
           
 

 
 

FLETË PËR KRJIMIN AUTOMATIK TË 
KODIT ANONIM 

 
 
                   

Emri              
            

 
 
 

Mbiemri           
 
 

Datëlindja (dd/mm/vvvv)        / /  
 
 

Amësia            
 
 

Atësia            
 
 

Emri i gjyshes nga babai          
 
Ngjyra e syve 
 
                                               
                                                     

INSTRUCTIONS 
 

1. Meqë qëllimi i kësaj flete është së sigurohet anonimati i pyetësorit, për të dhënë mundësi të lidhet ky 
pyetësor me çdo formular tjetër që do plotësoni gjatë periudhës në vijim, ju lutemi: 

- lexojini me kujdes këto udhëzime dhe pyesni mësuesin në rast paqartësie 
- plotësojeni me kujdes këtë fletë dhe shkruani kodin individual, të regjistruar në bordin e djathtë të fletës 
- kur të jetë plotësuar kutia e kodit individual, griseni fletën e krijimit automatik të kodit dhe hidheni, por kini kujdes të lini 
faqen e parë të pyetësorit 

  
2. Plotësoni gjashtë rreshtat e parë me katrorë, duke ndjekur këto rregulla: 

- shkruani vetëm një shkronjë në një kuti 
- mos shkruani simbole (domethënë, apostrofë, theksa, …) 
- mos lini kutia bosh mes fjalëve (domethënë, BLERIMDARDHA dhe jo BLERIM DARDHA)   
- numrin zero shkruajeni kështu Ø dhe jo kështu 0  
- nëse nuk e dini, apo nëse nuk ju kujtohet, një përgjigje vendosni shenjën Ø në vendin përkatës të kutisë së kodit 

individual  
- nëse mbetet bosh një katror me ngjyrë, sepse fjala mund të jetë e shkurtër, shkruani Ø në vendin përkatës me ngjyrë në 
kutinë e kodit individual 

3. Përzgjidhni vetëm një alternativë për ngjyrën e syve dhe vendoseni shkronjën e lidhur me atë ngjyrë, në kodin individual në
bordin e djathtë të fletës 

 
Faleminderit për bashkëpunimin! 

Gjelbër Kafe Zezë Blu Gri 

G B L U R 
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Programi “Shprehitë për adoleshencën” 
PYETËSORI I VLERËSIMI 

(testi përfundimtar)



1. Gjinia? 

□ Mashkull 

□ Femër 

2. Në cilin vit ke lindur? 

______________ 

3. Gjatë tërë jetës tënde sa herë ke pirë alkool? (më tepër se disa 
gllënjka) 

□ Asnjëherë 

□ 1 – 2 herë 

□ 3 – 5 herë 

□ 6 – 9 herë 

□ 10 ose më tepër herë 

4. Sa herë në muajin e fundit (30 ditë) ke pirë alkool (më tepër se disa 
gllënjka)? (Duke mos e llogaritur verën e cila përdoret për ritet fetare) 

□ Asnjëherë nuk kam pirë alkool 

□ Asnjëherë (0) gjatë 30 ditëve të fundit 

□ 1 – 2 herë 

□ 3 – 5 herë 

□ 6 – 9 herë 

□ 10 ose më tepër herë 

5. Nëse nuk dëshiron të marrësh pije kur dikush ta ofron, sa do të ishte e 
lehtë ose e vështirë që të thuash “JO” kur je në argëtim me shoqërinë? 

□ Shumë lehtë 

□ Mjaft lehtë 

□ Mjaft vështirë (rëndë) 

□ Shumë vështirë (rëndë) 

6. Nëse nuk dëshiron të marrësh pije kur dikush ta ofron, sa do të ishte e 
lehtë ose e vështirë që të thuash “JO” kur je te ndonjë shok/ shoqe të 
ngushtë, ndërsa prindërit e tij/të saj nuk janë në shtëpi? 

□ Shumë lehtë 

□ Mjaft lehtë 

□ Mjaft vështirë (rëndë) 

□ Shumë vështirë (rëndë) 

7. Nëse nuk dëshiron të marrësh pije kur dikush ta ofron, sa do të ishte e 
lehtë ose e vështirë që të thuash “JO” kur je duke kaluar kohën me 
shoqërinë pas mësimit në shkollë, por jo në shtëpi te dikush? 

□ Shumë lehtë 

□ Mjaft lehtë 

□ Mjaft vështirë (rëndë) 

□ Shumë vështirë (rëndë) 

 

 



8. A mendon se do të pish alkool në 3 muajt e ardhshëm? 

□ Me siguri po 

□ Besoj se po 

□ Besoj se jo   

□ Me siguri jo 

 

9. A pi alkool shoku/shoqja yt/jote i/e ngushtë? 

□ Po 

□ Jo 

□ Nuk e di 

□ Nuk kam shok/shoqe të ngushtë 

10. Sipas mendimit tënd, sa prej shokëve/shoqeve të tua në shkollë pinë 
alkool? 

□ Të gjithë 

□ Shumica 

□ Rreth gjysma 

□ Disa 

□ Asnjëri 

 

 

11. Sipas mendimit tënd, sa prej nxënësve të klasës së shtatë në shkollë 
pinë alkool? 

□ Të gjithë 

□ Shumica 

□ Rreth gjysma 

□ Disa 

□ Asnjëri 

12. Sipas mendimit tënd, nëse e pi, a ndikon mirë apo keq në shëndet 
alkooli? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

13. Sipas mendimit tënd, nëse e pi, alkooli ndikon mirë apo keq në 
popullaritetin tënd? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

 

 



14. Sipas mendimit tënd, nëse e pi, alkooli ndikon mirë apo keq në 
aftësinë tënde që të relaksohesh? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

15. Është më lehtë të bëhem pjesë e shoqërisë nëse pi alkool 

□ Pajtohem plotësisht 

□ Pajtohem 

□ Nuk jam i/ e sigurt 

□ Nuk pajtohem 

□ Aspak nuk pajtohem 

 

16. Çfarë mendon, nëse pi 3 gota një pas një, a thua është mirë ose keq 
për shëndetin tënd? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

 

17. Çfarë mendon, nëse pi 3 gota një pas një, a thua është mirë ose keq 
për popullaritetin tënd? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

18. A ke bërë ndonjëherë diçka të rrezikshme vetëm për argëtim? 

□ Asnjëherë 

□ Ndonjëherë 

□ Zakonisht 

□ Gjithmonë 

19. Sa cigare ke pirë gjatë tërë jetës tënde? 

□ Asnjë (0 cigare) 

□ Një pjesë të një cigareje ose një cigare 

□ 2 – 10 cigare (më pak se gjysmë pakete) 

□ 11 – 20 cigare (gjysmë deri në një paketë) 

□ 21 – 100 cigare (deri në 5 paketa) 

□ Më tepër se 100 cigare (më tepër se 5 paketa) 

 

 



20. Sa cigare ke pirë gjatë muajit të fundit (30 ditë)? 

□ Asnjë, sepse unë asnjëherë nuk kam pirë cigare 

□ Asnjë (0 cigare) gjatë 30 ditëve të fundit 

□ Një pjesë të një cigareje ose një cigare 

□ 2 – 10 cigare (më pak se gjysmë pakete) 

□ 11 – 20 cigare (gjysmë deri në një paketë) 

□ 21 – 100 cigare (deri në 5 paketa) 

□ Më tepër se 100 cigare (më tepër se 5 paketa) 

 

 

21. Sa cigare ke pirë gjatë 7 ditëve të fundit? 

□ Asnjë, sepse unë asnjëherë nuk kam pirë cigare 

□ Asnjë (0 cigare) gjatë 30 ditëve të fundit 

□ Një pjesë të një cigareje ose një cigare 

□ 2 – 10 cigare (më pak se gjysmë pakete) 

□ 11 – 20 cigare (gjysmë deri në një paketë) 

□ 21 – 100 cigare (deri në 5 paketa) 

□ Më tepër se 100 cigare (më tepër se 5 paketa) 

 

 

22. Nëse nuk dëshiron të pish duhan kur dikush ta ofron, sa do të ishte e 
lehtë ose e vështirë që të thuash “JO” kur je në argëtim me shoqërinë? 

□ Shumë lehtë 

□ Mjaft lehtë 

□ Mjaft vështirë (rëndë) 

□ Shumë vështirë (rëndë) 

23. Nëse nuk dëshiron të pish duhan kur dikush ta ofron, sa do të ishte e 
lehtë ose e vështirë që të thuash “JO” kur je te ndonjë shok/shoqe të 
ngushtë, ndërsa prindërit e tij/ të saj nuk janë në shtëpi? 

□ Shumë lehtë 

□ Mjaft lehtë 

□ Mjaft vështirë (rëndë) 

□ Shumë vështirë (rëndë) 

24. Nëse nuk dëshiron të pish duhan kur dikush ta ofron, sa do të ishte e 
lehtë ose e vështirë që të thuash “JO” kur duke kaluar kohën me 
shoqërinë pas mësimit në shkollë, por jo në shtëpi te dikush? 

□ Shumë lehtë 

□ Mjaft lehtë 

□ Mjaft vështirë (rëndë) 

□ Shumë vështirë (rëndë) 

 

 



25. A mendon se do të pish cigare në 3 muajt e ardhshëm? 

□ Me siguri po 

□ Besoj se po 

□ Besoj se jo 

□ Me siguri jo 

 

26. A pi duhan shoku/shoqja jote e ngushtë? 

□ Po 

□ Jo 

□ Nuk e di 

□ Nuk kam shok/shoqe të ngushtë 

 

27. Sipas mendimit tënd, sa prej shoqeve/shokëve të tu në shkollë pinë 
duhan? 

□ Të gjithë 

□ Shumica 

□ Rreth gjysma 

□ Disa 

□ Asnjëri 

 

28. Sipas mendimit tënd, sa prej nxënësve të klasës së shtatë në shkollë 
pinë duhan? 

□ Të gjithë 

□ Shumica 

□ Rreth gjysma 

□ Disa 

□ Asnjëri 

 

29. Sipas mendimit tënd, nëse e pi, duhani ndikon mirë ose keq në 
shëndet? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

 

30. Sipas mendimit tënd, nëse e pi, duhani ndikon mirë ose keq në 
popullaritetin tënd? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 



31. Sipas mendimit tënd, nëse e pi, duhani ndikon mirë ose keq në 
aftësinë tënde për t’u relaksuar? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

 

32. Është më lehtë të bëhem pjesë e shoqërisë nëse pi duhan. 

□ Pajtohem plotësisht 

□ Pajtohem 

□ Nuk jam i/ e sigurt 

□ Nuk pajtohem 

□ Aspak nuk pajtohem 

 

33. Prindërit e mi e dinë ku jam unë pas mësimit në shkollë. 

□ Asnjëherë 

□ Rrallë 

□ Ndonjëherë 

□ Zakonisht 

□ Gjithmonë 

34. Sa herë ke përdorur marihuanë (gjithashtu e njohur si bar) gjatë tërë 
jetës tënde? 

□ Asnjëherë 

□ 1 – 2 herë 

□ 3 – 5 herë 

□ 6 – 9 herë 

□ 10 ose më tepër herë 

35. Sa herë ke përdorur marihuanë (gjithashtu e njohur si bar) gjatë 
muajit të fundit (30 ditë)? 

□ Asnjëherë nuk kam përdorur marihuanë 

□ Asnjëherë (0) gjatë 30 ditëve të fundit 

□ 1 – 2 herë 

□ 3 – 5 herë 

□ 6 – 9 herë 

□ 10 ose më tepër herë 

36. Nëse nuk dëshiron të marrësh marihuanë kur dikush ta ofron, sa do 
të ishte e lehtë ose e vështirë që të thuash “JO” kur je në argëtim me 
shoqërinë? 

□ Shumë lehtë 

□ Mjaft lehtë 

□ Mjaft vështirë (rëndë) 

□ Shumë vështirë (rëndë) 



37. Nëse nuk dëshiron të marrësh marihuanë kur dikush ta ofron, sa do 
të ishte e lehtë ose e vështirë që të thuash “JO” kur je te ndonjë 
shoqe/shoqe e ngushtë, ndërsa prindërit e tij/ të saj nuk janë në shtëpi? 

□ Shumë lehtë 

□ Mjaft lehtë 

□ Mjaft vështirë (rëndë) 

□ Shumë vështirë (rëndë) 

 

38. Nëse nuk dëshiron të marrësh marihuanë kur dikush ta ofron, sa do 
të ishte e lehtë ose e vështirë që të thuash “JO” kur duke kaluar kohën 
me shoqërinë pas mësimit në shkollë, por jo në shtëpi te dikush? 

□ Shumë lehtë 

□ Mjaft lehtë 

□ Mjaft vështirë (rëndë) 

□ Shumë vështirë (rëndë) 

 

39. A mendon vallë se do të përdorësh marihuanë në 3 muajt e 
ardhshëm? 

□ Me siguri po 

□ Besoj se po 

□ Besoj se jo 

□ Me siguri jo 

40. A përdor marihuanë shoku/shoqja jote e ngushtë? 

□ Po  

□ Jo 

□ Nuk e di 

□ Nuk kam shok/shoqe të ngushtë 

 

41. Sipas mendimit tënd, sa prej shoqeve / shokëve të tu në shkollë 
përdorin marihuanë? 

□ Të gjithë 

□ Shumica 

□ Rreth gjysma 

□ Disa 

□ Asnjëri 

 

42. Sipas mendimit tënd, sa prej nxënësve të klasës së shtatë në shkollë 
përdorin marihuanë? 

□ Të gjithë 

□ Shumica 

□ Rreth gjysma 

□ Disa 

□ Asnjëri 



43. Sipas mendimit tënd, nëse e pi, marihuana ndikon mirë ose keq në 
shëndet? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

 

44. Sipas mendimit tënd, nëse e pi, marihuana ndikon mirë ose keq në 
popullaritetin tënd? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

 

45. Sipas mendimit tënd, nëse e pi, marihuana ndikon mirë ose keq në 
aftësinë tënde për t’u relaksuar? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

 

46. Sipas mendimit tënd, sa prej nxënësve të klasës së shtatë në shkollë 
përdorin kokainë ose krekë? 

□ Të gjithë 

□ Shumica 

□ Rreth gjysma 

□ Disa  

□ Asnjëri 

 

47. Sipas mendimit tënd, a thua përdorimi i kokainës ose krekut është i 
mirë ose i keq për shëndetin? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

 

48. Sipas mendimit tënd, a thua përdorimi i kokainës ose krekut ndikon 
mirë ose keq në popullaritetin tënd? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 



49. Sipas mendimit tënd, a thua përdorimi i kokainës ose krekut ndikon 
mirë ose keq në aftësinë tënde për t’u relaksuar? 

□ Shumë mirë 

□ Në masë të vogël mirë 

□ Në masë të vogël keq 

□ Shumë keq 

50. Deri ku dëshiron të arrish me shkollimin tënd? 

□ Të mbaroj shkollën fillore 

□ Të mbaroj shkollën e mesme / gjimnazin 

□ Të mbaroj shkollën e lartë pas shkollës së mesme 

□ Të mbaroj fakultetin 

□ Të shkollohem më tutje pas përfundimit të fakultetit 

51. Kur jam i mërzitur (dhe nuk kam çfarë të bëj), mund të gjej diçka 
interesante të bëj. 

□ Gjithmonë 

□ Zakonisht 

□ Ndonjëherë 

□ Rrallë 

□ Asnjëherë 

 

52. A ekziston ndonjë person i rritur që është përgjegjës për ty me të cilin 
e kalon kohën pasi përfundojnë orët e mësimit në shkollë dhe deri në 
darkë (në shtëpi, në shkollë ose në ndonjë vend të tretë) 

□ Asnjëherë 

□ Rrallë 

□ Ndonjëherë 

□ Zakonisht 

□ Gjithmonë 

53. Me qëllim që të mbetem në shoqërinë time, më duhet të bëj 
shumicën e gjërave që më thonë të bëj. 

□ Pajtohem plotësisht 

□ Pajtohem 

□ Nuk jam i/ e sigurt 

□ Nuk pajtohem 

□ Aspak nuk pajtohem 

54. Deri ku me të vërtetë dëshiron të arrish me shkollimin tënd? 

□ Të mbaroj shkollën fillore 

□ Të mbaroj shkollën e mesme / gjimnazin 

□ Të mbaroj shkollën e lartë pas shkollës së mesme 

□ Të mbaroj fakultetin 

□ Të shkollohem më tutje pas përfundimit të fakultetit 



55. Përpiqem të bëj atë që më kërkojnë prindërit. 

□ Gjithmonë 

□ Zakonisht 

□ Ndonjëherë 

□ Rrallë 

□ Asnjëherë 

56. Sa është e lehtë ose e vështirë për ty që të futesh në marrëdhënie me 
njerëzit e tjerë? 

□ Shumë lehtë 

□ Mjaft lehtë 

□ Mjaft vështirë (rëndë) 

□ Shumë vështirë (rëndë) 

57. Prindërit e mi e ndjekin me kujdes suksesin tim në shkollë. 

□ Gjithmonë 

□ Zakonisht 

□ Ndonjëherë 

□ Rrallë 

□ Asnjëherë 

 

 

58. Përpiqem që të bëj atë më kërkojnë që shokët/shoqet e ngushta. 

□ Gjithmonë 

□ Zakonisht 

□ Ndonjëherë 

□ Rrallë 

□ Asnjëherë 

 

59. Sa shpesh ndalesh të mendosh për atë se si vendimet e tua mund t’i 
ndihmojnë ose t’i lëndojnë të tjerët, para se të bësh diçka? 

□ Asnjëherë 

□ Rrallë 

□ Ndonjëherë 

□ Zakonisht 

□ Gjithmonë 

 

 

 

 

 

 



60. Mësuesit në klasë presin prej nxënësve të punojnë me zell dhe të 
kenë sukses të mirë. 

□ Pajtohem plotësisht 

□ Pajtohem 

□ Nuk jam i/ e sigurt 

□ Nuk pajtohem 

□ Aspak nuk pajtohem 

 

61. Kur jam nën stres e di se çfarë duhet të bëj që të relaksohem. 

□ Gjithmonë 

□ Zakonisht 

□ Ndonjëherë 

□ Rrallë 

□ Asnjëherë 

62. Mund të merrem me gjëra të cilat nuk më sjellin telashe. 

□ Gjithmonë 

□ Zakonisht 

□ Ndonjëherë 

□ Rrallë 

□ Asnjëherë 

63. Përpiqem të bëj atë që e presin nga unë mësuesit. 

□ Gjithmonë 

□ Zakonisht 

□ Ndonjëherë 

□ Rrallë 

□ Asnjëherë 

 

64. Sa shpesh ndalesh të mendosh për atë se si vendimet e tua mund të 
të ndihmojnë ose të të lëndojnë, para se diçka të bësh? 

□ Asnjëherë 

□ Rrallë 

□ Ndonjëherë 

□ Zakonisht 

□ Gjithmonë 

 

65. Që prej fillimit të këtij viti shkollor, a je ushtruar në klasë t’u thuash 
“JO” cigares, alkoolit ose drogave të ndaluara? 

□ Po 

□ Jo 

 



66. Që prej fillimit të këtij viti shkollor, a keni biseduar se pse pirja e 
duhanit, alkoolit dhe përdorimi i narkotikëve të ndaluar ndikon keq në 
shëndet? 

□ Po 

□ Jo 

 

67. Që prej fillimit të këtij viti shkollor, a keni biseduar se si t’i shmangni 
aktivitetet të cilat përfshijnë drogën dhe alkoolin? 

□ Po 

□ Jo 

 

Faleminderit për përgjigjet.  

Dorëzoja pyetësorin e plotësuar mësuesit ose mësueses. 



 

Pyetësori i kënaqshmërisë për nxënësit 

 

 
1. Sa të ka pëlqyer pjesëmarrja në këtë program? 

Më ka pëlqyer shumë Më ka pëlqyer 
As më ka pëlqyer, as nuk 

më ka pëlqyer 
Nuk më ka pëlqyer Nuk më ka pëlqyer fare 

     

 

2. A mund të thuash dy gjëra që të kanë pëlqyer më shumë lidhur me këtë program? 

1- _______________________________________________________ 

2- _______________________________________________________ 

 

 

3. A mund të thuash dy gjëra që nuk të kanë pëlqyer lidhur me këtë program? 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

  



 

4. Cila temë e programit të ka pëlqyer më shumë? (përzgjidh vetëm një) 

 
1 – Fillimi i periudhës adoleshente: rruga e adoleshencës 

 
 5 – Fuqizimi i marrëdhënieve familjare 

 2 – Ndërtojmë vetëbesimin dhe shprehitë e komunikimit   6 – Marrja e vendimeve të shëndetshme 

 
3 – Drejtimi i emocioneve në mënyra pozitive 

 
 7 – Të vendosim objektiva për jetë të shëndetshme 

 4 – Përmirësimi i marrëdhënieve me moshatarët   8 - Përmbyllje: të zhvillosh potencialin 

  

 

5. Cilat tema të programit të kanë pëlqyer më pak? 

 
1 - Fillimi i periudhës adoleshente: rruga e adoleshencës 

  
5 - Fuqizimi i marrëdhënieve familjare 

 2 – Ndërtojmë vetëbesimin dhe shprehitë e komunikimit   6 – Marrja e vendimeve të shëndetshme 

 
3 - Drejtimi i emocioneve në mënyra pozitive 

  
7 - Të vendosim objektiva për jetë të shëndetshme 

 4 - Përmirësimi i marrëdhënieve me moshatarët   8 - Përmbyllje: të zhvillosh potencialin 

 

 

 

  



6. A mendon se ky program të ka ndihmuar t’u japësh përgjigje pyetjeve që kishe për veten dhe për zgjedhjet që bën? 

Shumë Po As kështu, as ashtu Jo Aspak Nuk e di 
      

  
7. A mendon se ky program ta ka ndryshuar mënyrën si e sheh veten? 

Shumë Po As kështu, as ashtu Jo Aspak Nuk e di 
      

 
8. Pas pjesëmarrjes në këtë program, a di tani më shumë për pasojat e përdorimit të cigareve, pijeve alkoolike dhe drogave të 

tjera?  

Shumë Po As kështu, as ashtu Jo Aspak Nuk e di 
      

 
9. A mendon se ky program e ka përmirësuar në përgjithësi marrëdhënien që ke me shokët e klasës? 

Shumë Po As kështu, as ashtu Jo Aspak Nuk e di 
      

 
10. A mendon se ky program e ka përmirësuar në përgjithësi marrëdhënien që ke me mësuesit? 

Shumë Po As kështu, as ashtu Jo Aspak Nuk e di 
      

 
11. A dëshiron të kesh një program si ky në vitet e ardhshme të shkollës?   

Po Jo 
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