskutuar në
klasë, siç janë problemet në familje, çështjet mo-
rale polemike dhe shqetësime të tjera delikate. 

Nëse dikush hap një temë personale, kujtojani këtij nxënësi se është temë e papërshtatshme për
t’u diskutuar në klasë. Bisedoni me të jashtë orës së mësimit dhe nxiteni që të diskutojë për këtë
temë me prindin. Nëse kjo nuk është gjëja e duhur, ndiqni udhëzimet e shkollës/drejtorisë arsi-
more për t’ia rekomanduar nxënësin këshilltarit, psikologut apo punonjësit social të shkollës. (Disa
informacione, si dyshimet për dhunë fizike apo seksuale, me ligj u duhen kallëzuar autoriteteve
të duhura.)

SI TA TRAJTOJMË SJELLJEN E PAPËRSHTATSHME
Nëse dikush nuk po merr pjesë në mënyrën e duhur, bëni mirë të thoni diçka për këtë sjellje dhe
jo ta lini të kalojë. Nxitini nxënësit të marrin pjesë në gjetjen e një zgjidhjeje. Mund të thoni: “Disa
nuk duken se ndihen mirë me këtë veprimtari. Si mund t'i ndihmojmë të ndihen më mirë me të?"
Përcaktoni nëse ka nevojë të arrini marrëveshje më të qarta në klasë.

Tregoni kujdes të evitoni diskutimet që
mund të kalojnë në jetën private të dikujt. 
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Bisedoni me nxënësin jashtë orës së mësimit po atë ditë
dhe shpjegojini se çfarë prisni prej tij. Nxiteni nxënësin të
thotë çfarë e shqetëson dhe jepni sugjerime. Bini në një
mendje për hapat e ardhshëm, ku mund të përfshihen
edhe pasoja nëse sjellja përsëritet. Theksoni se nxënësit
duhet të marrin përgjegjësinë mbi vete për sjelljen e tyre. 

Nuk i lejohet askujt që t’ua prishë përvojën të tjerëve. Pastaj përfshijeni nxënësin në përgjegjësi
të rëndësishme në klasë. Përqendrohuni te ai ose ajo në mënyrë pozitive.

Nëse ka nxënës që nuk dorëzojnë detyrat e shtëpisë, mendoni të përdorni notat me kontratë. Që
në ditën e parë të mësimit, informojini nxënësit për kriteret e vendosjes së notave. Kujdesuni që
të kontrollohen dhe të vlerësohen fletët e punës, detyrat e leximit dhe plotësimi i ditarit.

Megjithëse nxënësit e kanë të drejtën të mos marrin pjesë në diskutim, mund të ketë nga ata që e
shpërdorojnë këtë të drejtë. Bisedoni me këta nxënës jashtë orës së mësimit. Sqarojini se çfarë
prisni prej tyre dhe se cilat janë pasojat e sjelljes së tyre. Shpjegojuni se, të paktën, keni nevojë të
shihni prova se i kanë kryer detyrat.

Mësuesit e “Lions Quest” duhet të dinë si ta gërshetojnë në klasë strukturën, tonin joformal dhe
elasticitetin. Duhet të shërbejnë si udhërrëfyes mbështetës, por edhe si një figurë e respektuar me
autoritet.

VENDOSJA E MARRËVESHJEVE BRENDA KLASËS

Detyra e parë të mësuesit të “Shprehive për adoleshencën
(Lions Quest)” është të vendosë dhe ruajë një klimë po-
zitive dhe të ngrohtë ku nxënësit të ndihen mirë me
procesin mësimor. Në Mësimin 2 të Kapitullit 1, nxë-
nësit vendosin për rregullat e sjelljes të cilat do ta bëjnë
klasën një vend të rehatshëm për të mësuar. Mund të
shtoni edhe ju vetë disa rregulla. Me t’u vendosur mar-
rëveshjet dhe pasojat, afishojini gjatë gjithë periudhës
së programit. 

Kur u jepet mundësia nxënësve të vendosin rregullat
dhe pasojat, ata ndihen më në krye të procesit dhe ka
më shumë gjasa t’i respektojnë ato. Por mund të dalë
nevoja t’ua mësoni ju si të sillen si duhet dhe për këtë
duhet t’u jepni mundësi nxënësve të ushtrohen për-
para se të prisni prej tyre respektim të plotë.

Klasa e programit “Shprehitë për ado-
leshencën” është një mjedis plot gjal-
lëri, ku nxënësit përfshihen
vazhdimisht në procesin e të mësua-
rit, dhe mësuesi është në pozita të
qarta drejtuese, por gjithsesi i ndjes-
hëm për nevojat dhe të mësuarit e
nxënësve.

Detyra e parë të mësuesit të “Shpre-
hive për adoleshencën (Lions Quest)”
është të vendosë dhe ruajë një klimë po-
zitive dhe të ngrohtë ku nxënësit të
ndihen mirë me procesin mësimor.

Theksoni se nxënësit duhet të
marrin përgjegjësinë mbi vete për
sjelljen e tyre. Nuk i lejohet askujt
që t’ua prishë përvojën të tjerëve.
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Teksa e ndihmoni klasën të bjerë dakord se cila është sjella e pranueshme, mos harroni të mbani
parasysh se disa sjellje të caktuara nga ana e mësuesit arrijnë menaxhim efektiv të klasës. Këtu
përfshihen:

të qenët të qartë se cila është dhe cila nuk është një sjellje e pranueshme;•

ndjekja nga afër e sjelljes së nxënësve dhe kundërpërgjigjja e shpejtë ndaj sjelljes së keqe;•

respektimi i marrëveshjeve lidhur me sjelljen dhe modelimi i sjelljes së duhur;•

çuarja deri në fund e pasojave të vendosura për sjelljen e papranueshme; dhe•

ndjekja e ecurisë së nxënësve duke kontrolluar dhe kthyer menjëherë detyrat.•

SI TË TRAJTOJMË TË DREJTËN PËR MOSPJESËMARRJE 
NË DISKUTIM 
Një prej marrëveshjeve të klasës duhet t’u japë nxënësve të drejtën për të mos marrë pjesë në disku-
time ku kërkohet dhënia e mendimeve apo tregimi i përvojave. Në një atmosferë respekti dhe besimi,
shumica e nxënësve shprehin dëshirë të marrin pjesë në të shumtën e kohës. Por e drejta për të mos
marrë pjesë në diskutime të thuhet që në fillim të kursit, me përsëritje të shpeshta gjatë tij. 

Për shembull, mund të thoni: “Kush do të flasë i pari? Mos harroni, kushdo ka të drejtën për të
mos marrë pjesë në diskutim.” Bëjuani të qartë se e drejta për të mos marrë pjesë nuk vlen për de-
tyrat dhe projektet. Për këtë mund t’ju duhet të kërkoni dëshmi që nxënësi e ka kryer detyrën.

LOJA ME ROLE DHE USHTRIMI I ORIENTUAR I SHPREHIVE
Gjatë TË USHTRUARIT si fazë e çdo mësimi, shpesh nevojitet loja me role dhe ushtrimi i orientuar.
Ja disa këshilla se si ta realizoni këtë me sukses me nxënësit tuaj:

Krijoni një klimë të mbrojtur. U thoni nxënësve se gjatë ushtrimit të një shprehie, nuk ka•
problem nëse bëjnë gabime. Ideja është të ushtrohemi dhe mësojmë së bashku. Mos ua
lejoni nxënësve të tallen me njëri-tjetrin.

Bëjeni të qartë qëllimin e të ushtruarit të orientuar. Kujdesuni që nxënësit ta kuptojnë se•
qëllimi është zotërimi i një shprehie dhe jo modelimi i një sjelljeje negative.

Jepni në fillim modelin e shprehisë. Modeloni gjithmonë përdorimin e duhur të shprehisë•
përpara se ta ushtrojnë nxënësit. Pyetini nëse e kuptojnë si ta përdorin shprehinë dhe nëse
ndihen të gatshëm ta provojnë përpara shokëve të klasës.

Përcaktojini paraprakisht situatat që do të përdoren në ushtrimin e orientuar. Megjithëse•
nxënësit mund të japin ide, është mirë që të përzgjidhni vetëm ato situata që janë të
përshtatshme për klasën.

Jepni vlerësime të qarta dhe mbështetëse pas ushtrimit të orientuar. Menjëherë pas të•
ushtruarit, kërkojuni nxënësve të identifikojnë disa përgjigje efektive. Pastaj, jepni
vlerësimin tuaj për demonstrimin e duhur të shprehisë.
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AKTIVITETE PËR NJË KLIMË 
POZITIVE NË KLASË
Aktivitetet e mëposhtme janë një mënyrë tjetër për t’i ndihmuar anëtarët e grupit të njihen me
njëri-tjetrin dhe për të ngritur bashkëpunimin. Përdorini gjatë gjithë kursit dhe më pas disku-
toni se çfarë mësuan nxënësit prej tyre. Këto aktivitete do t’i shtojnë një dimension tjetër pozitiv
programit.

SISTEMI I SHOKËVE
U thoni nxënësve të shkruajnë emrin dhe datëlindjen në një copëz letre të trashë, plus 15 gjëra
që u pëlqejnë t’i bëjnë ose t’i kenë afër. U thoni t’i palosin fletët dhe t’i vendosin në një kuti ose
enë. Secili nxënës tërheq një copë letër dhe personi emri i të cilit ndodhet në të bëhet “shoku i
fshehtë” i tij.

Gjatë gjithë kursin nxënësit duhet të bëjnë gjëra të dobishme dhe miqësore për shokët e tyre të
fshehtë pa ua treguar identitetin. Mund të bëjnë dhurata të vogla, por nuk duhen detyruar të
blejnë asgjë Mund t’i lënë pusulla të vogla njëri-tjetrit në Postën e Shokut (një kuti ose sirtar në
klasë). Shokët e fshehtë mund ta zbulojnë identitetin gjatë festimit të projektit në fund kursit.

Për të parandaluar pusullat e pakëndshme, luani rolin e kujdestarit të Postës së Shokut dhe shpërn-
dajeni postën në fund të orës së mësimit një ose dy herë në javë.

KËNDI I KRENARISË
U thoni nxënësve të sjellin foto të njerëzve ose ngjarjeve të rëndësishme në jetën e tyre dhe krijoni
një “Kënd krenarie.” Fotot mund të jenë të prindërve ose të familjarëve të tjerë, të shokëve, më-
suesve, figurave historike, ngjarjeve aktuale apo njerëzve të famshëm. (E mira është të vendosni
kufizime mbi këtë kategorinë e fundit.) Fotografitë mund të tregojnë edhe objektivat që ka arritur
dikush. Kërkojuni të shkruajnë një ose dy fjali poshtë secilës foto, si shpjegim për të. Diskutoni
për ngjashmëritë dhe dallimet mes fotove.

KRIJONI NJË KALENDAR
Ndajeni klasën në 12 grupe dhe kërkojini secilit grup të krijoijë një muaj kalendari në një tabak
të madh letre. Anëtarët e grupeve do të shkruajnë secili një ditë ose ngjarje të rëndësishme në
muajin e grupit. Afishojini muajt në mënyrë që shokët e klasës të mund të shtojnë data të rën-
dësishme dhe festa familjare në kalendarët e njëri-tjetrit dhe t’i tregojnë njëri-tjetrit për ngjarjet
e jetës së tyre.

MIRËSI DHE DASHAMIRËSI
Pesë minutat e fundit të një mësimi përdorini për mirësi dhe dashamirësi, periudhë gjatë së cilës
nxënësit mund të tregojnë për gjëra që janë të rëndësishme për ta. Nxënësit mund të duan të flasin
për një vëlla që është kthyer nga universiteti, një kafshë të re që kanë marrë në shtëpi, një arritje,
një notë të mirë, një nder që u nevojitet, një shok që largohet ose një zhgënjim. Nxitini nxënësit e
tjerë të klasës të dëgjojnë me kujdes, të duartrokasin për arritjet dhe t’i mbështesin ata që po për-
jetojnë zhgënjime.
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Shënim: Mos i nxisni nxënësit të flasin për çështje personale ose familjare që nuk janë të përsh-
tatshme për t’u diskutuar në klasë. Nëse një nxënës dëshiron të flasë për një punë private, bise-
doni jashtë klasës. Nëse konstatoni nevojën për këshillim, ndiqni udhëzimet e shkollës për
referimin e rastit.

Ndërkohë që nxënësit ndihen më mirë me njëri-tjetrin, mund t’ju duhet ta kufizoni kohën në një
minutë për secilin. Mund të parashikoni një seancë mirësie dhe dashamirësie në një ditë të caktuar
çdo javë, por nxënësit le të kërkojnë një seancë të tillë kurdo që t’u duhet.

KOHA PËR KREMTIM
Jepuni nxënësve disa skeda të cilat t’i plotësojnë kur të duan, për të përshkruar ngjarje dhe arritje
me rëndësi. Caktoni një vend ku ata t’i afishojnë këto skeda.

Çfarë mund të kremtohet:

arritjet e tyre vetë;•

veprimi i lëvdueshëm ose arritja e dikujt tjetër;•

ngjarje dhe tradita të veçanta të familjes;•

ditëlindje.•

KUTIA E PYETJEVE
Vendosni një kuti për pyetje dhe quajeni “I dashur Llafazan” ose ndonjë emër tjetër për të qeshur.
Nxitini nxënësit të shkruajnë pyetje anonime dhe t’i hedhin brenda kutisë.

Shpjegoni se ju do t’u përgjigjeni pyetjeve gjatë diskutimeve në klasë. Nëse ndonjë pyetje ka të
bëjë me çështje private, mos i diskutoni në klasë. Mund t’i ndihmoni nxënësit të gjejnë mbështetje
jashtë klasës, nga prindërit ose këshilltari i shkollës, për shembull.

PLANIFIKONI NJË PIKNIK
Planifikoni të shkoni në shtëpinë e dikujt ose në park pas shkolle për një piknik. Organizojeni kla-
sën në grupe për të planifikuar lojëra dhe aktivitete dhe për të organizuar ushqimet.
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LISTA E KONTROLLIT PËR 
MENAXHIMIN E KLASËS
Kjo listë bën një përmbledhje të shumë strategjive efektive të menaxhimit të klasës.

NË ORGANIZIMIN E MJEDISIT FIZIK TË KLASËS:
E kam organizuar klasën për të pasqyruar një qasje që përqendrohet te nxënësi. •
I kam ulur nxënësit që të mund ta shohin njëri-tjetrin.•
Jam kujdesur që tabelat dhe mjetet e vendosura në mure të pasqyrojnë larminë etnike dhe•
racore të nxënësve.

NË KRIJIMIN E NJË KLIME TË REHATSHME:
I kam mësuar dhe i përdor shpesh emrat e nxënësve. •
I jap vëmendje secilit nxënës.•
Evitoj pasjen e nxënësve të preferuar.•
Shërbej si model për të gjitha rregullat e klasës.•
Fokusohem te cilësitë pozitive të nxënësve dhe i lëvdoj për përpjekjet që bëjnë. •
Caktoj detyra që janë brenda aftësive të nxënësve.•

NË UDHËHEQJEN E MËSIMIT:
Medoemos përgatitem.•
Siguroj që nxënësit janë gati të mësojnë dhe se nuk mirren me gjë tjetër.•
Shkruaj qëllimin e orës së mësimit në tabelë.•
Bëj pyetje gjatë orës së mësimit që të kontrolloj a kuptojnë nxënësit. •
Jap udhëzime të qarta dhe caktoj modele të detyrave.•
Përfshij nxënësit në kryerjen e ushtrimit para se të kërkoj prej tyre të zbatojnë shprehi ose•
njohuri të re.
U përgjigjem menjëherë detyrave të tyre me gojë ose me shkrim. •
Përdor pyetje përfundimtare që t’u ndihmoj nxënësve të vlerësojnë se çfarë mësuan. •
Jap detyra shtëpise dhe/ose shënime në regjistra.•

NË MENAXHIMIN E DISIPLINËS:
I nxis nxënësit të diskutojnë për zgjidhje dhe jo të gjejnë kush e ka fajin. 
Vazhdimisht tregoj vigjilencë për zbatimin e rregullave të klasës.
I trajtoj problemet shpejt dhe në mënyrë diskrete, duke i trajtuar nxënësit me respekt dhe në më-
nyrë të rregullt. 
Reagoj ndaj sjelljeve të papërshtatshme dhe shpjegoj përse janë të papranueshme sjelljet. 
Bisedoj jashtë klasës me nxënësit që vijojnë të mos i respektojnë rregullat e grupit.
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NJË QASJE BASHKËPUNUESE 
NDAJ TË MËSUARIT
Është parë se të mësuarit bashkëpunues është një instrument i fuqishëm me ndikim të demonstruar
në arritjet e nxënësve dhe klimën e klasës. Por të mësuarit bashkëpunues do të thotë më shumë se
thjesht t’i ndash nxënësit në grupe. Ai kërkon pjesëmarrjen e grupit në një detyrë a projekt ku pro-
dukti del nga puna e përbashkët, qëllimi ndihet njësoj nga të gjithë dhe suksesi u përket të gjithë
personave të përfshirë. Idetë dhe materialet janë të të gjithëve, puna ndonjëherë ndahet mes anë-
tarëve të grupit dhe çdo anëtar i grupi shpërblehet për përfundimin me sukses të detyrës.

Mësuesit, që nga cikli parashkollor deri në fund të
shkollës së mesme, kanë parë dëshmitë e efekteve po-
zitive të ka të mësuarit bashkëpunues. Por rëndësia e
të mësuarit bashkëpunues shkon përtej mjedisit shkol-
lor. Aftësia për të punuar në mënyrë bashkëpunuese
me të tjerët është elementi lidhës për ndërtimin dhe
ruajtjen e miqësive, familjeve dhe karrierave të qën-
drueshme.

STRUKTURA E PUNËS BASHKËPUNUESE NË GRUP
Të mësuarit bashkëpunues mund të strukturohet në mënyra të ndryshme. Në një qasje, nxënësit
bashkëpunojnë në kuadër të grupeve, por grupet vetë konkurrojnë me njëri-tjetrin, çka përfshin
sfidën që gjendet edhe në ekipet sportive. Modele të tjera përdorin vetëm struktura bashkëpunuese
dhe shmangin çdo konkurrim a garë.

Pavarësisht nga modeli, qëllimet kryesore janë të kuptuarit dhe të ruajturit në kujtesë e materialit
të studiuar dhe ndërvarësia pozitive mes pjesëmarrësve. Ndërvarësi pozitive do të thotë që nxënësit
të mbështeten te njëri-tjetrin për të përfunduar detyrat e caktuara. Kjo ndërvarësi mund të krijohet
në këto mënyra:

duke i dhënë grupi vetëm një kopje të materialeve;•
duke u dhënë anëtarëve të veçantë të grupit materiale të ndryshme që nevojiten për të•
përfunduar një detyrë a projekt, njësoj sikur t’u japësh copëza të ndryshme të një mozaiku;
duke caktuar role brenda grupit në mënyrë që nxënësit të kenë përgjegjësi të ndryshme•
(Sekretari, Kohëshënuesi, Relatori etj.);
duke i kërkuar grupit të punojë së bashku për të realizuar një projekt, raport apo plan të vetëm;•
duke dhënë shpërblime në bazë të performancës së grupit.•

TË PUNUARIT BASHKËPUNUES NË AKTIVITETET E MËSIMEVE
Bashkëpunimi është pjesë e pandarë e programit Shprehitë për adoleshencën. Nxënësit mësojnë
jo vetëm fakte dhe shprehi të të menduarit, por edhe që të ndërtojnë me sukses raporte me të tjerët.
Puna në grup i mëson që:

të mbajnë vesh me kujdes;•
të duan t’ia dinë për suksesin e anëtarëve të tjerë të grupit;•
të respektojnë dhe njohin kontributet e veçanta të nxënësve të tjerë;•

Aftësia për të punuar në mënyrë bash-
këpunuese me të tjerët është elementi
lidhës për ndërtimin dhe ruajtjen e mi-
qësive, familjeve dhe karrierave të
qëndrueshme.
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t'ia dalin mbanë duke dhënë e duke marrë ndihmë;•
të japin kontribut për objektivin e grupit;•

të vlerësojnë atë që kanë bërë si grup.•

VËNIA NË LËVIZJE E GRUPEVE
Programi mësimor ofron shumë mundësi ku nxënësit
të punojnë në grupe. Nëse nxënësit tuaj nuk janë më-
suar me këtë, mund t’i jepni një strukturë përvojës
duke caktuar të gjitha ose disa prej roleve të grupit si
më poshtë. Kujdesuni të shpjegoni përgjegjësitë dhe u
kërkoni nxënësve të praktikojnë çdo rol.

Drejtuesi: e mban grupin në shina dhe kujdeset që puna të kryhet; i inkurajon anëtarët e•
grupit të punojnë së bashku.

Sekretari: shkruan idetë dhe vendimet e grupit.•

Relatori: ua thotë idetë dhe vendimet e grupit grupeve të tjera ose klasës.•

Mbledhësi: mbledh materiale për grupin.•

Kohëshënuesi: i kujton grupit afrimin e afatit për përfundimin e punës.•

Me vlerë mund të jenë edhe këto udhëzime:

Jepni shembullin e shprehive bashkëpunuese dhe lëvdojini nxënësit për to.•

Filloni me grupe të vogla. Sa më pak të aftë për punë në grup të jenë nxënësit, aq më i•
vogël duhet të jetë grupi. Me përmirësimin e aftësive të grupit, madhësia e grupeve mund
të rritet.

Përziejini grupet sipas gjinisë, aftësisë së të lexuarit, rrjedhshmërisë së gjuhës, kombësisë,•
shprehive të udhëheqjes dhe shprehive të të menduarit.

Për t'iu kundërvënë tendencës së natyrshme që kanë të rinjtë për të qëndruar me shokët•
më të afërt, u thoni të formojnë dyshe dhe grupe të vogla me njerëz që nuk i njohin mirë.
(Shih rubrikën tjetër për ide mbi grupimin e nxënësve.)

Shpjegojini qartë detyrat dhe afatet kohore. Kontrolloni që ta kenë kuptuar detyrën duke•
zgjedhur rastësisht dikë për të shpjeguar aktivitetin.

Veproni si një udhëzues dhe kontrollues i procesit, duke ia besuar grupit zgjidhjen e•
problemeve të veta.

Monitoroni secilin grup për të siguruar që të marrin pjesë të gjithë.•

Mos harroni se duhet kohë dhe durim derisa nxënësit të mësojnë të punojnë bashkë në•
mënyrë bashkëpunuese. Mos prisni që kjo të ndodhë menjëherë.

Në punën bashkëpunuese në grup, nxënësit mësojnë të vlerësojnë idetë, informacionet, zgjidhjet
dhe kontributet e njëri-tjetrit. Shprehitë e të punuarit së bashku mund të ndihmojnë në
promovimin e marrëdhënieve të shëndetshme gjatë gjithë jetës.

Nxënësit mësojnë jo vetëm fakte dhe
shprehi të të menduarit, por edhe që
të ndërtojnë me sukses raporte me të
tjerët.
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MËNYRA ARGËTUESE PËR T’I ORGANIZUAR NXËNËSIT NË
GRUPE
Idetë e mëposhtme do t’ju ndihmojnë ta organizoni klasën në dyshe dhe grupe të madhësive të
ndryshme. Pas ideve për grupim të rastësishëm vijnë strategjitë për formimin e grupeve me për-
caktim për të pasur drejtpeshim të shprehive dhe niveleve të shprehive.

Ndajini

Kërkojuni nxënësve të bëhen partnerë me personin e parë që shohin se:

1.   Ka veshur çorape me të njëjtën ngjyrë si ty.

2.   Ka veshur çorape me ngjyrë ndryshe nga ty.

3.   Ka hobi të ndryshme nga ty.

4.   I pëlqen një shfaqje tjetër televizive nga ty.

5.   Ka vënë numër të njëjtë unazash me ty.

6.   Ka vënë numër të ndryshëm unazash nga ty.

7.   Ka të njëjtin numër vëllezërish dhe motrash si ty.

8.   Ka një numër të ndryshëm vëllezërish dhe motrash nga ty.

9.   Ka lindur në të njëjtin muaj si ti.

10. Ka lindur në muaj tjetër nga ty.

Zgjedhje!

Lexoni një nga pyetjet më poshtë dhe nxënësit të zgjedhin përgjigjen e tyre. Pastaj nxënësit të
gjejnë dikë që i është përgjigjur njësoj pyetjes.

1.   A je më shumë si mollë, banane apo rrush?
2.   A je më shumë si një liqen i qetë, si një përrua i rrëmbyer apo si një moçal?
3.   A je më shumë si vezë e zier surbull, e zier shumë, e skuqur si sy apo e skuqur si omëletë?
Alternativë: Nxënësit të gjejnë dikë që i është përgjigjur ndryshe nga ata pyetjes.

Kërkon dy vetë

U thoni lojtarëve:

Vendosini duart ose në ije ose mbi supe. Tani prekini bërrylat me personin e parë që•
takoni në të njëjtin pozicion. Ky është partneri juaj i ri.
Përshëndesni me dorën e djathtë ose me dorën e majtë. Tani vihuni dyshe me personin e•
parë që takoni i cili përshëndet me të njëjtën dorë.
Bëni si mace apo si qen. Tani vihuni dyshe me personin e parë që takoni i cili lëshon të•
njëjtin tingull.
Thërrisni "çokollatë" ose "vanilje." Tani vihuni dyshe me personin e parë që takoni i cili•
thotë të njëjtën shije.
Thërrisni “mal” ose “det.” Tani vihuni dyshe me personin e parë që takoni i cili thotë•
diçka ndryshe.
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Dyshet e njohura

Nxënësit gjejnë gjysmën tjetër të një dysheje të njohur. Për t’u përgatitur, shkruani gjëra të bëra
dyshe në shirita letre dhe priteni përgjysmë secilin shirit. (Ruajini shiritat që t’i përdorni përsëri.
Mund t’i plastifikoni.) Secili lojtar tërheq një shirit letre nga një enë a kuti dhe gjen personin që ka
gjysmën tjetër që përputhet me të. Më poshtë jepen disa ide:

SHKRONJA TË MËDHA DHE SHKRONJA TË VOGLA—Shembuj: A dhe a, B dhe b, C•
dhe c etj.
IMAZHE DHE FJALË—Shembuj: Një imazh molle dhe fjala mollë.•
NGJYRA-Shirita me ngjyra të ndryshme të prera në gjysmë.•
TË KUNDËRTA-nxehtë dhe ftohtë, i gjatë dhe i shkurtër, e qetë dhe e zhurmshme, i•
rregullt dhe i çrregullt, i lëmuar dhe i ashpër, e lehtë dhe e vështirë, i gjerë dhe i ngushtë,
veri dhe jug, mëngjes dhe mbrëmje, të mëdha dhe të vogla, lart dhe poshtë, vera dhe
dimri, kripë dhe piper, dhe të vjetra dhe të reja.
KRAHASIME-i ëmbël si sheqeri, dinak si dhelpra, i lehtë pupël, punëtor si milingona,•
mburravec si pallua, i bardhë si bora, i ftohtë si akull, i fortë si gozhda, i lëmuar si
mëndafshi, solid si shkëmbi, i zemëruar si grerëza (ose të tjera të përshtatshme për
nxënësit tuaj)
LIDHJE TË NJOHURA—Mund të përdorni dyshe nga përralla (Aladini dhe llamba),•
historia (Skënderbeu dhe Kruja),  letërsia (Derrkuci Çufo dhe Bubi Kaçurrel), dituria e
natyrës (dielli dhe fotosinteza) ose gjeografia (Parisi dhe Franca)

ORGANIZIMI NË MËNYRË RASTËSORE I EKIPEVE
Me të numëruar

Lojtarët mund të formojnë shpejt e shpejt ekipe të madhësive të ndryshme duke eliminuar sipas:

POZICIONIT TË KRAHËVE—Shembull: Për dy ekipe, lojtarët numërojnë për të eliminuar•
ose duke ngritur të dy krahët lart ose duke i mbajtur ngjitur me trupin. Krahët lart janë
njëri ekip; krahët ngjitur me trupin janë ekipi tjetër.

NGJYRA—Shembull: Për tre ekipe, bëjeni ndarjen me të kuqe, të bardhë dhe të kaltër. Të•
kuqtë janë njëri ekip; të kaltrit janë një ekip tjetër; dhe të bardhët, ekipi i tretë. Përzgjidhni
bashkime të njohura ngjyrash, si ngjyrat e shkollës, ngjyrat e qytetit ose ngjyrat e flamurit.

PASTHIRMA—Shembull: Për pesë ekipe, bëjeni ndarjen sipas “Obobo”, “Ah”, “Ua”,•
“Hëm” dhe “Ë”.

LËVIZJE—Shembull: Për gjashtë ekipe, ndajini ekipet sipas lëvizjeve si përplasni duart,•
trokisni gishtat, përplasni pëllëmbët pas kofshëve, lëvizni gishtat, rrotulloni krahët dhe
ngrini bërrylat.

DITËT E JAVËS—Për shtatë ekipe, bëjeni ndarjen sipas ditëve të javës.•
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Grupet e fjalëve

Zgjidhni një fjalë me të njëjtin numër germash me numrin e grupeve që ju duhet. Nëse ju duhen
katër grupe, mund të përdorni fjalën “ekip”. (Të gjitha shkronjat duhet të jenë të ndryshme.) Gru-
pet ndahen duke thënë shkronjat. E-të janë një grup, K-të janë një grup tjetër, e kështu me radhë.

Fjalë të mençura

Nxënësit ndahen duke përsëritur fjalë të urta ose të njohura. Zgjidhni një thënie me të njëjtin numër
fjalësh me numrin e anëtarëve të grupit që ju duhen. Për shembull, për të formuar grupe me pesë
nxënës, nxënësit mund të thonë “Duaje atdhenë si shqiponja folenë". (Të gjitha fjalët e thënies duhet
të jenë të ndryshme.) Pasi nxënësit të jenë ndarë, fjalët e secilës thënie përbëjnë një grup.

Shembuj të tjerë:

Mendo, pa fol. (Grupe me tre nxënës)•

Uji fle, hasmi s’fle. (Grupe me katër nxënës)•

Qeni që leh s’të ha. (Grupe me pesë nxënës)•

Mos i shih gunën por punën. (Grupe me gjashtë nxënës)•

*Orientim: Shkruajini shkronjat ose fjalët me germa të mëdha në fletë të veçanta letre. Ndërkohë
që grupet ndahen, lojtarët i mbajnë lart tabelat e grupit në mënyrë që anëtarët të gjejnë njëri-tjetrin
shpejt.

Pica

Lojtarët ndahen sipas kombinimeve ushqimore, si përbërësit e një pice të shijshme. Për shembull,
“proshutë”, “ullinj”, “djathë”, “kërpudha” dhe “sallam”. Këta të pestë mund të bashkohen si grup.
Ose mund të përdorni kombinimin e përbërësve të një akulloreje të preferuar.

CAKTIMI I GRUPEVE
Ndarja me skeda

Shkruani emrin e secilit nxënës në një skedë kartoni ose shirit letre. Ndajini emrat në numrin e
grupeve që ju duhen, duke vendosur në drejtpeshim aftësitë akademike, shprehitë gjuhësore,
kombësinë dhe gjininë. Pastaj afishoni emrat e nxënësve të secilit grup. Mbani listën kryesore, në
mënyrë që të mund t’i qarkulloni nxënësit midis grupeve dhe t’i jepni mundësi secilit person të
punojë me gjithsecilin në klasë.

Kërkimi fillestar

Rendisni inicialet e të gjithë nxënësve të klasës. Shënojini inicialet e nxënësve të secilit grupe
ndryshe, mbase duke i qarkuar për njërin grupe, duke i futur në katror për grupin tjetër, e kështu
me radhë. Kopjojeni listën për secilin person dhe u thoni nxënësve të gjejnë të tjerët inicialet e të
cilëve janë shënuar njësoj.
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PËRMIRËSIMI I SHPREHIVE GJUHËSORE
Programi i Lions Quest “Shprehitë për adoleshencën”
ofron mundësi të shumta për t’i përmirësuar shprehitë
e nxënësve në të folur, të dëgjuar, të lexuar dhe të
shkruar. Disa elemente me interes të veçantë mbulo-
hen edhe këtu.

CITATE DHE THËNIE
Secili mësim fillon me një diskutim në grup për një citat ose thënie që ka lidhje me temën e më-
simit. Në librin e nxënësit ka edhe citate të tjera. Citatet përfshijnë proverba ose informacione nga
një larmi kulturash, pjesë nga fjalime ose shkrime të njerëzve të famshëm ose fjalë të urta anonime.
Mund të zgjidhni secilin prej këtyre citateve si bazë për diskutim ose eksplorim të mëtejshëm
përtej asaj që përshkruhet në planin mësimor.

FJALOR
Kutia e fjalorit anash planit të mësimit përmban fjalë të cilat duhet t’i dinë nxënësit për të kuptuar
mësimin. Mund t’ua jepni nxënësve një listë me fjalë të reja dhe përkufizime për secilin kapitull
ose ata t'i shohin përkufizimet vetë. Megjithëse fjalët e reja përfshihen në provimet e kapitujve,
mund të vendosni të përgatisni teste shtesë për t’u fokusuar te këta terma.

FLETËT INFORMUESE DHE FLETËT E PUNËS
Fletët e punës dhe fletët informuese në librin “Ndryshimet dhe sfidat” kërkojnë nga nxënësit të bëjnë
një larmi detyrash në lexim dhe shkrim. Formati i këtyre fletëve të punës ndryshon, që nga akti-
vitete të strukturuara që kërkojnë të vendosësh fjalë në hapësira, deri te pyetjet për diskutim.
Shumë prej fletëve të punës mund të plotësohen në dyshe ose grupe, çka i nxit nxënësit me shprehi
të forta gjuhësore të ndihmojnë moshatarët e tjerë.

ARTIKUJ
Në disa kapituj gjenden artikuj informativ që lidhet me temën e kapitullit. Artikulli gjendet në librin
Ndryshimet dhe sfidat dhe përfshin edhe pyetjet që shërbejnë për kontrollimin e kuptimit të tekstit.

Këtu jepen disa mënyra si t’u qaseni orëve të mësimit me artikujt:

Nxënësit ta lexojnë artikullin si detyrë shtëpie dhe pastaj diskutojeni në klasë.•

Lexojeni artikullin me zë (ose ta lexojë ndonjë nxënës me dëshirë) gjatë mësimit, duke•
kontrolluar edhe të kuptuarit ndërkohë. Nxënësit mund ta lexojnë pa zë në klasë, por kjo
qasje mund të kërkojë dy orë mësimi.

Programi i Lions Quest “Shprehitë për
adoleshencën” ofron mundësi ët
shumta për t’i përmirësuar shprehitë
e nxënësve në të folur, të dëgjuar, të
lexuar dhe të shkruar.
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Organizoni grupe me nga dy ose tre nxënës, duke futur në secilin grup një lexues të mirë.•
Jepini secilit grup një ose dy pyetje. Secili grup e lexon artikullin dhe u përgjigjet pyetjeve
të veta. Nëse në grup ka ndonjë nxënës që nuk lexon dot, njëri anëtar i grupi ta lexojë me
zë të lartë. Anëtarët e grupit mund ta ndihmojnë njëri-tjetrin të kuptojnë fjalë ose ide.
Pastaj kërkojini secilit grup t'u tregojë të tjerëve pyetjet dhe përgjigjet e veta.

SHKRIMET NË DITAR
Secili mësim mbyllet me një shkrim në ditar, që u jep nxënësve mundësi të shprehin me shkrim
mendimet e tyre për rëndësinë dhe përdorimet e mundshme të dijeve dhe shprehive të reja. Ata
reflektojnë se si preken personalisht nga konceptet e mësimit dhe si mund ta përdorin informa-
cionin në situatat e ardhshme. Këto detyra me shkrim mbahen në një ditar më vete dhe nuk janë
pjesë e librit të nxënësit “Ndryshimet dhe sfidat”.

MUNDËSI TË TJERA
Gjatë mësimit nga nxënësit kërkohet të bëjnë punë kërkuese, të bëjnë intervista, të planifikojnë
skeçe dhe prezantime, t’i mësojnë fakte njëri-tjetrit, të krijojnë njoftime dhe të shkruajnë raporte,
përmbledhje, tregime, letra dhe gazeta. Ngaqë këto aktivitete kanë lidhje me situata reale nga jeta,
nxënësit i fuqizojnë shprehitë gjuhësore në mënyrë kuptimplotë.

Nëse i përfshini nxënësit në një takim me prindër, ata mund të planifikojnë një prezantim të shpre-
hive që po mësojnë, të shkruajnë ftesa, të krijojnë afishe dhe tabela dhe të shërbejnë si pritës të
prindërve. Këto aktivitete u japin mundësi të ushtrojnë shprehitë e të lexuarit, të shkruarit, të fo-
lurit dhe të dëgjuarit dhe të fitojnë përvojë në planifikim, bashkëpunim dhe të qenit krijues.

Shumë mësues të Lions Quest i plotësojnë mësimet me romane, tregime, poezi, pjesë teatrale,
këngë, citate dhe përzgjedhje të tjera.

Aktivitetet i nxisin nxënësit të ushtrojnë procesin e të shkruarit, që nga konceptimi deri te rishikimi
dhe publikimi. Janë të pafund mënyrat se si shprehitë gjuhësore mund të përdoren në klasën e
“Shprehive për adoleshencën”.
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VLERËSIMI DHE NOTA

MUNDËSITË
Përdorini provimet në fund të çdo kapitulli si mjet vlerësimi. Këto provime mund të përdoren
për të ndihmuar në vlerësimin e progresit të nxënësve, diagnostikimit të pikave të forta dhe të
dobëta të individëve dhe grupeve dhe vendosjen e notave. Provimet vlerësojnë zotërimin e shpre-
hive dhe njohurive për objektivat kryesore të kapitullit. Një krahasim i notave të provimit paraprak
dhe ato të provimit në fund të kapitullit mund të ndihmojë në matjen e progresit dhe të doku-
mentojnë efektivitetin e programit. Rezultatet e provimit paraprak mund të ndihmojnë për të për-
caktuar edhe sa kohë i duhet kushtuar në klasë secilit objektiv të kapitullit. Rezultatet e provimit
në përfundim të kapitullit mund të tregojnë nëse nxënësit kanë nevojë për më shumë përsëritje.

Provimet janë thjesht pjesë e vijimit të vlerësimit të punës së nxënësve gjatë kursit. Mund edhe të
komentoni për shprehitë e tyre në të shkruar, të folur ose shprehi të tjera komunikimi dhe të men-
duari. Megjithatë, për t’i nxitur nxënësit të shprehen, ju rekomandojmë që të mos vlerësoni shpre-
hitë e të shkruarit që përdorin në shkrimet në ditar. Përgjigjet e tyre në provimet e kapitullit duhet
vlerësuar  me notë edhe për cilësinë dhe logjikën e përgjigjeve dhe jo për gramatikën.

Në mes dhe në fund të kursit, bisedoni me secilin nxënës, për të folur për pikat e forta dhe fushat
që kanë nevojë për përmirësim. Këto kritika mund të ofrojnë një mundësi të vyer për të mësuar
dhe dhënë mendime. Mund edhe t’u kërkoni nxënësve të shkruajnë vlerësimet e tyre për veten.
Vetëvlerësimi, sidomos në mes të kursit, mund ta rrisë komunikimin nxënës-mësues dhe mund
t’ju sinjalizojë për nxënës që mund të kenë nevojë për ndihmë të posaçme.

Programi Lions Quest “Shprehitë për adoleshencën” sugjeron shumë më-
nyra si të vlerësohen arritjet e nxënësve, përfshirë edhe sa më poshtë:

Përdorini provimet e kapitullit si provim përpara dhe pas•
kapitullit

Bashkoni pjesë të provimeve për një vlerësim madhor.•

Mbani parasysh pjesëmarrjen në diskutime dhe aktivitete.•

Jepni pikë për kryerjen e detyrave të shtëpisë dhe të shkrimeve•
në ditar.

Nxitini nxënësit të bëjnë vetëvlerësime dhe t’ua tregojnë juve•
këto vetëvlerësime, për të ndihmuar në komunikimin nxënës-
mësues.



FILLIMI I PERIUDHËS 
ADOLESHENTE: 

RRUGA E ADOLESHENCËS

Kapitulli 1
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Një pjesë e rëndësishme e programit “Lions Quest – Shprehitë
për adoleshencën” është krijimi i një bashkësie mësimore në
klasë—një vend ku mësuesi dhe nxënësit vendosin lidhje të
thella të mbështetura te respekti dhe zhvillojnë një mjedis mësi-
mor ku të gjithë ndihen të vlerësuar, të lidhur me njëri-tjetrin dhe
të angazhuar për rritjen dhe mësimin e njëri-tjetrit.
Ky proces fillon me këtë orë mësimi, ku nxënësit prezantohen me
kursin, me ju dhe me njëri-tjetrin.

Qëllimi i orës së mësimit
Të njihemi me njëri-tjetrin dhe me këtë kurs.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
1. të përshkruajë temat që mbulon ky kurs;
2. t’i identifikojë nxënësit e tjerë me emër; dhe
3. të shprehë disa prej interesave të shokëve të klasës.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat:

—Fletë pune “Kërkimi për njerëzit”
—Mësimi 1 Hyrje
—Aktiviteti i fillimit

• 3 kokrra mollë
• 1 lugë
• 1 pirun
• 1 qëruese perimesh
• 1 top i butë ose top prej letre
• Ditarët e nxënësve (ose një ditar model, nëse nxënësit do ta
blejnë vetë ditarin)

Kapitulli 1, Mësimi 1.
ORIENTIMI DHE MËSIMI I EMRAVE

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Citati i
ditës

“Këtu nuk ka të
huaj – vetëm miq
me të cilët nuk

jemi njohur
ende.”



 

 

10 minuta

 5 minuta

21

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit
dhe citatin e ditës. 
Qëllimi i orës së mësimit: Të njihemi me njëri-tjetrin dhe me
këtë kurs.

Citati: Këtu nuk ka të huaj – vetëm miq me të cilët nuk jemi
njohur ende.

Fillojeni orën e mësimit duke u prezantuar vetë dhe duke u
uruar mirëseardhjen nxënësve. Pastaj, pyetini se çfarë kuptimi
nxjerrin nga citati. Pas njëfarë diskutimi, u thoni nxënësve se po
fillojnë një program i cili ndihmon të rinjtë të zhvillojnë shprehi
thelbësore për jetën dhe sjellje dhe marrëdhënie pozitive dhe të
shëndetshme.

1.  Nxënësit qërojnë një kokërr mollë për të dës-
hmuar nevojën për mjetet e duhura.
Kërkoni tre vullnetarë të dalin përpara klasës. Jepini secilit prej
tyre nga një kokërr mollë dhe njërit një pirun, tjetrit një lugë dhe
të tretit një qëruese perimesh. U thoni të qërojnë mollën.

Pasi nxënësit me lugën dhe me pirunin të kenë kaluar disa çaste
duke u munduar, pyeteni klasën se cili është problemi. Oriento-
jini që ta thonë vetë se dy vullnetarët nuk kishin mjetet e duhura
për qërimin e mollës. Nxënësi me qëruesen e perimeve (mjetin e
duhur për këtë punë) nuk ka hasur vështirësi.

2.  Prezantoni programin 
“Shprehitë për adoleshencën”.
Shpjegoni se programi “Shprehitë për adoleshencën” do t’i ndih-
mojë të fitojnë "mjetet" e që do t’u duhen për “detyrën” e rritjes.
Adoleshenca është një rrugëtim dhe për ta bërë me besim te vetja
këtë rrugëtim, gjatë kësaj periudhe të rëndësishme të jetës së
tyre, nxënësve do t’u duhet:

• të mësojnë për marrjen e vendimeve;
• të mendojnë për presionin e bashkëmoshatarëve;
• ta shikojnë nga afër konceptin e miqësisë;
• t’i përmirësojnë shprehitë e të dëgjuarit dhe të komunikuarit;
• identifikimi i shprehive dhe aftësive—të tyret dhe të personave
të tjerë.

Z B U L O J M Ë

K R I J O J M Ë  L I D H J E
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• fuqizimi i marrëdhënieve me familjen dhe shokët;
• të mësuarit për drogat e dëmshme dhe për mënyrat e refuzimit
të tyre; dhe
• të ndihmuarit në shkollë dhe në komunitet.

Kërkojuni nxënësve të përshkruajnë disa situata të cilat do ta
kenë më të lehtë t’i menaxhojnë pasi të kenë zotëruar këto mjete.

Shembuj: të kenë marrëdhënie të mira me shokët dhe familjen,
të pranojnë dhe kuptojnë ndryshimet në të cilat po kalojnë, të
mos pranojnë të përdorin drogë, e kështu me radhë.

3.  Prezantimi i “Ndryshimeve dhe sfidave” dhe i di-
tarit të nxënësit.
Jepini secilit nxënës librin “Ndryshimet dhe sfidat”. Shpjegoni se
ky libër përmban detyra, aktivitete, tregime dhe artikuj të rëndë-
sishëm për kursin. Nxitini nxënësit të shfletojnë për një çast li-
brin.
Tani prezantoni ditarin e nxënësit. Nëse do t’ua jepni ju ditarët,
shpërndajuani. Nëse do t’i blejnë vetë nxënësit, ngrini lart një
shembull të asaj që keni në mendje. Shpjegoni se nxënësit do të
mbajnë ditar si pjesë e kësaj lënde, duke filluar që nesër. (Kjo do
t’u japë mundësi nxënësve për të gjetur një ditar nëse do ta sigu-
rojnë vetë.) Si pjesë e çdo mësimi, nxënësit do të shkruajnë idetë,
mendimet, apo ndjenjat e tyre në ditar. Ata mund të shkruajnë
tregime, poezi, tekste këngësh—çdo gjë për të cilën janë rehat ta
ndajnë me të tjerët. Ju, si mësues, do ta lexoni këtë ditar në kua-
dër të lëndës, dhe ata gjithashtu mund të dëshirojnë ta ndajnë me
familjet e tyre.

4.  Shqyrtoni kërkesat e lëndës.
Nëse dëshironi, diskutoni shkurtimisht për kërkesat e lëndës,
kriteret e notës apo informacione të tjera që mendoni se duhet të
dinë nxënësit.

K R I J O J M Ë  L I D H J E



25 minuta
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1.  Prezantoni aktivitetin “Kërkimi për njerëzit” për
t'i ndihmuar nxënësit të njihen me njëri-tjetrin.
Shpjegoni se një pjesë e rëndësishme e kësaj lënde do të jetë që
ata të njihen me njëri-tjetrin në mënyrë që të gjithë të ndihen mirë
duke mësuar së bashku.

Kërkojuni nxënësve të hapin faqen “Kërkimi për njerëzit” në li-
brat e tyre. Në këtë aktivitet, ata do të përpiqen të gjejnë shokë
klase që kanë karakteristikat e përmendura në këtë faqe.

Shënim: Përdorni kutitë bosh për pyetjet e personalizuara që
përzgjidhni ju ose nxënësit, të tilla si "Gjej dikë që do të hajë
petulla të shtunën në mëngjes."

Demonstroni se si t’i prezantohemi dikujt, si të pyesim për emrin
e personit, dhe si të bëjmë një pyetje nga lista.

Shembull: “Përshëndetje. Më quajnë Liza Tabaku. Si quhesh?
A të pëlqen futbolli?”

Nëse personi përgjigjet "po", i thoni të shënojë inicialet e emrit të
tij ose të saj në kutinë përkatëse. Nëse personi thotë "jo", kaloni te
një person tjetër.

U thoni nxënësve t’i bëjnë çdo personi vetëm një pyetje në mënyrë
që të bisedojnë me sa më shumë shokë. Në secilën kuti duhet të
vërë inicialet një shok klase i ndryshëm. Sapo të kenë mbledhur
iniciale për të gjitha kutitë, nxënësit duhet të ulen. Kërkimi mba-
ron kur ta kenë plotësuar të gjithë fletën dhe të jenë ulur.

2.  Shqyrtojeni fletën e punës 
“Kërkimi për njerëzit” si klasë.
Pasi ta kenë plotësuar të gjithë fletën e punës, lexoni çdo karakte-
ristikë të përmendur në të dhe u kërkoni nxënësve që të ngrenë
dorën nëse i përshkruan ata. Pyeteni klasën se çfarë u ka pëlqyer
në këtë aktivitet.

3. Bëni aktivitetin “A ta kam kuptuar mirë emrin?”
Shpjegoni se tani nxënësit do të mësojnë më shumë për njëri-tje-
trin në një aktivitet të quajtur “A ta kam kuptuar mirë emrin?”
Nëse është e mundur, u thoni të ulen ose të qëndrojë në formë
rrethi. Një person ia kalon apo ia hedh topin lehtësisht dikujt tje-
tër. Personi që e kap topin thotë emrin e vet dhe shton një infor-
macion tjetër, si vijon: 

P R A K T I K O J M Ë

Nëse është e përsh-
tatshme, u thoni
nxënësve të shkru-

ajnë pyetje të tilla si "Gjej
dikë që flet një gjuhë tje-
tër veç shqipes" ose "Gjej
dikë që ka jetuar në një
shtet tjetër."
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Kërkojuni nxë-
nësve t’ju ndih-
mojnë juve dhe

shokëve të klasës t’i
shqiptojnë drejt emrat e
tyre. Për emrat e panjo-
hur, kërkoni që e gjithë
klasa si grup ta thotë çdo
emër me zë të lartë disa
herë. Mund të bëni një
sondazh se sa kombësi
janë të përfaqësuara në
klasë në bazë të emrave.
Ndihmojini nxënësit të
kuptojnë se disa emra
lënë shumë pak të kup-
tosh kombësinë e një
personi, ndërsa emra të
tjerë mund të ngatër-
rojnë.

• një aktivitet i preferuar
• diçka e mirë që ka ndodhur dy ditët e fundit
• diçka që po e pret me kënaqësi

U thoni nxënësve të dëgjojnë me vëmendje sepse pasi ta kenë
kapur të gjithë topin dhe të jenë prezantuar, secili person do të ri-
prezantojë personin në të majtë me emër, përfshirë edhe informa-
cionin që ka thënë ai person.

4.  Nxënësit prezantojnë personin në të majtë.
Pasi janë prezantuar të gjithë personat, jepni shembullin si të pre-
zantoni personin në të majtë. Nëse dëshironi, lejoni që nxënësit e
ndrojtur të thonë vetëm emrin e personit në të majtë të tyre.

5.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Theksoni përpara nxënësve se jemi duke ndërtuar një komunitet
njerëzish që duan të mësojnë në klasë duke filluar të mësojmë më
shumë për njëri-tjetrin. Kjo do t’i ndihmojë të gjithë të ndihen
mirë në këtë lëndë, ndërkohë që mësojnë shprehi të rëndë-
sishme—mjete që do të përdorin gjatë gjithë jetës.

Pyetje për ta mbyllur
• Cilat janë disa tema që do të mbulojmë në këtë lëndë? Thuaji
dy prej tyre shokut ose shoqes që ke në krah. Pastaj i thoni sho-
kut ose shoqes që keni në krah se për cilat do të donit të dini më
shumë.
• Çfarë keni mësuar sot në lidhje me një shok klase?
• Çfarë keni mësuar sot që mund t’ju ndihmojë t’i njihni më mirë
njerëzit jashtë të klasës? Thuaja përgjigjen një shoku ose shoqeje
që ke afër.



Bilješke
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Ndryshimet dhe sfidat
U kërkoni nxënësve të lexojnë Hyrjen e Mësimit 1 dhe të bëjnë ak-
tivitetin “Për fillim” në librin “Ndryshimet dhe sfidat”. Kjo është
një detyrë e rëndësishme për t’u kryer nga nxënësit, sepse ajo fil-
lon rutinën e të menduarit dhe të shkruarit reflektues që do të
vazhdojë në çdo orë mësimi me shënimet e tyre në ditar. U kër-
koni nxënësve që t’u tregojnë familjeve në lidhje me lëndën e re.

Shënime



 5 minuta
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Kapitulli 1, Mësimi 2.
VENDOSJA E RREGULLAVE 
NË KLASË

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Në këtë mësim, klasa do të vazhdojë të krijojë një komunitet të
mësuari në klasë përmes vendosjes së rregullave në klasë se si
duan ta trajtojnë njëri-tjetrin.

Qëllimi i orës së mësimit
Vendosja e rregullave në klasë për një klasë të sigurt, ku ka kuj-
des dhe respekt.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të përshkruajë sjelljet që nevojiten për një klasë të sigurt, ku ka
kujdes dhe respekt;
2. të identifikojë ato sjellje në klasë që duhen filluar, që duhen
ndërprerë dhe që duhen vijuar të ushtrohen; dhe
3. të ndihmojë në vendosjen e rregullave në klasë për një klasë të
sigurt, ku ka kujdes dhe respekt.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Fleta e punës për rregullat në klasë
—Fleta e punës “Çfarë do të ndryshonte?

• Tabak i madh letre për poster

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i orës së mësimit: Vendosja e rregullave në klasë për
një klasë të sigurt, ku ka kujdes dhe respekt.

Citati: “Përpara se t’ua kërkoj respektin të tjerëve, duhet të fil-
loj nga vetja.

Citati i
ditës

“Përpara se t’ua
kërkoj respektin

të tjerëve, duhet të
filloj nga vetja. ”



10  minuta
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K R I J O J M Ë  L I D H J E

Filloni duke i pyetur nxënësit se si, sipas tyre, ka lidhje ky citat
me klasën e tyre. Pas njëfarë diskutimi, shpjegoni se sot nxënësit
do të mendojnë për atë lloj ambienti që do të donin të ndërtonin
së bashku në klasë. Pastaj, do të zhvillojnë disa rregulla mbi të
cilat do të mbështetet një klasë e tillë. Suksesi i këtyre rregullave
do të varet nga angazhimi i vazhdueshëm dhe veprimet e për-
ditshme të të gjithëve.

1.  Nxënësit parashikojnë një mjedis të sigurt, me
kujdes dhe respekt në klasë.
U kërkoni nxënësve të mendojnë për një klasë në të cilën të gjithë
të ndihen të sigurt, të mbështetur dhe të respektuar—një klasë ku
njerëzit kujdesen për njëri-tjetrin, i respektojnë dallimet dhe më-
sojnë dhe kontribuojnë në mënyrë aktive. U kërkoni nxënësve të
japin shembuj të sjelljeve që mendojnë se mbështesin një mjedis
të tillë.

2.  Nxënësit identifikojë sjellje që duhen filluar, që
duhen ndërprerë dhe që duhen vijuar të ushtro-
hen.
Shkruaj pyetjet e mëposhtme në dërrasë. Për të krijuar një mjedis
të ngjashëm në këtë klasë të “Shprehive për Adoleshencën”, i
kërkoni secilit nxënës të reflektojë mbi sjelljet në klasë dhe pastaj
të shënojë sugjerime në letër:

• Çfarë sjellje është mirë të fillojmë së bëri?
• Çfarë sjellje është mirë të ndalojmë së bëri?
• Çfarë sjellje është mirë të vijojmë së bëri?

Pas pak a shumë pesë minuta, u thoni nxënësve që të kthehet nga
një shok ose shoqe që kanë afër dhe t'i tregojnë njëri-tjetrit se
çfarë kanë shkruar. T’i thonë me zë përgjigjet e tyre ndërkohë që
ju i shkruani poshtë pyetjeve në dërrasë. Pastaj i diskutoni këto si
klasë, duke i pyetur nxënësit nëse pajtohen me përgjigjet e rendi-
tura. Tregoni me shembullin tuaj respekt për pikëpamje të
ndryshme. Shtoni ide të reja që dalin gjatë diskutimit.

Pranoni, gjithashtu përmes shembullit tuaj, dallimet kulturore
dhe nxitini nxënësit të vazhdojnë të ndjekin rregullat e familjes
kur janë në familje dhe në komunitet. Në të njëjtën kohë, nxitini
të përpiqen të ndjekin rregullat e klasës kur janë në shkollë.
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Pranoni, gjithashtu
përmes shembullit
tuaj, dallimet kul-

turore dhe nxitini nxënë-
sit të vazhdojnë të
ndjekin rregullat e fami-
ljes kur janë në familje
dhe në komunitet. Në të
njëjtën kohë, nxitini të
përpiqen të ndjekin rre-
gullat e klasës kur janë
në shkollë.

1.  Grupet sugjerojnë udhëzime si duhet të sillemi në
klasë.
Ndajini nxënësit në grupe me nga katër vetë. I thoni secilit grup
të shohë listën në dërrasë dhe të hartojë pesë udhëzime për sjel-
ljet në klasë që mendojnë se do të krijonin një klasë të ngrohtë,
mbështetëse dhe të respektueshme. Ata mund të marrin nga sug-
jerimet në dërrasë, të bashkojnë ide ose të shtojnë ide të reja.
Megjithatë, udhëzimet që do të shkruajnë duhet të jenë të qarta
dhe të shprehen në formën e sjelljeve konkrete pozitive, si "Të
mbajmë vesh me kujdes kur është duke folur dikush," ose "Të
themi një fjalë të mirë për një punë të bërë mirë" ose "T'i nxisim
të tjerët dhe jo t’i bëjmë të ndihen keq".

Secili grup duhet të caktojë dikë që të mbajë shënime dhe dikë që
t’ua thotë sugjerimet e tyre të gjithë klasës. Pas pak a shumë
dhjetë minutash, i kërkoni secilit grup t’u thotë të tjerëve sugjeri-
met e veta, ndërkohë që ju i shkruani në dërrasë.

Alternativë: I kërkoni secilit grup të kontribuojë me dy reko-
mandimet më të mira për t’i diskutuar në klasë.

2.  Nxënësit identifikojnë sjelljet që shoqërojnë çdo
udhëzim.
Diskutoni për çdo udhëzim të sugjeruar, duke u kërkuar nxënë-
sve të përmendin gjëra që bëjnë njerëzit kur sillen në këtë më-
nyrë. Për shembull, si mund të tregoni se jeni duke treguar
vëmendje? Si ta kuptoni se dikush është duke folur me respekt
për të tjerët? Çfarë mund të thotë ai person?

3. Nxënësit përzgjedhin udhëzime dhe i kthejnë në
rregulla.
Diskutoni me nxënësit dhe hidheni në votë se cilat udhëzime
duan të zbatojnë. Mbajeni sa më të shkurtër listën. Kthejeni listën
e udhëzimeve në listë rregullash, duke i shkruar në një poster si
gjoja kushtetutë të cilën nxënësit e kanë "ratifikuar" me nënshkri-
met e tyre. U thoni nxënësve ta kopjojnë listën në fletën e punës
“Rregullat në klasë”.

P R A K T I K O J M Ë
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Shënim: Kujdesuni të shtoni rregulla që mendoni se janë të ne-
vojshme për të siguruar sjelljen e duhur në klasë. Gjithashtu,
përpiquni të evitoni votimin kundër një rregulle të rëndë-
sishme apo një ideje me vlerë të ndonjë nxënësi. Kujdesuni që
të shprehet çdo nxënës dhe që të mirëpriten të gjitha idetë.

4. Nxënësit mendojnë se çfarë ndodh kur shokët e
klasës nuk i respektojnë rregullat.
Për t'u dhënë nxënësve më shumë ndjenjë pronësie mbi mjedisin
e klasës, angazhojini të mendojnë se si ta nxisin njëri-tjetrin për të
ndjekur rregullat dhe se çfarë duhet të bëjnë kur nuk respekto-
hen rregullat. I udhëzoni të mendojnë për pasojat që do t’i ndih-
mojnë të mësojnë nga gabimet e tyre, jo thjesht t’i ndëshkojnë.

Diskutoni si klasë se cilat rregulla mund të jetë më të vështira për
t'u ndjekur. Kërkoni ide si t’ua vëmë në dukje nxënësve kur ga-
bojnë apo i harrojnë rregullat. Nxitini nxënësit të mendojnë për
mënyra se si të jenë mbështetës dhe ta ndihmojnë çdo person të
marrë pjesë me sukses në klasë. Për shembull, një nxënës i cili
vazhdon t’i ndërpresë të tjerët mund të ketë nevojë për një kuj-
tesë vizuale në bankën e vet, që të durojë dhe t’i mbajë vesh të
tjerët në fillim. Nxënësit mund të caktohen në dyshe për të pu-
nuar për rregulla të veçanta.

Shënim: Mos harroni se adoleshentët janë veçanërisht të ndjes-
hëm ndaj kritikave përpara bashkëmoshatarëve. Gjithashtu, nxë-
nësit që e kanë të vështirë t’i respektojnë rregullat mund të kenë
nevojë për ndihmë që të fillojnë ta zbatojnë një sjellje të veçantë
në faza apo hapa më të vegjël.

5.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Vini në dukje se vendosja dhe respektimi i rregullave në klasë
ndihmon  në mirëpritjen dhe respektimin e pjesëmarrjes së çdo
nxënësi. Kjo krijon një komunitet të sigurt në klasë ku të gjithë
mund të mësojnë dhe të rriten. Ua kujtoni nxënësve se rregullat
do të shikohen herë pas here për të parë nëse ka nevojë të ndrys-
hohen.



Bilješke

 

 5 minuta

30

Pyetjet për ta mbyllur
• Cilat janë disa prej arsyeve përse kemi rregulla në klasë?
• Si e ndihmojnë rregullat klasën tonë?
• Përse mendoni se është e rëndësishme që njerëzit të ndih-
mojnë në vendosjen e rregullave vetë dhe ju t’ua vendosin rre-
gullat të tjerët?
• Si do ta nxisim secilin nxënës t’i respektojë rregullat dhe të
marrë pjesë plotësisht?

Shkrimi në ditar
Kthejini nxënësit përsëri te citati me të cilën u hap mësimi: “Për-
para se t’ua kërkoj respektin të tjerëve, duhet të filloj nga vetja.” U
kërkoni nxënësve të mendojnë më konkretisht se çfarë mund të
bëjnë për të ndërtuar një klasë pozitive. U thoni të zgjedhin dy
rregulla dhe të përshkruajnë me hollësi se çfarë mund të bëjnë për
ta vënë në jetë atë rregull, në mënyrë që çdo shok klase të ndihet
se të tjerët duan t’ia dinë për të dhe e respektojnë si person.

Ndryshimet dhe sfidat
Duke përdorur fletën e punës “Çfarë do të ndryshonte? u kër-
koni nxënësve të shkruajnë për ato ndryshime që do të prisnin
ata nëse këto rregulla do të respektoheshin në të gjitha lëndët.

P R A K T I K O J M Ë

Shënime



BilješkeShënime
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Kapitulli 1, Mësimi 3.
TË NJIHEMI – PJESA 1

Në mësimin 4 dhe 5, nxënësit vazhdojnë ndërtimin e një komu-
niteti të mësuarit në klasë duke i thelluar marrëdhëniet e tyre.
Në to shikohet se çfarë kanë të përbashkët adoleshentë të rinj,
duke pyetur njëri-tjetrin për të identifikuar ngjashmëritë lidhur
me preferencat, interesat dhe hobit. Në këtë moshë nxënësit në
përgjithësi bëjnë shoqëri me bashkëmoshatarë që janë më
shumë si ata vetë. Intervistat ofrojnë një mundësi për t’i njohur
më mirë të gjithë shokët e klasës.

Në mësimin 4 nxënësit intervistojnë njëri-tjetrin. Në mësimin 5
ata u tregojnë të tjerëve çfarë kanë mësuar.

Qëllimi i orës së mësimit
Të vazhdojmë të ngremë një komunitet të mësuarit në klasë për-
mes eksplorimit të ngjashmërive mes shokëve dhe karakteristi-
kave që e bëjnë secilin unik.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të identifikojë disa karakteristika unike të shokëve të klasës; dhe

2. të njohin disa karakteristika që kanë të përbashkët shokët e
klasës.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Fleta e punës me formularin e intervistës

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Citati i
ditës

“Si? Edhe ti?
Kujtoja se

vetëm unë. ”
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Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i orës së mësimit: Të vazhdojmë të ngremë një komu-
nitet të mësuarit në klasë përmes eksplorimit të ngjashmërive
mes shokëve dhe karakteristikave që e bëjnë secilin unik.

Citati i ditës: Si? Edhe ti? Kujtoja se vetëm unë.

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se si mendojnë se lidhet
ky citat me të rinjtë. Pas njëfarë diskutimi, theksoni se shpesh
kujtojmë se jemi të ndryshëm nga të gjithë, madje edhe nga bash-
këmoshatarët. Shpjegoni se në këtë orë mësimi, nxënësit do të
zbuloni disa interesa dhe preferenca që kanë të përbashkët me
shokët e klasës dhe me të rinj të tjerë—dhe se si janë unikë. Në
këtë mënyrë, ata do të njihen më mirë me njëri-tjetrin dhe do të
vazhdojnë të ndërtojnë një komunitet të mësuarit në klasë. 

Pastaj u kërkoni të gjithëve të përmendin sa më shumë prej rre-
gullave të klasës, pa i hedhur sytë te lista e afishuar. Përsëritni
çdo rregull që mund të lënë pa thënë nxënësit. Diskutoni se si e
kanë ndihmuar rregullat klasën deri tani. A ka ndonjë ndryshim
që mund të duam t’u bëjmë rregullave? Si lidhen rregullat me
marrëveshjet në lidhje me rritjen?

1.  Nxënësit marrin pjesë në një ushtrim nxehjeje,
“bashkohemi”.
Shpjegoni se do të vazhdojmë ta ndërtojmë komunitetin në klasë
me një nxehje—një aktivitet bashkëpunues por argëtues që kër-
kon që nxënësit të formojnë dhe ndryshojnë grupe sa më shpejt.
Do ta jepni ju sinjalin e formimit të një grupi të ri me rënien e një
bilbili ose me përplasje të duarve duke thirrur me zë të lartë
mundësitë e grupimit, si:

Z B U L O J M Ë

P R A K T I K O J M Ë
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Nëse në klasë keni
nxënës të grupeve të
ndryshme etnike apo
kombëtare, parashikoni
kohë shtesë për pyetjet që
hetojnë këtë informacion,
i cili do ta ndihmojë kla-
sën të kuptojë dhe vlerë-
sojë trashëgiminë e
secilit. Për shembull, nxë-
nësit mund të mësojnë
ndonjë frazë në gjuhën
amtare të personit tjetër,
të gjejnë vendet në një
hartë, të gjejnë një foto
flamuri dhe kështu me
radhë.

Bashkohu me:

• Të gjithë ata të cilëve u pëlqen e  njëjta shije akulloreje (ose
markë e pastës së dhëmbëve ose pije freskuese) si ti. (Përplasni
duart)
• Të gjithë ata që kanë të njëjtën ngjyrë këmishe ose trikoje si e
jotja. (Përplasni duart)
• Të gjithë ata që kanë lindur në të njëjtin muaj si ti. (Përplasni
duart) Përfundojeni me një grup që do t’i përfshinte të gjithë, si:
• Të gjitha ata që kanë lindur para vitit 1995. (Përplasni duart)

2.  Prezantoni aktivitetin e intervistës.
U tregoni nxënësve do të vazhdojmë të ndërtojmë komunitetin
tonë të mësuarit në klasë duke intervistuar njëri-tjetrin në lidhje
me disa prej interesave pozitive, hobive, gjërave që i bëjmë me
qejf, dhe karakteristikave të tjera. Kërkojuni t’i drejtojnë shokut
ose shoqes së klasës fletën e punës me Formularin e intervistës në
librat e tyre.

Nëse është e nevojshme, shpjegoni kategoritë e informacionit që
janë renditur në formularin e intervistës. Ndihmojini nxënësit të
vendosin se çfarë informacioni shtesë duhet shtuar në rreshtat
bosh në fund të fletës së punës. Pastaj demonstroni shkurtimisht
procesin e intervistës duke i kërkuar një nxënësi t’ju bëjë pyetje
përpara klasës.

3.  Nxënësit gjejnë një partner për intervistë.
Jepuni nxënësve një minutë për të gjetur partnerë të cilët nuk i
njohin mirë. 

4.  Nxënësit zhvillojnë intervista me partnerët.
Kërkoni që një nxënës në çdo dyshe t’i bëjë pyetje tjetrit për rreth
pesë minuta, duke i mbajtur shënim përgjigjet në formularin e in-
tervistës. U kujtoni se mund t’i kalojnë ato pyetje që nuk u pël-
qen t’u përgjigjen. Pastaj partnerët këmbejnë rolet në mënyrë që
personi i dytë i bën pyetje të parit. U kujtoni se kanë jo më shumë
se pesë minuta ta bëjnë intervistën e dytë. Kontrolloni për të parë
që nuk e largojnë vëmendjen nga detyra.

P R A K T I K O J M Ë
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Shpjegoni se orën e ardhshme, partnerët do të prezantojnë njëri-
tjetrin dhe do t’u tregojnë të tjerëve disa nga gjërat që kanë më-
suar. Ky aktivitet do t’i ndihmojë të gjithë të njihen me shokët e
tjerë të klasës.

Pyetje për ta mbyllur
• Si ishte kur të interviston dikush? Si ishte kur ti interviston
dikë tjetër? Mendojeni një herë përgjigjen. Nëse dëshironi, tho-
jani partnerit.
• Cilat janë disa gjëra që tashmë e dini se i keni të përbashkëta
me shokët e klasës? Cilat janë disa mënyra ku jeni të ndryshëm?
• Cilat janë disa gjëra që mezi prisni t’i mësoni për shokët e kla-
sës? Thojani partnerit.

P R A K T I K O J M Ë

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
Vini në dukje se mësojmë për ngjarjet dhe njerëzit e tanishëm
përmes lajmeve dhe zakonisht mësojmë për ngjarjet dhe njerëzit
e së shkuarës përmes filmave, mësimeve dhe librave. U kërkoni
nxënësve t’u përgjigjen këtyre dy pyetjeve: Çfarë janë ato gjëra
që mund të mësojmë nga intervistat të cilat janë të veçanta nga
çdo mënyrë tjetër të mësuari? Çfarë keni mësuar për veten sot
përmes kësaj përvoje? U kërkoni nxënësve të mendojnë një ose
dy pyetje të tjera që do të donin t’ua bënin shokëve të klasës. U
kërkoni t’i shkruajnë pyetje në fletoret dhe të shkruajnë përgjigjet
e tyre.

Ndryshimet dhe sfidat
U kërkoni nxënësve të përdorin Formularin e intervistës me një të
rritur për të intervistuar një prind apo ndonjë person tjetër të rri-
tur.



BilješkeShënime



BilješkeShënime



38

Kapitulli 1, Mësimi 4.
VLERAT POZITIVE: 
ATO QË NA ORIENTOJNË NË JETË

Në këtë mësim, nxënësit do të mësojnë për vlerat që përforcojnë
programin “Shprehitë për adoleshencën” dhe që na ndihmojnë
ta jetojmë jetën në mënyrë pozitive. Këto vlera pozitive janë the-
meli i një shoqërie të rregullt sepse mbështesin shëndetin dhe
mirëqenien e qytetarëve. Sot nxënësit do të mësojnë se si këto
vlera mund t’i orientojnë si adoleshentë që ndodhen përballë
zgjedhjesh dhe sfidash të ndryshme në rrugëtimin e tyre të rri-
tjes.

Qëllimi i orës së mësimit
Të shohim rolin që luajnë vlerat pozitive në orientimin e jetës.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
1. të identifikojë burime të rëndësishme të vlerave pozitive;
2. të dijë nëntë vlerat pozitive që përbëjnë bazën e Shprehive për
adoleshencën.
3. të përshkruajnë mënyra në të cilët njerëzit i demonstrojnë
këto vlera pozitive.

Materialet dhe përgatitja
• Fleta burimore “Vlerat pozitive”
1.   Shkruajeni çdo vlerë pozitive nga fleta burimore në një tabak
të madh letre më vete dhe pastaj afishojini tabakët në klasë.
Alternativë: Në çdo fletë, vizatoni një shtyllë tabele orien-
tuese dhe shkruani me shkronja të mëdha shtypi një nga vle-
rat në krye. Një ilustrim i një shtylle orientuese jepet në
aktivitetin ZBULOJMË.

2.   Bëni një kopje të fletës burimore “Vlerat pozitive”, pritini
përkufizimet për t’i hequr mënjanë dhe vendosini në një kuti
ose enë.
3.   Mendoni se si ka qenë e rëndësishme në jetën tuaj një nga
vlerat.
4.   Shkruajini pyetjet për Hapin 2 aktivitetit PRAKTIKOJMË
me shkronja shtypi.

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Citati i
ditës

“Vlerat pozitive
janë si tabela

orientuese. Ato na
tregojnë drejtimin
e duhur kur nuk
jemi të sigurt se
cilën rrugë të
ndjekim. ”
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ZB U L O J M Ë

K R I J O J M Ë  L I D H J E

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit
dhe citatin e ditës dhe vizatoni anash citatit një
shtyllë me tabela orientuese.
Qëllimi i orës së mësimit: Të shohim rolin që luajnë vlerat po-
zitive në orientimin e jetës.

Citati: Vlerat pozitive janë si tabela orientuese. Ato na tregojnë
drejtimin e duhur kur nuk jemi të sigurt se cilën rrugë të ndjekim.

Pyetini nxënësit se si ka të bëjë me të rinjtë ky citat. Pas njëfarë
diskutimi, theksoni se të gjithë ne kemi "rrugë" të ndryshme për-
para, mundësi të ndryshme nga të cilat mund të zgjedhim. Vlerat
pozitive janë parimet ose idealet në bazë të të cilave jetojmë. Ato
na tregojnë drejtimin e duhur dhe na orientojnë në marrjen e
vendimeve të shëndetshme dhe pozitive. Kur i njohim dhe i
zhvillojmë vlerat tona si adoleshentë e kemi më të lehtë të vendo-
sim kursin e udhëtimit tonë nëpër adoleshencë.

1.  Nxënësit identifikojnë rëndësinë e vlerave perso-
nale.
Për të filluar eksplorimin e vlerave personale, përshkruani disa
skenarë që janë të përshtatshëm për nxënësit tuaj ose përdorni
shembujt e mëposhtëm. U kërkoni nxënësve të mbajnë shënim
mendimet që do të orientonin përgjigjet e tyre. Nëse kanë nevojë
për një nxitje, përshkruani se si një i ri i gjendur përballë një ven-
dimi mund të dëgjojë zërin e prindërve t’i thotë se, për shembull,
"Kjo nuk është gjë e mirë." Bëni një pauzë pas paraqitjes se çdo
skenari në mënyrë që nxënësit të mund të shkruajnë mendimet e
tyre.

Skenarë të mundshëm:

• Ti dhe disa shokë ose shoqe hyni në një dyqan. Ata fillojnë të
vjedhin gjëra në dyqan dhe duan që të veprosh edhe ti si ata.
• Dikush të ofron një cigare dhe të thotë: "Provoje! Dukesh
trendi.”
• Hipën në autobus me një shok ose shoqe. Një person i moshuar
është gati për t'u ulur në dy ndenjëset e fundit që janë të lira.
Shoku ose shoqja jote nxiton të zërë një nga vendet e lira dhe të
thotë: "Hajde, ulu!"

Kërkoni vullnetarë për të thënë mendimet orientuese që u kanë
ardhur në mendje ndërkohë që dëgjonin situatat.

FJALOR

tipare karakteri:
sistem vlerash që orien-
ton veprimet e një per-
soni

vlera: parimet në bazë të
të cilave jetojmë
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2.  Diskutoni për qëllimin dhe formimin e vlerave.
Lexoni me zë të lartë vlerat që keni afishuar. Pyetini nxënësit se
cila është lidhja midis mendimeve orientuese që kanë përmendur
dhe këtyre fjalëve. Shpjegoni se vlerat përfaqësojnë idealet dhe
parimet në bazë të të cilave jetojmë. Vlerat na japin drejtim të
qartë dhe na pajisin me forcë dhe mbështetje kur të tjerët na ush-
trojnë presion të bëjmë diçka që e dimë se është e gabuar. Kur e
dimë se cilat janë vlerat tona, e kemi më të lehtë të dimë çfarë të
bëjmë në një situatë të vështirë.

Pyetini nxënësit ku mendojnë se i mësojmë vlerat. Kujdesuni që
në diskutim të përfshihen sa më poshtë:

• në familje,
• mësimet fetare,
• traditat kulturore dhe përrallat dhe tregimet,
• rregullat dhe ligjet e shoqërisë,
• njerëzit që adhurojmë dhe te të cilët kemi besim.

Pyetini nxënësit se çfarë lloj problemesh mund të lindin nëse nje-
rëzit nuk kanë një tërësi të qartë vlerash pozitive për të udhëhe-
qur sjelljen e tyre. (Shembuj: Mund të kenë rezultate të këqija në
shkollë, humbin gjakftohtësinë në sport, dëmtojnë shëndetin
duke përdorur drogë, futen në telashe me ligjin, e kështu me
radhë.)

3.  Përshkruani një moment kur një vlerë pozitive ju
ka orientuar të merrni një vendim.
Shkurtimisht flisni për një çast në jetën tuaj, kur një vlerë e ve-
çantë pozitive ju ka ndihmuar të merrni një vendim të shëndets-
hëm.

4.  Bëni lidhjen midis koncepteve të vlerave dhe
shprehive.
Informojini nxënësit se sot do të shohim se si vlerat pozitive
mund t'i udhëzojnë në marrjen e vendimeve të mençura. Ata do
të mendojnë për përkufizimet e këtyre vlerave dhe pastaj do të
përshkruajnë se janë të shprehura vlerat në jetën e njerëzve. Pa-
staj do të praktikojnë shprehinë e përdorimit të vlerave për të
marrë vendime.

K R I J O J M Ë  L I D H J E
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PR A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit përputhin një vlerë me përkufizimin e saj.
Ndajeni klasën në nëntë grupe. Kërkoni që dikush nga secili
grup të tërheqë një copë letër nga kutia apo ena ku i keni vendo-
sur më parë. Grupet duhet të vendosin se cilat vlera përputhen
më mirë me përkufizimin në copën e letrës dhe shkojnë dhe qën-
drojnë më këmbë nën atë vlerë të afishuar. Pastaj i kërkoni secilit
grup të shkruajë përkufizimin poshtë vlerës. Kërkoni që dikush
nga secili grup të lexojë vlerën dhe përkufizim që u ka rënë.

Shënim: Nëse nën të njëjtën vlerë qëndrojnë dy grupe, u thoni
të vendosin se cili përkufizim përputhet më mirë.

2.  Secili grup bën një demonstrim të një vlere.
U thoni grupeve të mendojnë për mënyra se si vlera që u ka rënë
do të demonstrohej në jetën e dikujt. Për shembull, si mund të
tregojë dikush se vlerëson guximin, mirësinë apo ndershmërinë?

Shpjegoni se nxënësit mund të krijojë një shembull ose të përdo-
rin një të tillë

• nga kultura ose feja e tyre;
• nga jeta e një personi të famshëm ose dikujt që njohin;
• nga një histori që kanë parë në lajme, film, libër apo program
televiziv.
Kontrolloni çdo grup për të siguruar që shembulli i secilit grup e
tregon vlerën në mënyrë pozitive. U jepni grupeve pesë minuta
për të përgatitur një skeç, një këngë rep, një reklamë, një lojë me
role ose në ndonjë formë tjetër që e përcjell mesazhin në mënyrë
të mençur ose krijuese.

Afisho listën e pyetjeve që keni shkruar me shkronja shtypi. Nxitini
grupet t'iu përgjigjen këtyre pyetjeve gjatë prezantimeve të tyre:

• Si e ka prekur kjo vlerë personin në fjalë?
• Si i ka prekur të tjerët kjo vlerë e këtij personi?
• Çfarë mund të kishte ndodhur nëse ky person nuk do të ishte
udhëhequr nga kjo vlerë?

Shënim: U kujtoni nxënësve se një grup i suksesshëm i përfs-
hin të gjithë anëtarët në planifikim dhe prezantim.

I kërkoni secilit grup t’ia tregojë shembullin e tij klasës.
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3.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Përmblidheni mësimin duke vënë në dukje se vlerat pozitive
ndihmojë në përcaktimin e vendimeve që marrim, përvojave që
kemi dhe çfarë njerëzish bëhemi.

Shënim: Mbajini të afishuara vlerat dhe përkufizimet. Nxënësit
mund të krijojnë edhe një tabelë “Orientime për jetën”, me shem-
buj të njerëzve të famshëm, lajme, tituj librash e kështu me radhë,
që i pasqyrojnë këto vlera.

Pyetje për ta mbyllur
• Cilat janë disa prej mënyrave se si dikush me vlera të forta po-
zitive mund të ndikojë në jetën e të tjerëve? I thoni një shoku ose
shoqeje atë që mendoni.
• Tani i thoni një shoku ose shoqeje se cilat janë disa prej mëny-
rave se si dikush pa vlera të forta pozitive mund të ndikojë në
jetën e të tjerëve.
• Përse dikush pa vlera të forta pozitive mund të ndikohet lehtë-
sisht nga presioni negativ i moshatarëve?

P R A K T I K O J M Ë

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
U kërkoni nxënësve t’u përgjigjen këtyre pyetjeve: Cilat janë disa
nga vlerat që ju udhëheqin në jetë? Kush janë disa persona të rritur
rreth jush që gjithashtu i kanë këto vlera? Cilat janë disa mënyra se
mund t’i forconi vlerat pozitive?

Të flasim me vlerat me një person të rritur të dashur
U kërkoni nxënësve t’i tregojnë një prindi apo një personi tjetër të
rritur që adhurojnë, për vlerat pozitive për të cilat kanë diskutuar
në klasë. Pastaj u thoni t’i bëjnë këto pyetje të rriturit:

• Cilat vlera pozitive të kanë udhëhequr në jetë?
• Cilat ndikime kanë ndihmuar në formimin e këtyre vlerave?
• Si ju kanë ndihmuar këto vlera pozitive?
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Kapitulli 1 

Mësimi 4
FLETË BURIMORE: VLERAT POZITIVE

Kopjojeni këtë faqe, pritini përkufizimet veç dhe vendosini në
një kuti ose një enë.

Vlera Përkufizimi

Respektit për 
veten dhe të tjerët 

Të mbash në konsideratë nevojat, besimet 
dhe ndjenjat e vetes dhe të tjerëve

Mirësia Të tregosh kujdes dhe merak për të tjerët

Stil i shëndetshëm jete Të tregosh kujdes për trupin dhe të shmangësh gjërat 
që janë të dëmshme për mirëqenien mendore ose fizike

Përgjegjshmëria Të përdorësh gjykim të drejtë, të marrësh vendime pozi-
tive, të mbash premtimet dhe të tjerët të mbështeten te ty

Ndershmëria Të jesh i sinqertë, i drejtë dhe i besueshëm

Guximi Të jesh trim, të mbrosh mendimet dhe idealet 
e tua dhe të tregosh vendosmëri përballë vështirësive

Vetë-disiplina Të ruash kontrollin e vetes, të zhvillosh shprehitë dhe
talentet që ke dhe të arrish objektivat që i vë vetes

Të shërbyerit T’u ndihmosh dhe t’u shërbesh të tjerëve

Angazhimi ndaj familjes Të ndihmosh në ngritjen e një jete të fortë dhe
përkrahëse familjare



BilješkeShënime
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Kapitulli 1, Mësimi 5.
SI TË VENDOSIM 
NJË OBJEKTIV POZITIV

Mësimi 5 i udhëheq nxënësit nëpër një proces me hapa për ven-
dosjen e objektivave efektivë. Duke u mbështetur në atë që kanë
mësuar deri tani në lidhje me ndryshimet dhe sfidat e rëndë-
sishme të adoleshencës së hershme, secili nxënësi identifikon
një objektiv të qartë dhe të matshëm personal për arritjen e të
cilit do të punojë gjatë kohëzgjatjes së kursit. Pastaj ata punojnë
me partnerë për të planifikuar hapat e veprimit për arritjen e
objektivit që do të vendosin.

Qëllimi i orës së mësimit
Identifikimi dhe planifikimi i arritjes së një objektivi personal
gjatë kursit “Shprehitë për adoleshencën”.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
1. të identifikojë karakteristikat e objektivave efektivë;
2. të përshkruajë procesin e vendosjes së objektivave; dhe
3. ta përdorë këtë proces për përcaktimin dhe planifikimin e
një objektivi personal për kursin.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Mund t’ia dalësh mbanë: 
Fleta e punës “Si të vendosim një objektiv personal”

•  Letër për të mbajtur shënime

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit
dhe citatin e ditës.
Qëllimi i orës së mësimit: Identifikimi dhe planifikimi i arri-
tjes së një objektivi personal gjatë kursit “Shprehitë për ado-
leshencën”.
Citati: Fatin tonë e shkruajmë vetë. Siç veprojmë, ashtu edhe
do të bëhemi.

zonja Chiang Kai-shek
Ish Zonja e Parë e Tajvanit

Z B U L O J M Ë

Citati i
ditës

“Fatin tonë e
shkruajmë vetë.
Siç veprojmë,

ashtu edhe do të
bëhemi. ”

zonja
Chiang Kai-shek
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1.  Diskutoni për kuptimin e objektivit dhe për ka-
rakteristikat e objektivit të efektshëm.
U kërkoni nxënësve të japin një përkufizim të objektivit. Përkufi-
zimi i tyre mund të jetë i ngjashëm me "diçka që dëshiron të ar-
rish, që kërkon shumë punë."

Shpjegoni se objektivi efektiv personal është:

• i rëndësishme për ty (përndryshe nuk do të jesh i motivuar ta
arrish);
• i qartë dhe i matshëm (në mënyrë që ta dish kur e ke arritur);
• realist (përndryshe mund të humbësh nxitjen dhe të heqësh
dorë); dhe
• i tillë që varet nga veprimet që mund t’i bësh ti vetë (jo nga ve-
primet e dikujt tjetër).

2.  Shqyrtoni dallimin midis objektivave të qartë dhe
të paqartë.
Shkruani në tabelë:
Dua të jem nxënës i mirë. 

Dua të marr notën 10 në biologji.

Pyetini nxënësit përse objektivi i dytë është më i qartë se i pari.

Fillojeni mësimin duke u kërkuar nxënësve të përmendin disa
gjëra që kanë mësuar në Kapitullin 1 në lidhje me ndryshimet
dhe sfidat e adoleshencës së hershme. Pastaj pyetini se si lidhet
ky citat me ato që bëjnë ata gjatë adoleshencës. Theksoni se
shpresat dhe planet që kemi për të ardhmen nuk realizohen vet-
vetiu. Në mënyrë që gjatë adoleshencës të ndodhin gjëra të bu-
kura, duhet të vendosim objektiva realistë dhe të punojmë
shumë për t’i arritur këta objektiva.

Sot nxënësit do të identifikojnë secili nga një objektiv personal
për të cilin do të donin të punonin gjatë kursit, do vendosin se
cilët hapa duhet të bëjnë për ta arritur këtë objektiv dhe pastaj do
të fillojnë të punojnë për këtë.

K R I J O J M Ë  L I D H J E
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(Është i matshëm; e kupton kur e ke arritur.)

3.  U kërkoni nxënësve të shprehin edhe një herë ob-
jektivat e paqartë.

Kërkoni vullnetarë që t’i shprehin edhe një herë këta objektiva të
paqartë, në mënyrë që të jenë më konkretë dhe të matshëm.

4.  Të krijojmë një listë me objektiva afatshkurtër.
Shpjegoni se disa objektiva janë afatshkurtër dhe mund të arri-
hen brenda pak ditësh, javësh ose brenda një ose dy muajve. Ob-
jektivat e tjerë janë afatgjatë dhe mund të duan disa muaj apo
edhe vite. U thoni nxënësve të sugjerojnë disa objektiva afatsh-
kurtër për njerëz të moshës së tyre. Shkruajini në dërrasë këta.

Shembuj:

• Të marr notën 10 në anglisht
• Të filloj të mirrem me ndonjë sport/të hyj në ekipin e parë.
• Të marr pjesë në ekipin e mundjes
• Të kursej 5 mijë lekë

5.  Shpjegoni procesin për përcaktimin dhe planifi-
kimin e arritjes së një objektivi personal.
U kërkoni nxënësve t’i kthehen fletës së punës “Mund t’ia dalësh
mbanë: Si të vendosim një objektiv personal”, ndërsa u shpjegoni
hapat, duke përdorur shembullin e mëposhtëm ose ndonjë shem-
bull tuajin.

Shembull:

1: Shprehni objektivin:

• Ta nxjerr mesataren e anglishtes 10.

2: Rendisni hapat që do të bëni për të arritur objektivin:

• Të bisedoj me mësuesin dhe të shikoj si mund ta përmirësoj 
shprehinë e të shkruarit.

• T'i bëj përditë detyrat e anglishtes.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

Shembuj të objektivave më të qartë:

Dua të jem në gjendje ta bëj garën një
kilometër për 8 minuta.

Dua të bëj dy shokë të rinj këtë seme-
stër.

Dua të marr pjesë në grupin teatral
të shkollës.

Objektiva të paqartë:

Dua të jem në formë.

Dua të kem më shumë shokë e
shoqe. 

Dua të aktivizohem më shumë
në shkollë.
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• Të studioj të paktën dy orë për çdo provim.

3: Mendoni se cilat pengesa të mundshme ju pengojnë dhe cilat
janë mënyrat për t'u dhënë zgjidhje.

• Mësuesit nuk i pëlqen se si shkruaj. (Më duhet të bisedoj 
me mësuesin dhe të shikoj se çfarë duhet të ndryshoj.)

• Në përgjithësi i lë detyrat e shtëpisë për në minutën e fundit. 
(Duhet t’i bëj të gjitha detyrat e shtëpisë në kohë.)

• Më zënë emocionet dhe nuk mendoj dot mirë gjatë 
provimeve. (Kam nevojë të mësoj si të veproj në provim.)

4: Vendosni afate.

• Do të punoj ta nxjerr notën mesatare 10 brenda fundit të 
semestrit.

5: Ngrini një sistem mbështetjeje.

• Do të bisedoj me mësuesen e anglishtes, me mamin 
dhe me shoqen time, Blertën.

• Do të gjej një fjalor që të më ndihmoj gjatë shkrimit të 
detyrave.

Theksoni se hapi nr. 6 në fletën e punës të librit “Ndryshimet dhe
sfidat” kërkon që ta kontrolloni progresin dhe të bëni ndryshi-
met e nevojshme. Hapi nr. 7 është festimi i suksesit tuaj!

Bëni një përmbledhje duke thënë se për të arritur një objektiv, na
duhet të krijojmë një plan veprimi që është real dhe i matshëm.
Një mënyrë e mirë për t’ia filluar është të parafytyrosh veten
sikur e ke arritur objektivin dhe të mendosh si do të ndihesh kur
të kesh sukses.

K R I J O J M Ë  L I D H J E
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PR A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit identifikojnë një objektiv personal
afatshkurtër për ta arritur gjatë kursit.
U kërkoni nxënësve të reflektojnë për disa çaste dhe të identifi-
kojnë një objektiv personal afatshkurtër të cilin do të donin ta
realizonin gjatë këtij kursi. Objektivi duhet të lidhet me një nga
katër kategoritë për të cilat kanë diskutuar në Kapitullin 1.
Shkruajini këto kategori në dërrasë:

• Si po rritem: zhvillimi fizik.
• Si mendoj: zhvillimi intelektual.
• Si jap e marr me të tjerët: zhvillimi social.
• Si ndihem: zhvillimi emocional.

U kujtojuni nxënësve se duhet të jetë një objektiv të cilin mund të
arrijnë realisht gjatë këtij kursi dhe të cilin do ta diskutonin me
shokët e klasës pa u ndier keq.

2.  Nxënësit shkruajnë një projektplan.
Duke përdorur fletën e punës “Mund t’ia dalësh mbanë: Si të
vendosim një objektiv personal”, u thoni nxënësve t’i shkruajnë
përgjigjet për pikat nr.1-5 në një fletë letre tjetër, jo në fletën e
punës.

Ecni nëpër klasë dhe ndihmojini nxënësit ndërkohë që punojnë.
Pas nja dhjetë minutash, u thoni nxënësve të gjejnë një shok ose
shoqe që po punon për të njëjtën kategori objektivi fizik, intelek-
tual, social ose emocional.

3.  Partnerët shqyrtojnë planet e njëri-tjetrit.
Shpjegoni se partnerët duhet të  shqyrtojnë objektivat dhe planet e
njëri-tjetrit dhe të bëjnë sugjerime. Pastaj secili mund t’i përfshijë
sugjerimet që u duken praktike dhe të shkruajnë planin përfun-
dimtar në fletën e punës “Mund t’ia dalësh mbanë: Si të vendosim
një objektiv personal”, tani (nëse ka kohë) ose si detyrë shtëpie.

Pyetje për ta mbyllur
• Ngrini dorën nëse doni t'ua tregoni shokëve dhe shoqeve objek-
tivin që i keni vendosur vetes. (Kërkoni disa vullnetarë.)
• Cilat janë disa mënyra se si nxënësit e kësaj klase mund ta ndih-
mojnë njëri-tjetrin për arritjen e objektivave të tyre?
• Çfarë është diçka që mund ta bëni menjëherë në përmbushje të
objektivit? Thuaja shokut ose shoqes që ke afër. (U kërkoni disa
nxënësve t’u thonë të tjerëve çfarë dëgjuan nga shokët ose shoqet.)
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PR A K T I K O J M Ë

Z B A T O J M Ë

Shpjegoni se nuk është e lehtë puna për arritjen e një objektivi.
Nxënësit mund të hasin në pengesa të papritura. Gjatë kursit do
t’i shqyrtojnë dhe rishikojnë planet e tyre sipas nevojës. Gjit-
hashtu do të flasin më shumë për mënyrat se si mund të ndih-
mojnë dhe mbështesin njëri-tjetrin në arritjen e objektivave.

Shkrimi në ditar
U thoni nxënësve t’i shkruajnë objektivat e tyre në ditar. U thoni
të përshkruajnë se si do të ndihen kur ta arrijnë objektivin dhe si
mund të ndikojë në "udhëtimin" e tyre përgjatë adoleshencës.

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
U thoni nxënësve t’ia përshkruajnë objektivin personal një prindi
apo një të rrituri tjetër, dikujt që mund t’i ndihmojë të kenë su-
kses. Në veçanti, mund të diskutojnë Hapin 5: "Ngrini një sistem
mbështetjeje.” I rrituri mund t’i ndihmojë të vendosin se çfarë
dhe kush mund të ndihmojë në arritjen e qëllimit të tyre.

Shënime
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Provimet e kapitullit përbëhen nga një numër fletësh pune të cilat mund të kopjohen. Secila
fletë pune teston një objektiv kryesor të kapitullit. Më poshtë jepet objektivi për secilën pjesë
të provimit të kapitullit dhe mësimi ose mësimet me të cilat ka lidhje. Janë dhënë edhe përg-
jigjet dhe informacioni për vënien e notës.

Pjesët e provimit mund të përdoren më vete ose së bashku, në një sërë mënyrash:

• si provim përpara ose pas kapitullit apo mësimit për të vlerësuar njohuritë ose progresin e
nxënësve;
• si provim për kapitullin për t’u vënë notë nxënësve;
• si mjet diagnostikues për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të nxënësve të veçantë
apo të gjithë grupit;
• si test; ose
• si detyrë shtesë për në klasë ose në shtëpi

Përveç kësaj, disa pjesë të provimeve janë të përshtatshme për t’u përdorur në aktivitet për-
sëritjeje, të menduari kritik ose të shkruari, të plotësuar programin bazë. Shënime anash pla-
nit mësimor tregojnë se kur dhe si mund të përdoren pjesë të tilla të provimeve.

Lexoni “Vlerësimi dhe nota” në pjesën "Strategjitë e mësimdhënies" të Udhëzuesit të progra-
mit “Shprehitë për adoleshencën”, për një diskutim më të plotë të provimeve të kapitujve
dhe se si t’i përdorim ato.

1.   Përgjigjet janë të ndryshme, por karakteristikat duhet të jenë
të ngjashme me ato të identifikuara në klasë gjatë Mësimit 2, të
tilla si "Të mbajmë vesh kur të tjerët flasin," dhe "Njerëzit nuk
tallen me njëri-tjetrin."

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 5

Numri i përgjigjeve kaluese: 4

2.   Përgjigjet duhet të jenë shembuj të rregullave të vendosura
në klasë. Sjelljet duhet të kenë lidhje me rregullat dhe të jenë të
përshtatshme me to.

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 3

Numri i përgjigjeve kaluese: 2

PROVIMI A (MËSIMI 1. dhe 2)
Objektivi: Të identifikojmë karakteristikat e një mjedisi pozitiv në klasë dhe të ndihmojmë në ven-
dosjen e rregullave të sjelljes në klasë.

1. Përgjigjet do të dallohen.

2. Përgjigjet do të dallohen.

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 7

Numri i përgjigjeve kaluese: 6

PROVIMI C (MËSIMI 3)
Objektivi: Të zbulohen interesimet dhe karakteristikat e përbashkëta për nxënësit dhe adoleshentët
e tjerë. 
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1.   Përgjigjet ndryshojnë, por mund të përfshijnë vlerat e prin-
dërve, traditat kulturore, mësimet fetare, rregullat, ligjet, njerëzit
që admirojmë.

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 3

Numri i përgjigjeve kaluese: 3

2.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme. Përgjigje të mundshme:
Vetë-disiplina: të mos i jepesh tundimit, të bësh maksimumin, të
arrish objektivat. Përgjegjshmëria: të kryesh detyrat, të kujde-
sesh për pasurinë tënde dhe të të tjerëve, ta çosh deri në fund një
detyrë, pranosh gabimet. Respekto të tjerët: të mbash vesh men-
dimet e të tjerëve pa i poshtëruar, të mos tallesh dhe shash të tje-
rët, të mos bësh thashetheme, të pranosh zakonet dhe traditat.
Ndershmëria: të thuash të vërtetën, të luash pa hile, të kthesh
sendet e gjetura.

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 4

Numri i përgjigjeve kaluese: 3

PROVIMI E (MËSIMI 4)
Objektivi: Të shohim rolin që luajnë vlerat pozitive në orientimin e jetës.

1.   Objektivi i shprehur duhet:

—të ketë lidhje me dëshirën e Ilirit për të mësuar karate
—të jetë i qartë dhe i matshëm
—të jetë realist
—të varet nga hapat konkretë që mund të bëjë Iliri

2.   Hapat duhet të shkruhen si veprime konkrete përmes të ci-
lave Iliri do të arrijë objektivin e tij.

3.   Përgjigjet janë të ndryshme, por ato duhet të lidhen në më-
nyrë realiste me situatën e Ilirit.

4.   Grafiku kohor duhet të përfshijë momentin e fillimit të pla-
nit, përfundimit të secilit hap veprimi dhe një afat për arritjen e
objektivit.

5.   Përgjigjja duhet të identifikojë burimet ose njerëzit e munds-
hëm që mund ta ndihmojnë Ilirin të arrijë objektivin.

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 10

Numri i përgjigjeve kaluese: 7

PROVIMI F (MËSIMI 5)
Objektivi: Përdorimi i një procesi për të përgatitur një plan të efektshëm për vënien e objektivave.
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Kapitulli 1, provimi A (Mësimi 1. dhe 2)

EMRI DHE MBIEMRI ___________________________________ DATA: ______________

Objektivi: Të përshkruajmë karakteristikat e një mjedisi pozitiv në klasë dhe të ndihmojmë në ven-
dosjen e rregullave të sjelljes.

1.   Shkruani pesë karakteristika të një klase e cila është një vend pozitiv për këdo.

1)

2)

3)

4)

5)

2.   Shkruaj tri rregulla që ka vendosur klasa juaj. Anash secilës rregull, jep një shembull se si do ta
ndiqte dikush këtë rregull.

a. Rregulla:    

Sjellja:    

b. Rregulla:    

Sjellja:    

c. Rregulla:    

Sjellja:    
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Kapitulli 1, provimi C (Mësimi  3)

EMRI DHE MBIEMRI ___________________________________ DATA: ______________

Objektivi: Identifikimi i interesave dhe karakteristikave të përbashkëta me shokët e
klasës dhe adoleshentët e tjerë.

1.   Shkruaj katër interesa ose karakteristika që ke të përbashkëta me shokët e klasës.

a.

b.

c.

d.

2.   Shkruaj tri interesa ose karakteristika që ti dhe shokët e klasës keni të përbashkëta
me bashkëmoshatarë të tjerë.

a.

b.

c.
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Kapitulli 1, provimi E (Mësimi 4)

EMRI DHE MBIEMRI ___________________________________ DATA: ______________

Objektivi: Të shohim rolin që luajnë vlerat pozitive në orientimin e jetës.

1.   Shkruaj tri ndikime pozitive që u kanë dhënë trajtë vlerave të tua.

a.

b.

c.

2.   Shkruaj një shembull konkret se si secila vlerë e renditur më poshtë mund të gjente
shprehje në jetën e përditshme të dikujt.

Vetë-disiplina:  

Përgjegjshmëria:  

Respekti për të tjerët:   

Ndershmëria:    
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Kapitulli 1, provimi F (Mësimi 5)

EMRI DHE MBIEMRI ___________________________________ DATA: ______________

Objektivi: Përdorimi i një procesi për të përgatitur një plan të efektshëm për vënien e
objektivave.

Udhëzime: Duke përdorur si udhëzues procesin që ke mësuar në këtë kapitull, shkruaj
një plan efektiv të vendosjes së objektivit për Ilirin.

Iliri dëshiron shumë të mësojë karate, por në qytetin ku jeton nuk ka kurse karateje. Ai
ka vënë re se një fqinji i tij i moshuar ushtron lëvizjeje karateje në oborrin e shtëpisë,
por Iliri mendon se të moshuarit nuk i pëlqejnë njerëzit e tjerë. Ç’është e vërteta, një
herë Ilirit i ra pa dashje topi i basketbollit në oborrin e plakut dhe kur Iliri hyri në
oborr ta merrte, plaku i tha të largohej prej oborrit të tij. E vetmja mënyrë si të mësojë
karate Iliri është nëse arrin që t’ia mësojë plaku.

1.   Shpreh objektivin: Shkruaj një objektiv efektiv për Ilirin.

2.   Rendit hapat për të arritur objektivin: Rendit hapat që mendon se duhet të bëjë Iliri
për të arritur objektivin.

3.   Mendo se cilat janë pengesat e mundshme dhe cilat janë mënyrat për t'u dhënë
zgjidhje: Cilat janë dy pengesa që mund të hasë Iliri dhe si mund t'u jepet zgjidhje?

Pengesa nr. 1:  

Zgjidhja:   

Pengesa nr. 2 

Zgjidhja:   

4.   Vendos afate: Krijo një grafik kohor me afate për Ilirin.

5.   Ngri një sistem mbështetjeje: Sugjero një sistem të mundshëm mbështetjeje për Ili-
rin.

6.   Shqyrtoje dhe, nëse është e nevojshme, rishikoje planin. (Nuk është e domos-
doshme përgjigjja)

7.   Shijoje suksesin. (Nuk është e domosdoshme përgjigjja.)



BilješkeShënime



Ndërtojmë vetëbesimin dhe
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Kapitulli 2, Mësimi 1.
STOLI TREKËMBËSH I VETËBESIMIT

Në këtë mësim, nxënësit do të mësojnë për tre faktorët që mund
të ngrenë vetëbesimin: të zhvilluarit e shprehive, të respektuarit
e vetes dhe të tjerëve dhe të vepruarit në mënyrë të përg-
jegjshme. Një fletë pune do t’i ndihmojë të identifikojnë shem-
buj të këtyre faktorëve në jetën e tyre.

Qëllimi i mësimit
Të mësojmë më shumë për vetëbesimin dhe për mënyrat si ta
forcojmë vetëbesimin.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të përkufizojë vetëbesimin;
2. të përshkruajë tre komponentët e vetëbesimit; dhe
3. të identifikojë disa prej shprehive dhe aftësive të tij.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat:

—Fleta e punës “Stoli trekëmbësh i vetëbesimit”
—Kapitulli 2 Hyrje
—Aktiviteti i fillimit

Vizatoni një stol të madh me tri këmbë në një tabak të madh
letre.

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe citatin e
ditës.
Qëllimi i mësimit: Të mësojmë më shumë për vetëbesimin dhe për mëny-
rat si ta forcojmë vetëbesimin.

Citati: Çfarë ka pas nesh dhe çfarë ka përpara nesh janë me pak rëndësi
në krahasim me çfarë ka brenda nesh.

—Oliver Wendell Holmes, poet

Z B U L O J M Ë

Citati i
ditës

“Çfarë ka pas nesh
dhe çfarë ka për-
para nesh janë me
pak rëndësi në

krahasim me çfa-
rëka brenda nesh.”

Oliver  Wendell
Holmes 

)
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Pyetini nxënësit se si ka të bëjë me vetëbesimin ky citat. (Qën-
dron brenda nesh dhe është shumë i rëndësishëm.) Pas njëfarë
diskutimit, u kërkoni nxënësve të përkufizojnë vetëbesimin. Ata
mund të thonë se vetëbesimi të ndihmon të ndihesh i sigurt për
veten dhe për aftësitë e tua. Bëni një përmbledhje, duke theksuar
se niveli i vetëbesimit shpesh është kyçi i suksesit në jetë.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Nxënësit identifikojnë karakteristikat e njeriut
me besim te vetja.
I ftoni nxënësit të njihen me një "njeri" të ri. Vizatoni një njeri si
shkop në dërrasë dhe vendosjani emrin “vetëbesim”. U kërkoni
nxënësve të përmendin disa nga karakteristikat e një personi me
vetëbesim. Shkruajini përgjigjet e tyre rreth figurës së njeriut.

Shembuj:

• ndihet mirë thuajse kudo që të jetë;
• i mbron besimet e veta;
• ka qëndrim pozitiv;
• është i gatshëm të mësojë shprehi të reja;
• nuk ka frikë të bëjë gabime;
• ke qejf të jesh me të;
• nuk është mburravec;
• zë kollaj shokë;
• i trajton të tjerët me respekt; dhe
• i ndihmon të tjerët.

2.  Eksploroni konceptin e vetëbesimit.

Pyetini nxënësit nëse mendojnë se disa njerëz ndihen me vetëbe-
sim gjatë gjithë kohës. Ndihmojini të kuptojnë se askush nuk ndi-
het i sigurt gjatë gjithë kohës. Të gjithë kemi momente të mira
dhe momente të këqija. Megjithatë, vetëbesimi në çdo moment
na ndikon në mënyrën se si mendojmë, si ndihemi dhe si ve-
projmë. Vetëbesimi ndikon në faktin nëse do të provoni apo jo
gjëra të reja, si edhe ndikon në gjërat që mund të arrijmë. Sa më
shumë besim të kemi te vetja, aq më shumë jemi të gatshëm të
provojmë gjëra të reja dhe aq shumë kemi arritje. Pastaj, arritjet
tona na japin më shumë besim për të provuar të tjera gjëra të reja.

Nëse është e përsh-
tatshme, u kërkoni
nxënësve të shpje-

gojnë se shihet dhe
shprehet vetëbesimi në
kultura të tjera. Për
shembull, u kërkoni të
përshkruajnë se si mund
të dallojnë nëse dikush
në kulturën e tyre ndihet
i sigurt.

FJALOR

vetëbesim: besimi
te vetja dhe te aftësitë që
ke

Shënim: 

Kujdesuni që të jenë të
afishuara rregullat e
klasës. Gjatë këtij më-
simi, u kërkoni nxënë-
sve të bëjnë krahasime
midis këtyre rregullave
dhe koncepteve që për-
faqëson stoli me tri
këmbë. Sipas nevojës,
monitoroni se si janë
duke bashkëpunuar
dhe zhvilluar një ko-
munitet në klasë 
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Shënim: Vetëbesimi është veçanërisht i rëndësishëm për ado-
leshentët, pasi atyre u duhet të ndihen mjaftueshme mirë për të
eksploruar mundësi të reja dhe për të marrë rreziqe por pa rre-
zikuar shumë. Në këtë kapitull, qëndroni i vëmendshëm për të
pikasur ndonjë nxënës që mund të ketë nevojë për inkurajim
për të zhvilluar vetëbesimin. Mund të jetë hera e parë për
shumë nxënës që flasim për këtë temë.

3.  Prezantoni konceptin e “stolit me tri këmbë”
Tregojini vizatimin e stolit me tri këmbë klasës. Shpjegoni se ve-
tëbesimi është si një stol me tri këmbë. Pyetini nxënësit se çfarë
ndodh nëse njëra këmbë e stolit është e dëmtuar apo mungon.
(Stoli tundet ose rrëzohet.)

Shpjegoni se cilat janë tri "këmbët" që u duhen njerëzve për të
pasur vetëbesim: të zhvilluarit e shprehive, të respektuarit e
vetes dhe të tjerëve dhe të vepruarit në mënyrë të përgjegjshme.
Ndërkohë që shpjegoni, shkruajeni secilën frazë pranë këmbëve
të stolit në vizatim.

•Zhvillimi i shprehive—të bëhesh i aftë ta bësh mirë një gjë

Kërkojuni nxënësve të përmendin disa shprehi që kanë ose po
zhvillojnë shumë bashkëmoshatarë të tyre. (Shembuj: të luash
futboll ose basketboll, të luash në piano, të kujdesesh për kafshë
shtëpiake, të rregullosh një biçikletë)

•Të respektuarit e vetes dhe të tjerëve—të jesh i sigurt në vet-
vete dhe në idetë që ke dhe të nderosh të tjerët.

Kërkojuni nxënësve të sugjerojnë mënyra se si njerëzit tregojnë
respekt për veten dhe për të tjerët. (Shembuj: t’i dëgjosh dhe t’i
mbështesësh të tjerët, t’i thuash mendimet pa fyer të tjerët, të pra-
nosh dallimet, të mos dorëzohesh përpara presionit të bashkë-
moshatarëve, të thuash fjalë të mira vlerësimi, të mos i bësh të
tjerët të ndihen keq ose të shpërfillur, të bësh aktivitet fizik dhe të
hash ushqime të shëndetshëm, të mos përdorësh drogë dhe të
mos u kërkosh të tjerëve të përdorin drogë)

•Të vepruarit me përgjegjshmëri—të veprosh në atë mënyrë që
sjell pasoja pozitive për veten dhe për të tjerët

U kërkoni nxënësve të thonë disa mënyra që tregojnë se janë të
përgjegjshëm. (Shembuj: bëj punët e shtëpisë, mbaroj detyrat e
shtëpisë dhe detyra të tjera të shkollës, mësoj për provime, i pra-
noj gabimet, kujdesem për gjërat që ua kam marrë hua të tjerëve,
i mbroj besimet e mia, jam korrekt dhe të tjerët mund të mbështe-
ten te unë).

Shpjegoni se në këtë kapitull nxënësit do të shikojnë mënyrat se
si t’i ndërtojnë “këmbët” e vetëbesimit përmes zhvillimit të
shprehive, respektimit të vetes dhe të tjerëve dhe duke u bërë më

K R I J O J M Ë  L I D H J E
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të përgjegjshëm. Pyetini nxënësit se si do ta ndihmojnë këto
"këmbë" të qëndrojnë drejt me më shumë forcë "stolin" vetëbesi-
mit të tyre.

4.  Nxënësit diskutojnë për dallimin midis vetëbesi-
mit dhe mburrjes së vetes.
Pyetini nëse vetëbesimi është e njëjta gjë me mburrjen. Kujdesuni
që të përfshihen sa më poshtë:

• Mburravecët mburren për të tërhequr vëmendjen drejt vetes që
të duken më të mirë se të tjerët apo që t’i bëjnë të tjerët të ndihen
keq. Mburravecët në përgjithësi përpiqen të fshehin faktin se nuk
kanë besim te vetja.

• Kush ka besim te vetja e di se ka disa shprehi të caktuara, por
nuk flet shumë për to. Ata me kënaqësi ua japin meritat të tjerëve
dhe e ndiejnë veten pjesë të arritjeve të ekipit dhe grupit.

1.  Nxënësit plotësojnë fletën e punës “Stoli trekëm-
bësh i vetëbesimit”.
Orientojini nxënësit ndërkohë që plotësojnë fletën e punës.

Disa shembuj të shprehive: Po bëhem më i zoti në matematikë.
Mund të rregulloj biçikleta. Jam shok i mirë (shoqe e mirë). Të
tjerët thonë se di të gatuaj mirë. Po mësoj të përdor kompjuterin.

Shënim: Përgatituni të diskutoni për mënyrat se si mund të tre-
gojmë respekt për veten. Jemi mësuar me mënyrën si të men-
dojmë se si ne mund të tregojmë respekt për të tjerët. Të
respektuarit e vetes i ndihmon nxënësit të marrin vendime të
mira për rritjen e tyre.

Disa shembuj se si tregojmë respekt për veten: Kam shokë dhe
shoqe të cilëve u pëlqej kështu siç jam. Nuk i lejoj bashkëmosha-
tarët e mi të marrin vendime për mua. Bëj maksimumin brenda
dhe jashtë klasës. E bëj gjumin e nevojshëm. Ha ushqime të shën-
detshme. Ushtrohem fizikisht ose merrem me sport për të qenë i
(e) fortë.

P R A K T I K O J M Ë
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Disa shembuj se si tregojmë respekt për të tjerët: I dëgjoj me
kujdes të tjerët edhe kur nuk jam dakord. I mbaj vesh këshillat e
prindërve. Tregoj durim me motrën e vogël. I mbaj në konside-
ratë ndjenjat e të tjerëve. I kthej përsëri gjërat që marr hua.

Disa shembuj të veprimeve të përgjegjshme: I bëj planet mirë si
t’i shpenzoj lekët e xhepit. I mbaroj detyrat e shtëpisë brenda afatit.
Ndihmoj në shtrimin dhe ngritjen e tryezës pa ma kërkuar kush.

2.  Nxënësit ua tregojnë shokëve të tjerë të klasës
përgjigjet e tyre.
Kërkoni vullnetarë kush dëshiron të thotë përgjigjet e veta,
mbase për të përshkruar një pikë për çdo pjesë. Kujdesuni që
edhe ju vetë të thoni përgjigjen tuaj. Nëse është e nevojshme,
kujtojuni nxënësve rregullat për të cilat keni rënë dakord, në
lidhje me të respektuarit e të tjerëve. Shkruani disa shembuj të
nxënësve përkrah këmbëve përkatëse të stolit në vizatim.

Alternativë: U kërkoni nxënësve t’ua tregojnë të tjerëve fletën e
punës, duke punuar në grupe të vogla ose në dyshe, dhe pastaj
të raportojnë përpara klasës.

3.  Nxënësit sugjerojnë një këmbë të katërt për stolin.
Pas diskutimit, nxitini në sfidë nxënësit të mendojnë për një
këmbë të katërt për stolin. A ka nevojë të shtohet ndonjë kate-
gori tjetër si pjesë e rëndësishme e vetëbesimit? Disa nxënës
mund të sugjerojnë të ndihmuarit e të tjerëve ose pjesëmarrjen
në ekipe sportive apo aktivitete të bëra në grup. U kërkoni nxë-
nësve të thonë disa shembuj dhe të diskutojnë se si lidhen shem-
bujt me stolin tri ose katër këmbë.

4.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Thoni se nxënësit po ndërtojnë stolat trekëmbësh të vetëbesimit
dhe pikërisht tani janë duke identifikuar mënyra se si të zhvi-
llojnë shprehitë e tyre, të tregojnë respekt për veten dhe të tjerët
dhe të veprojnë me përgjegjësi. Në këtë kapitull, ata do të më-
sojnë mënyra konkrete si mund të ndërtojnë vetëbesimin dhe si
t’i ndihmojnë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Është vërtet me dobi
kur ke një stol me tri këmbë në këtë udhëtim!

P R A K T I K O J M Ë
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Pyetjet për ta mbyllur
• Çfarë keni mësuar sot në lidhje me vetëbesimin të cilën dëshi-
roni ta mbani mend? Diskutoni me një shok ose shoqe.
• A e patët të lehtë apo të vështirë të rendisnit shprehitë tuaja?
Thojani partnerit.
• Cilën këmbë të stolit mendoni se është më e lehtë për ta for-
cuar? Pse mendoni se është kështu?
• Cilat këmbë është në përgjithësi problem për adoleshentët?
Çfarë mund të bëjë dikush nëse njëra këmbë duket e dobët?

P R A K T I K O J M Ë

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
U kërkoni nxënësve t’u përgjigjen këtyre pyetjeve:

• Si mund ta përdorni idenë e stolit me tri këmbë për të ndih-
muar ngritjen e vetëbesimit tuaj?
• Si mund ta përdorni për të ndihmuar ngritjen e vetëbesimit të
të tjerëve?
• Në çfarë mënyrash mund të na ndihmojnë familja dhe shokët
për të ndërtuar vetëbesimin?
• Cilat janë përparësitë e ndërtimit të këmbëve të stolit ngadalë
dhe jo me ngut?

Ndryshimet dhe sfidat
U kërkoni nxënësve të lexojnë Hyrjen e Kapitullit 2 në librin
“Ndryshimet dhe sfidat” dhe të bëjnë aktivitetin “Për fillim”.

U kërkoni nxënësve të plotësojnë fletën e punës Temat e udhëti-
mit, që do ta përdorin në mësimin e ardhshëm.

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
U kërkoni nxënësve t’i bëjnë këto pyetje një prindi ose një të rri-
turi tjetër:

• Çfarë gjërash i ndihmojnë të rinjtë të kenë më shumë besim te
vetja? Çfarë i bën të kenë më pak besim te vetja?

• Çfarë i ndihmon të rriturit të kenë më shumë besim te vetja? Po
që të kenë më pak besim?



BiljeökeShënime
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Kapitulli 2, Mësimi 2.
ARTI I TË DËGJUARIT EFEKTIV

Duke u mbështetur në mësimin e fundit dhe duke e vazhduar
fokusin te këmba e dytë e stolit, në këtë mësim paraqiten ele-
mentet kryesore të të dëgjuarit efektiv. Të dëgjuarit ndihmon në
ndërtimin e vetëbesimit të të tjerëve sepse tregon respekt për
idetë dhe mendimet e tyre.

Qëllimi i mësimit
Të mësojmë dhe ushtrojmë teknikat e të dëgjuarit efektiv.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të identifikojë dhe japë shembuj të tri elementeve të të dëgjua-
rit efektiv;
2. të ushtrojë shprehitë e të dëgjuarit efektiv në klasë dhe në fa-
milje; dhe
3. të vlerësojë përparësitë që ka të dëgjuarit efektiv për folësin
dhe dëgjuesin.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat:

—Fleta informative “Arti i të dëgjuarit”
—Fleta e punës “Tema udhëtimi” (detyrë shtëpia)
—Fleta e punës “Të shohim të dëgjuarit”

• Tabak letre, marker/lapostila/laps me majë të trashë

Shkruajini fjalë kyçe të ART-it të dëgjimit në tabakun e letrës me
lapostila me ngjyra:

Vëmendje ndaj folësit.

Njohje e këndvështrimit të folësit.

Kohë për pyetje dhe komente.

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Citati i
ditës
“Kur dëgjojmë
dikë tërësisht, me
vëmendje, atëherë
nuk i dëgjojmë
vetëm fjalët por
edhe ndjenjat të
cilat i bart në vete
mesazhi, tërë me-
sazhin, jo vetëm
një pjesë të tij.”
Jiddu 
Krishnamurti
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Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të mësojmë dhe ushtrojmë teknikat e të
dëgjuarit efektiv.

Citati: 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, filozof

Fillojeni mësimin duke u kërkuar nxënësve të japin komente për
citatin. Pas njëfarë diskutimi, i thoni klasës se nuk dëgjojmë
vetëm me veshë. Dëgjojmë edhe me sy, me mendje dhe madje
edhe me shqisa. Kërkojuni nxënësve ta ushtrojnë të dëgjuarit për
një çast pa folur fare. Çfarë tingujsh dëgjoni përreth? Si ndihemi
kur nuk flasim fare dhe qëndrojmë plotësisht të heshtur dhe
vetëm mbajmë vesh?

Shënim: Siguroni mundësi të ndryshme për të dëgjuar. Kur
nxënësit vijnë në klasë, për shembull, vini muzikë klasike dhe
kërkojuni të dëgjojnë në heshtje. Lexoni një paragraf që shtjel-
lon një ide nga një mësim i mëparshëm. U thoni nxënësve të
mendojnë për mënyra se si ta ushtrojë të dëgjuarit e gjithë
klasa dhe u kërkoni të bëjnë aktivitete të shkurtra, nëse është e
mundur.

U kujtoni nxë-
nësve se shprehitë
e të dëgjuarit që

mësojnë në shtëpi për të
komunikuar me anëta-
rët e familjes dhe të ko-
munitetit janë po aq të
rëndësishme sa ato që
mësojnë në shkollë.
Nëse është e përshtat-
shme, pyetini nxënësit
se në çfarë mënyra të
tjera dëgjojnë.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Shqyrtoni sjelljet e “mosdëgjimit” verbal dhe jo
verbal.
Shkurtimisht, kërkoni vullnetarë të kujtojnë mënyra verbale dhe
jo verbale me të cilat njerëzit tregojnë se nuk janë duke mbajtur
vesh. Shpjegoni se sot nxënësit do të mësojnë dhe ushtrojnë të
dëgjuarit efektiv. Kjo është një mënyrë si mund të tregojnë res-
pekt për të tjerët, pjesë e këmbës së dytë të stolit të vetëbesimit.

2.  U kërkoni nxënësve të identifikojnë sjelljet e të
dëgjuarit efektiv verbal dhe jo verbal.
U kërkoni nxënësve të përshkruajnë mënyra si mund të kuptojnë
nëse dikush është duke i mbajtur vesh. Shkruajini idetë e tyre në
tabakun e letrës poshtë titullit “Verbal dhe jo verbal”. 
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Pyesni: "Çfarë ndodh kur dikush mban vesh me të vërtetë?
Çfarë ju pëlqen te kjo gjë? Si ndiheni?" Komentet e nxënësve
mund të përfshijnë si më poshtë:

• Nga kjo kuptoj që tjetri po tregon vëmendje.
• Kuptoj se i interesojnë idetë e mia.
• Më vjen mirë.
• E kuptoj se idetë e mia janë të rëndësishme për të.
• Më shtyn t’i tregoj ide të tjera.
• Ndihem i pranuar dhe i respektuar.

3.  Shqyrtoni hapin e parë në fletën “Arti i të dëgjua-
rit—Kushtoji vëmendje folësit.”
Afishojeni tabakun e letrës “Arti i të dëgjuarit” dhe mbajeni të
afishuar në mur deri në fund të kursit. U thoni nxënësve ta hapin
librin “Ndryshimet dhe sfidat” në faqen ku është fleta informa-
tive “Arti i të dëgjuarit”. Diskutoni për hapin e parë të fletës in-
formative:

Vendose folësin 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.

Pyetini nxënësit për mënyrat se si mund të shpërqendrohesh kur
dëgjon dhe për mënyrat si ta trajtosh shpërqendrimin. Mund të
përfshini pikat e mëposhtme:

• Kur lëviz diçka, për shembull nëse ecën dikush tjetër, është e
natyrshme të kthesh kokën për të parë se çfarë po ndodh. Ktheje
vështrimin dhe vëmendjen te folësi.
• Nëse tema nuk të intereson në fillim, mbaje mendjen të hapur.
Nëse mbani vesh me kujdes, mund të të interesojë ajo që po dëg-
jon.
• Mendimet dhe shqetësimet personale mund të të shpërqen-
drojnë. Kërkojuni nxënësve të sugjerojnë mënyra se si t’i lënë më-
njanë për disa minuta këto mendime dhe t’ia kushtojnë
vëmendjen e plotë folësit. Për shembull, mund të imagjinojnë
sikur kanë një raft në mendje. U kërkoni nxënësve të imagjinojnë
sikur marrin një çekiç vockël dhe një dërrasë të vockël. Pastaj të
bëjnë sikur i bien me çekiç dërrasës në mendje. Kur t’u vijnë
mendime shpërqendruese, ata mund t’i vendosin në raftin e
mendjes dhe t’u kthehen më vonë. Kjo është një mënyrë se si t’i
respektojmë mendimet tona ndërkohë që jemi dëgjues efektivë.

FJALOR
të dëgjuarit efektiv: të
mbash vesh me kujdes
për të kuptuar se çfarë
fshihet pas fjalëve të fo-
lësit; të tregosh përmes
sjelljes interes dhe vlerë-
sim
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• Kuptoji prioritetet e tua. Ndonjëherë u kërkojmë të tjerëve të na
dëgjojnë—ose na kërkojnë të tjerët t’i dëgjojmë—në momente të
papërshtatshme. Përpara se nxënësit të fillojnë një bisedë të gjatë,
kujtojuni ta pyesin dëgjuesit nëse është moment i mirë për të
folur. Në mënyrë të ngjashme, mund të themi: "Edhe unë do të
doja të bisedonim, por tani nuk është moment i përshtatshëm."
Në këtë mënyrë, tregojmë respekt për veten dhe të tjerët dhe
mund të organizojmë një moment tjetër për të folur që të jetë i
përshtatshëm për të gjithë.

4.  Shqyrtoni hapin e dytë—Njihe këndvështrimin e
bashkëbiseduesit.
Vendose veten në vendin e bashkëbiseduesit dhe përpiqu që ta
shikosh situatën nga këndvështrimi i tij. Mos e ndërprit me që-
llim që të flasësh për veten, që të japësh mendimin tënd apo
ndonjë këshillë të pakërkuar. Mbaj vesh çfarë po thuhet dhe si po
thuhet. Kontrollo për të parë nëse e ke kuptuar mesazhin e bash-
këbiseduesit.

Pyetini nxënësit çfarë vështirësish mund të lindin kur përpiqen
të pranojnë këndvështrimin e folësit. Trajtoni këto pika:

• Të njohësh një pikëpamje është ndryshe nga të pajtuarit me të.
Nxënësit mund të ketë një mendim të ndryshëm por gjithsesi
mund t’i japin folësit të drejtën të ketë mendime dhe opinionet e
veta.

• Kur dëgjon dikë mund të shkrepin edhe ty vetë mendime dhe
ide. Ki durim. Mund t’i përmendësh më vonë.

• Ndonjëherë nuk mund të mos i kuptosh fjalët ose mesazhin e
folësit. Nëse ndodh kështu, mos bëj sikur e ke kuptuar; kërko
sqarime. Thuaj, për shembull, "Deshe të thuash. . .” ose "nuk jam
i sigurt që e kam kuptuar mirë. . ..”

5.  Shqyrtoni hapin e tretë—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 bashkëbisedue-
sin se çfarë tjetër mendon dhe ndien me qëllim që të sigurohesh
se e ke kuptuar atë që thotë.

Shpesh nxënësit pyesin: "Po sikur të mos më vijë në mendje asnjë
pyetje?" Qetësojini duke u thënë se shpesh na vijnë pyetje në
mendje. Nëse nuk u vjen asnjë pyetje, ata mund të kujtojnë çfarë
është thënë dhe të shohin nëse ka ndonjë gjë për të cilën janë ku-
reshtarë. Theksoni se edhe komentet janë të mirëpritura.

Me rëndësi: Kujdesuni
të përsërisni rregullat e
klasës dhe të flisni për
rëndësinë e ushtrimit të
shprehive të reja të të
dëgjuarit.
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6.  Bëni një demonstrim të artit të të dëgjuarit
Kërkoni një vullnetar për të zgjedhur dhe diskutuar një temë nga
fleta e punës “Tema udhëtimi”. Demonstroni të dëgjuarit efektiv
duke treguar vëmendje ndaj folësit, duke ruajtur kontaktin me
sy, por pa e bezdisur folësin, dhe duke treguar interes përmes
shprehjeve të fytyrës dhe qëndrimit të trupit. Mos e ndërprisni
folësin, por bëni pyetje për të mësuar mendimet dhe ndjenjat e
folësit në momente të përshtatshme për të qenë i sigurt se e keni
kuptuar mesazhin e tij.

Më pas, u kërkoni nxënësve të thonë shprehitë e të dëgjuarit që
keni përdorur. I kërkoni vullnetarit të përshkruajë se si u ndie
kur vuri re se po e mbanit vesh me vëmendje dhe se çfarë i la të
kuptonte fakti se po e mbaje vesh me vëmendje.

Mund të përdorni
pjesën e dytë të
provimit C të Ka-

pitullit 2 si ushtrim për
përsëritje pasi të keni
përfunduar aktivitetin
“Praktikojmë”.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit i ushtrojnë shprehitë e të dëgjuarit me
një shok ose shoqe.
Shpjegoni se tani klasa do të ketë mundësi të ushtrojë artin e të
dëgjuarit. U thoni nxënësve t’i kthehen fletës së punës “Tema ud-
hëtimi” që e kanë pasur detyrë shtëpie. Shpjegoni se do të ush-
trojnë shprehinë e të dëgjuarit me tre shokë e shoqe të ndryshme,
kur të bisedojnë për temat e fletës së punës.

U thoni nxënësve të gjejnë një shok ose shoqe që nuk e njohin
mirë dhe së bashku të zgjedhin një temë nga fleta e punës. Njëri
shpjegon për një minutë atë që ka shkruar për këtë temë, ndërsa
tjetri ushtron shprehinë e të dëgjuarit. Mbas sinjalit tuaj për për-
fundimin e kohës, partnerët ndërrojnë rolet për një minutë tjetër.
Pastaj, secili partner do të ketë 30 sekonda për të shpjeguar atë që
i ka pëlqyer nga fakti si e ka dëgjuar tjetri.

Aktivitet alternativ: I thoni ju me zë të lartë temat që do të disku-
tojnë dyshet për një minutë. Shembuj: çfarë do të ishte për ju një
ditë argëtuese; diçka që e keni të lehtë ta bëni; diçka që nuk dës-
hironi kurrë ta bëni; diçka që mezi prisni ta bëni; diçka që do të
donit të shpiknit.
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Nëse dëshironi, u
kërkoni nxënësve

t’i përgjigjen kësaj pyet-
jeje:Çfarë keni mësuar
nga shokët e klasës lid-
hur me të dëgjuarit në
kultura të tjera?

2.  Diskutoni për aktivitetin “Praktikojmë”.
Pasi të dy partnerët të kenë ushtruar të folurit dhe të dëgjuarit,
kërkoni vullnetarë që t’i tregojnë klasës sa më poshtë:

• teknikat e dëgjimit që ka përdorur shoku ose shoqja;
• ndonjë pyetje ose koment që ka përdorur dëgjuesi; dhe
• si të duket kur dikush të dëgjon me kujdes.

3.  Nxënësit ushtrojnë të dëgjuarit në dyshe me
shokë ose shoqe të tjera.
Tani u kërkoni nxënësve të gjejnë partnerë të tjerë dhe të flasin
dhe të dëgjojnë përsëri, duke përdorur të njëjtën temë ose një
temë tjetër nga fleta e punës “Tema udhëtimi”. Pas tre minutash,
të gjejnë një shok ose shoqe të tretë dhe ta përsërisin procesin.

4.  Nxënësit e plotësojnë fletën e punës “Të shohim
të dëgjuarit” me një shok ose shoqe.
U thoni nxënësve të plotësojnë fletën e punës për të vlerësuar af-
tësitë e të dëgjuarit që kanë përdorur sot. Mund t’ia tregojnë re-
zultatin shokut ose shoqes së tretë. Cilat janë pikat e tyre të forta?
Me cilat shprehi duhet të punojnë më shumë?

5.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Përmblidheni mësimin duke vënë në dukje se shprehitë e mira të
dëgjimit mund të ndihmojnë në forcimin e marrëdhënieve dhe u
tregojnë të tjerëve se i respektojmë idetë dhe ndjenjat e tyre. Me
ndërtimin e shprehive të dëgjimit do të jemi gjithmonë gati të
përdorim artin e të dëgjuarit.

Pyetje për ta mbyllur
• Çfarë keni bërë ndryshe sot kur dëgjuat? Thuaja një shoku ose
shoqeje.
• Çfarë ju pëlqeu kur shoku ose shoqja ju dëgjoi me vëmendje?
• Cili është raporti midis të qenit dëgjues i mirë dhe të pasurit e
një marrëdhënieje të mirë me të tjerët?
• Cilat janë disa mënyra si të përdorni ato që keni mësuar sot
jashtë klasës?
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Shkrimi në ditar
U kërkoni nxënësve të reflektojnë mbi këto pyetje dhe t’u përgjigjen
atyre:

• Çfarë shprehie apo sjellje do të zhvillosh për t’u bërë dëgjues i
mirë?
• Çfarë mund të ndryshonte në jetën tënde, nëse do t’i përmirësoje
shprehitë e të dëgjuarit?

Ushtrimi i shprehive të dëgjimit dhe raportimi për këtë
Kërkojuni nxënësve t’i përdorin shprehitë e të dëgjuarit me dikë që
nuk e kanë shok klase—një shok ose shoqe ose anëtar i familjes. U
kërkoni të shkruajnë një përshkrim të shkurtër se çfarë kanë bërë
ndryshe ndërkohë që kanë mbajtur vesh dhe si ka reaguar folësi. A
mendoni se folësi foli më gjatë ose dukej se e vlerësonte përpjekjen
tuaj për ta dëgjuar me vëmendje? Ua kujtoni nxënësve të mos përfs-
hijnë asnjë informacion privat në detyrat e tyre.

Shënime
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Kapitulli 2, Mësimi 3.
TË RESPEKTOJMË VETEN DHE TË TJERËT

Në këtë mësim vazhdon studimi i këmbës së dytë të stolit me tri
këmbë të vetëbesimit: të respektuarit e vetes dhe të tjerëve. Ak-
tiviteti i sotëm i nxit nxënësit të tregojnë respekt ndaj të tjerëve,
duke filluar me shokët e klasës. Nxënësit do të njohin edhe da-
llimet individuale.

Qëllimi i mësimit
Të ushtrojmë të treguarit respekt për të tjerët.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të identifikojë arsyet e të trajtuarit të tjerëve me respekt.
2. të bëjë dallimin midis fjalive të qarta dhe të paqarta që themi
në shenjë vlerësimi.
3. të thotë fjalë vlerësimi për cilësitë, aftësitë, interesat ose vepri-
met e çdo shoku dhe shoqeje klase.

Materialet dhe përgatitja
• Pjata të bardha kartoni
• Shirit ngjitës

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit
dhe citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të ushtrojmë të treguarit respekt për të tjerët.

Citati: Rrojmë me ç’na japin, por jetën e bëjmë me ç’dhurojmë.

—Winston Churchill, ish kryeministër britanik

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se çfarë kuptimi ka ky
citat, sipas mendimit të tyre. Pas njëfarë diskutimi, shpjegoni se
të dëgjuarit është një formë dhurimi—dhuron kohë dhe vë-
mendje. Mund të përdorim edhe fjalë dhe veprime për t’i trajtuar
me respekt të tjerët. Një mënyrë si të tregojmë respekt është për-
mes thënies së fjalëve të mira për gjëra që kanë bërë ose mund të
bëjnë të tjerët.

Citati i
ditës

“ Rrojmë me ç’na
japin, por jetën e
bëjmë me ç’dhu-

rojmë.”
W inston 
Churchill 
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1.  Diskutoni për rëndësinë që ka të trajtuarit e vetes
dhe të tjerëve me respekt.
U kujtoni nxënësve se të respektuarit e vetes dhe të tjerëve është
njëra këmbë e stolit të vetëbesimit. Përfshini sa më shumë nxënës
në përgjigjet e këtyre pyetjeve:

• Si e përkufizoni fjalën “respekt”?
• A do ndihet i respektuar një person, nëse ne vetëm sa men-
dojmë sa shumë e respektojmë?
• Cilat janë disa arsye pse duhet t’ua bëjmë të ditur njerëzve se
kemi mendime të mira për diçka që ka bërë ose mund të bëjë?
• Si ndiheni kur bëni diçka të veçantë për dikë, por ai ose ajo nuk
duket se e vë re?
• Si ndiheni kur njerëzit tregojnë se kanë mendim të mirë për ty?
Si ndikon kjo në vetëbesimin tënd?
• Cila është lidhja mes respektit për veten dhe vetëbesimit?

Kujtojuni nxënësve që të dëgjosh me kujdes një person është një
mënyrë e rëndësishme e të treguarit respekt. Mund të tregojmë
vlerësim me fjalë, me një buzëqeshje apo me një rrahje shpatu-
llave. U kërkoni nxënësve të përmendin mënyra të tjera verbale
dhe jo verbale me të cilat tregojmë respekt dhe vlerësim, i
shkruani këto në dërrasë.

Shënim: Ruajeni këtë listë për aktivitetin “Zbatojmë”.

2.  Shpjegoni dallimin midis fjalive të qarta dhe të
paqarta.
Pyetini nxënësit: "Çfarë dua të them kur them: "Je njeri i mirë?"
Pas disa sugjerimeve, orientojini klasën të kuptojë se ky mesazh
është i turbullt, pra jo i qartë. Kjo mund të thotë shumë gjëra.
Megjithatë, nëse thua: "Më pëlqen humori yt," atëherë tjetri e
kupton saktësisht se çfarë respekton dhe vlerëson ti. Kjo fjali
është e qartë dhe konkrete.

Shkruaj titujt “E paqartë” dhe “E qartë” në dërrasë. Më pas
shkruani një nga fjalitë e paqarta më poshtë ose një fjali të qartë
tuajën poshtë titullit “E paqartë” dhe pyetini nxënësit përse bie
në këtë kategori kjo fjali. U thoni të sugjerojnë një koment të
ngjashëm por të qartë. Merrni disa fjali të qarta për çdo fjalë të
paqartë që jepet më poshtë. Për të kontrolluar nëse e kanë kup-
tuar, u kërkoni nxënësve të japin shembuj të tjerë fjalish të pa-
qarta dhe të qarta.

Theksoni se shumë
kultura kanë më-

nyrat e tyre për të tre-
guar dhe shprehur
respektin dhe vlerësi-
min. Kërkoni vullnetarë
që të tregojnë se shprehet
respekti dhe vlerësimi në
familjen e tyre.

Mund të përdorni
provimin D të Ka-
pitullit 2 si ush-

trim shtesë pasi të keni
përfunduar aktivitetin
“Krijojmë lidhje”.

FJALOR

respekt: kur vlerë-
son dikë a diçka se meri-
ton vlerësim të lartë; të
tregosh vëmendje ndaj
dikujt a diçkaje
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E paqartë 
Dukesh mirë. 
Falemnderit
Je i (e) mirë. 

E qartë
Më pëlqen si i ke prerë flokët.
Falemnderit që më ndihmove të gjeja
pallton.
Falemnderit që më dhe nga dreka jote

3.  Diskutim për ndërtimin e një komuniteti në klasë.
Diskutoni se si marrëdhëniet me respekt ndihmojnë në ndërtimin e ko-
munitetit në klasë.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit u shkruajnë pusulla shokëve të klasës për
t’u treguar respekt dhe për të rritur vetëbesimin.
Shpjegoni se sot nxënësit do të tregojnë respekt dhe vlerësim
për shokët e klasës duke i “rrahur shpatullat” njëri-tjetrit. Kër-
koni që secili nxënës të shkruajë emrin dhe të vizatojë konturin
e pëllëmbës së dorës mbi një pjatë kartoni, të cilën ta ngjisin me
ngjitëse shirit në kurrizin e vet.

U thoni nxënësve se do të shkruajnë gjëra që vlerësojnë në pja-
tën e njëri-tjetrit. Kujtojuni rëndësinë e fjalëve vlerësuese pozi-
tive për të cilat kemi folur në Kapitullin 1. Kërkojuni të
mendojnë një minutë se çfarë mund të shkruajnë.

Inkurajoini që të renditin shembujt pozitiv dhe përkrahës që u
bien ndër mend.

Shembuj:
Mund ta vlerësojnë dikë sepse

• bën diçka të veçantë;
• është dëgjues i mirë;
• të ndihmon në detyra;
• ka një ide të mirë;
• ka humor; dhe
• është inkurajues me ta.
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Kujtojuni nxënësve të jenë konkretë. Çdo nxënës duhet të përpi-
qet të shkruajë në pjatën e gjithsecilit. Theksoni se duke vlerësuar
kontributet e shokëve të tjerë të klasës është një mënyrë si forco-
het komuniteti i tyre në klasë.

Kujdes: Përforconi rëndësinë që ka të shkruarit vetëm komente
pozitive. Nëse nxënësit nuk janë të sigurt nëse ndonjë fjali
është e përshtatshme apo jo, u thoni t’ju pyesin para se t’ia
shkruajnë dikujt në pjatë.

2. Nxënësit i lexojnë dhe u tregojnë të tjerëve “rrah-
jet në shpatulla” që kanë marrë.
U thoni nxënësve t’i heqin nga shpina pjatat dhe t’i lexojnë. Kër-
koni vullnetarë të lexojnë me zë të lartë disa nga komplimentet.
Nxitini nxënësit t’i ruajnë pjatat dhe t’i lexojnë kur të duan të kuj-
tojnë gjëra për të cilat vlerësohen nga të tjerët.

Pyetje për ta mbyllur
• Përse folëm për fjalitë e qarta dhe të paqarta? Si lidhet kjo me
këmbën e parë të shprehive të zhvillimit të vetëbesimit?
• Cilat janë disa mënyra se si vetëbesimi ju rritet nga të kuptuarit
se shokët ju respektojnë dhe vlerësojnë? Bisedoni me një shok ose
shoqe dhe përgatituni t’ia thoni klasës mendimin tuaj.
• Si mund t’u tregojmë respekt dhe vlerësim familjeve tona? Sho-
këve dhe miqve? Mësuesve? Njerëzve në komunitet?
• Në cilat mënyrë të treguarit që i respektojmë të tjerët na e për-
forcon respektin për veten?
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Shkrimi në ditar
Kërkojuni nxënësve të ndjekin këta hapa:

• Imagjino sikur je dikush që e njeh dhe e adhuron.
• Shkruaje emrin e këtij personi në letër.
• Nga këndvështrimi i këtij personi, shkruaji vetes një letër për të
përshkruar diçka të vetes që mendon se vlen të respektohet dhe
vlerësohet.
U thoni nxënësve se të jesh në gjendje të dallosh te vetja cilësitë
me vlerë është një pjesë e rëndësishme të pasur respekt për veten
dhe besim të vetja.

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur

U kërkoni nxënësve të përzgjedhin një mënyrë shprehjeje vlerë-
simi, ta përdorin me një anëtar të familjes ose me një person tjetër
të rritur dhe të shkruajnë një ose dy paragrafë për të shpjeguar se
çfarë bënë dhe cili qe reagimi.

Aktivitet alternativ : U kërkoni nxënësve të vizatojnë një “rreth vle-
rësimi” me emrin e dikujt në qendër dhe me një fjalë ose frazë pozi-
tive për këtë person në secilën rreze. Nxitini nxënësit t’ia japin këtë
vizatim personit në fjalë.

Shënime



BiljeökeShënime
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Kapitulli 2, Mësimi 4.
SI TË KALOJMË TE MARRJA 
E VENDIMEVE TË MIRA

Ky mësim vazhdon të përqendrohet te këmba e tretë e vetëbesimit:
të vepruarit në mënyrë të përgjegjshme. Të mësuarit si të marrësh
vendime të shëndetshme pozitive është pjesë e rëndësishme e për-
gatitjes për të qenë një i rritur i përgjegjshëm. Vendimmarrja është
një shprehi të menduari kompleks që të rinjtë duhet ta ushtrojnë
nën drejtimin e të rriturve te të cilët mund të kenë besim.
Në këtë mësim, nxënësit diskutojnë për marrëdhënien midis ve-
primeve dhe pasojave. Ata do të mësojnë se çfarë kërkon të mar-
rit e vendimeve të mira dhe mënyrat për të përcaktuar nëse
veprimet e tyre mund t’i fusin në probleme. Më pas, nën drejti-
min tuaj, ata do të shikojnë se cilat janë mënyrat se si të trajtohen
dilemat tipike me të cilat përballet adoleshenti.

Qëllimi i mësimit
Të mësojmë se si marrin vendime të shëndetshme njerëzit e
përgjegjshëm.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
1. të shpjegojë përse vendimmarrja është një shprehi e rëndë-
sishme;
2. të shpjegojë pse të rinjtë kanë nevojë për udhëheqje nga të rri-
tur të përgjegjshëm në vendimet që marrin; dhe
3. të përshkruajnë dhe ushtrojnë hapat në marrjen e vendimeve
pozitive.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat:

—Fleta informative “Si të kalojmë te marrja e vendimeve të mira”
—Fleta e punës “Vendime! Vendime!”
—Fleta e punës “Çfarë duhet të bësh?”
—Fleta e punës “Të rikujtojmë”

• Fleta burimore “A do të sjellë telashe?”
1. Zgjidhni një vendim pozitiv që keni bërë kohët e fundit për ta
diskutuar si shembull, si vendimi për të bërë më shumë aktivitet
fizik apo për të ndihmuar një mik ose fqinj.
2. Bëni kopje të fletës burimore “A do të sjellë telashe?” dhe për-
gatisni nga një kartë për çdo nxënës. Nëse është e mundur, pla-
stifikojini kartat.

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Citati i
ditës

“Falmë një peshk
dhe do të ha një
ditë. Mësomë si të
peshkoj dhe do të

ha një jetë. ”
Proverb kinez
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Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit
dhe citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të mësojmë se si marrin vendime të shën-
detshme njerëzit e përgjegjshëm.

Citati: Falmë një peshk dhe do të ha një ditë. Mësomë si të
peshkoj dhe do të ha një jetë.

Proverb kinez

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se si mund të lidhet ky
citat me të marrit e vendimeve të mira. Pas njëfarë diskutimi,
shpjegoni se marrja e vendimeve pozitive është pjesë e rëndë-
sishme e të qenit adoleshent i përgjegjshëm dhe e të bërit një per-
son i rritur i përgjegjshëm. Kur të mësojmë si të marrim vendime
të mira, kemi fituar një shprehi që zgjat gjatë gjithë jetës.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Eksploroni si marrin vendime të mençura njerëzit.
Pyetini nxënësit si mësojnë të marrin vendime të mira njerëzit. A
lindim me këtë aftësi? Pas njëfarë diskutimi, shpjegoni se aftësia
për të marrë vendime të mira është një shprehi që vjen nga prak-
tika, përvoja dhe orientimet e të rriturve që na duan, njësoj si
shprehia e drejtimit të automjetit. Shprehitë e forta të vendim-
marrjes janë sidomos të rëndësishme në botën e sotme, ku
shpesh përballemi me një shumëllojshmëri zgjedhjesh dhe mun-
dësish.

Me rëndësi: Ngaqë adoleshentët janë ende duke mësuar si të
marrin vendime pozitive, theksoni nevojën që kanë për t’u
mbështetur për orientime te familja apo te të rritur tjerë të be-
suar, sidomos në lidhje me vendimet që kanë të bëjnë me
shëndetin dhe sigurinë e tyre.

U thoni nxënësve të imagjinojnë sikur janë duke ecur në mal në
një ditë të nxehtë vere. Arrijnë në një liqen të vogël në të cilin as-
kush nuk ka qenë më parë. Një notar i mirë vendos të kridhet
nga lartësia në liqen. A është vendim i mençur? Çfarë do të duhej
të bënte notari përpara se të vepronte? (Përgjigje: Të mendohet:
të kontrollojë thellësinë e ujit para se të hidhet. Të kontrollojë për
gurë apo rreziqe të tjera që nuk janë të dukshme në sipërfaqe.)

Theksoni se njerëzit e përgjegjshëm mendojnë para se të ve-
projnë. Ata identifikojnë mundësitë pozitive dhe mendohen për
pasojat para se të marrin vendime.
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2.  Diskutoni se si rregullat e shoqërisë, familjes dhe
kulturës i japin trajtë vendimmarrjes.
Pyetini nxënësit, "Si mund të na ndihmojnë rregullat e vendosura
nga familja të mësojmë shprehitë e vendimmarrjes?" Orientojini
nxënësit të kuptojnë se të rinjtë janë ende duke mësuar në lidhje
me pasojat e mundshme të veprimeve të tyre, prandaj familjet
zakonisht vendosin rregulla dhe kufizime. Kjo është arsyeja pse
prindërit thonë "Në fillim detyrat e shtëpisë, pastaj televizor" ose
"Nuk duhet të qëndroni vonë jashtë në ditë pushimi!" Këto rre-
gulla i nxisin të rinjtë të jenë të përgjegjshëm.

Kërkojuni nxënësve të përmendin rregulla të përgjithshme që
duhet të ndjekin në shtëpi apo në shkollë shumica e bashkëmos-
hatarëve të tyre. Shkruajini këto në dërrasë dhe u kërkoni nxë-
nësve të identifikojnë pasojat pozitive nëse i ndjek këto rregulla.

Shpjegoni se shumë prej ndikimeve pozitive që na nxisin të jemi
të përgjegjshëm na ndihmojnë edhe në formimin e shprehive të
forta të vendimmarrjes. U kërkoni nxënësve të përmendin disa
prej këtyre ndikimeve pozitive. (Shembuj: familja, vlerat pozi-
tive, mësimet e fesë, rregullat e shkollës, ligjet e bashkësisë, zako-
net kulturore).

Shënim: Theksoni se nxënësit është mirë të mos vendosin vetë
nëse duhet apo jo t’i ndjekin rregullat e familjes, ligjet e komu-
nitetit apo mësimet e fesë. Ata duhet t’i ndjekin dhe respek-
tojnë këto rregulla, ligje dhe mësime, sepse ato u japin
standardet e sjelljes.

3.  Identifikoni sjelljet e papranueshme.
U kërkoni nxënësve të japin shembuj të sjelljeve për të cilat ligjet
dhe mësimet na thonë se nuk janë të pranueshme. (Shembuj: të
vjedhësh, t’u bësh keq të tjerëve, të mos u bindesh prindërve ose
të rriturve të tjerë të besuar, të përdorësh drogë, të prishësh pro-
nën e të tjerëve, të mashtrosh dhe të gënjesh).

Vini në dukje se njerëzit që i shkelin rregullat dhe ligjet i hapin
telashe vetes dhe të tjerëve. Kërkojini klasës të përmendë disa
nga këto telashe. (Shembuj: dëmtojnë fizikisht njerëzit dhe pasu-
rinë, humbin besimin e të tjerëve, prishin marrëdhëniet, përfun-
dojnë në burg, nuk arrijnë të shkollohen).
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P R A K T I K O J M Ë

1.  Jepni një shembull personal të vendimmarrjes
duke përdorur fletën informative 
“Si të kalojmë në marrjen e vendimeve të mira”.
Kërkojuni nxënësve ta hapin librin “Ndryshimet dhe sfidat” në
faqen me fletën informative “Si të kalojmë në marrjen e vendi-
meve të mira”. Shpjegoni si i keni përdorur ju hapat e marrjes së
një vendimi pozitiv.

2.  Shqyrtoni hapat që të çojnë drejt vendimeve të mira.
Informojini nxënësit se mundësitë negative hidhen automatikisht
gjatë hapit “MENDO”. U thoni nxënësve se nëse nuk janë të si-
gurt nëse diçka është opsion pozitiv apo jo, duhet t’i bëjnë këto
pyetje vetes:

• 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
cilët 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?
Shpjegoni se nëse përgjigjja është “po” për secilën prej këtyre py-
etjeve, duhet ta hedhin poshtë mundësinë sepse u sjell telashe.

U kërkoni nxënësve të thonë disa arsye përse është i rëndësishëm
hapi “MENDO PËRSËRI”. Orientojini ta kuptojnë se ky hap na

4.  Bëni një përmbledhje të pjesës së parë të këtij
mësimi.
Shpjegoni se vendimmarrësit efektivë i analizojnë mundësitë që
kanë përpara dhe i mendojnë me kujdes pasojat e mundshme.
Mundësitë me pasoja negative i hedhin poshtë. Sot nxënësit do
të ushtrojnë hapat që do t’i ndihmojnë të mësojnë si të marrin
vendime të mira. Theksoni se marrja e vendimeve të mira është
një shprehi që zhvillohet me praktikë dhe nën orientimin e të rri-
turve të përgjegjshëm.
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ndihmon të bëjmë një analizë vlerësuese të vendimeve tona.
Duke menduar edhe një herë për ato që kanë ndodhur dhe përse
kanë ndodhur, mund të mësojmë nga përvoja dhe mbase ta
ndryshojmë vendimin tonë në të ardhmen.

3. Nxënësit plotësojnë fletën e punës 
“Vendime! Vendime!
Caktojini nxënësit në dyshe dhe kërkojuni ta hapin librin në këtë
fletë pune. Shpjegoni që do t’u lexoni një përshkrim të një situate.
Pastaj, në dyshe, nxënësit punojnë së bashku për të plotësuar fle-
tët e punës.
Situata
Disa nxënës të tjerë në shkollë do të bëjnë një festë. Të kanë ftuar
edhe ty në festë, por të kanë thënë të mos i tregosh për festën
shokut ose shoqes tënde të ngushtë, sepse nuk u pëlqen. Si duhet
t’u përgjigjeni?

Jepuni nxënësve të ndarë në dyshe, një minutë për të diskutuar
dhe plotësuar hapin e parë. Sigurohuni që të gjithë nxënësit të
dalin me një përfundim të përshtatshëm përpara se të kaloni në
hapin e dytë.

Hapi i parë: IDENTIFIKO vendimin që duhet marrë. Çfarë duhet
t’u thoni atyre që po organizojnë festën?

Hapi i dytë: MENDO për mundësitë: U kërkoni nxënësve të sug-
jerojnë mundësi pozitive të mundshme.

Shembuj:

Mundësia e parë: U thua atyre që po planifikojnë festën se nëse
nuk merr pjesë shoku ose shoqja jote, as ti nuk dëshiron të mar-
rësh pjesë.

Mundësia e dytë: U thua atyre që po planifikojnë festën se nuk do
të marrësh pjesë. Pastaj bëni diçka tjetër me shokun ose shoqen.

Mundësia e tretë: E pranon ftesën dhe ia shpjegon vendimin
tënd shokut ose shoqes.

Diskutoni edhe disa mundësi negative dhe pyetini nxënësit përse
është mirë të mos i zbatojnë këto mundësi. (Shembuj: ta gënjesh
shokun ose shoqen, të shash organizatorët e festës). U thoni t'i
shkruajnë në fletën e punës këto mundësi negative.

Kërkojini secilës dyshe dy a tri mundësi pozitive dhe plotësoni
hapin e tretë (PARASHIKO) dhe hapin e katërt (ZGJIDH) në fle-
tën e punës. Diskutoni si klasë anët pozitive dhe negative të ven-
dimeve që kanë marrë partnerët e ndryshëm.
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4.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Mbylleni duke theksuar se zhvillimi i shprehive të vendimmarr-
jes kërkon kohë. Të rinjtë kanë nevojë për orientimin dhe mbësh-
tetjen e të rriturve të besuar, të cilët i ndihmojnë të përcaktojnë se
cili është vendimi më i mirë.

Jepini çdo nxënësi nga një kartë me pyetjen “A do të sjellë te-
lashe?” që të mos i harrojnë pyetjet që duhet të bëjnë.

Pyetje për ta mbyllur
• Si ka rëndësi secili hap për një vendimmarrje të mirë?
• Nga dallojnë këta hapa të vendimmarrjes nga ajo që bëjnë ndo-
njëherë të rinjtë kur marrin vendime? Çfarë vlere ka kjo metodë?
Thuaja një shoku ose shoqeje.
• Cilat janë disa mënyra me të cilat të rriturit e përgjegjshëm
mund t’i ndihmojnë të rinjtë adoleshentë të marrin vendime?
• Si mund t’i ndihmojnë shprehitë e forta të vendimmarrjes të
rinjtë të fitojnë më shumë besim te vetja?

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
U thoni nxënësve ta rishikojnë fletën e punës “Vendime! Ven-
dime!” në librin “Ndryshimet dhe sfidat”. Si hap i gjashtë
“MENDO PËRSËRI”, u kërkoni të shkruajnë një paragraf ku të
shpjegojnë çfarë mendojnë se do të ndodhte nëse do ta zbatonin
njërin prej vendimeve që kanë marrë. Shkruani një përshkrim
sikur ka ndodhur me të vërtet dhe përshkruani se çfarë ndodhi.
U kërkoni të shkruajnë nëse një herë tjetër do të kishin marrë
ndonjë vendim tjetër. Përse po ose jo?
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Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
U thoni nxënësve të punojnë me një shok ose shoqe ose me një
person të rritur për të plotësuar fletën e punës “Çfarë duhet të
bësh?” në librat e tyre.

Ndryshimet dhe sfidat
U thoni nxënësve të shikojnë fletën e punës “Të rikujtojmë” në li-
brat e tyre. Ata mund t’i fillojnë përgjigjet dhe t’i përfundojnë në
shtëpi. Mund t’u jepni nxënësve disa ditë kohë për ta plotësuar
këtë fletë pune. Pastaj kërkojuni t’i diskutojnë përgjigjet me një
shok ose shoqe ose në grupe të vogla.

  

 

Shënime



FLETË BURIMORE: KARTA ME PYETJEN 
“A DO TË SJELLË TELASHE?”
Udhëzime: Fotokopjojeni këtë fletë, pritini më vete kartat dhe jepini secilit
nxënës nga një kartë. Nëse është e mundur, plastifikojini kartat.

A DO TË SJELLË TELASHE?
• A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës ose me më-
simet 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 cilët 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?

A DO TË SJELLË TELASHE?
• A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës ose me më-
simet 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 cilët 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?

A DO TË SJELLË TELASHE?
• A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës ose me më-
simet 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 cilët 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?

A DO TË SJELLË TELASHE?
• A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës ose me më-
simet 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 cilët 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?

A DO TË SJELLË TELASHE?
• A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës ose me më-
simet 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 cilët 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?

A DO TË SJELLË TELASHE?
• A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës ose me më-
simet 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 cilët 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?

A DO TË SJELLË TELASHE?
• A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës ose me më-
simet 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 cilët 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?

A DO TË SJELLË TELASHE?
• A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës ose me më-
simet 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 cilët 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?

   

Kapitulli 2 

Mësimi 4.
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Kapitulli 2, Provime
OBJEKTIVAT DHE ÇELËSI I PËRGJIGJEVE

88

Provimet e kapitullit përbëhen nga një numër fletësh pune të cilat mund të kopjohen. Secila
fletë pune provimion një objektiv kryesor të kapitullit. Më poshtë jepet objektivi për secilën
pjesë të provimit të kapitullit dhe mësimi ose mësimet me të cilat ka lidhje. Janë dhënë edhe
përgjigjet dhe informacioni për vënien e notës.

Secili provim mund të përdoret në një sërë mënyrash:

• Si provim përpara ose pas kapitullit apo mësimit për të vlerësuar progresin e
nxënësve
• Si provim për kapitullin për t’u vënë notë nxënësve
• Si mjet diagnostikues për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të nxënësve
të veçantë apo të gjithë grupit
• Si provimi
• Si detyrë shtesë për në klasë ose në shtëpi

Përveç kësaj, disa provime janë të përshtatshme për t’u përdorur në aktivitet përsëritjeje, të
menduari kritik ose të shkruari, për të plotësuar programin bazë. Shënime anash programit
mësimor tregojnë se kur dhe si mund të përdoren më mirë provimet.

Lexoni “Vlerësimi dhe nota” në pjesën “Strategjitë e mësimdhënies” të Udhëzuesit të pro-
gramit “Shprehitë për adoleshencën”, për një diskutim më të plotë të provimeve të kapitujve
dhe se si t’i përdorim ato.

1.   këmbët: të zhvilluarit e shprehive, të respektuarit e
vetes dhe të tjerëve, të vepruarit në mënyrë të përg-
jegjshme; shembujt mund të jenë të ndryshëm

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 9

Numri i përgjigjeve kaluese: 7

2. a, d, e, g
Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 4

Numri i përgjigjeve kaluese: 3

PROVIMI A (Mësimi 1)
Objektivi: Përshkrimi i tre komponentëve kryesorë të vetëbesimit.
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1.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme, por mund të përfshijnë
gogësitjen, largimin e vështrimit ose bërjen e diçka tjetër.

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 3

Numri i përgjigjeve kaluese: 3

2.   a: edhe unë; b: dhënie këshille, c: edhe unë;

d: ndërprerje

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 4

Numri i përgjigjeve kaluese: 3

3.   E vërtetë: a, d; Jo e vërtetë: b, c, e
Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 5

Numri i përgjigjeve kaluese: 4

4.   Zgjidhjet:
Vëmendje ndaj folësit: përgjigje të mundshme: të pohosh me
kokë, të ruash kontaktin me sy, të mos bësh tjetër gjë.
Njohje e këndvështrimit të folësit: përgjigje të mundshme: të mos
e ndërpresësh, të japësh këshilla ose të flasësh për përvojën tënde;
të përsëritësh çfarë ke dëgjuar; ta vësh veten në vendin e tjetrit.
Kohë për pyetje dhe komente: përgjigje të mundshme: ta pye-
sësh tjetrin ku do të transferohet, kur do të largohet, si ndihet në
lidhje me këtë.

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 9

Numri i përgjigjeve kaluese: 7

PROVIMI C (Mësimi 2)
Objektivat: Bërja e dallimit midis të dëgjuarit efektiv dhe të dëgjuarit të dobët. Përdorimi i tre çelësave
për të dëgjuarit e mirë.

1.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme, por duhet të përfs-
hijnë shembuj konkretë.

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 8

2.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme, por duhet të përfs-
hijnë shembuj konkretë. Numri i përgjigjeve kaluese: 7

PROVIMI D (Mësimi 3)
Objektivi: Demonstrimi i qartë i respektit për tjetrin.

Vendimi: të shkoj në shtëpi apo të qëndroj për ta parë filmin
Mundësi pozitive të mundshme: të shkoj menjëherë me autobus në shtëpi; të telefonoj
prindërit dhe t’u marr leje për të shkuar më vonë me autobus; të telefonoj prindërit
dhe t’u lutem të më marrin me makinë pas filmit.
Mundësi negative e mundshme: të qëndroj për ta parë filmin dhe të kthehem me auto-
bus në shtëpi pasi të errësohet.
Anët pozitive dhe negative mund të jenë të ndryshme. Në këtë hap nuk duhen parë
mundësitë negative.
Përgjigjet mund të jenë të ndryshme.

Maksimumi i
përgjigjeve të
sakta: 9
Numri i përgjig-
jeve kaluese: 7

PROVIMI F (Mësimi 4)
Objektivi: Të ushtruarit e hapave të vendimmarrjes pozitive.
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Kapitulli 2, provimi A, Mësimi 1.

EMRI DHE MBIEMRI____________________________________ DATA: ______________

Objektivi: Përshkrimi i tre komponentëve kryesorë të vetëbesimit.

1.   Shkruani emrat e tri këmbëve të stolit të vetëbesimit, më poshtë. Pastaj shkruani
dy shembuj për secilën këmbë.

KËMBA E PARË:

a.    

b.    

KËMBA E DYTË:

a.    

b.    

KËMBA E TRETË:

a.    

b.    

2.   Qarkoni shkronjën e frazave që përshkruajnë persona që kanë besim te vetja. 

a. fokusohet te tiparet e veta pozitive;

b.  e krahason veten me të tjerët;

c.  përpiqet punën e tij t’ia bëjnë të tjerët;

d.  e pranon fajin kur bën një gabim;

e.  e ruan shëndetin e vetes;

f.   nuk i hiqet mendja nga problemet që ka;

g.  punon për të arritur objektivat e veta.
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Kapitulli 2, provimi C, Mësimi 2.

EMRI DHE MBIEMRI____________________________________ DATA: ______________

Objektivat: Bërja e dallimit midis të dëgjuarit efektiv dhe të dëgjuarit të dobët. Përdo-
rimi i tre çelësave për të dëgjuarit e mirë.

1.   Shkruani tre shembuj të sjelljeve jo verbale që tregojnë se dikush nuk po mban
vesh.

a.

b.

c.

2. Klasifikojeni fjalinë e dytë të secilit shembull, më poshtë, si “Edhe unë”, “Dhënie
këshille” ose

“Ndërprerje”.

a.   “Kam shumë frikë ta dorëzoj detyrën e librit jashtë klase.”

_________“Paske frikë ti? Po ti shiko si po më dridhen duart mua!”

b.   “Më duket se kam ngelur në provim.”

_________“Herës tjetër mëso më shumë.”

c.   “Më kanë dënuar prindërit!”

_________“Më kanë dënuar edhe mua një herë dhe u mërzita shumë.”

d.   “Prit të të tregoj çfarë më ka ndodhur sot.” 

_________“Ja, të të tregoj unë njëherë se ku isha mbrëmë.”

3.   Shkruaj “E vërtetë” ose “Jo e vërtetë”.

_________a.   Një dëgjues i mirë nuk është i detyruar të pajtohet me ato që thotë folësi.

_________b.   Një dëgjues i mirë nuk flet asnjëherë.

_________c.   Të dëgjosh mirë do të thotë të mos i largosh asnjëherë sytë nga folësi.

_________d.   Dëgjuesi i mirë e përsërit me fjalët e veta atë që ka thënë folësi.

_________e.   Dëgjuesi i mirë mund të bëjë edhe gjëra të tjera ndërkohë që dëgjon, si,
për shembull, të bëjë detyrat.
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Kapitulli 2, provimi C, Mësimi 2. vazhdim

EMRI DHE MBIEMRI____________________________________ DATA: ______________

4. Shoku yt Marko të thotë: “Familja ime do shpërngulet vitin e ardhshëm kështu që
unë do kaloj në shkollë tjetër. Jam pak nervoz për këtë ndryshim.”

Shkruaj tre pjesë të Artit të të dëgjuarit të mirë dhe përfshij dy mënyra të veçanta  për
të përdorur çdo pjesë që t’i tregosh Markos se e dëgjon. 

A:

1.

2.

R

1.

2.

T.

1.

2.
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Kapitulli 2, provimi D, Mësimi 3.

EMRI DHE MBIEMRI____________________________________ DATA: ______________

Objektivi: Demonstrimi i qartë i respektit për tjetrin.

1.   Lexo secilën fjali të paqartë respekti dhe imagjino një situatë kur mund të përdoret.

Pastaj shkruaj një fjali të qartë respekti për çdo fjali të paqartë. 

a. E paqartë: “Je i mirë.”

E qartë:    

b. E paqartë: “Ti je njeri i mirë.”

E qartë:    

c. E paqartë: “Ke qejf të jesh me ty.”

E qartë:    

d. E paqartë: “Falemnderit.”

E qartë:    

2.   Shkruaj një fjali të qartë respekti dhe vlerësimi për çdo situatë.

a. Vëllai të ka lejuar t'ia marrësh një xhiro borxh orën e dorës, në mënyrë që të matësh
për ca kohë e bën vrapin deri në fund të rrugës e kthim.    

b. Mësuesi i matematikës të lejon ta dorëzosh detyrën e shtëpisë gjatë pushimit të
drekës sepse ke harruar ta sjellësh në klasë.  

c.  Mamaja ka bërë disa punë shtëpie për ty sot, në mënyrë që të kishe kohë të përfun-
doje referatin për librin jashtë klase.  

d. Një fqinje të ka lejuar të qëndrosh në shtëpinë e saj ngaqë kishe harruar çelësin dhe
jashtë binte shi.
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Kapitulli 2, provimi F, Mësimi 4.

EMRI DHE MBIEMRI____________________________________ DATA: ______________

Objektivi: Të ushtruarit e hapave të vendimmarrjes pozitive.

Lexo paragrafin dhe ndihmoje Anën të marrë një vendim. Plotëso hapat nga i pari te i
katërti.

Ana dhe shoqja e saj, Blerta, duan të shkojnë në kinema, por prindërit e tyre nuk kanë
kohë që t’i shoqërojnë. Blerta i lutet të vëllait dhe e bind që t’i çojë ai me makinë në ki-
nema. Kur zbresin nga makina e tij, ai u thotë se nuk do të kthehet që t’i marrë pas fil-
mit sepse do të shkojë në një festë. Ai u lë para që ato të kthehen me autobus. Prindërit
e vajzave i kanë porositur të mos hipin në autobus natën. Ana mendon se ato duhet të
kthehen që tani me autobus në shtëpi, përpara se të errësohet. Blerta dëshiron të shi-
kojë një herë filmin. Si duhet të veprojë Ana?

HAPI I PARË: IDENTIFIKO
Cili është vendimi që duhet marrë? 

HAPI I DYTË: MENDO
Cilat janë të paktën dy mundësi pozitive? (Shkruaji poshtë hapit PARASHIKO.) Cilat
mundësi negative duhen eliminuar?

HAPI I TRETË: PARASHIKO
Cilat janë avantazhet dhe disavantazhet e secilës mundësi pozitive?

Mundësia 1:

Avantazhet:

Disavantazhet:

Mundësia 2:

Avantazhet:

Disavantazhet:
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Kapitulli 2, provimi F, Mësimi 4. vazhdim

EMRI DHE MBIEMRI____________________________________ DATA: ______________

HAPI I KATËRT: ZGJIDH

Cila mundësi është veprimi më i mirë i mundshëm?

HAPI I PESTË: VEPRO

HAPI I GJASHTË: MENDOJE PËRSËRI



BilješkeShënime



DREJTIMI I EMOCIONEVE 
NË MËNYRA POZITIVE

Kapitulli 3 
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Kapitulli 3, Mësimi 1.
EKSPLORIMI I EMOCIONEVE

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Citati i
ditës

Në anë të rrugës u
shfaq Tomi me një

kovë gëlqere në njërën
dorë e me një furçë

bishtgjatë në tjetrën. I
hodhi një sy gardhit

dhe sakaq gëzimi iu ar-
ratis e shpirtin ia push-

tuan re të zeza
trishtimi. Më se njëzet
e pesë metra gardh, tri
metra i lartë! Jeta iu

duk bosh, pa kuptim, si
një gur i rëndë që i
rrinte varur në qafë.

Mark Twain, 
në romanin “Aventurat

e Tom Sojerit” 
(shqipëroi: Ardian

Klosi)

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Si hyrje në Kapitullin 3, mësimi i sotshëm i ndihmon nxënësit të
njohin, të kategorizojnë dhe të mësojnë emrat për një gamë të
gjerë emocionesh. Ky mësim i ndihmon nxënësit të vendosin
lidhjet midis ngjarjeve në jetën e tyre dhe emocioneve që përje-
tojnë. Nxënësit do të mësojnë edhe se të tjerët mund të kenë rea-
gime të ndryshme emocionale për të njëjtën situatë. Në mësim
theksohet se është normale të përjetosh emocione dhe se mund të
mësojmë mënyra efektive dhe të sigurta për t’i drejtuar dhe
shprehur si duhet emocionet.

Qëllimi i mësimit
Të identifikojmë dhe eksplorojmë gamën e emocioneve që mund
të kenë njerëz të ndryshëm si reagim për të njëjtën situatë.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
1. të përkufizojë çfarë është emocioni;
2. të identifikojë një gamë emocionesh në kategori të ndryshme;
3. të shpjegojë përse është normale të përjetosh një gamë emocio-
nesh;
4. të kuptojë se disa emocione të caktuara mund të shkaktohen
nga ngjarje të jashtme; dhe
5. të përshkruajë emocione të ndryshme që mund të përjetojnë
njerëz të ndryshme si reagim për të njëjtën ngjarje.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
—Kapitulli 3, Hyrje, Drejtimi i emocioneve në mënyra pozitive
—Aktiviteti i fillimit

• Tabak i madh letre, lapostil, fjalor gjuhësor dhe fjalor sinoni-
mik për secilin grup
• Fleta burimore “Të mendosh për emocionet”
• Fleta burimore me situatat
1.   Fotokopjoni fletën burimore “Të mendojmë për emocionet”
dhe priteni në karta individuale.
2.   Fotokopjoni fletën burimore “Situatat” dhe pritini më vete
kartat. Përgatisni nga një kartë për secilin grup të përbërë nga tre
nxënës.
Shënim: Nëse është e nevojshme, ndryshojini situatat për t’i
bërë aktuale për nxënësit tuaj.
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Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të identifikojmë dhe eksplorojmë gamën e
emocioneve që mund të kenë njerëz të ndryshëm si reagim për
të njëjtën situatë.

Citati: Në anë të rrugës u shfaq Tomi me një kovë gëlqere në një-
rën dorë e me një furçë bishtgjatë në tjetrën. I hodhi një sy gard-
hit dhe sakaq gëzimi iu arratis e shpirtin ia pushtuan re të zeza
trishtimi. Më se njëzet e pesë metra gardh, tri metra i lartë! Jeta iu
duk bosh, pa kuptim, si një gur i rëndë që i rrinte varur në qafë. 

—Mark Twain, në romanin 
“Aventurat e Tom Sojerit” (shqipëroi: Ardian Klosi)

Filloni mësimin duke lexuar këtë fragment me zë të lartë. Kërko-
juni nxënësve të përmendin emocionet që përjetoi Tom Sojeri kur
doli përpara gardhit dhe pa se çfarë pune e priste (i lumtur, i
trishtuar, melankolik). A do të kishin të gjithë të njëjtat ndjenja në
lidhje me gardhin? Çfarë ndjenjash të tjera mund të kishte dikush
tjetër?

Shembuj: zemërim për shkak të detyrimit për të bërë punë; zell
shkaktuar nga sigurimi më në fund i një pune për të cilën do të
paguhet; kënaqësi se do të kalojë gjithë ditën duke ëndërruar me
sy hapur teksa lyen gardhin; i çliruar ngaqë nuk të është caktuar
një punë më e vështirë.

Pyeteni klasën përse, sipas tyre, njerëz të ndryshëm shpesh kanë
ndjenja të ndryshme në lidhje me të njëjtën situatë. Shpjegoni se
në reagimin emocional për çdo situatë na ndikojnë përvojat që
kemi në jetë, niveli i vetëbesimit, objektivat, formimi kulturor
dhe shumë faktorë të tjerë.

Pyetini nxënësit nëse mendojnë se edhe të tjerët ndonjëherë kanë
të njëjtat emocione që ndiejnë edhe ata vetë. Orientojini të kup-
tojnë se shokët e klasës, anëtarët e familjes dhe madje edhe per-
sona të panjohur për ta ka mundësi të kenë ndier çdo emocion që
kanë ndier edhe ata vetë në një farë mase. Kapitulli 3 do t’i ndih-
mojë nxënësit të eksplorojnë emocionet dhe të kuptojnë më mirë
përse i ndiejnë dhe i shprehin emocionet në mënyrat përkatëse.
Do të mësojnë si t’i ndryshojnë emocionet e vështira në emocione
të dobishme dhe do të ushtrohen në të shprehurit pozitiv të emo-
cioneve të forta.
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K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Nxënësit diskutojnë për përkufizimin dhe naty-
rën e emocioneve.
Kërkojini klasës të përkufizojnë emocionin. Pas njëfarë diskutimi,
shpjegoni se, si emocionet, ashtu edhe ndjenjat, janë dy fjalë që i
përdorim për reagimet mendore dhe fizike që kemi për botën
përreth dhe për mendimet tona. Tani u kërkoni të përkufizojnë të
menduarit. Duke përdorur idetë e tyre, shpjegoni se të mendua-
rit përfshin formimin e ideve dhe opinioneve, reflektimin, nxjerr-
jen e përfundimeve, të parafytyruarit e kështu me radhë.

Pyetini nxënësit: "Si dallojnë nga mendimet emocionet dhe ndje-
njat?" Pas njëfarë diskutimi, theksoni se emocionet i përjetojmë
në mendje dhe në trup. Nxitini nxënësit të japin shembuj si e
ndiejnë në mendime dhe në trup gëzimin apo trishtimit.

U kërkoni nxënësve të mendojnë nëse të rinjtë përjetojnë emo-
cione të ndryshme brenda një kohe të shkurtër. Për shembull,
mund të zgjohen duke u ndier shumë mirë. Pastaj u thotë diçka
vëllai ose motra dhe papritmas ndihen të zemëruar. Kur shkojnë
në shkollë, mbase nuk ua var një shok ose shoqe dhe kështu
mund të ndihen të lënduar. Një orë më vonë mund të bisedojnë
me një shok të veçantë dhe të ndihen përsëri lumtur. Pastaj
mund të marrin rezultatet e një provimi dhe të ndihen të zhgë-
njyer, dhe të gjitha këto para pushimit të drekës!

Shkruajeni fjalën “emocion” në tabelë dhe  shpjegojuni nxënësve
se të rinjtë janë mjaft emotiv. Në përgjithësi ndiejnë një gamë të
gjerë emocionesh brenda kohe të shkurtër. Nxënësit mund t'i
drejtojnë më mirë emocionet e tyre nëse arrijnë t'i identifikojnë si
duhet dhe mësojnë të reagojnë në mënyra të shëndetshme dhe
pozitive.

Evidentoni se të shprehësh emocione nuk do të thotë medoemos
të përdorësh fjalë. Disa njerëz preferojnë t’i shprehin ndjenjat e
tyre përmes artit, muzikës, vallëzimit apo mjeteve të tjera.

FJALOR
emocion: reagim
mendor dhe fizik që
kemi ndaj botës që na
rrethon dhe ndaj men-
dimeve tona; ana emo-
cionale; ndjenjë
të menduarit: formimi
i ideve dhe opinio-
neve; reflektim;
nxjerrje përfundimesh;
të parashikosh.

Disa ngjyra të
caktuara lidhen
me ndjenja të

ndryshme në kultura të
ndryshme. Për
shembull, në Porto Riko
e gjelbra simbolizon va-
rësinë. Në vendet ku fli-
tet gjuha spanjolle, një
njeri "i gjelbër" është i
papjekur dhe jo ziliqar.
Përfitoni nga kjo temë
për të promovuar re-
spektimin dhe mirë-
kuptimin e dallimeve
kulturore.

Evidentoni se të shpre-
hësh emocione nuk do
të thotë të përdorësh
fjalë. Disa njerëz prefe-
rojnë t’i shprehin ndje-
njat përmes artit,
muzikës, vallëzimit apo
mjeteve të tjera.

Shënim: Theksoni dallimin midis mendimeve dhe ndje-
njave, pasi këto të dyja shpesh ngatërrohen. Kur
themi: "Ndihem i lodhur" ose "Jam i lodhur", po
përshkruajmë një ndjenjë. Kur themi: "Mendoj se
..." zakonisht po themi një mendim të maskuar si
ndjenjë. Për shembull, "Mendoj se është mirë të
bëni detyrat e shtëpisë." Të diturit e dallimit
midis mendimeve dhe ndjenjave i ndihmon të
rinjtë adoleshentë të kuptojnë më mirë veten dhe
të komunikojnë në mënyrë më efektive.
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Pyetini nxënësit që
flasin gjuhë të tjera
përveç shqipes, t’i
mësojnë klasës disa
fjalë për emocione të
veçanta në këto
gjuhë të huaja.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

2.  Nxënësit identifikojnë fjalë që përshkruajnë ndjenja.
Pyetini nxënësit: "Çfarë përparësie ke kur arrin të identifikosh
qartë atë që ndien?" Orientojeni klasën të kuptojë se hapi i parë
në të kuptuarit dhe të drejtuarit e emocioneve është identifikimi i
tyre. Në përgjithësi njerëzit përdorin vetëm disa fjalë për t’i
përshkruar emocionet e tyre, si i lumtur, i trishtuar, i nevrikosur ose
i frikësuar.

Por i nevrikosur në fakt mund të thotë i shqetësuar, i inatosur, i
zemëruar, i lënduar, i çmendur apo xheloz. Të identifikuarit e
saktë të një emocioni na ndihmon të kuptojmë më mirë se çfarë
ndiejmë.

Shpjegoni se sot nxënësit do ta zgjerojnë fjalorin e tyre me fjalë që
përshkruajnë emocionet. Ndajeni klasën në gjashtë grupe.

Jepini secilit grup një kartë të prerë nga fleta burimore “Të men-
dosh për emocionet”. Shpjegoni se grupi ka për detyrë të vizatojë
në një tabak letre një spektër dhe të vendosë si t’i shkruajnë sipas
rendit emocionet, duke filluar me më të fortin. Nxitini të përdo-
rin një fjalor sinonimik dhe një fjalor gjuhe. Theksoni se grupi
mund të bjerë dakord sa i takon renditjes së emocioneve. Grupi
mund të vendosë t’i shkruajë dy emocione në të njëjtën pikë të
spektrit.

Si shembull, vizatoni këtë diagram:

Pas rreth pesë minuta, i kërkoni secilit grup të shpjegojë shkurti-
misht se si e ka përfunduar aktivitetin dhe çfarë kanë zbuluar
nxënësit në lidhje me mënyrat se si i përshkruajmë emocionet.

3.  Nxënësit përdorin trupin për të shprehur ndjenjat.
U thoni nxënësve se tani do të bëhen "termometra emocionalë",
duke e përdorur trupin për të shprehur ndjenjat. Ju do të thoni
një ndjenjë dhe shkallën e kësaj ndjenje, nga 1 deri në 5. Shpje-
goni se 5 do të thotë shumë e lartë, 3 do të thotë e moderuar dhe
1 do të thotë vetëm pak. Këshillojini nxënësit ta dëgjojnë ndjenjën
dhe ta shprehin pa fjalë shkallën e kësaj ndjenje. Kontrolloni pa-
raprakisht nëse e kanë kuptuar, duke thirrur "i lumtur - 5" dhe
duke i nxitur nxënësit të shprehin një shkallë të lartë lumturie.
Kërkojuni nxënësve të vërejnë mënyrat e ndryshme se si e shpre-
hin të njëjtin emocion njerëzit.
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20 minuta
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K R I J O J M Ë  L I D H J E

Disa shembuj të udhëzimeve:

I mërzitur 3 I lodhur 4
I emocionuar 2 I mefshtë 3
I zemëruar 1 I zemëruar 3
I hareshëm 4 I pështjelluar 2
I pështjelluar 4 I interesuar 5

Kërkojuni nxënësve të përshkruajnë se si i shprehin me trup emo-
cionet. Përfshini qëndrime, gjeste dhe shprehje të fytyrës. Disku-
toni për faktin se reagimet fizike ndaj emocioneve mund të ngjajnë
të ndryshme në njerëz të ndryshëm dhe mund të kenë një shumël-
lojshmëri kuptimesh. Bëjmë mirë të mos supozojmë se e dimë se
çfarë po ndien një person në bazë të asaj që vërejmë. Për shembull,
u kërkoni nxënësve të thonë se çfarë kuptimesh të ndryshme ka
një psherëtimë, një e qeshur apo të qëndruarit pa folur.

Shënim: Ky aktivitet, i cili mbështetet në një ushtrim
teatror, pëlqehet shumë nga nxënësit. Ai i
ndihmon të shprehin një varg ndjenjash. Për-
sëriteni si ushtrim për nxehje për mësimet e
tjera dhe për t’i ndihmuar nxënësit ta për-
qendrojnë vëmendjen te emocionet.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit eksplorojnë emocionet e ndryshme që
mund të përjetojnë të rinjtë në të njëjtën situatë.
Ndajini nxënësit në grupe me tre persona dhe jepini secilit grup
një kartë prerë nga fleta burimore “Situatat”.

Alternativë: Kërkojuni nxënësve të sugjerojnë situata dhe për-
dorni ato situata që janë të përshtatshme.

U thoni anëtarëve të grupit të punojnë së bashku për të menduar
tre emocione që mund të ndiejnë persona të moshës së tyre si
reagim ndaj situatës të përshkruar në kartë. Ata do të mendojnë
edhe për arsyet përse mund të ndihet dikush në këtë mënyrë. Se-
cili anëtar i grupit do t’i tregojë klasës në lidhje me një emocion.
Ofroni këtë shembull:

Situata: Një nxënës ka marrë notën 5 në provimin e matematikës

Kuptimi i shumë
gjesteve ndrys-
hon nga një kul-

turë në tjetrën. 
Bëjmë mirë t’i vërejmë
shprehjet jo verbale,
por të mos nxitojmë
për të nxjerrë përfun-
dime në lidhje me
kuptimin e tyre. Nëse
është e përshtatshme, u
kërkoni nxënësve të
shpjegojnë kuptimet e
disa gjesteve në kultu-
rat e tyre. 

Mund të përdorni
Provimin A të Ka-
pitullit 3 si detyrë

shtëpie shtesë.
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Reagimi nr.1: Dikush mund të ndihet i zhgënjyer sepse ka më-
suar vërtet shumë për provimin.

Reagimi nr.2: Dikush person tjetër mund të ndihet i befasuar
sepse kujtonte se kishte dalë mirë në provim.

Reagimi nr.3: Ndërsa një tjetër mund të ndihet me shpresë ngaqë
kishte marrë notë jo kaluese në provimin e fundit të matematikës
dhe nota e këtij provimi është një hap përpara.

Jepuni rreth pesë minuta nxënësve për të menduar për reagimet
ndaj situatës që u ka rënë. Pastaj kërkojini secilit grup të lexojë
kartën e vet dhe të thotë cilat janë emocionet e mundshme në
fjalë dhe arsyet e tyre. Nxiteni klasën të komentojë pozitivisht
dhe shtoni edhe ju diçka krahas përgjigjeve të çdo grupi.

Me rëndësi: Për të siguruar që askush të mos luajë rol negativ, u
kërkoni nxënësve t'i lexojnë reagimet dhe jo t’i interpretojnë me
gjeste.

Pyetini nxënësit: "Si mund të na ndihmojë për të qenë shok më i
mirë aftësia për të kuptuar se njerëzit mund të kenë ndjenja të
ndryshme në të njëjtën situatë?" Orientojini nxënësit të kuptojnë
se edhe pse të tjerët mund të ndiejnë emocione të ndryshme nga
ato që ndiejmë ne, të gjitha emocionet janë reale dhe normale.
Nëse nuk e harrojmë këtë gjë, mund të jemi më mirëkuptues me
të tjerët. Mund të mos i themi njëri-tjetrit si të ndihemi, si, për
shembull, “Mos u mërzit për këtë." Por mund t’i dëgjojmë të tje-
rët dhe t’i respektojmë ndjenjat e tyre. Kujtojuni nxënësve të për-
dorin Artin e të dëgjuarit dhe ta vënë veten në vendin e tjetrit
dhe t’i respektojnë ndjenjat e tjetrit.

2.  Përmbledhje e mësimit të sotshëm.
Kërkojini klasës të bëjë një përmbledhje të asaj që kanë mësuar
sot. Orientojini të përfshijnë sa më poshtë:

• Të gjithë kanë emocione.
• Të ndiesh një gamë të gjerë emocionesh, sidomos gjatë adoles-
hencës së hershme, është një gjë normale dhe e shëndetshme.
• Njerëz të ndryshëm reagojnë në mënyra të ndryshme ndaj së
njëjtës situatë për shkak të përvojave, formimit kulturor dhe ni-
velit të vetëbesimit që ka gjithsecili.



  5 minuta

Kujtojini grupit
se mënyra me të
cilën shprehim

emocionet shpesh për-
caktohet nga formimi
kulturor që kemi. 

P R A K T I K O J M Ë

• Duhet t’i respektojmë emocionet e tjetrit, pavarësisht nëse janë
apo jo të njëjta me emocionet tona, dhe jo t’i themi tjetrit si të ndi-
het apo të mos ua vërë veshin ndjenjave të veta.
• Kur njerëzit mësojnë t’i identifikojnë dhe t’i kuptojnë emocio-
net e tyre, ata janë më të aftë t’i drejtojnë si duhet ato.

U thoni nxënësve që mësimet e tjera të këtij Kapitulli do t'i ndih-
mojnë të mësojnë si t’i drejtojnë më mirë emocionet e tyre në një
sërë situatash.

Pyetje për ta mbyllur
• Çfarë keni mësuar sot diçka në lidhje me emocionet të cilën
dëshironi ta mbani mend? Thuaja një shoku ose shoqeje.
• Përse mendoni se është e dobishme të kemi shumë fjalë të
ndryshme për t’i përshkruar emocionet?
• Cilat janë disa arsye përse bëjmë mirë të mos kujtojmë se e
dimë si ndihet tjetri?
• Si mendoni se mund ta prekë aktiviteti i sotshëm mënyrën me
të cilën mendoni për emocionet tuaja? Po për emocionet e të tje-
rëve?

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
U kërkoni nxënësve t’u përgjigjen këtyre pyetjeve në ditar:

• Çfarë keni mësuar për reagimet e situatave që keni në jetë?

• Çfarë keni mësuar sot për mënyrat se si është i veçantë gjithse-
cili prej nesh?

Ndryshimet dhe sfidat
U kërkoni nxënësve të lexojnë Hyrjen e Kapitullit 3 “Drejtimi i
emocioneve në mënyra pozitive” dhe të bëjnë aktivitetin “Për fil-
lim” në librin e nxënësit.
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Bilješke

Z B A T O J M Ë

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
U kërkoni nxënësve t’i bëjnë këtë pyetje një prindi ose një të rri-
turi tjetër: "A mendoni se gjatë një ditë të zakonshme të rinjtë
përjetojnë një gamë emocionesh më të gjerë se të rriturit? Përse
po ose përse jo?”

Shënime
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FLETË BURIMORE: TË MENDOSH PËR 
EMOCIONET
Udhëzime: Fotokopjojeni këtë fletë, pritini kartat më vete dhe je-

pini secilit grup nga një kartë.

i lumtur 

i gëzueshëm 

i kënaqur

i vjen mirë

i gëzuar

i ngazëllyer rrezatues

i ngazëllyer babaxhan 

i gjallë

shumë i lumtur

i frikësuar 

i dëshpëruar 

i tmerruar 

në siklet

i trembur

nervoz 

i tensionuar 

i alarmuar

i nevrikosur

i zemëruar

i mërzitur 

i acaruar 

i xhindosur 

i ofenduar 

hatërmbetur 

dyshues

i habitur 

i pakënaqur 

i trishtuar

i dëshpëruar

i brengosur

i depresuar

i zhgënjyer

i zymtë

kokëulur

i pakënaqur 

i mjerë

i ngazëllyer 

i interesuar tejet 

i gëzuar fort

i lumtur 

në ekstazë

i frymëzuar

plot energji

i zellshëm 

plot gjallëri 

i shqetësuar 

i pasigurt 

në ankth 

i pasigurt 

i bezdisur 

i emocionuar

i frikësuar

i pavendosur

nervoz
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FLETË BURIMORE: SITUATAT

Udhëzim: Nëse është e nevojshme përshtatni këto situata që të
jenë relevante për nxënësit tuaj. Pastaj kopjoni këtë faqe dhe pri-
tni kartat. Jepini secilit grup me nga tre nxënës nga një kartë.

Merr vesh se ti dhe familja jote do të transferoheni diku shumë larg.

Një shok klase që jeton në lagjen tënde fton në një festë shokun tënd të ngushtë, 
por ty nuk të fton.

Mëson të bësh një numër të vështirë gjatë orës së fizkulturës.

Gjatë drekës me një grup shokësh, të bie salca e picës në këmishën e bardhë që ke veshur.

Një fqinj të kërkon të ruash binjakët e saj njëvjeçarë. Ajo të thotë se mendon se je e përgjegjshme
sa duhet për ta bërë këtë punë.

Ke bërë audicion për pjesën teatrale të shkollës, por nuk të kanë zgjedhur. Rolin kryesor ia kanë
dhënë shoqes tënde të ngushtë.

Mësuesi të kërkon që të zgjidhësh një problemë të matematikës në dërrasë ose të lexosh me zë të
lartë përpara klasës.

Ke hyrë në një konkurs vallëzimi dhe humbet në raundin e parë të gjykimit.

Në një darkë të madhe familjare, xhaxhai të kërkon mendim në lidhje me diçka. Të gjithë nda-
lojnë së foluri dhe mbajnë vesh se çfarë do të thuash.

Vëllai ose motra e vogël të kërkon t’i mësosh diçka që di të bësh ti.



Kapitulli 3, Mësimi 2.
NGA MË E KEQJA TE MË E MIRA - PJESA 1

Në mësimin 2 dhe 3, nxënësit mësojnë se mund të zgjedhim
vetë që shumë situata të vështira t’i vështrojmë në mënyrë pozi-
tive. Në këtë mësim, nxënësit identifikojnë ndjenjat e
mundshme në situata të ndryshme dhe ushtrojnë shndërrimin e
mendimeve negative në mendime më pozitive, duke rritur po-
tencialin për sjellje të shëndetshme.

Qëllimi i mësimit
• Të mësojmë për marrëdhëniet mes emocioneve, mendimeve
dhe veprimeve.
• Të mësojmë si t’i njohim dhe të ndikojmë në mendimet dhe
veprimet tona në situata të vështira.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
1. të përshkruajë se si mendimet ndikojnë te sjellja;
2. të kuptojë si ndryshojnë emocionet;
3. të identifikojë mënyrat si të ndikojmë në mendimet tona që të
marrin drejtim pozitiv; dhe
4. të ushtrojë bërjen e reagimeve pozitive ndaj përvojave të
vështira.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
—Fletat e punës “Nga më e keqja te më e mira” (dy)

• Fleta burimore “Të evitojmë të këqijat”

1.   Vizatoni në dërrasë dy kopje të diagramit nga rubrika KRI-
JOJMË LIDHJE.
2.   Kopjoni fletën burimore “Të evitojmë të këqijat” dhe priteni
në shirita, bëni nga dy shirita për secilin grup të përbërë nga tre
nxënës.
3.   Fakultative: Përgatisni një fletë transparente/diapozitiv për
projektor “Nga më e keqja te më e mira” nga fleta e kopjueshme
që është përfshirë në këtë mësim.

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Citati i
ditës

“Integritet do
thotë që ajo që
thua, atë që bën,
ajo që mendon
dhe ajo që je bu-
rojnë të gjitha nga

i njëjti vend."
Madelyn 

Griffith-Haynie 
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  5 minuta

15 minuta

Mendimi 

Emocioni
Veprimi 
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Z B U L O J M Ë

Shkruajini në tabelë qëllimet e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të mësojmë për marrëdhëniet mes emocio-
neve, mendimeve dhe veprimeve dhe si t’i njohim dhe të ndi-
kojmë në mendimet dhe veprimet tona në situata të vështira.

Citati: Integritet do thotë që ajo që thua, atë që bën, ajo që
mendon dhe ajo që je burojnë të gjitha nga i njëjti vend.

Madelyn Griffith-Haynie,  mësuese dhe instruktore

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se çfarë do të thotë fjala
“integritet”. Kërkojini një vullnetari të kontrollojë në fjalor dhe ta
shkruajë fjalën në dërrasë. Shtoni këto fjalë nga citati: thua, bën,
mendon, je.

Pyetini nxënësit se si lidhen të gjitha këto fjalë. Pas njëfarë disku-
timi, theksoni se nëse kuptojmë më mirë veten kjo na ndihmon të
jemi njerëz më të sinqertë dhe me integritet. Mendimet tona, fja-
lët që themi dhe veprimet që kryejmë, të gjitha rrjedhin nga besi-
met dhe vlerat që kemi në thelb. Duke përdorur këto vlera,
mund të marrim vendime më të shëndetshme të cilat na ndih-
mojnë në rrugëtimin përgjatë adoleshencës. Në këtë mësim, do të
mësojmë më shumë për këto lidhje.

FJALOR
integritet: të qenët i
ndershëm, të qenët i pa-
prekur

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Përshkrimi i lidhjes mendim-veprim-emocion.
Drejtojeni vëmendjen e nxënësve te dy diagramet që keni viza-
tuar në dërrasë. Gjysmës së klasës kërkojini të mbajë vesh për të
kapur mendimin dhe veprimin kryesor në secilin prej dy skena-
rëve që do të lexoni ju. Gjysmës tjetër të nxënësve u kërkoni të
mbajnë vesh për të kapur emocionet.
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Skenari i parë:
Shpresa transferohet në një shkollë të re, ku i mungojnë shoqet e
mëparshme. Është e sigurt se nuk do të gjejë kurrë shoqe aq të
mira. Kur shkon në shkollë në mëngjes, ndihet si peshku pa ujë
në këtë mjedis të ri. Në pushimin e drekës, gjen një vend në një
cep, për të ngrënë e vetme. Nga fundi i ditës ndihet e pashpresë
për situatën në të cilën ndodhet. 

Kur, gjatë kthimin me autobus për në shtëpi, një vajzë i bën një
pyetje, ajo i kthen një përgjigje nëpër dhëmbë dhe pastaj kthen
kokën nga ana tjetër të vështrojë jashtë dritares. Nëse Shpresa
vazhdon kështu, cili është rezultati i mundshëm?

Skenari i dytë:
Shpresa transferohet në një shkollë të re, ku i mungojnë shoqet e
mëparshme. Ka shumë emocione kur shkon në shkollë, por gjith-
sesi vendos të bëjë shoqe të reja. Ajo hap një bisedë me fëmijët e
tjerë gjatë pushimit pas orës së parë dhe njëra prej tyre i kërkon
të ulet për të ngrënë bashkë me to drekë. Shpresa mëson për rret-
hin e fotografisë në shkollë dhe regjistrohet në të. Në momentin
që hipën në autobus për t’u kthyer në shtëpi ndihet me më
shumë shpresë, sidomos kur njeh dy nxënëse, të cilat e përshën-
detin. Nëse Shpresa vazhdon kështu, cili është rezultati i munds-
hëm?

Kërkojini klasës t’ju ndihmojë të plotësoni një diagram me men-
dimet, veprimet dhe emocionet e Shpresës nga skenari i parë.
Ndiqni të njëjtin proces me skenarin e dytë, për të plotësuar dia-
gramin e dytë.

SKENARI I PARË:

Mendimi

Shpresa mendon se nuk do
të bëjë kurrë shoqe të reja.

Emocioni

Ndihet e trishtuar dhe
jashtë mjedisit të vet.

Veprimi

Shpresa tërhiqet, ha drekë e
vetme dhe nuk pranon të
hyjë në bisedë.

Ndihet e pashpresë.
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SKENARI I DYTË:

Shpjegoni se diagramet tregojnë se si ndikojnë te njëri-tjetri men-
dimet, veprimet dhe emocionet. Emocionet në këtë moment të
jetës në përgjithësi janë të forta dhe ndryshojnë shpejt. Për rrjed-
hojë, për të vendosur të bëjnë veprime të shëndetshme dhe pozi-
tive, nxënësit duhet:

• ta identifikojnë emocionin që ndiejnë dhe ta pranojnë si normal
dhe të natyrshëm;
• t’i mendojnë deri në fund me kujdes veprimet e tyre; dhe
• të vënë re si ndikohet emocioni nga mendimet dhe veprimet.

Shpjegoni se ky mësim do t’i ndihmojë nxënësit të identifikojnë
mendimin më të dobishëm në një situatë të caktuar dhe të për-
caktojnë veprimin më të mirë duke menduar pozitivisht. Për ta
përforcuar këtë koncept, shkruani në dërrasë “Ndieji ndjenjat”
dhe “Mendoje veprimin”. Tregoju nxënësve se do t’i referohen
kësaj fraze gjatë gjithë kapitullit.

2.  Prezantoni konceptin e më të keqes dhe më të
mirës.
Vizatoni një diagram të thjeshtë grope mbi diagramin e skenarit
të parë dhe një majë mali mbi diagramin e skenarit të dytë. Në-
nvizoni se Shpresa kishte emocione të ngjashme në fillim të të dy
skenarëve. Pyesni: “Cili ishte dallimi i parë i madh midis skena-
rëve?” Kujdesuni që nxënësit t’i identifikojnë mendimet e Shpre-
sës si një element kritik i cili ia ndryshoi rrjedhën përvojës së saj.

Shqyrtoni secilin skenar për të shpjeguar dallimin midis më të
keqes (thellësisë) dhe më të mirës (majave):

Shënim: Ju është vënë në dispozicion një fletë e fotoko-
pjueshme “Nga më e keqja te më e mira”. Këtë mund ta për-
dorni si diapozitiv për projektor, si alternativë, në vend të
vizatimit në dërrasë.

Mendimi

Shpresa vendos të bëjë
shoqe të reja.

Emocioni

Ndihet e emocionuar.

Veprimi

Shpresa flet me shokët e
klasës, ha drekë me shoqet
dhe regjistrohet në një
rreth jashtëshkollor.

Ndihet me shpresë.
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• Në skenarin e parë, Shpresa ra pre e një mendimi negativ i cili
përcaktoi edhe zgjedhjen e veprimeve nga ana e saj. Si përfun-
dim, ndihej e pashpresë. Kjo është më e keqja.
• Në skenarin e dytë, asaj i erdhi një mendim pozitiv i cili i solli
shpresa më pozitive. Kjo ndikoi te veprimet e saj dhe, si përfun-
dim, ajo ndihej me shpresë. Kjo është më e mira.

Shpjegoni se kur ndodhemi përballë diçkaje të re dhe të vështirë
mund t'i bëjmë vetes pyetjen: a do qëndrojmë në fund të thellë-
sive apo do të arrijmë kulmin. Këto pyetje na ndihmojnë të
Ndiejmë ndjenjat dhe ta Mendojmë veprimin:

• Çfarë po ndiej? (Këtu kthejuni rëndësisë së identifikimit të
emocioneve që përjetojmë.)
• Cili është mendimi më i dobishëm që mund të kem në këtë si-
tuatë?
• Çfarë veprimi mund të bëj i cili do të më ndihmojë mua dhe të
tjerët?
• Si më ndryshojnë ndjenjat si pasojë e mendimit dhe veprimit të
dobishëm? (Këtu kthejuni se si ndryshoi ndjenja fillestare e
Shpresës për shkak të të menduarit dhe vepruarit pozitiv.)

Me rëndësi: Qëndrimi pozitiv nuk është zgjidhje për situatat e
rënda të cilat kanë nevojë për ndërhyrjen e të rriturve. Nxënësit
me probleme personale apo familjare drejtojini te burimet e
përshtatshme të ndihmës. Theksoni që nxënësit të shmangin
situatat e dëmshme ose të paligjshme.

3.  Nxënësit ushtrohen në shndërrimin e mendimeve
nga më të këqija në më të mira.
Informojini nxënësit se të gjithë ne kemi raste kur përfundojmë
në fund të thellësive; kjo është normale. Çështja si të mos qën-
drojmë atje. Përdorni diagramin për t’i ndihmuar nxënësit të
kuptojnë se si të menduarit pozitiv apo negativ mund të përcak-
tojë nëse përvoja jonë do të jetë fundi i thellësive apo maja e më
të mirës.

Shënim: Ta dini se në disa raste, emocionet nuk do të ndrys-
hojnë ndjeshëm, pavarësisht nga mendimet ose veprimet pozi-
tive. Për shembull, një person mund të vazhdojë të ndihet i
trishtuar kur një shok i ngushtë i shkon larg edhe sikur të ketë
mendime më të mira dhe të ndërmarrë veprime më të mira.

Shkruani në dërrasë shembuj të thellësive më të këqija dhe u kër-
koni nxënësve të sugjerojnë mendime dhe veprime të majave më
të mira për t’i zëvendësuar. Ndihmojini ta kuptojnë se si mund të
ndryshojë emocioni si pasojë e mendimit dhe veprimit.
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Më e keqja 

Më e mira 

Kërkoni që nxënësit të japin me dëshirë shembuj të tjerë “nga më
e keqja te më e mira”.

Me rëndësi: Theksoni se askush nuk duhet të mbajë qëndrim
pozitiv ndaj situatave të paligjshme ose të dëmshme. Mendi-
met negative i kthejmë në mendime pozitive vetëm në situata
të parrezikshme dhe të ligjshme.

Mendimi 

Nuk do të mësoj dot kurrë të bëj
kosh me trehapësh në basketboll

Emocioni

Ndihem i acaruar.

Veprimi

E lë fare sportin.

Ndihem i dekurajuar.

Mendimi

Shembull: Mbase, po të stërvitem,
do të përmirësohem.

Emocioni

Shembull: Ndihem i aca-
ruar.

Veprimi 

Shembull: Stërvitje pas shkolle
dhe fundjavave.

Ndihem i ngazëllyer.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit e përdorin konceptin “nga më e keqja te
më e mira” në situata të ndryshme.
Ndajini nxënësit në grupe me tre nxënës, me shpërndarje të bara-
bartë të shprehive. Kërkojuni nxënësve t’u kthehen fletëve të
punës "Nga më e keqja te më e mira”  në librin “Ndryshimet dhe
sfidat”. Jepini çdo grupi dy situata nga fleta burimore “Si të
shmangim më të keqen”. U thoni të kopjojnë një situatë poshtë ti-
tullit “Situata” në fletën e parë të punës.

Normat dhe
pritshmëria fami-
ljare dhe kultu-

rore mund të ndikojnë
në aftësinë e disa nxë-
nësve për t’i drejtuar
qëndrimet, emocionet
dhe sjelljet. Këta nxënës
mund ta kenë të vësh-
tirë ta kuptojnë koncep-
tin e shndërrimit të
mendimeve negative në
mendime pozitive. Rea-
goni me mbështetje për
vlerat e tyre kulturore.



Mendimi 

Emocioni
Veprimi 

Mendimi 

Emocioni
Veprimi 
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Nën titullin “Më e keqja” nxënësit duhet të shkruajnë një emo-
cion që mund të ndiejë personi dhe një mendim të mundshëm
negativ, bashke me veprimet që mund të pasojnë. Kërkojuni nxë-
nësve të mendojnë nëse do të ishte i mundur një ndryshim i emo-
cionit në “Më të keqen”. Nëse po, le ta shkruajnë.

Te “Më e mira”, nxënësit duhet të shkruajnë një emocion që
mund të përjetohet në këtë situatë dhe pastaj t'i përgjigjen kësaj
pyetjeje: “Cili është mendimi më i dobishëm që mund të kem në
këtë situatë?” më pas, nxënësit do të identifikojnë një veprim po-
zitiv përmes pyetjes: “Çfarë veprimi mund të bëj i cili do të më
ndihmojë mua dhe të tjerët?”

Si demonstrim, shtoni këta shembuj në diagramin tuaj “Nga më e
keqja te më e mira” në dërrasë:

Situata: Shoqja e ngushtë transferohet në një vend tjetër. 

Më e keqja
Mendimi: Tani nuk kam me
të bëj muhabet apo të bëj
gjëra.

Veprimi: Do të mbyllem në
vete.

Emocioni: E trishtuar, e zemë-
ruar

Më e mira
Mendimi: Do të jemi shoqe
nga larg.

Veprimi: Do t’i nis një imejll
tani.

Emocioni: E trishtuar, me
shpresë

Kërkojuni grupeve t’i plotësojnë të dyja situatat në fletën e punës
“Nga më e mira te më e keqja”. U jepni ndihmë sipas rastit.

U kërkoni grupeve t’u flasin të tjerëve për situatat e tyre. Kujde-
suni të pyesni nëse do të ndryshonin emocionet si rezultat i një
ndryshimi në mendime dhe veprime. Nëse nxënësit i ngatërrojnë
mendimet me ndjenjat, kujdesuni ta kenë të qartë dallimin.
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2.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Kujtojuni nxënësve se është normale të përjetojnë mendime ne-
gative ndonjëherë. Çelësi për drejtimin si duhet të emocioneve
është ta identifikojmë emocionin, ta pranojmë dhe të zgjedhim
mendime dhe veprime pozitive sa më shpesh. Me përmirësimin
e situatës nga mendimet dhe veprimet tona pozitive, zakonisht
edhe emocionet na bëhen të shëndetshme dhe më pozitive.

Me rëndësi: Paralajmërojini nxënësit se mendimet pozitive
shpesh çojnë në sukses, por nuk do bëjnë mrekulli. Për sukse-
sin, thelbësore janë puna e vendosur dhe marrja përsipër e
përgjegjësisë.

Pyetje për ta mbyllur
• Cilat janë disa arsye përse kemi nevojë ta kuptojmë dallimin
midis mendimeve dhe ndjenjave?
• Cilat janë disa arsye përse ndonjëherë kemi mendime negative
kur mund të kishim mendime më pozitive?
• A mund të zgjedhim vetë të mendojmë në mënyra më pozitive
për situatat? Përse po ose përse jo?
• Cilat janë disa gjëra që keni mësuar në lidhje me mendimet
dhe emocionet kur plotësuat fletët e punës?
• Cilat janë disa mënyra në të cilat mund t’i përdorni këto njo-
huri të reja menjëherë? Thuaja një shoku ose shoqeje.

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
Kërkojuni nxënësve të shkruajnë për një mendim që kanë në
lidhje me shkollën, të cilin do të donin ta bënin më pozitiv. U
kërkoni të përshkruajnë se çfarë do të ndodhte nëse do të zgjidh-
nin një mendim më pozitiv. Si mund të ndryshonin veprimet dhe
emocionet e tyre? Si do të përmirësohej situata?



Bilješke

Z B A T O J M Ë

Ndryshimet dhe sfidat
U kërkoni nxënësve të plotësojnë fletën e dytë të punës “Nga më
e keqja te më e mira” në librin “Ndryshimet dhe sfidat”, duke
përdorur dy situata të cilat i zgjedhin vetë. Kërkojuni të zgjedhin
situata me të cilat përballen shpesh persona të moshës së tyre,
por jo medoemos situata që i kanë përjetuar vetë. Nxitini të men-
dojnë për situata për të cilat ende nuk është diskutuar në klasë.
Shpjegojuni se do t’i përdorin fletët e plotësuara të punës në më-
simin tjetër.

Shënime
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FLETË BURIMORE: TË EVITOJMË 
TË KËQIJAT
Udhëzime: Përshtatini këto situata sipas klasës suaj, nëse është e
nevojshme. Pastaj bëni një kopje të fletës dhe priteni në shirita, me
nga dy shirita për secilin grup të përbërë nga tre nxënës.

Ke ngelur në një provim. Të ka humbur një send që e mbaje prej
vitesh për të sjellë fat të mirë.

Shoku i ngushtë nuk të flet më me gojë. Në mensën e shkollës të bie tabakaja nga
dora.

Përpiqesh të hysh në një ekip por nuk të
pranojnë. 

Kur kalon në korridorin e shkollës, di-
kush tregon me gisht nga ty dhe qesh.

Njerëzit nuk të flasin sepse ti nuk flet
shumë mirë anglisht. 

Nuk ke para mjaftueshëm për të blerë
gjërat që blejnë shokët e tu.

Nuk të kanë ftuar në një festë. 
Vëllai i vogël ta prish detyrën që po bëje
për lëndën e shkencës, një natë përpara
afatit të dorëzimit.

Ke shumë të sëmurë një anëtar të familjes. Mendon se nuk i pëlqen mësuesit.

Të zë gripi dhe nuk merr dot pjesë në një
aktivitet special në shkollë. 

Shokët ose shoqet e vëllait ose motrës së
madhe nuk të përfillin.

Nuk arrin të shënosh pikën e fundit, dhe
kështu ekipi yt e humbet lojën. 

Djali ose vajza që pëlqen më shumë në
shkollë pëlqen dikë tjetër.

Dikush në shkollë bën thashetheme për ty. 



Mendimi 

Emocioni
Veprimi 

Mendimi 

Emocioni
Veprimi 

Kapitulli 3 

Mësimi 2

Më e keqja

Më e mira

DIAPOZITIV: NGA MË E KEQJA TE MË E MIRA
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        Kapitulli 3, Mësimi 3.
NGA MË E KEQJA TE MË 
E MIRA—PJESA 2

Citati i
ditës
“Suksesi nuk 
ka të bëjë si arrin
majat, por si e ri-
merr veten kur
takon fundin. ”
Gjeneral 
George Patton

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Në Mësimin 3, nxënësit ushtrojnë të identifikuarit e llojeve të emo-
cioneve që përjetojnë në situata të vështira dhe të zgjedhurit e
mendimeve dhe veprimeve pozitive.

Qëllimi i mësimit
• Të mësojmë për marrëdhëniet mes emocioneve, mendimeve dhe
veprimeve.

• Të mësojmë si t’i njohim dhe të ndikojmë në mendimet dhe ve-
primet tona në situata të vështira.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
1. të përshkruajë se si mendimet ndikojnë te sjellja;
2. të njohë si ndryshojnë emocionet;
3. të identifikojë mënyrat si të ndikojmë në mendimet tona që të
marrin drejtim pozitiv; dhe
4. të ushtrojë bërjen e reagimeve pozitive ndaj përvojave të vësh-
tira.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
—Fleta e punës “Nga më e keqja te më e mira” 
(detyrë shtëpie nga Mësimi 2)

—Fleta e punës “Limonada”
—Fleta e punës “Të mendojmë për inatin”



35 minuta

  5 minutaZ B U L O J M Ë

FJALOR
aftësi ripërtëri-
tëse: aftësia për të

dalë më i fortë nga
vështirësitë dhe për të
marrë vendime të shën-
detshme

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të mësojmë si t’i njohim dhe të ndikojmë
në mendimet dhe veprimet tona në situata të vështira.

Citati: Suksesi nuk ka të bëjë si arrin majat, por si e rimerr
veten kur takon fundin.

Gjeneral George Patton,  gjeneral i Luftës II Botërore

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se si ka lidhje ky citat
me qasjen “nga më e keqja te më e mira” që po mësojnë. Pas një-
farë diskutimi, theksoni se të mësuarit për të menduar në mënyrë
pozitive për situatat e vështira ndikon, si te emocionet, ashtu
edhe te veprimet. Është si të dalësh me një kërcim nga fundi i
thellësive.

Shpjegoni se kjo aftësi për të dalë nga vështirësitë dhe për të bërë
zgjedhje të shëndetshme quhet aftësi e ripërtëritjes. Një objektiv
kryesor i kësaj lënde është t'i pajisë nxënësit me shprehi dhe
mbështetje nga bashkëmoshatarë dhe të rritur pozitivë në më-
nyrë që të mund të dalin më të fortë nga çdo situatë e vështirë.
Qasja “nga më e keqja te më e mira” është një nga shprehitë që
mund t’i ndihmojnë të bëhen më të fortë.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit tregojnë për dy situata “nga më e keqja
te më e mira” nga detyra e shtëpisë.
Ndajeni klasën në grupe me tri nxënës (jo medoemos të njëjtat
grupe si në Mësimin e dytë). Shpjegoni se do të vazhdojnë të
shohin qasjen “nga më e keqja te më e mira" që kanë përdorur në
detyrën e shtëpisë:

a. anëtarët e grupit lexojnë me radhë me zë të lartë situatat dhe
reagimet pozitive dhe negative që kanë shkruar në fletën e
punës “Nga më e keqja te më e mira”.
b. Grupi do të zgjedhë dy situata nga gjashtë.
c. Për çdo situatë, do të krijojnë një majë të dytë. Domethënë, do
të mendojnë një tjetër mendim, veprim dhe emocion pozitiv për
të njëjtën situatë.
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P R A K T I K O J M Ë

Për ta shpjeguar më mirë detyrën, kujtojuni nxënësve se në mësi-
min e fundit, një situatë kishte të bënte me largimin e një shoqeje.
Në fillim, u trishtove. Pastaj të erdhi mendimi pozitiv se mund të
ishit shoqe në largësi. Veprimi që erdhi për pasojë qe vendimi
për t’i dërguar një imejll. Fillove të ndihesh me më shumë
shpresë. Kërkojuni nxënësve të sugjerojnë një tjetër renditje men-
dim-veprim-emocion pozitiv (një tjetër majë) për të njëjtën si-
tuatë.

Jepuni grupeve 10-12 minuta për të lexuar me zë të lartë situatat,
të zgjedhin dy, të krijojnë një majë të re për secilën prej tyre. Lëv-
izni nëpër klasë ndërkohë që ata punojnë, duke u dhënë ndihmë
kur është e nevojshme.

2.  Grupet, me radhë, i tregojnë klasës për njërën prej
situatave të tyre.
U kërkoni grupeve që, me radhë, të tregojnë njërën prej situatave
të tyre, mundësisht një situatë për të cilën nuk është diskutuar
më parë në klasë. Nxitini nxënësit e tjerë të komentojnë për përg-
jigjet dhe të sugjerojnë alternativa të tjera pozitive. Nëse keni
kohë, u kërkoni grupeve të flasin për situatën e dytë.

3. Bëni një përmbledhje të mësimit dhe prezantoni
fletën “Limonada”.
Kujtojuni nxënësve se është normale të kenë mendime negative
ndonjëherë. Çelësi për drejtimin si duhet të emocioneve është të
zgjedhim sa më shpesh mendime dhe veprime pozitive. Me për-
mirësimin e situatës, zakonisht na ndryshojnë edhe emocionet.

U kërkoni nxënësve të hapin fletën e punës “Limonada”. Kërko-
juni që çdo nxënës të zgjedhë një fjali pozitive që i pëlqen në ve-
çanti. U thoni nxënësve se do t'i lexoni të gjitha, duke filluar me
fjalinë e parë. U kërkoni nxënësve të ngrihen më këmbë kur të ar-
rini fjalinë e tyre të preferuar dhe ta lexoni me zë të lartë se
bashku. Përfundojeni aktivitetin me citimin e mëposhtëm, i cili
është esenca e dy mësimeve:

Kur jeta të sjell limona, bëj limonadë.
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Pyetje për ta mbyllur
• Çfarë keni mësuar për marrëdhënien midis mendimeve, vepri-
meve dhe emocioneve?
• Cilat janë disa mënyra në të cilat mund t’i përdorni menjëherë
këto njohuri? Thuaja një shoku ose shoqeje.
• Cilat janë disa nga përparësitë që kemi kur vështirësive u qa-
semi me mendime pozitive dhe jo negative?

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
U kërkoni nxënësve të shkruajnë përse kanë zgjedhur fjalinë që
kanë zgjedhur nga fleta e punës “Limonada”. Përse është kup-
timplote për ta? Si mund t’i ndihmojë kjo fjali t’i qasen në më-
nyrë pozitive një problemi specifik?

Ndryshimet dhe sfidat
Për t’i përgatitur për mësimin e ardhshëm, u kërkoni nxënësve të
plotësojnë fletën e punës “Të mendojmë për inatin” në librin e
nxënësit. Nëse është nevoja, u sugjeroni shembujt e mëposhtëm,
për t’i vënë në punë.

• Identifikoni pesë gjëra që bëjnë dhe thonë të tjerët, të cilat ju
inatosin.

Shembuj: kur më tallin, kur dikush nuk e mban fjalën, kur më
vonon për në shkollë autobusi.

• Identifikoni reagimet fizike që keni ndaj inatit.

Shembuj: më djersiten duart, më dridhet duart, më shtrëngo-
hen muskujt e barkut.

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
U thoni nxënësve t’u kërkojnë anëtarëve të familjes t’i ndihmojnë
të mendojnë të paktën një fjali ose citat pozitiv të cilin mund ta
shtojnë në fletët e punës “Limonada”. Shpjegojuni se do t’i thonë
këto fjali në klasë gjatë mësimit të ardhshëm.



BilješkeShënime



Kapitulli 3, Mësimi 4.
SI TË MBETEMI MENDJEFTOHTË 
KUR NA GODET VAPA

Citati i
ditës

“Nëse flet kur je i
zemëruar, do të
mbash fjalimin
më të mirë për të
cilin do të pendo-
hesh ndonjëherë.”

Ambrose Bierce 

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Në këtë mësim, nxënësit mësojnë se si t’i trajtojnë në mënyrë po-
zitive emocionet e forta. Në të do të përdorin qasjen “nga më e
keqja te më e mira” për të identifikuar mendimet dhe veprimet
pozitive si reagim ndaj emocioneve të forta. Kjo qasje mund të
sjellë një përfundim të dobishëm për veten dhe të tjerët.

Qëllimi i mësimit
Të eksplorojmë dhe ushtrojmë mënyrat pozitive të trajtimit të
emocioneve të forta.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të mësojë si të qetësojë nervat; dhe
2. të mësojë si të përdorë qasjen “nga më e keqja te më e mira”
për të reaguar si duhet ndaj emocioneve të forta.

Materialet dhe përgatitja
• Tabak letre, marker/lapostila/laps me majë të trashë
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Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të eksplorojmë dhe ushtrojmë mënyrat po-
zitive të trajtimit të emocioneve të forta.

Citati: Nëse flet kur je i zemëruar, do të mbash fjalimin më të
mirë për të cilin do të pendohesh ndonjëherë.

Ambrose Bierce, shkrimtar

Fillojeni mësimin duke eksploruar me nxënësit kuptimin e citatit.
Bëni një përmbledhje duke vënë në dukje se mund të pendohemi
për thuajse çdo gjë që bëjmë kur përjetojmë emocione të forta, si
zemërimi dhe acarimi. Për këtë, duhet të mësojmë mënyra si të
qetësojmë nervat dhe të mendojmë dhe veprojmë në mënyra të
përshtatshme dhe të dobishme.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.   Nxënësit shikojnë butonat e zemërimit.
U kërkoni nxënësve të rikujtojnë disa nga butonat e jashtëm të
zemërimit që në përgjithësi provokojnë emocione të forta te të
rinjtë. Tani kërkojuni nxënësve të identifikojnë disa gjëra nega-
tive që mund të ndodhin kur njerëzit përjetojnë emocione të forta
dhe pastaj e humbin kontrollin e vetes.

Shembuj:
• Thonë gjëra për të cilat pendohet më pas.
• Ia lëndojnë ndjenjat dikujt.
• Prishin ose shkatërrojnë një pronë a pasuri.
• Bëjnë sherr.

2.  Eksploroni si t’i qetësojmë nervat.
Pyesni: "Çfarë mund të bëjnë njerëzit kur fillojnë të ndiejnë zemë-
rim ose emocione të tjera të forta?" Kërkojini klasës të rikujtojë se
si disa situata të jashtme mund të na aktivizojnë adrenalinën dhe
të na bëjnë shumë të trazuar, nervoz apo të acaruar. Si mund të
mësojmë t’i ngadalësojmë reagimet në mënyrë që të mund të
mendojmë në mënyrë të qartë dhe të veprojmë në mënyrë kon-
struktive?

Mbani parasysh
se mënyra si i
shprehim emocio-

net kanë rrënjë të forta
në kulturën dhe formi-
min tonë. Disa kultura e
nxisin demonstrimin e
emocioneve, ndërsa në
kultura të tjera të më-
sojnë se emocionet nuk
duhet të shprehet. Kul-
turat ndryshojnë edhe sa
i takon faktit se kur, si
dhe kujt mund t’i shpre-
hen disa emocione të
caktuara. Nxitini nxënë-
sit të vazhdojnë të ndje-
kin udhëzimet që u
dikton familja dhe kul-
tura e tyre sa i takon
shprehjes së emocio-
neve. Në të njëjtën kohë,
ndihmojini të kuptojnë
që gjëja e mençur është
shmangia e shpërthi-
meve të zemëruara të
cilat e përkeqësojnë më
shumë një situatë të ten-
sionuar.
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Pas njëfarë diskutimi, mbylleni duke arritur në përfundimin se
gjëja e parë që duhet të bëjmë kur të na ketë filluar një emocion i
fortë është TË QETËSOHEMI. Atëherë mund të mendojmë në
mënyrë të qartë dhe të veprojnë në mënyrën e duhur.

Pyesni: "Cilat janë disa mënyra me të cilat mund të qetësohemi
shpejt kur ndiejmë emocione të forta?" Shkruajini në dërrasë
përgjigjet e nxënësve:

• Të marrësh frymë thellë dy a tri herë.
•  Të numërosh deri në dhjetë.
•  Të qëndrosh ulur dhe pa folur.
•  Të dalësh për një shëtitje.

Shpjegoni që do të flasim më shumë për mënyrat si të qetëso-
hemi në një mësim tjetër në të ardhmen. Gjëja e rëndësishme për
të mbajtur mend kur trajtojnë emocionet e forta është të bëjmë
një pushim dhe të qetësohemi.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit e përdorin qasjen “nga më e keqja te më
e mira” për situata me emocione të forta.
Ndahuni në gjashtë grupe. Jepini secilit grup një tabak të madh
letre dhe një lapostil. Kërkojini secilit grup të caktojë një udhëhe-
qës për ta vënë në lëvizje grupin, një sekretar për të mbajtur shë-
nim idetë e grupit, një kujdestar të kohës i cili kujdeset që grupi
të mbarojë punë brenda afatit dhe një relator për t’ia lexuar idetë
klasës.

Kërkojuni grupeve të identifikojnë një situatë që mund të shkak-
tojë emocione të forta, si, për shembull, acarim. Kërkojuni të vi-
zatojnë një majë mali në tabakun e letrës dhe ta shkruajnë
situatën në pjesën e sipërme. Pastaj kërkojini secilit grup të për-
dorë qasjen “nga më e keqja te më e mira” për të identifikuar
emocionin që do ndienin dhe për të përcaktuar një mendim dhe
veprim pozitiv si reagim ndaj tij. Kujtojuni se në fillim duhet të
QETËSOHEN kur e përdorin qasjen “nga më e keqja te më e
mira” për emocionet e forta.
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Jepni shembullin e mëposhtëm:
Butoni i jashtëm i zemërimit: Shoqja ime ka ftuar dikë tjetër për
të shkuar në kinema pasi më kishte thënë se do të shkonim
bashkë.

Qetësohem.

Emocioni: Ndihem e inatosur dhe e lënduar.

Mendimi pozitiv: Mbase shoqja ka harruar ose kujton se e kishim
lënë të shkonim disa vetë.

Veprimi pozitiv: Do ta pyes, për t’i kujtuar që e kishim lënë
bashkë.

Jepuni nja 10 minuta grupeve për ta zgjidhur situatën dhe për të
përdorur qasjen “nga më e keqja te më e mira”.

2.  Nxënësit i tregojnë gjithë klasës diagramet e tyre
“nga më e keqja te më e mira".
I kërkoni relatorit të secilit grup ta ngjisë në mur tabakun e letrës
dhe t’i tregojë klasës idetë e grupit. Pastaj pyeteni klasën mos ka
mendime ose veprime të tjera që do të ishin me dobi.

3.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Kalojini edhe një herë tabakët e letrës me diagramet “nga më e
keqja te më e mira”. Bëni një përmbledhje të shembujve që kanë
dhënë nxënësit për mënyrat pozitive me të cilat duhet menduar
dhe vepruar kur zemërohemi ose kemi emocione të tjera të forta.
Kujtojuni që në fillim duhet të qetësohen.

Shënim: Nëse nuk mjafton koha, vazhdojeni këtë aktivitet në
mësimin e ardhshëm.

Pyetje për ta mbyllur
• Çfarë keni mësuar sot sa i takon trajtimit pozitiv të zemërimit
dhe emocioneve të tjera të forta?

• Në cilat mënyra mund t’ua jepni të tjerëve këtë informacion?

• Në cilat mënyra mund të marrim më shumë përgjegjësi për
sjelljen tonë kur kemi emocione të forta?

Tregohuni i ndjes-
hëm ndaj nxënë-
sve që nuk kanë

dëshirë të diskutojnë
për të shprehurit e inatit.
Nxitini vullnetarët të
shpjegojnë mënyra të
ndryshme se si shprehet
ose trajtohet zemërimi
në kulturat e tyre.



Bilješke
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Shkrimi në ditar
Kërkojuni nxënësve të zgjedhin një mënyrë si të ruajnë qetësinë
kur ndiejnë emocione të forta. Për shembull, mund të dëgjojnë
një këngë të caktuar, të luajnë sport, të bisedojnë me një person të
besuar, të dalin për një shëtitje, të shkruajnë, të lexojnë, të bëjnë
ushtrime fizike ose të vallëzojnë. Udhëzojini të përshkruajnë një
skenë në të cilën ndiejnë emocione të forta dhe pastaj të përdorin
qasjen që kanë zgjedhur për t’u qetësuar. Do ta përshkruajnë
edhe veten duke u qetësuar ose duke i ndier më të kthjellët.

Nëse dëshironi, jepni këta shembuj të qetësimit:

• Hyj në dhomë dhe shkoj drejt e te disqet me muzikë. Disku që
më duhet është sipër të tjerëve. E hap kutinë e diskut, e vendos
diskun në magnetofon dhe luaj numrin 5. Është kënga që dëshi-
roj të dëgjoj.

• E hap derën e shtëpisë dhe thjesht sa e hedh çantën e shkollës
brenda. Dal menjëherë. Marr drejtimin për t’u larguar nga rruga
kryesore. Nuk dua të kem zhurmë makinash afër. Dua vetëm të
vrapoj. E rris sa më shumë shpejtësinë e vrapit.

Ndryshimet dhe sfidat
U thoni nxënësve se do të diskutojnë për detyrën “Limonada" të
mësimit të mëparshëm gjatë mësimit të ardhshëm.

Shënime
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Kapitulli 3, Mësimi 5.
KOMUNIKIMI ME MESAZHET 
“ÇFARË, PËRSE DHE SI”

Citati i
ditës
“Se nga do të fryjë
era, nuk e parashi-
koj dot, por ajo që
mund të bëj është
ta mbaj velën gati.”
E.F. Schumacher 

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Në këtë mësim, nxënësit mësojnë mënyra pozitive dhe të re-
spektueshme për të komunikuar emocione të tilla si zemërimi
ose acarimi. Të dish t’i komunikosh në mënyra pozitive emocio-
net e forta të ndihmon të evitosh ndjenja më të zemëruara ose të
lënduara dhe t’i forcosh marrëdhëniet.

Qëllimi i mësimit
Të mësojmë mënyra konstruktive për t’ua shprehur emocionet
bashkëmoshatarëve

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të shpjegojë përse është e rëndësishme t’u tregosh të tjerëve si
ndihesh; dhe

2. të ushtrojë përdorimin e mesazheve “Çfarë, Përse dhe Si” për
të komunikuar emocione të forta si zemërimi ose acarimi në më-
nyrën e duhur pozitive.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
—Fleta e punës “Limonada” (detyra e shtëpisë nga Mësimi 3)
—Artikulli “Stresi në fokus”

1. Shkruani në një tabak të madh letre hapat e krijimit të një me-
sazhi “Çfarë, Përse dhe Si” (shih KRIJOJMË LIDHJE).
2. Përdorni fletën e fotokopjueshme të këtij mësimi për të përga-
titur një diapozitiv me mesazhin “Çfarë, Përse dhe Si”.
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K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Kujtojuni nxënësve se si kanë mësuar t’u thonë të
tjerëve fjalë vlerësimi.
Në Kapitullin 2, nxënësit u ushtruan si t’u thonë të tjerëve fjalë
vlerësimi për gjëra të veçanta që u pëlqejnë te ata. Për shembull,
në vend që të thonë vetëm "Falemnderit", mund të thonë: "Fa-
lemnderit që ma dhe borxh librin e matematikës. Tani e kam arri-
tur klasën në detyrat e shtëpisë." Kur flasim në mënyrë konkrete,
mund të jemi më të sigurt se i kemi shprehur saktë idetë tona
dhe se dëgjuesi e ka marrë mesazhin.

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të mësojmë mënyra konstruktive për t’ua
shprehur emocionet bashkëmoshatarëve.

Citati: Se nga do të fryjë era, nuk e parashikoj dot, por ajo që
mund të bëj është ta mbaj velën gati.

—E.F. Schumacher,  ekonomist dhe shkrimtar

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se çfarë kuptimi ka për
ta ky citat. Pyetini nxënësit se si mund të jenë e dobishme gjatë
adoleshencës "velat" ose "shprehitë" që po mësojnë në këtë pro-
gram. Diskutoni nëse është gjithnjë e mundur të dish saktësisht
se çfarë do të ndodhë më pas. Si mund t’i ndihmojë ata për udhë-
timin që kanë nisur zhvillimi i shprehive dhe ushtrimi i tyre në
një komunitet mbështetës?

U thoni nxënësve se sot do të vazhdojnë të mësojnë mënyra për
të komunikuar në mënyrë efektive, edhe kur kanë emocione të
forta. Shpjegoni se shpesh na duhet t’u tregojmë të tjerëve nëse
ndihemi të lënduar ose të zemëruar. Të mos folurit për to mund
të sjellë më shumë ndjenja të lënduara ose të zemëruara. Nëse
përpiqesh t’i shpërfillësh ose t’i fshehësh emocionet e forta është
sikur t’i vësh kapakun një tenxhereje me ujë që po valon. Pas një-
farë kohe, uji nxehet aq shumë saqë shpërthen nga tenxherja.

U thoni nxënësve se ky citat mund të jetë një mësim që lidhet me
limonadën. Ftoni vullnetarë të tregojnë çfarë kanë shtuar në de-
tyrën e shtëpisë së Mësimit 3.

Shënim: Kujdesuni të jepni modele të mesazheve "Çfarë, Përse
dhe Si" gjatë orëve të mësimit në shkollë në mënyrë që nxënë-
sit të arrijnë të kuptojnë sa të efektshëm janë.
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Për një përsëritje, kërkoni vullnetarë që të sugjerojnë mënyra
konkrete për të shprehur vlerësimin në këto situata:

•  Vëllai ose motra të ka ndihmuar duke i larë ai ose ajo enët në
vendin tënd, sepse ti kishe shumë detyra shtëpie.

•  Një shok ose shoqe të ka dhënë para për biletën e autobusit që
të mos kthehesh në mes të rrebeshit të shiut më këmbë në shtëpi.

Shënim: Modifikojini këto situata ose të krijoni vetë ndonjë si-
tuatë për ta bërë më aktual për nxënësit tuaj këtë ushtrim.

2.  Prezantoni mesazhet “Çfarë, Përse dhe Si”.
Pranoni se ndonjëherë nuk ka rëndësi se çfarë mesazhi pozitiv i
themi vetes për fjalët ose veprimet e dikujt, gjithsesi do të vazh-
dojmë të ndihemi të zemëruar ose të acaruar. Kërkoni shembuj se
çfarë bëjnë ndonjëherë njerëzit kur janë të zemëruar me dikë.
Shkruajini në dërrasë.

Shembuj: përdorin fjalë të pahijshme; e kritikojnë, shpërfillin ose
nuk i flasin njëri-tjetrit; bëjnë thashetheme për njëri-tjetrin; bëjnë
sherr.

Me rëndësi: Kujdesuni që shembujt e përmendur të përfshijnë
sharjet dhe fajësimet e të tjerëve. Këto trajtohen në mënyrë
specifike më pas vonë në këtë mësim. Mund t’i pyesni nxënësit
se si janë të dëmshme dhe të panevojshme në veçanti sharjet.
Kërkojuni nxënësve të tregojnë se si mund të trajtohen të njëj-
tat situata në familje apo komunitete ku komunikohet
ndryshe.

Pyetini nxënësit se çfarë ndodh zakonisht kur njerëzit veprojnë
në këto mënyra.

Shembuj: lëndohen ndjenjat dhe zemërohen njerëzit; sharjet nuk
marrin fund; ndonjëherë mosmarrëveshje të vogla çojnë në
dhunë.

Theksoni se është e rëndësishme të dish si të komunikosh në këto
situata. Fjalët konkrete që përdor kur je i mërzitur, krahas tonit
dhe qëndrimit, shpesh përcaktojnë nëse gjërat do të shkojnë më
mirë ose më keq.

Shpjegoni se na ndihmon një mesazh "Çfarë, Pse dhe Si" për t’u
treguar të tjerëve si na prekin fjalët ose veprimet e tyre dhe si do
të donim të silleshin ndryshe. Me këtë lloj mesazhi, tjetri ka më
shumë gjasë të na dëgjojë dhe ta ndryshojë sjelljen e tij ose të saj.
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Projektoni (ose afishoni) dhe lexoni diapozitivin me mesazhin
"Çfarë, Pse dhe Si" dhe fjalinë model.

MESAZHI “ÇFARË, PËRSE DHE SI”
•  ÇFARË: Thuaj cila sjellje të bezdis dhe si ndihesh.

•  PËRSE: Shpjego përse të bezdis.

•  SI: Thuaj si do të doje të sillej ndryshe personi tjetër.

Fjalia model:

ÇFARË: Kur ti (sjellja)_______________________unë ndihem

______________________________________________

PËRSE:  sepse _________________________________________

______________________________________________

SI: Do të doja (do të më pëlqente) që ti _______________

Me rëndësi: Ndonjëherë nxënësit presin shpërblim të menjë-
hershëm për veprimet e tyre të mira. Mirëpo, pasi kanë përdo-
rur një mesazh "Çfarë, Përse dhe Si", personi tjetër mund të
mos reagojë menjëherë si do të donin ata. Ndryshimi mund të
kërkojë kohë dhe durim.

3.  U kërkon nxënësve të krijojnë mesazhe “Çfarë,
Përse dhe Si”.
Ftoni disa vullnetarë të sugjerojnë mesazhe “Çfarë, Përse dhe Si”
për situatat e mëposhtme, duke përdorur tre hapat e përshkruar
më lart. Kujtojuni të përmendin sjelljet, të shpjegojnë ndjenjat e
tyre dhe të sugjerojnë alternativa pa fajësuar ose pa e poshtëruar
personin tjetër. Kërkojuni të shpjegojnë përse mesazhi mund të
çojë në zgjidhje paqësore të problemit.

Situata: Një shok të merr vazhdimisht borxh dhe harron të ta
kthejë borxhin.

Mesazh model: Kur të jap para borxh dhe ti nuk m’i kthen, aca-
rohem sepse tani nuk kam asnjë para për drekën dhe jam i uritur.
Do të doja të ma ktheje borxhin që të nesërmen e ditës kur m’i
merr paratë.
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Situata: Një shoqe flirton me një çun që të pëlqen.

Mesazh model: Kur flirton me Tomin, zemërohem sepse ti e di
që ai më pëlqen. Do të doja të mos flirtoje më me të.

Shënim: Në këtë situatë të dytë, e cila është e zakonshme te
adoleshentët, dikush i kërkoj dikujt të mos e bëjë më një sjel-
lje të cilën ai person mund të mos jetë i gatshëm ta ndryshojë.
Në këtë situatë, edhe shoqes tjetër mund t’i pëlqejë djali në
fjalë. Ky është një rast i mirë për të theksuar se komunikimi i
mirë jo gjithmonë mund të ketë rezultatin që dëshirojmë. Meg-
jithatë, mund t’i ndihmojë shokët të mbeten shokë duke i
zgjidhur mosmarrëveshjet.

4.  Diskutoni për përfitimet që sjellin këto mesazhe.
Kërkojuni nxënësve të përmendin disa përfitime që sjell përdo-
rimi i kësaj metode komunikimi. Shkruajini në dërrasë komentet
e tyre, duke u siguruar që të përfshihen edhe këto përfitime:

• Ndihmon folësit t’i përshkruajnë me sinqeritet emocionet dhe
mendimet.
• Tregon respekt për ndjenjat e të gjithëve.
• Nuk ua vë fajin të tjerëve për ndjenjat që kemi.
• Diskuton për sjelljen e personit, pa e fajësuar apo pa e sharë.
• Ofron një mënyrë për ta përmirësuar situatën.

Shpjegoni se mesazhet "Çfarë, Përse dhe Si" mund të ndihmojnë
në zgjidhjen e problemeve. Megjithatë, nuk ka asnjë garanci që
tjetri do ta ndryshojnë sjelljen e vet. Por, duke e ditur pasojën që
ka sjellja e tyre shpesh të tjerët nxiten ta ndryshojnë.

Kujdesuni të përmendni se mesazhet "Çfarë, Përse dhe Si" na
ndihmojnë më shumë në marrëdhëniet me moshatarët, kështu që
mund të jenë tepër të drejtpërdrejta për t’u përdorur me të rritu-
rit nga fëmijët dhe të rinjtë. U kërkoni nxënësve të thonë, nëse
duan, se si mund të trajtohen këto situata të njëjta në familjen ose
komunitetin ku mund të jenë të papërshtatshme mesazhet
“Çfarë, Përse dhe Si”. Si mund të ndryshohet kjo teknikë për ta
bërë më të dobishme?



15 minuta
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1.  Nxënësit ushtrohen në përdorimin e mesazheve
“Çfarë, Përse dhe Si”.
Kërkojuni nxënësve të përmendin situata tipike që shkaktojnë
probleme në mes të rinjve. Shkruajini në dërrasë.

Shembuj: një shok të lë vetëm në ndeshjen e basketbollit, dikush
të merr diçka pa të pyetur, vëllai ose motra të turpëron përpara
shokëve dhe shoqeve.

Ndajini në dyshe nxënësit dhe kërkojuni që njëri të jetë A-ja dhe
tjetri B-ja. Zgjidh një situatë nga dërrasa dhe shtoni më shumë
detaje. 

Shembull: Ke shkuar me një shok në një ndeshje basketbolli. Në
pushim, shoku largohet me shokë të tjerë dhe të lë ty vetëm, pa
të thënë se ku ka shkuar.

A-të u japin B-ve një mesazh "Çfarë, Përse dhe Si". Pastaj B-të u
shpjegojnë A-ve si do të kishin reaguar ndaj atij mesazhi. Pas
disa minutash, kërkoni vullnetarë të flasin për shembujt e tyre.
Kujdesuni që të gjitha mesazhet të përmbajnë tri pjesë dhe të mos
fajësojnë ose poshtërojnë personin tjetër. Ndihmojini nxënësit t’i
rishikojnë mesazhet e tyre, nëse është e nevojshme, për t'i bërë të
përshtatshme.

Përshkruani një shembull tjetër dhe B-të u japin A-ve mesazhin
"Çfarë, Përse dhe Si", ndërsa A-të reagojnë. Vazhdoni me të pak-
tën dy situata në mënyrë që secilit partner t’i vijë edhe një herë
radha të ushtrohet me mesazhet "Çfarë, Përse dhe Si". Kërkoni
vullnetarëve për të thënë disa nga mesazhet e tyre.

Alternativë: Kush dëshiron mund t’ia prezantojnë si skeçe të
shkurtra klasës mesazhet e tyre "Çfarë, Përse dhe Si".

2. Bëni një përmbledhje të mësimit.
Kujtojuni nxënësve se mesazhet "Çfarë, Përse dhe Si" nuk vlejnë
në çdo situatë. Për shembull, nuk është mirë të përdoren për të
kundërshtuar autoritetin e të rriturve. Por kur përdoren me bash-
këmoshatarët këto mesazhe e përqendrojnë bisedën te fjalët apo
sjelljet që na mërzitin, dhe jo te personi. Personi që e di se një sjel-
lje e veçantë e bezdis dikë tjetër mbase do të përpiqet ta ndrys-
hojë atë sjellje. Por kjo mund të kërkojë ca kohë.
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Theksoni se një pjesë e rëndësishme e mesazheve "Çfarë, Përse
dhe Si" është si e mbajmë vesh shokun. Përmendni Artin e të
dëgjuarit nga Kapitulli 2.

Me rëndësi: U thoni nxënësve se mesazhet "Çfarë, Përse dhe
Si" mund të jenë të papërshtatshme nëse dikush i kërcënon se
do t’u bëjë keq. Përpjekja për ta zgjidhur përmes bisedës
mund të mos jetë një zgjidhje e parrezikshme.

Nxitini nxënësit të kërkojnë mundësi për të ushtruar përdorimin
e mesazheve "Çfarë, Përse dhe Si" në klasë. Kujdesuni t’i mbësh-
tesni kur të ushtrohen. Shpjegoni se edhe ju do t’i përdorni këto
mesazhe për t’i treguar klasës si ndiheni.

Pyetje për ta mbyllur
• Cilat janë arsyet e përdorimit të mesazheve "Çfarë, Përse dhe
Si" kur mërzitesh me një shok ose shoqe?

• Si janë më të mira se sharjet mesazhet "Çfarë, Përse dhe Si"?

• Si mund të ndihmojnë në forcimin e miqësisë mesazhet “Çfarë,
Përse dhe Si”? Thuaja një shoku ose shoqeje.

• Si të ndihmon në fuqizimin e vetëbesimit komunikimi efektiv?

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
Kërkojuni nxënësve të shkruajnë në ditar hapat e mesazhit
“Çfarë, Përse dhe Si". Të përfshijnë një shembull për të treguar se
si përdoren hapat.

Nxënësit të shkruajnë një dialog që tregon dikë që përdor një me-
sazh “Çfarë, Përse dhe Si” për të komunikuar me një shok ose
shoqe me shpresën se do të zgjidhë një situatë problematike. U
thoni të përfshijnë reagimin e mundshëm të shoqet ose shokut.
Kjo mund të formatohet si një skenar, me një skenë, dy persona-
zhe dhe një përshkrim të emocioneve pas fjalëve.



Bilješke

  5 minutaZ B A T O J M Ë

Ndryshimet dhe sfidat
Cakto si detyrë shtëpie artikullin “Stresi në fokus”, në librin
“Ndryshimet dhe sfidat”. U thoni nxënësve t’u përgjigjen
pyetjeve dhe të vijnë në klasë të përgatitur për të diskutuar
rreth tyre brenda Kapitullit 6.

Shënime



Kapitulli 3 

Mësimi 5
DIAPOZITIV: 
MESAZHET ÇFARË, PËRSE DHE SI

MESAZHI “ÇFARË, PËRSE DHE SI”

• ÇFARË: Thuaj cila sjellje të bezdis dhe si ndihesh.

• PËRSE: Shpjego përse të bezdis.

• SI: Thuaj si do të doje të sillej ndryshe personi tjetër.

Fjalia model:

ÇFARË: Kur ti (sjellja) ________________________

unë ndihem__________________________________.

PËRSE: sepse__________________________________.

SI: Do të doja (do të më pëlqente) që ti________.
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Kapitulli 3, Provime
OBJEKTIVAT DHE ÇELËSI I PËRGJIGJEVE

Provimet e kapitullit përbëhen nga një numër fletësh pune të cilat mund të kopjohen. Secila
fletë pune teston një objektiv kryesor të kapitullit. Më poshtë jepet objektivi për secilën pjesë
të provimit të kapitullit dhe mësimi ose mësimet me të cilat ka lidhje. Janë dhënë edhe përg-
jigjet dhe informacioni për vënien e notës.

Secila pjesë provimi mund të përdoret në një sërë mënyrash:

• Si provim përpara ose pas kapitullit apo mësimit për të vlerësuar progresin e
nxënësve.
• Si provim për kapitullin për t’u vënë notë nxënësve.
• Si mjet diagnostikues për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të nxënësve
të veçantë apo të gjithë grupit.
• Si test.
• Si detyrë shtesë për në klasë ose në shtëpi.
Përveç kësaj, disa pjesë të provimeve janë të përshtatshme për t’u përdorur në aktivitet për-
sëritjeje, të menduari kritik ose të shkruari, për të plotësuar programin bazë. Shënime anash
programit mësimor tregojnë se kur dhe si mund të përdoren më mirë këto pjesë provimesh.

Lexoni “Vlerësimi dhe nota” në pjesën “Strategjitë e mësimdhënies” të Udhëzuesit të pro-
gramit “Shprehitë për adoleshencën”, për një diskutim më të plotë të provimeve të kapitujve
dhe se si t’i përdorim ato.

1.   E vërtetë: c, e, f; Jo e vërtetë: a, b, d, g, h
2.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme.

Maksimumi i përgjigjeve të sakta: 18
Numri i përgjigjeve kaluese:  14

PROVIMI A (Mësimi 1)

Objektivi: Identifikimi i një game të gjerë emocionesh të zakonshme.
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1.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme.
2 Përgjigjet mund të jenë të ndryshme.

Maksimumi i përgjigjeve të sakta: 12
Numri i përgjigjeve kaluese:  8

1.   E para: Thuaj cila sjellje të bezdis dhe si ndi-
hesh. E dyta: Thuaj përse të bezdis. E treta: Thuaj
si do të doje të sillej ndryshe personi tjetër.
2.   Përgjigjet duhet t’i përfshijnë të tri pjesët e me-
sazhit “Çfarë, Përse dhe Si”.

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  3
Numri i përgjigjeve kaluese:  3

1.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme.
2.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme.
3.   a. Njerëzit mund të thonë gjëra për të cilat më
pas do të pendohen. 
b. Mund t’ia lëndojnë ndjenjat dikujt.
c. Prishin ose shkatërrojnë një pronë a pasuri. 
d. Bëjnë sherr.
4.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme.

Maksimumi i përgjigjeve të sakta: 14
Numri i përgjigjeve kaluese:  10

PROVIMI C (MËSIMI 2. DHE 3)

Objektivi: Identifikimi i mënyrave si të ndryshohen mendimet dhe emocionet negative në
sfida pozitive.

PROVIMI E (Mësimi 4)
Objektivi: Identifikimi i mënyrave pozitive si të reagojmë ndaj zemërimit dhe emocioneve
të tjera të forta.

PROVIMI F (Mësimi 5)
Objektivi: Të përshkruhet si i përdorim mesazhet “Çfarë, Përse dhe Si” për të komunikuar
emocione të forta.
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Kapitulli 3, Provimi A, Mësimi 1.

EMRI DHE MBIEMRI: _____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Identifikimi i një game të gjerë emocionesh të zakonshme.

1.   Shkruaj “E vërtetë” ose “Jo e vërtetë”.
a.  Ndryshimi i shpeshtë i humorit është gjë e rrallë te adoleshentët. 

b. Disa njerëz nuk përjetojnë emocione.

c.  Shumica e adoleshentëve përjetojnë një gamë të gjerë emocionesh.

d.  Ndonjëherë mund të përjetosh një emocion që askush tjetër nuk e ka përjetuar kurrë. 

e.  Të përplasësh vazhdimisht këmbën përtokë mund të jetë shprehje jo verbale e emocionit.

f.   Emocionet ndikohen nga ajo që shohim, dëgjojmë dhe mendojmë.

g.  Mënyra më e mirë si t’i trajtojmë emocionet e forta është të përpiqemi t’i harrojmë.

h.  Shumica e njerëzve përjetojnë të njëjtin emocion ndaj të njëjtës situatë.

2.   Përzgjidh dy nga këto kategori: i lumtur, i frikësuar, i zemëruar ose i trish-
tuar. Shkruaji më poshtë. Pastaj, shkruaj pesë fjalë të ndryshme që përsh-
kruajnë ndjenjat e kategorie.

Kategoria: 
a.

b.

c.

d.

e.

Kategoria:
a.

b.

c.

d.

e.
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Kapitulli 3, Provimi C, Mësimi 2. dhe 3.

EMRI DHE MBIEMRI: _____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Identifikimi i mënyrave si të ndryshohen mendimet dhe emocionet negative
në sfida pozitive. Shkruaj në hapësira duke i shndërruar në pozitive mendimet, emo-
cionet dhe veprimet negative.

1.   Situata: Shoqja e ngushtë është mërzitur shumë me ty.

2.   Situata: Nuk shkon dot në kinema se prindërit kanë shumë punë dhe nuk të
çojnë dot me makinë.

MË E KEQJA
Mendimi: Nuk do të më flasë më me gojë.

Veprimi: E shmang kudo. 

MË E MIRA

Mendimi: 

Veprimi:

Emocioni: Jam e trishtuar.

Emocioni:

Emocioni:

Emocioni:

MË E KEQJA
Mendimi: Si nuk bëra një herë qejf.

Veprimi: Do ta ngre as shumë zërin e magneto-
fonit që t’i çmend fare prindërit.

MË E MIRA

Mendimi: 

Veprimi: 

Emocioni: Jam i zemëruar.

Emocioni: Ndihem agresiv. 

MË E MIRA

Emocioni:

Emocioni:



Kapitulli 3, Provimi E, Mësimi 4.

EMRI DHE MBIEMRI: _____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Identifikimi i mënyrave pozitive si të reagojmë ndaj zemërimit dhe emocio-
neve të tjera të forta. Shkruaj në hapësira duke i shndërruar në pozitive mendimet,
emocionet dhe veprimet e zemëruara.

1. Situata: Një shok të ka marrë diskun e preferuar dhe ta ka humbur pa ofruar
të ta zëvendësojë me një tjetër.

2.   Situata: Një shok i tregon dikujt tjetër një sekret që ia kishe besuar dhe për
të cilin të kishte dhënë fjalën që nuk do t’ia tregonte askujt.

3.  Shpjego katër gjëra që mund të ndodhin kur njerëzit nuk e mbajnë nën kontroll
zemërimin. 
a.

b.

c.

d.

4. Shpjego si mund të ndihmojë qasja “nga më e keqja te më e mira” të trajtosh
situatat në të cilat zemërohesh.

MË E KEQJA
Mendimi: Nuk kam për t’i dhënë më asgjë këtej e
tutje!
Veprimi: I ulërin shokut se është treguar mosko-
këçarës. 

MË E MIRA Qetësohem
Mendimi: 

Veprimi: 

Emocioni: Jam i zemëruar.

Emocioni: Jam i xhindosur.

Emocioni: 

Emocioni:

MË E KEQJA
E kam shokun me dy fytyra.

Veprimi: U tregoj të tjerëve çfarë më ka bërë
shoku, pastaj i them shokut se jam i inatosur.

MË E MIRA Qetësohem
Mendimi: 

Veprimi: 

Emocioni: Ndihem i tradhtuar.

Emocioni: Ndiej dëshirën për të marrë hak. .

Emocioni: 

Emocioni:
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Kapitulli 3, Provimi F, Mësimi 5.

EMRI DHE MBIEMRI: _____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Të përshkruhet si i përdorim mesazhet “Çfarë, Përse dhe Si” për të komuni-
kuar emocione të forta.

1. Cilat janë tri pjesët e mesazhit “Çfarë, Përse dhe Si” që shpreh emocionet e
forta?

E para: 

E dyta: 

E treta:

2. Imagjino sikur ia ke dhënë borxh xhupin një shoqeje. Kur ta kthen, xhupi
është me njollë.

Çfarë mesazhi “Çfarë, Përse dhe Si” mund t’i japësh shoqes?



BilješkeShënime



PËRMIRËSIMI I MARRËDHËNIEVE
ME MOSHATARËT

Kapitulli 4 
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Kapitulli 4, Mësimi 1.
NDËRTIMI I MIQËSIVE

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Mësimi 1 i ndihmon nxënësit të identifikojnë çfarë e bën dikë
mik dhe shok. Në to, nxënësit diskutojnë se si na e pasurojnë
jetën miqësitë dhe se çfarë cilësish pozitive mund të ofrojnë ata
vetë si shokë.

Qëllimi i mësimit
Eksplorimi i miqësisë dhe identifikimi i cilësive të një shoku.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të identifikojë karakteristikat e një shoku të adhurueshëm; dhe

2. të identifikojë cilësitë me të cilat kontribuon ai vetë në miqësi.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
—Përmirësimi i marrëdhënieve me moshatarët, hyrje
—Aktiviteti i fillimit

• Pesë shirita letre për mbështjellje (mundësisht me ngjyra), se-
cila një deri një metër e gjysmë i gjatë.
• Lapostila me ngjyra që dallohen qartë në letrën për mbështjel-
lje, nga një për nxënës.

Fakultative: Magnetofon me kaseta

1. Përzgjidhni një këngë ose poezi për miqësinë.
2. Shkruajini këto etiketa në dy tabakë të veçantë letre: Mik, I njohur.
3. Vizatoni siluetën e një njeriu në secilën tabak të letrës për
mbështjellje (shih PRAKTIKOJMË).



  5 minuta

10 minuta
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Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në dërrasë qëllimin e mësimit.
Qëllimi i mësimit: Eksplorimi i miqësisë dhe identifikimi i ci-
lësive të një shoku.

Në vend të një citati, fillojeni mësimin e sotshëm duke lexuar
një poezi apo duke dëgjuar në magnetofon një këngë për mi-
qësinë. Pyetini nxënësit se çfarë kuptimi nxjerrin nga kënga
ose poezia. Pas njëfarë diskutimi, shpjegoni se në këtë kapitull
do të mësoni dhe diskutoni për cilësitë e miqësisë.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Nxënësit identifikojnë dallimet midis shokut dhe të
njohurit.
Afisho dy tabakët e letrës. Kërkojuni nxënësve të punojnë me një part-
ner për të shkruar një përkufizim për secilën kategori. Pyetini për për-
kufizimet dhe shkruajini në tabakët e letrës. Përfshini sa më poshtë:

Shok
Dikush të cilin e njohim mirë dhe me të cilin shpesh bëjmë gjëra.
Dikush me të cilin kemi vlera dhe interesa të përbashkëta.

I njohur
Dikush me të cilin takohemi nëpër aktivitete ose në klasë dhe të
cilin mund ta njohim vetëm si emër. Ose dikush të cilin nuk e njo-
him shumë mirë por vlerat dhe idetë e të cilit duket se bien ndesh
me të tonat.

Shënim: Gjatë diskutimit të këtyre termave, nxënësit mund të
përmendin një “shok” që ka motive të dyshimta për miqësinë ose
një të njohur të cilin mund t’u duhet ta mbajnë larg. Ndihmojini
nxënësit të kuptojnë kompleksitetin e marrëdhënieve dhe të
zgjedhin miqësi të shëndetshme.

Kur nxënësit t'i kuptojnë dallimet, u kërkoni të sugjerojnë fjalë dhe
fraza që mund të përshkruajnë secilën kategori. Shkruajini përgjig-
jet e tyre në tabakun e duhur të letrës.

Shembuj:

Shok: një njeri që të bëhet si vëlla, që kujdeset për ty, që është me
këmbë në tokë, të gjendet gjithmonë pranë, të mban vesh dhe nuk
merret me drogë

FJALOR

i njohur: një njeri të
cilin e njeh shumë pak
i adhurueshëm: që me-
riton respekt dhe vlerë-
sim



25 minuta

K R I J O J M Ë  L I D H J E

I njohur: miqësor, njeri me të cilin ndonjëherë shkëmben ndonjë
muhabet, të rri larg, mund të dojë të njihet më mirë me ty.

2.  Nxënësit identifikojnë mënyrat si zhvillohen mar-
rëdhëniet.
Pyetini nxënësit si mund të bëhet shok me ty dikush që e ke
thjesht të njohur.

Shembuj: Arrin ta njohësh më mirë; bën diçka të mirë për ty; të
jepet rasti ta ndihmosh; ai ose ajo e ndryshon sjelljen e vet nega-
tive.

Pastaj pyesni se si një shok mund të bëhet dikush të cilin nuk do
ta kesh më si shok.

Shembuj: “Shoku” mund të thotë ose të bëjë diçka të keqe, t'u
tregojë të tjerëve një sekretin tënd ose të të kritikojë faqe të tje-
rëve.

Kujtojuni nxënësve se për shkak të ndryshimeve sociale që po
përjetojnë, ka shumë rëndësi të pranuarit nga të tjerët dhe të kri-
juarit e marrëdhënieve të ngushta. Edhe pse familja është ende
qendra e jetës së tyre, shumë të rinj fillojnë të mbështeten edhe te
shokët. Në këtë kapitull, nxënësit do të flasin se si zhvillohen mi-
qësitë që do t’ua pasurojnë jetën dhe sesi të shmangen marrëdhë-
niet që nuk janë të shëndetshme ose mund t’i fusin në telashe.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit “krijojnë një shok” që shfaq cilësi të ad-
hurueshme.*
Ndajeni klasën në grupe me nga pesë ose gjashtë nxënës. Jepini
secilit grup një tabak letre për mbështjellje me siluetën e një trupi
njeriu të vizatuar me një vijë të trashë dhe shumë të dukshme.
Udhëzojini nxënësit të qëndrojnë rreth "trupit" në mënyrë që të
gjithë të mund të shkruajnë në të në të njëjtën kohë.

Pyetini nxënësit se çfarë i mungon këtij personi. Personit i mun-
gon gjithçka—tiparet, veshja, duart—të cilat duhet t’i shtojnë
nxënësit, për të ndërtuar kështu një shok. Theksoni se ky "shok"
ka cilësi të adhurueshme. Sigurohuni që të gjithë nxënësit ta kup-
tojnë fjalën “e adhurueshme”.148
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P R A K T I K O J M Ë

Për çdo element shtesë që vizatohet mbi këtë "shok", nxënësit 

duhet të shtojnë edhe fjalë që shpjegojnë se si është cilësi e adhu-
rueshme ky element i shtuar. Theksoni se çdo anëtar grupi 

duhet të marrë pjesë në krijimin e shokut të ri. Demonstrojeni
këtë në një trup që e skiconi ju vetë në dërrasë.

Shembuj:
Vizatoni sytë në siluetën e trupit. Pyesni: "Si i përdor sytë një
njeri i adhurueshëm?" Përgjigje të mundshme: Për të shprehur
ndjenjat ose për të parë miqtë. (Shkruajini këto fjalë, duke i lid-
hur me një vizë me sytë.)

Shtoni një zemër. Pyesni: “Si e përdor zemrën një njeri i adhu-
rueshëm?” Përgjigje të mundshme: Për t'u kujdesur për të tjerët
ose për të treguar dashuri. (Shkruajini këto fjalë, duke i lidhur
me një vizë me zemrën.)

Shënim: Shëtisni nëpër klasë, për të vëzhguar si po punojnë
nxënësit. Jepuni ndonjë këshillë nxënësve nëse janë të hutuar.
Mund t’u kujtojuni që njeriu ka supe (me të cilat mbajnë sho-
kun) dhe duar (që ia zgjasin shokut). U thoni grupeve t’u
shtojnë shokëve rroba ose aksesorë. Ky aktivitet argëtues
shpesh ka rezultate befasuese.

Kur të kenë mbetur rreth tetë minuta deri në fund të orës së më-
simit, u thoni grupeve të mos u shtojnë më gjë shokëve dhe t’u
vënë një emër. Afishojeni në klasë secilin “shok” dhe i kërkoni
grupit t’ia prezantojë klasës, duke theksuar cilësitë e admi-
rueshme.

2.  Bëni një përmbledhje të aktivitetit.
Pyetini nxënësit nëse mendojnë se ka edhe gjëra të tjera për të
diskutuar për miqësisë. Informojini se ky është vetëm fillimi!
Deri tani ata kanë sqaruar dallimin midis shokëve dhe të njo-
hurve. Ata kanë filluar të identifikojnë edhe disa cilësi të admi-
rueshme te një shok. Do të ketë edhe më shumë gjëra për t’u parë
dhe eksploruar në lidhje me miqësinë në këtë kapitull.

Pyetje për ta mbyllur
• Mendoni arsyet përse të gjithë kemi nevojë për miq e shokë.
Thuaja një shoku ose shoqeje dy ose më shumë arsye.
• Çfarë vlere ka të kuptuarit nëse dikush është shok apo thjesht i
njohur?
• Çfarë vlere ka të kemi shokë të cilët i adhurojmë?



Bilješke

  5 minutaZ B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
Kërkojuni nxënësve të shkruajnë përkufizimet e tyre për miqë-
sinë. Këtë mund ta bëjnë në formën e një letre drejtuar një shoku,
një poezi, një paragraf ose një përkufizim fjale në fjalor.

Ndryshimet dhe sfidat
U kërkoni nxënësve të lexojnë Hyrjen e Kapitullit 4 “Përmirësimi
i marrëdhënieve me bashkëmoshatarët” dhe të bëjnë aktivitetin
“Për fillim” në librin e nxënësit.

*Përshtatur nga një aktivitet i hartuar nga Cathryn Berger Kaye dhe
Megan Swezey Fogarty, për Fondacionin e të Drejtave Kushtetuese.
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Shënime



BilješkeShënime
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Kapitulli 4, Mësimi 2.
PËRZGJEDHJA E SHOKËVE

Citati i
ditës

“Askush nuk i
sheh lulet,në fakt
lulja është shumë

e vogël dhe ne
nuk kemi kohë,e

të shohësh kërkon
kohë, ashtu siç  
kërkon kohë të

pasurit e shokëve
dhe miqve. ”

Geor gia O’ Keeffe

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Në këtë mësim, nxënësit do të shqyrtojë arsyet përse krijojmë
marrëdhënie mbështetëse dhe dashamirëse. Ky aktivitet i ndih-
mon nxënësit të kuptojnë rëndësinë e përzgjedhjes me mençuri të
shokëve dhe e të kuptuarit të përgjegjësisë që shoqëron krijimin e
marrëdhënieve.

Qëllimi i mësimit
Shqyrtimi i arsyeve të miqësisë dhe mësimi i mënyrave si t’i për-
mirësojmë ose të tërhiqemi nga marrëdhëniet që nuk janë pozi-
tive dhe reciprokisht mbështetëse.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
1. të analizojë arsyet përse bëhen shokë njerëzit;
2. të kuptojë që marrëdhëniet mbështeten në respekt reciprok; dhe
3. të identifikojë mënyrat si të përmirësojë ose ndryshojë marrëd-
hëniet me moshatarët.

Materilet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
• Fleta e punës “Të vështrojmë miqësitë”
• Dy fije spangoje ose fill afërsisht dy metra
•  Gërshërë



15 minuta

  5 minuta
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Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Shqyrtimi i arsyeve të miqësisë dhe mësimi
i mënyrave si t’i përmirësojmë ose të tërhiqemi nga marrëdhë-
niet që nuk janë pozitive dhe reciprokisht mbështetëse.

Citati: Askush nuk i sheh lulet, në fakt lulja është shumë e
vogël dhe ne nuk kemi kohë, e të shohësh kërkon kohë, ashtu
siç kërkon kohë të pasurit e shokëve dhe miqve.

Georgia O’Keeffe, piktore

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se çfarë kuptimi ka ky
citat, sipas mendimit të tyre. Autorja e krahason lulen me miqë-
sinë. Cilat janë ngjashmëritë? Diskutoni përse koha ka kaq
shumë rëndësi për ta vështruar vërtet një send dhe si lidhet kjo
me miqësisë.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Nxënësit sqarojnë dallimin midis miqësive që i
forcojnë ose dobësojnë.
Kujtojini nxënësve se në mësimet e mëparshme kanë diskutuar
për rëndësinë e të qenit i hapur për miqësi të reja. Sot do të shi-
kojnë arsyet përse përfshihemi në marrëdhënie dhe si të zgjed-
him ato marrëdhënie që janë të bazuara në respektin e ndërsjellë.

Shkruajini në dërrasë titujt e mëposhtëm. Jepni disa shembuj për
secilën listë dhe pyetini nxënësit kush dëshiron të shtojë shembuj
të tjerë me dëshirë.

Miqësia pozitive
• Më bën të ndihem mirë me veten.
• Na pëlqen personaliteti i njëri-tjetrit.
• Na pëlqen t'i bëjmë bashkë mësimet.
• E nxisim njëri-tjetrin të japim maksimumin.
• Më pëlqen si ndihem kur jemi bashkë.

Miqësitë negative
• Kemi interesa negative të ngjashme.
• Duam që edhe të tjerët të marrin pjesë në aktivitetet negative
për t’i bërë të pranueshme këto.
• Ndihem keq me veten.
• Dua të më shohin të shoqëruar me dikë që ka nam ose pasuri.

2.  Si të shmangen aktivitetet negative me bashkë-
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K R I J O J M Ë  L I D H J E

moshatarët.
Kujtojuni nxënësve kartat me pyetjen “A do të sjellë telashe?” që
morën kur po ushtroheshin me hapat e vendimmarrjes. Shpje-
goni se kur nuk janë të sigurt në lidhje me aktivitetet që ua sugje-
ron një shok ose në lidhje me marrëdhënien në përgjithësi,
nxënësit  mund t’i bëjnë vetes të njëjtat pyetje:

• A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës 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
rëndësishëm?
• A është vendim i gabuar? (A do të pendohem më pas?)
• A do të kisha qenë i lënduar ose i palumtur unë nëse dikush
tjetër do të ma bënte atë gjë mua?

Shpjegoni se nëse i përgjigjen "po" ndonjërës prej këtyre pyetjeve,
aktiviteti ose marrëdhënia mund të jetë negative dhe t’i fusë në
telashe. Kërkojini klasës të sugjerojë mënyra se si mund të rea-
gojë dikush kur një shok fillon të sugjerojë ose të marrë pjesë në
aktivitete që mund të sjellin telashe. Shkruajini në dërrasë idetë e
tyre. Nxitni përgjigje të tilla si:

• I thua se ke merak për aktivitetet në të cilat merr pjesë ose sug-
jeron ai ose ajo.
• E nxit tjetrin të marrë pjesë bashkë me ty në aktivitete pozitive.
• Nëse kjo përpjekje nuk ka sukses, shoqërohesh më pak me këtë
person.
• Nëse nuk gjendet asnjë zgjidhje, i jep fund marrëdhënies.

3. Diskutimi i rëndësisë që ka ta zgjedhësh shokun
në bazë të respektit të ndërsjellë.
Pyetini nxënësit përse duhet të kërkojnë marrëdhënie që i rrisin
pozitivisht të dy personat, pra miqësi me respekt reciprok.

Shembuj: këto miqësi janë më shumë të këndshme, mund të fla-
sim për çështje dhe ndjenja të rëndësishme, na vjen mirë kur di-
kush na do të mirën dhe na qëndron pranë, na ndihmon të
tregojmë më të mirën.
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4.  Përsëritja e përgjegjësive që shoqërojnë krijimin e
shoqërive të reja, të qenit i respektueshëm dhe
ndryshimin ose përfundimin e një miqësie.
Shpjegoni se do të demonstroni llojet e lidhjeve që krijohen në
miqësi. Për këtë ju duhen katër vullnetarë.

Lidhja nr.1.
Jepja një vullnetari fundin e njërës fije. Shpjegoni se ky person
bëhet shok me një person tjetër. Kërkoni që një vullnetar i dytë të
mbajë anën tjetër të fillit dhe "endni" një lidhje me këta dy per-
sona duke përshkruar se si rritet miqësia me kalimin e kohës, si
shokët ndihmojnë njëri-tjetrin, si festojnë ditëlindjet dhe ngjarje
të veçanta së bashku e kështu me radhë. Theksoni se kjo miqësi
është e bazuar në respekt dhe vlerësim të ndërsjellë. Ato “enden”
së bashku.

Lidhja nr.2.
Përsëriteni këtë "endje" me dy vullnetarë të tjerë, të cilët nuk janë
aq të suksesshëm në marrëdhënien e tyre, sepse mes tyre ka disa
ngacmime dhe tallje dhe njëri prej tyre dëshiron të marrë pjesë në
aktivitete problematike. Shtjellojeni këtë temë për të treguar si
janë endur së bashku këta dy njerëz.

Kujdesuni që klasa ta kuptojë se në të dy rastet, ka një lidhje e
cila mund të shkaktojë vështirësi në ndryshimin ose përfundimin
e marrëdhënies.

Drejtojeni vëmendjen te Lidhja nr.1. Thoni se një shok është lar-
guar nga tjetri për shkak se ndryshojnë interesat. Ky shok dëshi-
ron të kalojë më pak kohë së bashku. Ngre dorën lart për t’ia
treguar gërshërët klasës. Pyetini nxënësit se cila është mënyra më
e mirë për ta bërë ndryshimin. A do të ishte mirë që thjesht ta
prisnit fijen dhe ta linit tjetrin të largohej? Çfarë do t’i ndodhte
personit tjetër? Cila është përgjegjësia e dikujt kundrejt tjetrit në
një marrëdhënie ku ka respekt? Si mund të bëhet ndryshimi po-
zitiv? Kërkojuni nxënësve të japin sugjerime dhe pastaj u thoni
dy shokëve të zgjedhin sugjerimin që u pëlqen. Mund ta demon-
strojnë vendimin e tyre duke përdorur fijen dhe gërshërën për ta
vënë në jetë ndryshimin.
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Kthejuni Lidhjes nr.2. Në këtë rast një person do të ndërpresë mi-
qësinë sepse duket sikur do ketë telashe. Cila është përgjegjësia
këtu? Pas njëfarë diskutimi, u thoni nxënësve të sugjerojnë ve-
prime që është mirë të ndërmarrë ky person për t'i dhënë fund
marrëdhënies. A kanë gjë në dorë në këtë situatë këta dy njerëz?
Shoku që tërhiqet mund të përdorë fijen dhe gërshërën për ta
vënë në jetë këtë ndryshim.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit plotësojnë fletën e punës 
“Të vështrojmë miqësitë”.
Nxënësit e hapin librin e tyre në fletën e punës “Të vështrojmë
miqësitë”. Jepni një ose dy shembuj të mënyrave se si plotësohet
kjo fletë pune.

Përse njerëzit zgjedhin shokë të cilët i fuqizojnë
Luajnë të dy futboll
Kanë të njëjtin lloj humori
Gjëra të cilat i bëjnë së bashku shokët pozitivë
Luajnë futboll
Shohin filma argëtues

Përse njerëzit zgjedhin shokë të cilët i dobësojnë
Të dyve nuk u pëlqen shkolla

Gjëra të cilat i bëjnë së bashku shokët negativë:
Lënë orën e mësimit
Tallen me ata që mësojnë

Si të largohemi nga kjo miqësi: Shpjego se dëshiron të arrish re-
zultate më të mira në shkollë dhe nuk do ta lësh më orën e mësimit.

Jepuni dhjetë minuta nxënësve, që të punojnë në dyshe ose
vetëm për të shkruar sa më shumë përgjigje për secilën kategori.
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Përgjigjet mund të mbështeten në përvojat e nxënësve ose në si-
tuata të zakonshme me të cilat përballen bashkëmoshatarët e
tyre. Ndihmojini sipas nevojës.

2.  Nxënësit diskutojnë për përgjigjet.
Jepini fund aktivitetit individual ose në dyshe dhe kërkoni vull-
netarë që të tregojnë disa nga përgjigjet që kanë shkruar në fletën
e punës. Kur nxënësit përmendin aktivitetet e një miqësie nega-
tive, pyetini se cilat pyetje nga karta “A do të sjellë telashe?”
mund ta ndihmojnë dikë të shmanget nga këto situata.

3.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Kujtojuni nxënësve se miqësitë na japin mbështetjen që na nevo-
jitet për të pasur një jetë të shëndetshme dhe të këndshme. Të
gjithë ne mund të gjejmë miqësi që bazohen në respekt reciprok
dhe aktivitete që na fuqizojnë.

Pyetje për ta mbyllur
• Cilat janë arsyet më të rëndësishme për të pasur marrëdhënie
me respekt reciprok? (Kërkoni disa përgjigje, duke pranuar se "e
rëndësishme" ndryshon nga personi në person.)

• Kthejuni përsëri citatit me të cilën u hap mësimi. Pyesni: "Kur
një miqësi krijohet me kohë dhe kujdes, në çfarë mënyre mund ta
vlerësojmë atë që rritet?" (Kujtojuni nxënësve se të thuash fjalë të
mira për njëri-tjetrin është një mënyrë se si tregohet respekti i
ndërsjellë.)
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Shkrimi në ditar
U thoni nxënësve të mendojnë për një miqësi që do të donin ta
forconin. U kërkoni të shkruajnë dy ose tri gjëra që mund të
bëjnë për ta përmirësuar miqësinë, pa e thënë emrin e personin.
Nxitini t’i provojnë disa nga idetë e tyre me këtë shok.

Njoftime për të gjetur shokë
Për Mësimin 3, kërkojini secilit nxënës të krijojë një njoftim me të
cilin kërkon një shok, ku shpjegon cilësitë personale, interesat,
hobit dhe aktivitetet që do të kërkonin në një marrëdhënie të kë-
naqshme dhe të respektueshme me një shok të ri.

Shembull:
KËRKOJ NJË SHOK.  Të ketë humor, t’i pëlqejë kuzhina meksi-
kane, muzika rok dhe lojërat kompjuterike. T’i pëlqejnë aventu-
rat dhe futbolli.

Në këtë njoftime tani ata do të përmendin cilësitë pozitive që kër-
kojnë ata te shokët.

Shënime
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Kapitulli 4, Mësimi 3.
PRESIONI: I BRENDSHËM DHE I JASHTËM

Citati i
ditës
“Nëse vendos të
kërkosh shokë,do
të kuptosh se mezi
i gjen. Kur vendos
të jesh vetë shok,
do të shohësh se
mund t’i gjesh
ngado. ”
Zig  Ziglar 

Ky mësim do t’i ndihmojë nxënësit të identifikojnë mesazhet që
i thonë vetes. Shpesh adoleshentët kujtojnë se është presioni i
bashkëmoshatarëve ai që i shtyn të dorëzohen dhe të veprojnë
në mënyra të dëmshme për ata vetë dhe për të tjerët. Në të vër-
tetë, një pjesë e madhe e presionit që ndiejnë adoleshentët dhe,
madje edhe të rriturit, vjen nga ajo që i themi vetes. Një vetëdije-
sim më i madh për këto presione të brendshme dhe të ushtruarit
në trajtimin e tyre do t’i ndihmojë nxënësit të veprojnë në më-
nyra më të përgjegjshme dhe të shëndetshme.

Qëllimi i mësimit
Të ndërgjegjësohemi për “presionin e brendshëm” dhe të ush-
trohemi në përdorimin e mesazheve të brendshme konstruktive.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
1. të përkufizojë mesazhet e brendshme dhe të japë shembuj;
2. të identifikojë situatat ku mund të ketë presion të brendshëm; dhe
3. të mësojë dhe ushtrojë mënyra si t’i rezistojë presionit të
madh të brendshëm.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
• Fleta e punës “Situatat e presionit të brendshëm”
• Njoftimet “Kërkoj shok” (detyrë shtëpie nga Mësimi 2)
Përgatisni dy tabela: “Mesazhi i brendshëm konstruktiv” dhe
“Mesazhi i brendshëm destruktiv”.

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M
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FJALOR

konstruktiv: 
të nxisësh përmirësi-
min ose zhvillimin

destruktiv: ke tenden-
cën për të zhbërë, pris-
hur ose shkatërruar

mesazhe të
brendshme:
gjëra që ia themi vetes

presion i brendshëm:
gjëra që ia themi vetes
të cilat na bëjnë të
ndiejmë pështjellim ose
ankth

jashtë natyrës: 
të sillesh në një mënyrë
që bie ndesh me besi-
met dhe vlerat e tua

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe cita-
tin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të ndërgjegjësohemi për “presionin e brendshëm” dhe
të ushtrohemi në përdorimin e mesazheve të brendshme konstruktive.
Citati: Kur vendos të kërkosh shokë, do të kuptosh se mezi i gjen. Kur
vendos të jesh vetë shok, do të shohësh se mund t’i gjesh ngado. 

—Zig Ziglar, shkrimtar dhe lektor
Fillojeni mësimin duke u kërkuar nxënësve të lexojnë me dëshirë njoftimet
“Kërkoj shok” që kanë krijuar si detyrë shtëpie. Diskutoni për llojet e sho-
këve që po kërkojnë nxënësit. Pastaj afishojini njoftimet “Kërkoj shok” në
mënyrë që t’i lexojnë dhe t’u përgjigjen të gjithë. U kërkoni nxënësve të
diskutojnë për citatin në lidhje me dy njoftimet që kanë krijuar. Pyetini:
“Si ka mundësi që mënyra më e mirë për të tërhequr shokë të mirë është
duke qenë vetë një shok? Çfarë e bën njohjen me dikë të shndërrohet në
miqësi?”

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Përkufizimi i mesazheve të brendshme.
Kthejuni përsëri citatit. Pyetini nxënësit nëse disa prej tyre men-
dojnë se u duhet "ta blejnë" miqësinë ose të bëhen pjesë e ndonjë
grupi duke vepruar në një mënyrë të caktuar ose duke bërë gjëra
që zakonisht nuk i bën. Pas njëfarë diskutimi, theksoni se të rinjtë
shpesh mendojnë se presioni i bashkëmoshatarëve i shtyn të bëjnë
gjëra që janë të dëmshme. Si pasojë e presionit të bashkëmoshata-
rëve, dikush mund të sillet jashtë natyrës së tij, pra në kundërsh-
tim me bindjet dhe vlerat e vërteta që ka. Mirëpo ndonjëherë e
vëmë veten nën presion duke menduar, për shembull: "Nëse nuk
e bëj këtë gjë, askush nuk do të më donte", ose "Më mirë të veproj
kështu për të treguar se jam pjesë e grupit." Ky quhet mesazh i
brendshëm. Ky presion quhet presion i brendshëm.

U thoni nxënësve se njerëzit shpesh i japin vetes mesazhe të
brendshëm konstruktive dhe të dobishme. Por sa herë që me-
sazhi ndërhyn në aftësinë për të marrë vendime të mira, ky pre-
sion i brendshëm lipset të vlerësohet.

2.  Nxënësit sugjerojnë mesazhe të brendshme kon-
struktive dhe destruktive.
Shkruani në dërrasë “Mesazhe të brendshme konstruktive” dhe
“Mesazhe të brendshme destruktive”. Ndihmojini nxënësit të
përkufizojnë “konstruktive” dhe “destruktive”. Kujtojuni nxënë-
sve se një nga detyrat që kanë në rrugën e  adoleshencës është të
ndjekin sjellje që i ndihmojnë të bëhen njerëz sa më të mirë. 
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Kërkojuni të shpjegojnë si kanë të bëjnë me miqësinë mesazhet
konstruktive dhe destruktive. Nëse është e nevojshme, jepni këta
shembuj:

Mesazhe të brendshme destruktive
• Po ta zemëroj shokun, mund të përfundoj të mos kem asnjë shok.
• Shoku im zakonisht nuk sillet kaq keq, kështu që kjo është në regull.
• Të gjitha do t'i bëj, vetëm të më pranojnë shokët.
• Të gjithë e bëjnë, kështu që nuk mund të jetë gjë e keqe.
• Nëse nuk e bëj këtë gjë, shoqet do të kujtojnë se jam .

Mesazhe të brendshme konstruktive
• Nëse më duhet ta bëj këtë për të qenë shoqja e kësaj vajze, më
mirë të gjej një shoqe tjetër.
• Nuk do të jem shoku i dikujt që e bën këtë gjë.
• I marr vetë vendimet e mia.
• Kam gjëra më të rëndësishme për të bërë se të dëmtoj veten e të
tjerët.
• Shoqja e vërtetë nuk të kërcënon kështu.

Mund të për-
dorni Provimin E
të Kapitullit 4 si

detyrë shtëpie për për-
sëritje.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit plotësojnë në grupe fletën e punës “Si-
tuatat e presionit të brendshëm”.
Ndajini nxënësit në grupe me tre ose katër vetë, me shpërndarje
të barabartë të shprehive. Nxënësit e hapin librin në fletën e
punës “Situatat e presionit të brendshëm”. I kërkoni klasës të sug-
jerojë situata që shpesh çojnë në presion të brendshëm destruktiv. 

Shkruajini në dërrasë në mënyrë që nxënësit të zgjedhur nga to,
për të punuar në fletën e punës. Përdorni shembujt më poshtë
për të treguar si plotësohet fleta e punës. Pastaj jepuni grupeve
rreth dhjetë minuta për të zgjedhur dy situata dhe për të plotë-
suar fletën e punës.

Situata:
I ke premtuar vetes se do të mësosh dy orë për provimin e mate-
matikës që ke nesër, por të merr në telefon një shoqe e cila të
thotë të dilni të luani.
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Shembuj të mesazheve të brendshme destruktive:
• Shoqja ime nuk po mëson, kështu që as unë nuk do të mësoj.
• Nuk është ndonjë provim i rëndësishëm, kështu që nuk kam
nevojë të mësoj.
• Bërja e mësimeve është humbje kohe. Pastaj, mua nuk më
hyjnë fare në kokë.
• Edhe këta prindërit, shumë kërkojnë nga unë.

Shembuj të mesazheve të brendshme konstruktive:

• Shoqja mund të mos e vrasë shumë mendjen për notën në ma-
tematikë, por unë dua notë të mirë.
• Një notë e mirë në këtë provim do të ma rrisë mesataren.
• Do të dal më mirë në provim nëse studioj, edhe sikur të mos i
bëj dot disa problema.
• Nuk dua t’i zhgënjej prindërit.

2.  Grupet i prezantojnë situatat para klasës.
Kërkojuni grupeve t’i thonë klasës një ose dy shembuj. Kërkojuni
anëtarëve të mbajnë lart tabelat “Mesazh i brendshëm konstruk-
tiv” ose “Mesazh i brendshëm destruktiv” ndërkohë që lexojnë
mesazhet. Kërkojuni grupeve të tjera të sugjerojnë mesazhe të
tjera konstruktive të brendshme për çdo situatë.

3.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Pyetini nxënësit se si mund të kemi marrëdhënie më të mira me
shokët kur e dimë dallimin midis mesazheve të brendshme kon-
struktive dhe mesazheve të brendshme destruktive. Theksoni se
vetëdijesimi për mesazhet e brendshme i ndihmon nxënësit t’u
kushtojnë vëmendje mesazheve pozitive dhe të luftojnë mesaz-
het destruktive. Në këtë mënyrë, do të jenë më në gjendje të
shmangin sjellje të dëmshme dhe destruktive.

Pyetje për ta mbyllur
• Cili mendoni se është zakonisht më i fortë për dikë në moshën
tuaj: presioni i brendshëm apo ai i jashtëm? (U thoni nxënësve t’i
shpjegojnë përgjigjet e tyre.)
• Cilat janë disa arsye përse është e rëndësishme të dish si të njo-
hësh dhe të luftosh presionin e brendshëm negativ?
• Çfarë keni mësuar sot që do t’ju ndihmojë të luftoni presionet e
brendshme destruktive?
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Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
U kërkoni nxënësve të përshkruajnë një situatë në shkollë ku
mund të tundohen të dorëzohen përpara presionit të brendshëm
negativ. Kërkojuni të shkruajnë së paku një mesazh pozitiv që
mund t’i japin vetes për t'i rezistuar këtij tundimi.

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
Kërkojuni nxënësve të bashkëbisedojnë me një prind ose një per-
son të rritur që e admirojnë duke e pyetur: "Çfarë i thua vetes kur
tundohesh të bësh diçka që nuk duhet ta bësh? Me një fjalë, çfarë
mesazhesh i jep vetes që të mos bësh gjëra destruktive?"

U kërkoni nxënësve të shkruajnë një paragraf ku të përshkruajnë
atë që kanë mësuar në këtë bashkëbisedim në lidhje me mesazhet
e brendshme konstruktive. Kërkojuni t’ua tregojnë paragrafët
njerëzve me të cilët biseduan para se t'i sjellin në mësim.

163

Shënime
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Kapitulli 4, Mësimi 4.
KËRKO INFORMACION: 
TRE HAPAT PËR T’I DALË ZOT VETES

Citati i
ditës

“ Sa i zgjuar është
tjetri kuptohet
prej përgjigjeve
që jep. Sa i men-
çur është kupto-
het prej pyetjeve

që bën. ”
Naguib Mahfouz 

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Në këtë mësim nxënësit mësojnë tre hapa që ofrojnë një mënyrë
të strukturuar për të kuptuar se çfarë do të thotë një situatë dhe
pastaj për të shmangur aktivitete të dëmshme apo destruktive.

Shënim: Nëse dëshironi, mund ta ndani në dy orë këtë mësim.
Nëse është e mundur, ftoni një prind, mësues apo të rritur të
tjetër t’ju ndihmojë të luani role negative kur nxënësit të ush-
trohen në përdorimin e teknikës “Kërko informacion”.

Qëllimi i mësimit
Mësimi dhe ushtrimi i tre hapave për t’i dalë zot vetes përpara
presionit negativ të bashkëmoshatarëve.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të përshkruajë tre hapat për ta identifikuar presionin negative
të bashkëmoshatarëve dhe për t’i dalë zot vetes;
2. të shpjegojë si dhe kur mund të ndihmojnë këta hapa; dhe
3. të ushtrohet në përdorimin e hapave.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
• Fleta e punës “Kërko informacion”
• Fleta e punës “Përdorimi i metodës me tre hapa”
• Artikulli “Si të vendosësh të jesh shoku që do të doje vetë”
•  Tabak letre
• Lapostila

Fakultative: Pajisje videoregjistrimi

Përgatisni një diagram në tabak letre me metodën me tre hapa:

1 Pyet

2 Dili zot vetes

3  Mësoi mundësitë pozitive
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Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Mësimi dhe ushtrimi i tre hapave për t’i
dalë zot vetes përpara presionit negativ të bashkëmoshatarëve.

Citati: Sa i zgjuar është tjetri kuptohet prej përgjigjeve që jep.
Sa i mençur është kuptohet prej pyetjeve që bën.

Naguib Mahfouz, 
fitues i çmimit Nobel në letërsi në vitin 1988

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se çfarë kuptimi ka ky
citat, sipas mendimit të tyre. Çfarë është e rëndësishme në lidhje
me bërjen e pyetjeve? Si mund të jetë me dobi bërja e pyetjeve
kur shokët na kërkojnë të bëjnë diçka me ta? Pas njëfarë disku-
timi, theksoni se ndonjëherë kemi nevojë të verifikojmë ato që na
sugjerojnë të tjerët duke bërë pyetje.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Prezantoni konceptin e presionit të jashtëm.
Kujtojuni nxënësve se në mësimin e fundit u fokusuan në identi-
fikimin e presioneve të brendshme. Sot do të shikojnë një lloj pre-
sioni të jashtëm: presioni nga moshatarët.

Kërkojuni nxënësve shembuj të aktiviteteve pozitive që mund të
sugjerojnë bashkëmoshatarët.

Shembuj: t’i bëjnë mësimet bashkë, të ndihmojnë dikë, të futen
në një rreth jashtëshkollor ose në një ekip sportiv.

Pastaj kërkojuni shembuj të aktiviteteve negative.

Shembuj: të lësh orët e mësimit, të shkatërrosh pronën, të shke-
lësh rregullat

Kujtojini klasës se në një mësim të mëparshëm nxënësit kanë
parë se si grupet e shoqërive në shkollë nganjëherë ushtrojnë
presion mbi anëtarët e tyre që këta të jenë njësoj, pra që të bëjnë
gjëra njësoj si të tjerët në grup. Pyetini nëse ky është presion kon-
struktiv apo destruktiv.

Shënim: Mbani parasysh se grupet e shoqërive në shkollë nuk
janë njësoj të gjitha dhe lloji i presionit shpesh varet nëse
grupi i pranon dallimet individuale apo insiston që të gjithë të
veshin një markë të caktuar veshjeje, për shembull.

FJALOR
presion i jashtëm:
presioni nga mos-

hatarët dhe nga persona
të tjerë
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Theksoni se ndonjëherë ka shokë që na kërkojnë të bëjmë gjëra
bashkë me ta. Por nëse dikush të thotë: "Rrimë në shkollë mbas
mësimit sot", ky person mund të dojë të bëjë stërvitje duke vra-
puar diçka më shumë, por mund të dojë edhe të bëjë rrëmujë në
shkollë. Nuk është mirë të themi "Po" pa e ditur se çfarë ka në
mendje.

Shpjegoni se sot dhe në mësimin tjetër, nxënësit do të mësojnë
dhe ushtrojnë tre hapa që do t’i ndihmojnë të vendosin nëse
duhet ose jo ta pranojnë sugjerimin e një shoku.

2.  Shpjegoni tre hapat e metodës.
U thoni nxënësve t’ju ndjekin në fletën e punës “Kërko informa-
cion” 

ndërkohë që ju i shpjegoni hapat në tabelën që keni përgatitur:

1-Pyet

Bëni pyetje në mënyrë që të dini se në çfarë meseleje po futeni.
Duhet të dini ose të mësoni informacionet e mëposhtme (nga
karta “A do të sjellë telashe?”):

• A bie ndesh me ligjin, rregullat e shkollës 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
rëndësishëm?
• A është vendim i gabuar? (A do të pendohem më pas?)
• A do të kisha qenë i lënduar ose i palumtur unë nëse dikush
tjetër do të ma bënte atë gjë mua?

2-Dili zot vetes

Nëse përgjigjja për ndonjë prej pyetjeve të mësipërme është "Po",
atëherë reagimi ndaj presionit të bashkëmoshatarëve duhet të
jetë "Jo". Sigurohuni që veprimet tuaja të përputhen me procesin
më të mirë të menduarit dhe marrjes së vendimeve.

3-Mësoji mundësitë pozitive

Jini i gatshëm të sugjeroni një aktivitet pozitiv si zëvendësues.
Nëse tjetri nuk e pranon sugjerimin, largohu. Ky person mund të
vendosë të bashkohet me ty në veprimtari pozitive më vonë.

3.  Të ushtrohemi në përdorimin e hapave.
U thoni nxënësve të imagjinojnë sikur dikush sapo u ka dhënë
një bombol me bojë. Ky person i pyet: "Dëshiron të bësh art?" U
thoni nxënësve të japin shembuj për secilin hap të metodës me
tre hapa.
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1-Pyet

Shembuj:

• Çfarë lloj arti?
• Ku do ta bëjmë këtë art?
• I kemi marrë kujt leje?

Përgjigjuni pyetjeve të nxënësve, duke bërë gjoja se po u sugje-
roni të vizatojnë me bojë murin e shkollës.

2-Dili zot vetes

Nxënësit mund të jenë mjaft të sigurt se ka diçka të gabuar këtu.
Pyetini si mund të refuzojnë që të mos përfshihen.

Shembuj:

• Jo, nuk bëj nga këto gjëra unë. Kështu bëjmë pis.
• Jo, nuk e bëj. Ata të mitë do të më dënonin gjithë jetën!
• Jo, do të futeshim të dy në telashe.

3-Mësoji mundësitë pozitive

Kërkojuni nxënësve të sugjerojnë aktivitet pozitive për t’i bërë në
vend të aktivitetit që u sugjerohet.

Shembuj:

• Si thua, bëjmë ca kosha te fusha e basketbollit?
• Shkojmë nga shtëpia ime të dëgjojmë ndonjë disk me muzikë.

Theksoni se nëse personi tjetër ngul këmbë ta kryejë veprimta-
rinë negative, nxënësit duhet të largohen, nëse është e mundur
dhe nëse nuk ka rrezik të largohen. Vini në dukje se nëse është e
qartë që në fillim se veprimtaria mund të fusë në telashe, nxënë-
sit mund të thonë "Jo", pa bërë pyetje. Në raste të tjera, përgjigjet
tjetrit për pyetjet e tyre mund ta bëjnë të qartë se aktiviteti është i
shëndetshëm dhe pozitiv. Atëherë mund të thonë "Po."

Për t'u përgatitur për aktivitetin PRAKTIKOJMË, u kërkoni nxë-
nësve të përmendin sa më shumë aktivitete pozitive. Shkruajini
në tabakun e letrës.
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1.  Nxënësit ushtrojnë hapin e parë të metodës me tre
hapa: Pyet.
U thoni nxënësve se tani do të praktikojnë tre hapat e metodës.
Ndajini në grupe me nga katër nxënës dhe secili grup të caktojë
një sekretar. Lexoni me zë të lartë një nga shembujt më poshtë,
duke modifikuar që të jetë aktual për nxënësit. Kërkojini secilit
grup të shkruajë dy ose tre pyetje që do të ndihmonin për të kup-
tuar nëse aktiviteti i sugjeruar mund të sjellë telashe.

Me rëndësi: Mos u kërkoni nxënësve të modelojnë sjellje negative.

Shembuj:

• A t’i shoh pak detyrat?
• A dëshiron të vish nga shtëpia ime pas mësimit?
• Bëjmë ndonjë gjë bashkë sonte?
• Dëshiron të vish në një festë?
• Hajt shkojmë te dyqani në fund të rrugës.
• A i ke prindërit në shtëpi?
• A ke para?
• Dëshiron të bëjmë xhiro me makinë me vëllain tim?
• Nuk di çfarë të bësh?
• Dëshiron të bësh diçka të bukur?
• Hajt shkojmë në kinema. Kam një shoqe që punon aty.
• Pashë diskun që po kërkoje ti, që është me ulje çmimi në
dyqan. Dëshiron të ta marr një?
• Dëshiron të vish sonte nga unë, se do kujdesem për nja dy fë-
mijë?
• Hajde bëjmë një çikë gallatë me telefon!

Grupet, me radhë, u përgjigjen pyetjeve pa përsëritur asnjë. Përg-
jigjuni vetëm për atë që ju kërkojnë, si në këtë shembull:

Mësuesi: Hej, a t’i shoh pak detyrat?

HAPI I PARË: PYET, 

Grupi i parë: Përse?

Mësuesi: Më duhet të shikoj disa përgjigje që nuk i gjeja dot vetë. 

Grupi i dytë: Nuk i paske bërë mësimet? 

Mësuesi: Shumicën e detyrave i kam bërë. M’i jep detyrat e tua t’i
shoh.
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2.  Nxënësit ushtrojnë hapin e dytë: Dili zot vetes.
Pyetini nxënësit nëse mendojnë se situata do të sjellë telashe.
Nëse po, si mund t’i dalin zot vetes dhe vlerave të tyre? Si mund
t’i thonë "Jo" presionit negativ të bashkëmoshatarëve? Kërkojini
secilit grup të mendojë dy ose tre mënyra dhe t’ia thonë këto më-
nyra klasës.

HAPI I DYTË: DILI ZOT VETES 

Shembuj:
• Jo, kjo do të thotë të kopjosh. Është gabim të kopjosh.

• Jo se e merr vesh mësuesja dhe na dënon të dyve.

3.  Nxënësit ushtrojnë hapin e tretë: Mësoi mundë-
sitë pozitive.
Si hap i tretë, ofroni një aktivitet alternativ nga lista e klasës.

HAPI I TRETË: MËSOJI MUNDËSITË POZITIVE 

Shembull:
• Tani më duhet të hyj në mësim, por po të duash i bëjmë detyrat
bashkë një ditë pas mësimit këtë javë.

Theksoni se nëse personi tjetër ngul këmbë ta kryejë veprimta-
rinë negative, nxënësi duhet të largohet, nëse është e mundur.

Përsëriteni këtë proces me sa më shumë situata që të keni kohë.
Jepuni grupeve komente specifike për pyetjet dhe refuzimet e
tyre.

4. Grupet plotësojnë fletën e punës “Përdorimi i me-
todës me tre hapa”. (aktivitet fakultativ)
Ndajeni klasën në grupe me nga tre nxënës, të cilët e hapin librin
“Ndryshimet dhe sfidat” në fletën e punës “Përdorimi i metodës
me tre hapa”. Kërkojuni ta ndihmojnë njëri-tjetrin gjatë plotësi-
mit të fletës së punës. Çdo nxënës duhet të përdorë një situatë të
ndryshme.

Më pas secili çdo grup përdor situatën e një anëtari të grupit për
të krijuar një skeç për të demonstruar tre hapat.
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Me rëndësi: Theksoni se ju do të luani rolin e personit që sug-
jeron një aktivitet mundësisht negativ në secilin skeç.

Jepuni kohë grupeve që të praktikohen dhe pastaj të paraqesin
skeçet e tyre përpara klasës, në të cilat ju sugjeroni aktivitetin ne-
gativ. Pas çdo skeçi, u kërkoni spektatorëve të vënë në dukje si i
ka përdorur grupi hapat e metodës. Çfarë pyetjesh bëri grupi për
të marrë më shumë informacion e kështu me radhë?

Nëse keni një kamerë, mund t'i regjistroni në video skeçet në më-
nyrë që nxënësit t’i shikojnë dhe të diskutojnë se çfarë ndodhi.

Aktivitet alternativ: U thoni nxënësve t’i plotësojnë në shtëpi fle-
tët e punës dhe t’i sjellin në shkollë për të punuar në grupe të
vogla për skeçet. Kjo do të kërkojë një seancë shtesë.

5.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Theksoni se hapat e kësaj metode janë një mjet i vlefshëm për t’i
bërë rezistencë presionit negativ të bashkëmoshatarëve dhe për
të shmangur aktivitete që shpesh sjellin telashe. U thoni nxënë-
sve të mos shqetësohen nëse procesi u duket i vështirë tani. Pa-
rashikoni kohë shtesë për praktikë sipas nevojës gjatë kursit.

Pyetje për ta mbyllur
• Tregojini partnerit të paktën dy situata, në të cilat mund të për-
dorni metodën me tre hapa.

• Çfarë e bën të vështirë të bësh pyetje në një situatë potencia-
lisht negative?

• Si mendoni se do t'u përgjigjen shokët këtij lloji të pyetjeve?
Çfarë mund të thuash nëse dikush pyet: "Pse po bën kaq shumë
pyetje?"

• Në cilat mënyra mund ta trajtoni situatën nëse dikush ta hedh
poshtë një alternativë pozitive?

• Cili hap i metodës me tre hapa mund të dojë më shumë prak-
tikë derisa të ndiheni mirë me të? Thuaja një shoku ose shoqeje.
(Si klasë, diskutoni si mund të bëhet praktika e nevojshme.)



Bilješke

  5 minutaZ B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
Nxënësit të përshkruajnë se si mund t’i përdorë një person i mos-
hës së tyre tre hapat e kësaj metode. Ta shkruajnë dialogun ku
një person sugjeron një aktivitet dhe personi tjetër bën pyetje për
të përcaktuar nëse aktiviteti do të sjellë probleme dhe nuk pra-
non të marrë pjesë nëse aktiviteti duket negativ.

Ndryshimet dhe sfidat
U kërkoni nxënësve të lexojnë artikullin e Barbara Varenhorst-it,
“Si të vendosësh të jesh shoku që do të doje vetë”, përpara mësi-
mit të ardhshëm. Një ide mund të jetë që një pjesë ose të gjitha
pyetjet e leximit t’i jepni detyrë shtëpie. Nëse dëshironi klasa
mund ta lexojë me zë të lartë artikullin në Mësimin 8 ose nxënësit
mund ta lexojnë në grupe të vogla. Shihni rubrikën “Strategjitë e
mësimdhënies” për sugjerime konkrete.
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Shënime
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Kapitulli 4, Mësimi 5.
MIQËSIA: KËRKON DY VETË

Citati i
ditës

“ Ndihma e miqve
nuk na duhet aq

shumë sa na nevo-
jitet fakti që të

jemi të sigurt për
ndihmën e tyre

atëherë kur të na
nevojitet. ”

Epikuri

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Diskutimi sot i një artikulli të Barbara Varenhorst-it përforcon
shumë nga konceptet kryesore që janë prezantuar në të gjithë ka-
pitullin 4.

Qëllimi i mësimit
Diskutimi i mënyrave të fuqizimit të miqësive dhe bërja ballë e
presionit negativ të bashkëmoshatarëve.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të identifikojë ato koncepte të kapitullit që janë përfshirë në ar-
tikull; dhe

2. të shpjegojë rëndësinë e të diturit si të lidhim dhe forcojmë mi-
qësi konstruktive dhe pozitive.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
• Artikulli “Si të vendosësh të jesh shoku që do të doje vetë”

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni qëllimin e mësimit dhe citatin e ditës në
tabelë.
Qëllimi i mësimit: Diskutimi i mënyrave të fuqizimit të miqë-
sive dhe bërja ballë e presionit negativ të bashkëmoshatarëve.

Citati: Ndihma e miqve nuk na duhet aq shumë sa na nevojitet
fakti që të jemi të sigurt për ndihmën e tyre atëherë kur të na
nevojitet.

-Epikuri, filozof i lashtë grek

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit nëse mendojnë se është i
vërtetë ky citat. Çfarë rëndësie ka "që të jemi të sigurt për ndih-
mën e tyre" në miqësi? Autori ka jetuar mbi 2200 vjet më parë.
Kur këto fjalë paskan qenë të vërteta atëherë, çfarë na tregon kjo
për miqësinë?
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FJALOR
egoistike: drejtuar në
vetvete; i intereson
vetëm vetja
manipulative: të përdo-
ret ose ndryshohet për
realizimin e qëllimeve
vetjake

P R A K T I K O J M Ë

Në artikullin  “Si të vendosësh të jesh shoku që do të doje vetë”,
Barbara Varenhorst ofron këshilla të dobishme për shoqërinë.
Kërkojuni nxënësve të identifikojnë mesazhin kryesor të artikul-
lit. Vazhdojeni diskutimin duke përdorur disa ose të gjitha pye-
tjet më poshtë. Shtoni pyetje të tjera që mendoni se janë të
rëndësishme. Përfshini sa më shumë nxënës në përgjigjet e tyre.

Shënim: Shikoni ndonjë term të panjohur, si manipulues dhe
egoist, në mënyrë që çdo nxënës të marrë maksimumin e artikullit.

PYETJE FAKTIKE:

1. Çfarë janë tre “koshat” e vendimeve të shoqërisë? Pse janë ata
të rëndësishëm?
2. Si e përkufizon autorja presionin e moshatarëve? Pse ajo men-
don se presioni i moshatarëve kthehet në problem?
3. Çfarë nënkupton autorja me shprehjen “zbulimi i vetvetes”
lidhur me shoqërinë?
4. Çfarë duhet t’u japim të tjerëve me qëllim që të bëhemi shokë?

PYETJE PËR KOMENTIMIN E TEKSTIT:

5. Pse mendoni se moshatarët ndonjëherë bëjnë presion mbi njëri-
tjetrin me qëllim që të bëjnë diçka e cila mund t’i fusë në telashe?
6. Cilat janë përparësitë e marrjes së vendimeve në bazë të vlerë-
simit më të mirë vetjak, në vend të marrjes së tyre në bazë të pre-
sionit të moshatarëve?
7. Pse mendoni Barbara Farenhorst shkruan se “miqësia e vërtetë
është pothuajse tërësisht e kundërt me lëshimin pe nën presionin
negativ të moshatarëve?”
8. Cilat janë aspektet e rëndësishme të miqësisë që duhen mbroj-
tur dhe mbështetur?

SFIDA

Kërkojuni nxënësve të mendojnë disa avantazhe që ka të pasurit
e një shoku të mirë i cili ka interesa ose aftësi të ndryshme, është
disa vjet më i madh ose më i vogël, është i seksit të kundërt, vjen
nga një prejardhje tjetër kulturore ose fetare e kështu me radhë.
U thoni nxënësve të punojnë individualisht ose në grupe për të
shkruar disa avantazhe.
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Pyetje për ta mbyllur
• Cilat janë të paktën dy arsye përse është e rëndësishme të dish
si të lidhësh dhe forcosh miqësi pozitive? Thuaja një shoku 
ose shoqeje.
• Si ngjajnë me ato që keni mësuar në këtë kapitull sugjerimet e
autores se si t’i rezistojmë presionit të moshatarëve? Ku dallojnë?
• Si mund t’i ndihmojë të rinjtë statuja në Ganë, për t’i kuptuar
miqësitë?

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
Në artikull, statuja në Ganë përfaqëson miqësinë. Parafytyroni
një simbol vizual që për ty përfaqëson miqësinë. Shkruani për
këtë simbol dhe, nëse mundeni, vizatojeni.

Shënime
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Kapitulli 4, Mësimi 6.
TRAJTIMI I KONFLIKTIT 
NË MIQËSI

Citati i
ditës
“ Gjëja më e bukur
që zbulojnë miqtë
e vërtetë është se
edhe kur ndodhen
larg njëri-tjetrit ata-
nuk largohen nga
njëri-tjetri.”
Elisabeth Foley 

Në mësimin e sotëm, nxënësit mësojnë se konflikti është një
pjesë e natyrshme e afrimit me të tjerët. Ata do të ushtohen në
zgjidhjen e problemeve në marrëdhëniet mes shokëve, duke
përdorur qasjen ZGJIDHJA, e cila mbështetet në komunikim të
qartë e të drejtpërdrejtë.

Qëllimi i mësimit
Të mësojmë dhe praktikojmë një mënyrë konstruktive për trajti-
min e konfliktit në miqësi.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të shpjegojë përse në miqësi konflikti është i pashmangshëm;
2. të përshkruajë hapat e qasjes ZGJIDHJA; dhe
3. të ushtrohet në përdorimin e qasjes ZGJIDHJA për zgjidhjen e
konflikteve.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
—Fleta e punës ZGJIDHJA
—Fleta e punës “Të rikujtojmë”

Shkruajini hapat e qasjes ZGJIDHJA në një tabak letre.

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M
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Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të mësojmë dhe praktikojmë një mënyrë
konstruktive për trajtimin e konfliktit në miqësi.

Citati: Gjëja më e bukur që zbulojnë miqtë e vërtetë është se edhe
kur ndodhen larg njëri-tjetrit ata nuk largohen nga njëri-tjetri.

—Elisabeth Foley, shkrimtare

Fillojeni mësimin duke u kërkuar nxënësve të japin komente për
citatin. Përmblidheni diskutimin duke vënë në dukje se mund të
dallojmë në shumë gjëra, por përsëri të mbetemi miq. Pyetini: "Si
na i forcojnë në të vërtetë marrëdhëniet dallimet dhe të qenët të
veçuar?" Kujdesuni që "dallimet" të pasqyrojnë një mënyrë jetese
pozitive dhe të shëndetshme.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Shikoni arsyet përse konflikti është pjesë normale
e miqësisë.
Pyetini nxënësit nëse ndonjëherë kanë mosmarrëveshje apo konf-
likte me shokët. Pohoni se kjo ndodh në mënyrë të pash-
mangshme, edhe në miqësitë e ngushta. Nxënësit të japin disa
arsye përse konflikti është pjesë normale e miqësisë. Kërkojuni
nxënësve të përmendin situata të cilat mund të çojnë në debate
ose konflikte mes miqve. Shkruajini në dërrasë.

Shembuj:

• Shoqja e ngushtë ka zënë një shoqe tjetër dhe ti ndihesh e më-
njanuar.
• Ia jep bluzën e preferuar borxh një shoqeje dhe kur ta kthen
pas shumë javësh, bluza është e pistë dhe e grisur.
• Edhe ti, edhe një shok, dëshironi të kandidoni për të qenë kuj-
destar të thesarit të klasës.
• Me një shok dëshironi të bëni një aktivitet së bashku.
Mirëpo secilit prej jush i pëlqen një aktivitet i ndryshëm dhe të
dy e keni parashikuar në të njëjtën orë.
• Shoqja jote vjen me ty në shtëpinë tënde çdo ditë pas shkolle. 
Ti dëshiron më shumë liri për t’u shoqëruar edhe me të tjerë.
• Edhe ty, edhe shokut tënd, ju ka rënë në kokë për të njëjtën
vajzë.



2.  Prezantoni qasjen ZGJIDHJA për zgjidhjen e pro-
blemeve.
Shpjegoni se qasja ZGJIDHJA ndihmon në shmangien e ndje-
njave të zemëruara apo të lënduara që mund të lindin në këto si-
tuata. Kjo metodë mund të ndihmojë në zgjidhjen e problemeve
dhe forcimin e miqësive. Afishojeni listën e gjashtë hapave:

1 -   Shprehe problemin ashtu siç e shikon.

2 - Lejo hapësirë për mendime të ndryshme.

3 - Rendit së bashku zgjidhjet e mundshme. (Theksoni se nuk duhen
marrë fare në konsideratë zgjidhjet e paligjshme ose të dëmshme.)

4 – Përjashto zgjidhjet që janë të papranueshme për ndonjë nga
personat e përfshirë. (Nëse të gjitha zgjidhjet janë të papra-
nueshme për dikë, mund t’ju duhet të ktheheni pas dhe të men-
doni zgjidhje të tjera të mundshme.)

5 - Vlerëso zgjidhjet që kanë mbetur.

6 - Bëj atë që është më e pranueshme për të gjithë.

Ilustrojeni procesin me shembullin e mëposhtëm ose me një
shembull tjetër më aktual për nxënësit tuaj.

Shembull:

Ami dhe Xhoana zakonisht bëjnë diçka së bashku të shtunën pas-
dite. Këtë të shtunë Ami dëshiron të shkojë në kinema, nxërsa
Xhoana dëshiron të shkojë në një festë me pica. Ami mendon se
Xhoana kërkon që t’i dalë e saja gjithë kohën. Xhoana mendon se
Ami po tregohet kokëfortë. Janë gati të zihen.

Tregoni hapat në tabelë ndërkohë që flisni për ta:

1 -   Shprehe problemin ashtu siç e shikon.

Ami: Duhet të vish me mua në kinema! Kam gjithë javës që pres
ta shikoj këtë film.

2 - Lejo hapësirë për mendime të ndryshme.

Xhoana: Mirëpo unë dua të shkoj te shtëpia e Krisit dhe të ha
pica. Do të mblidhen shumë nxënës nga shkolla atje.

3 - Rendit së bashku zgjidhjet e mundshme.

1. Ami mund të shkojë në kinema me dikë tjetër, ndërsa
Xhoana të shkojë në shtëpinë e Krisit.

2. Mund të shkojnë në kinema së bashku dhe ta lënë festën me
pica.

3. Mund të shkojnë në festën me pica së bashku dhe ta lënë ki-
nemanë.

4. Mund të shkojnë në kinema përpara ose pas festës me pica. 177

K R I J O J M Ë  L I D H J E

Theksoni se
zgjidhjes së pro-
blemeve kultura

të ndryshme mund t’i
qasen ndryshe. Për
shembull, personat e
përfshirë mund të
kryejnë një ceremoni
zyrtare përpara se të
mund të diskutohet për
një zgjidhje. Në disa
kultura konflikti mes
dy personave shtrihet
edhe brenda familjeve
të tyre dhe në arritjen e
një zgjidhjeje përfshi-
hen edhe familjet. Kër-
koni nxënës të
shpjegojnë me dëshirë
se si zgjidhen konflik-
tet në kulturat e tyre.
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4 – Përjashto zgjidhjet që janë të papranueshme për ndonjë nga
personat e përfshirë.

Zgjidhja 1 është e papranueshme për të dyja vajzat. Zgjidhja 2
është e papranueshme për Xhoanën, ndërsa zgjidhja 3 është e pa-
pranueshme për Amin.

(Nëse të gjitha zgjidhjet janë të papranueshme për Xhoanën ose
Amin, atyre u duhet të kthehen një hap pas dhe të mendojnë
zgjidhje të tjera të mundshme.)

5 - Vlerëso zgjidhjet që kanë mbetur.

Mbetet zgjidhja 4. Vajzat mësojnë në çfarë ore shfaqet filmi dhe
vendosin të shkojnë në kinema pas festës me pica.

6 - Bëj atë që është më e pranueshme për të gjithë.

Ato argëtohen në shtëpinë e Krisit dhe i gjithë grupi u bashkohet
dhe shkojnë të gjithë në kinema pas festës.

Pyetini nxënësit nëse mendojnë se kjo qasje ishte e drejtë për të
dyja vajzat. Pasi është zbatuar zgjidhja, personat e përfshirë
duhet të bëjnë një vlerësim se si ka funksionuar ajo. A mendojnë
nxënësit se Ami dhe Xhoana do të jenë të kënaqura që zgjodhën
këtë zgjidhje për konfliktin e tyre?

Alternativë: Nëse qasja ZGJIDHJA është shumë komplekse për
nxënësit tuaj, përdorni një metodë më të thjeshtë: a) Shpreh pro-
blemin. b) Rendit zgjidhjet e mundshme. c) Provo zgjidhjet që
mendon se do të funksionojë. d) Nëse nuk funksionon, provo një
zgjidhje tjetër.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit ushtrohen në dyshe për të zbatuar këtë
metodë.
Zgjidhni një nga konfliktet e renditura më herët dhe përcaktoni
dy pikëpamjet e përfshira. Ndajeni klasën në dyshe dhe nxënësit
të hapin librin “Ndryshimet dhe sfidat” në fletën e punës
ZGJIDHJA. Njëri do të përfaqësojë njërën anë të konfliktit. 

Jepuni rreth 10 minuta çifteve për të parë deri në fund konfliktin,
duke përdorur fletët e punës.



179

P R A K T I K O J M Ë

Bashkojini dyshet në grupe me nga katër nxënës, ku t’i tregojnë
njëri-tjetrit zgjidhjet e tyre. Pastaj u kërkoni disa dysheve të inter-
pretojnë disa zgjidhje të ndryshme.

2.  Përsërisni mënyrat e ndryshme si mund të zgjid-
het konflikti.
Ftojini nxënësit të sugjerojnë mënyra të tjera pozitive si mund të
zgjidhet një konflikt. Diskutoni për llojet e konflikteve që mund
të mos jenë të përshtatshme për qasjen ZGJIDHJA. Për shembull,
në konfliktet familjare zgjidhja e prindërve nuk ka nevojë të jetë e
pranueshme për fëmijën. Megjithatë, kur përdoret mes shokësh,
qasja ZGJIDHJA mund të shmangë lëndimin e ndjenjave dhe të
forcojë miqësinë.

3.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Kërkojuni nxënësve të rilexojnë citatin e fillimit të mësimit. Si e
mbështetin këtë fjali informacionet që kanë mësuar dhe ushtruar
në këtë mësim? Kërkojuni nxënësve të sugjerojnë mënyra për ta
përshtatur këtë citat sipas ideve të tyre për miqësinë dhe zgjidh-
jen e respektueshme të problemeve.

Pyetje për ta mbyllur
• Cilat janë disa përfitime të përdorimit të kësaj qasjeje për
zgjidhjen e konflikteve midis shokëve?
• Përse është e rëndësishme ta shprehësh problemin sipas kën-
dvështrimit tënd?
• Çfarë dobie vjen nga të menduarit e sa më shumë zgjidhjeve
pozitive?



  5 minuta
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Shkrimi në ditar
Kërkojuni nxënësve të mendojnë për një person që vlerësojnë
shumë si mik. Të shkruajnë cilësitë dhe karakteristikat e admi-
rueshme të këtij personi. Pastaj u thoni të shkruajnë një paragraf
ose një poezi ku të përshkruajnë atë që duan të mbajnë mend në
lidhje me këtë person nëse do t’u ndodhë të kenë një konflikt.

Ndryshimet dhe sfidat
Kërkojuni nxënësve të përfundojnë fletën e punës “Të rikuj-
tojmë” për të reflektuar mbi disa prej pyetjeve të tyre lidhur mi-
qësinë nga mësimi i parë. Parashikoni kohë në klasë për të
diskutuar përgjigjet e tyre në një mësim të mëpasshëm.

Shënime



BilješkeShënime
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Kapitulli 4, Provime
OBJEKTIVAT DHE ÇELËSI I PËRGJIGJEVE

Provimet e kapitullit përbëhen nga një numër fletësh pune të cilat mund të kopjohen. Secila
fletë pune teston një objektiv kryesor të kapitullit. Më poshtë jepet objektivi për secilën pjesë
të provimit të kapitullit dhe mësimi ose mësimet me të cilat ka lidhje. Janë dhënë edhe përg-
jigjet dhe informacioni për vënien e notës.

Secila pjesë provimi mund të përdoret në një sërë mënyrash:

• Si provim përpara ose pas kapitullit apo mësimit për të vlerësuar progresin e nxënësve.
• Si provim për kapitullin për t’u vënë notë nxënësve.
• Si mjet diagnostikues për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të nxënësve të ve-
çantë apo të gjithë grupit.
• Si test.
• Si detyrë shtesë për në klasë ose në shtëpi.

Disa provime janë të përshtatshme për t’u përdorur në aktivitet përsëritjeje, të menduari kri-
tik ose të shkruari, për të plotësuar programin. Shënime anash planit mësimor tregojnë se
kur dhe si mund të përdoren provime të tilla.

Lexoni “Vlerësimi dhe nota” në pjesën “Strategjitë e mësimdhënies” të Udhëzuesit të pro-
gramit “Shprehitë për adoleshencën”, për një diskutim më të plotë të provimeve të kapitujve
dhe se si t’i përdorim ato.

1.   Përgjigje të mundshme: ndershmëria, mirëdashja, be-
snikëria, sinqeriteti, humori, të pranuarit e tjetrit, besimi e
kështu me radhë; arsyet mund të jenë të ndryshme.(1 pikë
për karakteristikë dhe 2 pika për arsye.)

2.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme.

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  6
Numri i përgjigjeve kaluese:  5

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  3
Numri i përgjigjeve kaluese:  3

PROVIMI A (Mësimi 1)
Objektivi: Identifikimi i karakteristikave të miqësisë.
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1.   Përgjigje të mundshme: Marrëdhëniet pozitive na
ofrojnë dikë me të cilin të bisedojmë, të bëjmë gjëra, i cili
na mbështet dhe na ndihmon të rritemi; na ofrojnë afërsi
me dikë me të cilin kemi diçka të përbashkët.

2.   Përgjigje të mundshme: ta bisedosh problemin me këtë
person dhe të përpiqesh të krijosh një ndryshim pozitiv; t’i
japësh fund marrëdhënies; të shoqërohesh më pak me këtë
person; ta informosh këtë person se je i shqetësuar për pro-
blemin.

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  4
Numri i përgjigjeve kaluese:  3

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  3
Numri i përgjigjeve kaluese:  2

Situatat mund të jenë të ndryshme. Mesazhe negative të
mundshme: nuk të gjen gjë nga një herë; e meritoj; dua të
më pranojnë; mund të mos u pëlqej. Mesazhe pozitive të
mundshme: dua t’i respektoj rregullat e prindërve; nuk
kam nevojë për shokë të cilët më vendosin nën presion;
nuk jam i detyruar t’i shkoj turmës nga pas; nuk e shkel
ligjin; e di që kjo është gabim.

(2 pikë për situatë dhe 1 pikë për mesazh.)

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  8

Numri i përgjigjeve kaluese:  6

1.   Bëj pyetje, Thuaj “Jo”, Njihi mundësitë pozitive.

2.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme, por duhet t’i 

demonstrojnë të tre hapat e kësaj metode.

3.   Përgjigje të mundshme: t’i marrësh leje motrës; të ven-
dosësh për një aktivitet që nuk kërkon skejtbord; të shkosh
në shtëpi dhe të marrësh skejtbordin tënd

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  3
Numri i përgjigjeve kaluese:  3

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  3
Numri i përgjigjeve kaluese:  3

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  2
Numri i përgjigjeve kaluese:  2

PROVIMI D (Mësimi 2) 
Objektivi: Bërja e dallimit midis marrëdhënieve pozitive dhe negative dhe shpjegimi i më-
nyrave si të ndryshohen ose braktisen marrëdhëniet negative.

PROVIMI E (Mësimi 3)     
Objektivi: Identifikimi i situatave që mund të shkaktojnë “presion të brendshëm” negative
dhe shpjegimi i strategjive për t'i rezistencë këtij presioni.

PROVIMI F (Mësimi 4)
Objektivi: Përshkrimi i procesit me tre hapa për identifikimin dhe përballimin e presionit
negativ të bashkëmoshatarëve.
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PROVIMI G (Mësimi 6)
Objektivi: Përshkrimi i hapave të qasjes ZGJIDHJA për zgjidhjen e problemeve.

1.   Përgjigjet: përjashto zgjidhjet që janë të papranueshme
për ndonjë nga personat e përfshirë; vlerëso zgjidhjet që
kanë mbetur; bëj atë që është më e pranueshme për të
gjithë

2.   Përgjigje e mundshme për hapin 1: Ti me the që do të
vije me mua. Dua vërtet të shkoj, por jo vetëm.

Përgjigje e mundshme për hapin 2: Më vjen keq. E harrova
që koncerti është sonte.

Përgjigje të mundshme për hapin 3: Semi mund të qën-
drojë në shtëpi; Miri mund t’i thotë shokut se nuk shkon
dot në kinema me të; Semi mund ta ndërrojë biletën për
një orar tjetër; Semi mund të shkojë me një shok tjetër.

Përgjigje të mundshme për hapin 4: Semi mund të qën-
drojë në shtëpi; Semi mund ta ndërrojë biletën për një kon-
cert tjetër.

Përgjigjja për hapin 5: Nxënësit duhet të vlerësojnë alterna-
tivat e mbetura.

Përgjigjja për hapin 6: Nxënësit duhet të bëjnë të ditur se
do të zbatonin alternativën e pranueshme për Semin dhe
Mirin.(Deri në dy pikë për secilin hap, përveç hapit 3 i cili
vlerësohet me deri në katër pikë.)

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  3

Numri i përgjigjeve kaluese:  3

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  14

Numri i përgjigjeve kaluese:  12
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Kapitulli 4, PROVIMI A (Mësimi 1. dhe 2)

EMRI DHE MBIEMRI: ____________________________________ DATA: _____________

Objektivi: Identifikimi i karakteristikave të miqësisë.

1.   Shkruaj dy karakteristika të një shoku ose shoqeje të mirë dhe një arsye përse men-

don se është e rëndësishme secila karakteristikë.

Karakteristika 1:  

Përse është e rëndësishme:   

Karakteristika 2:  

Përse është e rëndësishme:   

2.   Jep të paktën tri arsye përse ka rëndësi miqësia për ty.

a.  

b.  

c.   
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Kapitulli 4, PROVIMI D (Mësimi 2)

EMRI DHE MBIEMRI: ____________________________________ DATA: _____________

Objektivi: Bërja e dallimit midis marrëdhënieve pozitive dhe negative dhe shpjegimi i
mënyrave si të ndryshohen ose braktisen marrëdhëniet negative.

1.   Shkruaj katër arsye përse njerëzit përfshihen në marrëdhënie pozitive.

a.  

b.  

c.   

d.   

2.   Shkruaj tri mënyra si ta ndryshosh apo ta lësh një marrëdhënie negative.

a.  

b.  

c.   
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Kapitulli 4, PROVIMI E (Mësimi 3)

EMRI DHE MBIEMRI: ____________________________________ DATA: _____________

Objektivi: Identifikimi i situatave që mund të shkaktojnë “presion të brendshëm” ne-
gative dhe shpjegimi i strategjive për t’i bërë rezistencë këtij presioni.

Përshkruaj një situatë në të cilën një i ri ose e re mund të ndiejë presion të brendshëm
negativ. Shkruaj tre mesazhe të brendshme negative që mund t’i thonë vetes të rinjtë
në një situatë të tillë. Pastaj shkruaj tre mesazhe të brendshme pozitive për të kundër-
vepruar ndaj mesazheve negative.

Situata:

Mesazhe të brendshme negative

1.  

2.  

3.   

Mesazhe të brendshme pozitive

1.  

2.  

3.  



188

Kapitulli 4, PROVIMI F (Mësimi 4)

EMRI DHE MBIEMRI: ____________________________________ DATA: _____________

Objektivi: Përshkrimi i procesit me tre hapa për t’i thënë “Jo” presionit negativ të bash-
këmoshatarëve.

1.   Shkruaj hapat e procesit me tre hapa për të thënë “Jo.” 

Një-

Dy- 

Tre-

2.   Imagjino sikur je me shokë jashtë shtëpisë dhe ata vendosin t’ia marrin skejtbordin
motrës tënde pa i marrë leje. Përdor procesin me tre hapa për të përshkruar si mund ta
trajtoni këtë situatë.

1-

2- 

3-

3.   Duke përdorur situatën e përshkruar në pyetjen 2, rendisni dy mundësi pozitive
krahas marrjes së skejtbordit pa leje.

a. 

b.  
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Kapitulli 4, PROVIMI G (Mësimi 6)

EMRI DHE MBIEMRI: ____________________________________ DATA: _____________

Objektivi: Përshkrimi i hapave të qasjes ZGJIDHJA për zgjidhjen e problemeve.

1.   Shkruaj tre hapat e fundit të procesit të qasjes ZGJIDHJA.

Hapi 1 -   Shprehe problemin ashtu siç e shikon.
Hapi 2 - Lejo hapësirë për mendime të ndryshme. 
Hapi 3 - Rendit së bashku zgjidhjet e mundshme.

Hapi 4-  

Hapi 5-   

Hapi 6-  

2.   Shpjego si mund ta përdorin në këtë situatë metodën ZGJIDHJA Semi dhe Miri.

Semi ka kursyer para nga një punë që bën në kohën e lirë dhe ka blerë një biletë për në koncer-
tin e grupit të tij të preferuar. Miri i kishte thënë se do të vinte edhe ai me Semin, por ditën e
koncertit Miri përmend se do të shkojë në kinema atë mbrëmje me dikë tjetër.
Hapi 1 -   Shprehe problemin ashtu siç e shikon.

Semi:

Hapi 2 - Lejo hapësirë për mendime të ndryshme.

Miri:    

Hapi 3 - Rendit së bashku zgjidhjet e mundshme.

a.  

b.  

c.   

d.

Hapi 4 – (Hapi që rendite në pyetjen 1 më lart.) Shkruaj dy alternativa që janë të papra-
nueshme për Mirin ose Semin.

a.  

b.  

Hapi 5 – (Hapi që rendite në pyetjen 1 më lart.)

Hapi 6 – (Hapi që rendite në pyetjen 1 më lart.)



BilješkeShënime
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I MARRËDHËNIEVE FAMILJARE

Kapitulli 5 
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Kapitulli 5, Mësimi 1.
PËRDORIMI I SHPREHIVE NË FAMILJE
PJESA 1

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Qëllimi i mësimit 1 dhe 2 është që nxënësit të mendojnë për
shprehitë që kanë mësuar dhe të provojnë mënyra të reja si t’i
ndihmojnë të tjerët, sidomos familjarët.

Në mësimin 1, nxënësit punojnë në grupe për të krijuar pre-
zantime pesëminutëshe se si mund t’i përdorin “shprehitë për
adoleshencën”, të cilat i kanë mësuar rishtazi, jashtë mjedisit
shkollor. Këto prezantime do t’i mbajnë përpara klasës në më-
simin 2.

Qëllimi i mësimit
Identifikimi se si të përdoren shprehitë e mësuara në këtë pro-
gram jashtë mjedisit shkollor.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
1. të identifikojë shprehitë e mësuara në këtë program të cilat do
të ishin të vlefshme në familje dhe në vende të tjera;
2. të punojë me një grup për të përcaktuar se si t’i përdorë këtë
shprehi jashtë shkollës, sidomos në shtëpi; dhe
3. të përshkruajë se si t’i përdorë këto shprehi në shtëpi.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
—Fleta e punës për planifikimin e projekteve në grup
•  Tabak letre
• Lapostila
• Karton afisheje dhe materiale për punë dore
Ndajeni klasën në gjashtë grupe, me shpërndarje të barabartë të
nivelit të shprehive. Shkruajini në një tabelë emrat e secilit grup.

Citati i
ditës

“Nëse të ka mbe-
tur vetëm një bu-
zëqeshje, jepua
njerëzve që do.

Mos qëndro turi-
varur  në shtëpi e
pastaj t’u ngërd-
heshesh  me një
“Mirëdita” të të
panjohurve në

rrugë. ”
Maya  Ang elou 



 5 minuta

10 minuta
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Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe citatin e
ditës.

Qëllimi i mësimit: Identifikimi se si të përdoren shprehitë e
mësuara në këtë program jashtë mjedisit shkollor.

Citati: Nëse të ka mbetur vetëm një buzëqeshje, jepua njerëzve
që do. Mos qëndro turivarur në shtëpi e pastaj t’u ngërdheshesh
me një “Mirëdita” të panjohurve në rrugë. 

Maya Angelou, shkrimtare

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se si lidhet kjo këshillë
me shprehitë dhe njohuritë që kanë mësuar deri tani në progra-
min “Shprehitë për adoleshencën”. Bëni një përmbledhje të dis-
kutimit duke vënë në dukje se respekti dhe vlerësimi fillojnë në
familje. Pa këtë, stoli ynë me tri këmbë do të jetë mjaft i dobët. Dy
mësimet në vijim kanë të bëjnë me të ushtruarit e shprehive tona
përditë në shtëpi.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Nxënësit rendisin shprehitë që kanë mësuar nga
programi “Shprehitë për adoleshencën”.
Kërkojuni nxënësve të përmendin shprehitë që kanë mësuar dhe
praktikuar në programin “Shprehitë për adoleshencën”. Shkrua-
jini në tabakun e letrës, ashtu siç i shprehin nxënësit. Orientojeni
klasën të sugjerojë aftësitë e renditura këtu - nëse dëshironi, shtoni
shprehi të tjera që janë trajtuar në mësimet e mëparshme.

• Të respektosh veten dhe të tjerët.
• Të shohësh dhe vlerësosh shprehitë dhe aftësitë e tua.
• Të veprosh në mënyrë të përgjegjshme.
• Të përdorësh shprehi të mira dëgjimi.
• Të përdorësh fjalë vlerësuese në vend të atyre ”poshtëruese”.
• Të mësosh si të marrësh vendime të shëndetshme.
• T’i njohësh dhe respektosh ndjenjat e të tjerëve.
• Të mësosh si t’i shprehësh dhe drejtosh emocionet në mënyra
pozitive.
• T'i rezistosh presionit të bashkëmoshatarëve përmes Pyetjeve.



25 minuta
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• Të përdorësh hapat e qasjes ZGJIDHJA për të trajtuar konfliktet
me shokët.
• Të vlerësosh familjen, traditat dhe mënyrat si na mbështesin.

U thoni nxënësve të identifikojnë se cilat shprehi mund të përdorë
një bashkëmoshatar i tyre në shtëpi apo vende të tjera jashtë shkol-
lës, si shtëpitë e të afërmve, objektet e kultit, takimet në rrethet jash-
tëshkollore, stërvitje sportive, mësime e kështu me radhë.

2. Nxënësit vizatojnë harta konceptuale të disa shpre-
hive.
Përfshijini nxënësit në krijimin e koncept-hartave të katër ose pesë
prej këtyre shprehive, përfshirë edhe vendet ku do të mund të për-
doren dhe mënyrat si mund të praktikohen në çdo mjedis. Theksoni
mënyrat si të ushtrohen këto shprehi në shtëpi.

Shënim: Theksoni se disa shprehi të caktuara janë të përsh-
tatshme në disa situata por jo në të tjera. Për shembull, nxënësit
mund ta përdorin procesin e zgjidhjen së problemeve me pjesë-
tarë të vegjël të familjes ose në një takim të rrethit jashtëshkollor,
por jo me persona të rritur ose figura të tjera me autoritet.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Prezantoni aktivitetin në grup.
Shpjegoni se sot nxënësit do të punojnë në grupe ku të mendojnë
se si një person i moshës së tyre mund të ushtrohet duke e përdo-
rur një shprehi në shtëpi ose në një mjedis tjetër. Në mësimin tje-
tër, secili grup do të ketë pesë minuta kohë për t’ia treguar idetë
e veta klasës nëpërmjet një skeçi, një kënge rep, një poezie, afis-
heve, një liste me këshilla praktike ose në një mënyrë tjetër.

t'i rezistosh 
presionit të bashkë-

moshatarëve
në shtëpinë e një fqinji

në qendrën 
tregtare

thua “jo”
kur diçka

sjell telashe



 5 minuta
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Afishojeni listën e grupeve dhe u kërkoni anëtarëve të grupeve të
ulen së bashku. Pastaj, ose caktojini nga një shprehi çdo grupi,
ose kërkojuni grupeve ta zgjedhin vetë, ose shkruajini shprehitë
në shirita letre dhe kërkojini secilit grup të tërheqë një shirit letre. 

2. Nxënësit fillojnë planifikimin në grup.
Kërkojuni grupeve ta hapin librin në fletën e punës për planifiki-
min e projektit në grup dhe të ndjekin hapat për të filluar projek-
tet. U thoni sa kohë kanë sot, shpjegojuni se çfarë materialesh
kanë në dispozicion për të bërë mjete mësimore vizuale dhe kuj-
tojuni se do të kenë pesë minuta për të mbajtur prezantime gjatë
mësimit të ardhshëm.

Pyetje për ta mbyllur
• Tregoji një shoku ose shoqeje dy ndryshime që mund të pre-
sësh nëse ti dhe shokët e klasës filloni t’i ushtroni këto "shprehi
për adoleshencën" në shtëpi dhe në vende të tjera.

• Si mund të na ndihmojë të kemi marrëdhënie të mira me fami-
ljarët tani të punuarit efektiv si grup në shkollë? Merrni disa
përgjigje.

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
U kërkoni nxënësve të mendojnë për të gjitha ato që po mësojnë
në programin “Shprehitë për adoleshencën”. Le të thonë një
shprehi të veçantë e cila do të ishte e dobishme për ta nëse e për-
dorin në familje dhe e cila do të ishte në përputhje me vlerat dhe
pritjet e familjes së tyre? U thoni nxënësve të bëjnë një vizatim
(mbase një histori me vizatime) ose të shkruajnë një paragraf ku
të shpjegojnë si mund ta përdorin këtë shprehi dhe si mendojnë
se do të përgjigjeshin anëtarët e familjes.

Përdorimi i shprehisë në familje
Kërkojuni nxënësve të zgjedhin një shprehi nga kursi (mbase atë
që kanë përshkruar në ditar), ta praktikojnë në shtëpi dhe të vijnë
në klasë nesër të gatshëm për të folur për rezultatet.



BiljeökeShënime
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Kapitulli 5, Mësimi 2.
PËRDORIMI I SHPREHIVE NË FAMILJE 
PJESA 2

Citati i
ditës
“ Dihet se kur ua
vë fajin të tjerëve
dhe kur grindesh
nuk përfiton
asgjë, përveçse e
zgjeron hende-
kun me të tjerët,
sikurse dihet se
vetëm mirëkup-
timi, besimi dhe
dashuria mund
të të ndihmojë të
ndryshosh dhe të
rritesh. ”
Thich  Nhat
Hanh 

Në mësimin 2, grupet i mbajnë prezantimet përpara klasës.
Nëse është e mundur, nxënësit mund t’i mbajnë prezantimet në
klasa të tjera me bashkëmoshatarë ose me nxënës më të vegjël.
Mund t’i regjistroni me video prezantimet për t’i shfaqur në
mbledhjet me prindërit, gjatë panaireve të shkollës ose në
mbledhjet e tjera.

Shënim: Mund të vendosni të përdorni dy orë mësimi për
këto prezantime.

Qëllimi i mësimit
Identifikimi se si të përdoren shprehitë e mësuara në këtë pro-
gram jashtë mjedisit shkollor.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

- të punojë me një grup për të treguar se si ta përdorë një
shprehi jashtë shkollës, sidomos në shtëpi.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
—Fleta e punës “Përdorimi i shprehive në familje”
Fakultative: Pajisje videoregjistrimi

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M



35 minuta

 5 minuta
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P R A K T I K O J M Ë

1. Grupet e nxënësve mbajnë prezantimet përpara
klasës.
Grupet mbajnë, me radhë, prezantimet pesëminutëshe. Kërko-
juni nxënësve të përdorin fletën e punës “Përdorimi i shprehive
në shtëpi” për të mbajtur shënime. Pas çdo prezantimi, nxënësit e
tjerë bëjnë, me dëshirë, një përmbledhje të asaj që kanë mësuar
dhe që të vlerësojnë në lidhje me prezantimin e grupit. Nëse
është e mundur, regjistrojini me video prezantimet.

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Identifikimi se si të përdoren shprehitë e
mësuara në këtë program jashtë mjedisit shkollor.

Citati: Dihet se kur ua vë fajin të tjerëve dhe kur grindesh nuk
përfiton asgjë, përveçse e zgjeron hendekun me të tjerët, si-
kurse dihet se vetëm mirëkuptimi, besimi dhe dashuria mund
të të ndihmojë të ndryshosh dhe të rritesh. -

Thich Nhat Hanh, klerik budist

Pas njëfarë diskutimi, bëni një përmbledhje duke thënë se ndo-
njëherë ua vëmë fajin të tjerëve nga frika se mos e kemi gabim. 

Kur heqim dorë nga nevoja për të pasur të drejtë dhe për të
nxjerrë në pah se tjetri e ka gabim, atëherë mund të përjetojmë
respekt, mbështetje dhe solidaritet reciprok. Kjo pastaj shndërro-
het në themelin e mirëkuptimit, besimit dhe dashurisë, të cilat
mund të na ndihmojnë të ndryshojmë të rritemi.

Me rëndësi: Nxënësve shpesh bisedat ose përballimet me fami-
ljarët ua vështirëson nevoja “për të pasur të drejtë". Theksoni
se debatet apo zënkat zgjidhen në mënyrë më paqësore dhe
produktive kur mësojmë me njëri-tjetrin, mbajmë vesh dhe ko-
munikojmë me respekt. Kërkojini dhe shfrytëzojini mundësitë
për ta përforcuar dhe ushtruar këtë koncept.

Kërkojuni nxënësve t'ia tregojnë një shoku ose shoqeje se çfarë
ndodhi kur përdorën në shtëpi shprehinë që përzgjodhën gjatë
mësimit të fundit. Kujtojuni nxënësve se sot grupi i tyre do të
prezantojë disa mënyra të tjera si t’i përdorin shprehitë jashtë
shkollës.

Mund të përdorni
pjesën provimin
D të Kapitullit 5 si
ushtrim për për-

sëritje pasi të keni për-
funduar aktivitetin
PRAKTIKOJMË.
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2.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Kërkojuni nxënësve të mendojnë se si mund t’i përshtatin këto
ide dhe t’i përdorin në familjet e tyre. Shpjegoni se një ide që fun-
ksionon në një familje mund të mos jetë e përshtatshme për një
familje tjetër, për shkak të mënyrave të ndryshme se si familjet
komunikojnë, i trajtojnë emocionet, i shpërndajnë përgjegjësitë e
kështu me radhë. Kujtojuni nxënësve t’i respektojnë dhe vlerë-
sojnë këto ndryshime. Disa prej tyre përfaqësojnë tradita të cilat
janë trashëguar nga brezi në brez, ndërsa disa të tjera janë prefe-
renca kulturore. Të gjitha janë të rëndësishme.

Pyetje për ta mbyllur
• Kush përfiton kur i përdorim shprehitë e reja jashtë shkollës?

• Për cilat arsye familjet i meritojnë shprehitë tona më të mira në
të dëgjuarit, të trajtuarit e emocioneve, të treguarit vlerësim e
kështu me radhë? Thuaja një shoku ose shoqeje.

• Si mund t’i nxisim vëllezërit dhe motrat e vogla t’i përdorin
këto shprehi?



Biljeöke

 5 minuta
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Shkrimi në ditar
Kërkojuni nxënësve të mendojnë për një shprehi që kanë zhvil-
luar deri tani. Çfarë ndryshimi ka sjellë në marrëdhëniet e tyre
me shokët, në shkollë dhe me familjen? Kujtojuni se të jesh i vetë-
dijshëm për shprehitë që po zhvillon është njëra prej tri këmbëve
të stolit të vetëbesimit. Nxënësit të shkruajnë një paragraf në
lidhje me shprehinë në fjalë, duke shpjeguar se si përfitojnë (ose
do të përfitojnë) prej saj ata dhe familja e tyre.

Ndryshimet dhe sfidat
U kërkoni nxënësve të plotësojnë dy pyetjet në fletën e punës
“Përdorimi i shprehive në shtëpi” me një prind ose një person
tjetër të rritur. 

Shënime



BiljeökeShënime
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Kapitulli 4, Provime
OBJEKTIVAT DHE ÇELËSI I PËRGJIGJEVE

Testet brenda mësimit përbëhen nga disa fleta pune që mund të kopjohen. Secila fletë pune
teston një objektiv kryesor të kapitullit. Më poshtë jepet objektivi për secilën pjesë të provi-
mit të kapitullit dhe mësimi ose mësimet me të cilat ka lidhje. Janë dhënë edhe përgjigjet dhe
informacioni për vënien e notës.

Secila pjesë provimi mund të përdoret në një sërë mënyrash:

• Si provim përpara ose pas kapitullit apo mësimit për të vlerësuar progresin e nxënësve.

• Si provim për kapitullin për t’u vënë notë nxënësve.

• Si mjet diagnostikues për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të nxënësve të ve-
çantë apo të gjithë grupit.

• Si test.

• Si detyrë shtesë për në klasë ose në shtëpi.

Disa provime janë të përshtatshme për t’u përdorur në aktivitet përsëritjeje, të menduari kri-
tik ose të shkruari, për të plotësuar programin.  Shënime anash planit mësimor tregojnë se
kur dhe si mund të përdoren provime të tilla.

Lexoni “Vlerësimi dhe nota” në pjesën “Strategjitë e mësimdhënies” të Udhëzuesit të pro-
gramit “Shprehitë për adoleshencën”, për një diskutim më të plotë të provimeve të kapitujve
dhe se si t’i përdorim ato.

1.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme por duhet të ref-
lektojnë të kuptuarit e shprehive që mësohen në progra-
min “Shprehitë për adoleshencën”.

2.   Përgjigjet mund të jenë të ndryshme por duhet të ref-
lektojnë të kuptuarit e shprehive që mësohen në progra-
min “Shprehitë për adoleshencën”.

Maksimumi i përgjigjeve të sakta: 4

Numri i përgjigjeve kaluese:  3

PROVIMI D (Mësimi 1. dhe 2)

Objektivi: Të identifikojmë shprehitë e mësuara në këtë program të cilat do të ishin të
vlefshme në familje dhe në vende të tjera.
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Kapitulli 5, PROVIMI D, Mësimi 1. dhe 2.

EMRI DHE MBIEMRI: ___________________________________ DATA: ______________

Objektivi: Të identifikojmë shprehitë e mësuara në këtë program të cilat do të ishin të

vlefshme në familje dhe në vende të tjera.

1. Shkruaj tri shprehi të reja që ke mësuar dhe që i ke përdorur diku jashtë klasës.
Shpjego ku dhe si i ke përdorur.

a. Shprehia:

Ku dhe si e kam përdorur:  

b. Shprehia:

Ku dhe si e kam përdorur:  

c. Shprehia:

Ku dhe si e kam përdorur:  

2.   Shkruaj dy shprehi të tjera që nuk i ke përdorur ende jashtë klasës. Shpjego ku dhe si
mund ta kishe përdorur secilën.

a. Shprehia:

Ku dhe si mund ta përdorja:  

b. Shprehia:

Ku dhe si mund ta përdorja:
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MARRJA E VENDIMEVE 
TË SHËNDETSHME

Kapitulli 6 
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Kapitulli 6, Mësimi 1.
E ARDHMJA

Citati i
ditës

“ U japim trajtë të
nesërmeve me ato
që mendojmë dhe

bëjmë sot”

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Edhe pse adoleshentët e rinjë rrezikojnë shpesh, gjithashtu
bëhen edhe të dijenishëm se sjellja e tyre mund të ketë pasoja
afatshkurtra dhe afatgjata. Ora e parë është hyrje në kapitull dhe
sfidë për nxënësit që të shohin objektivat e rëndësishme  dhe
pengesat e mundshme për realizimin e tyre, duke përfshirë edhe
përdorimin e drogës. 

Para këtij mësimi, bëni një përsëritje të mësimit 14 ku nxënësit
thonë ato që kanë mësuar në lidhje me rëndësinë e marrjes së
vendimeve të shëndetshme dhe të mospërdorimit të drogave të
dëmshme. Vendosni se cilin opsion do të përdorni në mbyllje të
kapitullit. Përgatituni ta shpjegoni këtë gjatë Mësimit 1: PRAK-
TIKOJMË nr. 4.

Qëllimi i mësimit
Prezantimi i kapitullit dhe identifikimi i objektivave pozitive
dhe pengesave të mundshme për të pasur sukses në adoleshencë
dhe në moshë të rritur.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të thotë objektiva të rëndësishme për adoleshencën dhe mos-
hën e rritur;
2. të mendojë cilat janë pengesat e mundshme ndaj arritjes së kë-
tyre objektivave; dhe
3. të diskutojë për marrëdhënien midis pengesave dhe përdori-
mit të drogave.

Element kyç parandalues: angazhimi personal

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Hyrje, artikulli “Marrja e vendimeve të shëndetshme”
—Aktiviteti i fillimit

• Skeda bosh (të paktën nga një për nxënës)
• Fletë detyre “Panairi i klasës: marrja e vendimeve të shëndetshme”
(Mundësia 2, më poshtë)

Mundësia 2: Bëni një kopje (ose kopjoni një version të përshta-
tur) të fletës së detyrës “Panairi i klasës: marrja e vendimeve të
shëndetshme” për secilin nxënës.
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Mundësia 1: Nxënësit kontribuojnë me një shkrim ditari për një
libër të klasës, që ndahet gjatë Mësimit 14.

Përshkrimi: Thojuni nxënësve se gjatë Mësimit 13 do të zgjedhin,
kopjojnë dhe zbukurojnë një shkrim në ditar nga Kapitulli 6 për
një libër të klasës që do të përpilohet dhe ndahet gjatë Mësimit 14.

Mundësia 2: Nxënësit zhvillojnë një panair klase ku kanë dy ose
tre minuta për të paraqitur një "produkt" që kanë krijuar i cili
nxit një jetë të shëndetshme, pa lëndë narkotike, për të rinjtë.

Përshkrimi: Para Mësimit 1, lexoni fletën e detyrës “Panairi i kla-
sës: marrja e vendimeve të shëndetshme”. Nëse është e ne-
vojshme, përshtatini projektet që të jenë më të përshtatshme për
nxënësit dhe shkollën tuaj. Gjithashtu, vendosni nëse doni t'i
ftoni familjet, anëtarët e komunitetit, si Luanët dhe/ose nxënës
të tjerë. Bëni një kopje të versionit origjinal ose të përshtatur të
fletës burimore për secilin nxënës.

Gjatë mësimit 1 PRAKTIKOJMË, shpërndajini fletët e detyrës
dhe kalojini të gjitha pikat një për një me nxënësit. Përgjigjuni
pyetjeve dhe jepuni disa ditë kohë nxënësve për të dorëzuar pla-
net e produktit dhe mesazhin për miratimin tuaj. Pyetini në më-
nyrë periodike nxënësit që të siguroheni se janë duke punuar për
projektin. Mësimi 13 parashikon kohë për ta përfunduar projek-
tin e tyre.

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.

Qëllimi i mësimit: Prezantimi i kapitullit dhe identifikimi i
objektivave pozitive dhe pengesave të mundshme për të pasur
sukses në adoleshencë dhe në moshë të rritur.

Citati: U japim trajtë të nesërmeve me ato që mendojmë dhe
bëjmë sot.

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se çfarë kuptimi ka ky
citat, sipas mendimit të tyre. Pas njëfarë diskutimi, theksoni se
sot do të shikojmë se si qëndrimet dhe veprimet e përditshme
mund të ndikojnë në udhëtimin në jetë, si adoleshentë dhe, më
pas, si të rritur.
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FJALOR
pa drogë: i lirë nga
efektet e çdo droge të
dëmshme
pengesë: diçka që të
pengon të bësh diçka

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Vizatoni në dërrasë një diagram të rrugëtimit në jetë.
Vizatoni në dërrasë një rrugë horizontale dhe shkruani “Fëmijëria”
në fillim të rrugës, “Adoleshenca” në mes dhe “Mosha e rritur” në
fund. (Shih shembullin.)

Theksoni se çdo fazë e jetës (fëmijëria, adoleshenca dhe mosha e
rritur) kontribuon në formimin e llojit të personit që bëhemi. Si
adoleshentë, qëndrimet dhe vlerat që ata zhvillojnë, objektivat që
vendosin dhe veprimet që bëjnë ndikojnë në aftësinë për të arritur
që t’u ndodhin gjëra të mira.

2.  Grupet identifikojnë objektiva të rëndësishme për
adoleshencën dhe moshën e rritur.
Ndajeni klasën në grupe me nga katër nxënës dhe u thoni pjesëta-
rëve të grupeve të ulen së bashku. Kërkoni që një sekretar në seci-
lin grup të mbajë shënim disa objektiva të rëndësishëm që
shpresojnë të përmbushin anëtarët e grupit gjatë viteve të
ardhshme si adoleshentë. (Këta objektiva mund të jenë të përgjiths-
hëm, dhe jo konkretë dhe të matshëm.) U thoni anëtarëve të gru-
peve të përfshijnë objektivat personalë afatshkurtër për të cilët
secili prej tyre po punon nga Kapitulli 1.

Pastaj kërkojuni grupeve të identifikojnë disa objektiva afatgjatë
për të pasur sukses në moshën e rritur, si "të kem një punë më pël-
qen", "të kem shëndet të mirë" dhe "të kem një jetë të lumtur fami-
ljare."

U kërkoni relatorëve nga secili grup të thonë përgjigjet e grupit të
tyre. Shkruajini këta objektiva nën titullin e përshtatshëm “Adoles-
hencë” dhe “Moshë e rritur” në diagramin me rrugën.

3.  Grupet identifikojnë pengesat e mundshme ndaj
arritjes së këtyre objektivave.
Tani kërkojuni grupeve të identifikojnë pengesat e mundshme ndaj
arritjes së ndonjërit prej këtyre objektivave. Kërkojuni relatorëve të
thonë përgjigjet e grupit të tyre. Ndërkohë që i thonë, shkruajini
idetë e tyre nën titullin “Pengesa”.

Adoleshenca

Fëmijëria Mosha 
e rritur
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Shembull:

K R I J O J M Ë  L I D H J E

4. Grupet diskutojnë për marrëdhënien midis
pengesave dhe përdorimit të drogave.
Pyetni cilat pengesa lidhen më shpesh me përdorimin e dro-
gës. (Me shumë gjasë, shumica e tyre.) Pastaj kërkojuni nxënë-
sve të përshkruajnë konkretisht se si lidhet përdorimi i drogës
me këto pengesa të ndryshme.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Prezantoni kapitullin.
Shpjegoni se Kapitulli 6, "Marrja e vendimeve të shëndetshme",
mund t’i ndihmojë nxënësit t’i shmangin këto pengesa. Vetë ado-
leshentët e kanë identifikuar drogën si një problem shqetësues,
një shqetësim shumë më të madh se nota, presioni shoqëror apo
problemet me prindërit. Sipas tyre duhani, alkooli dhe drogat e
tjera u bëhen pengesë për të arritur aty ku duan në jetë.

Objektiva për adoleshencën

të kem shokë të mirë

të kem rezultate të mira në
shkollë

të marr lejen e drejtimit të
automjetit

të luaj në një ekip

të jem njeri i besuar dhe i 
respektuar

Pengesa

përdorimi i drogës

marrja e notave të 
këqija

shtatzënia përpara
martese

arrestimi nga policia

braktisja e shkollës

aksidentimi me makinë

dëmtimi i shëndetit

Objektiva për moshën e rritur

të kem shanse dhe mundësi

të kem një punë që më 
pëlqen

të kem jetë të lumtur 
familjare

të kem diplomë universitare
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Në kapitullin 6, klasa:

• do të shikojë se se mund të ndikojnë në jetën e të riut droga të
tilla si duhani, alkooli dhe marihuana;
• do të identifikojë ndikimet dhe presionet që nxitin përdorimin
e drogës;
• do të ushtrohet si t’i bëjë ballit presionit për të përdorur drogë,
si ta menaxhojë stresin dhe si të marrë vendime të mira në situata
të vështira; dhe
• do të tregojë se si të nxisim një jetë të shëndetshme e pa droga
për të rinjtë.

2.  Nxënësit shkruajnë pyetje lidhur me përdorimin e
drogës.
Shpërndani skedat bosh dhe kërkojuni nxënësve të shkruajnë së
paku një pyetje që ka lidhje me drogën. Shpjegoni se do të kujde-
seni që këto pyetje të marrin përgjigje gjatë këtij kapitulli.

3.  Shpjegoni përgjegjësitë e nxënësve dhe si do t’u
vendoset nota gjatë kapitullit.
Shpjegoni çfarë pritet prej nxënësve dhe cila është baza për ven-
dosjen e notës, përfshirë:

• fletët e punës në librin “Ndryshimet dhe sfidat”;
• ditarin e nxënësit;
• pjesëmarrjen në diskutimet në klasë dhe përvojat mësimore;
• notat e provimeve të kapitullit; dhe
• kontributin në aktivitetet në mbyllje të mësimeve.

4. Përshkruani mundësinë 1 ose 2.
Përshkruani mundësinë që keni përzgjedhur për aktivitetin e
mbylljes së kapitullit, si edhe se si do të kontribuojnë nxënësit.
Nëse keni përzgjedhur mundësinë 2, jepini secilit nxënës një
kopje të fletës burimore “Panairi në klasë: marrja e vendimeve të
shëndetshme”, diskutoni dhe përgjigjuni pyetjeve.

Vini në dukje se në këtë
kapitull flasim për dro-
gat që janë të dëmshme
për shëndetin dhe mirë-
qenien.

Mblidhini skedat dhe
shikojini pas këtij më-
simi, për të vendosur se
në cilat mësime mund të
marrim më mirë përg-
jigje. Nëse nxënësit
shkruajnë pyetje dhe
shqetësime personale, ta-
kohuni veçmas me ta dhe
drejtojini në burimet e
duhura ku të marrin
ndihmë.
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Pyetjet për ta mbyllur
• Cilat janë disa prejr problemeve të drogës për të cilat mendoni
se shqetësohen bashkëmoshatarët tuaj? (Mbajini shënim, në më-
nyrë që t’i trajtoni gjatë këtij kapitulli.)

• Si ju prekin juve dhe shokët tuaj këto probleme?

• Çfarë sugjerimesh do të kishit për ta bërë aktual dhe intere-
sant për ju këtë kapitull? 

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
Vizatoni në dërrasë diagramin më poshtë dhe kërkoni nga nxë-
nësit ta kopjojnë në fletoret e tyre.

U thoni ta shkruajnë emrin e vet në qendër dhe në çdo vijë të
shkruajnë një objektiv konkret personal të cilin do të donin ta ar-
rinin gjatë viteve të adoleshencës. Të përfshijnë objektivin për të
cilin po punojnë, si edhe objektiva të tjerë që lidhen me shënde-
tin, familjen, shprehitë ose arsimin. Në kapitullin 7 do të planifi-
kojnë si të arrijnë një objektiv afatgjatë.
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Ndryshimet dhe sfidat
U kërkoni nxënësve të lexojnë Hyrjen e Kapitullit 6 "Të marrim
vendime të shëndetshme” në librin “Ndryshimet dhe sfidat” dhe
të bëjnë aktivitetin “Për fillim”.

Në lajme
Kërkojuni të sjellin të gjithë të paktën një artikull reviste ose ga-
zete në lidhje me drogat brenda javës tjetër ose brenda një afati
pak më të gjatë. Për shembull, artikulli mund të përshkruajë një
krim të lidhur me drogën apo persona të lënduar në një aksident
me makinë të shkaktuar nga konsumi i alkoolit. Shpjegoni se
nxënësit mund të kërkojnë në internet ose të fotokopjojnë artikuj
nga biblioteka e shkollës ose ajo publike. Këta artikuj mund të
përdoren në një tabelë si edhe të përdoren nga nxënësit gjatë
gjithë kapitullit.



BilješkeShënime
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Kapitulli 6 

Mësimi 1
FLETA E DETYRËS SË NXËNËSIT

PANAIRI I KLASËS

MARRJA E VENDIMEVE TË SHËNDETSHME
Ti mund të kesh një ndikim të rëndësishëm dhe pozitiv sa i takon parandalimit të përdorimit të drogës
në shkollë. Për ta bërë këtë, detyra jote është të krijosh një "produkt" që nxit vendime të shëndetshme
dhe një mënyrë jetese pa drogë për të rinjtë. Duhet të jesh gati t’u flasësh për këtë produkt shokëve të
klasës dhe personave të tjerë gjatë mësimit 14 të kapitullit 6 më (data) .

Produkti duhet të jetë diçka që e bën vetë ose me një a dy shokë të klasës. Duhet të japë një mesazh të
efektshme dhe pozitiv në lidhje me përfitimet e një jetese të shëndetshme pa drogë.

Produkti që do të kontribuosh mund të jetë

• letër drejtuar një bashkëmoshatari ose një fëmije më të vogël në moshë;
• ese;
• eksperiment ose demonstrim shkencor;
• relacioni me shkrim i një interviste që ke zhvilluar e cila ka të bëjë me një problem ose shqetësim mbi
drogat;
• njoftim ose reklamë për një shërbim publik;
• tregim ose poezi;
• skeç ose këngë;
• vizatim ose vepër tjetër artistike; dhe
• ide tjetër?.

Përqendrohu te një ose dy prej mesazheve të mëposhtme, për produktin tënd: 

Të jetosh pa drogë:

—të bën tërheqës dhe të kërkuar dhe të jep respektin e të tjerëve;
—rrit respektin për veten, vetëbesimin dhe një kontroll më të madh mbi jetën tënde;
—nxit rritjen personale dhe rezultate të shkëlqyera akademike;
—fiton respektin dhe besimin e familjes;
—forcon miqësitë pozitive, që të mbështesin;
—promovon shëndetin fizik dhe rezultatet e mira në sport;
—mbështet objektivat që vendos për veten dhe karrierën; dhe
—promovon rritje të shëndetshme dhe mirëqenie, pa ndërlikimet e problemeve 

shëndetësore, vështirësive me ligjin dhe vesin e drogës.

Vendosja e notës: Origjinaliteti: 15 pikë; Përpjekja: 25 pikë; Përmbajtja: 25 pikë; Cilësia: 35 pikë

Në një fletë letre më vete, përshkruaj planin tënd për produktin dhe mesazhin. Merr miratimin e mësuesit para se
të fillosh të punosh për të.
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Kapitulli 6, Mësimi 2.
TË MENDUARIT PËR NDIKIMET

Citati i
ditës
“Nuk mjafton të
kesh mendje të
mirë. Kryesorja 
është ta përdorësh
mirë.”
Descar tes 

Mësimi 2 trajton një fokus kryesor të Kapitullit 6: si t’i ndih-
mojmë nxënësit të bëhen më të vetëdijshëm dhe të mendojnë në
mënyrë më kritike për ndikimet negative dhe pozitive që u
japin trajtë vendimeve të të rinjve. Një ndikim i rëndësishëm
është keqkuptimi që kanë adoleshentët të cilët kujtojnë se shu-
mica e tyre përdorin drogë. Për ta kundërshtuar këtë keqkup-
tim, nxënësit bëjnë një anketë ku japin një çmuarje për
qëndrimet e bashkëmoshatarëve të tyre në lidhje me duhanin,
alkoolin dhe marihuanën dhe përdorimin e këtyre drogave nga
adoleshentët. Në mësimet e mëvonshme, nxënësit i krahasojnë
përgjigjet e tyre me të dhënat e anketat dhe raporteve më të fun-
dit kombëtare. Këto të dhëna tregojnë qartë se shumica e të
rinjve nuk i përdorin këto droga dhe nuk janë dakord me për-
dorimin e tyre. Dhënia përgjigje besimeve normative dhe kor-
rigjimi i keqkuptimeve të të rinjve në lidhje me përhapjen e
përdorimit të drogës është një element me rëndësi kritike në
programet e parandalimit.

Qëllimi i mësimit
Shqyrtimi i influencave dhe presioneve që ndikojnë te vendimet
dhe veprimet e të rinjve.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të identifikojë influencat negative dhe pozitive te të rinjtë e së
njëjtës moshë;
2. të shpjegojë dallimin midis presionit të brendshëm dhe atij të
jashtëm; dhe
3. të japë një çmuarje të qëndrimeve të adoleshentëve dhe të
përdorimit të duhanit, alkoolit dhe marihuanës dhe t’i krahasojë
këto çmuarje me të dhënat faktike.

Elemente kyç parandaluese: Influencat shoqërore; Besimet norma-
tive

Materialet dhe përgatitja

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M
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çmuarje: të marrësh me
mend numrin, madhë-
sinë, peshën ose koston
e diçkaje

presion i brendshëm:
presioni që ushtrojmë
mbi veten

presion i jashtëm: pre-
sioni nga moshatarët
dhe nga persona të tjerë

influencë negative:
diçka që sjell pasoja të
dëmshme

influencë pozitive:
diçka që sjell pasoja të
dobishme

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

• Ndryshimet dhe sfidat
—Fleta e punës:
“Anketë: Si mendon?”
—Fletë burimore e mësuesit 

“Anketë: Si mendon?”
Shkruajeni koncept-hartën në dërrasë, siç tregohet në
KRIJOJMË E LIDHJE nr.1.

Për informacione të përditësuara mbi problemet dhe statistikat
mbi duhanin, alkoolin dhe drogat e tjera: 
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës:
Partnership  for a Drug-Free America: www.drugfreeamerica.org
Monitoring  the Future Study: www.monitoringthefuture.org Join
Together Online: www.jointogether.org 
Në Kanada:
Health Canada: www.hc-sc.gc.ca/health-promotion-sante Cana-
dian  Health Network: www.canadian-health-network.ca Cana-
dian  Centre on Substance  Abuse: www.ccsa.ca
CASCADE Drug Directory: www.cascade.u-net.com\drugset.htm

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.

Qëllimi i mësimit: Shqyrtimi i influencave dhe presioneve që
ndikojnë te vendimet dhe veprimet e të rinjve.

Citati: Nuk mjafton të kesh mendje të mirë. Kryesorja është ta
përdorësh mirë. 

—Descartes, shkencëtar dhe filozof francez

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se çfarë kuptimi ka ky
citat, sipas mendimit të tyre. Bëni një përmbledhje duke thënë se
ta përdorësh mendjen shkon përtej librave. Vështirësia e vërtetë
është të jesh i zgjuar në jetë dhe të mendosh në mënyrë kritike se
çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar, çfarë është veprim i
zgjuar dhe jo i zgjuar, i shëndetshëm dhe i dëmshëm. Kjo do të
thotë të jesh në gjendje të bësh dallimin midis influencave pozi-
tive dhe negative. Të bëhesh më i vetëdijshëm se si këto inf-
luenca mund t’u japin trajtë vendimeve dhe veprimet tona, dhe
të reagosh si duhet ndaj tyre, është pjesë e rëndësishme e këtij ka-
pitulli “Të marrim vendime të shëndetshme."216
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1.  Nxënësit identifikojnë personat dhe gjërat që ush-
trojnë influencë në vendimet dhe veprimet e të rinjve.
Shpjegoni se influenca është diçka që ushtron një ndikim mbi të
tjerët. Jepni një shembull të diçkaje që influencon veprimet tuaja,
si diçka që ju ka shtyrë të keni një interes të veçantë.

Lexoni me zë të lartë shembujt që keni renditur në dërrasë se
çfarë mund të influencojë vendimet dhe veprimet e të rinjve. Kër-
kojuni nxënësve të shtojnë të tjerë shembuj. Pastaj, u thoni nxënë-
sve të shkruajnë përgjigjet e tyre për pyetjet e mëposhtme.

Çfarë është një influencë e rëndësishme për:

• llojin e teshave dhe këpucëve që vesh;
• llojin e muzikës që dëgjon;
• personat që adhuron;
• qëndrimin që mban për shkollën;
• vlerat e tua personale;
• qëndrimin që mban lidhur me çështjen të pish ose jo duhan? 

Më pas, nxënësit me dëshirë mund të thonë cilat janë përgjigjet e
tyre.
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2.  Nxënësit diskutojnë se si influencat mund të jenë
pozitive ose negative.
Pyetini nxënësit se si një shok ose shoqe mund të jetë influencë
pozitive mbi atë që mendon dhe bën një person i moshës së tyre.
Si mund të jetë një influencë negative një shok ose shoqe? Vazh-
doni në të njëjtën mënyrë me influencat e tjera të renditura në
dërrasë.

3.  Shikoni dallimin midis presionit të brendshëm
dhe atij të jashtëm.
Vini në dukje se të gjitha këto influenca krijojnë presione të
brendshme dhe të jashtme të cilat u japin trajtë vendimeve dhe
veprimeve tona. Kujtojuni nxënësve se presionet e brendshme
janë presione që ia ushtrojmë vetë vetes. Presionet e jashtme
vijnë nga të tjerët. Kërkoni shembuj për secilin.

Shembuj:

Presion i jashtëm: Dikush të thotë: “Shkojmë gjejmë ndonjë ci-
gare.”

Presion i brendshëm: dëshira për t’ia bërë qejfin dikujt që të pëlqen

Shpjegoni se ne mund të zgjedhim vetë si t'u përgjigjemi këtyre
presioneve. Për shembull, vetëm se një vëlla, një shok apo,
madje, një prind përdor lëndë narkotike, kjo nuk do të thotë se
edhe ne duhet të jepemi përpara presionit që mund të ndiejmë që
të përdorim edhe vetë drogë. Shpjegoni se gjatë gjithë kapitullit,
nxënësit do t’i shikojnë më nga afër këto presione dhe do të më-
sojnë si t’i trajtojnë.

Orientojini nxënësit të
bëjnë dallimin mes ndi-
kimeve të familjes. Për
shembull, një vëlla i
madh mund të influen-
cojë zgjedhjen e rro-
bave, ndërkohë që një
prind mund të influen-
cojë vlerat e tyre.
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P R A K T I K O J M Ë

Nxënësit marrin pjesë në një anketë mbi perceptimet
që kanë për përdorimin e duhanit, alkoolit dhe dro-
gave të tjera nga të rinjtë.

Shpjegoni se, si një mënyrë për të kuptuar më mirë ndikimet dhe
presionet për të përdorur drogë, klasa do të marrë pjesë në një
anketë të shkurtër.

Kërkojuni nxënësve ta hapin librin “Ndryshime dhe sfida” në
fletën e punës “Anketë në klasë: Si mendon?”. Shpjegoni se ndër-
kohë që ju do të lexoni me zë të lartë çdo pikë të anketës, ata do
të shkruajnë në shtyllën “Vlerësimi im” atë që të mendojnë se
është përgjigjja e saktë. Përgjigjet do t’i gjeni në fletën burimore
në fund të këtij mësimi, por mos ua tregoni që tani përgjigjet nxë-
nësve. Shpjegoni se nxënësit do t’i marrin vesh përgjigjet në më-
simet të tjera në të ardhmen. Atëherë do t’i shkruajnë në shtyllën
“Realiteti".

Pyetjet për ta mbyllur
• Çfarë konsideroni se janë influencat më të rëndësishme në jetën
e të rinjve?

• A mendoni se njerëzit mund t’ia kapërcejnë influencat negative
në jetë? Shpjegoni.

• Si mund t’i rritim influencat pozitive në jetë?



Bilješke

 5 minutaZ B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
U thoni nxënësve të mendojnë për influencat në jetën e tyre,
duke iu përgjigjur në ditar pyetjeve në vijim:

1.  Cilat janë disa prej influencave më të rëndësishme në jetën
tënde?
2.  Në cilën mënyrë dikush është influencë pozitive për ty?
3.  Në cilën mënyrë ti je influencë pozitive për dikë tjetër?

Flasin nxënës më të rritur
Ftoni nxënës më të rritur të shkollës nëntëvjeçare ose të mesme,
anëtarë të një organizate rinore në komunitetin tuaj, për të bise-
duar me nxënësit tuaj se si e përdorin ata presionin pozitiv mes
moshatarëve për ta mbështetur njëri-tjetrin në marrjen e vendi-
meve të shëndetshme.

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
U kërkoni nxënësve t’i thonë një prindi ose një personi tjetër të
rritur dashamirës të mendojnë për kohën kur kanë qenë adoles-
hentë dhe të identifikojnë një influencë të rëndësishme për:

• llojin e teshave dhe këpucëve që i pëlqente të vishte;
• llojin e muzikës që i pëlqente;
• personat që adhuronte;
• qëndrimin që mbante për shkollën;
• vlerat e tij ose të saj personale;
• qëndrimin që mbante lidhur me çështjen të pish ose jo duhan?
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Shënime
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1. Sa për qind nxënës thonë se deri në moshën gjashtëmbëdhjetë vje-
çare kanë pirë të paktën një cigare?
(hulumtim i ESPAD 2015)

2. Sa për qind nxënës kanë pirë cigaren e parë para moshës 13 vjeçare?
(hulumtim i ESPAD 2015)

3. Sa për qind e adoleshentëve që pinë cigare thonë se nuk do ta kishin
filluar duhanin po të kishin mundësi të vendosnin sot?
(Organizata Botërore e Shëndetësisë, 1998)

4. Sa për qind e adoleshentëve do të donin të linin takim romantik me
dikë që nuk pi duhan dhe jo me një që pi duhan?
(Qendrat e Kontrollit të Sëmundjeve - CDC, “Fakte që duhet t’i dini”, 2000)

5. Sa për qind nxënës kanë pirë të paktën një herë në jetë një ose disa
pije alkoolike?
(hulumtim i ESPAD 2015)

6. Sa për qind e 16-vjeçarëve thonë se kanë pirë  të paktën një pije al-
koolike gjatë 12 muajve të fundit?
(hulumtim i ESPAD 2015)

7. Sa për qind e nxënësve janë dehur të paktën një herë në jetë?
(hulumtim i ESPAD 2015)

8. Sa për qind e nxënësve kanë përdorur të paktën një herë në jetë ndo-
një nga drogat ilegale (marihuanën ose hashashin, amfetaminat, LSD
ose ndonjë mjet tjetër halucinogjene, krek, kokain, ekstazi, heroin, kër-
pudhë magjike, inhalantë etj.)?
(hulumtim i ESPAD 2015)

Vlerësimi yt Realiteti
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Kapitulli 6
VITI 1:

Mësimi 2

FLETË BURIMORE E MËSUESIT 

“ANKETË: SI MENDON?”
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Kapitulli 6, Mësimi 3.
PIRJA E DUHANIT: 
SI NDIKON DUHANI TE TË RINJTË?

Citati i
ditës

“Shumica e perso-
nave që bëhen du-
hanxhinj, duhani
u bëhet ves për-
para se të mbus-

hin 20 vjeç. ”
Jocelyn  Elders

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Tani është momenti kur adoleshentët formojnë qëndrimet, besi-
met dhe sjelljet e tyre lidhur me duhanin. Studimet në mënyrë të
vazhdueshme tregojnë se nëse e fillojnë duhanin përpara mos-
hës 20-vjeçare, nuk ka të ngjarë ta fillojnë duhanin në moshë të
rritur. Adoleshenti i vogël është veçanërisht i rrezikuar për ta fil-
luar duhanin. Çka fillon si një akt pavarësie shumë shpejt mund
të kthehet në vesin e duhanit.

Në mësimet 3, 4, 7, 9 dhe 10 trajtohen problemet konkrete lidhur
me parandalimin e duhanit. Në mësimin 3 dhe 4 nxënësit shi-
kojnë pasojat fizike dhe shoqërore të përdorimit të duhanit, inf-
luencën që ushtron shoqëria për ta nxitur fillimin e duhanit dhe
normat shoqërore të adoleshentëve që tregojnë se shumica e të
rinjve nuk pinë duhan. Në mësimin 7, ata shqyrtojnë në mënyrë
kritike influencat që kanë reklamat e duhanit. Në mësimin 9 dhe
10 ushtrohen se si t’i trajtojnë presionet e brendshme dhe të
jashtme për të përdorur droga të tilla si duhani.

Qëllimi i mësimit
Shqyrtimi i mënyrave si mund ta prekë jetën e të rinjve duhani.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të kuptojë se shumica e adoleshentëve nuk përdorin duhan
ose nuk e aprovojnë përdorimin e duhanit;
2. të shikojë procesin e vesit të duhanit; dhe
3. të shpjegojë se si përdorimi i duhanit mund të prekë aspekte
të rëndësishme të jetës së një të riu.

Element kyç parandalues: Besimet normative; Pritshmëritë për pa-
sojat e duhanit; Influencat shoqërore
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Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Duhani: fleta informative “Si u bëhet ves të rinjve”
—Fleta informative “Për duhanin”
—Fleta e punës “Anketë: Si mendon? (nga mësimi 2)

• Fletë burimore e mësuesit “Anketë: Si mendon? (nga mësimi 2)

Për më shumë informacion se si të parandalohet përdorimi i du-
hanit: Dhoma Kombëtare për Shkëmbimin  Informacionit mbi
Alkoolin dhe Drogat: www.health.org

Qendrat e Kontrollit dhe Parandalimit të Sëmundjeve:
www.cdc.gov

Organizata Botërore e Shëndetësisë: www.who.int

Z B U L O J M Ë

1.  Filloni duke bërë një pyetje:
Pyetini nxënësit se cila drogë, sipas mendimit tyre, vret më
shumë njerëz çdo ditë.

Pasi dikush të ketë hamendësuar duhanin, shpjegoni që duhani
është përgjegjës për thuajse 1.200 vdekje në ditë në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës (rreth 100 në Kanada), kryesisht nga së-
mundje të zemrës dhe kanceri i shkaktuar nga duhani. Ky është
më i lartë se numri i vdekjeve të shkaktuara nga alkooli, kokaina,
heroina, vrasjet, vetëvrasjet, aksidentet automobilistike, zjarri
dhe SIDA, të marra së bashku. Nuk është për t’u habitur përse
përdorimi i duhanin përshkruhet edhe si “vetëvrasje e ngadaltë”.

FJALOR

ves: të shkakton varësi
ndaj diçkaje
nikotinë: droga që të
shkakton varësi në
duhan
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Z B U L O J M Ë

2.  Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit
dhe citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Mësimi i mënyrave si mund ta prekë jetën e
të rinjve duhani.

Citati: Shumica e personave që bëhen duhanxhinj, duhani u
bëhet ves përpara se të mbushin 20 vjeç.

—Jocelyn Elders, doktor në shkenca mjekësore, ish Mjek i Përg-
jithshëm i SHBA-së

Pyetini nxënësit nëse mendojnë se adoleshentët që pinë duhan
tani duan të jenë duhanxhinj kur të rriten.

Pastaj theksoni se rreth 90 për qind e duhanxhinjve në moshë të
rritur e kanë filluar duhanin në adoleshencë.

3.  Nxënësit identifikojnë shenjat e pirjes së duhanit.
Pyetini nxënësit nga mund ta dallojnë nëse dikush pi duhan.
Shkruajini në dërrasë përgjigjet e tyre ashtu siç i thonë. Në listë
mund të përfshihen:

• era e keqe e gojës;
• era tym duhani në tesha, shtëpi dhe veturë;
• gishta me njolla dhe të zverdhur;
• dhëmbë me njolla;
• zë i ngjirur ose i ashpër;
• kollë dhe pështymë e shpeshtë;
• sëmundje të shpeshta dhe probleme me frymëmarrjen; dhe
• lëkurë e rrudhur dhe me ngjyrë jo të shëndetshme

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Theksoni problemet që shkakton futja në mush-
këri e tymit të duhanit që pinë të tjerët.
Shpjegoni se personat që ndodhen pranë atyre që pinë duhan
janë të detyruar të fusin në mushkëri tymin e tyre. Njësoj si tymi
që thith vetë duhanxhiu, edhe tymi që thithin të tjerët pranë tij ka
nivele të larta katrani, nikotine, monoksidi karboni dhe amo-
niaku. Për të parandaluar futjen në mushkërinë e tyre të tymit të
duhanit të të tjerëve, nxënësit:

Mund të përmendni një
gjendje shëndetësore të
njohur si “fytyra e du-
hanxhiut”. Tek duhanx-
hinjtë, furnizimi në
nivele të ulëta me
oksigjen i qelizave të
lëkurës shkakton që lë-
kura të marrë ngjyrë
gri, të verdhë ose si të
kuqe, dhe e ashpërson.
Pamja e duhanxhiut vë-
rehet sidomos te perso-
nat e rritur që e kanë
filluar duhanin në mos-
hën e adoleshencës. Një
person i tillë ka rrudha
në faqe, rreth buzëve
dhe syve dhe në zverk
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• mund të largohen nga vendi ku dikush po pi duhan;
• mund të hapin dritaret; dhe
• mund të shpjegojnë me mirësjellje dhe respekt se po i bezdis
tymi i duhanit.

Për shembull: “A të vjen keq të mos pish duhan këtu? Tymi i du-
hanit më bën me dhimbje koke (ose më merren mendtë ose nuk
ndihem mirë nga tymi i duhanit).”

Nëse nxënësit shqetësohen për një familjar i cili pi duhan, shpje-
goni se nuk është përgjegjësia e tyre që familjari ta lërë duhanin.
Qasja më e mirë është ta informojnë personin e rritur se ata e
kanë shqetësim pirjen e duhanit dhe të shpjegojnë përse. Pastaj, i
takon vetë personit të rritur të vendosë çfarë të bëjë. Pavarësisht
nëse vendos ta lërë ose jo duhanin personi i rritur, nxënësit
mund të marrin masa për t’u mbrojtur që të mos thithin drejtpër-
drejt tymin e duhanit.

2.  Diskutoni për pikat 1-5 të anketës.
U kërkoni nxënësve ta hapin librin “Ndryshimet dhe sfidat” në
fletën e punës: “Anketë: Si mendon?” U kërkoni nxënësve që, me
dëshirë, të thonë se çfarë çmuarjesh kanë bërë për pikat 1-5. Pastaj
tregojuni shifrat faktike nga fleta burimore “Anketë: Si mendon?”. 

U thoni nxënësve t’i shkruajnë këto shifra në shtyllën “Realiteti”.

Pyetini:

•  A u habitët nga ndonjë rezultat? Nga cili?
•  Në përgjithësi, çmuarjet tuaja qenë tepër të ulëta apo tepër të
larta? Cila është arsyeja?

Theksoni se shumica e adoleshentëve në përgjithësi kujtojnë se
është më i lartë numri i bashkëmoshatarëve që përdorin duhan,
alkool dhe droga të tjera. Ky perceptim i gabuar i shtyn të men-
dojnë se përdorimi i drogës duhet të jetë diçka normale. Ata
madje pyesin veten se mos vallë edhe ata duhet ta provojnë dro-
gën. Në realitet shumica e të rinjve dhe shumica e të rriturve nuk
përdorin drogë edhe as që mendojnë se është normal përdorimi i
drogës.

3.  Diskutoni për mënyrat e ndryshme të përdorimit
të duhanit.
U kërkoni nxënësve të përmendin lloje të ndryshme të produk-
teve të duhanit, të tilla si cigare, puro, duhani për përtypje dhe
llulla.
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Shpjegoni se për shkak se duhani krijon varësi te përdoruesit, le-
johet të shitet për të rriturit. Është e paligjshme t’u shiten cigare
dhe produkte  të tjera duhani personave nën moshën 18 vjeç.

4.  Përshkruani procesin si bëhet njeriu duhanxhi.
Shpjegoni se shumë pak njerëz duan të kthehen në duhanpirës.
Ata e fillojnë duhanin me ndonjë cigare të rastit dhe pastaj ka-
lojnë në një paketë ose më shumë në ditë, duke fituar një varësi
të plotë ndaj duhanit.

U kërkoni nxënësve t’ju ndjekin në fletën informative në “Du-
hani: Si u bëhet ves të rinjve, në librin “Ndryshimet dhe sfidat”.

5.  Nxënësit shikojnë se si krijon varësi nikotina.
Pyetini nxënësit: "Nga mund ta dini një duhanxhi ka krijuar va-
rësi?" Shembuj:

•  Ndien nevojën për të pirë duhan në momente dhe vende të pa-
përshtatshme
•  Vepron në mënyrë nervoze nëse nuk ka mundësi të pijë duhan
•  Përpiqet ta lërë por nuk e lë dot duhanin

Shpjegoni se shumica e njerëzve nuk e kuptojnë se cigaret janë
një sistem shumë efikas i marrjes së drogës. Çdo e thithur e ciga-
res injekton me shpejtësi në tru nikotinë, një drogë që krijon va-
rësi. Edhe pse shumica e duhanpirësve të rinj kujtojnë se nuk do
të krijojnë varësi, pothuajse të gjithë ata që përdorin duhan, pa-
varësisht për çfarë periudhe kohore, krijojnë varësi.

Lajmi i mirë është se gjithnjë e më shumë njerëzit shqetësohen
për shëndetin e tyre, kështu që pjesa dërrmuese e të rinjve dhe të
rriturve nuk e fillojnë kurrë duhanin. Nëse të rinjtë arrijnë ta
shmangin këtë ves që kur janë adoleshentë, të dhënat tregojnë se
nuk e fillojnë më vonë kur janë të rritur.

Në vijim klasa do të shikojë ndikimin e mundshëm që ushtron
përdorimi i duhanit në aspekte të rëndësishme të jetës së të riut.



15 minutaP R A K T I K O J M Ë

1.   Caktoni si detyrë tema nga fleta e punës “Për du-
hanin”
Kërkojuni nxënësve t’i kthehen fletës së punës "Për duhanin”  në
librin “Ndryshimet dhe sfidat”. U thoni të numërojnë nga 1 deri
në 26. U thoni të rrethojnë në fletën e punës numrin që kanë thir-
rur. Kjo është tema që do t’u caktoni detyrë. (Nëse keni më pak
se 26 nxënës, jepuni disa prej nxënësve më shumë se një temë.
Nëse keni më shumë se 26 nxënës, disa prej nxënësve mund të
kenë të njëjtën një temë.)

Kërkojuni nxënësve të lexojnë temën e caktuar dhe pastaj të
shkruajnë me fjalët e tyre një arsye përse nuk duhet përdorur du-
hani bazuar në ato që sapo kanë lexuar. Për shembull, dikush me
temën 3, "Të bëhet ves", mund të shkruajnë "Kur e fillon duha-
nin, është shumë e vështirë ta lësh."

2.  Nxënësit raportojnë se si e prek jetën e të riut du-
hani.
Ndërkohë që nxënësit janë duke u përgatitur, shkruani titujt e
mëposhtëm në dërrasë:

Shëndeti dhe trupi

Pamja e jashtme

Ndikimi te të tjerët

Paratë

Pavarësia

U thoni nxënësve të vendosin se cili titulli lidhet më mirë me
temën e tyre. Pastaj lexoni me zë të lartë një titull. U kërkoni
atyre që duan të përgjigjen të ngrihen më këmbë dhe të lexojnë,
me radhë, atë që kanë shkruar. Ruani një ritëm të gjallë dhe u
kërkoni nxënësve të flasin qartë dhe shkurt.

Pyetjet për ta mbyllur
• Çfarë keni mësuar sot diçka të cilën nuk e dinit më parë?
• A mendoni se shumica e të rinjve që e fillojnë duhanin men-
dojnë për problemet që sjell ky ves? Shpjegoni.
• Përse mendoni se të rinjtë e fillojnë duhanin edhe pse e dinë se
është kaq i rrezikshëm?

Një studim i kohëve të
fundit tregon se mund
të duhet shumë pak
kohë që një të riu t’i
bëhet ves nikotina. Stu-
diuesit e “University of
Massachusetts” dhe
“Harvard Medical
School” kanë përfun-
duar një studim, në të
cilin të rinjtë kanë ra-
portuar simptoma të va-
rësisë ndaj nikotinës që
dy javë pas fillimit të
duhanit. (Kontrolli i Du-
hanit, shtator 2000)
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Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
U kërkoni nxënësve të plotësojnë këto lista në ditar:

• një listë sportesh dhe aktivitetesh të tjera fizike të cilat preken
negativisht nga duhani;
• një listë të mënyrave se si ndikon duhani në pamjen e jashtme
të njerëzve; dhe
• një listë të mënyrave se si bezdisen nga duhanpirësit ata që nuk
pinë duhan

Reklama “Faleminderit që nuk pini duhan”
U kërkoni grupeve të përgatisin reklama që fillojnë me fjalët "Fa-
leminderit që nuk pini duhan sepse ..." ku të shtojnë arsyet e tyre
me rimë. Pastaj organizoni që grupet t’ia tregojnë reklamat klasës
së tyre dhe klasave të tjera. Regjistrojini me video reklamat për
orët e ardhshme të mësimit, për takimin me prindër ose për nxë-
nës më të vegjël.

Mund të vini në dukje se
shoqëria e produkteve të
duhanit “Philip Morris”
ka pranuar se ka përdo-
rur amoniak për t’i bërë
cigaret me nivel më të
lartë varësie. Në doku-
mentet e brendshme të
këtij sektori të ekono-
misë thuhet se amo-
niaku është vetëm një
nga disa prej metodave
që e rrisin efektin e niko-
tinës dhe aftësitë e ciga-
reve për të shkaktuar
varësi. (gazeta “Sydney
Morning Herald” 27 kor-
rik 2000)

Shënime
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Kapitulli 6, Mësimi 4.
DUHANI: PËRSE MËSOHET?

Citati i
ditës
“Kur bisedon 
me të rinj që e 
pinë duhanin,
shtatë nga dhjetë
syresh janë pen-
duar që e kanë 
filluar. ”
David A . Kessler

Në mësimin e mëparshëm, nxënësit mësuan rreth procesit të va-
rësisë që shkakton duhani dhe si mund të ndikojë përdorimi i
duhanit në jetën e të rinjve. Sot do të shikojnë arsyet përse të
rinjtë e mësojnë duhanin, përfshirë edhe dallimet gjinore. Gru-
pet pastaj do të paraqesin mënyra më pozitive se si të përmbus-
hen nevojat dhe objektivat pa e mësuar vesin e duhanit. Më
vonë në këtë kapitull, ata do të ushtrojnë shprehitë e këmbëngu-
ljes dhe rezistencës për të trajtuar presionet për të përdorur du-
hanin.

Qëllimi i mësimit
Të menduarit kritik se si e përdorin ose nuk e përdorin duhanin
të rinjtë.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të shpjegojë përse adoleshentët dhe adoleshentet mund ta
përdorin ose mos ta përdorin duhanin;
2. të identifikojë arsyet dhe perceptimet e gabuara që mbështe-
tin përdorimin e duhanit; dhe
3. të prezantojë mënyra pozitive, pa duhan, për përmbushjen e
nevojave dhe objektivave.

Elemente kyç parandaluese: Influencat shoqërore; Pritshmëritë për
pasojat e drogës

Materialet dhe përgatitja
• Tabak letre, lapsa dhjami ose lapostila

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M
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Kur të diskutoni për
çështjet e lidhura me
drogat, respektoni jetën
private të personave
duke ua kujtuar nxënë-
sve që të thonë: "Dikush
që njoh unë ..." pa e
thënë emrin e personit.

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të menduarit kritik se si e përdorin ose nuk
e përdorin duhanin të rinjtë.

Citati: Kur bisedon me të rinj që e pinë duhanin, shtatë nga
dhjetë syresh janë penduar që e kanë filluar duhanin.

David A. Kessler, 
doktor në mjekësi, ish Komisioneri Amerikan 

për Ushqimin dhe Drogat

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se përse, sipas tyre, shu-
mica e adoleshentëve që pinë duhan janë penduar që e kanë fil-
luar duhanin. U thoni të ngrenë dorën nëse njohin dikë që është
përpjekur ta lërë vesin e duhanit. Sa herë është përpjekur ky per-
son? A ka pasur sukses?

Shpjegoni se shumica e të rinjve që pinë duhan e fillojnë pa e
menduar. Ata e fillojnë për arsye të ndryshme dhe pastaj u bëhet
ves. Sot nxënësit do të bëhen më të vetëdijshëm për arsyet dhe
presionet për ta përdorur duhanin, në mënyrë që të mund ta
shmangin "grackën e duhanit" dhe të mos fitojnë një varësi gjatë
gjithë jetës.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Nxënësit sugjerojnë arsye përse adoleshentët dhe
adoleshentet mund ta përdorin ose mos ta përdorin
duhanin.
Ndajini nxënësit në grupe të vogla, sipas përkatësisë gjinore. Secili
grup të caktojë një drejtues, një sekretar dhe një relator.

Jepini çdo grupi një fletë letre dhe u thoni ta palosin në gjysmë.
Shpjegoni se çdo grup me djem duhet të shkruajë në gjysmën e fle-
tës tri ose katër arsyet përse mendojnë se disa djem të shkollave të
mesme pinë duhan. Në gjysmën tjetër, të shkruajnë tri ose katër
arsye përse shumica e djemve kësaj moshe nuk pinë duhan. Grupet
me vajza të bëjnë të njëjtën gjë, duke u fokusuar te vajzat. Pas pak a
shumë pesë minutash, i kërkoni secilit grup të lexojë listën e vet,
ndërkohë që ju i shkruani në dërrasë arsyet e pirjes ose mospirjes së
duhanit nën titujt "Meshkuj" ose "Femra".
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Studimet tregojnë se
shumë vajza të reja e ba-
razojnë përdorimin e
duhanit me mbajtjen e
peshës në kontroll. Ato e
shohin edhe si një më-
nyrë për të treguar se
janë të pavarura. Fusha-
tat me reklama për du-
hanin që vënë në
shënjestër gratë për-
kojnë me rritjen e nu-
mrit të vajzave që
fillojnë duhanin. Mesh-
kujt kanë shumë më
shumë gjasa të përdorin
duhan pa tymosje.

Mund të përdorni
provimin A të Ka-
pitullit 6 si ush-

trim shtesë pasi të keni
përfunduar aktivitetin
“Krijojmë lidhje”

K R I J O J M Ë  L I D H J E

2.  Diskutoni për ngjashmëritë dhe dallimet e dy li-
stave.
Si klasë, diskutoni për pyetje të tilla si:

•  A mendoni se janë të njëjta presionet mbi meshkujt dhe femrat
për të pirë duhan? Shpjegoni.
•  Cilat janë disa prej influencave dhe presioneve më të mëdha
mbi të rinjtë që pinë duhan?
•  Cilat janë disa prej influencave dhe presioneve më të mëdha
mbi të rinjtë që nuk pinë duhan?

Lidhini këto lista me presionet e brendshme dhe të jashtme duke
vënë në dukje se të duash të përshtatesh me të tjerët ose të du-
kesh i rritur janë presione të padukshme por të fuqishme që vijnë
nga brenda vetes dhe nga njerëzit rreth nesh. Kur mendojnë
qartë për arsyet përse të rinjtë e fillojnë pirjen e duhanit nxënësit
mund ta kenë më të lehtë t’i shmangen “grackës së duhanit."
Tani ata do t'i përdorin njohuritë e tyre për të sugjeruar se si
mund t’u jepet zgjidhje "arsyeve" për përdorimin e duhanit në
mënyra më të sigurta dhe më të kënaqshme.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit identifikojnë dhe japin zgjidhje për per-
ceptimet e gabuara që mbështetin përdorimin e
duhanit.
Shkurtimisht shikoni "arsyet e përdorimit të duhanit" të rendi-
tura në dërrasë. Theksoni se këto "arsye" nuk përputhen me rea-
litetin. Kërkojuni nxënësve të identifikojnë dhe korrigjojnë
perceptimet e gabuara që mbështetin përdorimin e duhanit.

Shembuj:

Të përshtatem dhe bëhem i pranueshëm për shokët: Realiteti
është se shumica e të rinjve nuk pinë duhan dhe nuk preferojnë
të shoqërohen me dikë që pi duhan apo përdor duhan.



Një studim i kohëve të
fundit i Universitetit
“Brandeis” ka konstatuar
se adoleshentët që pinë
cigare kanë shumë më
shumë të ngjarë të bien
në depresion në kraha-
sim me bashkëmoshata-
rët e tyre që nuk pinë
duhan. Kjo tregon se ni-
kotina mund të ndikojë
në qendrën e trurit që
ndikon te humori.

(Pediatrics,    October,
2000)

P R A K T I K O J M Ë

Për t’u dukur si i rritur: Realiteti është se shumica e të rriturve
që pinë duhan përpiqen ta lënë. (Për fat të keq, edhe pas disa
përpjekjeve vetëm rreth 25 për qind ia dalin mbanë.)

Për t’u qetësuar: Realiteti është se pirja e duhanit i jep duhanpi-
rësit nikotinën që ia kërkon trupi, por ky është lehtësim i për-
kohshëm vetëm. Shumë shpejt ndihet përsëri i tensionuar dhe
ka nevojë për një cigare tjetër. Nëse ndodhet diku ku nuk mund
të pijë duhan, stresohet me të vërtetë.

Dukesh bukur: Realiteti është që nuk dukesh bukur kur të kër-
kon trupi nikotinë, kur nxjerr gëlbazë, kur mezi  merr frymë,
kur të mban erë goja apo kur të merret fryma nga ngjitja e shkal-
lëve.

2.  Grupet krijojnë postera që tregojnë mënyra pozi-
tive për përmbushjen e nevojave dhe objektivave
pa konsumim duhani.
Ndajini nxënësit në grupe të vogla dhe jepini secilit grup nga një
fletë letre të madhe dhe lapsa dhjami ose lapostila. Caktojini se-
cilit grup një “arsye” të ndryshme për përdorimin e duhanit, që
janë të shkruara në dërrasë. Për shembull, mund të thoni:
“Grupi 1, në çfarë mënyrash mund të jeni interesant pa e filluar
vesin e duhanit?”

Grupet të mendojnë se çfarë duan të thonë dhe pastaj si duan t’i
prezantojnë idetë në poster. U jepni rreth 10 minuta të planifi-
kojnë dhe krijojnë posterat.

Shembull:

• Të kesh shëndet fizik
• Të jesh vetvetja
• Të dish si të kesh marrëdhënie të mira me të tjerët

Kur të jenë gati posterat, i kërkoni secilit grup të qëndrojë më
këmbë dhe të flasë për punën e vet. Pastaj afishojini posterat në
klasë ose në të gjithë shkollën.

232



 5 minuta

233

P R A K T I K O J M Ë

Pyetjet për ta mbyllur
• Cilat janë disa prej presioneve që ndieni personalisht për të
pirë duhan apo për të përdorur duhan pa tym?

• Si ju ndihmon të kuptuarit e arsyeve për të rinjtë e nisin duha-
nin? Shpjegoni.

• Nëse keni një shok që fillon duhanin, çfarë do t’i thoshit, nëse
do t’i thoshit diçka?

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
Në bazë të atyre që dinë dhe kanë parë nxënësit për përdorimin e
duhanit, kërkojuni të përshkruajnë në ditar tri ose katër përfitime
të mospërdorimit të duhanit me tymosje ose pa tymosje.

Intervista me të ftuar
Ftoni një ose më shumë atletë nga shkolla të mesme të flasin me
nxënësit përse është e rëndësishme të mos pihet duhan. Punoni
me nxënësit për përgatitjen e pyetjeve, të cilat t’i dërgohen para-
prakisht folësit.

Shembuj:

• Cilat, sipas jush, janë arsyet për të mos pirë duhan?
• A keni ndier ndonjëherë presion nga shokët për të pirë duhan?
• Nëse po, si i keni dhënë zgjidhje këtij presioni?
• Cilat janë rregullat për mospirjen e duhanit për atletët e shkol-
lave të mesme?

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
Nxitini nxënësit të bisedojnë me një të rritur të besuar i cili pi
duhan. U thoni t’i bëjnë këto pyetje:

• Kur e ke filluar duhanin?
• Përse e ke filluar duhanin?
• Si është të jesh duhanpirës i rregullt?
• A je përpjekur ndonjëherë ta lësh duhanin?
• Çfarë ndikimi ka pasur duhani në jetën tënde?



Bilješke

Z B A T O J M Ë

Mundësia 2: Prezantime
U kërkoni nxënësve të dorëzojnë për aprovimin tuaj planet dhe
mesazhet e produkteve të tyre që përshkruhen në fletën  e dety-
rës “Panairi i klasës: marrja e vendimeve të shëndetshme”. Kuj-
desuni që planet të jenë praktike dhe të promovojnë vendime të
shëndetshme dhe një mënyrë jetese e të rinjve pa drogë. Pas
aprovimit të planeve, nxënësit të punojnë vetë për produktin e
tyre. Gjatë mësimit 13 do të kenë kohë në klasë për ta finalizuar
punën e tyre përpara se t’i mbajnë prezantimet në mësimin 14.

Shënime
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Kapitulli 6, Mësimi 5.
ALKOOLI: TË VËRTETAT 
DHE JO TË VËRTETAT

Citati i
ditës
“Një arsye përse
nuk pi është se 
dua të jem e 
vetëdijshme kur 
po ia kaloj mirë. ”
Lady Nancy 
Astor

Konsumi i alkoolit nën moshën ligjore është një rrezik i konside-
rueshëm që i kanoset zhvillimit emocional dhe fizik të të rinjve.
Kush e fillon pijen përpara moshës 15 vjeç ka katër herë më
shumë gjasa të bëhet person i alkoolizuar në krahasim me ata që
e fillojnë pijen pas moshës 21-vjeçare. Shkaqet kryesore të vdek-
jes të adoleshentët (aksidentet automobilistike, vetëvrasjet dhe
vrasjet) të gjitha lidhen me alkoolin.

Dy mësimet e ardhshme merren me elementet thelbësore të pa-
randalimit të alkoolit. Nxënësit shqyrtojnë perceptimet e ga-
buara më të zakonshme që kanë të rinjtë sa i takon pijes,
diskutojnë për arsyet përse disa prej tyre pinë dhe se çfarë e inf-
luencon përdorimin, si edhe mësojnë si ndikon alkooli te jeta e
të riut, përfshirë humbjen e kontrollit dhe gjykimit të mirë. Pa-
staj, ata përcaktojnë mundësitë pozitive në situata të ndryshme
që përfshijnë alkool. Këto aktivitete janë përgatitje për mësimet
9 dhe 10, ku nxënësit do të demonstrojnë shprehitë e rezistencës
për të mos pranuar që të pinë.

Shënim: Në një klasë tipike me 25 nxënës, pesë jetojnë me një
abuzues lëndësh të dëmshme. Kjo është njëra arsye përse në
këtë mësim përfshihet një fletë informuese mbi të jetuarit me
një person që e tepron me përdorimin e lëndëve të dëmshme.
Duke mbajtur këtë parasysh:

• Nxitini nxënësit të respektojnë jetën private të tjetrit dhe të
mos e përmendin me emër një person që pi në mënyrë të te-
pruar. Nëse shqetësohen për dikë që njohin, ftojini të takohen
me ju pa praninë e të tjerëve.
• Nëse një nxënës ju kontakton lidhur me një problem me për-
dorimin e alkoolit në familje, të mbajtur vesh me dashamirësi
mund të ndihmojë shumë.
Mos e këshilloni nxënësit nëse nuk keni marrë formim në këtë
fushë. Në këtë rast, drejtojeni nxënësin te një profesionist i
përshtatshëm, si një këshilltar i nxënësve, orientues ose puno-
njës social.
• Mbani një listë të burimeve të duhura ku t’i drejtoni nxënë-
sit, përfshirë edhe grupet lokale të mbështetjes së të rinjve, in-
stitucione dhe profesionistë me të cilët mund të vihen në
kontakt nxënësit. Është mirë të shihni edhe politikat e shkollës
suaj për drogat dhe për referimin e nxënësve në mënyrë që të
dini si të veproni në situata të tilla.

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M
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Qëllimi i mësimit
Kuptimi i perceptimeve të gabuara dhe mësimi i fakteve për al-
koolin.

Aktivitetet
1. Të identifikojë llojet e konsumimit të pijeve alkoolike.
2. Të  përshkruajë pasojat e teprimit me pijet alkoolike te anëta-
rët e familjes dhe qasjet pozitive që mund të ndjekë një i ri.
3. Të korrigjojë perceptimet e gabuara më të hasura në lidhje me
të pirit.
Elemente kyç parandaluese: Pritshmëritë për pasojat e drogës; Inf-
luencat shoqërore.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Fleta informuese “Nëse dikush në familjen e juaj ka 
probleme me alkoolin ose ndonjë lloj tjetër droge”
—Fleta informuese “Fakte për alkoolin”
—Fleta e punës “Cila është e vërteta?”

• Fleta burimore për mësuesin me pika fjalimi “Cila është e vërteta”

Shkruani në dërrasë pikat e renditura në ZBULOJMË nën titul-
lin “Të rinjtë dhe ... “

Për më shumë informacion për parandalimin e alkoolit:
Dhoma Kombëtare për Shkëmbimin  Informacionit mbi Alkoo-
lin dhe Drogat
Online: www.health.org
Akademia Amerikane e Pediatrisë: www.aap.org
Qendra për Varësinë dhe Shëndetin Mendor: www.camh.net
Rrjeti për Mësimin në Komunitet: www.cln.org

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

FJALOR

frenues: lëndë që nga-
dalëson aktivitetet je-
tike
media: mjete komuni-
kimi që arrijnë një
numër të madh perso-
nash, si radioja, televi-
zioni, gazetat dhe
revistat



 5 minuta
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1.  Nxënësit diskutojnë çfarë ka të përbashkët një
listë problemesh.
Pyetini nxënësit se cila drogë shoqërohet më shumë me proble-
met e mëposhtme:

Të rinjtë dhe...

•  Aksidentet automobilistike, vrasjet dhe vetëvrasjet
•  SIDA dhe sëmundjet e tjera të transmetueshme seksualisht
•  Shtatzënia e paplanifikuar
•  Agresioni dhe dhuna
•  Varësia nga drogat

Kur dikush të përmendë alkoolin, pyetini nxënësit çfarë dinë për
pasojat që ka alkooli te sjellja e njerëzve.

Opsion: Ftoni një ose më shumë nxënës të bëjnë një përmbledhje
të një artikulli gazete që kanë gjetur në lidhje me alkoolin (shihni
mësimin 1: ZBATOJMË, “Në lajme.”). Mund të përshkruajnë se
çfarë ka ndodhur, kush ka qenë përfshirë dhe si ka ndikuar në
këtë situatë alkooli.

2. Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit
dhe citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Kuptimi i perceptimeve të gabuara dhe më-
simi i fakteve për alkoolin.

Citati: Një arsye përse nuk pi është se dua të jem e vetëdijshme
kur po ia kaloj mirë.

—Ledi Nancy Astor, 
deputetja e parë femër e Parlamentit Britanik

Pyetini nxënësit se çfarë mendojnë se ka dashur të thotë Nancy
Astor me këto fjalë. Theksoni se reklamat dhe mediat nuk e tre-
gojnë realitetin e të pirit alkool: humbjen e kontrollit, të folurit si i
pirë dhe dhimbjen e kokës të nesërmen. Përkundrazi, në dritën e
tyre alkooli lidhet me botën gjoja plot me ngazëllim dhe suksese.
Sot klasa do të mësojë më shumë për mitet dhe realitetet e alkoo-
lit, si një hap i parë për të mësuar si t’i bëhet ballë presionit për të
përdorur alkool.



15 minuta

Apstinencija

Upotreba u obredima

Društvena upotreba

Zloupotreba alkohola
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1.  Jepni shkurtimisht një informacion të përgjiths-
hëm për alkoolin dhe efektet që ka.
Ngrini pikat e mëposhtme:

•  Alkooli është drogë që gjendet në birrë, verë, pije freskuese me
përmbajtje vere dhe në shumë forma pijesh të forta si uiski, xhini,
vodka, rumi dhe rakia.
•  Alkooli konsiderohet si frenues nervor sepse frenon ose nga-
dalëson aktivitetin e trurit. Nga ana e saj, kjo ndikon në të men-
duarit dhe të bashkërenduarit dhe mund të ndryshojë humorin e
atij që ka pirë alkool.
•  Alkooli është droga që përdoret dhe me të cilën teprohet më
gjerësisht nga të rinjtë dhe të rriturit. Njerëzit pinë sepse dëshi-
rojnë t’u bashkohen të tjerëve që punë ose sepse u pëlqen shija
dhe efekti qetësues që ka alkooli kur konsumohet në sasi të
vogla. Mirëpo ata që e teprojnë me pirjen e alkoolit mund t'u
shkaktojnë shumë problemeve vetes dhe të tjerëve.
•  Ngaqë alkooli mund të jetë sidomos i dëmshëm për një zhvil-
lim të shëndetshëm, është e paligjshme blerja e alkoolit nga per-
sona të mitur. 

2.  Identifikimi i llojeve të konsumimit të pijeve al-
koolike.
Vizatoni sa më poshtë në dërrasë dhe pastaj diskutoni për llojet e
ndryshme të sjelljeve të pijes:

Abstinenca
Abstinencë do të thotë të mos pish fare.

Pyesni: Përse mendoni se rreth një e treta e të gjithë personave të
rritur vendosin të mos vënë alkool në gojë?

(Shembuj: Për shkak të besimeve personale dhe fetare, proble-
meve me shëndetit ose problemeve me alkoolin në të shkuarën)

Përdorimi në ceremoni Abuzimi me alkoolin

Abstinenca Të pirit me shokët dhe miqtë
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Përdorimi në ceremoni
Ndonjëherë alkooli përdoret në sasi të vogla gjatë një feste fami-
ljare ose gjatë një ceremonie fetare, si katekizma apo ceremoni në
fe të tjera.

Pyesni: A keni parë apo keni marrë pjesë në përdorimin ceremo-
nial të alkoolit? Shpjegoni.

Të pirit me shokë dhe miq
Të pirit në shoqëri është mënyra si e përdorin alkoolin shumica e
të rriturve. Zakonisht konsumohen sasi të vogla që nuk shkak-
tojnë probleme.

Pyesni: A mendoni se “të pirit në shoqëri” nga adoleshentët dal-
lon nga të pirit në shoqëri nga të rriturit? Nëse po, në çfarë më-
nyre?

Abuzimi me alkoolin
Shpjegoni se abuzimi me alkoolin ndodh kur njerëzit pinë në sasi
të tepruar dhe humbasin kontrollin mbi veten, duke u krijuar
problemeve vetes dhe të tjerëve. Rreth një në shtatë deri në
dhjetë persona të rritur që abuzojnë me alkoolin kthehen në per-
sona të alkoolizuar dhe kanë nevojë për ndihmë profesionale për
të hequr dorë nga pija. Ngaqë të rinjtë janë më të ndjeshëm ndaj
pasojave të alkoolit, ka katër herë më shumë mundësi të kthehen
në persona të alkoolizuar në krahasim me ata që e fillojnë pijen
pas moshës 21-vjeçare. Sa më vonë ta fillosh pijen, aq më pak i
rrezikuar je nga varësia.

Pyesni: Si mund të ndikojë në jetën e personit abuzimi me alkoo-
lin? (Shembuj: largim nga familjarët dhe shokët, paaftësi për ta
mbajtur punën apo për të funksionuar normalisht, probleme me
shëndetin)

3.  Diskutoni si ndikon te familjarët abuzimi me al-
koolin.
Pyetini nxënësit si mendojnë se mund të ndikojë te anëtarët e fa-
miljes problemi që ka njëri prej tyre me alkoolin.

Shpjegoni se rreth një në çdo katër të rinj jeton në një familje që
përballet me vesin e alkoolit ose të një droge tjetër. U thoni nxë-
nësve të hapin në librin “Ndryshime dhe sfida” te fleta informa-
tive “Nëse dikush në familjen tuaj ka probleme me alkoolin ose
ndonjë lloj tjetër droge” dhe shikoni pikat kryesore. Por mos dis-
kutoni përpara klasës asnjë çështje familjare të nxënësve.



20 minuta
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4. Nxënësit mësojnë për ndikimin e alkoolit
Bisedoni për listën informative "Faktet për alkoolin" në librin
"Ndryshimet dhe sfidat". Thuajuni nxënësve se këto informata
do t'i përdorin për të hequr disa nga idetë e gabuara për alkoolin.

P R A K T I K O J M Ë

1. Në dyshe, nxënësit analizojnë situatat dhe korrig-
jojnë mitet e zakonshme për alkoolin.
Ndajini në dyshe nxënësit dhe jepuni dhjetë minuta në dispozi-
cion për të lexuar fletën e punës “Cilat është e vërteta?” në librin
“Ndryshimet dhe sfidat” dhe plotësoni sa më shumë pika. Mitet
duhet t’i korrigjojnë me fakte.

2.  Dyshet i tregojnë klasës përgjigjet e tyre.
Me dëshirë, nxënësit tregojnë se çfarë kanë shkruar. Kujdesuni
që të korrigjoni ato perceptime të gabuara që mbeten, duke për-
dorues si udhëzues fletën burimore për mësuesin me pika fjalimi
“Cila është e vërteta”.

Pyetjet për ta mbyllur
• Çfarë keni mësuar sot diçka të cilën nuk e dinit më parë?
• Si mendoni se ndikojnë te sjellja perceptimet e gabuara për al-
koolin?
• Cilat perceptime të gabuara për alkoolin mendoni se krijojnë
pjesën më të madhe të problemeve? Shpjegoni.



Bilješke

 5 minuta
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Shkrimi në ditar
Përzgjidhni një artikull gazete nga ata që kanë mbledhur nxënësit
për detyrën e mësimin 1 “Në lajme”. Bëni kopje dhe jepini nga
një secilit nxënës. U kërkoni të shkruajnë një paragraf të shkurtër
ku të bëjnë një përmbledhje të artikullit, duke shpjeguar se çfarë
ka ndodhur, kush është përfshirë dhe si ka ndikuar alkooli.

Vizita në klasë
Kërkojini një këshilltari për çështjet e abuzimit me lëndët e
dëmshme të bëjë një bisedë me klasën për pasojat që ka te indivi-
dët dhe familjarët e tyre alkoolizmi dhe konsumi i tepruar i pi-
jeve. Ditën përpara vizitës, u kërkoni nxënësve t’i shkruajnë
pyetjet në një copë letre. Mblidhini pyetjet dhe përzgjidhni disa
për t’ia dhënë folësit përpara mësimit, nëse është e mundshme. 

Nxiteni folësin të përshkruajë burimet e ndihmës në komuni-
tetin tuaj.

Shënime
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Kapitulli 6 

Mësimi 5
FLETA BURIMORE PËR MËSUESIN ME PIKA
FJALIMI “CILA ËSHTË E VËRTETA”

1. Mit: “Pija m’i rrit energjitë”.

Cila është e vërteta? Alkooli të ngadalëson të folurit, të menduarit dhe të lëvizurit.

2. Mit: “Pija i prek të gjithë njësoj”.

Cila është e vërteta? Njerëzit reagojnë ndryshe ndaj alkoolit. Mosha, madhësia e trupit, pesha—si
edhe sa ka pirë—të gjitha ndikojnë te mënyra si ndihet dhe si vepron dikush kur pi.

3. Mit: “Nuk ka problem t’i jap makinës. Kam pirë vetëm disa birra dhe gjithmonë e kuptoj nëse
kam pirë më tepër se sa duhet.”

Cila është e vërteta? Shumë aksidente automobilistike shkaktohen nën efektin e alkoolit. Edhe nëse
nuk duken të pirë, nën ndikimin e alkoolit shoferët janë më të rrezikshëm në timon për shkak të
reagimit më të ngadaltë, shikimit më të dobët dhe kontrollit më të pakët.

4. Mit: “Duke pirë mund të futem në shoqërinë e moshatarëve.”

Cila është e vërteta? Shumica e të rinjve nuk pinë. Adoleshentët që pinë shumë kanë më shumë
mundësi t’i humbasin shokët që nuk pinë ose që pinë vetëm me raste. Mënyrë më e mirë për të qën-
druar në shoqëri është të mësosh si të sillesh në shoqëri dhe si të zësh shokë të mirë.

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

Cila është e vërteta? Ata që pinë u hapin shumë probleme familjes dhe shokëve. Shumë sherre,
aksidente me makinë, probleme me familjen, vjedhje, vetëvrasje dhe, madje, vrasje kanë lidhje me
alkoolin.

6. Mit: “Sa kohë që pi birra dhe nuk pi pije të forta alkoolike, do të jem në rregull.”

Cila është e vërteta? Alkooli në birrë, verë dhe pije të forta është i njëjtë.

7. Mit: “Njerëzit janë më argëtues kur pinë.”

Cila është e vërteta? Alkooli ngadalëson të menduarit dhe njerëzit mund të duken ose të bëjnë
gjëra që janë qesharake ose idiote. Mund t’u duket vetja interesantë por nuk janë fare.
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8. Mit: “Vetëm sepse një grua është shtatzëne nuk domethënë se nuk duhet të pijë.”

Cila është e vërteta? Gruaja shtatzënë që pi mund të shkaktojë dëmtime në trurin e foshnjës dhe
defekte në lindje.

9. Mit: “Kur pi ndihesh më i rritur.”

Cila është e vërteta? Në vend që të duket më i rritur, kur pi i riu duket më i papjekur dhe vepron
në mënyrë të çuditshme. Shumë pak të rritur pinë për t’u dehur. Një e treta e tyre nuk punë aspak.

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

Cila është e vërteta? Njerëzit që pinë në mënyrë të tepruar ka mundësi të kenë të vjella dhe/ose
dhimbje koke më pas, përfshirë edhe prishje stomaku. Mund të ndihen edhe në siklet dhe të turpë-
ruar për gjërat që kanë bërë kur kanë qenë të pirë.

Kapitulli 6 

Mësimi 5
FLETA BURIMORE PËR MËSUESIN ME PIKA
FJALIMI “CILA ËSHTË E VËRTETA”

BilješkeShënime



244

Kapitulli 6, Mësimi 6.
ALKOOLI: SI I PREK TË RINJTË?

Citati i
ditës

“ Lëviz lirisht
kush i ka rrënjët e

thella. ”
Bella  Lewitzky 

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Të rinjtë që pinë ka mundësi ta fillojnë pijen nga mosha 11 deri
13-vjeçare. Sipas Akademisë Amerikane të Pediatrisë, rreth një në
pesë nxënës të klasës së pestë janë dehur dhe katër në dhjetë nxë-
nës të klasës së gjashtë thonë se mbi ta është ushtruar presion nga
nxënësit e tjerë të pinë. Ngaqë alkooli është i ligjshëm për të rritu-
rit dhe gjendet në shumë shtëpi, shumë adoleshentë dhe prindë-
rit e tyre e konsiderojnë si gjë normale të pirit në moshë të vogël.
Nuk janë të vetëdijshëm se sa më i rrezikshëm është alkooli për të
rinjtë në krahasim me të rriturit.

Sot nxënësit diskutojnë për rezultatet e anketës në klasë dhe për
normat e të pirit nën moshën e lejuar. Ata do të shikojnë arsyet
përse pinë të rinjtë—si edhe problemet që sjell kjo. Pastaj, në
dyshe, ata do të mendojnë për mënyrat pozitive të trajtimit të si-
tuatave në të cilat ndiejnë presionin për të pirë.

Qëllimi i mësimit
Të shihet si ndikon alkooli në jetën e të riut.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të kuptojë se shumica e adoleshentëve nuk pinë;
2. të shikojë arsyet përse pinë të rinjtë dhe perceptimet e gabuara
që lidhen me këto arsye;
3. të përshkruajë si ndikon alkooli në jetën e të riut; dhe
4. të mendojë për rreziqet dhe mundësitë pozitive në situata të
ndryshme që përfshijnë alkool.

Elemente kyç parandaluese: Besimet normative; Influencat shoqë-
rore

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Fleta e punës “Anketë në klasë: Si mendon?” nga mësimi 2

—Fleta informuese “Alkooli dhe të rinjtë: çfarë duhet të dini”

—Fletë pune me situata

• Fletë burimore e mësuesit “Anketë: Si mendon?” nga mësimi 2



15 minuta

 5 minuta
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Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të shihet si ndikon alkooli në jetën e të riut.

Citati: Lëviz lirisht kush i ka rrënjët e thella.

Bella Lewitzky, balerinë

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se çfarë kuptimi ka ky
citat, sipas mendimit të tyre. Si bëhemi “me rrënjë të thella”? Si
mund ta bëjë të vështirë për një të ri “lëvizjen lirisht” dhe “pasjen
e rrënjëve të thella” përdorimi i duhanit, alkoolit dhe i drogave të
tjera?

Opsion: Ftoni një ose më shumë nxënës të bëjnë një përmbledhje
të një artikulli gazete që kanë gjetur në lidhje me alkoolin (shihni
mësimin 1: ZBATOJMË “Në lajme”). Mund të përshkruajnë se
çfarë ka ndodhur, kush ka qenë përfshirë dhe si ka ndikuar në
këtë situatë alkooli.

Shpjegoni se sot nxënësit do të shikojnë mënyrat si ndikon al-
kooli në jetën e të riut dhe në mundësinë për të “lëvizur lirisht”
dhe për të pasur “rrënjë të thella”.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1. Diskutoni pikat e lidhura me alkoolin në fletën e
punës “Anketë: Si mendon?”
U kërkoni nxënësve të hapin fletën e punës: “Anketë: Si men-
don?” (Pyetjet: 5, 6, 7). Kërkoni disa vullnetarë të thonë çmuarjet
e tyre. Pastaj tregojuni shifrat faktike nga fleta burimore për më-
suesin “Anketë: Si mendon?” U thoni nxënësve t’i shkruajnë këto
shifra në shtyllën “Realiteti”.

2. Shikoni përse shumica e nxënësve të ciklit të lartë
të shkollës nëntëvjeçare nuk e përdorin alkoolin.
Pyetini nxënësit përse, sipas tyre, shumica e nxënësve të ciklit të
lartë të shkollës nëntëvjeçare nuk pinë alkool. Shkruajini në dër-
rasë idetë e tyre.
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Shembujt mund të përfshijnë:

•  Shokët nuk pinë.
•  Nuk u pëlqen shija.
•  Merren me sport.
•  Është e paligjshme.
•  Prindërit do të më zhgënjeheshin ose zemëroheshin.
•  Nuk duan t’u dalë nami i keq.

3.  Diskutoni përse pinë alkool nxënësit e ciklit të
lartë të shkollës nëntëvjeçare dhe cilat janë percep-
timet e gabuara që lidhen me këto arsye. 
Pyetini nxënësit përse, sipas tyre, disa prej nxënësve të ciklit të
lartë të shkollës nëntëvjeçare pinë alkool. Shkruajini në dërrasë
edhe këto ide. (Më poshtë ka disa shembuj.) Pastaj, duke u
mbështetur në njohuritë e nxënësve nga aktiviteti PRAKTI-
KOJMË të mësimit 4, u kërkoni t’i korrigjojnë perceptimet e ga-
buara lidhur me këto arsye.

Shembuj:

Për t’u dukur dhe vepruar si i rritur: E vërteta është se ata që
pinë shpesh thonë gjëra pa kuptim, vjellin, grinden ose veprojnë
në mënyrë të pakuptimtë. Një mënyrë reale për të qenë më i rri-
tur është duke bërë gjëra me të cilat fiton besimin dhe respektin e
të tjerëve.

Të përshtatem dhe bëhem i pranueshëm për shokët: E vërteta
është se shumica e adoleshentëve nuk pinë. Krahas kësaj, a dëshi-
ron vërtet shokë që shkelin ligjin dhe të përfshijnë në gjëra që ta
prishin jetën? Një mënyrë reale për të qenë pjesë e shoqërisë është
duke zgjedhur shokë që të pëlqejnë dhe pranojnë ashtu siç je.

Për t’u qetësuar: E vërteta është se alkooli është frenues që të bën
të ndihesh përgjumësh, i trishtuar dhe i zymtuar. Një mënyrë
reale për t’u qetësuar është të bësh ushtrime fizike, të bisedosh
për problemet me dikë te i cili ke besim ose të bësh diçka që të
pëlqen.

Për t’u argëtuar: E vërteta është se kur bëhet fjalë për të pirit, “ar-
gëtimi” shpesh shndërrohet në sherre, përplasje me makinë ose
presion për të bërë diçka që sjell telashe. Një mënyrë reale për t’u
argëtuar është të bësh gjëra që ke qejf t’i mbash mend e jo gjëra
për të cilat të vjen turp të flasësh më vonë.

Diskutimet me të rinjtë
kanë identifikuar “zhgë-
njimin ose zemërimin e
prindërve” nëse i gjejnë
duke përdorur droga, si
një nga arsyet përse ado-
leshentët dhe para-ado-
leshentët vendosin të
mos përdorin droga. Ky
konstatim tregon se të
rriturit dashamirës duhet
t’ua bëjnë të qartë fëmi-
jëve që e kundërshtojnë
përdorimin e drogës.
(Zyra për Politikat Kom-
bëtar për Mbajtjen në
Kontroll të Drogave, gru-
pet diskutimi me të rinj:
Fushata Kombëtare Me-
diatike kundër përdori-
mit të drogave nga të
rinjtë, 1997)
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4.  Diskutoni për mënyrat si ndikon alkooli në jetën
e të riut.
Theksoni se për disa të rritur, alkooli mund të sjellë shumë te-
lashe. Mirëpo, ngaqë të rinjtë janë në proces rritjeje dhe zhvillimi,
ata janë më të rrezikuar të kenë telashe nëse përdorim alkool. Sa
më i vogël je kur e fillon alkoolin, aq më i madh rreziku për t’u
dëmtuar.

Diskutoni me nxënësit për fletën informuese “Alkooli dhe të
rinjtë: çfarë duhet të dini”, përfshirë edhe ato që ka thënë Iva, Ni-
kolla dhe Toni.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit identifikojnë rreziqet dhe mundësitë
pozitive në situata të ndryshme tipike që përfs-
hijnë alkool.
Theksoni se disa të rinj futen në situata ku përdoret alkool dhe
bien pre e këtyre presioneve pa u menduar gjatë. Nuk e kup-
tojnë se kanë disa mundësi si t’i trajtojnë këto situata. Kthejuni
përsëri fjalëve të Tonit.

Nuk pi sepse nuk dëshiroj të kem lëkundjet dhe problemet që shkak-
tojnë alkooli dhe droga. Nuk dëshiroj të futem në telashe me të shtë-
pisë, të prish makinën ose të bëj diçka për të cilën do të turpërohem
më pas. Ndihesh mirë kur nuk përdor drogë.

Të mos kesh pengesat dhe problemet që mund të vijnë nga të
pirit nën moshën e lejuar, nxënësit duhet të jenë të gatshëm t’u
bëjnë ballë presioneve negative. Tani ata do të shohin situata ti-
pike dhe do të mendojnë cilat janë problemet e mundshme dhe
mundësitë pozitive që kanë.

Ndajeni klasën në dyshe dhe nxënësit të hapin librin “Ndryshi-
met dhe sfidat” në fletën e punës “Situata”. Shpjegoni se kanë 10
minuta për të lexuar, diskutuar dhe shkruar rreziqet dhe mun-
dësitë e mundshme për secilën situatë në materialin e shpërn-
darë. Për nr.3, duhet të përshkruajnë një situatë me të cilën
mund të përballet një moshatari i tyre, sipas mendimit të tyre.
Shpjegoni që do t’i diskutojnë zgjidhjet e tyre me të gjithë klasën.
Në mësimin 9 dhe 10 do të ushtrohen dhe demonstrojnë se si t’i
trajtojnë situata të tilla si këto.
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Shkrimi në ditar
U thoni nxënësve të përzgjedhin tri arsye që ka identifikuar klasa
në aktivitetin KRIJOJMË LIDHJE përse pinë adoleshentët dhe t’i
shkruajnë në ditar. U thoni t’i kundërshtojnë këto arsye me të
vërtetat, faktet, që kanë mësuar për të pirit. Ata duhet të sugje-
rojnë edhe disa mënyra pozitive si të qetësohen, të argëtohen dhe
të ngjajnë dhe të veprojnë si të rritur.

Mund të përdorni
provimin B të Ka-
pitullit 6 si ush-

trim shtesë pasi të keni
përfunduar aktivitetin
“Praktikojmë”.

2.  Diskutoni për përgjigjet e dysheve.
Kërkojuni partnerëve të thonë përgjigjet e tyre për situatën 1
dhe 2. Orientojeni klasën të arrijë konsensus për problemet e
mundshme dhe për mënyrat më të mira si të shmangen këto
probleme. Pastaj, bëni të njëjtën gjë me situatat që kanë krijuar
dyshet për nr.3.

Bëni një përmbledhje duke thënë se “të ruash logjikën” në situa-
tat me alkool do të thotë të dish cilat janë rreziqet, të mendosh
për të gjitha mënyrat si t’i japësh zgjidhje situatës dhe pastaj të
veprosh në atë mënyrë me të cilën e mbron më mirë veten dhe
të tjerët.

Pyetjet për ta mbyllur
• A mendoni se personat që pinë shumë i mendojnë pasojat e
veprimeve të tyre? Shpjegoni.
• Cilat janë ato situata me alkool që çojnë në vendime të këqija?
Cilat janë problemet që sjellin?
• Në bazë të asaj që keni mësuar sot, a mendoni se të pirit ia bën
më të vështirë të riut “të lëvizë lirisht”? Shpjegoni.



BilješkeShënime



250

Kapitulli 6, Mësimi 7.
KUNDËR REKLAMAVE 
PËR CIGARE DHE ALKOOL

Citati i
ditës

Përkufizimi i re-
klamës: “Të shtyn

të shpenzosh 
para që nuk i ke

për diçka që nuk e
dëshiron. ”

W ill R o g e r s

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Parandalimi i përdorimit të duhanit dhe alkoolit nga adoleshen-
tët është veçanërisht i vështirë sepse këto dy droga janë të
ligjshme për të rritur dhe për to bëhet shumë reklamë. Të rinjtë
bombardohen me reklama për duhanin dhe alkoolin, krahas
imazheve të fuqishme të shkëlqimit, miqësisë dhe argëtimit të
cilat i bëjnë kaq tërheqëse për të rinjtë këto droga.

Mësimi 7 i ndihmon nxënësit të bëhen më të vetëdijshëm për
imazhet dhe mesazhet që përcjellin shoqëritë e duhanit dhe al-
koolit dhe për mënyrën si vendosen në objektiv dhe manipulo-
hen të rinjtë. Nxënësit do t’i vështrojnë reklamat me sy kritik, për
të identifikuar imazhet e rrejshme dhe pastaj për t’i kundërshtuar
me ato që dinë se janë faktet e vërteta dhe të sakta.

Qëllimi i mësimit
Analizimi i reklamave të alkoolit dhe duhanit dhe kundërshtimi
me fakte i mesazheve pro drogës.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të shpjegojë qëllimin e reklamës;
2. të identifikojë teknikat e zakonshme të publicitetit të duhanit
dhe alkoolit; dhe
3. të rishkruajë reklamat për duhanin dhe alkoolin për t’i bërë më
të sakta dhe realiste.

Elemente kyç parandaluese: Pritshmëritë për pasojat e drogave; Inf-
luencat shoqërore

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
—Fleta informuese “Cigaret dhe alkooli, mesazhet e reklamave”

Mblidhni reklama të duhanit dhe alkoolit që përdorin një larmi
teknikash publiciteti. Përpiquni të përfshini reklama për duhanin
pa tym, pijet freskuese me verë dhe reklama që kanë në objektiv
grupe specifike si femrat, adoleshentët ose grupet e ndryshme ra-
core a kulturore. Nëse keni mundësi, plastifikojini.
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Për më shumë informacion për të rinjtë dhe reklamat: Fushata
për fëmijë që rriten pa duhan: www.tobaccofreekids.org

Rrjeti Mediatik i Rinisë: www.ymn.org

Mjekët për një Kanada pa Duhan: http://smoke-free.ca 

Akademia Amerikane e Pediatrisë: www.aap.org 

BADvertising Institute: www.badvertising.org

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Analizimi i reklamave të alkoolit dhe duha-
nit dhe kundërshtimi me fakte i mesazheve pro drogës.

Citati: Përkufizimi i reklamës: Të shtyn të shpenzosh para që
nuk i ke për diçka që nuk e dëshiron.

Will Rogers, humorist

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se si mendojnë se i prek
të rinjtë publiciteti. Pastaj theksoni se shoqëritë e duhanit dhe al-
koolit janë dy prej subjekteve që bëjnë më shumë reklama. Rekla-
mat e duhanit dhe alkoolit janë kritikuar shumë për shkak se
përpiqen t’i bëjnë produktet e tyre tërheqëse për fëmijët dhe ado-
leshentët. Pyesni nxënësit:

• A mendoni edhe ju se shoqëritë e duhanit dhe alkoolit përpi-
qen t’i bëjnë produktet e tyre tërheqëse për të rinjtë? Shpjegoni.
• Çfarë imazhesh apo sloganesh ju vijnë në mendje nga reklamat
e duhanit dhe alkoolit?
• Ku i shohin të rinjtë reklamat e duhanit? Reklamat e alkoolit?

Nëse nxënësit nuk e përmendin, theksoni se shoqëritë e duhanit
dhe alkoolit po bëjnë gjithnjë e më shumë publicitet në internet,
duke i tërhequr fëmijët dhe adoleshentët me lojëra, informacione
dhe veshje me etiketa të markave të duhanit dhe alkoolit. Qëllimi
i tyre është që të rinjtë të mendojnë se emri i markës së shoqërisë
është i njohur dhe i kërkuar.

FJALOR

imazh publiciteti:
pamje, ide ose koncept
që përçon një mesazh
mesazh publiciteti:
ideja kryesore
kundërveproj: punoj
kundër diçkaje
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Në SHBA: Për shkak të
padive dhe proceseve
gjyqësore, ka gjithnjë e
më shumë kufizime mbi
publicitetin mbi duha-
nin, si ndalimi i rekla-
mave në televizion ose
tabela publike dhe mo-
spërdorimi i persona-
zheve nga filmat e
animuar. Mirëpo shoqë-
ritë e duhanit e kanë rri-
tur ndjeshëm
publicitetin në pikat e
shitjes dhe promocionet
si edhe reklamat në revi-
stat që lexojnë të rinjtë.

Në Kanada, kufizimet
mbi publicitetin ekzi-
stojnë prej vitit 1988. Por
të dhënat nga ACNielsen
tregojnë se shoqëritë e ci-
gareve po shpenzojnë
mbi marketingun më
shumë se përpara se të
vendoseshin kufizimet
me ligj.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Përshkruani strategjitë e zakonshme të publicite-
tit të duhanit dhe alkoolit.
Theksoni se edhe pse duhani të bëhet ves dhe alkooli është
shkaku kryesor i vdekjes te të rinjtë, shoqëritë e duhanit dhe al-
koolit vijojnë të shpenzojnë me miliona dollarë për t’i lidhur pro-
duktet e tyre me imazhe shkëlqimi, shoqërie dhe argëtimi.
Shpjegoni se qëllimi i këtyre strategjive është rekrutimi i klien-
tëve të rinj, përdorimi i një marke të caktuar dhe rritja e përdori-
mit.

Shpjegoni se:

• Reklamat e duhanit dhe alkoolit kanë për qëllim krijimin e
imazhit.

Zakonisht reklamat nuk japin informacione të vlefshme për një
produkt. Përkundrazi, ato e lidhin produktin me një imazh të
dëshirueshëm si shkëlqimi, aftësia atletike, miqësia apo tërheqja
seksuale. Qëllimi është të arrihet që njerëzit të japin paratë në
këmbim të imazhit të produktit.

• Reklamat e duhanit dhe alkoolit shpesh vendosin në objek-
tiv grupe të caktuara.

Ngaqë grupe të ndryshme kanë nevoja të ndryshme, subjektet e
reklamës shpesh krijojnë një imazh produkti që tërheq grupe të
caktuara, si të rinjtë ose raca dhe kultura të ndryshme. Për shem-
bull, kafshët dhe filmat vizatimorë përdoren për t’u përçuar të
rinjve imazhin se produkti është argëtues, i pëlqyer dhe pa pa-
soja.

U thoni nxënësve të hapin librin “Ndryshimet dhe sfidat” në fle-
tën informative “Cigaret dhe alkooli, mesazhet e reklamave” dhe
shikoni shkurtimisht qasjet.

2.  Shqyrtoni një reklamë duhani dhe një reklamë al-
kooli.
Ngrijini lart dy reklamat dhe për secilën, pyesni:

•  Çfarë dëshiron kjo reklamë që të besoni?
•  Si mund t’i tërheqë të rinjtë ky imazh?
•  Çfarë ndryshimesh mund t’i bëheshin kësaj reklame për ta
bërë më të vërtetë? (Shembull: Një reklamë më e vërtetë mund të
tregonte dikë që pi duhan dhe njerëzit përreth tij ose saj me
pamje të acaruar, që kolliten dhe largohen.)
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3.  Diskutoni për efektin që kanë te të rinjtë reklamat
e duhanit dhe alkoolit.
Shpjegoni se dokumentet që kanë dalë në dritë në proceset gjyqë-
sore tregojnë se reklamat e duhanit enkas synojnë të tërheqin të
rinjtë. Për shembull, një qarkore e brendshme e shoqërisë së du-
hanit “Philip Morris”, thotë:

Adoleshenti i sotshëm mund të jetë klienti i nesërm... në vitet e adoles-
hencës bëhet edhe zgjedhja fillestare e markës.

Një markë e re që synon të arrijë duhanpirësin e ri në njëfarë mënyre
duhet të bëhet një markë “in” dhe promocioni i saj duhet të theksojë për-
katësinë në grup, pranimin nga grupi, duke theksuar në të njëjtën kohë
individualitetin dhe “të vepruarit me kokën e vet”. . .

Shpjegoni se çfarë kanë treguar studimet se është efekti i rekla-
mave të duhanit dhe alkoolit te të rinjtë:

•  Fëmijët që janë në dijeni të reklamave për birrën kanë men-
dime më pozitive të pirit dhe kanë më shumë dëshirë të pinë kur
rriten.
•  Te vendimi i një të riu për të pirë duhan ndikojnë më shumë
reklamat e duhanit se presioni i bashkëmoshatarëve.
•  Adoleshentët kanë gjasa dy herë më shumë se të rritur të pinë
cigare nga tri markat të cilave u bëhet më shumë reklamë.
•  Kur shoqëritë e duhanit filluan t’u bëjnë reklamë markave të
cigareve për gratë, pirja e duhanit nga vajzat e reja pati rritje të
vrullshme.

Theksoni se ngaqë tani ka kufizime mbi reklamat e  duhanit në
revistat e të rinjve dhe në rrugë, shoqëritë e duhanit janë duke i
futur produktet e tyre në filmat që pëlqehen nga të rinjtë, si edhe
në internet. Ngaqë shoqëritë e duhanit e shohin të kufizuar të
ardhmen në SHBA dhe Kanada, po e rrisin marketingun në ven-
det në zhvillim, si Rusia dhe Kina, ku njerëzit dinë më pak për
dëmin që shkakton duhani.
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1.  Kërkojuni grupeve të analizojnë dhe rishkruajnë
reklamat e duhanit dhe alkoolit.
Ndajini nxënësit në grupe treshe dhe shkruani këto pyetje në
dërrasë.

•  Çfarë dëshiron kjo reklamë që të besoni?
•  Si mund t’i tërheqë të rinjtë ky mesazh?
•  Çfarë ndryshimesh mund t’i bëheshin kësaj reklame për ta
bërë mesazhin më të vërtetë?

Secilit grup jepini një reklamë duhani ose alkooli. Lëruni pesë
minuta për t’iu përgjigjur pyetjeve që shkruat në dërrasë. Pastaj
dy grupe t’i tregojnë njëri-tjetrit për reklamat dhe përgjigjet e
tyre. Në fund, secili grup i përbërë me gjashtë nxënës t’ia tregojë
njërën prej reklamave klasës.

2.  Theksoni se si të rinjtë po e ngrenë zërin kundër
reklamave të alkoolit dhe duhanit.
Flisni për mënyrat si të rinjtë në komunitetin e tyre ose në komu-
nitete të tjera po e ngrenë zërin kundër shoqërive të duhanit dhe
të alkoolit.

• Disa adoleshentë në Kolumbus, Ohajo, u zemëruan kur vunë re
se në disa dyqane duhanit i bëhej reklamë ngjitur me raftet e ëm-
bëlsirave. Shumë prej reklamave qenë vendosur aq poshtë saqë
mund të shiheshin kollaj edhe nga fëmijët e vegjël. Ata i treguan
për këtë Këshillit për Shëndetësinë të Kolumbusit, duke thënë se
u kishte ardhur në majë të hundës nga viktimizimi i fëmijëve nga
duhani.

• Adoleshentët kanë krijuar një organizatë popullore të quajtur
SWAT (Students Working Against Tobacco). Ata punojnë për të
nxjerrë në dritë të vërtetën për duhanin në mënyrë që të rinjtë të
bëhen gjithnjë e më të ndërgjegjshëm se janë objektiv manipu-
limi. SWAT mbajti një takim historik me shoqërinë e duhanit
“Brown and Williamson” për të shprehur shqetësimet e tyre lid-
hur me publicitetin ku objektiv janë të rinjtë.

Shënim: Për të parë faqen ndëraktive të SWAT
www.thetruth.com.

Për më informacion si
të krijoni dhe paraqisni
reklamat tuaja kundër
duhanit dhe alkoolit,
drejtojini nxënësit te
faqja

www.adbusters.org
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Pyetjet për ta mbyllur
• Cilat janë disa gjëra të përbashkëta në reklamat e alkoolit dhe
duhanit?
• Si mund t’ju prekin reklamat edhe kur mendoni se nuk u kush-
toni vëmendje?
• Përse, sipas jush, shoqëritë e duhanit dhe alkoolit punojnë për
të krijuar imazhe dhe mesazhe që tërheqin fëmijët dhe adoles-
hentët?

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
Kërkojuni nxënësve të përshkruajnë reklamën e re të duhanit ose
alkoolit që kanë vënë re në një dyqan ose në një revistë dhe t’u
përgjigjen këtyre pyetjeve:

• Ku e pe reklamën?
• Çfarë imazhi përpiqej të promovonte reklama?
• Çfarë sugjerimesh do të kishe që reklama të bëhej më realiste
dhe e vërtetë?

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
U thoni nxënësve të bisedojnë me një prind ose me një të rritur
tjetër dashamirës se si kanë qenë reklamat e duhanit para dhjetë
a pesëmbëdhjetë vjetësh. Mund të pyesin:

• Cilat reklama për duhanin të kujtohen?
• Sipas teje, sa i shtynin ato reklama të rinjtë të pinin duhan?
• Si kanë ndryshuar qëndrimet mbi pirjen e duhanit që prej
kohës kur ti ke qenë sa unë?

Mund të përdorni
provimin C të Ka-

pitullit 6 si ushtrim
shtesë pasi të keni për-
funduar aktivitetin
“Praktikojmë”.
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Fuqia e penës
U kërkoni nxënësve të punojnë së bashku për t’i shkruar një sho-
qërie ku të shpjegojnë përse nuk u pëlqen reklama e saj për du-
hanin ose alkoolin.

Për shembull: Të nderuar (emri i shoqërisë), Jemi të shqetësuar
se reklamat tuaja i nxisin fëmijët ta shohin pirjen e birrës si pjesë
të “jetës së bukur”. Mendojmë se këto reklama japin mesazhin e
gabuar.

Dërgojini letrat dhe përgjigjet që do të marrin nxënësit diskuto-
jini me ta.

Reklama në radio
Kërkojuni nxënësve të shkruajnë reklama publike që nxisin një
jetesë të shëndetshme pa përdorimin e drogave. Ata mund t’i le-
xojnë këto gjatë njoftimeve të mëngjesit në shkollë.

Shënime
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Kapitulli 6, Mësimi 8.
MARIHUANA: SI I PREK TË 
RINJTË?

Citati i
ditës
"Një gjë është e si-
gurt për telashin:
po e kërkove e
gjen."
Mai Malu 
(Mej Malu)

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Ndërkohë që të rinjtë kalojnë nga cikli i ulët në ciklin e lartë të
shkollës nëntëvjeçare, perceptimi i tyre se marihuana është e
dëmshme bie ndjeshëm. Në të njëjtën kohë, rritet edhe mundë-
sia që ta gjejnë më lehtë. Presioni për të përdorur marihuanë
është i padukshëm por i fuqishëm. Ngaqë nxënësit e ciklit të
lartë të shkollës nëntëvjeçare shpesh kujtojnë, gabimisht, se “të
gjithë pinë marihuanë”, shumë besojnë se përdorimi i marihua-
nës është një mënyrë e mirë për të krijuar dhe mbajtur shoqëri.
Mirëpo, marihuana pengon rritjen dhe shkakton probleme të
skajshme për mbarëvajtjen emocionale, shoqërore dhe akade-
mike të të rinjve. Ngaqë marihuana prek të menduarit dhe të
gjykuarit, ajo çon në sjellje të rrezikshme, në përdorimin e dro-
gave të tjera dhe marrjen e sëmundjeve të transmetueshme se-
ksualisht si HIV/AIDS.

Mësimi sot i korrigjon perceptimet e gabuara që kanë nxënësit
për përhapjen e përdorimit të saj. Ata do të flasin për pasojat
shoqërore dhe fizike të përdorimit të marihuanës, përfshirë
edhe ndërhyrjen në aftësinë për të menduar qartë dhe për të
funksionuar normalisht—një shqetësim parësor që kanë shpre-
hur të rinjtë lidhur me përdorimin e saj. Pastaj, si bashkëmosha-
tarë pozitivë, ata do të demonstrojnë si mund ta bindin një shok
të mos e përdorë këtë drogë.

Qëllimi i mësimit
Të shikohet si ndikon marihuana në jetën e të riut.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të përshkruajë si të fusin në telashe droga të tilla si marihuana;
2. të demonstrojë arsyet dhe situatat që nxisin përdorimin e mari-
huanës; dhe
3. të demonstrojë si të bindë një shok të mos përdorë marihuanë.
Elemente kyç parandaluese: Pritshmëritë për pasojat e drogës; Be-
simet normative; Influencat shoqërore
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FJALOR

varësia nga drogat: 
nevoja e fortë për dro-
gën

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Fleta e punës “Anketë në klasë: Si mendon?” nga mësimi 2
—Fletë informuese “Marihuana: çfarë duhet të dimë”

• Fletë burimore e mësuesit “Anketë: Si mendon?” nga mësimi 2 

Për më shumë informacion se si të parandalohet përdorimi i ma-
rihuanës:
Dhoma Kombëtare për Shkëmbimin  Informacionit mbi Alkoolin
dhe Drogat: www.health.org
Administrata e Shërbimeve të shëndetit mendor dhe abuzimit
me lëndët narkotike: www.health.org
Instituti Kombëtar për Abuzimin me Drogat: www.nida.nih.gov
Dhoma Kombëtare për Shkëmbimin e Informacionit për Abuzi-
min me Drogat: www.ccsa.ca

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit
dhe citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të shikohet si ndikon marihuana në jetën e
të riut.

Citati: Një gjë është e sigurt për telashin: po e kërkove e gjen.

May Maloo, shkrimtare

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se si mund të lidhet ky
citat me përdorimin e drogës. Pastaj, u kërkoni të sugjerojnë si “e
kërkon telashin” i riu me droga të tilla si duhani, alkooli dhe ma-
rihuana. Shkruajini në dërrasë. Orientojini nxënësit të mendojnë
shqetësime të tilla si:

• Dalja e një nami që vështirë të ndryshohet
• Humbja e besimit të prindërve dhe të personave të tjerë për të
cilët ke respekt dhe do t’ia dish
• Humbja e shoqërisë së atyre që nuk përdorin drogë
• Futja në telashe për shkak të drogave—arrestohesh, mbetesh
shtatzënë para kohe, përjashtohesh nga shkolla
• Zhvillimi i varësisë emocionale ose fizike nga droga

Qendra për Varësinë dhe
Abuzimin me Lëndët Na-
rkotike pranë Universitetit
“Columbia” ka konsta-
tuar se adoleshentët që
përdorin marihuanë kanë
85 herë më shumë mun-
dësi të përdorin kokainë
se bashkëmoshatarë që
nuk përdorin marihuanë.
Dhe 60 për qind e të rinjve
që e përdorin marihuanën
përpara se të mbushiin 15
vjeç fillojnë të përdorin
kokainë.
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• Dëmtimi i shëndetit
• Kufizimi i mundësive të ardhshme për shkak të problemeve
me drogën.

Bëni një përmbledhje duke theksuar se në fund të fundit jemi ne
ata që kemi mundësinë dhe përgjegjësinë të mbrojmë veten nga
presionet dhe vendimet e dëmshme që na rrethojnë. Sot klasa do
të shikojë se si një drogë e tillë si marihuana mund të prekë aftë-
sinë e të riut për të menduar qartë dhe për funksionuar norma-
lisht.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Diskutoni në Anketën: Si mendon? pikat që lid-
hen me marihuanën.
Theksoni se një perceptim i gabuar që haset shpesh te të rinjtë
është se shumica e adoleshentëve përdorin marihuanë. E vërteta
është se shumica e adoleshentëve, as nuk përdorin, as kurrë nuk
do të përdorin, marihuanë. Në një studim janë pyetur adoleshen-
tët se si mund të ndihej një shok i ngushtë nëse ata do të përdor-
nin marihuanë. Pjesa dërrmuese besojnë se shokëve nuk do t’u
pëlqente madje as përdorimi i ndonjëhershëm.

U kërkoni nxënësve të hapin fletën e punës: “Anketë: Si men-
don?”. Kërkoni disa vullnetarë të thonë çmuarjet e tyre. Pastaj
tregojuni shifrat faktike nga fleta burimore për mësuesin “An-
ketë: Si mendon?” U thoni nxënësve t’i shkruajnë këto shifra në
shtyllën “Realiteti”.

2.  Nxënësit mendojnë arsyet dhe situatat që nxisin
përdorimin e marihuanës.
Pyetini nxënësit përse, sipas mendimit të tyre, një moshatar i tyre
mund të përdorë një drogë të paligjshme të tillë si marihuana.
Kërkojuni edhe shembuj të situatave ku një i ri mund të ketë tun-
dimin për ta provuar marihuanën. Shkruajini në dërrasë përgjig-
jet e nxënësve ashtu siç i thonë.
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Regjistrojini këto situata
nga aktiviteti KRI-
JOJMË LIDHJE për t’i
përdorur në mësimin 9
kur nxënësit të ush-
trojnë mënyrat si ta traj-
tojnë presionin për të
përdorur drogat.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

Shembuj:

3.  Nxënësit diskutojnë për informacionet e rëndë-
sishme për pasojat e marihuanës.
U kërkoni nxënësve të hapin fletën informuese “Marihuana:
çfarë duhet të dimë” në librin “Ndryshimet dhe sfidat”. Diskuto-
jeni së bashku, duke i ndihmuar nxënësit të mbajnë sa më poshtë
parasysh:

Përdorimi i marihuanës
•  Mund të të shtyjë të veprosh në mënyra që duken shëmtuar
ose të papëlqyera
•  Mund të bëjë që t’i humbësh shokët
•  Mund të shkaktojë probleme me shëndetin
•  Mund të sjellë vendime të këqija dhe sjellje të pakujdesshme
•  Mund të bëjë që të humbni respektin dhe besimin e prindërve
•  Mund të japë shembull të keq për vëllezërit dhe motrat e vogla
•  Mund të dëmtojë shëndetin

P R A K T I K O J M Ë

1. Grupet vendosin çfarë do t’i thoshin një shoku që
përdor marihuanë.
U thoni nxënësve të ulen në grupe me pesë vetë. Lexoni me zë të
lartë situatën e mëposhtme.

Arsyet

Një vëlla ose motër më e madhe
përdor marihuanë.

Janë kureshtarë.

Duan të duken më të rritur.

Duan të krijojnë dhe 

mbajnë shoqëri.

Nuk dinë si të refuzojnë.

Duan të heqin stresin.

Situatat

Në shtëpi kur je vetëm me
vëlla/motër më të madhe

Në shtëpinë e një shoku/shoqeje
pas mësimit

Në një festë, pa praninë e të rri-
turve

Në shtëpi kur je vetëm
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Mund të përdorni
provimin D të Ka-
pitullit 6 si ush-

trim shtesë pasi të keni
përfunduar aktivitetin
“Praktikojmë”.

P R A K T I K O J M Ë

“Jeni të gjithë shokët e Lirit. Sapo keni zbuluar se Liri përdor
marihuanë dhe keni vendosur që së bashku të shkoni dhe t’ia
shprehni Lirit shqetësimet tuaja. Çfarë do t’i thoni? Si do t’ia
thoni?”

Shkruajini në dërrasë temat e mëposhtme. Kërkojini secilit anëtar
të grupit të merret me njërën prej temave gjatë planifikimit të bi-
sedës me Lirin:

• Humbja e kontrollit dhe e gjykimit të mirë
• Marrëdhëniet me familjen
• Marrëdhëniet me shokët
• Problemet fizike
• Mundësitë e tanishme dhe të ardhshme

Jepuni grupeve gjashtë a shtatë minuta të përgatiten se çfarë dhe
si t’ia thonë Lirit.

2. Grupet interpretojnë atë që kanë përgatitur.
Prezantohuni sikur jeni Liri dhe bëni një shpjegim të shkurtër
përpara klasës përse përdor marihuanë.

Shembull:

“Më quajnë Liri. Mos u shqetësoni ... nuk pi rregullisht mari-
huanë, vetëm kur dal me nja dy shokë. Ata u bë ca kohë që e
përdorin dhe më kanë thënë se të gjithë pinë marihuanë dhe
se nuk duhet të shqetësohem. Nuk ka vdekur njeri nga bari.
Pastaj, unë jam i ri dhe i shëndetshëm dhe nuk më gjen gjë.”

Brenda rolit të Lirit, kërkojini secilit anëtar grupi të thotë shqetë-
simet e veta që ti përdor marihuanë.

Pyetjet për ta mbyllur
• Si mendoni, cilat janë arsyet më bindëse për të mos përdorur
marihuanë?
• Si mund ta cenojë përdorimi i marihuanës nga një shok aktivi-
tetet që bëni bashkë?
• Nëse e përdor një shok, çfarë lloj presioni mund të ndieni ju
për ta provuar vetë marihuanën?
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Shkrimi në ditar
U kërkoni nxënësve të shkruajnë pesë arsye nga vetja përse nuk
duhet përdorur marihuanë, në bazë të asaj që kanë mësuar në
këtë mësim.

Shënime
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Kapitulli 6, Mësimi 9.
SHIKOJMË PRESIONIN PËR TË 
PËRDORUR DROGË

Citati i
ditës
“ I vetmi person që
të pengon është
vetvetja. Të tjerët
mund të tëndalojnë
përkohësisht. Ti
vetë je i vetmi që
mund t’ia dalësh
mbanë në mënyrë
të përhershme. ”
Zig  Ziglar

Studimet kanë treguar se përdorimi i alkoolit, duhanit dhe dro-
gave të tjera vjen më së shumti nën influencën e bashkëmoshata-
rëve. Shumica e të rinjve mësojnë për drogën nga shokët e tjerë
dhe zakonisht u ofrohet drogë për herë të parë në shtëpinë e një
shoku kur nuk ka persona të rritur të pranishëm. Ata kanë më
shumë gjasë të përdorin drogë me persona të tjera, çka tregon se
presioni shoqëror ndikon te pranimi ose jo i drogës. Edhe perso-
nat në marrëdhënie dashurie janë një burim i rëndësishëm pre-
sioni. Presioni për të përdorur drogë është shpesh i padukshëm
dhe sugjerimi për të përdorur drogë mund të jetë po aq i thjeshtë
sa pyetja: “Do një birrë?” Këto oferta shpesh përdorin si bazë
normat e grupit, si “të gjithë kështu bëjnë”, ose fokusohen te për-
fitimet e pretenduara të drogës, si “Do të ndihesh më mirë.”

Mësimi 9 dhe 10 mbështetet te ajo që kanë mësuar deri tani nxë-
nësit lidhur me trajtimin e presioneve negative. Sot nxënësit do
të diskutojnë se si të trajtojnë presionin e brendshëm dhe të jash-
tëm për të përdorur drogë. 
Në mësimin 10 ata do të ushtrohen në trajtimin e këtyre presio-
neve dhe do ta demonstrojnë këtë duke përdorur shprehitë e
“bisedës me veten” dhe të qëndrimit pozitiv, të cilat i kanë më-
suar në këtë program.

Qëllimi i mësimit
Mendimi i mënyrave efektive dhe pozitive për të trajtuar presio-
nin për të përdorur drogë.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të identifikojë problemet që mund të vijnë nga përdorimi për
herë të parë ose i rrallë i drogës;
2. të sugjerojë situata ku ka presion për të përdorur drogë;
3. të bëjë dallimin midis presioneve të brendshme dhe të
jashtme për të përdorur drogë; dhe
4. të përcaktojë mënyra efektive dhe pozitive për të trajtuar pre-
sionin për të përdorur drogë.
Elemente kyç parandaluese: Influencat shoqërore; Shprehitë e rezi-
stencës

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M
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Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Fleta e punës “T’i dalësh zot vetes”
• Fleta burimore e mësuesit “Çfarë do të bëje sikur ...?”
• Situatat me marihuanë nga Mësimi 8: KRIJOJMË LIDHJE

Z B U L O J M Ë

1.  Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit
dhe citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Mendimi i mënyrave efektive dhe pozitive
për të trajtuar presionin për të përdorur drogë.

Citati: I vetmi person që të pengon është vetvetja. Të tjerët
mund të të ndalojnë përkohësisht. Ti vetë je i vetmi që mund
t’ia dalësh mbanë në mënyrë të përhershme.

Zig Ziglar, shkrimtar

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se çfarë kuptimi ka ky
citat, sipas mendimit të tyre. Si mund të vlejë për situatat me për-
dorim droge?

Kërkojuni nxënësve të reflektojnë për një situatë, jo medoemos që
ka të bëjë me përdorim droge, kur u është dashur t’i dalin zot
vetes ose dikujt tjetër. Si janë ndier? Cilat kanë qenë rezultatet?
Çfarë kanë mësuar? Nxënësit me dëshirë mund t’ia tregojnë kla-
sës përvojat e tyre.

Pastaj kërkojuni nxënësve të reflektojnë për një kohë kur kanë
qenë nën presion për të bërë diçka për të cilën janë penduar më
pas. Si janë ndier? Cilat kanë qenë rezultatet? Çfarë kanë më-
suar? Me dëshirë, nxënës mund të flasin edhe për këto përvoja.
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2. Nxënësit sugjerojnë si mund të pendohesh nga
përdorimi për herë të parë ose i rrallë i drogës.
Theksoni se shumica e të rinjve e konsiderojnë të dëmshëm për-
dorimin e rregullt të drogave, por se nuk u shkon mendja te pro-
blemet që mund të vijnë nga përdorimi i njëhershëm ose i rrallë i
drogës. Kërkojuni nxënësve të sugjerojnë disa problemeve që
mund të lindin. Shkruajini në dërrasë. 
Orientojini nxënësit të përfshijnë:

• zhgënjimin ose zemërimin e prindërve dhe humbjen e besimit
të tyre;
• kryerjen e veprimeve jo të mençura dhe turpërimin nën ndiki-
min e drogës;
• lëndimin e dikujt me ato që thua ose bën;
• përfshirjen në një grup a turmë që përdor drogë;
• përjashtimin nga shkolla, ekipi ose një aktivitet

Shpjegoni se sot nxënësit do të mendojnë si t’i evitojnë këto gjëra
të padëshirueshme dhe si ta rrisin besimin për t’i bërë ballë pre-
sionin për të përdorur drogë.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Nxënësit identifikojnë situatat dhe presionet që
nxitin përdorimin e drogës.
Theksoni se njerëzit rrallë ndodhen nën presionin e drejtpër-
drejtë për të përdorur drogë. Përkundrazi, presionet mund të
jenë më të holla, rrjedhin më shumë nga situata dhe nga presioni
që ndiejnë për të qenë të pranuar dhe për t’ia bërë qejfin dikujt që
u pëlqen.

Përmendni disa situata që kanë identifikuar nxënësit në mësimin
8: KRIJOJMË LIDHJE në të cilat të rinjtë ndiejnë presionin për të
përdorur marihuanë. Pastaj kërkoni shembuj situatash me duhan
dhe alkool. Shkruajini në dërrasë këto situata.

Shembuj:

• Në një takim me shokë e shoqe më të mëdhenj në moshë të cilët
janë duke pirë
• Në park ose në qendër tregtare me shokë e shoqe që punë
duhan
• Në shtëpinë e një shoku/shoqeje që pi marihuanë
• Në një veturë me një të afërm ose shok a shoqe më të rritur që
është duke pirë
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Përzgjidhni një situatë dhe theksoni se edhe pse, thellë brenda
vetes, e dinë se bëjnë mirë të mos pranojnë, ata mund të ndiejnë
tundimin për të thënë “Po”. Pyetini nxënësit: “Çfarë presioni
mund të ndieni në këtë situatë?” (dëshira për të qenë i pranuar,
sikleti kur thua “Jo”, dëshira për t’u dukur i rritur)

2.  Nxënësit bëjnë dallimin midis presioneve të
brendshme dhe të jashtme.
Kujtojuni nxënësve se presionet e jashtme na vijnë nga të tjerët—
për shembull, kur të thotë një shok: “Shko na gjej një paketë me
cigare”. Presioni i brendshëm na vjen nga vetja—për shembull,
kur mendon: “Po të mos e gjej paketën me cigare, shokët do të
më zemërohen.”

Lexoni me zë të lartë shembujt e mëposhtëm dhe kërkojuni nxë-
nësve të vendosin nëse secili prej tyre është një shembull presioni
të brendshëm (B) ose të jashtëm (J).

B Frika se mos tjetri zemërohet me ty

J   Tjetri tallet me ty ose të vë në lojë për të të shtyrë ta provosh
cigaren

B Dëshira për të bërë diçka që po e bën edhe një shok

B    Shqetësimi se mos tjetri nuk të pranon 

J  Shokë më të rritur ta mbushin mendjen të bësh diçka 

J  Tjetri të vë në sedër të bësh diçka me rrezik

B Dëshira për t’u dukur i rritur ose interesant

3.  Diskutoni si t'i trajtoni presionet e brendshme
dhe të jashtme për të përdorur drogë.
Theksoni se nxënësit me shumë gjasë e kanë përjetuar ndjesinë
(fytin ta zë diçka, duart dhe zëri të dridhen) kur dikush tjetër të
shtyn me forcë të bësh diçka që bie ndesh me logjikën. Dorëzimi
përpara këtij presioni negativ mund të shkaktojë disa (ose
shumë) probleme. Kjo do të thotë të mos kujdesesh për sigurinë
dhe mirëqenien tënde.
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Shpjegoni se në situatat ku ka përdorim droge, së pari është e
rëndësishme të trajtosh presionin e brendshëm negativ. Kjo kër-
kon ngritjen e besimit te vetja për të vepruar si duhet.

Jepni shembullin e mëposhtëm:

Situata: Dikush që të pëlqen të pyet nëse dëshiron një birrë 

Presioni i brendshëm negativ:  Nëse nuk pranoj, mund t’i dal
nga qejfi. Mesazhi i brendshëm pozitiv—mbështetje personale:
Nuk jam i detyruar të pi që t’u hyj në qejf të tjerëve.

Pasi ta kesh të qartë në mendje se cili është veprimi i duhur, atë-
herë je gati për të mbajtur një qëndrim të fortë me një përgjigje të
patundur.

Përgjigjja e patundur: Jo, falemnderit, nuk pi.

4.  Nxënësit ushtrohen në rezistencën ndaj presio-
neve të brendshme dhe të jashtme.
Kërkojuni nxënësve të shikojnë fletën e punës “T'i dalësh zot
vetes” në librin “Ndryshimet dhe sfidat”. Diskutoni së bashku
për përgjigjet, duke theksuar se shpesh presionet e brendshme
dhe të jashtme janë të ndërlidhura. Fillimisht na duhet t’i japim
zgjidhje presionit negativ brenda nesh përpara se të merremi me
presionin negativ që vjen nga të tjerët.

U kërkoni nxënësve të shkruajnë idetë e tyre si të merremi me
presionin për të përdorur drogë në rubrikën “Ide të tjera?” në fle-
tën e punës.
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Nxënësit përcaktojnë mënyrat pozitive si t’i trajtojmë
presionet e brendshme dhe të jashtme negative.

Caktojini në dyshe nxënësit. Lexoni me zë të lartë një situatë nga
fleta burimore e mësuesit “Çfarë do të bënit sikur ... ?” bashkë
me pyetjet të cilat duhet të diskutojnë mes tyre dyshet. Pas disa
minutash, u kërkoni disa dysheve t’ia tregojnë klasës përgjigjet e
tyre. Diskutoni se cilat përgjigje duken më efektive për situatën
në fjalë. Vijoni me situatat e tjera të fletës burimore.

Bëni një përmbledhje duke theksuar se të përdorimi ose mospër-
dorimi i drogës nga të rinjtë, krahas tyre, prek edhe familjet dhe
shokët. Nëse një shok i shikon duke përdorur drogë, kjo është e
vështirë të tolerohet nga shoku. Megjithëse është normale të
duash të jesh i pranuar, ka rëndësi të të pranojnë ashtu siç je—
dhe jo si një person nën ndikimin e lëndëve narkotike.

Shpjegoni se në mësimin e ardhshëm nxënësit do të demon-
strojnë si t’i trajtojnë këto situata në mënyra pozitive dhe efek-
tive.

Pyetjet për ta mbyllur
• Si ndihesh kur të bëjnë presion të bësh diçka që ti e di se është
gjë e keqe?

• Përse mendoni se është më mirë të merremi së pari me presio-
nin e brendshëm, pastaj me atë të jashtëm?

• Sipas jush, përse disa të rinj dorëzohen përpara presioneve për
të përdorur drogë, ndërsa disa të tjerë nuk dorëzohen?
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Shkrimi në ditar
Kërkojuni nxënësve të krijojnë një histori të shkurtër me vizatime
ose të shkruajnë një histori të vërtetë ose të sajuar ku ata i dalin
zot vetes përpara presionit negativ të bashkëmoshatarëve. Histo-
ria me vizatime duhet të tregojë si janë marrë me presionin e
brendshëm dhe të jashtëm negativ dhe se çfarë ka ndodhur për
pasojë.

Në lajme
Shqyrtoni artikuj lajmesh nga zona ose nga vendi lidhur me dro-
gat, të cilat i kanë mbledhur vetë nxënësit (shih ZBATOJMË, më-
simi 1). Diskutoni për presionet e lidhura me to dhe se si mund
të kishte ndryshuar situata nëse dikush do ta kishte zërin ose
nuk do të kishte pranuar të përfshihej.

Shënime
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Situata 1

Je i ri në këtë lagje. Një fqinj adoleshent që e njeh tani fillon të përmendë përdorimin e drogës. Pa-
staj të pyet nëse dëshiron të shkosh nga shtëpia e tij e të pini bar.

• Përshkruani presionin e brendshëm negativ që mund të ndienit.

• Si mund t’ia rrisnit besimin vetes?

• Cila është një mënyrë efektive për të mos pranuar?

Situata 2

Motra e madhe e një shoqeje ofrohet vetë të të çojë në shtëpi me makinë pas një ndeshjeje sportive
në shkollë. Vë re se ajo ka pirë.

• Përshkruani presionin e brendshëm negativ që mund të ndienit.

• Si mund t’ia rrisnit besimin vetes?

• Cila është një mënyrë efektive për të mos pranuar?

Situata 3

Ke shkruar për të fjetur nga një shok. Pasi prindërit bien të flenë, shoku propozon të merrni birrë
nga frigoriferi dhe të provoni si është kur dehesh.

• Përshkruani presionin e brendshëm negativ që mund të ndienit.

• Si mund t’ia rrisnit besimin vetes?

• Cila është një mënyrë efektive për të mos pranuar?

Situata 4

Ke dalë me ca shokë në park. Njëri prej tyre të jep para dhe të thotë të shkosh të marrësh cigare.

• Përshkruani presionin e brendshëm negativ që mund të ndienit.

• Si mund t’ia rrisnit besimin vetes?

• Cila është një mënyrë efektive për të mos pranuar?

Kapitulli 6 

Mësimi 9
FLETA BURIMORE E MËSUESIT 
“ÇFARË DO TË BËJE SIKUR ...?”
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Situata 5

Një shoqe që e pëlqen shumë të fton në një festë ku do të pihet marihuanë.

• Përshkruani presionin e brendshëm negativ që mund të ndienit.

• Si mund t’ia rrisnit besimin vetes?

• Cila është një mënyrë efektive për të mos pranuar?

Situata 6

Jeni në një qendër tregtare dhe shumica e shokëve po pinë cigare. Njëri të thotë: “Hë, mo, provoje
edhe ti një. Sikur çfarë ka.”

• Përshkruani presionin e brendshëm negativ që mund të ndienit.

• Si mund t’ia rrisnit besimin vetes?

• Cila është një mënyrë efektive për të mos pranuar?

Kapitulli 6 

Mësimi 9
FLETA BURIMORE E MËSUESIT 
“ÇFARË DO TË BËJE SIKUR ...?”



Kapitulli 6, Mësimi 10.
T’I BËSH BALLË PRESIONIT PËR TË 
PËRDORUR DROGË

Citati i
ditës

“Vjen një 
moment kur të

duhet të ngulësh
këmbë, të qën-

drosh i fortë dhe
ta bësh të qartë 

se kush je. ”
Pat  Riley 

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Studimet tregojnë se përdorimi i drogës rritet ndjeshëm nga
klasa e gjashtë në atë të shtatë, çka tregon se nxënësit tani, ose
shumë shpejt, do të përballen me presionin për të përdorur
drogë. Sot nxënësit do të ushtrohen me raste konkrete, si t’i traj-
tojnë presionet e brendshme dhe të jashtme për të përdorur
drogë dhe si të përgjigjen me efektivitet dhe vendosmëri. Ju do t’i
vëzhgoni dhe do t’u jepni vlerësim individual.

Mund t’ju duhet më shumë se sa një seancë për t’i vëzhguar dhe
për t’u shprehur vlerësimin nxënësve, secili prej të cilëve do të
demonstrojë si të reagojë me vendosmëri në një situatë me drogë.

Qëllimi i mësimit
Demonstrimi i përdorimit të shprehive të vendosmërisë në refu-
zimin e drogave.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të përshkruajë qasjet me vendosmëri në komunikim;
2. të ushtrohet në përdorimin e vendosmërisë verbale dhe jo ver-
bale për të mos pranuar përdorimin e drogës;
3. t’u japë mendime shokëve të klasës për reagimet efektive me
vendosmëri; dhe
4. të demonstrojë reagimin me vendosmëri ndaj presionit për të
përdorur drogë.

Element kyç parandalues: Shprehitë e rezistencës

Materialet dhe përgatitja
•  Ndryshimet dhe sfidat

—  Fleta e punës “T’i dalësh zot vetes” (nga mësimi 9)
•  Fleta burimore e mësuesit “Gabimet e Markut”
• Fleta burimore e mësuesit “Çfarë do të bëje sikur ...?” 
nga mësimi 9
• Fakultative: videokamera
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Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Demonstrimi i përdorimit të shprehive të
vendosmërisë në refuzimin e drogave.

Citati: Vjen një moment kur të duhet të ngulësh këmbë, të qën-
drosh i fortë dhe ta bësh të qartë se kush je.

Pat Riley, trajner basketbolli

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se si mund të lidhet ky
citat me situata që kanë të bëjnë me përdorimin e drogës. Pas një-
farë diskutimi, bëni një përmbledhje duke thënë se të ngulësh
këmbë kundër përdorimit të drogës do të thotë të mbrosh veten
nga problemet që mund të shkaktojë droga. Do të thotë të jesh i
lirë të jesh vetvetja në më të mirën tënde dhe të mos jesh i dety-
ruar të gënjesh apo të merresh me problemet që lindin nga të do-
rëzuarit përpara presioneve për të përdorur drogë.

Sot ata do të ushtrohen në trajtimin e situatave të vështira me
përdorim droge në mënyrë që ta imagjinojnë veten “të ngulin
këmbë, të qëndrojnë të fortë dhe ta bëjnë të qartë se kush janë.”

Të regjistruarit me
video demonstrimet e
shprehive të refuzimit,
për t’ua treguar fami-
ljeve të nxënësve në
fund të kapitullit ose në
një takim me prindër.

FJALOR

i patundur: i qetë por i
vendosur

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Diskutimi i kuptimit të fjalës “i patundur”.
Shkruani në dërrasë fjalën "i patundur” dhe shpjegoni se do të
thotë t’i shprehësh nevojat në mënyrë të qetë por të vendosur.
Kjo është mënyrë efektive sepse nuk kërkon të fyerje dhe poshtë-
rime. Përgjigjja me vendosmëri përçon besim. Për pasojë, të tjerët
të marrin më seriozisht dhe ta respektojnë vendimin. Kështu, ka
më pak gjasa të përpiqen të ta ndërrojnë mendjen.



i patundur

zë i fortë, i qartë

vetëbesim
, qetësi
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2.  U thoni nxënësve të imagjinojnë sikur po e traj-
tojnë në mënyrë të patundur presionin për të për-
dorur drogë.
U thoni nxënësve të imagjinojnë sikur ndodhen në këtë situatë:
Prindërit nuk ndodhen në shtëpi dhe një “shok” ngul këmbë të
bëjnë një festë gjatë kohës që janë të larguar prindërit.

U thoni që të imagjinojnë se si fillimisht merren me presionet e
brendshme që mund të ndiejnë. Çfarë i thonë vetes? Pastaj u
thoni ta imagjinojnë veten të patundur dhe të vendosur kundër
presionit negativ. Pyetini: “Çfarë po ndieni?” “Si po qëndroni të
vendosur?” “Çfarë po thoni?”

3.  Krijoni një hartë koncepti për vendosmërinë.
Kërkoni që secili nxënës të shkruajë fjalët dhe frazat që përsh-
kruajnë se si është, në ndjenja, pamje dhe zë, kur je i patundur.
Lista duhet të përfshijë sjellje verbale dhe jo verbale. Pas disa mi-
nutash, kërkojuni nxënësve të sugjerojnë fjalë ndërkohë që ju kri-
joni një hartë koncepti si kjo më poshtë, në dërrasë:

Shpjegoni se ta mendosh nga fillimi në fund situatën dhe të
imagjinosh si mund ta trajtosh në mënyrë efektive është një qasje
e cila përdoret nga atletët dhe nga persona të tjerë që përballen
me një situatë të vështirë. Po ta rroku mendja dhe po ta besoi
zemra, është e sigurt që e arrin.

Theksoni se
përgjigjet e
patundura mund

të mos jenë të duhurat
kur ke të bësh me një
prind ose me persona të
tjerë të rritur. Në disa
kultura, prej të rinjve
pritet t’i ulin sytë ose të
vështrojnë anash kur
po u flet me shqetësim
një i rritur. Atëherë,
mbajtja e syve përdhe
tregon respekt, ndërsa
të vështruarit drejtpër-
drejt te një person me
autoritet konsiderohet
e pahijshme ose si një
shenjë kundërshtimi
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4.  Shqyrtoni fletën e punës “T’i dalësh zot vetes”.
Shkurtimisht shikoni fletën e punës “T'i dalësh zot vetes" nga
mësimi 9. Kujtojuni nxënësve se një përgjigje e patundur do të
thotë

•  Ta mbash trupin drejt dhe të dukesh i vendosur dhe me besim
te vetja
•  Të flasësh me vendosmëri dhe qartësi, pa shpjegime të zgja-
tura dhe pa kërkuar ndjesë
•  Të mos e shpërfillësh apo poshtërosh tjetrin

5.  Prezantimi i një situate me presion negativ.
Lexoni vetë ose ta lexojë një nxënës me dëshirë fletën burimore të
mësuesit “Gabimet e Markut”. Pyesni nxënësit:

•  Cilat qenë shenjat e para të telasheve të do të vinin më pas?
•  Cilat qenë presionet e jashtme mbi Markun?
•  Cilat mendoni se qenë presionet e brendshme mbi Markun?
•  Po të ndodheshit në këtë situatë, çfarë mund të kishit thënë
apo bërë që të mos ndodhte kjo gjë?

Një nxënës me dëshirë të tregojë se si mund ta kishte trajtuar me
vendosmëri këtë situatë. Ju luani rolin e Rikut dhe rriteni presio-
nin në mënyrë që vullnetari të duhet të tregohet i vendosur, ta
përsërisë refuzimin ose të të detyrojë të biesh dakord për të bërë
diçka tjetër.

Pyesni klasën:

•  A e trajtoi me vendosmëri situatën “Marku”? Pse mendoni
kështu?
•  Çfarë bëri mirë “Marku”? (Mbani parasysh si shprehitë ver-
bale, ashtu edhe ato jo verbale.)
•  Keni ndonjë sugjerim për ta bërë më efektiv reagimin? (Shtoni
edhe ju sugjerimet tuaja.)

Ndiqni të njëjtën procedurë me një ose dy vullnetarë të tjerë de-
risa nxënësit të shohin disa demonstrime efektive të shprehive të
vendosmërisë.
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Në dyshe, nxënësit ushtrohen në përdorimin e
shprehive të vendosmërisë.

Shpjegoni se nxënësit do të demonstrojnë tani se si mund t’i traj-
tojnë situatat “Çfarë do të bënit sikur ...? Që kanë diskutuar në
mësimin 9.

Në secilën dyshe, njëri nxënës është A-ja, ndërsa tjetri B-ja. Pastaj
lexoni një situatë nga fleta burimore e mësuesit “Çfarë do të bënit
sikur ... ?” dhe luani rolin e personit që ofron drogë. U thoni A-ve
t’i japin fillimisht zgjidhje presionit të brendshëm me një mbësh-
tetje që ia japin vetes në heshtje. Pastaj u thoni t’u përgjigjen me
vendosmëri B-ve, duke u fokusuar se çfarë duhet të thonë dhe si
duhet ta thonë.

Kërkojuni disa A-ve të flasin si e mbështetën personalisht veten
dhe pastaj të demonstrojnë me ju si iu përgjigjën me vendosmëri
partnerëve. Gjatë kësaj kohe, ushtroni presion mbi ta, me ko-
mente të tilla si “E, mo, çfarë problemi ka?” në mënyrë që të jenë
të detyruar të ngulin këmbë. Theksoni rëndësinë që ka të përgjig-
jurit me zë të qartë dhe të vendosur. (Mos i lejoni nxënësit të ush-
trohen në të ushtruarit presion mbi njëri-tjetrin për të përdorur droga.
Këtë rol duhet ta luajë vetëm një person i rritur. )

Lexoni situatën e dytë, duke u thënë B-ve të bëjnë një refuzim të
vendosur ndaj A-ve. Vijoni kështu, ku partnerët në secilën dyshe
ndërrojnë rolet. Pas leximit të një situate, ecni nëpër klasë dhe
vëzhgojini nxënësit për t’u siguruar që përdorin shprehitë efek-
tive verbale dhe jo verbale të vendosmërisë. Përforcojini qëndri-
met pozitive dhe jepuni një vlerësim se si:

—kanë përcjellë seriozitet dhe vendosmëri
—kanë folur qartë dhe me vendosmëri
—kanë vendosur kontaktin me sy
—e kanë mbajtur shtatin drejt
—kanë bërë reagim të përshtatshëm

Nxitini nxënësit t’i përdorin shprehitë e vendosmërisë në situata
reale ku ndiejnë presionin negativ të bashkëmoshatarëve.

Pyetjet për ta mbyllur
• Cilat janë, sipas jush, përfitimet e zhvillimit të shprehive të
vendosmërisë?
• A mendoni se dikujt mund t’i mungojë besimi te vetja apo të
jetë i ndrojtur dhe gjithsesi të jetë i vendosur? Shpjegoni.
• Si mund të jetë ndryshojë jeta në shkollë sikur më shumë nxë-
nës t’i bënin ballë me vendosmëri presionit negativ?

Përshtatini ose shtojini
situatat për t’i bërë sa
më të ngjashme me ato
me të cilat mund të për-
ballen nxënësit tuaj. Për
shembull, nëse shqetë-
sim përbëjnë drogat që
merren me nuhatje, kri-
joni situata që ofrojnë
mundësinë për t’u ush-
truar në refuzimin e
tyre.

Mund të për-
dorni provimin E
të Kapitullit 6 si

ushtrim shtesë pasi të
keni përfunduar ak-
tivitetin “Praktiko-
jmë”.
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Shkrimi në ditar
U thoni nxënësve të përshkruajnë në ditar një situatë ku do të
ndienin presion për të përdorur drogë. Të përshkruajnë presio-
nin që mund të ndienin, çfarë mund t’i thoshin vetes dhe çfarë
mund të thoshin ose bënin për ta trajtuar situatën në mënyrë
efektive dhe pozitive.

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
U thoni nxënësve të bisedojnë me një prind ose një të rritur tjetër
dashamirës për një rast kur të rriturit i është dashur t’i dalë zot
vetes. Nxënësit mund të pyesin:

• Si janë ndier?
• Cilat kanë qenë rezultatet?
• Çfarë keni mësuar përmes kësaj përvoje?

Prezantime nga adoleshentë më të rritur
Ftoni nxënës të shkollës së mesme nga një organizatë kundër dro-
gave, si “Të rinjtë për të rinjtë”, të vijnë në klasë dhe të interpre-
tojnë skeçe për të treguar si t’i thuhet “Jo” përdorimit të drogës.

Shënime



Babi m'u lut që të kujdesem për motrën e vogël që ai dhe mami të venë në kinema.. Zakonisht mar-
rin ndonjë vajzë kujdestare, por babi më tha se jam aq i rritur sa të ketë besim te unë tani.

Pasi motra fjeti, nuk po dija çfarë të bëja. Atëherë, më mori në telefon Riku dhe më tha se do të
vinte nga unë të rrinim bashkë. Isha i sigurt se atyre të mive nuk do t’u pëlqente që Riku të vinte
kur nuk ishin ata në shtëpi—por Riku nguli këmbë kështu që unë pranova.

E kuptova gabimin kur bashkë me Rikun erdhi edhe vëllai i tij me gjithë dy vajza që nuk i njihja
fare. Kishin sjellë me vete birrë—dhe gjërat morën një rrjedhë shumë të keqe shumë shpejt. Njërës
vajzë iu derdh birra në tapet. Pastaj vëllai i Rikut u përplas me abazhurin e madh të dhomës së
ndenjes, që u rrëzua dhe theu dritaren e përparme. Unë u xhindosa dhe të gjithë ikën. As “Na fal”
nuk më thanë!

Shtëpinë e pastrova, por mbetej t’u tregoja prindërve për dritaren e thyer ...

Kapitulli 6 

Mësimi 10
FLETA BURIMORE E MËSUESIT 
“GABIMET E MARKUT”
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Kapitulli 6, Mësimi 11.
MENAXHIMI I STRESIT

Citati i
ditës
“ Dy rrugë ka 
me vështirësitë: 
Ose do të ndrys-
hosh vështirësinë,
ose do të ndrys-
hosh veten për t’i
bërë ballë vështirë-
sisë.”
Phyllis  Bottome 

Njësoj si të rriturit, edhe shumë të rinj kanë rregullisht stres. Ata
që nuk dinë si ta menaxhojnë pozitivisht këtë stres ndodhen në
rrezik më të madh përdorimi të duhanit, alkoolit dhe drogave të
tjera. Shprehitë për menaxhimin e stresit mund t’i ndihmojnë të
rinjtë të mësojnë si të qetësohen, të ndihen më në kontroll të si-
tuatës dhe të mendojnë në mënyrë konstruktive për zgjedhjet që
bëjnë.

Në mësimin sot nxënësit do të mbështeten në atë që kanë më-
suar për stresin në Kapitullin 3. Ata do të mendojnë për stresin
në jetën e tyre, do të provojnë disa teknika të thjeshta relaksimi
dhe menaxhimit të stresit dhe do të identifikojnë persona të rri-
tur e të besuar të cilët mund t’i kenë mbështetje.

Qëllimi i mësimit
Të ushtruarit e mënyrave të shëndetshme si të trajtohet stresi.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të identifikojë shenjat dhe shkaqet e stresit;
2. të ushtrojë teknikat për relaksim dhe menaxhim të stresit; dhe
3. të identifikojë persona të rritur të besuar të cilët mund ta
ndihmojnë kur ka probleme.

Elemente kyç parandaluese: Kompetencat emocionale/sociale

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat
—Fleta informuese “Menaxhimi i stresit”

Për më shumë informacion lidhur me stresin te adoleshentët:
www.aacap.org

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M
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relaksoj: bëj më

pak të tendosur ose të
ngurtë

Z B U L O J M Ë

1. Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit
dhe citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Të ushtruarit e mënyrave të shëndetshme si
të trajtohet stresi.

Citati: Dy rrugë ka me vështirësitë: Ose do të ndryshosh vështi-
rësinë, ose do të ndryshosh veten për t’i bërë ballë vështirësisë.

Phyllis Bottome, romancier, shkrimtar

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se çfarë kuptimi ka ky
citat, sipas mendimit të tyre. Pas njëfarë diskutimi, theksoni se
vështirësitë dhe sfidat e përditshme të jetës shpesh shoqërohen
me stres. Ndonjëherë mund të bëjmë diçka për t’i pakësuar buri-
met e stresit. Por, edhe sikur të mos e bëjmë dot këtë, kemi më-
nyra si ta trajtojmë stresin.

2.  Nxënësit identifikojnë raste kur kanë ndier stres.
Kërkojuni nxënësve të ngrenë dorën nëse

•  kanë ndier siklet nga emocionet gjatë një provimi;
•  janë ndier kaq të shqetësuar për diçka saqë nuk kanë fjetur ose
ngrënë mirë; dhe
•  u dridhen duart ose zëri kur u duhet të flasin përpara nje-
rëzve.

Theksoni se shumica prej nesh e dinë se çfarë do të thotë të kesh
stres. Është reagimi normal ndaj problemeve të përditshme. Nje-
rëzit që dinë si ta menaxhojnë stresin në mënyra të shëndetshme
janë në gjendje t’i trajtojnë sfidat e reja, të bëjnë gabime dhe t’u
bëjnë ballë situatave të vështira pa u dorëzuar, pa u dërrmuar
ose pa përdorur drogë.

3.  Kujtojini klasës strategjitë e menaxhimit të stresit
që kanë mësuar në programin “Shprehitë për ado-
leshencën”.
Theksoni se në programin “Shprehitë për adoleshencën” nxënë-
sit kanë mësuar tashmë disa mënyra si të trajtojnë situatat me
stres.
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Ata kanë mësuar:
•  Si të marrin një vendim të mirë kur kanë të bëjnë me një pro-
blem ose situatë të vështirë. (Mësimi 8, Kapitulli 2)
•  Si të ruash qetësinë kur ndien zemërim ose shqetësim. (Mësimi
6, Kapitulli 3)
•  Si t’i shndërrosh mendimet negative në mendime më pozitive.
(Mësimet 3 dhe 4, Kapitulli 3)

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Nxënësit identifikojnë situatat me stres dhe shenjat
e stresit.
Theksoni se stresi është ai që ndien kur reagon ndaj presionit të
botës së jashtme (shkollës, shokëve, familjes) ose presionit të
brendshëm. 
Për shembull, stresi mund të shkaktohet ngaqë dëshiron të dalësh
mirë në provim, të shkëlqesh në sporte ose të pranohesh nga shoqëria.

Kërkojuni nxënësve të japin shembuj të situatave që mund të shkak-
tojnë stresin. Shkruajini në dërrasë. Pastaj le të përmendin shenjat fi-
zike dhe emotive të stresit. Shkruajini edhe ato në dërrasë.

Shembull:

Situatat me stres

kur bën provim

kur ke shumë aktivitete

të shkosh të jetosh dikur tjetër
ose të ndërrosh shkollë

kur nuk shkon mirë me shokët

kur njihesh me persona të rinj

kur ndien presion të bësh diçka
që e di se është e gabuar

Shenjat e stresit

të ndiesh siklet në stomak, të
dridhen gjymtyrët ose të djersi-
ten gjymtyrët

nuk përqendrohesh dot

ndihesh i tensionuar, i tronditur,
i lodhur ose në depresion

ke dhimbje stomaku, makthe,
bën gjumë të keq

ua vë fajin të tjerëve ose zemëro-
hesh me të tjerët

qesh ose qan pa ndonjë arsye
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Një studim i kohëve të
fundit ka zbuluar se ado-
leshentët që nuk përdo-
rin duhan, alkool ose
marihuanë i përballojnë
më mirë problemet e ado-
leshencës së hershme, në
krahasim me të tjerët.
Adoleshentët që i përdo-
rin këto lëndë shpesh
kanë nivele më të larta
stresi, nuk i përballojnë
mirë problemet dhe kanë
nivele më të ulëta të kon-
trollit të vetes në kraha-
sim me adoleshentët e
tjerë.
(“Rritja e përdorimit të lëndëve të
dëmshme,”  Universiteti Yeshiva, Jour-
nal of Abnormal Psychology, Vol. 105.
Nr. 2, f. 166-180, 2000)

K R I J O J M Ë  L I D H J E

2.  Diskutoni përse përdorimi i drogave nuk është
mënyrë e mirë për ta trajtuar stresin.
Shpjegoni se, ndonjëherë, kur njerëzit ndiejnë stres mendojnë se
mund t’u shpëtojnë probleme duke përdorur alkool ose droga të
tjera. Pyetini nxënësit se si duhani, alkooli dhe droga të tjera kanë
më shumë gjasë ta rëndojnë problemin dhe jo ta lehtësojnë atë.

3.  Shpjegoni se si stresi dhe qetësimi kanë ndikime
të ndryshme mbi trupin.
Shpjegoni që të gjithë përjetojnë stres. Është reagimi normal ndaj
jetës. Kur jetojmë një situatë si të dhimbshme ose të rrezikshme,
mendja dhe trupi na përgatisin për rrezikun. Frymëmarrja na
shpeshtohet, zemra na rreh më shpejt dhe ne hyjmë në reagimin
“lufto, mbathja ose ngri në vend”.

Kur vendosim se situata nuk është më e rrezikshme, mendja dhe
trupi shtensionohen dhe ne qetësohemi. Ky quhet reagimi qetë-
sues. Kur jemi jo të tensionuar, pulsi dhe frymëmarrja ngadalëso-
het. Ndihemi mirë, jemi në gjendje të mendojmë më qartë dhe
mund të identifikojmë më shumë mundësi zgjedhjeje për trajti-
min e një problemi ose vështirësie.

Theksoni që një nivel i caktuar stresi është i mirë sepse na ndih-
mon t’i kryejmë gjërat. Ke më shumë gjasë të bësh një punë më të
mirë nëse stresi të motivon të mësosh, për shembull, si të flasësh
përpara të tjerëve.

Stresi bëhet i dëmshëm nëse vazhdon për një kohë të gjatë. Stresi
afatgjatë të bën jo të lumtur dhe të sëmur.

4.  Diskutoni për mënyrat pozitive për ta trajtuar
stresin.
Kërkojuni nxënësve të shikojnë fletën e punës “Menaxhimi i stre-
sit” në librin “Ndryshimet dhe sfidat”. Shikojini sugjerimet me
radhë dhe u kërkojuni nxënësve të thonë idetë e tyre si të trajto-
het stresi.

Shpjegoni se, në vijim, klasa do të ushtrohet në disa teknika qetë-
simi dhe trajtimi të situatave të vështira.
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1.  Nxënësit ushtrojnë frymëmarrjen e thellë.
U thoni nxënësve të shikojnë fletën informuese “Menaxhimi i
stresit”, Hapi nr.1: Qetësohu në mënyrë që të mendosh më qartë.

U thoni nxënësve të rrinë ulur shpenguar. Shpjegoni se frymë-
marrja e thellë fut më shumë oksigjen në trup dhe të ndihmon të
ndihesh më i qetë. Pastaj orientojini të ndjekin hapat e ushtrimit
të qetësimit .

Ushtrimi 1: Nëse je nën stres dhe ke vetëm gjysmë minute:

• merr frymë thellë me hundë;
• mbaje frymën duke numëruar deri në katër. 1, 2, 3, 4;
• nxirre frymën shumë ngadalë me gojë. 1, 2, 3, 4;
• përsërite disa herë.

Ushtrimi 2: Nëse je nën stres dhe ke një minutë:

• Mbylli sytë;
• 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;
• mbaje frymën duke numëruar deri në katër. 1, 2, 3, 4;
• nxirre frymën shumë ngadalë me gojë. 1, 2, 3, 4;
• vazhdo të mendosh për vendin e qetë; dhe
• pas një minute hapi sytë.

Theksoni se nëse ndihen në stres dhe kanë më shumë kohë, ush-
trimet fizike si ecja ose vrapi i lehtë ndihmojnë jo vetëm trupin,
por ndihmon edhe mendjen duke çliruar kimikate të prodhuara
në mënyrë të natyrshme (endomorfinë) që të jep edhe një njësi
qetësie dhe mirëqenie. Këto lëndë kimike çlirohen si gjatë ushtri-
mit fizik ashtu edhe pas tij dhe mund të ndikojnë shumë në çliri-
min e stresit. Edhe paksa ushtrim fizik zakonisht i ndihmon
njerëzit të ndihen më mirë.

2. Nxënësit ushtrohen në praktikën mendore.
Shpjegoni se pasi të qetësohesh, mund të mendosh më qartë. Jeni
gati për Hapin 2: Identifiko çfarë e shkakton stresin.
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Për shembull, mbase ke kuptuar se je i stresuar nga një detyrë që
duhet të lexosh përpara klasës. Mund të përdorësh provat me
mendje për ta menaxhuar stresin. Kjo strategji të ndihmon “ta
shohësh përpara se ta bësh”. E imagjinon veten sikur je në situa-
tën e stresuar dhe bën prova me vete si do ta trajtosh me sukses.

U thoni nxënësve t’i mbyllin sytë ndërkohë që ju i fusni mendë-
risht në një situatë sikur u duhet të lexojnë një detyrë përpara
klasës. Shpjegoni se kanë punuar shumë për ta përgatitur dety-
rën dhe tani ka ardhur momenti për ta paraqitur. 

Flisni ngadalë ndërkohë që përshkruani sa më poshtë:

• Parafytyroje veten të ulur në bankë, në pritje të të thërrasin
emrin. Mendo çfarë pamje ka klasa. Kush të është ulur pranë?
Është e ngrohtë apo e ftohtë klasa?

• Mendo si ndihesh: Nëse ndien siklet në stomak, parafytyroje
veten sikur merr frymë thellë dhe e nxjerr frymën ngadalë. Pastaj
jepi vetes inkurajim. Mendo sa mirë ndihesh ngaqë je i përgati-
tur.

• Tani të thërrasin emrin dhe ti ngrihesh dhe shkon ngadalë për-
para klasës. I vështron të gjithë, buzëqesh dhe ia nis. Parafytyroje
veten që flet me besim. Ndieji supet dhe duart jo të tensionuara
dhe zërin e qetë.

• Parafytyro që dikush të bën pyetje për detyrën.

Merr frymë ngadalë dhe nxirre po ngadalë. Nëse nuk e kupton
pyetjen, parafytyro si i kërkon shokut të klasës ta bëjë edhe një
herë pyetjen. Dëgjo me vëmendje dhe pastaj përgjigju me kujdes.

• Tani parafytyroje veten që kthehesh në bankë. Mendo si ndi-
hesh kur ka mbaruar. Uroje veten për një punë 

të kryer mirë.

• Tani mund të shtriqesh dhe të gogësish!
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U thoni nxënësve që mund të bëjnë prova me mendje për trajti-
min e situate me stres herë pas here gjersa të ndihen të shpen-
guar dhe të vendosur. Këtë teknikë e përdorin atletët dhe të
tjerët, të cilët praktikojnë me mendje atë që ka të ngjarë të
ndodhë dhe si duan të reagojnë. Çfarë zë fill si mendim kthehet
në ndjesi dhe pastaj në sjellje. Sa më shumë t’i orientosh në drej-
tim pozitiv mendimet, aq më pozitive të bëhen edhe veprimet.

3.  Nxënësit identifikojnë personat me të cilët të bi-
sedojnë për problemet e vështira.
Shpjegoni se ndonjëherë ndjesia e stresit nuk largohet ose mezi
mund t’i bësh ballë i vetëm. Atëherë gjëja më e vlefshme është të
flasësh me një të rritur tek i cili ke besim dhe të cilin e respekton,
si një prind, mësuesi, një familjar i afërt ose një fqinj, një udhëhe-
qës i organizatës së rinisë, këshilltar shkolle, udhëheqës fetar ose
mjeku i familjes. Thjesht biseda me dikë te i cili ke besim shpesh
e lehtëson stresin. Kjo mund të të japë edhe një këndvështrim tje-
tër mbi problemin.

Jepuni nxënësve disa minuta për të menduar për persona kon-
kretë që mund t’i ndihmojnë për pyetjet dhe shqetësimet e tyre.
Shpjegoni se ata do t’ua shkruajnë emrat këtyre personave në
ditar.

Pyetjet për ta mbyllur
• Cilat strategji të menaxhimit të stresit keni filluar të përdorni?

• Cilat strategji që keni mësuar sot mund të provoni?

• A mendoni që strategjitë e menaxhimit të stresit mund t’i pa-
randalojnë problemet? Shpjegoni.

Mund të për-
dorni provimin
F të Kapitullit 6

si ushtrim shtesë pasi të
keni përfunduar aktivi-
tetin “Praktikojmë”.



Bilješke

 5 minuta

286

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
U thoni nxënësve t’i përgjigjen pyetjeve të mëposhtme:

1. Në cilën situatë ndieni stres?
2. Cilat janë disa shenja stresi që ndieni në këtë situatë?
3. Cilat strategji të menaxhimit të stresit mund të përdorni herën
e ardhshme kur të përballeni me këtë situatë?
4. Nëse keni nevojë për ndihmë, kush personat e rritur të besuar
me të cilët mund të bisedoni?

Shënime
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Kapitulli 6, Mësimi 12.
TË SHFRYTËZOJMË POZITIVISHT 
KOHËN E LIRË

Citati i
ditës
“Gëzoju jetës 
sepse të jep 
mundësinë të 
dashurosh, të 
punosh, të 
luash dhe të 
kundrosh yjet.”
Henr y Van Dyke

Për të rinjtë nuk mjafton të mësojnë si t’i thonë “Jo” drogës. Ata
kanë nevojë për mundësi për t’i thonë “Po” fuqizimit të angaz-
himit për të pasur bashkëmoshatarë pozitive dhe një jetë pa
drogë. Studimet e kohëve të fundit kanë treguar se sa më shumë
kohë të shpenzojnë me aktivitete me vlerë, aq më pak drogë
përdorin adoleshentët dhe aq më pak përfshihen në sjellje të
tjera problematike.

Mësimi i sotshëm i angazhon të gjithë në identifikimin e mëny-
rave argëtuese, interesante dhe me vlerë për të kaluar kohën e lirë. 

Qëllimi i mësimit
Krijimi i një burimi në klasë për mënyra argëtuese, interesante
dhe me vlerë për të kaluar kohën e lirë.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të reflektojë mbi aktivitetet pozitive që ka bërë;
2. të mendojë përfitimet që vijnë nga pjesëmarrja në aktivitete
pozitive; dhe
3. të kontribuojë në një burim të klasës për aktivitete pozitive
për të rinjtë.

Elemente kyç parandaluese: Influencat shoqërore; Afrimi me mos-
hatarët socialë; Besimet normative

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Fletë informuese “Si të shfrytëzojnë pozitivisht kohën e lirë”
• Fletë burimore “Mënyra pozitive për të kaluar kohën e lirë”

1. Pritni dy shirita letre për çdo nxënës.

2. Bëni një kopje të fletës burimore “Mënyra pozitive për të kaluar
kohën e lirë”. Identifikoni tre ose katër grupe që i angazhojnë të
rinjtë në aktivitete pozitive, si kurset e vizatimit, rrethet rinore,
organizatat e shërbimeve, aktivitetet e kohës së lirë dhe organiza-
tat për parandalimin e drogës te të rinjtë. Shkruani emrat, numrat
e telefonit dhe personat e kontaktit në fletën burimore.

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M
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1.  Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit
dhe citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Krijimi i një burimi në klasë për mënyra ar-
gëtuese, interesante dhe pozitive për të kaluar kohën e lirë.

Citati: Gëzoju jetës sepse të jep mundësinë të dashurosh, të pu-
nosh, të luash dhe të kundrosh yjet.

Henry Van Dyke, poet

Fillojeni seancën duke diskutuar për citatin. Theksoni se Henry
Van Dyke e përfshin lojën si një pjesë të rëndësishme të jetës: një
aspekt përmbushës të jetës që shpesh nuk gëzon vëmendjen e
duhur në botën e sotshme ku të gjithë janë shumë të zënë. Sot
klasa do të mendojë në mënyrë kreative për mënyra pozitive dhe
kuptimplota si të luajnë dhe të argëtohen—për atë lloj argëtimi
që zhvillon interesat dhe shprehitë, marrëdhëniet e ngushta dhe
përvojat e paharrueshme.

2.  Bëni një aktivitet për nxehmje në të cilin nxënësit
identifikojnë aktivitete pozitive që kanë bërë.
Shpjegoni se për të mësuar mbi mënyrat pozitive si e kalojnë
kohën e lirë nxënësit, do të lexoni me zë të lartë një listë aktivite-
tesh dhe interesash. Të gjithë ata që merren me në atë që lexoni të
ngrihen më këmbë dhe të bëjnë veprimin që keni përmendur
(shihni më poshtë). Ndërkohë që nxënësit ngrihen më këmbë,
kërkojuni disave të shpjegojnë shkurtimisht, për shembull në
cilat instrumente muzikore luajnë. Pastaj u thoni të ulen.

Mbajeni ritmin të shpejtë dhe kujdesuni të përfshihen sa më
shumë të gjithë. Sa më poshtë janë disa ide të cilat mund t’i
përshtatni sipas nxënësve tuaj:

Të ngrihen më këmbë ata që: (Veprimet janë fakultative, por mund
ta bëjnë argëtues këtë aktivitet.)

•  Marrin pjesë në një rreth rinor. (Përplasni duart!)
•  Luajnë në një ekip sportiv. (Trokisni gishtat!)
•  U pëlqen të bëjnë patinazh. (Përplasni takat!)
•  Kanë mbjellë lule ose perime. (Ngrini krahun e djathtë!)
•  U pëlqen të shkruajnë poezi ose tregime. (Ngrini krahun e majtë!)
•  Kanë një interes të veçantë, si koleksionimi i pullave. (Lëvizni
flegrat e hundës!)
•  Kanë gjetur një fosil. (Përplasni duart!)
• Dinë të qepin, të qëndisin ose të thurin me shtiza. (Trokisni gishtat!)
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• Kanë gatuar haje për të tjerë. (Përplasni takat!)
•  Këndojnë në një kor. (Ngrini krahun e djathtë!)
•  I bien një vegle muzikore. (Ngrini krahun e majtë!)
•  Kanë bërë punë vullnetare. (Lëvizni flegrat e hundës!)
•  U kanë lexuar libra fëmijëve të vegjël. (Pohoni me kokë!)
•  Kanë marrë pjesë në një program arti. (Lëvizni gishtat e dorës!)
•  Marrin pjesë në një grup rinor. (Trokisni gishtat!)
•  U pëlqen të bëjnë punë dore ose punë artistike. (Ngrini krahun
e djathtë!)
•  U pëlqen të luajnë lojëra tavoline, si damë ose monopol.
(Ngrini krahun e majtë!)
•  U pëlqen të bëjnë punë artistike ose grafike në kompjuter. (Po-
honi me kokë!)

(Këtyre nxënësve mund t’u kërkoni të ndihmojnë në krijimin e
një versioni të personalizuar për klasën të fletës burimore “Më-
nyra pozitive për të kaluar kohën e lirë”.)

• Kanë ndonjë mënyrë tjetër si e kalojnë kohën e lirë. (Pohoni me
kokë!)

Pas aktivitetit pyetini nxënësit:

•  A do t’i përshkruanit si argëtues këta aktivitete? Shpjegoni.
•  Çfarë i bën pozitivë këta aktivitete? Shpjegoni.
•  Çfarë mendoni se i dallon aktivitetet negative nga ato pozitive?

K R I J O J M Ë  L I D H J E

Shpjegoni kuptimin dhe përfitimet e aktiviteteve
pozitive.

Shpjegoni se aktivitetet pozitive janë mënyra argëtuese, intere-
sante dhe përmbushëse për të shpenzuar kohën e lirë dhe shokët
dhe të rriturit. Ato janë mënyra të rëndësishme edhe:

• Për të zhvilluar interesa dhe shprehi të reja;
• Për të fituar besimin; dhe
• Për të ngritur shoqëri të ngushta dhe mbështetëse.

Diskutoni për sugjerimet që jepen në fletën informuese “Të
shfrytëzojnë pozitivisht kohën e lirë” në librin “Ndryshimet dhe
sfidat”. Kërkojuni nxënësve të përshkruajnë se si aktivitete të
ndryshme mund t’i ndihmojnë të rinjtë të zhvillojnë interesa dhe
shprehi të reja, të fitojnë më shumë besim dhe të kenë marrëdhë-
nie të ngushta.



20 minuta

290

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit shkruajnë dy aktivitete pozitive.
Jepini dy shirita letre çdo nxënësi. U thoni të shkruajnë një reko-
mandim për një aktivitet pozitiv në secilin shirit letre dhe të në-
nshkruajnë emrin e vet në të. Ata mund të mbështeten në idetë e
fletës informuese “Të shfrytëzojmë pozitivisht kohën e lirë” ose
mund të shkruajnë sugjerime të reja. Sugjerim duhet të përm-
bushë të paktën një prej kritereve të mëposhtme:

• Të jetë interesant dhe të kërkojë përpjekje;
• Të zhvillojë interesa dhe shprehi të reja;
• Të ngrejë vetëbesiminn; dhe/ose
• Të nxisë shoqëri të ngushta dhe mbështetëse.

Nxitini nxënësit të jenë sa më konkretë. Për shembull, nëse duan
të sugjerojnë të kërkosh fosile, mund të shkruajë “Kërkoni fosile
në krahinën (shkruani emrin e krahinës)." Jepuni nxënësve pesë a
gjashtë minuta për të shkruar në shiritat e letrës. Mund të
shkruani edhe ju sugjerimet tuaja në shirita letre dhe t’i në-
nshkruani me emrin tuaj.

2.  Nxënësit i tregojnë klasës sugjerimet e tyre.
Kërkojuni nxënësve të tregojnë, me radhë, idetë e tyre. Thoni
edhe ju sugjerimet tuaja, si edhe informacionin që keni gjetur për
programet/organizatat lokale ku mund të angazhohen të rinjtë.

Më pas, nxitini nxënësit të ftojnë një shok klase ose një person të
rritur të besuar të provojë bashkë me ta njërin prej këtyre aktivi-
teteve pozitive. Për shembull, nëse një shok tjetër klase ka shpre-
hur një interes për peshkimin, mund të organizohen për të
shkuar bashkë për peshk ndonjë të shtunë pasdreke.

Mblidhini shiritat e letrës të nxënësve. Pas mësimit, ju ose njëri
prej nxënësve mund t’i ngjisë këta shirita nën titullin Fletë buri-
more “Mënyra pozitive si të kalojmë kohën e lirë” për të krijuar
një kopje kryesore. Pastaj, mund të bëni kopje të cilat nxënësit
mund t’i marrin me vete në shtëpi për t’ua treguar shokëve dhe
shoqeve të tyre dhe anëtarëve të familjes. 
Ruani një kopje për ta përdorur me klasa të tjera në të ardhmen.

Si alternativë ndaj fle-
tës burimore, kërkoni
nga nxënësit që, kush
dëshiron, të përdorë
kompjuterin dhe zotë-
sinë grafike për të kri-
juar një version më të
personalizuar të sugje-
rimeve të nxënësve.
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Pyetjet për ta mbyllur
• Çfarë aktiviteti keni mësuar sot të cilin dëshironi ta provoni?
• A mendoni se të rinjtë që angazhohen në aktivitete pozitive
janë më shumë – a më pak – të predispozuar të merren me
drogë? Shpjegoni.
• Çfarë sugjerimesh keni për të përfshirë më shumë nxënës në
aktivitete pozitive?

Z B A T O J M Ë

Shkrimi në ditar
Kërkojuni nxënësve të mendojnë një aktivitet pozitiv që kanë
bërë.

U thoni të përshkruajnë në ditar se si i ka ndihmuar aktiviteti të
arrijnë një ose më shumë nga sa më poshtë:

• të zhvillojnë interesa dhe shprehi të reja;
• të fitojnë vetëbesim; dhe
• të kenë shoqëri të ngushta dhe mbështetëse

Folës i ftuar
Ftoni dikë nga një organizatë rinore lokale t’u flasë nxënësve për
aktivitetet e organizatës dhe si mund të angazhohen nxënësit.
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Sugjerimet e klasës sonë:

Mënyra pozitive për t’u argëtuar!



Kapitulli 6, Mësimi 13.
PËRGATITJA E PREZANTIMEVE

Citati i
ditës
“ Mbaji besën
vetes. ”
William 
Shakespeare 

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Sot nxënësit do të përgatisin prezantimet e tyre për mësimin 14,
siç përshkruhet në mësimin 1. Në mënyrë ideale, duhet të keni
zgjedhur një prej mundësive më poshtë në fillim të kapitullit.

Mundësia 1: Nxënësit përzgjedhin, kopjojnë dhe zbukurojnë një
prej shkrimeve në ditarin e tyre nga kapitulli 14 si një faqe të li-
brit të klasës ku promovohet një jetë e shëndetshme dhe pa
drogë për të rinjtë.

Mundësia 2: Nxënësit zhvillojnë një panair klase ku individë dhe
grupe të vogla prezantojnë një “produkt” që kanë krijuar i cili
nxit një jetë të shëndetshme, pa lëndë narkotike, për të rinjtë.

Në të dyja rastet u jepet mundësi nxënësve të jenë influencë pozi-
tive për bashkëmoshatarët duke ndarë me ta ide për rëndësinë që
kanë marrja e vendimeve të shëndetshme dhe mospërdorimi i
drogave. Këto aktivitete jo vetëm që përforcojnë qëndrimet kun-
dër drogës, por krijojnë edhe një mjedis më pozitiv dhe mbështe-
tës në të cilin nxënësit mund ta fuqizojnë angazhimin e tyre për
të mos përdorur drogë.

Qëllimi i mësimit
Përgatitja e prezantimeve për mësimin 14 që nxisin një jetë të
shëndetshme e pa droga për të rinjtë.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të përgatisë një prezantim për rëndësinë që kanë marrja e ven-
dimeve të shëndetshme dhe mospërdorimi i duhanit, alkoolit,
marihuanës dhe drogave të tjera; dhe

2. të ushtrohet në mbajtjen e prezantimit përpara një shoku klase.

Elemente kyç parandaluese: Angazhimet personale; Influencat sho-
qërore; Afrimi me moshatarët socialë
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Materialet dhe përgatitja
• Mundësia 1: Çfarë kanë shkruar në ditar nxënësit në Kapitullin
6; lapsa dhjami, lapostila dhe letër
• Mundësia 2: Fletë burimore detyre “Panairi i klasës: marrja e
vendimeve të shëndetshme” nga mësimi 1; lapsa dhjami, lapo-
stila dhe letër

Shikoni mësimin 14 në mënyrë që t’u thoni nxënësve sot si të
përgatiten për prezantimet sipas mundësisë 1 ose mundësisë 2.

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Përgatitja e prezantimeve për mësimin 14 që
nxisin një jetë të shëndetshme e pa droga për të rinjtë.

Citati: Mbaji besën vetes.

William Shakespeare,  dramaturg anglez

Fillojeni seancën duke i pyetur nxënësit se çfarë kuptimi ka ky
citat, sipas mendimit të tyre. Çfarë do të thotë “t’i mbash besën
vetes”? Si lidhet kjo me përballimin e presioneve për të përdorur
drogë? Bëni një përmbledhje duke thënë se një pjesë e rëndë-
sishme e të qëndruarit besnik ndaj vetes kërkon të dish se çfarë
dhe përse beson. Sot klasa do të përgatisë prezantime të shkurtra
ku nxënësit thonë ato që kanë mësuar në lidhje me rëndësinë e
marrjes së vendimeve të shëndetshme dhe të mospërdorimit të
drogave të dëmshme.

Shpjegoni mundësinë 1 ose 2. Shpërndani materialet dhe kujde-
suni që nxënësit ta kuptojnë se çfarë duhet të bëjnë.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

Nxënësit përgatisin prezantimet për mësimin 14.
U thoni nxënësve t’i bëjnë dy ose tri minuta të gjata prezantimet,
në mënyrë që të gjithë të kenë kohë për të kontribuar. Për ta bërë
këtë, duhet të zgjedhin pjesën më të rëndësishme të punës së tyre
dhe pastaj të ushtrohen për ta prezantuar në mënyrë të qartë, in-
teresante dhe konkrete.
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P R A K T I K O J M Ë

Nxënësit i praktikojnë prezantimet me partnerë.
Caktojini në dyshe nxënësit dhe u thoni t’ia prezantojnë me
radhë njëri-tjetrit prezantimet, duke punuar për të siguruar që t’i
shprehin qartë dhe në mënyrë koncize idetë. Ecni nëpër klasë
dhe kujdesuni që të gjithë të jenë të përgatitur për të dhënë ma-
ksimumin.

Pyetjet për ta mbyllur
• A keni mbaruar të gjithë? Nëse jo, çfarë ju duhet tjetër?

• Si mund t’i bëjmë të suksesshme prezantimet e mësimit 14? Për
shembull:

—Si mund ta rregullojmë klasën?

—Cilat udhëzime do t’i ndihmonin të gjithë të ndiheshin mirë
gjatë prezantimit?

—Cilat udhëzime do të siguronin që të ketë kohë mjaftueshëm
për ta mbajtur të gjithë prezantimin?

Nëse keni përzgjedhur mundësinë 1, nxënësit do të punojnë
vetëm për të përzgjedhur një shkrim nga ditari të cilin ta ko-
pjojnë dhe zbukurojnë si faqe në librin e klasës “Marrja e vendi-
meve të shëndetshme”. Gjatë kopjimit të tekstit të përzgjedhur,
nxitini ta redaktojnë, fuqizojnë ose shtojnë ide të reja për ta
nxjerrë sa më bukur.

Nëse keni përzgjedhur mundësinë 2, nxënësit do të punojnë
vetëm ose me një ose dy shokë të tjerë për ta finalizuar “produk-
tin” dhe mesazhin e tyre që nxit një jetë të shëndetshme pa
droga, siç përshkruhet në fletën e detyrës “Panairi i klasës:
marrja e vendimeve të shëndetshme”.

Ndërkohë që nxënësit punojnë, përgjigjuni pyetjeve dhe ndihmo-
jini të përgatisin kontribute pozitive për mësimin 14.

Nxënësve që e mba-
rojnë më përpara
punën, u thoni të për-
dorin tabak të madh
letre ose kompjuterë
për të krijuar:

një banderolë të madhe
“Marrja e vendimeve të
shëndetshme” për ta
varur në mur gjatë më-
simit 14

një faqe të parë për li-
brin e klasës “Marrja e
vendimeve të shëndet-
shme” për të dyja mun-
dësitë; duhet të jetë e 

madhe mjaftueshëm
për një dosje me tri
unaza.
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Praktika mendore
Nxitini nxënësit të ushtrohen me mendje ndërkohë që përgatiten
për prezantimet—sidomos nëse kanë stres nga të folur përpara
klasës. Kujtojuni se praktika me mendje është një strategji për
menaxhimin e stresit në të cilën “e sheh diçka përpara se ta
bësh”. Duhet ta parafytyrojnë veten përpara klasës dhe të men-
dojnë çdo detaj si mund t’ua komunikojnë më mirë shokëve të
klasës rëndësinë e marrjes së vendimeve të shëndetshme dhe të
mospërdorimit të drogës.

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
U thoni nxënësve t’i përfundojnë prezantimet dhe, nëse është e
mundur, t’i praktikojnë me një të rritur dashamirës në mënyrë që
të jenë të shpenguar dhe të përgatitur.

Shënime
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Kapitulli 6, Mësimi 14.
MARRJA E VENDIMEVE TË 
SHËNDETSHME

Citati i
ditës
“ Të rinjtë po 
flasin gjerësisht
për rreziqet e për-
dorimit të  drogës
dhe për përfitimet
e jetës pa drogë—
dhe bashkëmosha-
tarët po i mbajnë
vesh.”
Të Rinjtë për të
Rinjtë

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Mësimi 14 i angazhon nxënësit në shkëmbimin e mendimeve lid-
hur me çfarë kanë mësuar gjatë kapitullit 6. Objektivi është përfs-
hirja e nxënësve në promovimin e mesazhit që marrja e
vendimeve të shëndetshme kundër drogës është në modë, për-
mes tyre fiton besimin dhe respektin e të tjerëve dhe mundëson
një të ardhme të shndritshme.

Qëllimi i mësimit
Shkëmbimi i mendimeve për kapitullin dhe ngritja e mbështetjes
pozitive të bashkëmoshatarëve për marrjen e vendimeve të shën-
detshme dhe shmangien e drogave të dëmshme.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të prezantojë diçka që ka mësuar për rëndësinë e marrjes së
vendimeve të shëndetshme dhe shmangies së drogave të
dëmshme; dhe
2. të shkruajë një mesazh pozitiv për klasat e ardhshme për një
mënyrë si do të ndihmojë në mbështetjen e jetës së shëndetshme
pa drogë.
Elemente kyç parandalues: Besimet normative; Angazhimet personale

Materialet dhe përgatitja
• Një fletë të gjatë letre ose tabak të madh letre të ngjitur në mur,
me titullin “Marrja e vendimeve të shëndetshme”
• Banderola “Marrja e vendimeve të shëndetshme” e bërë nga
nxënësit në mësimin 13
• Një bllok me 3 vrima dhe dosje me 3 unaza dhe faqja e parë e
librit “Marrja e vendimeve të shëndetshme” e bërë nga nxënësit
në mësimin 13
Mundësia 1: Tekstet e ditarëve të nxënësve nga Kapitulli 6 në
formën e zbukuruar

Mundësia 2: “Produktet" e nxënësve për panairin e klasës
“Marrjen e vendimeve të shëndetshme”

1. Identifikoni çfarë keni vlerësuar dhe çfarë keni mësuar prej
nxënësve gjatë kapitullit 6, për t’ua thënë gjatë aktivitetit PRAK-
TIKOJMË.
2. Zbuloni si mund të anëtarësohen nxënësit në organizatat rinore



 5 minuta

 5 minuta
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Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Shkëmbimi i mendimeve për kapitullin dhe
ngritja e mbështetjes pozitive të bashkëmoshatarëve për një
jetë të sigurt, të shëndetshme dhe pa drogë për të rinjtë.

Citati: Të rinjtë po flasin gjerësisht për rreziqet e përdorimit të
drogës dhe për përfitimet e jetës pa drogë—dhe bashkëmosha-
tarët po i mbajnë vesh.

Të Rinjtë për të Rinjtë, program rinor

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit përse mendojnë se nje-
rëzit duhet të flasin gjerësisht për rreziqet e përdorimit të dro-
gave dhe përfitimet e të jetuarit pa drogë. Pastaj kërkojuni
nxënësve të thonë disa mënyra që dinë se të rinjtë janë duke folur
për këtë temë dhe duke vepruar për t’i dhënë zgjidhje përdorimit
të drogës. Përmendni shembuj edhe nga shkolla dhe komuniteti.
(Shembuj: njoftime për shërbime publike në televizion dhe radio,
projekte dhe programe parandalimi në shkollë dhe komunitet
dhe grupe të mbështetjes pozitive të moshatarëve, si organizata
“Të rinjtë për të rinjtë”)

K R I J O J M Ë  L I D H J E

Bëni një hyrje të shkurtër për prezantimet dhe për-
sërisni çfarë duhet të bëjnë nxënësit.

Kujtojuni nxënësve se vetë të rinjtë e kanë identifikuar përdori-
min e drogës si një shqetësim të madh. Ata e dinë se drogat
mund ta dëmtojnë jetën e shokëve dhe familjeve dhe mund ta
bëjnë të rrezikshme lagjen dhe komunitetin.

Lajmi i mirë është se puna parandaluese jep rezultate. Ndërkohë
që të rinjtë i kuptojnë realitetet e përdorimit të drogës dhe fitojnë
njohuri dhe shprehi për t’u mbrojtur vetë, përdorimi i duhanit,
alkoolit dhe drogave të tjera bie ndjeshëm.

Përshkruani shkurtimisht mundësinë 1 ose 2 dhe mënyrën si do
t’i prezantojnë nxënësit ato që dinë lidhur me rreziqet e drogave
dhe përfitimet e jetës pa drogë.
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K R I J O J M Ë  L I D H J E

Mundësia 1: Nxënësit lexojnë një tekst dy ose tri minuta të gjatë
që kanë përzgjedhur nga ditari i tyre dhe që e kanë kopjuar dhe
zbukuruar për ta futur si kontribut në librin e klasës “Marrja e
vendimeve të shëndetshme”. Libri do të përpilohet në fund të
mësimit.

Mundësia 2: Nxënësit kanë dy ose tri minuta për të paraqitur
“produktin” që kanë krijuar i cili nxit një jetë të shëndetshme, pa
lëndë narkotike, për të rinjtë. Produktet e shkruara mund të për-
pilohen në fund të mësimit për të bërë një libër klase “Marrja e
vendimeve të shëndetshme”.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit i mbajnë me radhë prezantimet e tyre.
Ndërkohë që i dëgjoni prezantimet, mbani shënim të dhëna të
veçanta, krahas emrit të nxënësit, që bëjnë një përmbledhje të
koncepteve më kryesore të kapitullit 6.

2.  Bëni një përmbledhje të kapitullit 6 dhe thoni
çfarë keni vlerësuar dhe çfarë keni mësuar prej
nxënësve gjatë këtij kapitulli.
Bëni një përmbledhje të ideve dhe informacioneve më kryesore të
prezantuara nga nxënësit, duke përmendur sa më shumë emrin e
nxënësve të veçantë. Pastaj identifikoni çfarë keni vlerësuar dhe
keni mësuar prej nxënësve gjatë kapitullit.

Përdorni citatin  “Përpara se t’ua kërkoj respektin të tjerëve,
duhet të filloj nga vetja” për të theksuar rolin e rëndësishëm që
mund të luajë secili në parandalimin e drogës në shkollë dhe ko-
munitet. Ata, jo vetëm që mund ta mbështesin njëri-tjetrin kur
përballen me presionin për përdorur drogë, por mund të jenë
edhe shembull pozitiv për të tjerët në shkollë dhe për vëllezërit
dhe motrat e vogla në familje.

Në vend që t’i mbajnë
prezantimet para gjithë
klasës, nxënësit mund
të prezantojnë me
radhë në grupe me
pesë ose gjashtë nxë-
nës. Pastaj grupet
mund të rigrupohen në
mënyrë që nxënësit t’i
mbajnë prezantimet
para një grupi të ri.
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Mblidhini dhe ruajini
këto mesazhe që t’i le-
xojnë klasat e ardhshme.

P R A K T I K O J M Ë

3.  Nxënësit shkruajnë mënyra si të mbështesin ven-
dime të shëndetshme dhe jetë pa drogë.
Kërkojuni nxënësve të identifikojnë diçka që mund të bëjë secili
për të nxitur marrjen e vendimeve të shëndetshme dhe një jetë
pa drogë për veten dhe shokët e klasës. U thoni ta shkruajnë,
krahas emrit të tyre, në letrën e ngjitur mbi mur. Shpjegoni se
klasat e ardhshme do t’i lexojnë mesazhet e tyre ditën e parë të
mësimit, si fillim të kapitullit. Theksoni se është e rëndësishme
që komentet të jenë të hijshme dhe të kenë lidhje me temën.

Për të dyja mundësitë, mblidheni punën me shkrim të nxënësve
për të krijuar një libër klase “Marrja e vendimeve të shën-
detshme” për bibliotekën e shkollës ose për klasat e ardhshme.
Mund të bëni kopje që t’u jepen edhe familjeve. Në mundësinë
2, nxënësit mund ta tregojnë punën e tyre përmes eksponateve
në shkollë, tabelave, njoftimeve të mëngjesit dhe prezantimeve
në klasat e tjera.

Pyetjet për ta mbyllur
• Po t’i ktheheni këtij kapitulli, çfarë gjërash keni mësuar që
mendoni se janë veçanërisht të rëndësishme për t'u ditur nga të
rinjtë?
• Si do të ishte e ndryshme jeta për të rinjtë sikur të mos ndienin
presion për të përdorur drogë?
• Si mund ta ndihmojnë të rinjtë njëri-tjetrin të marrin vendime
të shëndetshme dhe të shmangin përdorimin e drogave?

Z B A T O J M Ë

Ngritja e mbështetjes së bashkëmoshatarëve
I tregoni klasës për organizatat rinore në shkollën dhe komunite-
tin tuaj të cilat nxisin aktivitete projekte pa drogë. Ftojini ata që
janë aktivë të kthehen dhe t’u tregojnë klasave të ardhshme për
aktivitetet e tyre.



301

Z B A T O J M Ë

Shembuj:

• Youth to Youth International: Youth to Youth (Të rinjtë për të
rinjtë) është program rinor kundër drogës me bazë komunitetin
për nxënësit e ciklit të lartë të shkollave nëntëvjeçare dhe shkol-
lave të mesme. Qëllimi i projekteve të shumta është përdorimi
pozitiv i energjive krijuese të të rinjve për kthyer në një forcë po-
zitive që i nxit të rinjtë të jetojnë pa duhan, alkool dhe droga të
tjera. Youth to Youth mbështet seminare dhe konferenca rajonale
dhe kombëtare për të rinjtë dhe të rriturit dhe ofron materiale
hap pas hapi për t’i ndihmuar adoleshentët dhe këshilltarët e rri-
tur të tyre si të krijojnë grupe rinore lokale kundër drogës.

• Teen Institute:  Instituti i adoleshentëve është një program pa-
randalimi i moshatarëve në 35 Shtete  dhe në botë. Filozofia e ba-
zuar në studime e këtij programi fokusohet te edukimi dhe
formimi i adoleshentëve dhe të rriturve si mbështetës të punës
bindëse kundër abuzimit me alkoolin dhe drogat e tjera dhe te
zhvillimi i shprehive udhëheqëse të adoleshentëve. Për të mësuar
për Teen Institute  në komunitetin tuaj, vizitoni www.teeninsti-
tute.com për informacione më specifike.

Përkufizoni shembull nga mjedisi vendor dhe prezentojani gru-
pit.



BilješkeShënime
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Kapitulli 6, Provime

OBJEKTIVAT DHE ÇELËSI I PËRGJIGJEVE

Pjesët e provimit mund të përdoren më vete ose në një sërë mënyrash:

• Si provim përpara ose pas kapitullit apo mësimit për të vlerësuar njohuritë ose
progresin e nxënësve.

• Si provim për kapitullin për t’u vënë notë nxënësve

• Si mjet diagnostikues për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të nxënë-
sve të veçantë apo të gjithë grupit

• Si test

• Si detyrë shtesë për në klasë ose në shtëpi

Përveç kësaj, disa pjesë të provimeve janë të përshtatshme për t’u përdorur në
aktivitet përsëritjeje, të menduari kritik ose të shkruari, për të plotësuar progra-
min bazë.  Shënime anash planit mësimor tregojnë se kur dhe si mund të përdo-
ren pjesë të tilla të provimeve.

Lexoni “Vlerësimi dhe nota” në pjesën “Strategjitë e mësimdhënies” të Udhëzue-
sit të programit “Shprehitë për adoleshencën”, për një diskutim më të plotë të
provimeve të kapitujve dhe se si t’i përdorim ato.
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1. Përgjigjet e mundshme përfshijnë: pirja e duhanit të ul
formën fizike dhe bën të lodhesh më shpejt, kolla, vesi
i duhanit, probleme me zemrën, sëmundje të mushkë-
rive, kancer; duhani pa tymosje mund të shkaktojë va-
rësi dhe probleme me mishrat e dhëmbëve, prishje të
dhëmbëve dhe kancer të gojës

2. Përgjigjet e mundshme përfshijnë: erë të keqe të gojës,
dhëmbë dhe gishta të nxirë, erë të keqe të rrobave, zë
të ashpër e të ngjirur, ngjyrë jo të shëndetshme lëkure,
kollë dhe pështymë të shpeshtë

3. Përgjigjet e mundshme përfshijnë: tymi i cigaret mund
të shkaktojë te të tjerët djegie të syve, kollë, dhimbje
koke. Fëmijët e duhanpirësve vuajnë më shumë nga
rrufa, dhimbja e veshit, gripi, astma dhe infeksionet e
mushkërive. Gruaja shtatzënë që pi duhan mund t’i
shkaktojë probleme shëndetësorë foshnjës.

4. Përgjigjet e mundshme përfshijnë: Realiteti është se
shumica e të rinjve nuk pinë duhan dhe nuk prefe-
rojnë të shoqërohen me dikë që pi duhan.

5. Përgjigjet e mundshme përfshijnë: Realiteti është se
shumica e të rriturve nuk pinë duhan dhe ata që pinë
duhan përpiqen ta lënë.

6. Përgjigjet e mundshme përfshijnë: Çlirimi është i për-
kohshëm—dhe kur duhanpirësi nuk pi dot duhan ten-
sionohet edhe më shumë.

7. Ata vazhdojnë të pinë duhan sepse e kanë varësi ose
ves duhanin.

8. Gruaja shtatzënë që pi duhan mund ta dëmtojë fosh-
njën në bark.

9. Përgjigjet e mundshme përfshijnë: Përdorimi i duhanit
është i paligjshëm për adoleshentët, dëmton shënde-
tin, harxhon paratë, të bëhet ves.

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta  14

Numri i përgjigjeve 
kaluese:  12

PROVIMI A (Mësimi 3. dhe 4)
Objektivi: Të shikojmë se si përdorimi i duhanit mund të prekë aspekte të rëndësishme të jetës së një të riu.



305

1.   Njerëzit reagojnë ndryshe ndaj alkoolit. Mosha, mad-
hësia e trupit, pesha si edhe sa ka pirë, të gjitha ndi-
kojnë te mënyra si vepron dikush pasi pi.

2.   Përgjigjet mund të përfshijnë: Personat pas pijes kanë
më shumë gjasa të zihen me të tjerët, të bëjnë aksident
me makinë dhe t’i shkaktojnë probleme familjes.

3. Përgjigjet mund të përfshijnë: Kur pi dukesh më i pa-
pjekur dhe vepron në mënyrë të çuditshme, dhe jo si i
rritur.

4. Ngaqë të pirit cenon të menduarit dhe të mbajturit e
vetes në kontroll, ai t’i shton problemet dhe nuk t’i
zgjidh.

5. Të pirit mund të krijojë probleme për këdo që nuk e ka
veten në kontroll.

6. Ngaqë janë të ndjeshëm ndaj efekteve të alkoolit, ado-
leshentët kanë më shumë gjasa se të rriturit të kthehen
në të alkoolizuar.

7. Gruaja shtatzënë që pi sadopak alkool mund ta dëm-
tojë foshnjën në bark.

8. Përgjigjet e mundshme përfshijnë: Alkooli mund të
dëmtojë shëndetin dhe mirëqenien e të riut; mund të
shkaktojë probleme me shokët dhe familjen; është i pa-
ligjshëm.

Maksimumi i përgjigjeve
të sakta  8

Numri i përgjigjeve 
kaluese:  7

PROVIMI B (Mësimi 5. dhe 6)
Objektivi: Të shikojmë se si alkooli mund të prekë aspekte të rëndësishme të jetës së një të riu.
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1. Përgjigjet mund të përfshijnë: Për të rekrutuar klientë
të rinj, për t’i shtyrë njerëzit të përdorin një markë të
caktuar, për ta rritur përdorimin.

2. Zakonisht nuk jep informacione të dobishme, por lidh
një produkt me një imazh të shëruar, si lavdia apo af-
tësia atletike.

3. Përgjigjet e mundshme përfshijnë:

a) Mesazhi se është qejf, argëtim dhe në modë të
pish birrë.

b) Jep idenë e gabuar, sepse pija nuk e ndihmon aftë-
sinë atletike, ndërsa kur pi shumë mund të shkak-
tohen probleme në aktivitetet atletike.

4. Përgjigjet mund të përfshijnë: Për ta lidhur alkoolin
me: miqësinë, argëtimin dhe festimin; natyrën dhe
çlodhjen; tërheqjen seksuale; marrjen në sy të rrezikut;
formën fizike dhe shëndetin; perceptimi i gabuar është
se “e bëjnë të gjithë”; lavdinë dhe sofistikimin.

5. dhe 6. Përgjigjet mund të jenë të ndryshme.

Maksimumi i përgjigjeve
të sakta  10

Numri i përgjigjeve 
kaluese:  8

PROVIMI C (Mësimi 7) 
Objektivi: Analizimi i reklamave të alkoolit dhe duhanit dhe kundërshtimi me fakte i mesazheve
pro drogës.
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PROVIMI D (Mësimi 8)
Objektivi: Të shikojmë se si marihuana mund të prekë aspekte të rëndësishme të jetës së një të riu.

1. Përgjigjet mund të përfshijnë: Marihuana mund të ce-
nojë rritjen, të dëmtojë sistemin imunitar dhe riprod-
hues, të shkaktojë probleme në mushkëri, të çojë në
mbingrënie dhe shtim të peshës dhe të rrisë rrezikun e
sëmundjes së kancerit.

2. Përgjigjet mund të përfshijnë: Marihuana ngadalëson
aktivitetin e trurit, cenon kujtesën, të folurit, të arsye-
tuarit dhe kohën e të reaguarit. Përdorim i shumtë ose
i përditshëm i marihuanës të ul vëmendjen, të mësua-
rit dhe të kujtuarit.

3. Përgjigjet mund të përfshijnë: Të rinjtë që përdorin ma-
rihuanë për të luftuar ndrojtjen, për të zënë shokë apo
për të evituar probleme mund të mos mësojnë asnjë-
herë shprehitë e zgjidhjes së problemeve dhe shprehitë
sociale të nevojshme për të pasur sukses kur të jenë të
rritur. Gjithashtu, kanë më shumë gjasa të zënë shokë
persona të përdorin drogë.

4. Përgjigjet mund të përfshijnë: Ngaqë prek mënyrën se
si mendojnë dhe veprojnë njerëzit, përdoruesit e mari-
huanës ndodhen në rrezik më të madh të përfshihen
në sjellje të dëmshme që çojnë në pezullim nga shkolla,
arrestim a kartelë policore dhe humbje të privilegjeve.

5. Jo e vërtetë

6. E vërtetë

7. E vërtetë

8. Jo e vërtetë

9. E vërtetë

Maksimumi i përgjigjeve 9

Numri i përgjigjeve
kaluese 7
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1. Presioni i brendshëm është presioni që ushtrojmë mbi
veten.
Shembull: “Po të mos pi, shoku nuk më fton më në
shtëpinë e tij.”

2. Duke e mbështetur veten nga brenda, si “Nuk dua ta
humbas besimin e familjes.”

3. Presioni  i jashtëm është presioni që vjen nga të tjerët.
Shembull: Kur tjetri të vë në sedër të bësh diçka me
rrezik.

4. Duke i thënë: “Jo, i kam premtuar mamit se nuk do
të pi.”

5. “Falemnderit, por jo.”

6. “Jo, unë nuk pi.”

7. “Jo tani.”

8. “Më mirë luajmë me videogejm."

9.   E qartë, konsekuente por e vendosur. (Nxënësit
mund të përmendin edhe sjellje të caktuara verbale
ose jo verbale.)

10. Përgjigjet mund të jenë të ndryshme. Shembull: Dës-
hiron t’ua bësh qejfin shokëve dhe të ndihesh i pra-
nuar.

11. Përgjigjet mund të jenë të ndryshme. Shembull:
“Mund të mos dal nga natyra ime dhe përsëri të më
pranojnë.”

12. Përgjigjet mund të jenë të ndryshme. Shembull: Bëj
ndonjë shaka dhe bëj sikur nuk e vë re presionin. Lar-
gohu nga festa.

Maksimumi i përgjigjeve
të sakta  12

Numri i përgjigjeve 
kaluese:  10

PROVIMI E (Mësimi 9. dhe 10)
Objektivi: Të mësuarit e mënyrave efektive dhe pozitive për të trajtuar presionin për të përdorur drogë.
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PROVIMI F (Mësimi 11)
Objektivi: Identifikimi i mënyrave pozitive për të trajtuar stresin.

1. Stresi është tensioni ose mundimi që vjen nga presio-
net e përditshme të jetës.

2. Përgjigjet mund të përfshijnë: të dridhen duart, nuk fle
ose nuk ha mirë, nuk përqendrohesh dot, ndihesh i
shqetësuar, i vënë përposhtë, i lodhur ose në depre-
sion

3. Përgjigjet mund të jenë të ndryshme. Shembull: Përdo-
rimi i drogës i bën më të këqija problemet dhe e shton
stresin në vend që ta lehtësojë.

4. Përgjigjet mund të përfshijnë: ushtrime me frymë-
marrje të thellë, shëtitje, dëgjimi i muzikës, leximi, led-
hatimi i një qeni.

5. Relaksimi zakonisht i ndihmon njerëzit të mendojnë
më qartë se si ta trajtojnë një problem.

6. Praktika mendore kërkon ta parafytyrosh veten në një
situatë të vështirë dhe të mendosh mirë çdo hollësi se
si do ta trajtosh me sukses.

7. Përgjigjet mund të jenë të ndryshme, për përfshijnë të
bësh diçka për t’u relaksuar, të mendosh çfarë e shkak-
ton stresin, të veprosh pozitivisht për ta lehtësuar stre-
sin dhe të bisedosh me një të rritur dashamirës.

Maksimumi i përgjigjeve
të sakta  7

Numri i përgjigjeve ka-
luese:  6
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Kapitulli 6, PROVIMI A (Mësimi 3. dhe 4)

EMRI DHE MBIEMRI:_____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Të shikojmë se si duhani mund të prekë aspekte të rëndësishme të jetës së
një të riu.

1.   Përshkruaj dy mënyra si mund ta dëmtojë formën fizike dhe shëndetin e të riut
përdorimi i duhanit.

a.    

b.    

2.   Përshkruaj dy mënyra të rëndësishme si mund ta prekë pamjen e jashtme dhe tipa-
ret tërheqëse të të riut përdorimi i duhanit.

a.    

b.    

3.   Përshkruaj dy mënyra të rëndësishme se si tymi i duhanit mund t'i dëmtojë ose
shqetësojë ata që nuk pinë duhan.

a.    

b.    

Shpjego përse pikat 4-6 nuk janë arsye të vlefshme për ta përdorur duhanin:

4.   Të përshtatem dhe bëhem i pranueshëm për shokët.
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Kapitulli 6, PROVIMI A (Mësimi 3. dhe 4) vijon

EMRI DHE MBIEMRI:_____________________________________ DATA: ____________

5.   Për t’u dukur si i rritur.

6.   Për t’u qetësuar dhe për të hequr stresin.

7.   Përse kaq shumë të rinj që pinë duhan vazhdojnë të pinë duhan edhe kur rriten?

8.   Shkruaj një arsye të rëndësishme përse gruaja shtatzënë nuk duhet të pijë duhan?

9.   Cilat janë tri arsye të rëndësishme për të mos pirë duhan?

a.    

b.    

c.    
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Kapitulli 6, PROVIMI B (Mësimi 5. dhe 6)

EMRI DHE MBIEMRI:_____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Të shikojmë se si alkooli mund të prekë aspekte të rëndësishme të jetës së
një të riu.

Shpjegoni përse fjalitë nr.1-7 për alkoolin nuk janë të vërteta.

1.   Të pirit e dy kanoçeve birrë i prek të gjithë njësoj.

2.   Kush pi shumë rrezikon të lëndojë vetëm veten.

3.   Kur pi dukesh dhe vepron si më i rritur.

4.   Pirja e alkoolit është mënyrë efektive për t’u dhënë zgjidhje problemeve.

5.   Vetëm kur bëhesh i alkoolizuar, pija të shkakton probleme në jetë.

6.   Ngaqë janë më të shëndetshëm, adoleshentët janë më pak të rrezikuar të bëhen të
alkoolizuar se të rriturit.

7.   Nëse nuk pi shumë, nuk ka problem nëse gruaja shtatzënë pi pije alkoolike.

8.   Cilat janë tri arsye të rëndësishme përse një i ri nuk duhet të pijë alkool?

a.    

b.    

c.    
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Kapitulli 6, PROVIMI C (Mësimi 7)

EMRI DHE MBIEMRI:_____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Analizimi i reklamave të alkoolit dhe duhanit dhe kundërshtimi me fakte i
mesazheve pro drogës.

1.   Cili është qëllimi i reklamave të duhanit dhe alkoolit?

2.   Shpjego këtë fjali: Reklamat e duhanit dhe alkoolit kanë për qëllim krijimin e imaz-
hit.

3.   Shoqëritë e prodhimit të birrës japin financim për shumë programe sportive në te-
levizion. Shpjego mesazhin që duan këta sponsorë që të besojnë teleshikuesit. Pastaj
shpjego përse ky mesazh është i gabuar.

a. Mesazhi:    

b. Përse është i gabuar:  

4.   Shkruaj katër mesazhe “të fshehta” të reklamave:

a.    

b.    

c.    

d.    

5.   Përshkruaj një reklamë duhani ose alkooli që keni parë së fundmi.

6.   Çfarë ndryshime mund t’i bëheshin kësaj reklame për ta bërë më të vërtetë?
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Kapitulli 6, PROVIMI D (Mësimi 8)

EMRI DHE MBIEMRI:_____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Të shikojmë se si marihuana mund të prekë aspekte të rëndësishme të jetës
së një të riu.

1.   Shkruaj një mënyrë se si marihuana mund t’i dëmtojë fizikisht njerëzit.

2.   Shkruaj një mënyrë se si marihuana mund të cenojë të mësuarit.

3.   Shkruaj një mënyrë se si marihuana mund t’i dëmtojë të rinjtë në aspektin social.

4.   Shkruaj një mënyrë se si marihuana mund të cenojë të ardhmen e të rinjve.

Shkruaj “E vërtetë” ose “Jo e vërtetë”.

5.   Marihuana përshpejton aktivitetin e trurit.

6.   Lëndët kimike të marihuanës mund të qëndrojnë disa javë në trup.

7.   Përdorimi i marihuanës shkakton mbingrënie dhe shtim në peshë.

8.   Marihuana mund të cenojë sistemin riprodhues të burrave por jo të grave.

9.   Njerëzit mund të krijojnë varësi nga marihuana.
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Kapitulli 6, PROVIMI E (Mësimi 9. dhe 10)

EMRI DHE MBIEMRI:_____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Të mësuarit e mënyrave efektive dhe pozitive për të trajtuar presionin për të
përdorur drogë.

1.   Shpjego çfarë është presioni i brendshëm dhe jep një shembull të tij.    

2.   Jep një shembull se si të trajtohet presioni i brendshëm.   

3.   Shpjego çfarë është presioni i jashtëm dhe jep një shembull të tij.

4.   Jep një shembull se si të trajtohet presioni i jashtëm.

Shkruaj një përgjigje që tregon si do të përdorje teknikat e refuzimit më poshtë nëse të
ofrojnë një kanoçe birrë në shtëpinë e një shoku.

5.   Një refuzim i thjeshtë:

6.   Një arsye: 
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Kapitulli 6, PROVIMI E (Mësimi 9. dhe 10) vijon

EMRI DHE MBIEMRI:_____________________________________ DATA: ____________

7. Zmbrapsje:

8. Një sugjerim më të mirë:   

9. Përshkruaj çfarë do të thotë të jesh i vendosur.    

Situata: Ndodhesh në një festë. Disa po pinë. Dikush të thotë: “Hajde, pi, nuk bëhet
qejf po nuk pive!”

10. Përshkruaj presionin negativ që mund të ndieje.   

11.  Si mund t’ia rrisje besimin vetes?  

12. Cila është një mënyrë efektive për ta trajtuar situatën?   
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Kapitulli 3, PROVIMI F (Mësimi 11)

EMRI DHE MBIEMRI:_____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Identifikimi i mënyrave pozitive për të trajtuar stresin.

1.   Çfarë është stresi?    

2.   Cilat janë disa shenja stresi? 

3.   Përse përdorimi i drogave nuk është mënyrë e mirë për ta trajtuar stresin?    

4.   Cilat janë katër mënyra pozitive si të relaksohesh?  

5.   Si ndihmon relaksimi në lehtësimin e stresit?

6.   Çfarë është “praktika mendore”?  

7.   Nëse ndien stres për shkak të presioneve të jetës, cilat hapa mund të merrje për ta
menaxhuar stresin në mënyrë pozitive?   



BilješkeShënime



TË VENDOSIM OBJEKTIVA PËR
JETË TË SHËNDETSHME

Kapitulli 7 
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Kapitulli 7, Mësimi 1.
RRUGA E JETËS: SI DO TË 
JETË E ARDHMJA

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Sot nxënësit do të shikojnë se si kur vendos objektiva ke jetë të
shëndetshme, të suksesshme dhe larg drogës. Ky aktivitet i ndih-
mon të analizojnë objektivat që kanë vendosur deri tani në pro-
gramin “Shprehitë për adoleshencën” dhe t’i kategorizojnë
objektivat si afatshkurtër ose afatgjatë.

Gjatë gjithë kapitullit 7 theksoni rëndësinë që ka arritja e objekti-
vave në mënyrë pozitive dhe të shëndetshme. Kujtojuni nxënë-
sve se mënyra si e arrin një objektiv është po aq e rëndësishme sa
edhe vetë objektivi. Theksoni se shpesh ata mund të kenë nevojë
për orientim nga prindërit ose nga persona të rritur të besuar,
për të zgjedhur objektiva të përshtatshme dhe të arritshme që pa-
sqyrojnë vlerat dhe sjelljet pozitive që kanë mësuar në familje
dhe në program.

Qëllimi i mësimit
Të mësojmë më shumë për vendosjen e objektivave.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të përkufizojë qëllimin, objektivin dhe vendosjen e objektivave;
2. të shpjegojë si na ndihmon pasja e një qëllimi në marrjen e ven-
dimeve të mençura dhe vendosjen e objektivave efektivë;
3. të identifikojë se si vendosja e objektivave mund ta ndihmojë
dikë të jetë i suksesshëm dhe produktiv; dhe
4. të bëjë dallimin midis objektivave afatshkurtër dhe afatgjatë.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Fleta e punës “Klasifikimi i objektivave”
—Fleta e punës “Rruga e jetës”
—Hyrja “Të vendosim objektiva për jetë të shëndetshme”
—Aktiviteti i fillimit
—Fleta e punës Mund t’ia dalësh mbanë (nga kapitulli 1, më-

simi 5)
1. Vizatoni stolin me tri këmbë të vetëbesimit në një poster ose në
dërrasë.



 5 minuta

15 minuta

S v r h a

321

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në dërrasë qëllimin e mësimit.
Qëllimi i mësimit: Të fillojmë të mendojmë për vendosjen e
objektivave.

Shkruani në dërrasë fjalët e mëposhtme pikërisht siç jepen këtu: 

SHANSI
ËSHTË TANI DHE ËSHTË KËTU

Fillojeni mësimin duke u kërkuar t’i lexojnë me vete këto fjalë.
Çfarë kuptimi kanë? Theksoni se gjatë rrugëtimit të adoleshen-
cës na jepen shumë shanse për të vendosur dhe punuar për ob-
jektiva. Për të vendosur objektiva efektivë, duhet të jemi të
qartë për qëllimin.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Nxënësit përkufizojnë marrëdhënien që kanë qëllimi
dhe objektivat me stolin trekëmbësh të vetëbesimit.
Afishojeni vizatimin tuaj të stolit me tri këmbë. U kërkoni nxënë-
sve të bëjnë një përmbledhje se çfarë përfaqëson vizatimi dhe se-
cila këmbë (të zhvilluarit e shprehive, të vepruarit me
përgjegjshmëri, të respektuarit e vetes dhe të tjerëve).

Shkruani fjalën “qëllim” në ndenjësen e stolit. U kërkoni disa
nxënësve ta përdorin këtë fjalë në një fjali. Shkruajini në dërrasë
fjalitë e tyre. U kërkoni nxënësve të përkufizojnë qëllimin, në
bazë të këtyre fjalive. Pastaj shkruani në dërrasë: “qëllimi: çfarë
na shtyn të veprojmë.”

Tregoni se tri këmbën e stolit ofrojnë një bazë solide që njeriu të
ketë vetëbesim. Qëllimi i lidh së bashku këto tri këmbë dhe na
ndihmon të vendosim në cilin drejtim të lëvizim dhe çfarë të ar-
rijmë. Kur ke një qëllim të bazuar në vetëbesim, kjo të ndihmon
të marrësh vendimetë përgjegjshme.

Shtoni në dërrasë fjalë “objektiv”. Kërkojuni nxënësve të kraha-
sojnë objektivin me qëllimin. Kujdesuni që ta kuptojnë se qëllimi
është motivim dhe objektivi është synimi drejt të cilit shkon. Pye-
sni nëse dikush mund të ketë një objektiv pa një qëllim. (po)
Çfarë shton qëllimi? (U jep kuptim dhe drejtim vendimeve që
marrim, përfshirë edhe objektivave që zgjedhim; na ndihmon
edhe të zhvillojmë talentet dhe aftësitë.)

FJALOR
objektiv: synimi që i
vendosim vetes dhe për
të cilin përpiqemi
qëllimi: çfarë na shtyn
të veprojmë

Kini parasysh se
disa kultura jo pe-
rëndimore janë

më pak të prira të ven-
dosin objektiva.
Për shembull, disa
gjuhë nuk e kanë kohën
e ardhshme të foljes.
Përmenduani këtë nxë-
nësve dhe eksploroni
avantazhet e të jetuarit
në një kulturë ku the-
ksohet e tashmja dhe jo
e ardhmja.

Qëllimi
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K R I J O J M Ë  L I D H J E

Ndihmojini nxënësit të kuptojnë se të kenë një qëllim, kjo i
ndihmon ta shfrytëzojnë sa më mirë vendosjen e objektivave.
Një qëllim i qartë i jep më shumë kuptim objektivit. Pyetjet e
mëposhtme mund t’i ndihmojnë nxënësit të kuptojnë nëse ob-
jekti ka apo jo një qëllim kuptimplotë:

• Si të ndihmon ky objektiv në fuqizimin e karakterit?

• Në çfarë mënyre do të të ndihmojë ky objektiv të bëhesh
njeri më i mirë?

• Si mund të të ndihmojë ky objektiv të respektosh veten dhe
të tjerët?

Shpjegoni se gjatë këtij kapitulli, nxënësit do të mendojnë për ob-
jektivat që kanë zgjedhur tashmë, do të sqarojnë qëllimet, do të
ushtrohen në vendosjen e objektivave të tjerë shtesë që janë reali-
stë, do të bëjnë plane për t’i arritur këta objektiva dhe do të dis-
kutojnë si t’i kapërcejnë pengesat që mund të lindin. Ata do të
identifikojnë edhe të rritur që shërbejnë si shembull pozitiv dhe
të cilët mund të ofrojnë orientim për vendosjen e objektivave të
përshtatshëm dhe të arritshëm.

2.  Sqaroni dallimin midis objektivit afatshkurtër
dhe afatgjatë.
Kujtojuni nxënësve se në kapitullin 1 kanë mësuar se disa objek-
tiva janë afatshkurtër. Janë objektiva që presim t’i arrijmë shpejt,
brenda pak ditësh apo një muaji. Kërkojuni nxënësve të sugje-
rojnë shembuj të objektivave afatshkurtër.

Shembuj:

• të marr pjesë në grupin teatral;
• të marr notë të mirë në provimin e matematikës të premten; ose
• të përzgjidhem për një ekip javës tjetër.

Nxënësit kanë mësuar gjithashtu se objektivat e tjerë janë afatg-
jatë; janë objektiva që nuk i arrijmë dot brenda pak muajsh apo
madje edhe brenda pak vitesh. Lexoni këta shembuj dhe kërko-
juni nxënësve të japin shembuj të tjerë:

Shembuj:

• të bëhem muzikant profesionist
• të përmirësoj formën fizike
• të mësoj një gjuhë tjetër.
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K R I J O J M Ë  L I D H J E

3.  Nxënësit shqyrtojnë objektivat që kanë vendosur më
herët në programin “Shprehitë për adoleshencën”.
Theksoni se nxënësit kanë vendosur tashmë disa objektiva gjatë
këtyre mësimeve “Shprehitë për adoleshencën”. Kërkojuni të hapin
fletën e punës “Mund t’ia dalësh mbanë: Si të vendosim një objektiv
personal” nga kapitulli 1, mësimi 5. Diskutoni për progresin që
kanë bërë drejt objektivave që kanë vendosur. A e ka arritur kush
objektivin e vet? A ka ardhur koha për Hapin nr. 7 të procesit të
vendosjes së objektivave: festimi i suksesit tuaj?

Lëvdoni ata nxënës që i kanë arritur objektivat e tyre dhe shkur-
timisht eksploroni problemet që mund të kenë hasur nxënësit e
tjerë në përpjekjet për t’i arritur objektivat. Shpjegoni se mësimi 6
do t’i ndihmojë që të trajtojnë edhe këto probleme.

Shpjegoni se mësimi sot do t’i ndihmojë nxënësit t’i analizojnë
objektivat që kanë vendosur më parë dhe të bëhen gati për të
vendosur objektiva të rinj.

P R A K T I K O J M Ë

1.  Nxënësit qartësojnë objektivat afatshkurtër dhe
afatgjatë dhe qëllimin për secilin.
Kërkojuni nxënësve t’u kthehen fletëve të punës "Klasifikimi i ob-
jektivave”  në librin “Ndryshimet dhe sfidat”. Kërkojuni t’i
shkruajnë objektivat e tyre nga fletët e tjera të punës nën titujt
“Objektivat afatshkurtër” ose “Objektivat afatgjatë”. Nëse dëshironi,
nxitini të shtojnë objektiva të tjerë afatshkurtër ose afatgjatë për
të cilët po punojnë ose të cilët do të donin t’i arrinin.

Theksoni se kur e di qëllimin e një objektivi, kjo të shtyn të punosh
për atë objektiv. U thoni nxënësve të qartësojnë qëllimin e objek-
tivave që kanë renditur.
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P R A K T I K O J M Ë

2.  Nxënësit ndërtojnë një “rrugë jete” të objektivave.
Tani kërkojuni nxënësve të hapin fletën e punës “Rruga e jetës”.
Shpjegoni se kjo faqe është një grafik kohor për objektivat e tyre.
Theksoni titujt ("Cikli i lartë i shkollës fillore”, “Shkolla e
mesme”, “Fundi i periudhës adoleshente”, “Pasi të mbush 20
vjeç”, “Më vonë në jetë”). Kërkojuni t’i shkruajnë objektivat e
tyre afatshkurtër nga fleta e punës “Klasifikimi i objektivave”
nën titullin “Cikli i lartë i shkollës fillore” meqë këta objektiva
duhet të jenë të arritshëm brenda pak ditësh apo brenda një
muaji. U kërkoni të shkruajnë për secilin objektiv afatgjatë se kur
mendojnë afërsisht se do ta arrijnë.

Alternativë: Vizatoni rrugën në dërrasë dhe kërkojuni nxënësve të
sugjerojnë objektiva që t’i shkruani në secilën pikë të rrugës kohore.

3.  Nxënësit me dëshirë mund t’ia tregojnë klasës
rrugët e tyre të jetës.
Nxitini nxënësit që kush ka dëshirë t’ia tregojë klasës objektivat e
tyre. Klasa të identifikojë disa ngjashmëri dhe disa dallime në ob-
jektivat e prezantuar.

4.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Theksoni se vendosja e objektivave është hapi i parë drejt realizi-
mit të diçkaje, në vend që të rrish duarkryq duke dëshiruar që
bëhet vetë. Shpesh, objektivat na ndryshojnë kur fitojmë dije,
shprehi dhe përvojë, duke bërë që kështu të qartësojmë qëllimin
e objektivave. Kujtojuni nxënësve se të kesh një qëllim, kjo të
ndihmon t'u japësh kuptim dhe drejtim zgjedhjeve që bën. Sigu-
rojini nxënësit se vendosja e objektivave është një proces i vazh-
dueshëm, një shprehi që do ta përdorin gjatë gjithë jetës.

Pyetje për ta mbyllur
• Ku ngjajnë objektivat afatshkurtër dhe ata afatgjatë? Ku dal-
lojnë? Diskutoni për këtë me një shok ose shoqe.
• Çfarë po bëni tani që do t’ju ndihmojë të arrini njërin prej ob-
jektivave që keni?
• Si u jep trajtë zgjedhjeve dhe veprimeve të pasurit e një qël-
limi? (Kërkoni një sërë përgjigjesh.)
• Si mund ta përdorni stolin me tri këmbë për të ndihmuar në
vendosjen e objektivave tuaj?
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Shkrimi në ditar
Kërkojuni nxënësve t’i shikojnë objektivat në fletën e punës “Klasi-
fikimi i objektivave” dhe të përzgjedhin atë drejt të cilit kanë bërë
progres. U thoni të shkruajnë një paragraf për qëllimin që kanë për
këtë objektiv dhe të përshkruajnë hapat që kanë marrë për t’i çuar
përpara në "rrugën e jetës". U thoni të përmendin të paktën njërën
këmbë të stolit me tri këmbë dhe të shpjegojnë përse ka qenë e
lehtë ose e vështirë të punohet ose të arrihet ky objektiv.

Ndryshimet dhe sfidat
U kërkoni nxënësve të lexojnë Hyrjen e Kapitullit 7 “Të vendo-
sim objektiva për jetë të shëndetshme” dhe të bëjnë aktivitetin
“Për fillim” në librin e nxënësit.

Shënime
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Kapitulli 7, Mësimi 2.
RRITEMI DUKE I CAKTUAR VETES 
OBJEKTIVA - PJESA 1.

Citati i
ditës

“Rasti nuk të
troket në derë. 
I troket ti rastit,

dhe ai të 
përgjigjet. ”

Proverb 
amerikan

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Mësimet 2 dhe 3 i ndihmojnë nxënësit të përsërisin dhe prakti-
kojnë procesin e vendosjes së objektivave me të cilin janë prezan-
tuar në kapitullin 1. Në këto mësime theksohet se vendosja e
objektivave duhet të mendohet me kujdes, shpesh nën orientimin
e një të rrituri të besuar.

Sot shikohen edhe një herë karakteristikat e objektivave perso-
nalë dhe hapat e vendosjes së objektivave. Grupet ushtrohet në
përdorimin e hapave në situata të caktuara nga ju. Në mësimin 3,
ata zgjedhin objektivat afatshkurtër dhe afatgjatë dhe i përdorin
këta hapa për të planifikuar si t’i arrijnë.

Qëllimi i mësimit
Përsëritja dhe ushtrimi i hapave të vendosjes së objektivave.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
1. të thotë karakteristikat e objektivave personalë;
2. të shpjegojë përse është e rëndësishme t’i dalësh për zot objek-
tivit tënd; dhe
3. të praktikojë vendosjen e objektivave afatshkurtër dhe afatg-
jatë.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Fleta e punës “Të rritesh me objektiva”
—Fleta e punës “Klasifikimi i objektivave” (nga mësimi 1)

• Fleta burimore me situatat për objektivat

1.  Shkruajini kriteret e një objektivi personal në një tabak letre
(shih KRIJOJMË LIDHJE hapi 1).
2.  Shkruajini shtatë hapat e vendosjes së objektivit në një tabak
letre (shih KRIJOJMË LIDHJE hapi 3).
3.  Fotokopjoni fletën burimore “Situatat për objektivat” dhe pri-
teni në karta individuale.
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Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës. Qëllimi i mësimit: Përsëritja dhe ush-
trimi i hapave të vendosjes së objektivave.
Citati: Rasti nuk të troket në derë. I troket ti rastit, dhe ai të
përgjigjet. 

Proverb amerikan

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se çfarë kuptimi ka për
ta ky citat. Bëni një përmbledhje duke vënë në pah se rasti, pra
mundësia apo shansi, kërkon pjesëmarrje, çka do të thotë se duhet
të dish çfarë kërkon të arrish, të kesh një qëllim dhe t’i trokasësh ti në
derë rastit. Të qëndruarit duarkryq nuk të ndihmon t’i arrish ob-
jektivat.

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Diskutoni për kriteret e objektivave personalë.
Kujtojini klasës se kanë parë cilësitë dhe arritjen e njerëzve të su-
ksesshëm dhe kanë parë se si njerëzit model na motivojnë të jemi
të suksesshëm. Sot ata do të ushtrohen në përdorimin e procesit
të vendosjes së objektivave, të cilin e kanë mësuar në kapitullin 1.
Kjo mund t’i ndihmojë të arrijnë objektivat që i kanë vënë vetes.

Shpjegoni se disa objektiva na i vendosin të tjerët, siç janë detyrat
e shtëpisë të matematikës. Por, gjithsesi, nxënësit kanë përgjegjë-
sinë që t'i vënë vetes objektivat e tyre, shpesh nën orientimin e të
rriturve të respektuar. Shkruani në dërrasë “Objektiva që t’i ven-
dosin të tjerët” dhe “Objektiva që ia vendos vetes”. Shikoni
shembujt e mëposhtëm dhe kërkojuni nxënësve të japin shembuj
të tjerë. Shkruajini nën titullin përkatës.

Afishoni listën e kritereve për objektivin personal dhe theksoni
se këto janë të njëjtat kritere nga kapitulli 1. Për të qenë efektiv,
objektivi personal duhet të jetë:

• i rëndësishëm për ty—duhet t’i dalësh për zot objektivit tënd;
• i qartë dhe i matshëm;
• brenda aftësive të tua, si realist, ashtu edhe i arritshëm; dhe
• i mbështetur te veprimet e tua.

Objektiva që t’i vendosin të tjerët Objektiva që ia vendos vetes
• Ta mbash dhomën e pastër • Të njohësh një person 

të ri çdo javë
• Të hedhësh plehrat • Të mësosh t’i biesh kitarës
• Të kthehesh në shtëpi brenda • Të jesh i si 

një ore të caktuar shëndetshëm/e shëndetshme 
dhe të mos përdorësh drogë
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Kur bëhet diskutimi për pyetjet e mëposhtme, nxisni një pjesë-
marrje sa më të gjerë nga nxënësit:

• Përse mendoni se objektivat personalë duhet të jenë të rëndësis-
hëm për personin që ia vendos objektivin vetes?
• Si ndihmon kjo që të zbërthehet në hapa objektivi?
• Përse duhet të jenë brenda mundësive tona objektivat që i vendo-
sim vetes? Përndryshe çfarë ndodh?
• Përse duhet të mbështeten te veprimet tona objektivat që i vendo-
sim vetes?

Për shembull, përse “Do të sillem më mirë me Altinin” është një ob-
jektiv më i mirë se “Do t’i pëlqej Altinit”? Cili është dallimi midis të
dyve?

2.  Nxënësit përdorin katër kriteret për objektivat per-
sonalë që janë shkruar në dërrasë.
Diskutoni nëse secili objektiv personal i shkruar në dërrasë i përm-
bush të katër kriteret.

3.  Përsërisni shtatë hapat e vendosjes së objektivave.
Tregojuni nxënësve listën e hapave dhe shikoni si përdoren me
shembullin më poshtë ose me një shembull tjetër të përshtatshëm
për nxënësit tuaj.

1. Shpreh qëllimin dhe objektivin. (Çfarë dëshiron të arrish?) Qël-
limi: Frekuentimi i një kampi veror do të më ndihmojë të bëhem
atlet më i mirë. Objektivi: Të fitoj mjaftueshëm para për të pa-
guar gjysmën e pagesës së kampit veror. (Prindërit do të më pa-
guajnë pjesën tjetër.)

2. Rendit hapat që do të bësh për të arritur objektivin. (Duhet të
jenë hapa që mund t’i bësh vetë.)
Gjëja më e mirë do të ishte të filloja një punë me orar të reduk-
tuar, por nuk kam kohë për këtë. Por mund të bëj ndonjë punë të
vogël, aty-këtu. Mund të shpërndaj fletushka me një njoftim ku
të them se mund të kujdesem me orë për fëmijë të vegjël, të pa-
stroj oborrin e kështu me radhë.

Sidomos për adoleshentët e vegjël çdo hap duhet të jetë 
relativisht i vogël.

3. Shqyrto pengesat e mundshme dhe mënyrat e tejkalimit të tyre.
Mund të mos kem kohë mjaftueshëm për të fituar para përpara
se të vijë koha e kampit veror. Mbase mund të më japin prindërit
hua, pjesën që mbetet pa mbuluar, nëse binden se do të përpi-
qem vërtet të fitoj para dhe se më jepet mundësia t’ia dal mbanë.
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Mund të tundohem të shoh televizor ose të luaj me shokët në
vend që të bëj punën ose detyrat e shtëpisë. Do të më duhet
t’ia kujtoj vetes se po punoj shumë dhe të mendoj për argëti-
met që do të vijnë më pas.
Gjithashtu, mund të jem i zënë duke fituar para aq sa të mbe-
tem prapa me mësimet e shkollës. Mund t’u them prindërve
se do ta prishim ujdinë nëse filloj të kem probleme në shkollë.

4. Vendos afate.
Mund të bëj një grafik kohor se sa para dua të fitoj çdo javë.
Mund të bëj edhe një grafik për kryerjen e mësimeve të shkol-
lës çdo mbrëmje meqë kjo është pjesë a angazhimit tim.

5. Ngri një sistem mbështetjeje.
E di që prindërit do të më nxisin ta arrij objektivin. Edhe sho-
kët që do të shkojnë në kamp veror do të më mbështesin.

6. Shqyrtoje dhe, nëse është e nevojshme, rishikoje planin.
Mund t’i përshtat planet e mia, duke parë sa para do të fitoj
çdo javë. Mund të më duhet t’u kërkoj para borxh prindërve,
ose mund t’i fitoj të gjitha paratë që më duhen brenda pak ja-
vësh.

7. Gëzoju suksesit tënd.
Do t’i gëzohem suksesit kur të shkoj në kampin veror!

P R A K T I K O J M Ë

1.  Në grupe të vogla, nxënësit lexojnë situatat dhe
hartojnë plane për përmbushjen e objektivave.
Ndajini nxënësit në grupe me tre ose katër nxënës. U thoni nxë-
nësve të hapin fletën e punës "Të rritesh me objektiva” dhe jepini
secilit grup një kartë të prerë nga fleta burimore “Situatat për ob-
jektivat”. Lajmërojinii se hapi i gjashtë dhe i shtatë do të kryhen
kur të punojnë drejt objektivit.
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Kujtojuni nxënësve të mbajnë parasysh qëllimin ndërkohë që
shkruajnë hapat për arritjen e objektivave.

Jepuni rreth dhjetë minuta grupeve të hartojnë planet. Pastaj t’ia
thonë idetë klasës. Diskutoni nëse secili plan mbështetet te vepri-
met e personit dhe jo te veprimet e të tjerëve. Kërkojuni nxënësve
të tjerë të sugjerojnë ndryshime sipas nevojës.

2.  Bëni një përmbledhje të mësimit.

Theksoni mënyrat se si nxënësit janë mbështetur në mësimet e
mëparshme për ta kryer këtë aktivitet. Për shembull, janë për-
qendruar te vlerat për t’i dhënë trajtë qëllimit të tyre. Gjatë dis-
kutimit për pengesat, kanë treguar si i kanë trajtuar situatat më
të këqija dhe më të mira që u kanë ndodhur. (kujtojuni nxënësve
se këto shprehi janë të vlefshme gjatë gjithë udhëtimit të adoles-
hencës dhe në moshë të rritur).

Pyetje për ta mbyllur
• Diskutoni me anëtarët e grupit se cilët prej pesë hapave ju janë
dukur më të lehtët dhe përse.
• Diskutoni se cili hap ka qenë më i vështirë për grupin. Cilat
janë disa arsye përse?
• Cilat janë disa arsye përse të kesh një qëllim të qartë është e
rëndësishme në këtë moment të jetës? Si është qëllimi një pjesë
thelbësor e vendosjes së një objektivi?
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Shkrimi në ditar
Nxënësit të shkruajnë për një moment në jetë kur mund t’i kishin
përdorur hapat e procesit të vendosjes së objektivave. Kërkojuni
të përshkruajnë situatën, të identifikojnë motivimin ose qëllimin
dhe të shpjegojnë se si mund t’i kishin ndihmuar këta hapa.

Ndryshimet dhe sfidat
Kërkojuni nxënësve të shqyrtojnë objektivat që kanë shkruar në
fletën e punës nga mësimi 1, “Klasifikimi i objektivave”. Kërko-
juni të shënojnë secilin objektiv nëse është objektiv që i vendosin
vetes ose objektiv që ua vendosin të tjerët. Shpjegoni se do ta dis-
kutoni këtë detyrë në mësimin e ardhshëm.

Shënime
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Kapitulli 7.

Mësimi 2
FLETË BURIMORE: 
SITUATAT PËR OBJEKTIVAT
Udhëzime: Fotokopjoni këtë faqe dhe priteni në karta individuale.
Nëse është e nevojshme, ndryshojini situatat dhe shtoni të tjera që
mendoni se janë të përshtatshme për nxënësit tuaj.

Dëshiron të zësh shok ose shoqe një person të caktuar në shkollë. Nuk i keni folur njëri-
tjetrit por keni vënë buzën në gaz kur këmbeheni në korridor.

Dëshiron të fitosh 150 dollarë për të blerë një biçikletë. Kuota e parave të xhepit është 5
dollarë në javë, nga të cilat gjysmat i shpenzon për ushqime dhe videolojëra.

Dëshiron të përmirësosh formën fizike pasi e ke kaluar gjithë dimrin brenda shtëpisë pa
bërë asnjë aktivitet fizik.

Dëshiron të mësosh tenis.

Dëshiron të mësosh si të luash një lojë të caktuar që luan një shoku yt/shoqja jote.

Shpesh e humbet durimin dhe i bërtet vëllait ose motrës së vogël. Dëshiron të mos u
thuash më fjalë që i lëndon.

Nuk i ke punët fare mirë me matematikën dhe dëshiron të dalësh më mirë.

Shoku i ngushtë është larguar në një pjesë tjetër vendi dhe ti dëshiron të zësh ca shokë të
rinj.

Dëshiron të kesh më shumë besim te vetja kur je mes personave që nuk i njeh mirë.
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Kapitulli 7, Mësimi 3.
TË RRITESH ME 
OBJEKTIVA—PJESA 2

Citati i
ditës
“Po nuk bëre 
gabime, nuk ke
bërë asgjë.”
Marva N. Collins

Mësimi 3 u jep mundësi nxënësve të ushtrohen në vendosjen e
objektivave afatshkurtër dhe afatgjatë që duan vetë.
Mund t’ju duhen dy orë mësimi për ta kryer këtë mësim.

Qëllimi i mësimit
Ushtrimi i hapave të vendosjes së objektivave.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:
Të praktikojë vendosjen e objektivave personalë afatshkurtër
dhe afatgjatë.

Materialet dhe përgatitja
• Ndryshimet dhe sfidat

—Fleta e punës “Klasifikimi i objektivave” nga mësimi i parë
—Fleta e punës “Mund t’ia dalësh mbanë – objektivi afatsh-

kurtër”
—Fleta e punës “Mund t’ia dalësh mbanë – objektivi afatg-

jatë”

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Z B U L O J M Ë

Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.  
Qëllimi i mësimit: Ushtrimi i hapave të vendosjes së objektivave.

Citati: Po nuk bëre gabime, nuk ke bërë asgjë.

Marva N. Collins, edukatore

Fillojeni mësimin duke i pyetur nxënësit se si ka lidhje ky citat
me arritjen e një objektivi. Pas njëfarë diskutimi, theksoni se
duhet të jemi të gatshëm të bëjmë gabime nëse duam të jemi të
suksesshëm në jetë. Duhet gjithashtu të jemi të gatshëm ta ndrys-
hojmë një objektiv, një plan veprim ose një opinion kur ta kup-
tojmë se kemi bërë një gabim. Pastaj duhet të vazhdojmë të ecim
përpara. Arritja e objektivave kërkon angazhim, disiplinë, mun-
dësisht ca sakrifica dhe gatishmërinë për të bërë gabime.



10 minuta

334

K R I J O J M Ë  L I D H J E

1.  Nxënësit të shpjegojnë dallimin midis objektivit
afatshkurtër dhe afatgjatë.
Kujtojini klasës se keni diskutuar për objektivat afatshkurtër dhe
afatgjatë në mësimin 1 të këtij kapitulli. Kërkojuni shembuj për
secilin lloj. Shpjegoni se në këtë mësim do të përzgjedhin nga një
prej secilit lloj dhe do të ushtrohen në hartimin e një plani për ar-
ritjen e të dyve.

2.  Shikoni fjalët dhe konceptet kyçe që lidhen me
vendosjen e objektivave.
Diskutoni për kuptimin e vetë-disiplinës, angazhimit dhe sakrifi-
cës dhe pyetini se si lidhen me arritjen e objektivave. Nxënësit
duhet ta kuptojnë se, për të arritur objektivat, ndonjëherë duhet
të zgjedhin aktivitete që mund të mos jenë edhe aq argëtues në
krahasim me aktivitetet që bëjnë të tjerët.

3.  Diskutoni për detyrën e shtëpisë ku duheshin
identifikuar objektivat që t’i vendosin të tjerët dhe
objektivat që ia vendos vetes.
Kujtojini nxënësve se një objektiv që ia vendos vetes duhet të jetë

• I rëndësishëm për ty
• I qartë dhe i matshëm
• Brenda aftësive të tua, si realist, ashtu edhe i arritshëm
• I mbështetur te veprimet e tua

Pyetini nëse kanë zbuluar që ndonjëri prej objektivave që kanë
shkruar në fletën e punës “Klasifikimi i objektivave" në fakt është
vendosur nga të tjerë. Cilët?

Theksoni se, sigurisht, duhet të punojnë edhe për këta objektiva.
Pyetini se si mund t’i bëjnë më personalë këta objektiva, pra si t’u
dalin për zot vetë. Për shembull, si mund ta bësh më personal një
punë shtëpie që të kanë caktuar prindërit? (Shembuj: nëse men-
don sa e rëndësishme është veten dhe për familjen; nëse vendos
kalendarin tënd kohor për ta kryer punën e caktuar brenda afatit)

Tani pyetini nxënësit nëse ndonjë prej objektivave personalë që
kanë shkruar nuk ka qenë brenda mundësive apo nën kontrollin
e tyre. Cilët? Çfarë mund të bëjnë për këta objektiva?

Mund të përdorni
provimin D të
Kapitullit 7 si test

paraprak përpara se të
filloni aktivitetin “Kri-
jojmë lidhje”.

FJALOR

t’i dalësh zot: ndjesia se
diçka është e jotja
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1.  Nxënësit zgjedhin dhe bëjnë një plan për të arri-
tur një objektiv afatshkurtër.
Shpjegoni që tani nxënësit do të zgjedhin një objektiv personal
afatshkurtër dhe afatgjatë që do të donin të arrinin. U thoni ta
hapin librin në fletën e punës “Klasifikimi i objektivave” nga më-
simi 1 dhe të shikojnë listën e objektivave afatshkurtër.

Kërkojuni të vendosin se cilët i përmbushin të gjitha kriteret e një
objektivi personal.

Kërkojini secilit person të zgjedhë një objektiv afatshkurtër nga
fleta e punës “Klasifikimi i objektivave” dhe ta përdorë për të
plotësuar pesë hapat e parë të fletës së punës “Mund t’ia dalësh
mbanë – objektivi afatshkurtër”. Theksoni se duhet t’i jenë afruar
arritjes së objektivit që kanë vendosur në kapitullin 1, që duhet të
jetë shkruar në fletën e punës “Klasifikimi i objektivave”. Në
bazë të asaj që kanë mësuar për këtë objektiv ose për veten gjatë
kursit, mund t’u duhet të shkruajë një plan për ta arritur, me
hapa disi të ndryshëm ose me një grafik të ri kohor. Ose mund të
punojnë për një objektiv të ngjashëm. Për shembull, nëse objek-
tivi i parë ka qenë “të marr 9 në matematikë në semestrin e
dytë”, objektivi tjetër mund të jetë “të marr 10 në matematikë
gjatë semestrit të tretë”.

Alternativë: Lejojini nxënësit të përdorin një objektiv personal
afatshkurtër që nuk është shkruar në fletën e punës.

2.  Nxënësit zgjedhin dhe bëjnë një plan për të arri-
tur një objektiv afatgjatë.
Secili person të zgjedhë një objektiv afatshkurtër nga fleta e
punës “Klasifikimi i objektivave” (ose të përzgjedhin një tjetër)
dhe të plotësojë pesë hapat e parë të fletës së punës “Mund t’ia
dalësh mbanë – objektivi afatshkurtër”. Nëse është e nevojshme,
shikoni shembullin afatgjatë më poshtë.

1. Shpreh qëllimin dhe objektivin afatgjatë.
Qëllimi: të jem i aftë të komunikoj me më shumë njerëz, sido-
mos me persona të shurdhër.
Objektivi: të mësoj gjuhën me shenja.

2. Rendit hapat që do të bësh për të arritur objektivin.
Do të regjistrohem në një kurs për gjuhën me shenja që do ta
ndjek pas shkollës. Do të marr edhe libra nga biblioteka për
gjuhën me shenja.
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3. Mendo se cilat janë pengesat e mundshme dhe cilat janë më-
nyrat për t'u dhënë zgjidhje.
Mund të mos kem kohë të mjaftueshme për kursin. Mund të
më duhet të heq dorë nga diçka tjetër, të paktën për ca kohë.
Mund të tundohem të shoh televizor ose të luaj me shokët në
vend që të shkoj në orën e kursit. Do t’ia kujtoj vetes që do të
jem në gjendje të bisedoj me shokë të shurdhër më me lehtësi
nëse mësoj gjuhën e shenjave.
Mund të jem i zënë aq sa të mbetem prapa me mësimet e
shkollës. Në këtë rast, mund të më duhet ta lë kursin dhe ta bëj
në një moment të dytë. Ose mund të mësoj ca shenja nga sho-
kët e shurdhër.

4. Vendos afate.
Në këtë rast, me vendosjen e afateve do të më ndihmojë orari i
kursit.
Do t’i kushtoj çdo dy ditë një gjysmë ore të ushtruarit.

5. Ngri një sistem mbështetjeje.
E di se shokët e shurdhër që kam në shkollë do të më ndih-
mojnë të ushtrohem. Mund të bind ndonjërin prej shokëve të
mi të vijë edhe ai në kurs me mua.

6. Shqyrtoje dhe, nëse është e nevojshme, rishikoje planin.
Mund t’i përshtat planet e mia, duke parë sa shumë kohë më
zë kursi.

7. Gëzoju suksesit tënd.
Prindërit më thonë se pasi ta përfundoj kursin, do të më qera-
sin mua dhe shokët e mi të shurdhër në një piceri për të festuar
punën time!

3.  Nxënësit mund të tregojnë, me dëshirë, njërin
prej objektivave të tyre.
Shkruani “Objektiva afatshkurtër” dhe “Objektiva afatgjatë” në
dy tabakë të mëdhenj letre. Ndërkohë që nxënësit thonë objekti-
vat e tyre, u shkruani emrin dhe objektivat në tabakun përkatës.
Kërkoni një nxënës që të dalë vullnetar për ta ndihmuar nxënësin
me objektivin. Shpjegoni që ndihmuesit mund të japin inkurajim
dhe ndihmën që mendojnë se është e përshtatshme.
Alternativë: Caktojini nxënësit në dyshe në mënyrë që të kenë të
gjithë nga një partner që t’i ndihmojë në arritjen e njërit ose të dy
objektivave.
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4.  Bëni një përmbledhje të mësimit.
Vini në dukje se tani nxënësit e dinë si ta përkufizojnë qëllimin
dhe të vendosin objektiva personalë afatshkurtër dhe afatmesëm
dhe si të hartojnë plane për t’i arritur këta objektiva. Ata do t’i
përdorin këto shprehi gjatë gjithë jetës. Ndonjë ditë, kur t’i pye-
sin të rinjtë se si janë bërë kaq të suksesshëm, ata mund të shpje-
gojnë se në fillim kanë mësuar si të përcaktojnë qëllimin dhe të
vendosin dhe arrijnë objektiva.

Pyetje për ta mbyllur
• Tregoji një shoku ose një shoqeje nëse mendon se është më
lehtë të vendosësh objektiva afatshkurtër apo afatgjatë. Shpje-
goni.
• Cilat janë disa arsye përse është e rëndësishme t’i dalësh për
zot objektivit tënd?
• Si mund të ndihmojnë të tjerët në arritjen e objektivave?

Z B A T O J M Ë
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Shkrimi në ditar
Nxënësit të shkruajnë për një term kyç nga ky kapitull, si të dalit zot
objektivave, qëllimi ose vendosja e objektivave. Si ua ka rritur vetë-
besimin ose aftësinë për të marrë vendime të mençura të mësuarit
për këtë koncept?

Bashkëbisedim me një person të rritur të dashur
Nxënësit t’u tregojnë familjeve dy planet e vendosjes së dy objektivave.

U thoni t’i kërkojnë një të rritur të shkruajë një përgjigje të shkurtër
për planet. A mendon ky i rritur se këta dy objektiva janë një ide e
mirë? A duken të arsyeshëm?

Shënime
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Kapitulli 7, Provime
OBJEKTIVAT DHE ÇELËSI I PËRGJIGJEVE

Provimet e kapitullit përbëhen nga një numër fletësh pune të cilat mund të kopjo-
hen. Secila fletë pune teston një objektiv kryesor të kapitullit. Më poshtë jepet objek-
tivi për secilën pjesë të provimit të kapitullit dhe mësimi ose mësimet me të cilat ka
lidhje. Janë dhënë edhe përgjigjet dhe informacioni për vënien e notës.

Pjesët e provimit mund të përdoren më vete ose së bashku, në një sërë mënyrash:
• Si provim përpara ose pas kapitullit apo mësimit për të vlerësuar njohuritë ose
progresin e nxënësve
• Si provim për kapitullin për t’u vënë notë nxënësve
• Si mjet diagnostikues për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të nxënësve të
veçantë apo të gjithë grupit
• Si test
• Si detyrë shtesë për në klasë ose në shtëpi
Përveç kësaj, disa pjesë të provimeve janë të përshtatshme për t’u përdorur në aktivi-
tet përsëritjeje, të menduari kritik ose të shkruari, për të plotësuar programin bazë.
Shënime anash planit mësimor tregojnë se kur dhe si mund të përdoren pjesë të tilla
të provimeve.

Lexoni “Vlerësimi dhe nota” në pjesën “Strategjitë e mësimdhënies” ku gjendet
përshkrimi i provimeve të kapitujve dhe se si t’i përdorim ato.

1.   Përkufizimet duhet të jenë të ngjashme me këtë: “diçka
që dëshiron të arrish e cila kërkon punë dhe planifikim.”

2.   Përgjigjet duhet të përfshijnë objektiva që mund të arri-
hen brenda një muaji.

3.   Përgjigjet duhet të përfshijnë objektiva që do të donin
disa muaj ose disa vjet për t’u arritur.

4.   Nxënësit mund të shkruajnë se objektivat që ndihmojnë
të ecësh përpara, të zhvillosh shprehi, të ndihmosh të tjerët,
të marrë më shumë përgjegjësi përsipër për jetën, ose përg-
jigje të tjera qëkanë kuptim. (Jepni deri në 2 pikë për secilën
përgjigje.)

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  2

Numri i përgjigjeve kaluese:  2

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  3

Numri i përgjigjeve kaluese:  2

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  4

Numri i përgjigjeve kaluese:  2

Maksimumi i përgjigjeve të sakta:  4

Numri i përgjigjeve kaluese:  3

PROVIMI A (Mësimi 1)
Objektivi: Përkufizimi i objektivit dhe dhënia e shembujve.
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1.   Hapi 1: Thuaj qëllimin; Hapi 2: Rendit; Hapi 3: pengesat, si
kapërcehen; Hapi 4: afatet; Hapi 5: sistemi mbështetës; Hapi 6:
rishiko; Hapi 7: Festo.

2.   Duhet të jetë i rëndësishëm për ty, i qartë dhe i matshëm,
brenda aftësive të tua dhe të mbështetet në veprimet e tua.

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta:  9

Numri i përgjigjeve kaluese:  7

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta:  4

Numri i përgjigjeve kaluese:  3

PROVIMI C (Mësimi 2)
Objektivi: Identifikimi i shtatë hapave të vendosjes së objektivave dhe i karakteristikave të
objektivave personalë.

Hapi 1: të mësoj karate

Hapi 2: Përgjigjet duhet të tregojnë hapat që bëhen drejt mësimit
të karatesë.

Hapi 3: Nxënësit duhet të përmendin pengesa të mundshme dhe
si të kapërcehen ato.

Hapi 4: Nxënësit duhet të sugjerojnë afate kohore.

Hapi 5: Nxënësit duhet të përmendin persona që mund të shër-
benin si grup mbështetës.

Maksimumi i përgjigjeve të
sakta: 8

Numri i përgjigjeve kaluese: 6

PROVIMI D (Mësimi 3)
Objektivi: Të ushtruarit e përcaktimit dhe planifikimit të arritjes së një objektivi personal.

Kapitulli 7, PROVIMI A, Mësimi 1.

EMRI DHE MBIEMRI:_____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Përkufizimi i objektivit dhe dhënia e shembujve.

1.   Përkufizoni termin “objektiv”.

2.   Shkruani tre shembuj të objektivave afatshkurtër.

a.    

b.    

c.    
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Kapitulli 7, PROVIMI A, Mësimi 1. vijon

3.   Tani shkruani tre shembuj të objektivave afatgjatë.

a.    

b.    

c.    

4.   Shkruaj dy arsye përse është e rëndësishme të kesh objektiva.

a.    

b.    

Kapitulli 7, PROVIMI C, Mësimi 2.

EMRI DHE MBIEMRI:_____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Identifikimi i shtatë hapave të vendosjes së objektivave dhe i karakteristi-
kave të objektivave personalë.

1.   Plotëso vendet bosh, më poshtë, për të plotësuar shtatë hapat e vendosjes së objektivave.

Hapi 1: __________________________________objektivin dhe__________________________________. 

Hapi 2:____________________________________hapat që duhen për të arritur objektivin.

Hapi 3: Mendo se cilat janë __________________e mundshme dhe cilat janë mënyrat për t'u ______. 

Hapi 4: Vendos ____________________________________.

Hapi 5: Ngri një ____________________________________.

Hapi 6: Shqyrtoje dhe, nëse është e nevojshme, ________________________planin. 

Hapi 7:________________________suksesit tënd.
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Kapitulli 7, PROVIMI C, Mësimi 2. vijon
2.   Shkruaj katër karakteristikat e një objektivi personal efektiv.

a.    

b.    

c.    

d

Kapitulli 7, PROVIMI D, Mësimi 3.

EMRI DHE MBIEMRI:_____________________________________ DATA: ____________

Objektivi: Të ushtruarit e përcaktimit dhe planifikimit të arritjes së një objektivi personal.

Lexo paragrafin e mëposhtëm dhe ndihmoje Ilirin të vendosë një objekt personal dhe të planifikojë
si ta arrijë, duke përdorur pesë hapat e parë të vendosjes së objektivave.

Iliri dëshiron shumë të mësojë karate, por në qytetin ku jeton nuk ka kurse karateje. Ai ka vënë re se
një fqinji i tij i moshuar ushtron lëvizjeje karateje në oborrin e shtëpisë, por Iliri mendon se të mos-
huarit nuk i pëlqejnë njerëzit e tjerë. Ç’është e vërteta, një herë Ilirit i ra pa dashje topi i basketbollit
në oborrin e plakut dhe kur Iliri hyri në oborr ta merrte, plaku i tha të largohej prej oborrit të tij. E
vetmja mënyrë si të mësojë karate Iliri është nëse arrin që t’ia mësojë plaku, prandaj ai ka vendosur
të miqësohet me të.
Hapi 1: 

Hapi 2:

Hapi 3:

Cilat janë dy pengesa që mund të hasë Iliri dhe si mund t'u jepet zgjidhje?  

Pengesa nr.1:

Zgjidhja:

Pengesa nr.2: 

Zgjidhja:

Hapi 4: 

Hapi 5:
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Përmbyllje
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Përmbyllje, Mësimi 1
NJË GRUP VËRTET I MREKUL-

LUESHËM!

N Ë  K Ë T Ë  M Ë S I M

Citati i
ditës 

“ Më shpesh se
duhet e nënvlef-
tësojmë fuqinë

që ka një prekje,
një fjalë e mirë,

një vesh i vë-
mendshëm, një
kompliment i
sinqertë apo

edhe gjesti më i
vogël dashami-
rës, të cilat, të

gjitha, e kanë po-
tencialin për të
ndryshuar një

jetë,.”
Leo Buscaglia

Mësimi sot thekson mënyrat e ndryshme se si secili nxënës
ka mbështetur shokët e klasës dhe ka kontribuar në kriji-
min e një përvoje pozitive në grup gjatë këtij kursi. Ky akti-
vitet u jep mundësi shokëve të klasës të vlerësojnë
kontributin e njëri-tjetrit, në mënyrë të veçantë dhe të përg-
jithshme.

Qëllimi i mësimit
Identifikimi se si secili ka kontribuar në klasë gjatë këtij
kursi.

Aktivitetet
Nxënësi do të jetë në gjendje:

1. të vlerësojë mënyrat se si ka kontribuar në përvojën e
grupit gjatë këtij kursi, dhe
2. t’u bëjë komplimente shokëve të klasës për kontributet e
tyre.

Materialet dhe përgatitja
• Gjilpëra me kokë
• Fakultative: pjata kartoni
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35 minuta
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Shkruajeni në tabelë qëllimin e orës së mësimit dhe
citatin e ditës.
Qëllimi i mësimit: Identifikimi se si secili ka kontribuar
në klasë gjatë këtij kursi.
Citati: Më shpesh se duhet, e nënvleftësojmë fuqinë që
ka një prekje, një fjalë e mirë, një vesh i vëmendshëm,
një kompliment i sinqertë apo edhe gjesti më i vogël das-
hamirës, të cilat, të gjitha, e kanë potencialin për të
ndryshuar një jetë.

Leo Buscaglia, shkrimtar dhe edukator
Fillojeni mësimin duke lexuar citatin dhe duke u kërkuar
nxënësve të japin mendimet e tyre. A mundet secili prej
tyre të kujtojë një rast kur këto fjalë përshkruajnë përvojën
e tij? Pyetini se si lidhet citati me programin “Shprehitë për
adoleshencën”. Bëni një përmbledhje duke thënë se pro-
grami “Shprehitë për adoleshencën” na ka ndihmuar të kup-
tojmë se si individët mund të ndikojnë pozitivisht te njëri
tjetri—dhe te e gjithë bota!

P R A K T I K O J M Ë

T’u japësh kohë nxënësve të vlerësojnë ndërveprimet e
grupit dhe kontributet e secilit është një mënyrë me vlerë
për ta përmbyllur programin “Shprehitë për adoleshen-
cën”. Shihni dy mundësitë më poshtë dhe përshtatjani
klasës suaj për të pasur një përvojë të suksesshme.

1.  Nxënësit shprehin vlerësimin për kontributet e të
gjithë klasës dhe të individëve.

Mundësia e parë:
Sot ata do të përmendin disa mënyra se si secili person ka
kontribuar në kurs dhe ka ndihmuar për ta shndërruar atë
në një përvojë pozitive.

Ulini nxënësit në mënyrë që ta shohin njëri-tjetrin. Kërko-
juni të kujdesen që të gjithë të përmenden të paktën një
herë në këtë aktivitet. Shpjegoni se dëshironi që dikush t’ia
nisë kështu:
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• Duke përmendur diçka që ka vlerësuar ose i ka pëlqyer
se si e gjithë klasa ka punuar së bashku gjatë projekteve
dhe diskutimeve ose
• Duke identifikuar diçka pozitive ose të dobishme që ka
bërë një shok/shoqe klase.

Për shembull, nxënësi i parë mund të thoshte: “Më ka pël-
qyer se si askush nuk ka thënë fjalë nënvleftësuese ose
poshtëruese gjatë diskutimeve”, ose: “E vlerësoj se si Iliri
gjithmonë ka ndihmuar në pastrim kur është bërë rrëmujë.”

Veproni si shembull për modelin e këtij aktiviteti duke për-
sëritur atë që ka thënë nxënësi i parë dhe duke shtuar një
kompliment të ri. Për shembull: “Po, jo vetëm që nuk kemi
poshtëruar askënd, por edhe më ka pëlqyer se si Blerta ka
dëgjuar me durim edhe kur nuk qe në një mendje me ato
që thuheshin.”

Nxitni një vullnetarë të vijojë duke thënë, për shembull: “Jo
vetëm që më ka pëlqyer aftësia e Blertës për të dëgjuar, por
edhe shakatë me kripë të Albanës." Nuk është e nevojshme
që fjalitë të lidhen me njëra-tjetrën. Nxënësit duhet të për-
sërisin vetëm atë që ka thënë parafolësi.

Nxënësit e tjerë të vazhdojnë në të njëjtën mënyrë, duke për-
sëritur atë që ka thënë parafolësi dhe duke shtuar diçka të re
për të gjithë grupin ose për kontributin e një personi. Vazh-
doni gjersa të jenë përmendur të gjithë. Duhet të keni edhe
ju vetë ca komplimente gati, nëse harrohet ndonjë nxënës.

Mundësia e dytë:
Si aktiviteti më lart, por nxënësit thonë vetëm çfarë kanë
vlerësuar për grupin si të tërë. Kjo do të vendosë tonin për
pjesën tjetër të aktivitetit.

Në dyshe, nxënësit të përdorin një gjilpërë me kokë për të
kapur një copë letre ose një pjatë kartoni në shpinën e sho-
kut. U thoni nxënësve se do të kenë dhjetë minuta kohë për
të shkruar mesazhe në sa më shumë copa letre ose pjata
kartoni, për të shprehur vlerësim për kontributin që ka
dhënë personi për klasën. Të gjitha komentet duhet të jenë
pozitive dhe komplimentuese. Nëse ka nxënës që nuk dinë
si t’i shprehin mendimet, le të bisedojnë me ju. Nxitini nxë-
nësit të shkruajnë në letrën ose pjatën e secilit person. Kuj-
tojuni nxënësve rëndësinë që ka të qenët pozitiv dhe
gjithëpërfshirës. Kërkoni që të shkruajnë me radhë dhe jo
rrëmujë.346
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P R A K T I K O J M Ë

Me rëndësi: U kërkoni nxënësve të mos flasin të gjithë
njëherësh gjatë këtij aktiviteti.
Pasi t’i kenë shkruar të gjithë mesazhet, nxënësit të ndih-
mojnë njëri-tjetrin të heqin letrat ose pjatat nga shpina, t’i
palosin dhe t’i vendosin në vend. Nxitini nxënësit të presin
që t’i lexojnë në shtëpi letrat.

Pyetje për ta mbyllur
• Cilat janë disa prej shprehive dhe qëndrimeve që, së
bashku, i kanë bërë këto mësime një përvojë pozitive? (Kër-
koni një sërë përgjigjesh nga nxënësit.)

• Cilat janë disa arsye përse është e rëndësishme t’ua
thuash të tjerëve se të ka pëlqyer kontributi i tyre?

P R I M J E N A  

Shkrimi në ditar
Nxitini nxënësit ta shkruajnë në ditar citatin e sotshëm. Pa-
staj u thoni të shkruajnë komplimentet që kanë shkruar në
letrat e shokëve të klasës sot, si kujtim i suksesit të klasës.

Shënime
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