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MIRËNJOHJE 

 

HISTORIA E KURRIKULIMIT: 

Pomoc Deci, Partnere per Femijet dhe Aflatoun International, financuar nga Erasmus+ 

në kuadër të projektit Fuqizimi i vajzave për të Qënë Fnanciarisht dhe Shoqërisht të 

Fuqishme – GIRLACT, kanë zhvilluar nje kurrikul trajnimi, Programin Aflateen+ për 

Vajzat në Shqipëri dhe Serbi. Ky publikim është një kurrikulim i kontekstualizuar për 

t’u fokusuar në nevojat e të rinjve ne Shqipëri dhe Serbi, duke patur një fokus të 

vecantë në gjithpërfshirjen gjinore.  Qëllimi i projektit është të kuptojë interesat dhe 

interest e brendshme të nxënësve/të rinjve duke identifikuar pikat e forta te individëve, 

përmirësimin e aftësive financiare dhe mundësitë për punësim. Ky projekt ka si qëllim 

që të krijojë fuqizim ekonomik duke rritur pjesëmarrjen e të rinjve nga Serbia dhe 

Shqiperia në tregun e punësimit. Ky program synon që të ndihmojë në arritjen e këtij 

qëllimi në rajon.  

 

Ky material është zhvilluar bazuar në vlerësimin mungesës së identifikuar nga partnerët 

aplikues në Serbi dhe Shqipëri dhe në konsultim me zhvilluesin e kurrikulës. I gjithe 

material i përfshirë në manual, është zhvilluar duke përfshirë partnerë të cilët kane 

ekpertizë në pedagogji dhe zhvillimin e kurrikulave, si dhe ekspertizë teknike tematike 

në fushat e fokusit. 

 

©2019 Aflateen+ Program për Vajzat në Serbi dhe Shqipëri 

 

Konsulenti Kurrikulës: Dorottya Zalay 

Editimi: Theresa Salzer 
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Falenderime të vecanta: Partnerë për Fëmijët dhe 

Pomoc deci 

 
  

 

 

Disclaimer: 

 

Mbështetja e Bashkimit Evropian në publikimin e këtij manuali jo domosdoshmërisht 

reflekton pikëpamjet e autorit dhe Komisioni Evropian nuk është përgjegjës për 

përdorimin e informacionit apo permbajtjen e këtij manuali. 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 

 

 HYRJE 

 

Mirë se erdhët tek Aflateen + për Vajzat në Serbi dhe Shqipëri, kurrikul e cila bazohet në Aflateen + 

Aftësitë për Jetën dhe Edukimin Financiar përmes Perspektivës Gjinore, kurrikula më e fundit nga 

Sekretariati Aflatoun, i krijuar në përgjigje të nevojës dërrmuese për materiale që i aftëson të rinjtë të 

sigurojnë të ardhmen dhe të kontribuojnë në prosperitetin shoqëror dhe ekonomik. 

 

Projekti "Fuqizimi i Vajzave për të Qënë Aktorë të Fortë Shoqërisht dhe Financiarisht - GIRLACT", 

i mbështetur nga Programi Erasmus + i Bashkimit Evropian synon të prezantojë dhe të rrisë një 

model inovativ të të mësuarit bazuar në shkëmbimet midis programit (Holanda dhe Belgjika) dhe 

vendeve partnere (Serbi dhe Shqipëri), nxitja e mobilitetit dhe bashkëpunimi ndërmjet OShC-ve të të 

rinjve dhe ofruesve të arsimit jo-formal. Kjo do të arrihet përmes pilotimit të një Programi të ri 

Aflateen + për Vajzat në Serbi dhe Shqipëri, i zhvilluar nga Aflatoun duke ndarë përvojën në 

mobilizimin dhe fuqizimin e të rinjve për t'u bërë edukatore bashkëmoshatare, duke forcuar kështu 

edukimin joformal në vendet partnere. 

 

Arsimi që synon nxitjen e barazisë gjinore duhet të tregojë jo vetëm gabimin themelor moral të 

diskriminimit gjinor por gjithashtu papajtueshmërinë e tij me një qasje të bazuar në të drejtat. Ai 

duhet të ilustrojë shkallën në të cilën normat gjinore kufizojnë dhe dëmtojnë jetën e të rinjve. 

Gjithashtu duhet të përfshijë mesazhin se diskriminimi gjinor është thellësisht kundërproduktiv ndaj 

zhvillimit ekonomik të një shoqërie. Arsimi, si gjithmonë, ofron çelësin për reformimin e normave 

shoqërore dhe ekonomike dhe për zgjerimin e horizonteve të fëmijëve dhe të rinjve që kërkojmë të 

ndihmojmë. 

 

Qëllimi i projektit është të ndihmojë në kapjen e interesave dhe motivimin e brendshëm të nxënësve 

dhe/ose të rinjve, duke identifikuar pikat e forta personale dhe aftësitë specifike që ata mund të kenë 

apo duhet të zhvillojnë. Ky projekt synon të krijojë perspektiva më të mira të punësimit për rininë, 

duke rritur ndërgjegjësimin e tyre për pabarazinë gjinore, mirëqenien emocionale dhe kuptimin 

financiar në shoqërinë serbe dhe shqiptare. 

 

Kurrikula ka për qëllim përshtatjen me rrethanat lokale dhe vjen me një manual trajnimi shoqërues 

dhe mjete për monitorim dhe vlerësim. Ky udhëzues paraqet pjesëmarrësit me lojëra dhe ushtrime që 

ofrojnë një qasje kreative shë të mësuar aktiv. Pjesëmarrësit do të përfitojnë më së shumti nga ky 

manual nëse gjejnë kënaqësi. Ne besojmë se ata do dhe shpresojmë që ju të bëni edhe ju. 

 

Fat të mbarë, 

Skuadra Aflatoun 
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                   KËSHILLA PËR LEHTËSUESIN 

 

MIRËSERDHËT!  

Mirëserdhët në Aflateen+ për Vajzat në Serbi dhe Shqipëri. Ky program ka si qëllim që të fuqizojë të 

rinjtë për të ndërmare veprime pozitive në lidhe me arsimin e tyre, shëndetin dhe mirëqënien 

ekonomike. Ne shpresojmë që ky manual t’u japë mundësinë atyre që të zhvillojnë vetë-besimin, të 

mabjnë shëndet të mirë, të përitojnë aftësi të mira financiare, të zhvillojnë aftësi sipërmarrëse dhe të 

përmirësojnë mundësitë për të ardhmen e tyre. 

Ky program do të konsiderohet i suksesshëm nëse pas zbatimit të tij, të rinjtë do të jenë më të aftë të 

për të përmbushur potencialin e tyre dhe të veprojnë si agjentë ndryshimi në komunitetet e tyre. 

Gjithashtu, ne shpresojmë që ky manual do t’ju marrë në një udhëtim i cili do të jetë stimulus dhe 

shpërblyes, dhe i cili do t’ju ndihmojë të zhvilloheni si lehtësues.   

 

KUSH JANË ANTËARËT E KËTIJ GRUPI?  

Kjo kurrikël është për të rinjtë e moshës 15+. Përvojat e partnerëve tanë në të gjithë botën n’a kanë 

mësuar se kjo kurrikul do të zbatohet në kontëskte të ndryshme. Për këtë arsye ne jemi përpjekur që 

të zhvillojmë një material i cili është relevant dhe i aplikueshëm për pjesmarrësit e këtij grupi në 

edukimin formal dhe jo-formal. Ju mund t’a gjeni veten pjesë të grupeve të nxënësve të cilët mund të 

kenë nivele të ndryshmë të aftësive numerike dhe letrare. 

 

JU, LEHTËSUESI  

Ne duam që ju të përfitoni nga pjesmarrja në këtë program njësoj si të rinjtë e këtij grupi.  Suksesi i 

Aflateen+ varet shumë nga ju dhe shpresojmë që duke marrë pjesë në program, ju do të zhvilloni 

mënyra të reja për të zhvilluar aftësitë tuaja si lehtësues. Për këtë arsye ne kemi zhvilluar një manual 

trajnimi dhe ëorkshop i cili do të shoqërojë këtë kurrikul. Shpresojmë që kur ju të filloni me 

përdorimin e këtij programi, do të keni përfunduar një seminar trajnues intensiv. Në këtë seminar 

shpresojmë që ju të jeni familjarizuar me shumë nga metodat e përdorura në këtë manual dhe me 

strukturën e përgjithshme të programit. Shpresojmë se seminari ju ka ndihmuar të përfitoni 

maksimumin nga kjo kurrikulë dhe të keni mësuar aftësi të reja në mënyrë që pjesëmarrësit të 

mësojnë në mënyrë efektive. Gjithashtu, ne shpresojmë që workshopi t’ju ndihmon të gjeni kënaqësi 

në punën tuaj. Nëse nuk keni patur mundësi të merrni pjesë në një workshop të tillë, ju lutemi 

kontaktoni Sekretariatin Aflatoun se si mund të merrni pjesë në një nga workshopet.  

 

ZHVILLIMI PROFESIONAL NË VAZHDIMËSI 

Ndërkohë që ne i kushtojmë vëmendje të rëndësisshme ëorkshopeve, ne duam që marrëdhëniet tona 

me ju të vazhdojnë. Për këtë arsye, ne jemi të ndërgjegjshëm për nevojën për të ofruar trajnime 

plotësuese për t'ju ndihmuar të bëheni lehtësuesi më i mirë i mundshëm. Për këtë qëllim, ne kemi 

krijuar një platformë dixhitale për trajnime ripërtëritëse që mund t’a gjeni në: 

http://www.education.aflatoun.org/. 

Ky është një kurs multimedial i përbërë nga katërmbëdhjetë module një-orëshe duke përfshirë lexime 

të përzgjedhura, intervista audio dhe një sërë animacionesh mbi metodologjitë e mësimit aktiv. 

 

KUSH ËSHTË ROLI JUAJ SI LEHTËSUES?  

Sigurisht që në disa kultura roli i një lehtësuesi është i ndryshëm nga ai i një mësuesi. Nëse e 

përdorni këtë program mësimor në një mjedis formal arsimor, ju jeni të inkurajuar të punoni në 

mënyra që ndryshojnë nga konceptet tradicionale të mësimdhënies. Ne shpresojmë që ju të gjeni një 

përvojë pozitive. 24 sesionet në këtë kurrikul janë zhvilluar duke patur në qëndër fëmijën dhe 

pjesmarrjen e tyre dhe karakterizohet një sërë metodash aktive të të mësuarit. Ne shpresojmë që ju të 

http://www.education.aflatoun.org/
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ndiheni të inkurajuar që të zbatoni këtë metodologji edhe në lëndë tjera që mësoni, ose me grupe të 

tjera ku jeni një lehtësues. 

  

NJË ATMOSFERË BESIMI, SIGURIE, GJITHËPËRFSHIRJE DHE PJESMARRJE  

Në mnëyrë që pjesëmarrësit të mësojnë mirë ose të zhvillojnë aftësitë dhe qëndrimet e nevojshme për 

t'u bërë sipërmarrës dhe agjentë të suksesshëm të ndryshimit, është e nevojshme që të formojnë një 

identitet të fortë grupi. Nëse ata nuk ndjehen të sigurtë në grupin e tyre, nuk do të flasin hapur për 

tema të ndjeshme apo të shprehin mendimin e tyre. Ata kanë nevojë që aktivitetet e kësaj kurrikule, 

të udhëhiqen nga rregulla dhe norma të ndryshme nga ata që mund të kujtojnë / dinë nga shkolla. Me 

fjalë të tjera, ne duhet t'u japim atyre kohë për të përshtatur/ndryshuar supozimet e tyre. Ne duhet të 

fillojmë punën tonë me pjesëmarrësit duke u treguar atyre se ky program nuk është vetëm mbi ata, 

por është për ta. Kjo do të thotë se procesi kërkon që ata të reflektojnë mbi përvojat e tyre dhe t'i 

ndajnë ato. 

 

Sekretariati Aflatoun ka privilegjin të veprojë si një qendër i një rrjeti global prej 150 organizatash 

partnere duke përdorur një shumëllojshmëri të kurrikulave të ndryshme për të ndihmuar pothuajse 

katër milionë fëmijë dhe të rinj. Për këtë arsye, ne përfitojmë nga sugjerimet dhe vlerësimeve te 

vazhdueshme të trajnerëve, mësuesve dhe lehtësuesve të cilët po zbatojnë drejtpërdrejt programin. 

Ne ofrojmë më poshtë një përmbledhje të disa këshillave që na kanë kaluar. 

 

MBAJENI NË NIVEL LOKAL!  

● Përdor një gjuhë të thjeshtë sa më shumë të mundesh; kjo nënkupton përdorimin e gjuhës së 

atij vëndi nëse është e nevojshme.  

● Inkurajo pjesëmarrësitt t’u përgjigjen pyetjeve dhe të përmbledhin pikatt e tyre gjatë 

leksioneve, duke përdorur termat e dialektit të tyre.  

● Përdorni shembuj të jetës së përditshme dhe raste lokale për të shpjeguar këndvështrimet 

tuaja.  

 

KRIJIMI I NJË MJEDISI TË MIRË PUNE 

● Sigurohuni që atmosfera e të mësuarit të jetë e një respekti reciprok, besimi dhe argëtimi. 

Vendosja e disa rregullave bazë gjatë leksionit të parë me pjesëmarrësit, duke adresuar, për 

shembull, menaxhimin e kohës, përpikmërinë, përdorimin e aparateve celularë dhe rregullat e 

punës në grup ndihmon.   

● Mësoni emrat e pjesëmarrësve sa më shpejt të jetë e mundur. Do të jetë më e lehtë të 

menaxhoni vëmendjen individuale por edhe atë në grup gjatë leksioneve.  

● Disa nga rregullat në këtë program mund të jenë tema te ndjeshme për disa nga pjesëmarrësit. 

Tregoni respect ndaj privatësisë dhe gjeni mënyrat e duhura për të adresuar dhunën ndaj 

grave në komunitetin tuaj nëse qëllon një rast i tillë. Kjo për shembull, mund të jetë 

nëpërmjet punonjësitt shëndetësor të komunitetit, kishës ose shërbimeve të mundshme 

sociale. Sigurohuni që gjithmonë të flisni fillimisht me pjesëmarrësitt dhe të merrni miratimin 

e tyre, më pas mundësishtt të flisni me prindrit/ kujdestarët para se të ndërmerrni ndonjë 

veprim.  

● Kini durim! Pësërisni cdo informacion nëse pjesënmarrësitt nuk e kuptojnë dhe jinni të 

përgatitur të ndryshoni qasjen e trajnimit nëse ajo që po bëni nuk po funksionon.  

● Kërkoni reagim konstant pas cdo leksioni, për të kuptuar cfarë aktivitetesh pëlqejnë më 

shumë pjesëmarrësit, cfarë teknikash trajnimi kuptojnë më shpejt dhe cfarë do donin më tepër 

nga leksionet e ardhshme.  

 

SHFRYTËZIMI MË I MIRË I KËTIJ PROGRAMI TRAJNIMI 

Ne shpresojmë që ju t’a shikoni këtë program trajnimi si burim primar për t’ju ndihmuar të trajnoni 
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pjesëmarrësit e rinj me leksionet e përshtatshme. Ky program eshte standard dhe nëse përmbajtja po 

trajtohet diku tjetër ose me mjete të tjera, ju lutemi të ndiheni të lirë të eleminoni leksione që sjanë të 

përshtatshme për grupin. Ju lutemi të ndiheni gjithashtu të lirë të përshtatni materiale sipas gjykimit 

tuaj. Ne e kuptojmë që, për shembull, kohët e seancave mund ttë mos jenë gjihtmonë te mundhsme 

ose të përshtatshme dhe juve mund t’ju duhet të shtoni një leksion ekstra me pjesëmarrësit për te 

mbuluar të gjitha temat. Ju mund të doni të thjeshtoni leksionet, ose ti përshtatni atta për grupe të pa-

informuar , ose të përdorni materialet ekstra që keni. Ju jeni ekspert dhe ju do dini si ta shfryttëzoni 

në maksimum këtë burim. 

 

 

Ky program përfshin 24 sesione të cilat janë të ndara në 6 seksione si më poshtë; 

Pjesa 1: Unë, Bota Ime 

Pjesa 2: Të Drejtat e Mia, Idetë e Mia 

Pjesa 3: Trupi im, Zgjedhjet e Mia 

Pjesa 4: Paratë e mia, Planet e Mia 

Pjesa 5: Kompania Ime 

Pjesa 6: Reflektime dhe Hapat e Ardhshme 

 

Pavarësisht si i përshtatni materialet, ne besojmë që ju dhe pjesëmarrësit tuaj do të përfitoni 

maksimumin nga këto leksione nëse ato shpjegohen sipas udhëzimit të programit. Pjesa1: Une, Bota 

Ime, i pajis pjesëmarrëstit me ushtrime që do të shërbejnë për të zhvilluar ndjesinë e sigurisë dhe 

vetëbesimit dhe nëse duan të krijojnë një grup produktiv. Suksesi i sesioneve që vijnë më vonë, varet 

nga shtrimi i themeleve të besimit dhe vetëbesimit. Në mënyrë të ngjashme eshte llogjika dhe 

struktura e leksoneve të mëvonshme te Pjesës 5: Sipërmarrja ime dhe ndryshimi i rrjedhës së 

leksioneve mund të shkaktojë konfuzion mes pjesëmarrësve. 

 

NDJESHMËRIA MBI MËSIMET NË LIDHJE ME SHËNDETIN RIPRODHUES & TË 

DREJTAT DHE GJININË  

Ne kemi krijuar këtë manual duke u fokusuar në nevojat e të rinjve të Serbisë dhe Shqipërisë. 

Aflatoun gjithmonë inkurajon partnerët zbatues për të përshtatur materialet në mënyrë që ata të 

përshtaten me kontekste kulturore lokale ose me kufizime kohore. Ne besojmë se një nga arsyet 

kryesore për rritjen dhe suksesin e programit ka qenë autonomia që partnerët kanë në vendosjen e 

mënyrës së modifikimit të materialeve në mënyrë që ata të punojnë në mjedise të ndryshme. 

Mençuria e përshtatjes së materialeve në këtë mënyrë është veçanërisht e rëndësishme për ato seanca 

që kanë të bëjnë me shëndetin riprodhues dhe të drejtat.  

 

PUNA NE TERREN ME AKTORËT 

Natyrisht, ndryshimi i të mësuarit dhe sjelljes nuk përcaktohen thjesht nga bashkëveprimi ndërmjet 

lehtësuesit dhe nxënësit. Një mjedis më i gjerë mësimi, përfshin shtëpinë dhe komunitetin, 

udhëheqësit fetarë dhe të tjerë aktorë që ndikojnë në jetën tonë. Nëse duam që ky mjedis të ushqejë 

dhe të mbështesë përpjekjet tona ne duhet të lehtësojojmë kuptueshmërinë e pjesmarrësve të rinj dhe 

komunitetit më të gjerë, në lidhje me shëndetin, lumturinë dhe sigurinë financiare. 

Organizatat partnere që tashmë zbatojnë programe të tjera Aflatoun vazhdimisht rekomandojnë 

mbajtjen e takimeve me aktorë të interesuar para fillimit të punës. Prindërit duhet të jenë të përgatitur 

për atë që fëmijët e tyre do të mësojnë, veçanërisht kur bëhet fjalë për tema të ndjeshme si shendeti 

riprodhues dhe të drejtat. Ju gjithashtu mund të dëshironi të flisni paraprakisht se djemtë dhe vajzat 

do të marrin mësime që i inkurajojnë ata të sfidojnë normat e dëmshme gjinore në interes të 

promovimit të shoqërive më të drejta dhe të barabarta. Mbështetja nga udhëheqësit e komunitetit dhe 

palët e tjera të interesit, rrit suksesin e punës tuaj. 
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NDJESHMËRIA ME PJESËMARRËSIT 

Disa seanca mund të kërkojnë grupe të njëjta të seksit ose grupe ndarëse sipas gjinisë nëse 

pjesëmarrësit duhet të ndihen rehat në diskutime. Ju mund të dëshironi të njoftoni pjesëmarrësit 

paraprakisht kur janë planifikuar seancat që kanë të bëjnë me lëndë potencialisht të ndjeshme. Ju do 

të shihni se Seksioni 2: Të Drejtat e Mia, Idetë e mia kanë disa mësime që eksplorojnë normat 

gjinore dhe i sfidojnë ato ku janë të dëmshme. Ne besojmë fuqishëm në domosdoshmërinë e djemve 

që marrin pjesë në këto mësime. Ndryshimi i qëndrueshëm në drejtim të promovimit të normave më 

të drejta dhe më të shëndetshme gjinore nuk do të jetë e mundur pa pjesëmarrjen e tyre. 

 

BALLAFAQIMI ME PROBLEMET E ABUZIMIT 

Krijimi i një ambienti besimi dhe konfidencialiteti është me rëndësi të madhe nëse dëshironi që 

pjesëmarrësit të marrin pjesë në diskutimet rreth çështjeve personale. Duhet të keni kujdes të veçantë 

kur adresoni dhe lehtësoni mësime apo sesionet që adresojnë drejtpërdrejt dhunën seksuale dhe 

gjinore. Para se të lehtësoni këto mësime pyesni veten se çfarë do të bëni ju nëse kuptoni (ose 

dyshoni) se një pjesëmarrës në grupin tuaj është viktimë e një dhune të tillë. Ju duhet të dini 

paraprakisht se çfarë institucioni duhet ta referoni çështjen. Siç u përmend më lart, kjo mund të 

trajtohet nëpërmjet një punonjësi shëndetësor, kishës, apo shërbimeve sociale ose autoriteteve 

përkatëse. Sigurohuni që gjithmonë të flisni me pjesëmarrësin më parë dhe merrni pëlqimin e tyre, 

dhe ndoshta flisni me prindërit / kujdestarët para se të ndërmerrni ndonjë veprim. 
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SI TA PËRDORNI KËTË MANUAL? 

 

KJO KURRIKUL ËSHTË E NDARË NË 6 SEKSIONE: 

 

Sesioni 1: Unë, Bota Ime.  

Sesioni 2: Të Drejtat e Mia, Idetë e Mia.  

Sesioni 3: Trupi Im, Zgjedhjet e Mia.  

Sesioni 4: Paratë e Mia, Planet e Mia.  

Sesioni 5: Sipërmarrja Ime.  

Sesioni 6: Refleksione dhe Hapat për të Ardhmen.  

 

Seksionet janë ndarë në 24 sesione. Cdo sesion përbëhet nga 2 deri në 6 sesione. 

 

Çdo sesion përmban një pasqyrë të rezultateve, objektivave, materialeve, metodologjisë, fjalëve kyçe 

dhe kohëzgjatjes së aktivitetit. Ju gjithashtu do të gjeni informacione shtesë për lehtësuesin nëse dhe 

kur është e nevojshme. 

 

Ekzistojnë tri lloje të ndryshme aktivitetesh në secilën sesion, të cilat përfaqësohen nga një ikonë: 

Filloni,  Reflektoni. Sipas ikonës, ekziston një vlerësim i kohëzgjatjes së aktivitetit. 

Pas përshkrimit të detyrave ju do të gjeni fletëpalosje të cilat përfshijnë materiale për aktivitetet ose 

materiale të tjera shtesë që do t'u jepen pjesëmarrësve.

 
 

SEKSION NJW: VETJA IME, BOTA IME  
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Kush jam unë? Kush dua të bëhem? 
 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Në këtë mësim, pjesëmarrësit inkurajohen të vlerësojnë unicitetin e tyre dhe të kuptojnë se jeta e tyre 

është e denjë për t'u festuar. Adoleshenca është një fazë sfiduese në jetën e secilit. Ne ndryshojmë 

nga fëmijët në të rriturit e rinj, edhe pse nuk jemi mjaft të sigurt se çfarë do të thotë kjo. Emocione të 

forta lëshohen si pasojë e tensioneve të ndryshme në jetën tonë dhe kërkimit tonë për përgjigje. Ky 

mësim i ndihmon pjesëmarrësit të reflektojnë mbi ngjarjet e ndryshme dhe njerëzit që kanë ndikuar 

në to. Ata do të kenë mundësinë për të identifikuar pikat e forta të tyre, për të pranuar se kush janë 

dhe për të menduar për personin që ata duan të bëhen. 

 

 

METODOLOGJIA 

 

• Fillimi: Lojë Teatri (Makina) 

• Mësoni: Vizatim; Ushtrimi i tregimit (Pema e Jetës) 

• Reflekto: Ushtrimi i Dramës 

 

FJALË KYCE 

• Përparësitë 

• Ndikimet 

• Shpresat 

 

KOHËZGJATJA  

120 minuta 

 

                 OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Vlerësoni pasurinë e atributeve që ata posedojnë dhe të 

cilat mund t'i ndihmojnë në përcaktimin e të ardhmes së tyre. 

 

 
 
 

  SESIONI NJW: 
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• Emëroni dhe përshkruani të paktën dy nga pikat e forta. 

• Emëroni dhe përshkruani të paktën tre ngjarje të rëndësishme dhe / ose 

persona që kanë ndikuar në identitetin e tyre. 

• Përshkruani personin që duan të jenë në pesë vjet 

 

 

MATERIALET E NEVOJSHME  

 

● Një fletë letre dhe tabelë me letër fluturimi për secilin pjesëmarrës 

● Një kopje të Pema e Jetës, e gatshme për t'u përdorur si një model 

● Një top, ose letër të mbështjellë 

 

 

SHËNIME PËRGATITORE 

● Pema e Jetës (në aktivitetin e Mësimit) është një ushtrim i gjatë. Suksesi i saj 

varet nga pjesëmarrësit që ndihen të sigurt për të ndarë informacioni 

personal. Meqë ky mësim është çelësi për formimin e suksesshëm të ekipit, 

ne kemi dhënë dy orë për zbatimin e tij. Nëse nuk jeni në gjendje të 

organizoni këtë, mund të dëshironi të merrni në konsideratë bërjen e këtij 

aktiviteti gjatë dy mësimeve. 

● Është e mundur që pjesëmarrësit nuk kanë patur përvojë paraprake ku flasin 

për veten e tyre, veçanërisht në një mënyrë pozitive dhe festive. Së pari, ata 

duhet t’ju shohin ju që të demonstroni aktivitetin. Për shkak të kohës që 

merr ky aktivitet, mund të keni nevojë të ndani pjesëmarrësit në të paktën dy 

grupe më të vogla. 

 

 

FILLONI 

Makina (15 Minuta) 

1. Filloni me një lojë e cila identifikon pikat e forta individuale. Kjo lojë kërkon që 

secili pjesëmarrës të bëjë një tingull ose gjest. Tregoni atyre se loja quhet 

Makina. 

2. Kërkojini grupit të mendojë për një makinë të madhe - si një motor traktor - me 

shumë pjesë të ndryshme. Secila pjesë bën një lëvizje dhe tingull tjetër. Tregoni 

grupit se sëbashku do të bëni një makinë të tillë. 

3. Formoni një rreth të gjerë. Një person hyn në mes të rrethit dhe fillon të bëjë një 

lëvizje të përsëritur. Pas pesë sekondave, personi tjetër hyn dhe shton një 

zë/tingull dhe lëvizje të ndryshme. Vazhdoni më të njëtin ritëm duke ftuar cdo 

person në në intervale prej pesë sekondash derisa të gjithë të jenë pjesë e 

makinës, duke përsëritur tingujt dhe ritmet e tyre individuale. 

4. Kërkojuni pjesëmarrësve të reflektojnë për  këtë lojë. Çfarë mund të tregojë për 

forcat tona individuale dhe përpjekjet tona në grup? 

5. Sugjerojuni atyre që pikat e forta janë cilësime pozitive që bëjnë atë që në jemi. 
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Ato janë cilësitë që na ndihmojnë të kalojmë nëpër të gjitha ngjarjet pozitive dhe 

negative në jetën tonë për t'u bërë njerëzit që jemi sot. Tregoni se të gjithë kanë 

pika të forta. 

 

Sugjerimet e Lehtësuesit 

Është shumë e rëndësishme që njerëzit të presin pesë sekonda përpara se të të 

fillojnë të bëjnë një tingull apo lëvizje. Kjo u jep atyre kohë të mendojnë për një 

tingull dhe veprim që kontraston ose plotëson personin e mëparshëm. Është 

gjithashtu shumë e rëndësishme të punohet rreth rrethit në një drejtim. Nëse nuk e 

bëni këtë, të gjithë do të nxitojnë në mes në të njëjtën kohë. Loja është më e 

këndshme kur Makina është ndërtuar me kujdes. Është gjithashtu e rëndësishme që 

të gjithë të mbajnë një nivel toni zëri. Gjithkush duhet të jetë në gjendje të shohë 

dhe të dëgjojë të gjithë të tjerët. 

 

 

MËSONI 

BISEDË NXEMJE (10 MINUTA)  

1. Mblidhni pjesëmarrësit në një rreth për një bisedë. 

2. Kërkojini pjesëmarrësve të tregojnë histori rreth vetes. Kur dhe pse? Si ndihet? Ose, 

pse jo? Çfarë na ndalon të tregojmë histori për veten tonë? Shpjegoni se sot ata do të 

fillojnë të tregojnë histori për veten dhe jetën e tyre. 

3. Mblidhni pjesëmarrësit mjaftueshëm afër në mënyrë që të shikojnë “Pemën e jetës” 

dhe ua shpjegoni. 

4.  

1. Pema e Jetës (45 minuta) 

2.  

1. Jepini secilit pjesëmarrës një fletë letre dhe marker, dhe kërkoni nga ata që të nxjerrin 

skicën e një peme. Sigurojini ata që nuk janë të sigurtë se nuk është një ushtrim arti 

dhe se pema do të përdoret vetëm si një bazë për tregimin e tyre. Jepini atyre pesë 

minuta. 

2. Rrënjët e pemës do të simbolizojnë ndikimet formuese të pjesëmarrësve. Jepini atyre 

pesë minuta për të shkruar se nga vijnë dhe të gjithë faktorët që ndihmuan për t'i 

formuar ato ose për t'i bërë ata që janë sot. Kërkojuni atyre të mendojnë për atë që i ka 

formësuar deri më tani, për shembull: 

• Nga vijnë nga: rrethi, vendlindja etj. 

• Kultura e tyre: gjuha, feja etj. 

• Organizatat të cilave ata i përkasin. 

4. Tjetra, drejtojeni vëmendjen e tyre në tokë në rrënjët e pemës. Kjo paraqet rutinat dhe 

sjelljet e tyre. Jepini atyre pesë minuta për të shkruar gjërat që ata zgjedhin të bëjnë 

cdo javë (jo gjërat që janë të detyruar të bëjnë). Mos bëni asnjë kufizim në përgjigjet e 
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tyre, por nxisni ata që të thonë të paktën një gjë që ka të bëjë me fitimin e të 

ardhurave. 

5. Më pas jepni pjesëmarrësve pesë minuta për të shkruar të gjitha talentet dhe aftësitë e 

tyre në trung. Ecni përreth dhe i inkurajoni ata që të jenë të hapur. Sigurohuni që ata 

gjithashtu mund të shkruajnë gjërat që ata mendojnë se mund të jenë të mirë nëse i 

jepet kohë për t'u zhvilluar. 

6. Më pas, kërkojini pjesëmarrësve të marrin pesë minuta për të shkruar të gjitha 

aspiratat e tyre në degë: shpresat, ëndrrat dhe dëshirat e tyre. Këto mund të jenë 

personale, komunale, ose për të gjithë njerëzimin. Inkurajoni ata që të jenë 

imagjinative dhe optimiste. Ata mund të mendojnë si për periudhën afatgjatë ashtu 

edhe për periudhën afatshkurtër. Kërkojuni që t'i kushtojnë së paku një dege 

shpresave, ëndrrave dhe dëshirave që lidhen me aftësinë e tyre për të ardhmen për të 

filluar një sipermarrje ose përndryshe të gjenerojnë të ardhura dhe të fitojnë jetesën. 

7. Pastaj pjesëmarrësit të shkruajnë në fletë emrat e njerëzve që janë mbështetësit e tyre 

dhe aleatët, të cilët janë të rëndësishëm për ta në një mënyrë pozitive. Këta mund të 

jenë miq, familjarë etj. Nxitini ata që t'i kushtojnë një fletë dikujt që mund të jetë në 

gjendje t'i ndihmojë për të filluar një sipërmarrje që mund t'u ofrojnë këshilla të 

dobishme. Jepuni pesë minuta kohë për këtë. 

 

Së fundi, kërkoni pjesëmarrësve që të marrin pesë minuta për të shkruar mbi frutat të 

gjitha forcat e tyre të brendshme që mund t'i ndihmojnë ata të kenë sukses në jetën, qoftë 

shoqërisht apo ekonomikisht. Jepni disa shembuj nëse pjesëmarrësit po e kanë të vështirë, 

p.sh. guximi, bujaria, mirësia, puna, etj. 

3.  

4. Ndani (25 minuta) 

 

1. Inkurajoni secilin pjesëmarrës të dalë të tregojë historinë e tyre duke përdorur Pemën 

e Jetës së tyre. 

2. Nëse grupi është i madh dhe ka dy lehtësues, mund të jetë më efikase për të punuar në 

dy grupe. 

 

REFLEKTONI 

Unë në tre mosha të ndryshme (25 minuta) 

1. Shpjegoni pjesëmarrësve se ata do të luajnë një rol, duke luajtur veten në të kaluarën, 

të tashmen dhe të ardhmen. 

2. Vendosni tre karrige përpara grupit dhe shpjegoni se secila përfaqëson një periudhë në 

jetën e tyre. 

3. Tregoni atyre: "Karrigia e parë përfaqëson se kush jeni pesë vjet më parë, e dyta 

përfaqëson personin që jeni sot dhe i treti përfaqëson personin që shpreson të jetë pesë 

vjet në të ardhmen." Nëse nuk ka karrige, thjesht vendosni tre shënues (si psh. gurë) 

në një rresht në tokë për të simbolizuar çdo fazë. 

4. Kërkojini një pjesëmarrësi të dalë dhe të ulet në karrigen e parë. Kërkojuni atyre të 

flasin për jo më shumë se një minutë në lidhje me jetën e tyre pesë vjet më parë, duke 
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theksuar gjërat që u pëlqenin të bënin dhe ishin të mira. Pastaj kërkoni që ata të 

kalojnë në karrigen e dytë duke bërë të njëjtën gjë për momentin: duke shpjeguar atë 

që atij/asaj i pëlqejnë këto ditë dhe atë që aktualisht e bëjnë mirë. Në karrigen e tretë, 

kërkoni nga që të përshkruajnë personin që shpresojnë të jenë për pesë vjet, duke 

theksuar aftësitë dhe / ose arritjet që do të kishin fituar në mënyrë ideale në atë kohë. 

5. Nëse jeni duke punuar me një grup të madh, ndani pjesëmarrësit në grupe më të vogla 

për këtë ushtrim. Bëni më të mirën tuaj për të monitoruar dhe vëzhguar. 

6. Kur të gjithë pjesëmarrësit janë ulur në karrige, kërkojini atyre që të formojnë një 

rreth të madh dhe secili person të tregojë të paktën një hap konkret që ata duhet të 

ndërmarrin për të arritur atë që përmendën në 'karrigen' e tretë në lojën e mëparshme. 

Për shembull, nëse dikush do të thoshte në karrigen e tretë: "Për pesë vjet do të doja të 

kisha një pasticeri të suksesshme", tani mund të thonë: "Do të filloj të kursej para!" 

Nëse një pjesëmarrës tjetër ka thënë në karrigen e tretë: dëshiroj të ndihmoj biznesin e 

nënës sime me kontabilitetin ", tani mund të thonë:" Do të kthehem në shkollë ". 
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QËLLIMET E MIA, ËNDRRAT E MIA  
 

REZULTATET E PRITSHME  

Adoleshenca është periudha kur kalojmë nga fëmijëria në moshë madhore, një tranzicion që nuk është 

gjithmonë i lehtë. Megjithatë, kjo mund të jetë një kohë emocionuese sepse ndiheni sikur jeni gati për të 

filluar “ jetën tuaj”, ndërsa ngadalë fitoni më shumë përgjegjësi dhe merrni më shumë vendime për të 

ardhmen. 

Edhe pse askush nuk pret që ne të planifikojmë çdo gjë në jetën tonë, ky sesion do të ndihmojë pjesëmarrësit 

të vendosin qëllimet dhe hapat e nevojshëm për të arritur këto qëllime. Gjithashtu do t'u lejojë atyre të 

përgatiten për modulet e ardhshme Aflateen + dhe i fton  ata të fillojnë të mendojnë për paratë, punën dhe 

sipërmarrjen. 

METODOLOGJIA  

● Filloni: Raste Studimi 

● Ajo që do të mësoni: Loja – Grupi Zgjidh Problemin 

● Reflektoni: Vendosja e Qëllimit 

 

FJALËT KYCE 

● Qëllim 

● Ëndërr 

● Plan 

 

 

KOHËZGJATJA  

90 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

● Përshkruani diferencën midis qëllimeve dhe ëndrrave  

● Identifikoni një qëllim realist dhe 3 hapa të realizueshëm që ju ndihmojnë të 

arrini qëllimin tuaj. 

 
 
 

SESIONI DYTW : 
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● Përshkruani se si paraja ndikon qëllimet e tyre përsa I përket kursimit, 

investimit apo marrjes hua.  

● Vendos një qëllim në lidhje me punën si përshembull gjetja e një pune, fillimi 

i një sipërmarrje ose vazhdimi I studimeve të mëtejshme.  

 

MATERIALET QË DUHEN 

 

● Zgjidhni aktivitete që lidhen me qëllimin tuaj 

● Krijo një tabelë - hartë për qëllimin tuaj në një flëtë flipcarti 

● Lapsa dhe letër 

 

SHËNIME PËRGATITORE 

 

1. Ju lutemi , ndihuni të lirë për të ndryshuar emrat e personazheve në dy rastet 

studimore në aktivitetin e Fillimit, ose për të shkruar raste të cilat janë më të 

përshtatshme për kontekstin tuaj. 

2. Për aktivitetin, Arrij Qëllimet e Tua (aktiviteti i Mësimit), do të duhet të 

përgatisni pesë aktivitete transituese para mësimit. Secili aktivitet përshkruan 

një aktivitet tjetër të grupit. Aktivitetet duhet të rriten në vështirësi. Mëposhtë 

janë disa aktivitete që mund të dëshironi të përdorni: 

• Organizoni veten tuaj sipas moshës, pa folur. 

• Bëni një listë të të gjitha shteteve / shteteve / qyteteve që keni vizituar. 

• Këndoni një këngë të plotë së bashku. 

• Bëni një aeroplan letre që mund të fluturojë të paktën pesë metra. 

• Leviz një copë letre nga një fund të dhomës në tjetrën pa përdorur duart, 

duke u siguruar që secili pjesëmarrës prek letrën të paktën një herë. 

• Aktiviteti i fundit, Hartëzimi i Qëllimit, kërkon që pjesëmarrësit të 

kopjojnë një tabelë me një nga shembujt e vizatuar në flipcart. Përgatitni 

tabelën tuaj paraprakisht, pasi ju duhet ta përdorni atë si një shembull. 

 

. 

 

FILLIMI 

CFARË DO TË BËNI? (15 MINUTA) 

Lexoni dy skenarët e mëposhtëm në klasë. Pas secilit, kërkoni pjesëmarrësve të ndajnë me 

ju këshillat që do t'i jepnin secilit person. 
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ARBENI 

 

Arbeni është një djalë 17 vjecar që ka si qëllim për tu bërë llogaritar. Ai shkon mirë 

me mësime por familja e tij nuk ka para mjaftueshëm dhe duan që Arbeni t’i ndihmojë 

familjen financiarisht duke gjetur një punë. Ai është shumë i fokusuar dhe i vendosur 

për të arritur qëllimin e tij.    

 

Blerina është një vajzë 16 vjecare që po kursen para për të bërë shkollën e 

infermjerisë. Një ditë mori vesh që xhahxhai i saj kishte ndërruar jetë dhe babai 

kërkon që ajo t’a ndihmoje me shpenzimet e ceremonies së funeralit. Blerina 

gjithmonë ka dashur që të bëhet infermjere por ajo e do shumë familjen e saj dhe do 

që ti ndihmojë ata. Cfarë duhet të bëjë ajo në këtë rast?  

 

 

1. Pyesni pjesmarrësit se cfarë do qe të arrijë secili prej personazheve, cfarë pengesash hasin 

ata dhe si mund ti tejkalojnë këto pengesa?  

 

MËSIMI  

 

LUFTO PËR QËLLIMET E TUA (60 minuta)  

1. Ndani pjesëmarrësit në grupe prej pesë apo gjashtë. 

2. Vendosni të pesë pjesët e aktivitetet Lufto për Qëllimet e Tua, në mënyrë të barabartë në 

dhomë, duke filluar nga më e lehta tek më e vështira. 

3. Kërkojini secilit pjesëmarrës të thonë një qëllim që ata kanë për të ardhmen. 

4. Kërkojini të imagjinojnë se arritja në fund të dhomës përfaqëson arritjen e synimeve të tyre. 

Për të arritur qëllimet e tyre, ata do të kryejnë një sërë aktivitetesh që duhet të përfundojnë 

para se të mund të lëvizin përpara. 

5. Përzgjidhni një pjesëmarrës për të lexuar secilin aktivitet në grup. 

6. Inkurajoni pjesëmarrësit të punojnë së bashku si një ekip dhe të jenë krijues në kryerjen e 

aktiviteteve. Sigurohuni që të gjithë pjesëmarrësit të jenë të përfshirë dhe që çdo veprimtari të 

realizohet plotësisht para se të kalojnë në tjetrën. 

7. Në fund, diskutoni pengesat  me të cilat pjesëmarrësit u ballafaquan për arritjen e qëllimeve 

të tyre në lojë dhe se si ata i trajtuan këto pengesa. 

8. Pyetjet e mëposhtme mund të përdoren si udhërrëfyes për të nisur një diskutim: 

• Cili është ndryshimi midis një qëllimi dhe një ëndrre? Pse është e rëndësishme të kesh 

të dyja ? 

• Cilat janë disa pengesa që mund të hasni në arritjen e synimeve tuaja? Cfarë do të 

bëni për këto pengesa? 

• A kanë nevojë njerëzit për të arritur qëllimet e tyre? Pse po ose pse jo? 

• Kush janë njerëzit që mund t'ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja? Kush janë njerëzit 

që mund t'ju pengojnë të arrini qëllimet tuaja? 
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REFLEKTONI (15 minuta) 

1. Jepini secilit pjesëmarrës një fletë letre dhe laps. 

2. Tregoni pjesëmarrësve vizatimin tuaj në flipcart rreth përcaktimit të qëllimeve dhe kërkoni që 

ta kopjojnë atë. 

3. Kërkojuni atyre të identifikojnë një qëllim të lidhur me punën dhe ta shkruajnë në krye të 

fletës së tyre. Qëllimi mund të lidhet me fillimin e një pune, fillimin e një biznesi ose 

arsimimin e mëtejshëm. 

4. Tregoni atyre tabelën tuaj të përgatitur për përcaktimin e qëllimeve si një shembull. 

5. Udhëzoni pjesëmarrësit të identifikojnë katër hapat që duhet të ndërmarrin për të arritur 

qëllimin e tyre. Nxitini ata që të identifikojnë mënyrat në të cilat është përfshirë paraja në 

secilën prej këtyre hapave. 

6. U jepni atyre disa minuta për ta bërë këtë dhe më pas hap një diskutim me disa nga pyetjet e 

mëposhtme: 

• Çfarë do të thotë të caktosh një objektiv 'realist'? 

• Cilat hapa mund të merrni menjëherë për t'ju ndihmuar të arrini qëllimin tuaj? Cilat 

hapa mund të merrni në një vit? Po për pesë vjet? 

•  Cilat hapa kërkojnë para? 

• Si do të fitoni ose do të kurseni para mjaftueshëm për të arritur qëllimin tuaj? 

• Ku do të huazosh para ose do të investosh për të arritur qëllimin tënd? 

• Cilat burime janë të disponueshme (bursat, kredi, etj.) që mund t'ju ndihmojnë për të 

arritur qëllimin tuaj? 

• Çfarë sakrificash mund të bëni për të arritur qëllimin tuaj? 

• Inkurajoni pjesëmarrësit të vendosin këto letra diku që do t'i shohin rregullisht për të 

ndihmuar në kujtimin e qëllimit të tyre dhe hapat për ta arritur atë. 

7. Merrni 10 minuta për këtë aktivitet dhe pastaj kaloni përafërsisht pesë minuta duke rishikuar 

mësimet kryesore të dala nga ky sesion: 

• Qëllimi është ajo që shpresojmë të arrijmë në lidhje me punën, arsimin, shëndetin 

• Ëndrrat janë shumë të rëndësishme, por jo gjithmonë mund të jenë realiste. 

• Kërkohet planifikim i kujdesshëm për të arritur qëllimet tona. Ne kemi nevojë për të 

caktuar qëllime realiste dhe për të identifikuar hapat që na ndihmojnë të arrijmë këto 

qëllime. 

• Duhet të identifikojmë se si paraja ndikon në qëllimet tona dhe të fillojmë të 

planifikojmë si të fitojmë fondet e nevojshme për të arritur qëllimet tona. 

 

 

HARTËZIMI I QËLLIMIT  
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HEQJA E BARRIERAVE 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Pjesëmarrësit mësojnë se si të identifikojnë problemet e mundshme dhe të eksperimentojnë me 

zgjidhje për tejkalimin e këtyre problemeve. 

METODOLOGJIA 

● Filloni: Teatri me Imazhe 

● Mësoni: Teatri me Imazhe 

● Reflektime: Fabula, Diskutime 

FJALË KYCE 

● Imazh 

● Barriera/Pengesa 

● Heqja, tejkalimi 

● Ngulmim 

 

 

KOHËZGJATJA 

90 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

● Identifikoni barrierat që mund të pengojnë arritjen e qëllimeve e tyre 

dhe identifikoni zgjidhjet e mundshme. 

● Shpjegoni një situatë sfiduese në të cilën janë gjetur zgjidhje për tá tejkaluar duke 

një nga barrierat e hasura. 

● Përdorni teknikën e Teatrit me Imazhe për të nxitur të menduarit kritik dhe 

ushtrimet për zgjidhjen e problemeve për situata të ngjashme në mësimet e tjera. 

 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

                            Asnjë 

 

 
 

  SESIONI TRETW: 
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SHËNIME PËRGATITORE 

• Ky mësim i paraqet pjesëmarrësit metodologjinë e Teatrit me Imazhe. Shpresojmë që 

ju do ta kujtoni këtë metodë nga trajnimi juaj. Rekomandohet që të shikoni këtë 

animacion të shkurtër për të rifreskuar kujtesën para se të filloni mësimin: 

https://www.youtube.com/watch?v=j0qWF3hiZNc 

• Ju gjithashtu duhet të rilexoni rastet e shkurtra të Arbenit dhe Blerinës nga 1.3: 

Qëllimet e mia, ëndrrat e mia para fillimit të këtij mësimi. 

 

FILLONI 

GRUPET DHE IMAZHET (15 MINUTA) 

 

1. Kërkojini grupit të lëvizë nëpër dhomë. Më pas kërkoni që ata të grupohen në grupe prej 

dy, tre, katër ose cilado qoftë numri që ju thërrisni. 

2. Pasi ta kenë praktikuar atë disa herë këtë lojë, shpjegoni se që tani e tutje ata duhet të 

punojnë në heshtje absolute. 

3. Tregoni atyre se sic po thërrisni një numër, tashmë do të thërrisni edhe për një imazh. Ata 

duhet të krijojnë një grup me numrin e kërkuar nga ju dhe të krijojnë një imazh që 

përfaqëson atë cfarë po kërkoni. 

4. Shpjegoni se ata nuk duhet të lëvizin as të bëjnë zë. Ata gjithashtu nuk lejohen të përdorin 

objekte. Mund të përdorin vetëm trupat e tyre. 

5. Kjo është një listë e sugjeruar e grupimeve / imazheve për lojë: 

 

 

o 2 - një nënë dhe fëmijë 

o 2 - një baba dhe një fëmijë 

o 3 - një burrë dhe dy dele 

o 4 - një grup muzikor 

o 5 - një ceremoni dasme 

o 6 - një lojtar futbolli që shënon një gol 

o 8 - një merimangë 

o Të gjithë – një grup nxënësish dhe një shofer në autousin e shkollës.   

 

MËSIMI 

 

1. PJESA E PARË: MËSONI METODËN E TEATRIT ME IMAZHE (30 MINUTA) 

1. Filloni duke demonstruar një imazh të ngrirë ose një imazh grupi. Kërkojuni katër 

vullnetarëve që të dalin dhe të ulen në një rresht. U thoni atyre që ju do t'i "poziciononi" 

ata, pra do t'i vendosni ato në vënde dhe pozicione të caktuara dhe ata duhet tq 

qëndrojnë pa lëvizur. Theksoni se ata nuk duhet të lëvizin, flasin apo përdorin ndonjë 

objekt tjetër përveç trupave të tyre. Do të ishte një ide e mirë që ata të viheshin në 

pozicione të cilat tregojnë se janë një grup muzikor, pjesëmarrësit që po shikojnë duhet 

të jenë në gjendje të kuptojnë atë që po bëni. 

Tani pyesni auditorin (pjesëmarrësit e tjerë që po shikojnë) sa mëposhtë: 

• Çfarë po shihni? 

• Kush janë këta njerëz? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0qWF3hiZNc


25 
 

• Ku janë ata? 

• Pse mendoni kështu? 

 

2. Vazhdoni me këtë diskutim derisa të keni dëgjuar një shumëllojshmëri të interpretimeve 

të asaj që po ndodh në imazh. 

3. Vendosni pjesëmarrësit në nëngrupe nga katër ose pesë. U thoni atyre të punojnë vetëm 

për pesë minuta duke përgatitur tre imazhe të ngrira që përfaqësojnë idetë e mëposhtme: 

• Diçka që më bën të trishtuar. 

• Diçka që më bën të frikësuar. 

• Diçka që më bën të lumtur. 

4. Theksoni se kur bëjnë imazhet e tyre, audienca duhet të kuptojë pse njerëzit në imazh 

ndihen të trishtuar, të frikësuar ose të lumtur. Me fjalë të tjera, imazhi duhet të tregojë 

një histori. 

5. Kur ata të jenë gati, ftoni një grup në një hapësirë ku të gjithë mund t'i shohin dhe t'u 

kërkojnë atyre të tregojnë tre imazhet e tyre në cilindo mënyrë që pëlqejnë, pa i treguar 

publikut se kush imazh është.  

6. Pyesni pjesëmarrësit të tregojnë çdo imazh, dhe drejtojini pyetjet e mëposhtme: 

 

 

PYETJET QË MUND TË BËJË NJË LEHTËSUES GJATË TEATRIT ME IMAZHE:  

• Cfare shikon?  

• Kush janë këta njerëz? 

• Çfarë po ndodh? Përse mendoni kështu? 

• Ku janë ata? Përse mendoni kështu? 

• A është kjo një situatë realiste? A është një imazh që njihni nga 

jeta apo komuniteti juaj? 

• A është imazhi i qartë? dhe “Kush mendon ndryshe?” 

 

7. Përpiquni dhe shihni sa më shumë grupe të tjera, duke respektuar afatin kohor. Jo 

gjithmonë do të keni kohë për të parë të gjithë grupet.   

 

CFARË DUHET TË DIJË LEHTËSUESI 

Sapo pjesëmarrësit të kenë kuptuar tre rregullat themelore, ata mund të përfitojnë nga 

disa këshilla shtesë. Kujtojuni se imazhi i tyre duhet të jetë i dukshëm për të gjithë 

publikun dhe prandaj duhet të jetë 'i hapur' si një libër i hapur. Një anëtar i grupit që I 

ka kthyer shpinën audiencës nuk e mundëson qartësinë e imazhit. Inkurajoni 

pjesëmarrësit të krijojnë imazhe dinamike me kompozime  

 

 

1. PJESA 2: APLIKIMI I TEATRIT ME IMAZHE (30 MINUTA) 

1. Mblidhni pjesëmarrësit për të diskutuar rrethSesionit: Qëllimet e mia, ëndrrat e mia! 

Pyesni ata: 

• Çfarë ju kujtohet nga historia e Arbenit? Po nga e Blerinës? 
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• Kush ishin qëllimet e tyre? 

• Çfarë pengesash po hasnin ata për të arritur qëllimet e tyre? 

 

2. Tani pyesni pjesëmarrësit të kujtojnë disa nga qëllimet që kanë vendosur për të 

ardhmen e tyre. Dëgjoni një pjesë të përgjigjeve. 

3.  Pyetni pjesëmarrësit nëse mendojnë se qëllimet e tyre do të jenë të lehta për t'u 

tarritur. Pyetni nëse gjithçka në jetë gjithmonë shkon sipas planit. Mundohuni të 

theksoni faktin se, kur vendosim për të arritur një apo disa qëllime, ne me siguri do të 

hasim edhe pengesa në realizimin e tyre; shumë pak gjëra me vlerë në jetë vijnë lehtë. 

4. Vendosni pjesëmarrësit në grupe prej pesë deri në gjashtë dhe shpjegoni se secili 

duhet të një prej qëllimeve të grupit dhe se një pengesë të mundshme drejt arritjes 

mekrijoje një imazh të tij, duke u kujdesur që të tregojë qartë pengesën që mund të 

hasin. 

5. Pas dhjetë minutave, sillni pjesëmarrësit përsëri dhe kërkojini një grupi që të flaës 

rreth imazhit që krijuan. Bëni pyetjet e mëposhtme: 

• Çfarë po shihni? 

• Kush janë këta njerëz? 

• Çfarë po bëjnë ata? 

• Çfarë mendoni se po përpiqen të arrijnë? 

• Cila është pengesa që i shkakton probleme? 

• Si mendoni se ndjehen? 

6. Pyesni pjesëmarrësve që po shikojnë imazhin, (audiencës), se çfarë mund të bëjnë 

njerëzit në imazh për të zgjidhur problemin e tyre. Pasi të keni dëgjuar disa 

sugjerime, kërkoni një vullnetar që të dalë dhe të riorganizojë imazhin për të treguar 

një zgjidhje të mundshme. 

7. Vazhdoni me këtë ushtrim derisa të keni parë disa imazhe dhe eksperimentuar me 

gjetjen e zgjidhjeve për problemet që ata paraqesin. 

 

 

REFLEKTONI 

 

1. Mblidhni pjesmarrësit rreth vetes dhe lexoni historinë e mëposhtme:  

 

MBRETI DHE MERIMANGA 

 

Shumë kohë më parë ka jetonte një mbret. Ai luftoi shumë beteja të cilat i fitoi. Por një 

herë u mposht keq.  

 

Ai u largua nga fusha e betejës për të shpëtuar jetën e tij dhe u strehua në një shpellë në 

mënyrë që të fshihej. Pas kësaj, mbreti ishte plot trishtim dhe zhgënjim, dhe hoqi dorë 

nga çdo shpresë dhe luftë. Ai vendosi që do të qëndronte përgjithmonë në shpellë.  

Por një ditë ai pa një merimangë në shpellë. Ajo ishte duke u përpjekur që të arritnte 

rrjetën e saj në çati të shpellës. Merimangë bëri gjashtë përpjekje për të arritur rrjetën e 

saj, por sa herë që përpiqej, rrëzohej në dysheme. 
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Kjo gjë i tërhoqi vëmendjen mbretit dhe vazdhoi të vëzhgonte me kujdes merimangën. 

Ai u habit duke parë se merimanga nuk e kishte humbur zemrën, por vazhdoi përpjekjet 

e saj për t'u ngjitur në majë të shpellës. Në përpjekjen e shtatë, merimanga ishte e 

suksesshme në arritjen e qëllimit të saj.  

 

Ky incident ngriti shpresat e mbretit. Ai fitoi forcë të re dhe guxim të ri. Mblodhi forcat e 

tij dhe luftoi një betejë tjetër. Këtë herë ai luftoi me energji të reja dhe vetëbesim, dhe 

arriti të clirojë vendin e tij dhe të kthehet në kështjellën e tij. 

 

 

 

2. Pyesni pjesëmarrësit se kush është moral i tregimit. Çfarë mund të na mësojë për 

arritjen e synimeve tona? 

3. Pyeti ata sa herë merimanga duhej të ngjitej para se të arrinte në majë të shpellës. 

4. Pyetini se si do të ndiheshin ata nëse dështojnë gjashtë herë radhazi për të arritur diçka. 

5. Përfundoni duke u kujtuar pjesëmarrësve se jo gjithmonë është e mundur që ne të kemi 

sukses që në fillim dhe se shumë shpesh do të duhet të bëjmë më shumë se një përpkje 

për të arritur qëllimin tonë. Siguroni pjesëmarrësit që kjo aftësi për tu rikthyer dhe për 

të vazhduar dhe është një nga karakteristikat më të rëndësishme që mund të zhvillohet 

në jetë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNITETI IM 

REZULTATET E PRITSHME 

Komunitetet tona na ndikojnë në mënyrën se si e shohim veten dhe botën rreth nesh. Të gjithë jemi 

pjesë e shumë komuniteteve: shkolla, vendi ku jetojmë, klubet apo ekipet ku i përkasim, grupet tona 

fetare ose kulturore dhe vendi tonë. Komunitetet tona mund të na japin një arsye për të qenë krenarë. 

Gjithashtu, ka dhe raste kur ne lëmë mënjanë nevojat tona individuale për të mirën më të madhe të 

komunitetit. Megjithatë, qënia pjesë e një komuniteti nuk do të thotë të pranosh gjithçka që të ofrohet 

nga ai. Ju mund të pyesni, të kritikoni dhe të reformoni komunitetet tuaja për të mirën e të gjithë 

njerëzve në komunitetin tuaj. Ky mësim sfidon pjesëmarrësit për të reflektuar mbi komunitetet e tyre 

dhe për të diskutuar se si të bëjnë ndryshime pozitive brenda tyre. 

METODOLOGJIA  

● Filloni: Debat në Heshtje 

● Mësoni: Pemën e Problemit 

● Reflektoni: Poema e Pemës 

 

 

SESIONI KATWR 
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FJALË KYCE 

● Komunitet 

 

KOHËZGJATJA 

90 minuta 

 

OBJEKTIVAT E MODULIT 

● Identifikoni komunitetet e ndrz^yshme në të cilat bëni pjesë. 

● Përshkruani aspekte të komunitetit tuaj që ju i pëlqeni dhe aspekte të tjera që doni të 

ndryshoni, nënvizuar nga koncepti i respektit për diversitetin. 

● Shpjegoni mënyrat në të cilat ata mund të marrin pjesë në zhvillimin e komuniteteve të tyre. 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

• Letër dhe lapsa 

• Fletë flipcarti dhe markera 

• Fletë shtesë 

 

SHËNIMET PËRGATITORE 

 

● Në këtë mësim, ne inkurajojmë pjesëmarrësit të fillojnë të mendojnë se si mund të trajtojnë 

problemet në komunitetet e tyre. Gjithashtu ata do të fillojnë të ndërrmarin hapin e parë drejt 

hartimit dhe lancimit të një projekti sipërmarrës. Ky është sesioni i parë në të cilin 

pjesëmarrësve u kërkohet të bëjnë një Pemë Problemit (gjatë ssesionit të Mësimit), kështu që 

do t'ju duhet t'i demonstroni të gjithë grupit se si mund të krijojnë një të ngjashme. Do ishte e 

këshillueshme që të zgjidhni një problem të komunitetit që pjesëmarrësit do ta njohin. 

Shpresojmë që do ta kujtoni këtë ushtrim nga trajnimi juaj. 

● Ju mund të dëshironi të shihni këtë animacion pëe të rifreskuar kujtesën në YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=SsW8cPW7Lvo&index=6&list=PLbStL7WwRvM_qSe

1MDUPh8hNoxu1Xb2n , or on our refresher training platform: 

http://www.educationaflatoun.org/  

● Nëse nuk keni tabela apo markera, thjesht vizatoni dy kolona në tabelë (për aktivitetin e 

fillimit). Shkruani një pyetje në krye të çdo kolone. Nëse keni vetëm një shkumës, bëjeni 

këtë uishtrim si një rrahje mendimesh ku pjesmarrësit hedhin ide dhe një vullnetar i shkruan 

ato. 

 

FILLONI 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SsW8cPW7Lvo&index=6&list=PLbStL7WwRvM_qSe1MDUPh8hNoxu1Xb2n
https://www.youtube.com/watch?v=SsW8cPW7Lvo&index=6&list=PLbStL7WwRvM_qSe1MDUPh8hNoxu1Xb2n
http://www.educationaflatoun.org/


29 
 

 

DEBATI NË HESHTJE (20 MINUTA) 

1. Vendosni dy fletë flipcarti rreth klasës, ku secila të mbajë një nga dy pyetjet e 

mëposhtme: 

• Çfarë do të thotë fjala 'komunitet'? 

• Pjesë e kujt komuniteti jeni pjesë e? 

2. Kërkojuni pjesëmarrësve të shkruajnë përgjigjet dhe komentet e tyre në flipcart. Ndërsa 

lëvizin nga një pyetje në tjetrën, ata gjithashtu duhet t'u përgjigjen komenteve të bëra nga 

të tjerët. Për shembull, nëse dikush ka shkruar "Ku jetoni?" Në fletën e parë të pyetjes, 

dikush tjetër mund të shkruajë, "Po, por çfarë mund të na tregosh për fenë tënde?". 

Dikush tjetër mund të përgjigjet atij komenti, dhe kështu me radhë. 

3. Pas një pak kohe, përpiquni që të shkoni në përfundim të këtij ushqtrimi. 

4. Më pas, vendosni pjesëmarrësit në dy grupe dhe jepni një nga fletë flipcarti secilit grup, 

duke u kërkuar atyre të shikojnë çdo gjë që është shkruar. Më pas ata duhet të 

përmbledhin komentet kryesore për pjesën tjetër të grupit. 

5. Jepini secilit grup rreth dy minuta për të prezantuar përmbledhjen e tij. 

 

MËSIMI 

 

1. DEMONSTRIMI I PEMËS SË PROBLEMIT PËR PROBLEMET E 

KOMUNITETIT (25 MINUTA) 

 

1. Vizatoni skecin e një peme me marker- me rrënjë, degë etj. Në mënyrë të qartë dhe 

lehtësisht të dallueshme - në një copë letre të madhe. 

2. Sigurohuni që pjesëmarrësit të njohin rrënjët dhe degët. Pyeti ata se çfarë roli luajnë 

rrënjët në një pemë (për shembull: ata e ushqejnë atë dhe e bëjnë pemën të rritet). 

3. Shkruani ose vizatoni emrin e problemit në fund të pemës. (Duhet të jetë një problem i 

komunitetit që grupi do të njohë, p.sh. ujë të pastër të pamjaftueshëm, shumë çanta 

plastike të hedhura në tokë, të cilat nuk janë as të sigurta për fëmijët, etj.). 

4. Hapi i ardhshëm është identifikimi i shkaqeve të problemit. Pyetni pjesëmarrësit të 

identifikojnë shkaqet duke pyetur: "Pse është problemi atje?" Dhe "Cilat janë shkaqet e 

këtij problemi?" Dëgjoni përgjigjet e tyre dhe kërkoni nga ata që të justifikojnë arsyet e 

tyre duke parashtruar pyetje të tilla si: "Përse mendoni kështu?" dhe " Kush ka një 

mendim tjetër? ". 

5. Kur pjesëmarrësit të bien dakord me një nga shkaqet, shkruani këtë përgjigje tek rrënjët 

e pemës. 

6. Tani përsërisni procesin duke i pyetur ata për të identifikuar efektet. Përsëri, kërkoni nga 

ata që të justifikojnë përgjigjet e tyre duke bërë pyetje si: "Përse mendoni kështu?" dhe 

"Kush ka një mendim tjetër?" 

7. Shkruani efektet në degët e pemës. 

8. Sapo diagrami të jetë gati, pyet pjesëmarrësit të shpjegojnë të gjithë pemën e problemit. 

Gjithashtu kërkoni që ata të reflektojnë mbi diagramën dhe çfarë kuptojnë me këtë 

figurë. 

9. Nëse ka kohë, filloni një diskutim midis pjesëmarrësve duke eksploruar 'zgjidhje' të 
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mundshme për t'u marrë me shkaqet dhe efektet e problemit. Bëni të qartë se shumë 

njerëz mund të jenë përgjegjës vetë për shumë nga këto zgjidhje. 

10. Pasi të keni gjetur disa alternative zgjidhje, filloni me veprimet që njerëzit mund të 

marrin për të konkretiyuar këtë zgjidhje. Ju mund të shtoni këto alternative të zgjidhjes 

së problemit në pemë në formën e frutave. 

 

PUNË NË GRUP (30 MINUTA) 

 

1. Tani që keni përfunduar me uhtrimin e mësipërm, është koha që pjesëmarrësit të 

praktikojnë përdorimin e metodës së mësuar. Kërkojuni atyre të formojnë grupe prej 

katër deri në gjashtë persona, dhe t'i japini secilit grup një fletë flipcarti dhe një 

marker. 

2. Kërkojuni grupeve të vizatojnë një peme me rrënjë, trung dhe degë. 

3. Më pas, kërkoni nga grupet që të diskutojnë disa nga problemet që hasin në 

komunitetet e tyre dhe të zgjedhin një (ndoshta një nga më të zakonshmet që hasin në 

komunitetet e tyre) për të shkruar në trungun e pemës. 

4. Kërkojuni grupeve të diskutojnë shkaqet e këtij problemi dhe t'i shkruajnë këto mbi 

rrënjët. 

5. Pastaj, kërkojini grupeve për të diskutuar efektet e problemit dhe për t'i shkruar ato në 

degë. 

6. Kërkoni nga secili grup që të paraqesin Pemën e Problemeve dhe të parashtrojnë disa 

nga pyetjet e mëposhtme. 

• A e ka hasur dikush këtë lloj problemi në komunitetin e tyre? Cfarë keni bërë? 

• A dëshironi të diskutojmë rreth shkaqeve apo efektet e problemit? 

• Si të rinj, çfarë mund të bëjmë për të adresuar këtë sfidë në komunitetin tonë? 

 

REFLEKTONI 
 

POEMA E PEMËS (15 minuta) 

1. Shpjegoni se pjesëmarrësit do të përdorin fletoret e tyre për të shkruar poemën e pemës. 

2. Kjo poemë është një përmbledhje ose përshkrim me pesë rreshta. Por së pari ata kanë 

nevojë për të mësuar rregullat e Poemës se Pemës. 

3. Filloni duke i treguar atyre se si funksionon një Poemë e Pemës duke ju referuar shembullit 

në tabelë. Shembulli i parë ka të bëjë me bananet. 

4. Në një ushtrim të Poemës së Pemës, gjithmonë jepni pjesëmarrësve fjalën e parë për të 

nisur. 

5. Në radhën e dytë, pjesëmarrësit zgjedhin dy veçori të rëndësishme të fjalës së emëruar në 

rreshtin e parë. Ata duhet të përdorin mbiemra. Mbani mend, ky është një ushtrim shprehës 

i lirë dhe kreativ. Ju nuk po kërkoni një përgjigje të saktë. Ju thjesht i lejoni pjesëmarrësve 

që të përdorin fjalët e tyre për të përshkruar diçka. 

6. Në rreshtin e tretë, pjesëmarrësit zgjidhën tri folje për temën. 

7. Në rreshtin e katërt, ata shkruajnë një fjali me katër fjalë ose shprehje që lidhen me temën. 

8. Përfundimisht, rreshti i fundit kërkon që pjesëmarrësit të thonë një fjalë që përshkruan 

temën e diskutuar apo mënyrën se si ata ndjehen.  
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CFARË NDODH NË SECILIN 

PREJ PESË RRESHTAVE? 

FORMA SHEMBULLI 

Një fjalë. _ Banane 

Dy karakteristika të rëndësishme të 

kësaj fjale 

_ _ E verdhë-E shijshme 

Tre fjalë që përshkruajnë veprime 

ose mocione (çfarë bën tema e 

zgjedhur apo çfarë nuk bën) duke 

përdorur personin e tretë dhe në 

kohën e tashme. 

_ _ _ Ndryshon-Ushqen-Shijon 

Katër-fjalë për një fjali apo shprehi. _ _ _ _ Katër për një mijë lek  

Një fjalë përmbledhëse (sinonim, 

imazh). 

 

_ 

Frut 

 

9. Tani kërkoni pjesëmarrësve të punojnë individualisht për pesë minuta për të shkruar një 

Poemë për Pemen mbi 'komunitetin'. Mundohuni të dëgjoni disa prej poemave dhe pastaj 

shpenzoni rreth pesë minuta duke rishikuar mësimet kryesore që nxorët nga ky sesion: 

• Të gjithë jemi anëtarë të komuniteteve të ndryshme: shkollat tona, komunitetet ku 

jetojmë, grupet fetare dhe madje edhe vendi ynë. 

• Komunitetet tona ndihmojnë në formësimin e identiteteve tona. Është e rëndësishme 

të jesh një anëtar i angazhuar në komunitetit. 

• Të gjitha komunitetet kanë aspekte pozitive dhe negative. Është e rëndësishme të 

eksploroni se çfarë na pëlqen në komunitetet tona dhe cfarë do të donim të 

ndryshonim.   

 

 

 

 

 

SEKSION DY: TW DREJTAT E MIA, IDETW E 
MIA 
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NJOHJA ME TË DREJTAT E MIA 

 

REZULTATE TË PRITSHME 

 

Ky mësim i prezanton pjesëmarrësit konceptin e të drejtave të njeriut. Ai i inkurajon ata që të 

mendojnë se cilat të drejta duhet të mbrohen me ligj nëse të rinjtë do të realizojnë potencialin e tyre 

të plotë dhe do të gjejnë lumturi dhe përmbushje. Sesione të mëvonshme do të ndërtohen mbi këtë 

informacion dhe do të përqendrohen më shumë në Shëndetin dhe të Drejtat Seksuale dhe 

Shëndetësore. 

METODOLOGJIA 

● Filloni: Aktivitet energjizues 

● Mësoni: Puna në grup 

● Reflektoni: Diskutim  

FJALË KRYESORE 

• Universale 

• Të Drejtat e Njeriut 

• Të Drejtat 

• Përgjegjësitë 

• Nevojat dhe Dëshirat 

 

 

 

KOHËZGJATJA 

120 minuta 

 

 
 

  SESIONI PESW 

 



33 
 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Njihni që të gjithë kanë të drejta, pavarësisht moshës, gjinisë, klasës apo përkatësisë 

etnike. 

• Kuptoni se vlerat e qenësishme për të drejtat e njeriut përputhen me pikëpamjet e tyre 

mbi atë që kanë nevojë njerëzit për të jetuar me dinjitet. 

• Shpjegoni përgjegjësitë në lidhje me zbatimin e të drejtave të njeriut. 

• Identifikoni të drejta të ndryshme dhe përgjegjësitë që lidhen me to. 

• Kuptoni se ata mund të përdorin fuqinë e avokimit si një nga mekanizmat për 

ndryshime shoqërore 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

● Letër flipcarti dhe marker 

● Kopje të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut (UDHR). Nëse nuk është 

e mundur të bëni kopje, ju lutemi shkruani UDHR-në lart në flipcart 

● Tre fletë letre A4, të shënuara respektivisht JAM DAKORD, NUK JAM 

DAKORD DHE I/E PASIGURTË   

● Një flipcart që tregon se si të drejtat lidhen me përgjegjësitë 

 

SHËNIMET PREGATITORE 

 

1. Aktiviteti i Planeti i Ri, i kërkon pjesmarrësve të krijojnë një sërë të drejtash të njeriut për 

një planet të ri, para se t'i krahasojnë kato me Deklaratën Universale të të Drejtave të 

Njeriut. Qëllimi I këtij aktiviteti është t'i demonstrojë pjesëmarrësve se të drejtat e njeriut 

bazohen në sens të përbashkët dhe nuk duhet të jetë një çështje e vështirë, që shpjegohet 

vetëm nëpërmjet ligjeve. 

2. Në varësi të konteksti juaj, nëse është e mundur, informonini pjesëmarrësit tuaj se 

Kombet e Bashkuara (OKB) është një grup i përbërë nga të gjitha qeveritë e botës. OKB 

përpiqet të sigurojë që qeveritë të ndihmojnë njerëzit sa më mirë që munden. Kujtojuni 

atyre se qeveria e tyre është anëtare e OKB-së. 

• Për qëllimet e këtij mësimi, ju do të gjeni një version të shkurtuar të UDHR-së 

në mënyrë që të mos i mbytni pjesëmarrësit me shumë informacione. 

(Ekziston edhe një version i plotë që mund të dëshironi të shfaqni në mur.) 

Kur bëhet fjalë për leximin e UDHR, ekzistojnë disa opsione. Mund ta lexosh 

vetë. Ose, nëse grupi juaj ka nivel të mjaftueshëm të shkrim-leximit, mund të 

shkurtoni ose kopjoni klauzolat e veçanta të UDHR-së në kartat dhe t'i 

dorëzoni ato për t'u lexuar me zë. Ndoshta do t'ju duhet të shpjegoni 

pjesëmarrësve se kjo është një listë e gjërave që qeveritë e botës mendonin se 

ishin aq të rëndësishme saqë ato duhet të shkruhen dhe të mbrohen. 

• Të keni parasysh, si një lehtësues, se të drejtat LGBT (Lesbik, Gei, Biseksual 

dhe Transgjinor) bien nën të drejtat e njeriut. Materialet e pershtatur me 

studime të rasteve janë në dispozicion sipas kërkesës. 

• Qëllimi i këtij mësimi është të ndihmojë pjesëmarrësit të shohin se të drejtat e 

njeriut  mbrojnë dhe përfshijnë të drejtat seksuale dhe riprodhuese. Qëllimi i 

ushtrimit "Mbani një qëndrim" është që t'i mundësojë pjesëmarrësve të 
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mendojnë përmes pikëpamjeve të tyre, kështu që së pari ju mund të inkurajoni 

mosmarrëveshjen. Por përpiquni të siguroni që në kohën kur mbaron mësimi, 

pjesëmarrësit të kuptojnë se në parim të gjithë kemi të njëjtat të drejta, që të 

drejtat nuk merren, se kurrë nuk janë të kushtëzuara me sjelljen e mirë dhe se 

askush nuk duhet të diskriminohet ose të persekutohet për shkak të 

seksualitetit. 

3.  Do t'ju duhet flipcarti për të Drejtat dhe Përgjegjësitë (kur ju përgatitni tabelën, 

sigurohuni që të lini bosh kolonën Përgjegjësitë. Shënimet e mëposhtme janë vetëm për të 

ju ofruar disa sugjerime për përgjigjet e mundshme). 

 

 

FILLIMI 

PLANETI I RI (40 MINUTA) 

1. Shpjegoni pjesëmarrësve se janë në mes të një grupi të 

përbërë me njëqind njerëz të cilët kanë marrë një udhëtim në një raketë për të 

krijuar një jetë të re në një planet të ri. Ata u zgjodhën për të shkuar në këtë 

udhëtim nga qeveritë e Tokës duke punuan së bashku përmes Kombeve të 

Bashkuara. Grupi u zgjodh për të përfaqësuar sa më shumë një grupe njerëzish. 

Planeti i Ri është identik me Tokën në aspektin e mjedisit dhe kafshëve të egra, 

por aty nuk kanë jetuar asnjëherë. Nuk ka ligje, rregulla, tradita, asnjë kulturë 

dhe asnjë histori. 

2. Vendosni skenën duke shpjeguar se pjesëmarrësit janë të 

parët në këtë planet dhe në ditën e tyre të parë atje mblidhen për një takim. Ata 

bien dakord të krijojnë tetë të drejta, të mbrojtura me ligj. Ligjet do të mbrojnë 

çdo person dhe do t'u lejojnë atyre të bëjnë një jetë të plotë, të lumtur dhe 

dinjitoze. 

3. Vendosni pjesëmarrësit në grupe prej gjashtë, dhe jepni 

secilit grup një flipcart dhe një marker. 

4. Shpjegoni se ata kanë dhjetë minuta në grupet e tyre për të 

krijuar një listë të gjithçkaje që secili duhet të ketë ose të ketë akses për të 

jetuar një jetë të plotë, të lumtur dhe dinjitoze. Kujtojuni atyre që pasagjerët në 

raketë ishin aq të gjithë të ndryshëm. Ata nuk duhet të supozojnë se pasagjerët 

e tjerë vijnë nga të njëjtatvënde apo mënyrë jete si ata, ose që të kenë të njëjtat 

mendime apo besime. 

5. Shkoni në cdo grup dhe ndihmojini, dhe sigurohuni që ata 

po punojnë. Theksoni se njerëzit në planetin e ri kanë prejardhje të ndryshme, 

gjini të ndryshme, fe të ndryshme, ide të ndryshme politike dhe kulturore dhe 

aftësi të ndryshme. 

6. Pas dhjetë minutash, tregoni secilit grup që tani duhet të bien 

dakord për tetë të drejtat që duhen mbrojtur. 

7. Së fundmi, jepni secilit grup disa minuta për të nxjerrë një 
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simbol që përfaqëson llojin e vendit që shpreson të jetë planeti i tyre i ri dhe 

për t'i dhënë një emër planetit. 

8. Kërkojini çdo grupi të paraqesë punën e tyre, duke shpjeguar 

tetë të drejtat që ata kanë zgjedhur për të mbrojtur dhe pse, si dhe emrin e 

planetit dhe rëndësinë e simbolit të tyre. 

9. Ndërkohë që grupet prezantojnë, përpiloni një listë kryesore 

me të gjitha të drejtat e sugjeruara, duke kombinuar ato të drejta që janë të 

ngjashme. 

10. Lexoni në listën kryesore dhe pyetni pjesëmarrësit nëse ka të 

drejta të tjera që mendojnë se duhet të shtohen. Reflektoni nëse grupet 

mendojnë se këto të drejta janë të aksesueshme dhe gjithëpërfshirëse për të 

gjithë njerëzit në grupin e tyre të larmishëm. 

11. Tani, ose jepni kopjet e UDHR-së dhe kërkojini vullnetarëve 

që të lexojnë artikuj nga flipcarti, ose shpërndani kartat që pregatitët më parë, 

ose lexoni vetë nga teksti që është në fund të planit mësimor.  

12. Pyetni ata se si grupi krahason të drejtat e renditura në 

UDHR me atop që ata kanë zhvilluar. Përsëri, pyetni nëse ka të drejta të reja që 

ata dëshirojnë të shtojnë për planetin e tyre tani që ata kanë parë UDHR 

 

MËSIMI 
 

RASTET TESTUESE - HISTORITË E KATËR PERSONAVE (20 MINUTA) 

1. Tani shpjegoni grupit se problemet kanë filluar të dalin në planetin e ri dhe se jo të gjithë janë të lumtur. Ata duhet të 

imagjinojnë se deri tani kanë qenë në planetin e ri për disa vjet. Shpjegoni se do të lexoni ato katër raste të shkurtra 

dhe do t'u kërkoni atyre që të diskutojnë me shkurtimisht në grupet e tyre nëse të drejtat e individëve në këto raste 

mbrohen me ligj në planetin e ri. 

2. Lexoni secilin histori dhe dëgjoni argumentet e tyre. 

 

 

SARA 

Sara punon duke mbledhur fruta në një pemishte në një nga fermat e planetit të ri. Edhe pse 

puna është e vështirë, Sara është e kënaqur që punon.  Megjithatë, ajo kohët e fundit mësoi se 

punonjësit meshkuj paguhen me pak më shumë për të njëjtën punë që bën edhe ajo.   

● Apo trajtohet Sara në mënyrë të drejtë apo të padrejtë? 

• A ka planeti i ri një ligj që mbron Sarën? 

• Nëse jo, si do të formulonit një ligj të tillë nëse do t’u duhej ta bëni këtë gjë në jo më 

shumë se dy fjali? 

• A mund të gjeni një artikull në UDHR që do ta mbronte Sarën nëse ajo ende do të 

jetonte në Tokë dhe do të gjendej në një situatë të ngjashme? 

• Nëse do të ishit Sara, ndihmën ose mbështetjen e të cilit do të kërkonit? 

 

SUGJERIME PËR LEHTËSUESIN 

Drejtoni vëmendjen e pjesëmarrësve në nenin 23 të UDHR-së. Nëse pjesëmarrësit nuk janë në 
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gjendje të përgjigjen në pyetjen e fundit në lidhje me kërkimin e mbështetjes, sigurohuni që ju 

do t'i ndihmoni me këtë në një mësim të ardhshëm. 

 

Sonila 

Sonila është një vajzë 14 vjecare e cila është e lumtur që shkon në shkollë. Ajo ka dy vëllezër 

të vegjël dhe asnjë motër. Prindërit e saj kanë një dyqan të vogël, por po luftojnë me financat 

e tyre dhe nuk mund të përballojnë të paguajnë stafin që i nevojitet për t'i ndihmuar me punën 

në dyqan. Ata kanë hequr Sonilën nga shkolla, në mënyrë që ajo të mund të punojë në dyqan. 

Prindërit kanë vendosur se është më e rëndësishme që të dy djemtë të marrin të shkojnë në 

shkollë. Ata argumentojnë se nuk kanë ndonjë përftim nga shkollimi i Sonilës  pasi ata 

planifikojnë ta martojnë atë. 

• Si është duke u trajtuar Sonila,  në mënyrë të drejtë apo të padrejtë? Përse mendoni 

kështu? 

• A ka planeti i ri një ligj që mbron Sonilën? • 

• Nëse jo, si do ta formulonit një ligj të tillë në jo më shumë se dy fjali? 

• A mund të gjeni një artikull në UDHR që do ta mbronte Sonilën nëse ajo do të jetonte 

në Tokë dhe do të gjendej në një situatë të ngjashme? 

• Nëse do të ishit Sonila, ndihmën apo mbështetjen e cilit do të kërkonit? 

 

 

SUGJERIME PËR LEHTËSUESIN 

 

Drejtoni vëmendjen e pjesëmarrësve në nenin 26 të UDHR-së. Nëse pjesëmarrësit nuk janë në 

gjendje të përgjigjen në pyetjen e fundit në lidhje me kërkimin e mbështetjes, sigurohuni që ju 

do t'i ndihmoni me këtë në një mësim të ardhshëm. 

 

EMA 

 

Ema dhe Rami janë martuar kohët e fundit. Ema është në vitin e saj të parë në universitet dhe 

është e etur për të përfunduar diplomën e saj. Por Rami thotë se tani që ajo është e martuar 

duhet të ndalojë studimet e saj dhe të përqëndrohet tek fëmijët. Ema i tregon Ramit se ka 

planifikon që të përdorë pilulën kontraceptive derisa të diplomohet. Rami zemërohet shumë 

kur e dëgjon këtë dhe e ndalon atë që të vizitojë mjekun. 

• Si po trajtohet Ema me të drejtë apo pat ë drejtë? Përse mendoni kështu? 

• A ka planeti i ri një ligj që mbron Emën? 

• Nëse jo, si do ta formuloni një ligj të tillë në jo më shumë se dy fjali? 

• A mund të gjesh një artikull në UDHR që do të mbronte Emën nëse ajo ende do të 

jetonte në Tokë dhe do të gjente veten në një situatë të ngjashme? 

• Nëse do të ishit Ema, ndihmën apo mbështetjen e të cilit do të kërkoni? 

 

 

SUGJERIME PËR LEHTËSUESIN 
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Ju do të duhet të shpjegoni se e drejta e gruas për kontraceptivë është e garantuar në nenin 16 

(e) të një traktati të veçantë për të drejtat e njeriut, Konventën për Eliminimin e të Gjitha 

Formave të Diskriminimit ndaj Grave (CEDAË). Kjo thekson se burrat dhe gratë kanë "Të 

drejta të njëjta për të vendosur lirisht dhe me përgjegjësi për numrin dhe ndarjen e fëmijëve të 

tyre dhe për të pasur akses në infomacion, arsim dhe mjete për t'u mundësuar atyre të kenë 

këto të drejta". Kohët e fundit Kombet e Bashkuara kanë deklaruar se aksesi për 

kontraceptivë,  është "një e drejtë universale e njeriut". Nëse pjesëmarrësit nuk janë në gjendje 

të përgjigjen në pyetjen e fundit në lidhje me kërkimin e mbështetjes, sigurohuni që ju do t'i 

ndihmoni me këtë në një mësim të ardhshëm. 

 

 

 

REFLEKTIM I SHKURTËR (10 MINUTA) 

• Shpjegoni se përgjegjësia për mbrojtjen, respektimin dhe përmbushjen e të drejtave të njeriut 

mbështetet kryesisht tek qeveritë. Ato nganjëherë njihen si "bartës të detyrimeve". Por 

përgjegjësia për mbrojtjen e të drejtave shtrihet përtej qeverive. Në situata të ndryshme, 

bartësit e detyrimeve mund të përfshijnë edhe individë (p.sh. prindërit), organizatat lokale, 

organizatat fetare, kompanitë private, donatorët e ndihmës dhe institucionet ndërkombëtare. 

Ekzistojnë organizata të tjera joqeveritare për t'i ndihmuar qeveritë të përmbushin këto detyra 

dhe t'i kërkojnë atyre llogari nëse nuk arrijnë ta bëjnë këtë. 

• Informoni pjesëmarrësit se: 

• Si individë, ne kemi rol në mbrojtjen, respektimin dhe përmbushjen e të drejtave të njeriut. 

Çdo person ka përgjegjësi të respektojë të drejtat e çdo personi tjetër. 

• Kur rritemi duke mësuar të respektojmë çdo qenie njerëzore në mënyrë të barabartë, ne 

arrijmë të respektojmë të drejtat e njeriut. 

• Shpesh, kur rritemi duke mësuar të mbajmë qëndrime negative ndaj grupeve të caktuara të 

njerëzve, mund t'i trajtojmë ato padrejtësisht dhe t'i mohojmë të drejtat e tyre. 

• Shpjegoni nenin 26 në flipcartin e UDHR. Pyetni pjesëmarrësit se cilat janë këto të drejta. 

Pyetni ata se kush janë mbajtësit e të drejtave (fëmijët / nxënësit e shkollave). Tani pyesni se 

cili departament i qeverisë mund të konsiderohet si bartës i detyrës. Provo dhe nxirrni prej 

tyre se është Ministria e Arsimit. 

• Shpjegoni nëse në realitet, të gjithë gëzojnë të gjitha të drejtat e përshkruara në UDHR. 

Kërkoni shembuj të veçantë nga konteksti lokal. Reflektoni pse ndonjëherë njerëzit nuk i 

gëzojnë të drejtat e tyre (p.sh. strukturat sociale apo ekonomike). 

 

DEKLARATA UNIVERSALE E TË DREJTAVE TË NJERIUT 

(VERSIONI I PLOTË I THJESHTËZUAR) 

 

Ju mund të ta shkruani në flipcart dhe ta varni në murë nq mënyrë që pjesëmarrësit ta lexojnë atë dhe 

ti referohen në rast se kanë nevojë. 

  

 

Neni 1: Ne jemi të barabartë  
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Kur lindim, ne jemi të lirë dhe jemi të barabartë, dhe secili duhet të trajtohet në të njëjtën mënyrë. 

Ne jemi në gjendje të mendojmë dhe të ndajmë të drejtën nga e gabuara. Ne duhet t'i trajtojmë të 

tjerët me miqësi. 

 

Neni 2: Liria nga trajtimi i padrejtë 

Ne të gjithë kemi të njëjtat të drejta pa marrë parasysh racën, ngjyrën e lëkurës, gjininë, gjuhën, 

fenë, mendimet, prejardhjen e familjes, sa të pasur apo të varfër jemi, mosha apo kombësia. 

 

Neni 3: Ne jemi të lirë 

Ju keni të drejtë të jetoni, të jeni të lirë dhe të ndiheni të sigurt. 

 

Neni 4: Liria nga skllavëria 

Askush nuk ka të drejtë të ju trajtojë si skllav, dhe nuk duhet të bëni apo trajtoni asnjë si skllavin 

tuaj. 

 

Neni 5: Liria nga tortura 

Askush nuk ka të drejtë tju torturojë, të dëmtojë ose t'i poshtërojë ju. 

 

Neni 6: Ju jeni një person 

Ligji duhet të të trajtojë si një person. 

 

Neni 7: E drejta për barazi 

Ligji është i njëjtë për të gjithë. Askush nuk është më i rëndësishëm se ju. Ti nuk je më i 

rëndësishëm se të tjerët. 

 

Neni 8: Ju mund të shkoni në gjykatë 

Ju duhet të jeni në gjendje të kërkoni ndihmë juridike kur të drejtat tuaja nuk respektohen. 

 

Neni 9: Liria nga shkuarja në burg për asnjë arsye 

Askush nuk ka të drejtën t'ju cojë në burg, t'ju mbajë atje, ose t'ju dërgojë larg vendit tuaj pa arsye. 

 

Neni 10: E drejta për gjykim të drejtë 

Nëse jeni akuzuar për një krim, keni të drejtë të dëgjoheni. 

 

Neni 11: Ju jeni të pafajshëm derisa të provohet se jeni fajtor 

Askush nuk mund të vendosë nëse jeni fajtor për një krim, pa e provuar atë. Ju gjithmonë duhet të 

keni të drejtën për të mbrojtur veten. Askush nuk ka të drejtë të dënojë ose të ndëshkojë për diçka 

që nuk e keni bërë. 

 

Neni 12. E drejta për të jëtuar vetëm 

Ju keni të drejtën të mbroheni nëse dikush përpiqet të dëmtojë emrin tuaj të mirë, të hyjë në 

shtëpinë tuaj, të hapë postën tuaj, ose t'ju shqetësojë ju ose familjen tuaj pa ndonjë arsye. 

 

Neni 13 E drejta për lëvizje të lirë 

Ju keni të drejtë të vini dhe të shkoni ashtu siç dëshironi në vendin tuaj. Ju keni të drejtë të 

largoheni nga vendi juaj për të shkuar në një tjetër; dhe ju duhet të jeni në gjendje të ktheheni në 

vendin tuaj nëse dëshironi. 

 

Neni 14: E drejta për të shkuar në një vend tjetër për të qenë i sigurt 

Nëse dikush ju dëmton, keni të drejtë të shkoni në një vend tjetër dhe kërkoni që tju ofrohet siguri. 
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Neni 15: E drejta për shtetësi 

Ju keni të drejtë të jeni shtetas i një vendi dhe të keni një kombësi. Ju mund ta ndryshoni 

kombësinë nëse dëshironi. 

 

Neni 16: E drejta për t'u martuar dhe për të pasur një familje 

Kur ju të keni mbushur moshën ligjore, pra mbi 18 vjec, keni të drejtë të martoheni dhe të keni një 

familje. Gratë dhe burrat kanë të njëjtat të drejta kur janë të martuar dhe kur janë të divorcuar. 

Askush nuk duhet t'ju detyrojë të martoheni. 

 

Neni 17: E drejta e pronësisë 

Ju keni të drejtën të zotëroni gjëra apo prona dhe askush nuk ka të drejtë t'i marrë këto nëse janë 

pronë e juaja. 

 

Neni 18: E drejta e fesë 

Ju keni të drejtë të këni mendimet tuaja dhe të besoni dhe praktikoni çdo fe. 

 

Neni 19: Liria e mendimit 

Ju keni të drejtë të mendoni dhe të thoni atë që ju pëlqen. Ju duhet të jeni në gjendje të ndani 

mendimet tuaja me të tjerët, duke përfshirë edhe njerëz nga vende të tjera. 

 

Neni 20. E drejta për tu shoqëruar me njerëz të tjerët 

Ju keni të drejtë të takoheni në mënyrë paqësore me njerëzit e tjerë. Askush nuk mund t'ju detyrojë 

të jeni pjesë e një grupi. 

 

Neni 21: E drejta për të marrë pjesë në qeverisje dhe në zgjedhje 

Ju keni të drejtë të merrni pjesë në qeverinë tuaj, qoftë duke mbajtur zyrë ose duke zgjedhur dikë 

që t'ju përfaqësojë. Qeveritë duhet të zgjidhen rregullisht dhe votimi duhet të jetë i fshehtë. 

 

Neni 22: E drejta për ndihmë 

Shoqëria në të cilën jetoni duhet t'ju ndihmojë të zhvilloni dhe të përfitoni më së shumti nga të 

gjitha mundësitë (kultura, puna, mirëqenia sociale) që u ofrohen juve dhe të gjithëve në vendin 

tuaj. 

 

Neni 23: E drejta për punë 

Ju keni të drejtën të punoni, të jeni të lirë të zgjidhni punën tuaj dhe të merrni një rrogë që ju lejon 

të jetoni dhe të mbështesni familjen tuaj. Nëse një burrë dhe një grua bëjnë të njëjtën punë, ata 

duhet të marrin të njëjtën pagesë. 

 

Neni 24: E drejta për të pushuar dhe luajtur 

Ju keni të drejtë të pushoni dhe të keni kohë të lirë. Dita e punës nuk duhet të jetë shumë e gjatë 

dhe duhet të jeni në gjendje të bëni pushime të rregullta të paguara. 

 

Neni 25: E drejta për një jetë të denjë 

Ju keni të drejtë për gjërat që ju dhe familja juaj duhet të keni për një jetë të shëndetshme dhe të 

rehatshme, duke përfshirë ushqim, veshje, strehim dhe kujdes mjekësor. Ju keni të drejtë të merrni 

ndihmë nëse jeni të pa pune. Nënat dhe fëmijët duhet të marrin kujdes dhe ndihmë të veçantë. 

 

Neni 26: E drejta për arsim 

Gjithkush duhet të jetë në gjendje të shkojë në shkollë. Arsimi fillor duhet të jetë i lirë. Ju duhet të 
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jeni në gjendje të mësoni një profesion ose aftësi ose të vazhdoni studimet aq sa dëshironi. Në 

shkollë, ju duhet të jeni në gjendje të zhvilloni të gjitha talentet tuaja. Ju duhet të mësoni të 

bashkoheni me të tjerët, pavarësisht nga raca, feja ose prejardhja e tyre. Prindërit tuaj kanë të 

drejtë të zgjedhin se si dhe çfarë mësoni në shkollë. 

 

Neni 27: E drejta për të marrë pjesë në aktivitet kulturore 

Ju keni të drejtë të merrni pjesë në aktivitete artistike dhe të tjera që ndodhin në komunitetit tuaj, 

dhe në çdo të aktivitet tjetër që mund të ketë. Punimet tuaja si artist, shkrimtar ose shkencëtar 

duhet të mbrohen, dhe ju duhet të jeni në gjendje të përfitoni prej tyre. 

 

Neni 28: E drejta për një rend shoqëror 

Për të siguruar respektimin e të drejtave tuaja, duhet të krijohet një "rend" që mund t'i mbrojë ato. 

Ky 'urdhër' duhet të jetë lokal dhe në mbarë botën. 

 

Neni 29: Përgjegjësitë ndaj komunitetit tuaj 

Ligji duhet të respektojë të drejtat tuaja njerëzore dhe ju duhet të respektoni të drejtat e njeriut të 

të tjerëve. 

 

Neni 30: Të drejtat tuaja duhet të mbrohen 

Asnjë person, grup ose qeveri kudo në botë nuk duhet të bëjë asgjë për të dëmtuar këto të drejta. 

 

 

 

MBANI NJË QËNDRIM (20 MINUTA) 

1. Tregoni tre posterat që keni vendosur në mur, duke lexuar JAM DAKORD, NUK JAM DAKORD, NUK JAM I/E 

SIGURTË. 

2. Shpjegoni pjesëmarrësve se do të lexoni një seri pohimesh. Në përgjigje të secilit pohim,  ata duhet të rreshtohen 

para posterit që më së shumti përfaqëson mendimin e tyre. 

3. Kujtoji pjesëmarrësit se ky është një debat dhe jo një provë. Ideja është të dëgjosh nga njerëzit që kanë mendime të 

ndryshme. 

4. Lexoni thënien e mëposhtme: "Secili duhet të ketë të drejtën për të ndjekur lumturinë dhe për të ndjekur ëndrrat e 

tyre". 

5. Jepini pjesëmarrësve disa momente për të vendosur se ku duan të qëndrojnë. Si vazhdim, pyesni disa pjesëmarrës 

nga çdo rresht: "Pse keni zgjedhur këtë rresht?" Pasi të keni dëgjuar nga një përzgjedhje pjesëmarrësish, pyetni nëse 

dikush dëshiron të ndryshojë qëndrimin e tyre bazuar në argumentet që kanë dëgjuar. Nëse është e nevojshme, lejo 

kohë për ta bërë këtë. 

6. Përsëriteni këtë proces për secilën nga këto pohime: 

• Gjithkush duhet të lejohet të jetojë i/e lirë nga paragjykimet, diskriminimi dhe 

persekutimi në bazë të fesë, etnisë, klasës, gjinisë ose prejardhjes sociale dhe 

ekonomike. 

• Gjithkush duhet të jetë në gjendje të marrë vendime të rëndësishme për të mbrojtur 

trupin dhe të ardhmen e vet. 

• Secili duhet të ketë një gjykim të drejtë në vendosjen e rregullave dhe ligjit. 

7. Sillni përsëri pjesëmarrësit dhe pyesni ata se çfarë kujtojnë nga mësimi i javës së kaluar. Shqyrtoni atë mësim duke 

përdorur pyetje të tilla si: 

• Si do ta shpjegonit se cila është e drejta? (Përgjigje e sugjeruar: Një kusht që duhet të 
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jetë në vend nëse synojmë që njerëzit të jetojnë një jetë të plotë dhe të lumtur.) 

• Qeveritë e botës kanë rënë dakord për një listë të të drejtave. Si quhet? (Përgjigje: 

Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut.) 

• Cilat ishin disa të drejta specifike që mbani mend? 

• A kanë të gjithë të njëjtat të drejtat? (Përgjigja e sugjeruar: Në teori po, por 

fatkeqësisht jo gjithmonë në praktikë, pasi të drejtat e disa njerëzve janë mohuar.) 

• Lexuam rastet e tre njerëzve, të drejtat e të cilëve ishin keqtrajtuar ose mohuar. Çfarë 

ju kujtohet për to? (Sara ishte viktimë e diskriminimit gjinor, pasi ajo u pagua më pak 

se meshkujt për të bërë të njëjtën punë. Emës iu mohua e drejta e saj për arsim.) 

• Si mund të quhet ndryshe ai/ajo që mbart të drejtën/a?  (Përgjigje: një mbajtës i të 

drejtës.) 

• Çfarë i quajmë ato organizata që janë përgjegjëse për t'u siguruar që njerëzit të 

gëzojnë të drejtat? (Përgjigje: bartës të detyrimeve.) 

 

8. Shpjegoni se do t'i lexoni përsëri pohimet dhe se edhe njëherë pjesëmarrësit duhet të zgjedhin se ku dëshirojnë të 

qëndrojnë në përgjigje. Këtë herë, kërkoni nga ata të kujtojnë se pohimet gjithashtu zbatohen për jetën intime dhe 

seksuale të njerëzve dhe për aftësitë e tyre riprodhuese. 

9. Përsërit të njëjtin proces, duke treguar përmes diskutimeve se pohimet janë të vërteta për individët pavarësisht nga 

orientimi i tyre seksual ose nga vendimet që marrin për organet e tyre riprodhuese.  

 

TË DREJTAT DHE PËRGJEGJËSITË (15 minuta) 

1. Sugjerojuni pjesëmarrësve se për çdo të drejtë, zakonisht sugjerohet një përgjegjësi përkatëse. 

Mundohuni të merrni disa shembuj duke pyetur: 

• Nëse keni të drejtën e ushqimit, cila është përgjegjësia juaj? (Përgjigja e sugjeruar: 

mos të shpërdoroni ushqimin.) 

• Nëse keni të drejtën për arsimim falas deri në moshën 14 vjeç, cila është përgjegjësia 

juaj? (Përgjigja e sugjeruar: të jepni maksimumin në shkollë.) 

• Nëse keni të drejtën për kujdes shëndetësor, cila është përgjegjësia juaj? (Përgjigjet e 

sugjeruara: për t'u kujdesur për shëndetin tuaj.) 

2. Tani kërkoni pjesëmarrësve që të formojnë grupe prej pesë apo gjashtë, dhe tërheqni vëmendjen 

e tyre në flipcartin që ju keni përgatitur më parë me dy kolona: një për të Drejtat dhe një për 

Përgjegjësitë (shih më poshtë). Shpjegoni se ata kanë dhjetë minuta në grupet e tyre për të: 

• Vendosur se çfarë përgjegjësie nënkupton çdo e drejtë. 

• Diskutoni përse është e rëndësishme të merreni me këto përgjegjësi. 

 

TË DREJTAT PËRGJEGJËSITË 

Ti ke të drejtën për një arsim cilësor… …dhe përgjegjësinë për të studjuar dhe për të 

dhënë maksimumin si dhe për të respektuar 

mësuesit tuaj.  

Ti kë të drejtë të konsiderohesh me 

seriozitet dhe që mendimet e tua të 

dëgjohen… 

…dhe përgjegjësinë për të dëgjuar mendimet e 

të tjerëve me respect, edhe kur ju nuk bini 

dakord ne ata.  
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Ti ke të drejtën për kujdes shëndetësor, 

akses në informacion dhe për përdorimin 

e kontraceptivëve… 

...dhe përgjegjësinë për të qëndruar të 

shëndetshëm 

  

Ti ke të drejtë që të mos diskriminohesh 

në bazë të gjinisë, fesë, etnicitetit, 

orientimit seksual apo statusit tënd social 

dhe ekonomik… 

…dhe përgjegjësinë për të mos diskriminuar 

kundrejt të tjerëve mbi bazë të asnjë lloj 

arsyeje 

Ti ke të drejtën të punosh… ….dhe përgjegjësinë për të punuarme 

ndershmëri dhe për të dhënë maksimumin 

 

3. Mblidhni përsëri pjesëmarrësit dhe dëgjoni sugjerimet për kolonën e Përgjegjësive. 

4. Pyesni ata pse është e rëndësishme të flasim për përgjegjësitë. Përgjigjet e tyre duhet të nxjerrin 

në pah pasojat e mosbindjes, për shembull: "Njerëzit do të bëhen të paarsyeshëm"; "Kjo do të 

pengojë që njerëzit e tjerë të gëzojnë të drejtat e tyre"; ose "Unë nuk do të jem në gjendje të 

shfrytëzoj më të drejtat e mia nëse të tjerët nuk i respektojnë ato". 

5. Bëni grupet të diskutojnë se si mund të sigurojnë që të ketë shkelje të të drejtave. 

6. Përfundoni duke pyetur pjesëmarrësit se cfarë mund të bëjnë për të siguruar promovimin e të 

drejtave të të rinjve. 

 

 

REFLEKTONI 

POEMA E PEMËS (15 minuta) 

1. Pyesni pjesmarrësit nëse mbajnë mënd rregullat për të shkruar një Poemë për Pemën. 

Nëse e nevojshme, tregojini atyre flipcartin që përdorët në mësimin e kaluar.  

2. Tani kërkojini pjesmarrësve që të punojnë individualisht për pesë minuta që të 

shkruajnë Poemën e Pemës mbi të drejtat.  

3. Përpiquni që të dëgjoni disa prej poemave dhe më pas bëni një diskutim prej pesë 

minutash në të cilën pjesmarrësit ndajnë atë që kanë mësur gjatë këtij mësimi.  Ju 

mund të bëni pyetjet e mëposhtme:  

● Kush janë të drejtat dhe përgjegjësitë kryesore?  

● Kush është përgjegjës që të sigurojë që të drejtat e të rinjve janë të mbrojtura.  

● Si mund të mbrojnë të drejtat e tyre dhe te të tjerëve të rinjtë?  

4. Kujtoni pjesmarrësve se qëllimi i këtij mësimi është që të stabilizojë të drejtat kryesore 

dhe të kujtojë që promovimi I të drejtave të të rinjve është një pjesë sumë e 

rëndësishme për ti bërë ata agjentë të ndryshimit dhe për të kontribuar në një shoqëri të 

drejtë dhe të shëndetshme. 
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 GENDER MESSAGES 

 

 

REZULTATET E PRITSHME 

 Pjesmarrësit do të eksplorojnë besimet dhe stereotipet të shoqëruara me burrat dhe gratë. 

METODOLOGJIA 

● Fillimi: Mbani nje qendrim 

● Mësoni: Rrahje mendimesh & Teatri me Imazhe 

● Reflektoni: Përgjigju topit 

 

FJALËT KYCE  

● Sex 

● Biologjia 

● Gender 

● Ndryshim 

● Normat 

● Pabarazia 

● Sfida 

 

KOHËZGJATJA 

120 minuta 

 

  

OBJEKTIVAT E MODULIT 

 

• Përshkruani dallimin midis seksit dhe gjinisë 

• Shqyrtoni qëndrimet individuale në lidhje me dallimet gjinore, rolet dhe pabarazitë. 

• Diskutoni normat gjinore dhe ndikimin e tyre në jetën dhe marrëdhëniet e grave dhe burrave. 

 
 

SESIONI GJASHTW: 
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• Diskutoni ndikimin e normave gjinore në mënyrën se si gratë dhe burrat shprehin veten. 

• Pyesni se si sjelljet në lidhje me gjininë ndikojnë sjelljet. 

 

 

 

MATERIALET E NEVOJSHME  

• Top 

• Flipcart dhe marker  

• Kopje të fletushkave rreth Diktimi i Pabarazisë Gjinore 

• Laps and paper 

 

 

 

 

SHËNIME PËRGATITORE 

• Pabarazia gjinore është një çështje e rëndësishme e të drejtave të njeriut në 

mbarë botën dhe që ka pasoja financiare thellësisht negative. Pabarazia gjinore është e 

justifikuar dhe përjetësuar përmes roleve gjinore. 

• Gjatë gjithë jetës, ne marrim mesazhe se si duhet të veprojmë si gra dhe 

burra. Disa nga këto mesazhe dhe pritshmëri janë të padëmshme, të tjerë më pak. Mesazhet e 

dëmshme mbi bazë gjinie kontribuojnë në problemet sociale si shtatzënia e padëshiruar, 

sëmundje seksualisht të transmetueshme, SST-të dhe në dhunë. 

• Është e rëndësishme të respektojmë qëndrimet e njerëzve të tjerë në lidhje 

me gjininë, por edhe t'i sfidojmë nëse këto qëndrime dhe vlera janë të dëmshme për ta ose për 

të tjerët. Në këtë sesion, pjesëmarrësit do të vendosin se cfarë do të thotë të jesh një burrë apo 

një grua për ta.  

 

FILLONI 

LOJA E NDËRGJEGJËSIMIT GJINOR (30 MINUTA) 

1. Informoni pjesëmarrësit se tani do të luani një lojë që do t'i 

ndihmojë të mendojnë më qartë për atë që i bën burrat dhe gratë të 

ndryshëm dhe jo të ndryshëm.   

2. Vendosni simbolet që përfaqësojnë mashkullin  dhe 

femrën , në krye të dy kolonave në një flipcart të bardhë. Ftojini 

pjesëmarrësit në një rreth. 

3. Shpjegoni se ju do të thoni me zë të disa etiketime gjinore 

(p.sh. "djalë", "grua", "njeri", "vajzë") kur të hidhni topin. Kushdo që kap 

topin duhet menjëherë të thotë një fjalë që lidhet me atë etiketim gjinor. 

(Për shembull ju thoni "djalë" dhe hidhni topin, një pjesëmarrës kap topin 

dhe thotë "pantallona"). Do të ju duhen dy vullnetarë me markera që të 

shëojnë fjalët e thëna nga pjesëmarrësit në kolonën e duhur. 

4. Pas pak minutash, kërkoni nga njerëzit të vazhdojnë 
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aktivitetin, por këtë herë të japin përgjigje në kontekstin e vendeve të 

punës. (Për shembull, ju thoni "grua" dhe hidhni topin, një pjesëmarrës e 

kap atë dhe thotë "sekretare". Ju thoni "njeri" dhe hedh topin, një 

pjesëmarrës e kap dhe thotë "pilot"). 

5. Pas disa minutave të tjera, kërkoni pjesëmarrësve që të 

fillojnë të japin përgjigje në kontekstin e detyrave të shtëpisë. 

6. Pas disa minutash të tjera, kërkoni nga pjesëmarrësit të 

fillojnë dhënien e përgjigjeve në kontekstin e roleve në familje dhe në 

komunitet. 

7. Pas disa minutash të tjera, kërkoni nga pjesëmarrësit të 

fillojnë dhënien e përgjigjeve në kontekstin e seksualitetit. 

8. Vazhdoni me hedhjen e topit derisa të dyja kolonat në 

flipcart nën titujt Burra dhe Gra të jenë plotësuar me fjalë.  

9. Kërkojini pjesëmarrësve të shikojnë fjalët në të dyja kolonat 

dhe të vendosin se cilat nga fjalët që nuk mund të zbatohen si për burrat 

ashtu edhe për gratë. Në këtë proces diskutimi, ju mund të keni nevojë të 

tregoni se burrat dhe gratë mund të bëjnë të njëjtën punë. Hiqini të gjitha 

fjalët që mund të aplikohen për burrat dhe gratë. 

10. Në fund, duhet të lihet vetëm një fjalë që përshkruan atribute 

fizike ose është e lidhur me trupin, siç është 'ushqyerja me gji' nën kolonën 

Gra, ose 'kanceri i prostatës' nën kolonën Burra. 

11. Përdoreni këtë ushtrim për të nxjerrë përkufizimet mbi 

gjininë si një ndërtim thjesht social ose kulturor që është I ndryshëm në të 

gjithë botën dhe përkufizimin e seskit si një përkufizim fizik. Për 

shembull, shoqëria nuk mund të pranojë që vajzat të bëhen pilote. Por kjo 

është thjesht një pritshmëri kulturore. Nuk ka asnjë arsye fizike pse gratë 

nuk mund të fluturojnë me avionë. Në disa vende gratë nuk lejohen të 

drejtojnë makina. Ne natyrisht e dimë se gratë janë të afta të ngasin 

makina. 

12. Sigurohuni që pjesëmarrësit të kuptojnë se kultura thjesht do 

të thotë rregullat e vendosura nga ne për mënyrën se si sillen burrat dhe 

gratë. Informoni ata që ne dimë nga historia  dhe duke parë shembujt e 

vendeve të tjera që mund ti ndryshojmë këto rregulla. Në fakt, procesi i 

krijimit të një shoqërie më të drejtë është pikërisht ky: ndryshimi i 

rregullave. Në të gjithë botën, kultura ka krijuar rregulla që kufizojnë 

zgjedhjet e grave dhe u japin atyre më pak akses ndaj burimeve sesa 

burrave. Informoni pjesëmarrësit se këto janë disa rregulla që të gjithë ne 

duhet ti ndryshojmë. 

. 
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MËSONI 

 

1.  USHTRIMI I PABARAZISË GJINORE (30 MINUTA) 

1. Para sesionit, you duhet ti ngjisni në muret e dhomës, në mnëyrë të crregulltë copëzat 

e letrave me pohimet për pabarizinë gjinore.  

2. Vendosi pjesmarrësit në grupe me nga tre. Tani, të gjithë duhet te numerojne nga njësi 

deri tek treshi. Shpjegoni që të gjithë pjesmarrësit me numrin 2 janë shkrimtarët - 

vetëm ata kanë nevojë për laps.  

3. Numri nje dhe tre jane lëvizësit, është detyra e tyre të shkojnë rreth e rrotull dhomës, 

të lexojnë cfarë përmbajnë flipcartet dhe te mbajnë mënd informacionin. Nuk duhet 

të shkruajnë asgje pot ë fotografojnë.  Pasi ta kene memorisuar informacionin, ata 

shkojnë tek grupi I tyre, tek shkrimtari dhe I thonë se cfarë kishte ne flipcart. Atëhere, 

shkrimtari shënon cdo gjë që I thuhet nga levizësi.  

4. Skuadra e parë që shkruan të gjitha pyetjet saktë, fiton. Jepu cdo grupi kohë të lexojnë 

dhe diskutojnë përgjigjet e tyre para se të vazhdoni në ushtrimin tjetër.  

 

FLETUSHKAT E PABARAZISE GJINORE  

Për shkak të aksesit pabarabartë në arsim, gratë bëjnë rreth dy të tretën e 

njërëzve analfabetë në të gjithë botën.   

Në shumë vende, ligjet ndalojnë gratë për të zotëruar tokë. 

 

Mesatarisht, gratë fitojnë vetëm 77% e asaj që fitojnë meshkujt për të njëjtën 

punë. 

 

Ligje të padrejta I kanë vënë gratë në situate vulnerabël dhe të dhunshme. Një rast 

shumë i qartë është fakti që në disa vënde, ligji i përdhunimit nuk aplikohet për 

ciftet e martuara.  

40% e grave të reja në Azinë e Jugut dhe Afrike, martohen para moshës 18 vjec. 

Martesat në moshe të hershme, rrisin reziqet e problemeve shëndetësore sidomos 

kur bëjnë lindje. Mbani mënd.  UDHR theskon se ne të gjithë kemi të drejtë të 

zgjedhim partnerin tonë.   

 

Në disa vende gratë nuk inkurajohen që të lajnë sporte 

 

Në disa vendë si India dhe Kina, gratë janë në një presion të madh për të abortuar 

bebet që janë femra gjë që ka sjellë një numër shumë të madh meshkujsh dhe numër 

të vogël femrash në popullatë.   

 

 

 

1. RRAHJE MENDIMESH: VEPRO SI GRUA/VEPRO SI BURRË (25 MINUTA) 

1. PyeSni pjesëmarrësit meshkuj nëse u është thënë ndonjëherë që ata të "veprojnë si një 

njeri". Kërkojuni atyre të ndajnë disa përvoja nga dikush që thotë këtë ose diçka të 

ngjashme me ta. Pyesni: "Pse mendoni se thanë këtë për ju?" Dhe "Si ju bëri të 

ndiheni?" 
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2. Tjetra, pyesni pjesëmarrësit femra nëse atyre u është thënë ndonjëherë që të "veprojnë 

si grua" ose "të veprojnë si një zonjë". Kërkojuni atyre të ndajnë disa përvoja nga 

dikush që i është thënë kjo gjë apo diçka e ngjashme. Pyesni: "Pse mendoni se ju 

thanë kështu?" Dhe "Si ju bëri të ndiheni?" 

3. Informoni grupin që dëshironi të flisni më gjatë për këto dy fraza. Shpjegoni se duke i 

diskutuar për to, ne mund të fillojmë të shohim se si shoqëria krijon rregulla shumë të 

ndryshme për mënyrën se si duhet të sillen vajzat / gratë dhe djemtë / burrat. 

Shpjegoni se këto rregulla nganjëherë quhen "norma gjinore", sepse ato përcaktojnë 

se çfarë përcakton shoqëria, është 'normale' në kuptimin e asaj që gratë / vajzat dhe 

burrat / djemtë duhet të mendojnë, ndiejnë dhe veprojnë. Tregoni se këto rregulla 

kufizojnë jetën e vajzave dhe djemve duke i mbajtur djemtë në kutinë “e burrave” 

dhe vajzat në kutinë “e gruas”. 

4. Shkruani në një flipcart: Vepro si një njeri. Pyesni grupin se çfarë u është thënë 

djemve / burrave për mënyrën se si duhet të sillen. Shkruani idetë e tyre në flipcart. 

(Shihni më poshtë për idetë e mundshme) 

5. Kur grupi nuk ka asgjë për të shtuar në listë, lehtësoni një diskutim pesë-minutësh 

duke përdorur pyetjet e mëposhtme: 

• Cila nga këto mesazhe mund të jetë e dëmshme? Pse? Diskutoni ato një nga 

një. 

• Si e ndikon shëndetin e vazjave, veçanërisht shëndetin e tyre seksual (p.sh. 

parandalimin e HIV dhe STI) vendosja në “kuti”? 

• Çfarë ndodh me djemtë që nuk ndjekin rregullat në kuti? Çfarë thonë njerëzit 

për to? Si trajtohen ato? 

•  Cilat mund të jenë aspektet pozitive të jetesës jashtë kutisë për djemtë? 

6. Tjetra, shkruani Akti Ashtu si një Zonjë në një tabelë bosh. Pyesni grupin se çfarë 

vajzash / gra tregohen për mënyrën se si duhet të sillen. Shkruani idetë në tabelë. 

7. Kur grupi nuk ka më për të shtuar në listë, lehtësoni një diskutim pesë-minutësh duke 

përdorur pyetjet e mëposhtme: 

8. Cila nga këto mesazhe mund të jetë e dëmshme? Pse? Diskutoni ato një nga një. 

9. Si ndikon shëndeti në kuti në shëndetin e vajzave, veçanërisht në shëndetin e tyre 

seksual (p.sh. parandalimin e HIV, IST dhe shtatzënisë)? 

10. Çfarë ndodh me vajzat që nuk i ndjekin rregullat në kuti? Çfarë thonë njerëzit për to? 

Si trajtohen ato? 

11. Cilat mund të jenë aspektet pozitive të jetesës jashtë kutisë për vajzat? 

 

SUGJERIME PËR LEHTËSUESIN: 

 Kutia më poshtë tregon përgjigjet e mundshme. Diskutoni rreth tyre dhe prezantoni të tjera 

nëse ështgë e mundur.  

 

LISTA VEPRO SI BURRË/VEPRO SI GRUA 

VEPRO SI BURRË VEPO SI GRUA 

Ji i fortë Ji passive dhe e qetë 

Mos qaj Bëhu kujdestarja në familje, dhe 
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përkushotju/mbaj famljen 

Ti je kryeatri i familjes Silly seksi po jo shumë 

Mbaj kontrollin dhe mos u tërhiq Bëhu e zgjuar po jo shumë 

Bëj marrdhnënie seskuale sa herë 

të duash 

Ndiq drejtimin e burrit 

Bëj marrëdhënie seksuale me sa 

më shumë partnerë 

Mbaje burrin tënd, jepi kënaqësi 

seksuale 

Ki sa më shumë të dashura Mos u anko 

Merr kenaqësi seksuale nga gratë Mos fol për seksin 

Bëj fëmijë Martohu 

GMartohu Bëj fëmijë 

Mërr rreziqe Ji e bukur/tërheqëse 

Mos kërko për ndihmë Bëhu e dukshme por jo e dëgjueshme 

Përdor dhunë për të zgjidhur 

konfliktet 

Tregohu emotive dhe ndjeshme 

Pi alkol Kujdesu për pamjen tënde të jashtme  

Pi cigare  

Injoroje dhimbjen  

Mos fol për problemet e tua  

Ji guximtar  

Ji kurajoz  

Mërr vendime për të tjerët  

 

 

2. TË NDRYSHOJMË SHOQËRINË DUKE SFIDUAR ROLET GJINORE (20 

MINUTA) 

1. Vendosni pjesëmarrësit në grupe me nga tre. Shpjegoni se ata duhet të krijojnë 

përkufizimet e tyre për barazinë gjinore. Si do ta shpjegonin këtë ide dikujt? Jepini atyre 

pesë minuta për të shkruar disa fjali me fjalët e tyre. Pastaj të dalë një vullnetar nga secili 

grup dhe të shkruajë përkufizimet e tyre në flipcart. 

2. Tani shtoni përkufizimin tuaj si më poshtë. 

  

Barazia gjinore është një e drejtë themelore e njeriut. Gjithkush duhet të marrë trajtim 

të barabartë dhe të mos jetë i diskriminuar në bazë të gjinisë së tyre. Kjo është 

themelore për një botë paqësore, të begatë dhe të qëndrueshme. 

 

 

3. Pyesni pjesëmarrësit me pyetjet e mëposhtme: 

• Nëse një grua bën çfarë i thotë një burrë, a konsiderohet kjo barazi? 

• Nëse gratë bëjnë të gjitha punët e shtëpisë dhe burrat nuk bëjnë asgjë, a është kjo 

barazi gjinore? 

• Nëse shpenzojmë më shumë në edukimin e djemve sesa tek vajzat, a është kjo 
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barazi gjinore? 

• Si i edukojmë të tjerët për barazinë gjinore? 

4. Vendosni pjesëmarrësit në grupet e tyre dhe kërkoni nga ata që të krijojnë një listë të 

arsyeve pse pabarazia gjinore është e dëmshme. Jepini atyre pesë minuta, pastaj dëgjoni 

përgjigjet e tyre. Nëse asnjë nga grupet nuk e ka përmendur zhvillimin ekonomik, mund 

të dëshironi të shpjegoni se duke dështuar në sigurimin e zhvillimit të shëndetshëm dhe 

edukimit të gjysmës së popullsisë dhe fuqisë punëtore të botës, shoqëritë paguajnë një 

çmim të madh për pabarazinë gjinore. Pabarazia gjinore pengon zhvillimin ekonomik të 

vendeve. 

5. Shpjegoni se duke i siguruar grave dhe vajzave akses të barabartë në arsim, kujdes 

shëndetësor, punë të denjë dhe përfaqësim në proceset vendimmarrëse politike dhe 

ekonomike, ne jo vetëm që i bëjmë shoqëritë tona më të drejta dhe më efikase, por 

gjithashtu krijojmë ekonomi më të fortë.  

 

 

REFLEKTONI 

TRANSFORMI I I SJELLJEVE TONA (15 minuta) 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve nëse mendojnë se burrat dhe gratë janë të afta të 

transformojnë: të ndryshojnë mënyrën se si sillen në mënyrë që të çlirohen nga të 

gjitha kufizimet që krijojnë rolet gjinore në sjelljen e tyre. 

2. Shpjegoni se do të lexoni një listë të mënyrave të ndryshme të të sjellurit. Nëse 

pjesëmarrësit mendojnë se sjellja e përshkruar është tipike për rolet tradicionale 

gjinore, ata duhet t'i vënë duart në ajër. Nëse ata mendojnë se sjellja është tipike për 

dikë që nuk I merr ne konsideratë rolet tradicionale gjinore, duhet t'i vënë duart mbi 

kokë. 

3. Pas çdo rasti, lejoni pjesëmarrësit disa sekonda që të përgjigjen me duart e tyre. Më 

pas kërkoni disa vullnetarë që të shpjegojnë pse e kanë zgjedhur atë përgjigje. 

4. Më poshtë është një listë me të cilën mund të filloni: 

 

LISTA E SJELLJEVE 

SJELLJA E TRANSFORMUAR APO 

TRADICIONALE ? 

Pasive dhe të urtë Tradicionale për gratë 

Sjellje prej të fortë, të qënurit i fortë Tradicionale për burrat 

      Komunikues i sinqertë E transformuar 

Përdorimi i dhunës për të zgjidhur 

konfliktet 

Tradicionale për burrat 

Emotiv/e në mënyrë konstruktive dhe 

kur është e përshtatshme 

E transformuar 

           Besnik ndaj një partneri E transformuar 

Jo diskutime në lidhje me problemet Tradicionale për burrat 

Përdorimi i prezervativëve rregullisht E transformuar 

Testimi rregullisht për HIV-in E transformuar 

Nuk qajnë Tradicionale për burrat 

Qëndrimi besnik ndaj një partneri E transformuar 
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Pritja për të patur marrdhënie seskuale 

deri sa të dy partnerët të jenë gati 

E transformuar 

Diskutime në favor të barazisë midis 

grave dhe burrave 

E transformuar 

Sfidimi i të tjerëve për të njohur 

pritshmëritë e tyre të dëmshme gjinore 

dhe për të ndryshuar veten 

E transformuar 

 

 

5. Pasi punuat me listën, kthehuni dhe lexoni shembujt e sjelljes së transformuar. 

Pyesni pjesëmarrësit nëse sjellja e tillë e transformuar do të zbatohej për burrat, 

gratë ose të dyja në mënyrë të barabartë. Ndihmoni ata që të shohin se në çdo rast, 

sjellja e transformuar do të ishte e përshtatshme për të dy gjinitë. 

6. Kërkojuni pjesëmarrësve të sugjerojnë shembuj të tjerë të sjelljes së transformuar. 

7. Pyesni pjesëmarrësve se cfarë konsiderojnë ata si përfitim, nga sjelljet e 

transformuara. Mundohuni q të sillni pjese të diskutimit disa shembuj që kanë të 

bëjnë me shëndetin mendor dhe fizik. 

8. Së fundmi, lehtësoni një diskutim në grup duke përdorur pyetjet e mëposhtme: 

• Si ndikohen qëndrimet tona për rolet e vajzave dhe djemve nga mënyra se si 

mendojnë familjarët dhe miqtë tanë? 

• Si ndikojnë mediat në pritshmëritë që njezëzit duhet të kenë për mënyrën se si 

duhet të veprojnë/sillen vajzat dhe djemtë? Si i portretizon media djemtë? Po 

vajzat? 

• Si mund të sfidoni disa nga pritjet e dëmshme që shoqëria ka për mënyrën se 

si djemtë duhet të sillen? Si mund të sfidoni disa prej pritjeve të dëmshme që 

shoqëria ka për mënyrën se si duhet të sillen vajzat? 
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9.  

 

 

 

 

 

 

 

PARAGJYKIMET STEREOTIPET, DISKRIMINIMI, PARANDALIMI 

REZULTATET E PRITSHME  

Pjesëmarrësit njihen me konceptin e diskriminimit dhe shqyrtojnë pasojat e diskriminimit. Sesioni u 

jep pjesëmarrësve shembuj rastesh që I ndihmojnë të identifikojnë mënyra paqësore për t'iu 

përgjigjur diskriminimit. 

METODOLOGJIA 

• Filloni: Debati i heshtur 

• Mësoni: Grupet e ekspertëve 

• Reflekto: Gazeta me shkrim të dyfishtë 

FJALËT KRYESORE  

• Diskriminimi 

• Pasojat 

• Empatia 

 

 

KOHËZGJATJA 

90 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Të kuptojnë konceptin dhe identifikojnë aktet e diskriminimit. 

• Eksplorojnë mënyra për të kundërshtuar apo refuzuar diskriminimin. 

• Tregoni ndjeshmëri me pasojat e diskriminimi 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

 

 

 
 

  SESIONI SHTATW: 
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• Flipcart me fjalën diskriminim të shkruar në mes të fletës 

• Markera/ lapsa një për secilin pjesëmarrës 

• Fletë letre ekstra 

• Gazeta 

 

 

SHËNINE PËRGATITORE 

• Diskriminimi ndodh kur një person trajtohet padrejtësisht sepse ai ose ajo i përket një 

grupi të caktuar. Një person mund të diskriminohet për shkak të racës, moshës, 

gjinisë, politikës, orientimit seksual, identitetit gjinor, fesë, mënyrës së shikimit, të 

dhënave të kaluara penale, mënyrës së jetesës së personit, zgjedhjes së veshjeve, 

moshës ose paaftësive të tyre, që konsiderohen anëtarë të një grupi, klasë sociale, 

status social ose kastë, dhe shumë arsye të tjera. 

• Diskriminimi mund të marrë shumë forma. Mund të shkaktojë pushimin nga puna, 

pamundësi në punësim, pagë me e ulët se sa të tjerët që bëjnë të njëjtën punë, refuzimi 

i dhënies se një shtëpie apo banesë, tallje, ngacmim, ose thjesht trajtim ndryshe nga 

njerëzit e tjerë. Ligjet e njohura si "legjislacioni për mundësi të barabarta" i mbrojnë 

njerëzit nga diskriminimi. Ata shprehin se njerëzit duhet të punësohen pavarësisht nga 

raca, mosha, gjinia apo feja. Duhet të ketë akses dhe kujdes të arsyeshëm dhe 

vencantë për personat me aftësi të kufizuara. Dy njerëz në të njëjtën pozitë duhet të 

paguhen me të njëjtin pagë nëse kanë pikërisht të njëjtin punë. 

• Për pjesën e dytë të debatit në heshtje dhe rrahjeve të mendimeve, ju si lehtësues 

duhet të shënoni mendimet dhe idetë e tyre të grupuara. Që do të thotë se në vend që 

të shkruani përgjigjet dhe idetë e nxënësve një e nga një, ju duhet ti grupponi ata sipas 

natyës së ngjashme të ideve që kanë dhënë, duke krijuar hartëzime idesh.  Vendsoni 

në qendër te fletës nj koncept, temën ose çështjen që doni të trajtoni. Pyesni studentët 

se çfarë dinë për kët gjëë. Idetë kryesore lidhen me temën që është vendosur në mes të 

flipcartit nepermjet shigjetave/vizave nga qëndra dhe jashtë. Idetë mbështetëse marrin 

formën e degeve të ideve kryesore.  Fillo nga qëndra drejt ideve kryesore duke krijuar 

një strukturë me fjalë kyce, fraza apo edhe me imazhe.  

 

 

FILLONI 

DEBATI NË HESHTJE (40 MINUTA) 

1. Krijoni grupe me nga pesë anëtarë dhe jepini secilit grup një flipcart me fjalën 

DISKRIMINIM shkruar në mes të fletës. 

2. Kërkojuni grupeve të shkruajnë çdo ide, fjalë, emocion, kuptime që lidhen me fjalën në 

flipcart. Kujtojuni atyre se nuk ka përgjigje të drejtë ose të gabuar, ky ushtrim është një 

mënyrë për t'i lejuar të gjithë të shkruajnë çfarë idetë apo fjalët që I shoqërojnë me 

diskriminimin. 

3. Jepini secilit grup disa minuta për ta bërë këtë, pastaj qarkulloni flipcartet rreth klasës, 

në mënyrë që çdo grup të marrë një fletë të re me ide të shkruara nga një grup tjetër. 

4. Kërkojuni pjesëmarrësve të lexojnë së pari atë që grupi tjetër ka shkruar dhe më pas të 

shtojnë ndonjë mendim, ide, koment. Rregulli është se ata nuk mund të fshijnë asgjë që 
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shkruar në fletë, ata mund të shtojnë ide dhe ti lidhin ata me fjalën kyce nëpërmjet një 

vijë ose një shigjetë për të lidhur dy mendimet. Në këtë mënyrë ju keni krijuar një 

debat të heshtur. 

5. Në varësi të kohës në dispozicion, ju mund të vendosni të qarkulloni edhe njehëre 

flipacrtet, në mënyrë që secili grup të ketë mundësi të shtojë komente të reja. 

6. Pas 10 minutash, ngjitini flipcartet në mur ose kërkoni një pjesmarrës nga secili grup 

që të mbajë flipcartet e tyre. 

7. Kërkojini një pjesëmarrësi të lexojë fjalët, komentet që janë hkruar në flipcart. 

Përndryshe, mund t'i lexoni me zë të lartë. 

8. Sigurohuni që të keni hapësirë në flipcart që të shënoni idetë e pjesëmarrësve. 

9. Filloni duke shkruar emrin e temës së zgjedhur në një rreth në mes të fletës, pra 

Diskriminimi. 

10. Provoni dhe gruponi ide së bashku. Për shembull, të gjitha përgjigjet që kanë të bëjnë 

me kuptueshmërinë e diskriminimit bëhen bashkë, arsyet përse njerëzit diskriminojnë 

bëhen bashkë, ose pasojat / ndjesitë nga dikush që është diskriminuar bhen bashkë. Ide 

që kanë lidhje me njëra tjetrën, mund të bashkohen me vija. Ju gjithashtu mund ti 

shkruani ose vizatoni përgjigjet. 
 

 

Pyetjet të rëndësishme për të ndihmuar pjesëmarrësit të mendojnë për temën: 

• Çfarë do të thotë të diskriminohesh? 

• Përse njerëzit diskriminojnë? 

• Çfarë mund të bëjmë për të luiftuar kundër diskriminimit? 

 

 

 

MËSONI 

PJESA E PARË: DISKUTIMI NË GRUP (20 MINUTA) 

1. Para se të shkoni në aktivitetin e ' Grupi i Ekspertëve', tregoni konceptin e 

diskriminimit me një skenar hipotetik. Shpjegoni se do të diskriminoni një grup njerëzish 

në klasë bazuar në një karakteristikë të caktuar. Për shembull, pyesni të gjithë 

pjesëmarrësit që kanë diçka të gjelbër / kanë flokë të shkurtër / janë të veshur me një orë, 

të ulen në dysheme në vend të karrigeve / të gjithë të qëndrojnë së bashku në një hapësirë 

të vogël në cep të dhomës etj. 

2. Tani kërkoni të gjithë pjesëmarrësit që të diskutojnë përgjigjet e tyre me 

pyetjet e mëposhtme me një partner: 

• Në këtë situatë, si do të ndiheshit nëse do të ishit një nga njerëzit që duhej të 

ulesh në dysheme, të qëndronte në një qoshe etj? 

• A mendoni se është e arsyeshme që lehtësuesi juaj të vendosë se kush mund 

të shkojë të qëndrojë apo të qëndrojë kudo që zgjedhin bazuar në atë që kanë 

veshur? Çka nëse mësuesi juaj ka vendosur që vetëm nxënësit që kanë veshur 

diçka të gjelbër mund të ulen të qetë në një karrige? 
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• Si do të ndjeheni nëse keni qenë të veshur me diçka të kaltër dhe lejoheni të 

uleni në një karrige dhe shoku juaj / fqinji, i cili ka veshur të gjelbër sot, duhej të 

ulet në dysheme? 

3. Ashtu si një klasë, diskutoni në vijim: 

• Kush trajtohet padrejtësisht në këtë situatë? Këta njerëz po diskriminohen. 

• Cfarë do të bënit nëse jeni ju ai/ajo që po diskriminohent? 

• Cfarë do të bënit nëse shihni një shoqe/komshi/familjar/person, po diskriminohet?   
 

PJESA E DYTE: GRUPI I EKSPERTËVE (20 MINUTA) 

1. Njerëzit ndonjëherë kthejnë kokën nga ana tjetër kur shohin një akt diskriminimi, sepse nuk 

dinë si ta ndalojnë atë. Duke u ofruar pjesëmarrësve skenarë të mundshëm të rasteve të 

diskriminimit, ne i ndihmojmë ata të identifikojnë mënyra paqësore për t'u përgjigjur. 

2. Tregojuni ojesmarrësve se për këtë ushtrim ata do të punojnë në grupe prej tre vetash. Çdo 

grup do të jetë përgjegjës për të mësuarit e tyre dhe në fund të ushtrimit do të ketë një test të 

shkurtër. Që një grupi të kalojë testin, secili anëtar duhet të jetë një mësues dhe një nxënës i 

mirë. 

3. Vendosni shpejt nxënësit në grupe me nga të tre, duke i numëruar ato 1 - 2 - 3. Jepini secilit 

grup një emër, si “Grupi I Kuq”, “Grupi Blu” , “Grupi Jeshil” etj. 

4. Jepini secilit grup një gprej tre kartave dhe kërkoni që secili anëtar të marrë një kartë. Nëse 

nuk jeni në gjendje të printoni shumë karta individuale, thjesht shkruani 3 tregimet e 

ndryshme në flipcart dhe varni rreth klasës me distancë të mjaftueshme mes njëra tjetrës. 

5. Gjëja tjetër që bëni është të përzieni anëtarët e grupeve. Kërkojuni të gjithë pjesmarrësve me 

Kartën 1 të ulen së bashku, të gjithë ata që kanë Kartën 2 të ulen së bashku dhe të gjithë ata 

me Kartën 3 të ulen së bashku (ose të qëndrojnë rreth flipcartit 1, 2 ose 3). 

6. Ata kanë pesë minuta për t'u bërë ekspertë në informacionin që kanë në kartën e tyre / 

flipcart. Kërkoji atyrë që të lexojnë kartën, të pyesin njëri-tjetrin nëse kanë nevojë, diskutojnë 

dhe memorizojnë cfarë mban karta. Kërkojuni atyre të mendojnë për pyetjet e mëposhtme me 

ekspertët e tjerë: 

7.  Kush po diskriminohej? 

8. Pse u diskriminua ky person? 

9. Çfarë bëri ai / ajo dhe / ose të tjerët janë kundra këtij diskriminimi? 

10. Kërkojini pjesëmarrësve se mbajtja e shënimeve është një ide e mirë pasi që ata do të jenë 

përgjegjës për të mësuar anëtarët në grupin e tyre me rastin. 

11. Pas pesë minutash grupet mblidhen përsëri në grupet e tyre fillestare.  Shpjegoni se secili do 

të marrë rolin e mësuesit. Nxënësi me Kartën 1 shkon e paria Ajo i tregon dy pjesmarrësve të 

tjerë në grupin e saj për kartën që ka në dorë. Ata dëgjojnë, bëjnë pyetje dhe mbajnë shënime. 

Pasi mbaron I pari, është rradha e anëtarët të dytë të grupit që të bëjë rolin e mësuesit. Ai i 

tregon dy të tjerëve për informacionin në kartën e tij. Ata dëgjojnë, bëjnë pyetje dhe mbajnë 

shënime. Së fundmi është rradha e anëtarit të tretë që të bëjë rolin e mësuesit. 

12. Pasi të tre anëtarët në secilën grup mbarojnë rolin e tyre të mësuesit, merri kartat. 

13. Tani jepni studentëve pyetjet e mëposhtme (shih pyetjet dhe përgjigjet më poshtë). Jepini 

atyre rreth 30 sekonda për të diskutuar çdo pyetje në grupet e tyre, merrni një përgjigje dhe 

shkruajeni. 
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14. Pasi të mabroni me të gjitha pyetjet, kaloni nëpër to një e nga një duke i kërkuar disa 

vullnetarë që të ndajnë me ju përgjigjet e tyre. Më pas lexoni përgjigjen nga çelësi i përgjigjes 

suaj. Mos harroni, qëllimi i këtij ushtrimi është të udhëheqë mendimin e tyre dhe të krijojë 

një diskutim jo të administrojë një test formal! 

15. Pasi ti keni bërë të gjitha përgjigjet, diskutoni në klasë: 

16. Bazuar në leximin tuaj dhe përmbledhjet që keni dëgjuar nga anëtarët e grupit tuaj, çfarë kanë 

të përbashkët këta adoleshentë që u ngritën kundër diskriminimit? 

17. Shkruani në flipcart, përgjigjet e pjesmarrësve.   

18. Dëgjoni disa përgjigje dhe sugjeroni se secili nga tre individët shfaqi guximin dhe parime. 

19. Cilat veprime të tyre mund të imitoni për të reaguar kundër diskriminimit në shkollë ose në 

komunitetin tuaj? 

20. Pyesni klasën: 

21. Për cfarë arsye tjetër mund të diskriminohen njerëzit? (Shënim: Shënoni idetë e nxënësve, si 

raca, feja, pamja / veshja, përkatësia etnike, gjinia, aftësia e kufizuar, etj.  në flipcart.) 

22. Si u ndjetë nga këta shembuj të diskriminimit? 

23. Listoni të gjitha mënyrat se si njerëzit që lexuat, janë ngritur në mënyrë të paqtë kundër 

diskriminimit. Cilat janë disa mënyra të tjera që mund të luftoni kundër diskriminimit? 

Theksoni strategjitë paqësore si ato që u përmendën më sipër, tregoni një të rrituri, kontaktoni 

një grup që punon për liritë civile ose organizoni një protestë. Mbaj shënim idetë e studentëve 

në flipcart. 

 

KARTAT E GRUPIT TË EKSPERTËVE: 

Skenari 1 

Edi është mirënjohës që mundi kancerin. Por medikamenti (ilaci) mjekësor që mori, I shkaktoi 

një dëmtim të lehtë në dëgjim. Shokët e klasës në shkollën e tij të lartë e ngacmonin për këtë 

dhe madje thanë se ai ishte duke falsifikuar gjendjen e tij të aftësisë së kufizuar. Edi ndjeu se 

shokët e tij të klasës i bënë këto fyerje sepse nuk dinë më shumë informacion në lidhje me 

gjëndjen e tij. Ai vendosi ti përgjigj ngacmimeve të tyre duke folur për përvojën e tij. Edi 

shpreson se kjo do t'i ndihmojë shokët e klasës të kuptojnë pasojat serioze të kancerit në 

fëmijëri dhe gjithashtu të mësojnë për çdo aftësi të kufizuar që mund të kenë fëmijët apo të 

riturit. Ai ndjeu se strategjia më e mirë ishte t'u kujtosh të tjerëve se shëndeti i mirë është një 

privilegj i madh dhe se ngacmimi i njerëzve për shkak të aftësisë së kufizuar është mizor. Në 

këtë mënyrë ai apeloi për ndjeshmërisë e shokëve të klasës. Ai i pyeti: si do të ndiheshit nëse 

do të ishit në situatën time? 

 

Skenari 2 

Arjana ishte e lumtur të shihte se një kompani taksie në Durrës po kërkonte të punësonte 

student si shofer. Ajo kishte nevojë për punë dhe për të financuar veten gjatë viteve të 

arsimimit të saj universitar. Por menaxheri ndryshoi mendjen kur e takoi personalisht dhe pa 

se ajo ishte një grua. Menaxheri i tha Arjanës se gratë duhet të qëndrojnë në shtëpi dhe të 

kujdesen për burrin dhe fëmijët e tyre. Miqtë e Arjanës po qëndronin jashtë zyrës së taksive 

dhe në duar mbanin pankarta që e mbështesnin punësimin e saj si taksiste. Gjithashtu, shumë 
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student të universitetit të saj refuzuan të përdorin taksitë e kompanisë si shenjë proteste për 

politikat diskriminuese ndaj grave që kompania zbaton.  Pasi Ariana dhe miqtë e saj morën 

ndihmë nga profesorët e tyre për të filluar veprim ligjor kundër kompanisë së taksisë, pronari 

vendosi që të ndryshonte politikat e punësimit dhe të përdorte parimin e barazisë për të gjithe 

punëkërkuesit dhe punëtorët. 

 

Skenari 3 

Ela dhe vëllezërit e saj , Sajmiri dhe  Miri me të vërtetë kënaqen duke festuar Festivalin e 

luleve në qytetin e tyre. Megjithatë, këtë vit familja e tyre nuk ka pasur mundësi të 

kontribuojë në festivalin e organizuar pasi prindërit e saj nuk kanë fituar mjaftueshëm para.  

Fqinjët u kanë thënë se për shkak se ata janë të varfër tani, nuk mund të marrin pjesë në 

festival. Ela i tregon shokut të saj të ngushtë në shkollë për komentet e fqinjit të saj dhe i 

tregon se vëllezërit e saj të dy kanë qarë kur dëgjuan se nuk mund të mërrnin pjesë në festival 

sepse janë shumë të varfër. Shoku i Eles, Marini, ka një ide fantastike. Ai fton Elën dhe 

vëllezërit e saj që të përgatisin disa pjata me ushqim të shijshëm tek shtëpia e tij, si një 

kontribut për pjesmarrësit e festivalit. Sajmiri dhe Miri janë shumë mirënjohës ndaj Elës dhe e 

falënderojnë për gatimet e saj dhe që kontribuoji në ushqimin e darkës. Vëllezërit e Elës 

gjithashtu janë krenarë që ajo ka guximin të kërkojë ndihmë dhe e kuptojnë se është mirë të 

ndajnë emocionet e tyre dhe se është e rëndësishme të trajtojnë  njëri tjetrin me respekt. 

 

PYETJE TESTUESE DHE PËRGJIGJE RRETH SKENAREVE  

1. Kush po diskriminohej në Skenarin 1? 

Përgjigja: Edi. 

2. Përse po diskriminohej ai?  

Përgjigja: Sepse ai ka aftësi të kufizuara për shkak të një kanceri që ka kaluar në 

fëmijëri. Ilaci që ka marë e ka lënë me probleme në dëgjim. Pra ai herë pas here ka 

probleme me dëgjimin në klasë apo gjatë bisedave.  

3. Si e trajtuan cështjen e diskriminit aid he të tjerët?  

Përgjigje: Edi gjeti një mënyrë për të biseduar me anëtarët e klasës së tij dhe I ndihmoi 

ata që të kuptonin se cfarë gabimin po bënin, ndërkohë që ai mbajti një qëndrim të qetë 

duke u ofruar një kuptueshmëri më të mirë rreth situatës së aftësisë së tij të kufizuar. Ai 

foli dhe u përpoq që të ndërtonte aftësitë empatike tek shokët dhe shoqet e klasës së tij. 

Kjo I bëri ata të ndjeheshin dhe të shihnin nga pozicioni i tij.   

4. Kush po diskriminohej në Skenarin 2? 

Përgjigje: Ariana. 

5. Përse po diskriminohej ajo? 

Përgjigje: Sepse Ariana është një grua që po sfidon idetë tradicionale për rolet që mund të 

luajë gruaja duke zgjedhur të marrë një arsim më të mirë në mënyrë që ajo të mbështesë veten 

në të ardhmen.  

6. Cfarë bëri ajo apo të tjerët për të luftuar kundra diskriminimit?  

Përgjigje: Ariana foli me miqtë e saj dhe bashkë në fillim protestuan dhe pastaj e bojkotuan 

përdorimin e shërbimit të ofruar nga kompania e taksisë. Ata gjithashtu kërkuan ndihmë 

ligjore nga profesori tyre dhe ishin të aftë të bënin që pronari I kompanisë të ndryshonte 

politikat e punësimit pa diskrimin me bazë gjinore.   

7. Kush po diskriminohej në Skenarin 3?  
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Përgjigja: Ela dhe vëllezërit e saj, Sajmiri dhe Miri  

8. Përse po diskriminohej ajo? 

Sepse ishin të varfër sipas komshinjve të tyre dhe nuk ksihin mundësi të ofronin 

kontribut për festivalin dhe për këtë arsye nuk mund të merrnin pjesë.  

9. Cfarë bëri ajo apo të tjerët për të luftuar kundra këtij diskriminimi? 

Ansëer: Shukriya confided her ëorries and emotions in her close friend at school and her 

friend ëas able to find people ëho ëould support them instead of excluding them from the 

festival. 

 

 

 

 

REFLEKTO  

NJË FLETË ME DY KOLONA (15 MINUTA) 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve të vizatojnë dy kolona në flipcartin e tyre. Në kolonën e majtë, 

pjesëmarrësit duhet të shkruajnë fjalët kyçe të seancës së sotme, por edhe fjalë të tjera që i 

bashkangjitet konceptit sic mund të jenë arsyet e ndryshme pse diskriminimi ndodh apo 

pasojat negative që sjell etj.  

2. Kërkojuni atyre që të japin përgjigjen / reflektimet / reagimet e tyre personale për këto 

fjalë dhe t'i shkruajnë ato në kolonën e djathtë. 

3. Pjesëmarrësit mund të përfshijnë pyetje që dalin nga përgjigjet dhe veprimet për të cilat 

floën gjatë aktiviteteit të grupit të ekspertëve apo të emocioneve që kujtojnë nga 

aktivitetet e tjera. Shpjegoni se shkrimi i mendimeve, sidomos për tema të ndjeshme, 

mund të ndihmojë në përballimin e ndjenjave të ndryshme dhe përvojave personale që 

mund të kenë me ta. 

4. Ecni përreth dhe shikoni se çfarë po shkruajnë njerëzit. Sigurohuni që së pari të pyesni 

nëse mund t'i lexoni përgjigjet e tyre. Leximi mbi përgjigjet e studentëve do t'ju ofrojë 

informata mbi kuptueshmërinë që kanë pjesmarrësit. 

5. Sigurohuni që të merrni çdo pyetje tjetër që lind dhe diskutoni si grup. 
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NGRIHEM PËR TË DREJTAT E MIA 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Ky mësim synon të sjellë së bashku mësimet dhe aftësitë e ndërtuara përmes mësimeve të 

mëparshme mbi atë se si të rinjtë mund të marrin pjesë aktive në ndryshimeve e sjelljeve. Lufta për të 

mbrojtur të drejtat e tyre dhe të të tjerëve, kërkon që të rinjtë të njohin të drejtat dhe përgjegjësitë e 

tyre dhe të kenë aftësitë për tu organizuar dhe për të kontribuar pozitivisht. Kjo përfshin fillimin e një 

pune apo të një sipërmarrjeje, e cila është një tranzicion kyç në moshën e rritur dhe nënkupton 

pavarësinë dhe përgjegjësinë. Në këtë mësim, pjesëmarrësit do të marrin sfidën për të bërë 

ndryshime pozitive në jetën e tyre dhe aktiviteti i dytë i Mësimit do t'u kërkojë atyre të dalin me një 

plan fushate. 

 

METODOLOGJIA 

● Filloni: Rrahje mendimesh & Diskutime 

● Mësoni: Aktivitet në Grup 

● Reflekto: Diskutim në Grup 

 

FJALË KYCE 

● Aktivizëm 

● Ndryshim 

● Komuniteti 

 

 

 

KOHËZGJATJA 

120 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

● Përcaktoni tre karakteristika të njerëzve që janë changemakers. 

● Identifikimi i ndryshuesve në komunitetin e tyre. 

● Identifikoni të paktën një fushë ku ata mund të bëjnë një ndryshim brenda 

 
 

  SESIONI TETW:  
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komunitetit të tyre. 

 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

• Një skicë që tregon tabelën e bilancit në flipcart (për Bankën e Ndryshimeve) 

në mënyrë që pjesëmarrësit ta kopjojnë. 

• Flipcart dhe markera 

 

SHËNIME PËRGATITORE 

• Për shkak se ky mësim u ofron pjesëmarrësve një forum në të cilin të filloni 

planifikimin e një ndërmarrjeje sociale, mund t'ju duhet ta zgjeroni atë gjatë dy 

mësimeve në mënyrë që të plotësoni të gjitha aktivitetet. Të dyja aktivitetet e 

Mësimit do t'u mundësojnë pjesëmarrësve të hetojnë se çfarë mund të bëjnë të 

rinjtë për t'u bërë avokatë të ndryshimeve. 

• Shënim: Ky aktivitet mund të vazhdojë për disa javë. Shko rreth gjatë 

sesioneve të punës në grup dhe udhëhiqni pjesëmarrësit përmes procesit. 

Theksoni rëndësinë e dhënies së sugjerimeve konkrete për përmirësimin e 

komunitetit. Menaxho pritjet e pjesëmarrësve. Bëni ata të kuptojnë se 

ndryshimi kërkon kohë. Le ta dinë që ka më shumë gjasa që ata të fillojnë 

vetëm me një hap veprimi, prandaj është e rëndësishme që hapi i parë të bëhet 

i vogël dhe i zbatueshëm. 

• Për ushtrimin e Bankës Ndryshimi do të ndihmojë nëse pjesëmarrësit mund të 

kujtojnë raste të shkeljeve të të drejtave që kanë diskutuar më parë. Këtu janë 

disa sugjerime që mund të bëni nëse ata duhet të përpiqen të kujtojnë shembuj. 

• Në njohjen e të Drejtave të mia Pjesa 1 ata shqyrtuan diskriminimin gjinor 

(historia e Sara); gratë që nuk kanë akses në informacionin mjekësor duke 

përfshirë edhe kontracepsionin (tregimi i Lata-it); dhe vajzave u është mohuar 

qasja e barabartë në arsim (tregimi i Fatimes). 

• Në Mesazhet gjinore Pjesa 2 ata hasën çështje të tilla si gratë që u janë mohuar 

pronësia e tokës, qasja e pabarabartë në arsim për gratë, fakti që gratë fitojnë 

më pak mesatarisht se meshkujt për të bërë të njëjtën punë dhe çështjen e 

martesës së fëmijëve. Secili prej këtyre shembujve, nëse gjendet në bashkësinë 

lokale, mund t'ju ndihmojë të filloni të plotësoni tabelën e ndryshimit të 

Bankës. 

• Përfundimisht, Mësoni: Zgjedhja e mënyrës tuaj të ndryshimit si aktivitet i 

Grupit mund të përdoret për të filluar një ndërmarrje paraprake shoqërore me 

të gjithë grupin. Kjo pastaj do të ndiqet në një seksion më vonë, ku grupe të 

vogla do të planifikojnë dhe zhvillojnë në mënyrë të pavarur një ndërmarrje 

shoqërore. 

• Nëse është e mundur, mbani punën e grupeve nga aktiviteti i Bankës 

Ndryshimi në murin e klasës ose ruajini në mënyrë të sigurt, në mënyrë që t'u 

referoheni atyre në mësimet e ardhshme. Ju gjithashtu mund të vazhdoni të 

shtoni tërheqje të reja dhe depozita ndërsa përparoni përmes moduleve. 

 

 

START 
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IDENTIFYING THE ESSENTIALS OF A CHANGEMAKER (30 MINUTES) 

1. Në këtë aktivitet, pjesëmarrësit do të identifikojnë individët ose organizatat që po 

bëjnë ndryshime pozitive në komunitet dhe të eksplorojnë se çfarë i bën ata 

ndryshues. Në fund të aktivitetit, pjesëmarrësit duhet të njihen me konceptet e 

heroizmit, aktivizmit dhe ndryshimit.2. Kërkojuni pjesëmarrësve të formojnë grupe 

prej katër deri në gjashtë, dhe t'i japin secilit grup një fletë letre me letër llamarine dhe 

një shënues.3. Kërkoni nga secili grup të zgjedhin tre persona të cilët mendojnë se 

kanë bërë ndryshime në komunitetet e tyre ose në botë. Nxitini ata që të përfshijë 

mashkull dhe femër në listën e tyre. Këta njerëz mund të jenë:• Një superhero 

imagjinar.• Një ndryshues i komunitetit lokal.• Një figurë historike e mirënjohur (p.sh. 

Gandhi, Nënë Tereza, Nelson Mandela, etj.).• Dikush që nuk mund të jetë i famshëm, 

por që me të vërtetë admirojnë.4. Tregoni secilit grup që të diskutojnë karakteristikat 

e ndryshme të ndryshuesve të tyre. Këto duhet të përfshijnë:• Mosha, gjinia ose 

kombësia.• Puna që ata bëjnë / bënë.• Qëndrimet që ata kanë (shfaqur).• Sfidat me të 

cilat përballen / ballafaqohen.5. Kërkojuni grupeve të listojnë gjithashtu 

karakteristikat që i bëjnë këta njerëz të dallohen si ndryshues (p.sh. frymëzues, të 

pasionuar, të shtyrë). Ata duhet të shkruajnë sa më shumë që munden.6. Tani kërkoni 

nga ata që të shkruajnë karakteristikat që tre njerëzit e tyre kanë të përbashkët.7. Pas 

10 minutash, merrni secilin grup që të prezantojë ndryshuesin e tyre tek pjesa tjetër e 

pjesëmarrësve dhe inkurajoni të tjerët që të bëjnë pyetje ose të japin reagimet e tyre. 

 

 

MËSONI 

11. BANKA E NDRYSHIMEVE (45 MINUTA 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve shembuj të njerëzve që kanë mohuar ose abuzuar të 

drejtat e tyre. Këta shembuj mund të jenë nga mësimet e mëparshme ose nga 

hulumtimet e tyre lokale. Dëgjo sa më shumë shembuj që të jetë e mundur, duke 

nxitur pjesëmarrësit nëse luftojnë. Informoni ata se do të përdorin këto shembuj në 

formën e problemeve dhe zgjidhjeve, duke përdorur 'bankat' si një metaforë. 

2. Kërkojuni pjesëmarrësve të grupohen në katër deri në gjashtë anëtarë, dhe t'i japi 

secilit grup një flipcart dhe marker. 

3. Kaloni shkurtimisht disa nga pyetjet e mëposhtme për të sqaruar disa terminologji: 

• A ka dikush në grup një llogari bankare? Ose njeh ndonjë që ka llogari 

bankare? 

•  Si do të shpjegonit një llogari bankare? (Përgjigje: një marrëveshje me një 

bankë në të cilën klienti vendos dhe heq paratë, dhe banka mban një 

regjistër të saj). 

• Cila është një fjalë tjetër kur mer disa nga paratë tuaja nga banka? 

(Përgjigje: një tërheqje). 

• Çfarë fjale tjetër mund të përdorim kur vendosim para në një llogari? 

(Përgjigje: një depozitë). 

4. Nëse ju keni një mijë lek në bankë sot, dhe ju nxjerrni dyqind, sa është shuma e 

mbetur në bankë? (Përgjigje: tetëqind lekë). 

5. Si e quajmë shumën e mbetur në bankë? (Përgjigje: bilanci, ose shuma e parave në 

llogarinë tuaj në çdo kohë). 

6. Shpjegoni se Banka e Ndryshimeve është një bankë fiktive që fillon me borxhe (të 
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mbingarkuara) për shkak të shumë problemeve në nivele të ndryshme në: shkollë, 

familje, miqtë, qytet, qeveri etj. Detyra e pjesëmarrësve është ta sjellin Banken me 

bilanc pozitiv, duke depozituar zgjidhje dhe veprime për të zgjidhur problemet. 

7. Kërkojuni pjesëmarrësve të kopjojnë tabelën e bilancit (më poshtë) në letrën e tyre 

të flipcart. Pastaj duhet të shkruajnë shkeljet e të drejtave dhe problemet që kanë 

parë në seancat e mëparshme, ose që ata dine dhe të cilat ekzistojnë në nivel lokal, 

dhe ti shenojnë ata në kolonën e "tërheqjeve" në llogarinë përkatëse (p.sh. familja, 

lagja / komuniteti, shkolla, qyteti /fshati, vendi ose bota). Shpjegoni se këto 

shkelje / probleme e vënë bankën në borxhe.  

 

 

LLOGARITË TËRHEQJET DEPOZITAT BALANCA 

Familja    

Lagja/komuniteti    

Shkolla     

Qyteti/fshati    

Vëndi    

Bota    

TOTALI    

 

8. Kur pjesëmarrësit të kënë bërë të gjitha tërheqjet, informoni ata se banka e tyre 

tani ka një bilanc negativ dhe se nëse kjo do të ishte një bankë e vërtetë do të 

kishin një borxh të madh. Puna e tyre tani është të vendosin 'depozita' në secilën 

llogari duke identifikuar zgjidhje dhe veprime për të adresuar secilën prej 

tërheqjeve të identifikuara. 

9. Jepni pjesëmarrësve 20 minuta për ta bërë këtë, dhe pastaj kërkoni nga secili grup 

që të paraqesin bilancet e Bankës së tyre të Ndryshimeve. 

 

2. BANKA E NDRYSHIMEVE (30 MINUTA) 

1. Informoni pjesëmarrësit se për këtë aktivitet, ata duhet të 

propozojnë, diskutojnë dhe vendosin për një ose më shumë çështje që ata 

dëshirojnë të adresojnë si grup. 

2. Bëjuni pjesëmarrësve pyetjet e mëposhtme udhëzuese për t'i 

ndihmuar që të marrin vendimet e tyre dhe të përcaktojnë se cilat çështje 

ose probleme do të dëshironin të adresojnë. Ky aktivitet mund të shërbejë 

si bazë për Kapitullin 4: Paratë e mia, planet e mia, që jep mësime të 

hollësishme për planifikimin dhe zbatimin e një sipërmarrjeje (sociale). 

• Cilat çështje ju interesojnë? (Kujtoni pjesëmarrësit në listën 

e çështjeve që kanë adresuar në mësimet e mëparshme. Kërkojuni 

atyre të shkruajnë sa më shumë çështje që mund të dalin.) 

• Cilat çështje do të donit të trajtonit si grup? (Kërkojuni 
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pjesëmarrësve të diskutojnë në mes tyre se cilat çështje preferojnë. 

Ata duhet të marrin në konsideratë faktin se duhet të jetë një çështje 

me të cilën të gjithë ndjehen me forcë dhe që ata mendojnë se mund 

të adresohen në një farë mënyre.) 

• Cfarë karakteristikash kanë çështja juaj? Cilat janë shkaqet e 

saj? Cilat janë efektet e saj? Eksploro dhe hetoje çështjen më thellë. 

• Çfarë ndryshimi do të donit të shihnit? (Tregoni 

pjesëmarrësve se duhet të jetë një ndryshim i prekshëm dhe realist 

për ta arritur. Lexoni studimet e rasteve më poshtë për t'u dhënë 

atyre disa ide se çfarë kanë bërë të rinjtë në programe të ngjashme 

në mbarë botën.) 

 

 RASTE STUDIMI 

PERU 

Fushatë për Kartat e Identitetit të Fëmijëve: Studentët donin që më 

shumë njerëz të kishin akses në kartat kombëtare, ID. Nëpërmjet 

fushatës së tyre ata informuan rreth 3,410 njerëz më shumë dhe 206 

fëmijë u pajisën me karta identiteti, ID. Këto karta identitei u japin 

mundësi fëmijëve dhe të rinjve që të kenë akses në më shumë 

shërbime që ofron qeveria.   

SENEGAL 

Fushatë për Rritjen e Ndërgjegjësimit në Lidhje me Sigurinë në 

Trafik: Nxënësit donin që rrugët të ishin të sigurta për fëmijët. Kur 

një makinë goditi një nga shokët e tyre të klasës, ata bënë një 

fushatë ndërgjegjësuese për të rritur ndërgjegjësimin për sigurinë 

në komunitetin e tyre. Kjo fushatë siguroi vendosjen e duhur të 

shenjave të komunikacionit në zonën e tyre. 

BOLIVI 

Marsho kundër Bullizmit: Studentët kuptuan se bullizmi ishte një 

problem i madh nëpër shkolla. Ata organizuan një marshim rreth 

qendrës së qytetit dhe shpërndanë broshura nëpër shkolla për të 

nxitur sugjeruar ide se si të ndalohet ngacmimi dhe bullizmi. Me 

mbulimin mediatik, të rinjtë kuptuan se kishin fuqi dhe e dinin se 

zërat e tyre ishin dëgjuar pas fushatës. 

 

 

 

REFLEKTONI 

REFLEKTONI (15 MINUTA) 
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1. Kujtoni pjesëmarrësit se qëllimi i këtij mësimi ishte 

identifikimi i asaj që duhet të ngrihet për të drejtat e njeriut dhe të 

drejtat e të tjerëve, si dhe mënyrat në të cilat ata mund të fillojnë të 

sfidojnë shkeljet dhe padrejtësitë e të drejtave në shkolla / komunitete. 

2. Përdoreni këtë mundësi për të diskutuar mbi çdo çështje të 

ngutshme dhe për të përfunduar mësimin e trajtuar deri më tani. 

3. Udhëhiqni pjesëmarrësit në një diskutim duke bërë pyetjet e 

mëposhtme: 

• Si mund të bëni një ndryshim, ju si individ? 

• A mendoni se keni atë që duhet për të qenë një agjentë 

ndryshimi? Pse po/pse jo? 

• Çfarë do të dëshironit të ndryshoni?  
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SEKSIONI TRE: TRUPI IM ZGEDHJET E MIA 
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MARRËDHËNIET E SHËNDETSHME DHE PRISHËSIT E MARRËVESHJEVE 

 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Ky mësim i ndihmon pjesëmarrësit të diskutojnë se çfarë përbën një sjellje të shëndoshë / të 

pranueshme dhe jo të shëndetshme / të papranueshme në marrëdhëniet romantike. Pjesëmarrësit do të 

mësojnë se ata gjithmonë kanë lirinë për të ndërprerë një marrëdhënie abuzive.  

METODOLOGJIA 

● Filloni: Rrahje mendimesh 

● Mësoni: Votoni më këmbet tuaja & Fjalitë e Pmbaruara 

● Reflektoni: Diskutim në Grup 

FJALË KYCE 

● Marrdhënie 

● E shëndetshme  

● E pashëndetshme  

● Prishës marrëveshjeje 

 

 

KOHËZGJATJA 

80 minuta 

 

OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Përcaktoni dhe identifikoni sjelljet e shëndetshme dhe jo të 

shëndetshme që ekzistojnë brenda marrëdhënieve. 

• Tregoni karakteristikat e një marrëdhënieje të shëndetshme që ata i gjejnë të 

rëndësishme për veten e tyre. 

• Identifikoni sjelljen e shkelësit të marrëveshjes që do t'i shkaktonte ata të 

përfundonin një marrëdhënie. 

• Përshkruani hapat për të udhëzuar dikë që merret me sjellje jo të shëndetshme në 

një marrëdhënie. 

 

 
 

  SESIONI NWNTW: 
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MATERIALET E NEVOJSHME 

• Flipcart me E SHËNDETSHME shkruar në anën e majtë dhe E 

PASHËNDETSHME në anën e djathtë. 

• Tre letra A4, me E SHËNDETSHME, E PASHËNDETSHME dhe VARET. 

(Vendosini këto shenja në një mur në dhomë). 

• Flipcart i përgatitur me fjali të papërfunduara për Sjelljen e Shëndetshme në 

Marrëdhënieve dhe Marrëveshjet e Prishura. 

• Përcaktoni dhe identifikoni sjelljet e shëndetshme dhe jo të shëndetshme që 

ekzistojnë brenda marrëdhënieve. 

• Tregoni karakteristikat e një marrëdhënieje të shëndetshme që ata i gjejnë të 

rëndësishme për veten e tyre. 

• Identifikoni sjelljen e shkelësit të marrëveshjes që do t'i shkaktonte ata të 

përfundonin një marrëdhënie. 

• Përshkruani hapat për të udhëzuar dikë që merret me sjellje jo të shëndetshme në 

një marrëdhënie. Fletushka për Katër Hapat e Veprimit për Marrëdhëniet e 

Pashëndetshme, të vendosura rreth mureve të dhomës përpara mësimit. 

• Pena dhe letra 

 

 

SHËNIMË PËRGATITORE 

 

• Ky mësim është hartuar për të ndihmuar pjesëmarrësit të diskutojnë se çfarë 

përbën një sjellje të shëndetshme / të pranueshme dhe jo të shëndetshme / të 

papranueshme në marrëdhëniet romantike. Qëllimi është të bindë pjesëmarrësit 

se ata gjithmonë kanë lirinë për të ndërprerë një marrëdhënie nëse është abuzive. 

• Kurrikula është hartuar për shoqëritë në të cilat adoleshenca është një normë 

e pranueshme. Ne jemi të ndërgjegjshëm megjithatë se në kulturat tradicionale, 

ky mësim mund të jetë i përshtatshëm vetëm në kontekstin e martesës. Ju mund 

të keni nevojë që të përshtatni materialin në këtë kontekst, në mënyrë që të 

lehtësoni vendimmarrjen e përbashkët rreth sjelljeve të pranueshme dhe të 

papranueshme brenda një martese. 

• Gjithashtu, në kontekste të tjera, koncepti i "shkelësit të marrëveshjes" mund 

të mos ekzistojë midis vajzave të pamartuara, kështu që mund t'ju duhet të 

përshtatni mësimin në atë që është e përshtatshme dhe të fokusoheni më shumë 

në rritjen e autoritetit vendimmarrës të vajzave në përgjithësi. Kjo mund të 

ndihmojë t'u tregojë vajzave se si ata mund të përdorin urtësinë dhe mbështetjen 

e nënave dhe gjysheve të tyre (si dhe femrave të tjera me influencë në familjet e 

tyre).  

• Sigurohuni që të keni një karrige ose kosh për t'u përdorur për ushtrimin e 

votimit dhe mendoni paraprakisht se cilat objekte do të jenë në dhomën e 

aktivitetit të ndërtimit të besimit. 

 

 

FILLONI 
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RRAHJE MENDIMESH RRETH MARRDHËNIEVE TË SHËNDETSHME DHE JO 

TË SHËNDETSHME (20 MINUTA) 

1. Tregoni pjesëmarrësve dy kolonat në tabelën shenjëse të 

shënohet SHËNDETI dhe UNHEALTHY. Kërkojuni grupit të sugjerojë 

fjalë që do të karakterizojnë një marrëdhënie të shëndetshme, p.sh. 

"Ndershmëri". Nxitini ata të thërrasin fjalë të tjera që ata mendojnë se 

do të përshkruajnë një marrëdhënie të shëndetshme. Shkruani këto fjalë 

poshtë në kolonën e SHËNDETSHME. 

2. Tani kërkoni nga ata që të thërrasin fjalë që do të 

përshkruanin një marrëdhënie jo të shëndetshme, p.sh. 'Gënjyer' ose 

'mashtrim', dhe shkruani ato në kolonën e pashëndetshme. Tabela juaj e 

përfunduar mund të duket diçka e tillë:  

3.  

E SHËNDETSHME E PA SHËNDETSHME 

Ndershmëri Gënjen 

Komunikim Komunikim i keq 

Barazi Tradhëton 

Respekt Dhunë 

Besim Sillet si bosi i/e jetës tuaj  

 

4. Shqyrtoni listën e fjalëve në kolonën e SHËNDETSHME. 

Vini në dukje se secili ka të drejtën të gëzojë marrëdhënie me këto 

karakteristika dhe se edhe ne duhet të sillemi kështu në marrëdhëniet 

tona. 

5. Nëse pjesëmarrësit nuk i kanë sugjeruar këto fjalë, theksoni 

se karakteristikat e rëndësishme të marrëdhënieve të shëndosha 

përfshijnë: respektin, barazinë, përgjegjësinë dhe ndershmërinë. 

6. Tërhiqni vëmendjen përsëri në kolonën E 

PASHËNDETSHME dhe theksoni se marrëdhëniet jo të shëndetshme 

janë e kundërta e atyre të cilat janë të shëndetshme. Në marrëdhënie të 

shëndetshme, të dy partnerët janë të lumtur që janë me njëri tjetrin. Në 

marrëdhënie jo të shëndetshme, një ose të dy partnerët janë të 

pakënaqur për shkak të problemeve brenda marrëdhënies të cilat nuk po 

trajtohen. 

7. Ndajeni grupin në çifte. Kërkojini secilit person të ndajë me 

partnerin e tyre një shembull të një marrëdhënieje të shëndetshme dhe 

një shembull të një marrëdhënieje jo të shëndetshme. Shembujt mund të 

jenë nga vetë jeta e tyre, ose nga ato të njerëzve që ata njohin. 

Sidoqoftë, mos harroni të specifikoni emrat veçanërisht nëse 

pjesëmarrësit janë nga një komunitet i vogël. 
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MËSIMI 

1. VOTONI ME KËMBËT TUAJA (15 MINUTA) 

1. Tregoni tre shenjat e vendosura në mur (E 

SHËNDETSHME, VARET dhe E PASHËNDETSHME). Shpjegoni se 

këto janë llojet e marrdhënieve që do të përdoren për të diskutuar sjelljet 

në një marrëdhënie. Shpjegoni se një marrëdhënie romantike mund të 

cilësohet midis të shëndetshmes dhe të pa shëndetshmes. 

2. Shpjegoni se do të lexoni fjali të ndryshme që përshkruajnë 

marrëdhëniet imagjinare. Pasi të lexoni fjalitë, pjesëmarrësit duhet të 

qëndrojnë para secilës prej tre shenjave që ata mendojnë se është shkon 

me gjykimin dhe mendimin e tyre. 

3. Lexoni thënien e mëposhtme: "Ju nuk jeni dakord asnjëherë 

me partnerin tuaj." Jepuni mundësi pjesmarrësve të reflektojnë mbi këtë 

deklaratë për 30 sekonda dhe pastaj të qëndrojnë para një prej tre 

alternativave të përgjigjës. 

4. Pasi pjesëmarrësit të kenë zgjedhur një alternativë,  pyesni 

disa prej tyre që të shpjegojnë përgjigjet e tyre. Vzhdoni pyesni: "Pse 

mendoni kështu?" dhe "Kush ka një përgjigje tjetër?" 

5. Vazhdoni me listën e mëposhtme të Pohimeve të Situatave 

në Marrëdhënie. 

6. Nëse është e nevojshme, kujtojini pjesëmarrësve disa nga 

cilësitë e një marrëdhënieje të shëndetshme (p.sh. respekti, barazia, 

përgjegjësia dhe ndershmëria) dhe pyesni ata nëse situata në fjalë tregon 

këto cilësi. 

7. Ëork your ëay through the folloëing list of Relationship 

Situation Statements in a random order.  

 

POHIME TË SITUATAVE NË MARRDHËNIE 

• Ju kaloni pak kohë me veten pa partnerin tuaj. 

• Ju keni kënaqësi të jeni me partnerin tuaj. 

• Partneri juaj është ende i afërt me ish partnerin/en e tij. 

• Ndjeheni gjithmonë e më afër me partnerin tuaj 

• Nuk flisni për seksin. 

• Një person zakonisht merr çdo vendim për çiftin. 

• Qëndroni në marrëdhënie sepse është më mirë se të qenit i 

vetëm. 
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• Ju jeni në kontroll dhe jeni në gjendje të bëni atë që 

dëshironi të bëni. 

• Njëri nga partnerët godet/gjuan tjetrin për ta bindur atë. 

• Ju flisni bashkë për problemet nëse lindin gjatë 

marrëdhënies. 

• Ju ziheni shpesh në cift. 

• Partneri juaj ju detyron të keni marrëdhënie seksuale kur nuk 

ju nuk dëshironi. 

• Partneri juaj, ju mashtron. 

• Partneri yt fyen / ju thërret me emra denigrues. 

• Partneri juaj nganjëherë kërcënon se do tju lëndojë fizikisht. 

• Partneri ju ka lënduar fizikisht me qëllim. 

2. FJALI TË PAMBARUARA PËR TË PËRSHKRUAR MARRDHËNIET E 

SHËNDETSHME DHE ATO TË PA SHËNDETSHME (15 MINUTA) 

1. Vendos një flipcart në të cilin keni shkruar katër fjalitë e 

pambaruara si më si më poshtë:  

 

 

1. Për mua, tre sjellejet e rëndësihsme në 

një marrdhënie të shendetshme janë: 

__________________________________. 

2. Për mua, sjellja më e rëndësihsme në 

një marrdhënie të shëndetshme është: 

_______________________sepse__________________

_____________________________. 

3. Tre lloje të sjelljeve që unë nuk do ti 

toleroja nga partneri në një marrdhënie janë: 

__________________________ 

4. Një 'prishës marrëveshje' është një 

sjellje që është e dëmshme për ju dhe që nuk duhet ta 

pranoni. Nëse hasni një sjellje të tillë, duhet menjëherë 

të largoheni nga ajo. Për mua një prishje marrëveshje 

është:  ____________________ 

sepse___________________ 

_____________________________________________

____ 
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2. Vullnetarët lexojnë me zë çdo fjali. Sigurohuni që të gjithë 

pjesëmarrësit të kuptojnë të katër fjalitë. 

3. Kërkojuni të punojnë vetëm për pesë minuta, duke reflektuar 

se si do të përfundonin çdo fjali dhe të shkruanjnë përgjigjet në fletoret e 

tyre. 

4. Qarkulloni rreth dhomës dhe ndihmoni pjesëmarrësit nëse 

kanë vështirësi me këtë detyrë. 

5. Sapo të gjithë të jenë të gati, kërkoni disa vullnetarë që të 

tregojnë se si i kanë përfunduar secilën nga katër fjalitë. 

3. AKTIVITETI ME KATËR HAPAT E VEPRIMEVE NË NJË MARRDHËNIE JO 

TË SHËNDETSHME(15 MINUTA) 

1. Siguroni pjesëmarrësit që edhe nëse e gjejnë veten në një 

marrëdhënie me karakteristika jo të shëndetshme, ata kurrë nuk janë të 

bllokuar. Ata kanë fuqinë për të trajtuar sjelljen e pashëndetshme ose për 

të lënë marrëdhënien. 

2. Shpjegoni që ju doni që ata të marrin në konsideratë katër 

"hapa të veprimit", në mënyrë që ata të ndjehen të lirë të veprojnë nëse 

ndonjë aspekt i marrëdhënies së tyre i shqetëson. 

3. Tregoni katër lëvizjet e diktimit të drejtimit që keni 

vendosur rastësisht në muret para fillimit të sesionit. 

4. Vendosni pjesëmarrësit në grupe prej tre personash. Tani 

numëroni secilin anëtar të ekipit: 1, 2, 3. Shpjegoni se në çdo ekip, numri 2 

është shkrimtari. Sigurohuni që ata kanë një marker dhe disa letra. 

5. Shpjegoni se anëtarët e ekipit 1 dhe 3 janë vrapues. Është 

puna e tyre për të ecur nëpër dhomë dhe për të gjetur fletushkat në mur. 

Kur vrapuesit gjejnë një gabim, ata duhet ta lexojnë dhe ta memorizojnë 

atë. Ata nuk duhet të mbajnë shënime ose të fotografojnë informacionin e 

gjetur. Më pas, vrapuesit kthehen tek shkrimtari i tyre dhe tregonjnë se 

çfarë kanë memorizuar në mënyrë që shkrimtari të mund ta shënojë 

informacionin e dhënë.  

6. Fituesi është skuadra e parë që saktësisht shkruan "Katër 

Hapat e Veprimit për një Marrëdhënie të Pashëndetshme".  

 FLETUSHKAT PËR HAPAT E VEPRIMIT 

HAPI 1: Kini kujdes nga marrëniet e pa shëndetshme. 

HAPI 2: Nëse mendoni se është e sigurtë për t’a bërë, flisni me 

partnerin tuaj për një sjellje që ai ka bërë drejt jush dhe që ju ka 

lënduar. 
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HAPI 3: Merr mbështetje nga familja dhe miqtë që i besoni, në rast 

se përjetoni një sjellje të pa hijshme në marrdhënien tuaj.   

HAPI 4: Merrni parasysh përfundimin e marrëdhënies nëse sjellja 

Ejo e shëndetshme vazhdon. Nëse sjellja përfshin forma të dhunës 

apo të kërcënimeve, largohuni menjëherë nga marrëdhënia. 

Bisedoni me një të rritur të cilit i/e besoni dhe që mund t'ju 

ndihmojnë të qëndroni të sigurt gjatë dhe pas nadrjes.   

 

 

 

REFLEKTONI 

REFLEKTONI (15 MINUTA) 

1. Lehtësoni një diskutim në grup rreth sjelljeve jo të 

shëndetshme në një marrdhënie duke diskutuar rrthe tre cështjeve:  

CËSHTJA #1: DHUNA  

• Pse mendoni se disa njerëz lëndojnë ose kontrollojnë partnerët e tyre? 

• Si mund të ndikojë dhuna në një marrëdhënie? 

• Si mund të ndikojë në rritjen e dhunës rreziku i shtatzënisë së padëshiruar apo 

të paqëllimshme?   

• Si mund të ndikojë në rritjen e dhunën, rreziku për të patur/marrë SST dhe/ose 

HIV / AIDS? 

 

 

CËSHTJA #2: KOMUNIKIMI  

• Përse është e rëndësishme komunikimi gjatë një marrëdhënieje romantike? Si 

ndihmon komunikimi një çift për të parandaluar shtatzëninë? 

• Nëse dikush ka aftësi të dobëta të komunikimit, si mund të ndikojë kjo në 

aftësinë e tyre për të parandaluar shtatzëninë? 

• Çfarë duhet të ndodhë që një çift të përcaktojë nëse ata bëjnë ose nuk duan të 

bëjnë seks? Pse? 

 

CËSHTJA #3: KËRKIMI I NDIHMËS!  

• A mendoni se mund të jetë e vështirë për dike që është në një marrëdhënie jo të 

shëndetshme, për ta përfunduar atë? 

• Çfarë do ta bënte të vështirë përfundimin e një marrëdhënie jo të shëndoshë? 

• Cilat këshilla do t'i ofroni dikujt në këtë pozitë? 

• Pse mendoni se disa njerëz qëndrojnë në marrëdhënie jo të shëndetshme? A 

kanë arsye të ndryshme vajzat dhe djemtë? 

 

2. Shpjegoni pjesëmarrësve se vendimet në një marrëdhënie të shëndetshme bëhen së 

bashku dhe se asnjë person nuk dominon marrëdhënien. Nga ana tjetër, marrëdhëniet jo të 

mira shpesh karakterizohen nga komunikimi i dobët dhe vendimmarrja e pabarabartë. Kjo 

lloj marrdhënie mund ta vështirësoje shumë hapjen e një diskutimi të hapur për sjelljen 

seksuale dhe metodat kontraceptive dhe mund të vendosë një ose të dy partnerët në rrezik 
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më të madh për SST, HIV dhe madje mund të shkaktojë edhe shtatzëninë e paplanifikuar. 

Vini në dukje se marrëdhëniet e shëndetshme bazohen në komunikim të të shpeshtë dhe të 

mirë, ndershmëri, barazi, përgjegjësi dhe respekt të ndërsjellë. Theksoni pjesëmarrësve 

rëndësinë e praktikimit të sjelljes së marrëdhënieve të shëndetshme, duke pritur të njëjtën 

gjë nga partneri dhe miqtë e tyre dhe rëndësinë për të mos qëndruar në një marrëdhënie jo 

të shëndetshme. 

3. Kërkojuni pjesëmarrësve të tregojnë se si mund të zbatojnë atë që mësuan sot në jetën e 

tyre. 
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ZGJEDHJET PËR MARTËSËN DHE FËMIJËT 

REZULTATET E PRITSHME 

Pjesëmarrësit do të jenë më të vetëdijshëm për pasojat negative të mundshme të shtatzënisë në 

adoleshence dhe martesën e hershme për të ardhmen e tyre. 

METODOLOGJIA 

• Filloni: Vizualizimi Ushtrimi & Energizer 

• Mësoni: Rrahje Mendimesh Problem Tree & Image Theatre 

• Reflekto: Diskutime në Grup & Këshilla 

FJALË KYCE 

● Edukim/arsim 

● Punë 

● Martesë  

● Familje  

● Shëndet 

● Shtatëzani në adoleshencë 

 

 

 

KOHËZGJATJA 

105 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Eksploroni mendimet dhe idetë rreth martesës, fëmijëve dhe zgjedhjeve 

(brenda kuadrit të perceptimeve dhe traditave personale dhe të komunitetit). 

• Identifikoni mënyrat se një shtatzëni adoleshente ose martesa e hershme 

mund të ndërhyjnë ose të vonojnë arritjen e qëllimeve, dhe të diskutojnë ndikimin 

e martesës dhe të kenë fëmijë në të ardhmen dhe edukimin. 

• Mendoni se si arsimi dhe planet e ardhshme mund të vazhdojnë nëse dikush 

ka fëmijë ose martohet. 

 

 
 

SESIONI DHJETW: 
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MATERIALET E NEVOJSHME  

• Katër letra me fjalët e shkruara në to si: Arsim, Punë, Shëndetësi, Martesa dhe 

Familja (vendosni ato nëpër dhomë përpara mësimit) 

• Fletë pune dhe shënjues me fletë fluturimi 

• Një template Pema e problemit të nxjerrë në tabelë 

• Pesë fletë letre, me një fjalë të menjëhershme për një gabim, duke përfshirë këtu: 

Alkool / droga, Presioni i bashkëmoshatarëve, Mungesa e kontracepsionit, 

Mungesa e arsimit, Dhuna seksuale dhe gjinia 

 

 

SHËNIMET PËRGATITORE 

• Ky mësim shikon dy pengesa të mundshme që mund të pengojnë 

pjesëmarrësit që të arrijnë potencialin e tyre të plotë: shtatzënia adoleshente dhe 

martesa e hershme. 

• Të dyja natyrisht janë të lidhura shpesh. Kini kujdes të mos sugjeroni që 

lumturia nuk është e mundur nëse shtatzënia adoleshente dhe / ose martesa e 

hershme ndodhin. Edhe pse përfundimi i arsimimit tuaj, të kesh martesën tuaj 

ideale, të gëzosh shëndet të plotë dhe të gjesh punë të dobishme mund të jetë më 

sfiduese, lumturia është ende e mundur. 

• Për lojën Start, Gara për të Ardhmen Tuaj, ndoshta do të keni nevojë për një 

hapësirë të madhe të zbrazët, ose një dhomë me tavolina dhe karrige të pastruar 

ose një hapësirë të jashtme. 

• Në pjesën Mësoni ju do të përdorni Teatri me Imazhe. Shpresojmë që ju do 

të kujtoheni se si ta përdorni këtë nga punëtoritë e trajnimit ku keni marrë pjesë. Ju 

mund të dëshironi t'i kujtoni vetes rregullat dhe aplikimet e Image Theatre duke 

shikuar këtë animacion të shkurtër 

https://ëëë.youtube.com/ëatch?v=j0qËF3hiZNc&t=41s  

 

 

FILLONI 

1. USHTRIMI I VIZUALISIMI (15 MINUTA) 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve të mbyllin sytë. (Mund të jetë 

shumë e dobishme që të ketë muzikë të butë që luhet në sfond për 

këtë pjesë të aktivitetit). 

2. Shpjegoni se doni që ata të kalojnë disa minuta duke 

menduar për të ardhmen e tyre ideale. Kjo është një e ardhme në të 

cilën të gjitha ëndrrat e tyre janë bërë të vërteta. Është një e ardhme e 

përsosur dhe ata janë shumë, shumë të lumtur me jetën e tyre. 

3. Çdo aq shpesh, kërkoni një nga pyetjet udhëzuese në vijim 

me një zë të butë për t'i ndihmuar ata: 

• Ku jeni? 

• Ku jetoni? Cila është shtëpia juaj? 

• Çfarë keni veshur? 

• Nëse dëgjoni, çfarë mund të dëgjoni? Cfarë ere ndjeni? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0qWF3hiZNc&t=41s
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• Me kë jetoni me këtë të ardhme të përsosur? 

• Cilat persona të tjerë janë me ju? 

• Si ndjeheni? Pse? 

• Çfarë bëni çdo ditë? Çfarë lloj pune keni në këtë të 

ardhme të përsosur? 

• Çfarë lloj hobi keni? 

• Si e kaloni kohën tuaj të lirë 

• Çfarë lloj interesash keni? 

4. Kërkojini pjesëmarrësve të ulen për disa çaste në heshtje 

para se të hapin sytë. 

5. Kërkojuni disa pjesmarrësve të ndajnë vizionet e tyre për të 

ardhmen me ju dhe të tjerët. Dëgjo historitë e tyre, falënderojini, dhe 

pastaj pyesni grupin: "Çfarë lloj gjëje duhet të ndodhin ose të ndodhë 

nëse duam të jemi të lumtur në të ardhmen?" 

6. Dëgjoni disa përgjigje dhe më pas sugjeroni se katër faktorë 

të rëndësishëm për një të ardhme të lumtur mund të përfshijnë të 

qenit të shëndetshëm; të kenë përfunduar arsimin e tyre; duke bërë 

punë që ata gjejnë të dobishme; dhe ndoshta të jesh i martuar dhe të 

kesh familje. (Tregoni se jo të gjithë dëshirojnë këtë, dhe se lumturia 

është ende e mundur pa këto). 

7. Kërkojuni disa vullnetarëve që të sugjerojnë pse secili prej 

këtyre katër faktorëve mund të kontribuojë drejt një të ardhmeje të 

lumtur. 

2. VRAPO PËR TË ARDHMEN (15 MINUTA) 

1. Tani kërkoni dy vullnetarë që të bashkohen me ju. 

Vendosini të gjithë pjesëmarrësit e tjerë në grupe prej katër vetash. 

Kërkojini secilës skuadër të hyjë në mes të dhomës dhe t'i japë 

vetes një emër, p.sh. 'Lions', 'Blue Team', 'The Queens', etj. 

Shpjegoni se kjo hapësirë në mes të dhomës quhet 'baza'. 

2. Tregoni katër shenjat (Arsimi, Puna, Shëndeti dhe Martesa 

dhe Familja). 

3. Shpjegoni se për një ekip që të arrijë ardhmërinë e tyre të 

përsosur, çdo anëtar i ekipit duhet të kandidojë dhe të prekë njërën 

prej shenjave dhe të kthehet në bazën. Vetëm një anëtar i ekipit 

mund të kandidojë në një kohë. Ata duhet të kthehen në mënyrë të 

sigurt përpara se një anëtar tjetër i ekipit të largohet nga baza për të 

prekur një shenjë tjetër. 

4. Dy vullnetarët e identifikuar më parë do të luajnë rolin e 
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bllokuesve. Ata duhet të përpiqen dhe të kapin sa më shumë 

vrapues që të jetë e mundur. Nëse ata prekin një vrapues, ai person 

është 'jashtë' dhe duhet të ulet derisa të mbarojë loja. 

5. Filloni lojën, dhe përfundoni kur disa ekipe kanë arritur të 

marrin të katër vrapuesit në mënyrë të sigurtë në bazën. 

6. Sillni të gjithë përsëri së bashku përsëri. Pyete ata njerëz që 

u kapën se si ndiheshin të ndaleshin nga arritja e qëllimeve të tyre. 

7. Kërkoni nga vullnetarët që të sugjerojnë faktorë aktualë që 

mund t'i pengojnë ata të vazhdojnë arsimimin e tyre, të gjejnë 

punën e tyre në ëndërr, të gëzojnë shëndet të mirë ose të kenë një 

martesë të lumtur dhe jetë familjare. 

8. Pas dëgjimit të tyre, sugjeroni që dy blloqe të përbashkëta 

për të gjitha këto mund të jenë shtatëzania adoleshente dhe martesa 

e hershme dhe se mësimi i sotëm do të shikojë se si ato mund të 

ndikojnë negativisht në të ardhmen tonë. 

 

MËSONI 

1. RRAHJE MENDIMESH (20 MINUTA) 

1. Ndani pjesëmarrësit në katër ekipe. Jepini secilës skuadër 

një fletë letër letre dhe një shënues. Caktojeni një person në çdo ekip si 

shkrimtar. Bëni secilën skuadër të ndajë flipchartin e tyre në dy kolona. 

2. Jepini secilit ekip një nga katër temat e mëposhtme: 

Edukimi, Puna, Shëndeti, Martesa dhe Familja. 

3. Shpjegojuni atyre se kanë dy minuta për të diskutuar të 

gjitha mënyrat me të cilat tema e tyre mund të kontribuojë në lumturinë 

dhe mirëqenien e tyre dhe të shkruajnë përgjigjet e tyre në kolonën e 

parë. 

4. Pas dy minutash, pyesni grupet të mendojnë së bashku për 

ndikimin që shtatzënia në moshë të hershme do të kishte në atë aspekt 

të së ardhmes së tyre. Jepu atyre dy minuta. 

5. Kërkoni nga çdo grup që të paraqitet dhe të paraqitet. 

Stimuloni ato për të shpjeguar se si shtatzënia adoleshente ose martesa 

e hershme mund të kenë ndikime negative në katër rezultatet e 

shpresuara. 

6. Pyetni atë që ata dinë për rreziqet fizike për vajzat më të reja 

që bëhen shtatzënë.Divide participants into four teams. Give each team 

a sheet of flipchart paper and a marker.  

2. PEMA E PROBLEMIT(10 MINUTA) 
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1. Si një aktivitet vazhdues i grupit të irrahjeve të mendimeve, mblidhni pjesëmarrësit 

rreth pikturës së Pemës Problem. 

2. Sigurohuni që pjesëmarrësit të njohin rrënjët dhe degët. Pyeti ata se çfarë roli luajnë 

rrënjët në një pemë. Mundohuni të merrni përgjigje si: "Ata e ushqejnë atë dhe e bëjnë 

pemën të rritet më shumë". 

3. Shpjegoni se ata do të përdorin Pemën e Problemeve për t'i ndihmuar të mendojnë më 

qartë në lidhje me çështjen e shtatzënisë në adoleshencë. Shkruani ose vizatoni emrin e 

problemit në trungun e pemës: 'Shtatzënia në adoleshencë'. 

4. Hapi i ardhshëm është identifikimi i shkaqeve të problemit. Kërkojuni pjesëmarrësve të 

identifikojnë shkaqet: "Pse është problemi atje?", "Cilat janë shkaqet e këtij problemi?" 

Dëgjoni përgjigjet e tyre dhe kërkoni nga ata që të justifikojnë arsyet e tyre: "Përse 

mendoni?", "Kush ka një mendim tjetër? " 

5. Kur pjesëmarrësit të kënë rënë dakord për një shkak, shkruajeni në një nga rrënjët. 

6. Tani përsërisni procesin duke i pyetur ata që të identifikojnë efektet. Pyetni përsëri që 

të justifikojnë përgjigjet e tyre: "Përse mendoni kështu?", "Kush ka një mendim 

tjetër?" Shkruani përgjigjet e tyre mbi degët. 

7. Sigurohuni që të bëni pyetjen më specifike si më poshtë: "Çfarë efekti ka problemi në 

aftësinë që ju zotërëni, për të arritur të ardhmën e lumtur që shpresoni?" 

8. Sapo diagrami të jetë gati, pyet pjesëmarrësit të shpjegojnë të gjithë gjë. Gjithashtu 

kërkoni që ata të reflektojnë në diagram dhe çfarë do të thotë. 

9. Nëse ka kohë, filloni një diskutim midis pjesëmarrësve duke eksploruar 'zgjidhje' të 

mundshme për t'u marrë me shkaqet dhe efektet e problemit. Bëni të qartë se vetë ata 

mund të jenë përgjegjës për shumë nga këto zgjidhje. Nga zgjidhjet, ju mund të lëvizni 

në veprimet që ata mund të marrin. Ju mund të shtoni edhe zgjidhjet në pemë në 

formën e frutave. 

3. TEATRI ME IMAZHE (30 MINUTA) 

1. Përmendni përsëri dy pengesat që po shikoni sot: shtatzënia 

adoleshente dhe martesa e hershme. 

2. Pyetni: "A mundet një vajzë që ka një shtatzëni adoleshente 

ose martohet herët akoma të gjejë lumturi?" Sigurohuni që të gjithë ta 

kuptojnë se përgjigjja është po. Kualifikoni përgjigjen tuaj duke 

sugjeruar se për shumë vajza (ose djemve në rastin e martesës së 

hershme) mund të jetë më e vështirë të arrini të ardhmën e tyre ideale 

ose të ardhmes në të cilën ata arrijnë potencialin e tyre të plotë. 

3. Pyetni grupin: "A i kuptojnë njerëzit në moshën tuaj 

dobësitë për shtatzëninë adoleshente dhe martesën e hershme?" 

Sugjerojnë që edhe pse shumë njerëz e dinë se nuk është e 

këshillueshme, ato ende përfundojnë në këto situata. 

4. Pyetni: "Cilat janë disa nga arsyet që njerëzit mund të 

ndërmarrin një farë veprimi, edhe kur e dinë se nuk është në interesin 

më të mirë të tyre?" Sugjeroni pjesëmarrësve se në këtë aktivitet tjetër 
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ju doni që ata të mendojnë shumë përse kjo mund të ndodhë. 

5. Vendosni pjesëmarrësit në 5 grupe. Jepini secilit grup një 

nga fjalët e sugjeruara të shpejta (Alkooli / droga, Presioni i 

bashkëmoshatarëve, Mungesa e kontracepsionit, Mungesa e edukimit, 

Dhuna seksuale dhe gjinia (SGBV)). Informoni ata se kanë pesë minuta 

për të përgatitur një imazh, duke përdorur teknikën Image Theatre, që 

do të tregojë se si ky faktor mund të çojë në shtatzëni adoleshente ose 

në martesë të hershme. 

6. Rrethojini dhe mbështetni grupet ndërsa përgatisin imazhet e 

tyre. Mundohuni të identifikoni imazhet më të forta, pasi nuk mund të 

keni kohë për të parë punën e secilit. Ftoni disa grupe që të vijnë dhe të 

tregojnë imazhet e tyre. 

7. Lehtësoni një diskutim të shpejtë me publikun duke 

parashtruar pyetje të tilla si: 

• Çfarë po shihni? 

• Kush janë këta njerëz? Përse e thua këtë? Kush ka një ide 

tjetër? 

• Ku janë ata? Përse e thua këtë? Kush ka një ide tjetër? 

• A është ky një imazh që e njihni nga jeta apo komuniteti 

juaj? 

• Cili person në imazh ka më shumë fuqi? Përse e thua këtë? 

Kush ka një ide tjetër? 

• Cila person në imazh ka fuqi më të vogël? Përse e thua këtë? 

Kush ka një ide tjetër? 

• Çfarë po ndodh në imazh që mund të çojë në një shtatzëni 

adoleshente dhe / ose martesë të hershme? 

8. Sillni një ose dy nga imazhet më zbuluese. Kërkojuni 

anëtarëve të audiencës të japin këshilla për personin që është në rrezik 

të marrjes së një vendimi të matur. Pyetni: "Çfarë do t'u thonit atyre 

nëse do të ishit atje?" 

9. Ftoni disa vullnetarë që të dalin një nga një dhe të 

ndryshojnë imazhin në mënyrë që ta lëvizin nga një problem në një 

zgjidhje. Pastaj pyesni auditorin: "Cilat ndryshime keni vëzhguar? A do 

të punonte kjo në jetën reale? Çfarë duhet të ndodhë që kjo zgjidhje të 

funksionojë në jetën reale?  

 

 

 

REFLEKTONI (15 MINUTA) 



79 
 

1. Kërkojuni vullnetarëve të thonë një gjë që ata kanë mësuar sot. 

2. Kërkojuni një vullnetari të dalë në tabelë dhe të tërheqë një vajzë në moshën e vet. 

Kërkojini grupit të sugjerojë një emër për të. Ndihmoni grupin që ta sjellë këtë vajzë 

imagjinare në jetë duke parashtruar pyetjet e mëposhtme: 

• Sa vjeç është ajo ? 

• Ku jeton ajo? 

• Çfarë bën ajo ? 

• Cilat janë ëndrrat e saj për të ardhmen? 

• A ka të dashur (Nëse po, e tërheq vullnetari shpejt) 

• Cili është emri i tij? 

• Çfarë bën ai? 

• Cilat janë ëndrrat e tij për të ardhmen? 

3. Vizatoni një kartelë të madhe aeroplani / hipje në bord dhe shkruani 'Biletë për të 

ardhmen e përsosur të_______ (futni emrin e vajzës imagjinare)'. 

4. Shpjegoni që ju dëshironi që pjesëmarrësit të ofrojnë katër këshilla të thjeshta për 

vajzën, në mënyrë që ajo të shmangë shtatzëninë ose martesën para se të dëshirojë dhe 

të rrisë shanset e saj për të arritur potencialin e saj dhe për të gjetur lumturi të 

qëndrueshme. 

5. Dëgjoni pjesët e këshillave të ofruara, dhe shënoni katër që mendoni se janë më të 

dobishme në biletë. 

6. Kërkojuni pjesëmarrësve të shkruajnë biletat e tyre gjatë javës dhe u thoni atyre që ju 

do t'i ftoni t'i lexoni katër këshillat e tyre për veten e tyre kur takoheni në të ardhmen.
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BUXHETET FAMILJARE, PARATË DHE FUQIA 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Ne nuk mund të shpresojmë të promovojmë barazinë gjinore pa ndihmuar pjesëmarrësit që të bëjnë 

një analizë të dinamikës së fuqisë brenda familjeve, komuniteteve dhe institucioneve. Pjesëmarrësit 

duhet të kuptojnë natyrën strukturore të pabarazisë gjinore. Një analizë e tillë duhet të përfshijë një 

ekzaminim se si fitimi i fuqisë mund të transformojë statusin shoqëror të vajzave. Për këtë sesion, ne 

fokusohemi në atë se si aftësia e një vajze për të kontribuar në buxhetin e familjes mund të rrisë 

statusin e saj dhe të japë ndikimin e saj më të madh në vendimmarrje. Mësimi do të ndihmojë 

pjesëmarrësit të analizojnë dinamikën e fuqisë brenda familjes, për të parë se si këto mund të 

pasqyrojnë anshmërinë gjinore dhe për të kuptuar se si ato mund të transformohen në varësi të faktit 

nëse një bijë apo bija fillon të kontribuojë në buxhetin e familjes. 

METODOLOGJIA 

● Filloni: Ndërto lojë 

● Mësoni: Kulla e Energjisë & Teatri me Imazhe 

● Reflekto: Reflektimi i Grupit 

FJALËT KYCË 

● Burimeve 

● Fuqia 

● Ndikimi 

 

 

KOHËZGJATJA 

90 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Identifikoni se kush merr shumicën e vendimeve financiare dhe menaxhon 

burimet në familjen e tyre. 

• Njohin se gjinia e dikujt mund të ndikojë negativisht në qasjen e tyre ndaj burimeve 

dhe pjesëmarrjen në vendimmarrje. 

• Shihni se si duke përmirësuar statusin e tyre ekonomik ata mund të përmirësojnë 

 
 

SESIONI NJWMBWDHJETW: 
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ndikimin e tyre në vendimmarrje brenda shtëpisë 

MATERIALET E NEVOJSHME 

• Pena dhe letra / fletore 

• Rolet e shtatë anëtarëve të familjes të shkruar në një flipcart për ushtrimin me 

Kullën e Energjisë 

• Ushtrimi i fuqisë në mënyrë që pjesëmarrësit t'i referohen gjatë aktivitetit 

SHËNIME PËRGATITORE 

• Për pjesën e dytë të Mëso, ju do të përdorni Image Theatre. Shpresojmë që ju 

do ta mbani mend këtë metodë nga seminari juaj i trajnimit. Para këtij mësimi, 

ne ju këshillojmë që të shikoni animacionin e trajnimit të ripërtëritjes: 

https://ëëë.youtube.com/ëatch?v=j0qËF3hiZNc , 

http://ëëë.education.aflatoun.org   

 

 

FILLONI 

LOJA PËRZIERJES (20 MINUTA) 

1. Para fillimit të aktivitetit, kërkoni disa vullnetarë që të lexojnë katër këshillat e tyre 

për veten e tyre se atyre u është kërkuar që të përgatiten pas sesionit të mëparshëm. 

Cila do të ishte bileta për të ardhmen e tyre të përsosur? 

2. Tani shkoni në këtë temë të ardhshme duke pyetur pjesëmarrësit: "Çfarë burimesh 

keni akses në jetën tuaj?" Përpiquni të nxjerrni shembujt e mëposhtëm, ndoshta 

duke i shkruar tre termat lart si kolona të kolonës: 

• Burime financiare, si para. 

• Burime jofinanciare, si koha, uji, ushqimi, veprat e mira ose burimet natyrore. 

• Burime të komunitetit, si shkollat, bibliotekat, dyqanet, familja, miqtë, fqinjët 

ose të tjerët. 

3. Shpjegoni se pjesëmarrësit tani do të intervistojnë njëri-tjetrin për të marrë 

perspektivat e njëri-tjetrit për qasjen financiare në shtëpi. Shpjegoni se do të kenë 

10 minuta për të kryer sa më shumë intervista të jetë e mundur. Ata duhet të mbajnë 

shënim përgjigjet që pjesëmarrësit japin në fletoret e tyre. Tri pyetjet që duhet t'i 

bëjnë njëri-tjetrit janë: 

• Kush merr vendimet financiare në vend? 

• Kush zakonisht është përgjegjës për menaxhimin e burimeve në shtëpi? 

• A janë burra dhe gra në mënyrë të barabartë të përfshirë në menaxhimin e 

parave në shtëpi? 

 

 

SUGJERIMET LEHTËSUESE: 

Nëse është e mundur, shkruani pyetjet në një tabelë që të mund t'i shohë të gjithë. 

Përndryshe, caktoni tre vullnetarë dhe udhëzoni ata në mënyrë që ata të mund t'i 

kujtojnë kujtdo që pyet për pyetjet. 

 

1. Pas rreth 10 minutash, bashkoni grupet. Kërkojuni pjesëmarrësve të diskutojnë 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j0qWF3hiZNc
http://www.education.aflatoun.org/
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intervistat e tyre në grup. 

2. Pasi që pjesëmarrësit të kenë ndarë atë që kanë mësuar nga procesi i intervistimit, 

vazhdoni diskutimin duke u kërkuar atyre pyetjet e mëposhtme: 

3. Pse është e rëndësishme që familjet të kenë qasje të balancuar në burimet brenda 

familjes? 

• Cilat probleme mund të lindin nëse vetëm një person në familje ka kontroll mbi 

të gjitha burimet? 

• A keni vërejtur shembuj se si gjinia e dikujt mund t'i parandalojë ata që të kenë 

qasje të plotë ose të duhur në burimet në shtëpi? 

 

MESONI 

KULLA E FUQISË (30 MINUTA) 

1. Shpejt pyeti pjesëmarrësit: 

• Kush është personi më i fuqishëm në familjen tuaj? Si mund 

ta thoni? Cilat janë shenjat e kësaj ? 

• Kush është personi i dytë më i fuqishëm? 

• Dhe pas kësaj? 

• Kush ka fuqinë më të vogël? Si mund ta thoni? 

2. A ka lidhje midis gjinisë dhe fuqisë dhe ndikimit në familjen 

tuaj? Si? 

3.  Kërkoni përsëri pjesëmarrësve: "Cilat janë dëshmitë që 

dikush në një familje ka fuqi?" Nëse nuk e japin përgjigjen, sugjerojnë 

se qasja në burime është një shenjë, dhe se ndikimi dhe autoriteti janë të 

tjerët. Me fjalë të tjera: në një diskutim ka dikush, mendimi ose 

argumenti i të cilit ka peshë më të madhe sesa dikush tjetër? Shpjegoni 

se shumë shpesh, aq më i madh është qasja e një personi në burime, aq 

më tepër ndikon ky person. Shuma që dikush kontribuon në buxhetin e 

familjes mund të ketë gjithashtu një ndikim në fuqinë dhe ndikimin e 

tyre. 

4. Kërkojuni pjesëmarrësve të formojnë grupe me shtatë 

persona dhe të llogarisin secilin person: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 në mënyrë që 

të gjithë të kenë një numër. 

5. Kërkojuni pjesëmarrësve të dëgjojnë derisa lexoni një rol 

për çdo numër nga tabela e përgatitur. 
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 gjithë ta kuptojnë rolin e tyre. Nëse është e nevojshme, lexoni përsëri përmes 

shtatë anëtarëve të familjes. 

2. Tani kërkoni pjesëmarrësit në secilin grup që të rregullojnë 

veten në një vijë me duart e tyre që qëndrojnë mbi shpatullat e personit para tyre. 

Personi më i fuqishëm duhet të jetë në frontin e vijës. Personi më pak i fuqishëm 

duhet të jetë në fund të linjës. Të gjithë njerëzit në mes gjithashtu duhet të 

rregullohen në mënyrë të pushtetit. 

3. Jepini pjesëmarrësve në secilin grup disa minuta për të 

formuar linjat e tyre. Pastaj pyetni pjesëmarrësit në secilën rresht që të 

'prezantojnë' vetë, duke filluar me personin në frontin e linjës dhe duke përfunduar 

me personin në fund të linjës. 

4. Kërkojuni pjesëmarrësve të vëzhgojnë në audiencë pyetjet e 

mëposhtme: 

• Kush ka pasur më shumë arsim: Numri 5 ose Numri 7? 

(Përgjigje: Ata kanë pasur të njëjtën sasi të arsimit, të dyja kanë 

braktisur shkollën në moshën 10 vjeçare) 

• Kush kontribuon më shumë në familje: Numri 5 ose Numri 

7? (Përgjigje: Ata kontribuojnë në mënyrë të barabartë, numri 5 punon 

me të atin në fushat, numri 7 punon si në shtëpi dhe në fusha, të dy 

punojnë me orar të plotë për të mirën e familjes). 

• Cila nga të dyjat ka ndikim më të madh: Numri 5 ose Numri 

 

FLIPACARTI I KULLËS SË FUQISË 

 

NUMRI 1: Ju jeni vajza më e re në familje. Ju jeni ende në shkollën fillore. 

 

NUMRI 2: Ti je i dyti i ri në familje. Ju jeni 15 vjeç dhe jeni ende në shkollë. Kur 

ishit shumë i ri, mësuesit e mësuan se ishit shumë të ndritshëm. Një murgeshë lokale 

gjeti një mënyrë për të paguar taksat e shkollës, në mënyrë që të mund të qëndroni 

në shkollë. 

 

NUMRI 3: Ju jeni nëna. 

 

NUMRI 4: Ti je ati. Ju keni një fermë të vogël. 

 

NUMRI 5: Ti je djali më i madh. Ju keni lënë shkollën në moshën 10 vjeçare dhe e 

keni ndihmuar të atin tuaj në fushat që nga ajo kohë. 

 

NUMRI 6: Ti je djali më i ri. Ju jeni akoma në shkollën fillore. 

 

NUMRI 7: Ju jeni një vajzë 17-vjeçare. Ju keni braktisur shkollën në moshën 10 

vjeçare. Ju kaloni gjithë ditën duke ndihmuar nënën tuaj në shtëpi dhe ndonjëherë 

ndihmoni babanë tuaj në fusha. 
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7? Në një diskutim familjar, mendimi i të cilit mbart peshë më të 

madhe? A është kjo e drejtë? 

• Ç'të themi me numrin 2? A ka rritur niveli i saj i arsimit më 

lart se numrat 5 ose 7? 

• Nëse numri 5 është përpara numrit 7 në rresht, pyesni 

djemtë: 

• A mendoni se kjo është e drejtë? 

• Çfarë mund të bëni për të përmirësuar situatën dhe për të 

siguruar që zërat e motrave tuaja të mbajnë aq peshë sa tuajat në shtëpi? 

(Përgjigjet e sugjeruara: Dëgjoni me respekt, tregoni të tjerëve që i 

merrni seriozisht pikëpamjet e tyre, u lejoni atyre hapësirë për të 

kontribuar në diskutime) 

5. Tani, informoni pjesëmarrësit se ju do të luajnë përsëri një 

lojë përsëri. Këtë herë, numri 7 ka një rol të ndryshëm si më poshtë. 

 

NUMRI 7: INFORMATA TË REJA 

Ju jeni një vajzë 17-vjeçare. Ju keni braktisur shkollën në moshën 10 vjeçare. Ju 

kaloni shumë kohë çdo ditë duke ndihmuar nënën tuaj në shtëpi dhe ndonjëherë 

duke ndihmuar babanë tuaj në ara. Vitin e kaluar ju gjithashtu keni arritur të filloni 

një aktivitet të vogël të gjenerimit të të ardhurave. Tani ju rregullisht kontribuoni 

një shumë të konsiderueshme në buxhetin e familjes. 

 

1. Kërkojini grupit të formojë vijën përsëri. 

2.  Pyetni nëse pozita e Numrit 7 ka ndryshuar. Pyetni ata: "Nëse po, pse? Nëse 

jo, pse jo? " 

3. Përsëri, paraqisni pyetjet e mëposhtme për djemtë në grup: 

• A mendoni se kjo është e drejtë? 

• Çfarë mund të bëni për të përmirësuar situatën dhe për të siguruar që zërat e 

motrave tuaja të mbajnë aq peshë sa tuajat në shtëpi? (Përgjigjet e sugjeruara: Dëgjoni 

me respekt, tregoni të tjerëve që i merrni seriozisht pikëpamjet e tyre, u lejoni atyre 

hapësirë për të kontribuar në diskutime). 

4. Përfundimisht, kërkoni nga pjesëmarrësit të formojnë përsëri vijën, duke 

treguar se si fuqia dhe ndikimi do të shpërndaheshin në mënyrë ideale në të gjithë familjen. Sapo 

të kenë rregulluar këtë linjë të re, pyesni: 

• Cilat hapa mund të ndërmarrim si individë, brenda shtëpive tona, për ta bërë 

këtë situatë të ndodhë? 
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TEATRI ME IMAZHE (30 MINUTA) 

1. Vendosni pjesëmarrësit në grupe prej pesë apo gjashtë. 

2. Jepini atyre pesë minuta për të bërë dy imazhet e mëposhtme, duke përdorur teknikën Image 

Theatre: 

• Një shembull i pabarazisë gjinore ose diskriminimit brenda një familjeje. 

• Një imazh se si kjo situatë mund të ndryshojë dhe të bëhet më e drejtë nëse një person 

ka fituar më shumë para. 

3. Ftoni një ose dy grupe për të treguar imazhet e tyre. Mos harroni të lehtësoni një diskutim të 

gjallë duke përdorur llojet e pyetjeve të hapura që keni praktikuar gjatë trajnimit tuaj. 

4. Udhëzoni diskutimin në mënyrë që të fokusohet gjithnjë e më shumë në çdo transformim që keni 

parë midis imazheve të para dhe të dyta që kanë rezultuar me barazi gjinore më të madhe. 

 

REFLEKTONI 

 

REFLEKTONI (10 MINUTA) 

1. Mblidhni pjesëmarrësit në një rreth dhe pyetni ata se çfarë mendojnë se mesazhet kyçe ishin 

për sot. 

2. Përmblidhni mesazhet kryesore si më poshtë: 

• Është e rëndësishme që burimet në shtëpi të menaxhohen jo vetëm me përgjegjësi, por 

në mënyrë të drejtë. 

• Gjinia nuk duhet të përdoret kurrë si një justifikim për mohimin e aksesit të burimeve 

nga anëtarët e familjes ose për përjashtimin e tyre nga vendimmarrja ose menaxhimi i 

burimeve. 

• Kontributi në buxhetin e familjes mund t'u japë anëtarëve të familjes më shumë 

ndikim në vendimmarrje.
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LË TË MËSOJMË PËR KURSIMET 

 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Ky mësim i prezanton pjesëmarrësit konceptin e kursimit të parave. Ruajtja është një aftësi e 

rëndësishme që na ndihmon të grumbullojmë pasuri të vlefshme dhe të praktikojmë disiplinat e 

planifikimit dhe menaxhimit të burimeve tona. Këto janë aftësi që janë thelbësore në shumë fusha të 

jetës sonë. Ky program promovon një qasje holistike për kursim, me një përkufizim të gjerë që 

përfshin jo vetëm para, por edhe burime të tjera materiale dhe jo materiale. Aktiviteti i kursimit të 

zgjuar eksploron ruajtjen e burimeve të tjera, duke udhëzuar pjesëmarrësit në planifikimin dhe 

praktikimin e shkathtësive të tyre të kursimeve 

METODOLOGJIA 

• Filloni: Përgjigjuni ballit 

• Mëso: Historia e Anës dhe Bërja e një Plani të Kursimeve 

• Reflekto: Pair Diskutim & Diskutim i Grupit 

FJALËT KYCE 

● Kursim 

 

 

KOHËZGJATJA 

90 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

● Identifikoni dhe jepni përparësi tre ose më shumë arsye pse njerëzit 

kurseni para. 

 
 

  SESIONI DYMBWDHJETW: 
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Identifikoni tre ose më shumë qëllime kursimi dhe vendosni objektiva kursimi. 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

• Një top, ose mbështjellë letër. 

• Tre fletë të mëdha letre, secila me një nga titujt e mëposhtëm: Përdorimi personal, 

Ngjarjet e papritura dhe Mundësitë e ardhshme. 

•  Grupe të përgatitura për kartat e kursimit të Anës 

• Tabela e Punës së Kursimeve. 

 

SHËNIMET PËRGATITORE 

Do të nevojitet një vullnetar për të regjistruar përgjigjet në aktivitetin Ansëer the Ball 

në Start. 

• Ju lutemi të gjeni kohë për pjesëmarrësit që të bëjnë të dyja aktivitetet 

kryesore të Mësimit në këtë mësim. Nëse ka kohë të kufizuar, vazhdoni me 

këtë mësim javën e ardhshme. 

• Ju lutemi të ndjeheni të lirë për të kontekstualizuar Historinë e Ana, e 

vendosur aktualisht në Ruandë, në kontekstin lokal, pasi kjo do t'i ndihmojë 

pjesëmarrësit më lehtë të identifikohen me situatën. 

• Si lehtësues, jini të përgatitur për të sfiduar qëllimet joreale, dhe jini të 

ndërgjegjshëm se kjo mund t'i shkelë të rinjtë. Inkurajoni të menduarit real dhe 

planifikimin. 

FILLONI 

PËRGJIGJUNI TOPIT (15 MINUTA) 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve pyetjet e mëposhtme: 

• A e kursejnë të rriturit, dhe nëse po, çfarë lloj gjëje ruajnë? 

• A ruajnë të rinjtë, dhe nëse po, për çfarë lloj gjëje mund të kursejnë? 

• Përse është e rëndësishme të mendoni për normat e interesit dhe inflacionin 

kur kurseni? 
 

SUGJERIMET E LEHTËSUESIT: 

 

Interesi është para shtesë që një institucion financiar ose grupi i kursimeve i paguan 

mbrojtësit si një përqindje e kursimeve të tyre të përgjithshme, zakonisht në baza 

mujore ose vjetore. Gjetja e një norme të mirë interesi mund të bëjë që paratë tuaja 

të rriten më shpejt. Inflacioni është ndryshimi i çmimeve të artikujve me kalimin e 

kohës. Shpesh kjo do të thotë që paraja humb vlerën me kalimin e kohës, sepse nuk 

mund të blesh aq shumë për të njëjtën sasi. Nëse inflacioni është i lartë, mund të jetë 

më mirë të ruhen sendet që rriten në vlerë në vend të parave të gatshme ose të gjejnë 

një normë të mirë interesi për të balancuar inflacionin. 

 

2. Informoni pjesëmarrësit se ata do të ndajnë historitë e tyre personale të kursimeve 

duke luajtur Ansëer the Ball. 

3. Kërkojuni atyre të qëndrojnë në një rreth dhe të shpjegojnë se do të thoni një dënim të 
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papërfunduar dhe do ta hedhni topin te dikush në rreth. Personi që kap topin duhet ta 

përfundojë dënimin. Për shembull, ju thoni: "Të rriturit ruajnë ..." dhe hedhin topin. 

Personi që kap topin përfundon dënimin duke thënë "... blej një shtëpi." 

4. Pastaj, personi përsërit të njëjtin dënim të papërfunduar dhe e hedh topin te një person 

tjetër në rrethin, i cili pastaj duhet të japë përgjigjen e vet para se ta përsërisë procesin 

me dikë të ri. 

5. Kërkoni një vullnetar për të regjistruar përgjigjet. 

6. Vazhdoni të hedhni topin, duke mbajtur gjërat duke ecur me një ritëm të gjallë dhe 

duke ndryshuar fillimin e dënimit për të përfshirë gjithashtu: 

• Të rinjtë shpesh shpëtojnë .. 

• Kursimet mund t'ju ndihmojnë ... 

• Normat e interesit janë ... 

• Inflacioni është ... 

7. Vendosni fletët e letrës të kryesuara me kategoritë e mëposhtme në pjesën e përparme 

të dhomës: 

• Përdorimi personal (p.sh. ruajtja për një mik ose anëtar të familjes) 

• Ngjarje të papritura (p.sh. sëmundje e papritur ose dhuratë e papritur e 

dasmës) 

• Mundësitë e ardhshme (p.sh. një kurs trajnimi) 

8. Regjistroni secilën nga përgjigjet e dhëna gjatë hedhjes së topit dhe vendosni grupin 

se cili nga tri kategoritë e secilës përgjigje i takon, duke i ndihmuar ata të kuptojnë se 

kursimet mund të bazohen në qëllimet afatshkurtra, në qëllimet afatgjata dhe në 

çështjet urgjente. 

9. Shqyrtoni atë që është mbuluar deri më tani në mësim: 

• Pse njerëzit shpëtojnë? 

• Pse të rriturit kursen para? 

• Pse është e rëndësishme të ruani nëse doni të filloni një ndërmarrje? 

• Cila është vlera e kursimit në baza të rregullta? 

• Përveç parave, cilat burime të tjera i ruajnë njerëzit? 

 

MËSONI  

1. HISTORIA E ANËS (30 MINUTA) 

1. Lexojeni historinë e Anës më zë.  

 

 

Ana është 21 vjeç dhe jeton në një fshat pranë Kibuye nga Liqeni Kivu. Ajo është duke 

pritur për martesën e saj në dy muaj dhe për të shkuar në Kigali për të jetuar me familjen e 

bashkëshortit të saj. Para se të largohet, ajo dëshiron të marrë një dhuratë për motrën e saj 

më të vogël. Ajo ndjehet keq për të lënë atë prapa, por kaq shumë aventura janë në pritje të 

saj në qytet! Ajo gjithashtu patjetër nevojë për një veshje të re. Rrobat e saj janë të 

konsumuara dhe të rraskapitura nga puna në fusha. Ndërsa planifikon të vazhdojë të bëjë 

punë qëndisje për të sjellë pak para, me të vërtetë shpreson të punojë me burrin e saj në 

kioskin e tij. Përkundër braktisjes së shkollës në moshë të hershme, Ana ka aftësitë dhe idetë 

e duhura për të qenë sipërmarrëse. Sapo të mësojë biznesin, burri i saj do të jetë i lirë të 

kërkojë mundësi të tjera pune. Dhe kjo do t'i ndihmojë ata për të kursyer para të mjaftueshme 

për të marrë me qera vendin e tyre më shpejt. Ana e di se familja e burrit të saj do të presë që 

ata të kenë së shpejti një fëmijë, por ajo ka ëndrra të tjera për jetën e saj të re me kaq shumë 

gjëra. Ajo gjithashtu ka shumë ide për mënyrën se si ta bëjë kioskin më fitimprurëse dhe 
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madje ka plane për të nisur biznesin e saj. 

 

 

2. Përsëritni pjesëmarrësit se Ana ka shumë kërkesa për paratë 

e saj dhe dëshiron të shpëtojë për shumë gjëra duke përfshirë ato në 

nëntë kartat e rangut. Kërkojuni pjesëmarrësve të formojnë grupe të 

vogla prej tre apo katër, dhe të japin një grup të Kartelave të Ruajtjes së 

Ana (më poshtë) për secilin grup. 

3. Kërkojuni pjesëmarrësve të shikojnë gjërat që Ana ka nevojë 

për të shpëtuar dhe të marrin në konsideratë cilat janë më të 

rëndësishmet. 

4. Shpjegoni se ata duhet t'i vendosin kartat në një formë 

diamanti, me arsyet më të rëndësishme për kursim në krye dhe më pak 

të rëndësishme në fund. 

 

MË E RËNDËSISHME 

MË E RËNDËSISHME 

E RËNDËSISHME 

ME PAK E 

RENDESISHME 

MË E RËNDËSISHME 

X 

XX 

XXX 

XX 

X 

 

5. Tjetra, kërko nga pjesëmarrësit të lëvizin për në grupet e 

tjera për të parë se si i kanë dhënë përparësitë arsyet për kursim. 

6. Sillni bashkë pjesëmarrësit dhe diskutoni ngjashmëritë dhe 

dallimet në renditjen e tyre. 

7. Theksoni se - si në rastin e Anës - disa qëllime mund të 

realizohen në një periudhë të shkurtër kohore, ndërsa të tjerat kërkojnë 

më shumë kohë. 

8. Pyetni pjesëmarrësit: 

• Cila nga qëllimet tuaja të kursimit mund të plotësohet 

brenda një kohe të shkurtër? 
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• Cilat nga qëllimet tuaja të kursimit do të marrin më shumë 

kohë për të arritur? 

9. Tjetra, kërkoni grupeve që të riorganizojnë kartat e tyre në 

mënyrë që të formojnë një linjë të vazhdueshme, duke vënë qëllimet që 

mund të përmbushen shpejt në një fund (qëllimet afatshkurtra) dhe 

atyre që do të zgjasin më shumë në anën tjetër - qëllimet afatgjata). 

10. Ndani idetë në mesin e të gjithë grupit. 

 

SUGJERIMET E LEHTËSUESIT 

 

 

Loja e Renditjes Diamond ka potencial të gjenerojë diskutime të pasura dhe të 

pasqyruara përtej nevojave më standarde në krahasim me 'dëshirat' dhe 'objektivat 

afatshkurtra' kundrejt 'afatgjata' të mësimit aq të zakonshme për edukimin financiar. 

Kërkojuni pjesëmarrësve të krahasojnë diamantët e ndryshëm që ata kanë krijuar. 

Pyeti ata se cilat duhet të jenë prioritetet e Ana dhe kujt duhet të jenë lojalitetet e saj? 

 

Hidhni poshtë idenë që varësisht nga diamantët e tyre, mund të zbulojnë bindjet e 

tyre se detyra e parë e Ana është ose tek burri i saj, motra e saj ose për veten. Ju 

mund t'i kërkoni pjesëmarrësve të bëjnë diamantët përsëri, këtë herë duke u kërkuar 

atyre të bëjnë kështu sikur Ana të vepronte thjesht në interesin e saj më të mirë. 

 

Kjo mund t'ju çojë në disa diskutime të vështira por të dobishme për masën në të 

cilën Ana duhet të shtyhet përpara. A duhet të vendosë ndjenjat e motrës së saj 

përpara nevojës së saj për të ndjekur arsimin e saj? A duhet të shtyjë të ketë fëmijë 

deri sa të fillojë një ndërmarrje? Cilat janë normat kulturore që mund të informojnë 

vendimet e saj ose ta kufizojnë atë? Ushtrimet si këto janë më shumë rreth procesit të 
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BËRJA E PLANIT TË KURSIMIT (30 MINUTA) 

 

Këshillë: për këtë ushtrim, ju mund të dëshironi të palosni pjesëmarrësit që kanë shkathtësi të lartë 

me ata që kanë shkathtësi të ulët. 

 

1. Udhëzoni pjesëmarrësit të hyjnë në grupe prej 5. Kujtojini ata për qëllimet që ata i 

caktojnë më herët në mësim. Kërkojuni atyre të ndajnë qëllimet dhe ëndrrat e tyre me 

anëtarët e grupit të tyre. 

2. Jepini secilit grup një kopje të tabelës së Planit të Kursimeve (shih shembullin e 

mëposhtëm nga Ruanda, por sigurohuni që të përdorni monedhën dhe çmimet lokale), 

ose jepni një fletë fluturimi për të bërë vetë. 

3. Kërkojuni pjesëmarrësve të punojnë së bashku në grupet e tyre për të menduar se si ata 

mund të zhvillojnë një plan kursimi për t'i ndihmuar ata të arrijnë qëllimet dhe ëndrrat 

e tyre. 

4. Shpjegoni se do të marrin në konsideratë sa vijon: 

• Cilat ëndrra dhe synime i kanë identifikuar ato në mësimet e mëparshme? 

(Sesioni 2. Qëllimet e mia, ëndrrat e mia) 

• A janë këto ëndrra dhe qëllime të njëjta, apo kanë ndryshuar? 

• Sa para do t'i nevojiten për të arritur këto qëllime? 

5. Kërkojuni pjesëmarrësve të identifikojnë tre qëllime: dy qëllime afatshkurtra (ST) dhe 

një objektiv afatgjatë (LT). Kujtojuni atyre se qëllimet afatshkurtra mund të kërkojnë 

disa javë ose deri në gjashtë muaj, ndërsa qëllimet afatgjata mund të zgjasin nga 

gjashtë muaj deri në disa vjet për të arritur. 

6. Kërkojuni atyre të shkruajnë tre gola në rreshtat e posaçëm në kolonën e majtë të fletës 

së punës së Planit të Kursimeve. 

7. Kërkojuni pjesëmarrësve të vendosin se sa e rëndësishme është secili prej tyre dhe t'i 

rendit ato në rend të përparësisë (1 si 'më e rëndësishmja', 3 si 'më pak e rëndësishme'). 

8. Kërkojuni një vullnetari të ndajë një nga qëllimet e tyre dhe të përfundojë listën e tyre 

diskutimit sesa përpjekja për të marrë një përgjigje të drejtë ose thjesht duke u treguar 

pjesëmarrësve dallimin në mes të qëllimeve afatshkurtra dhe afatgjata. 



 

92 
 

të mostrës së Planit të Kursimeve së bashku me grupin: të përcaktojë nëse është ST 

ose LT; kur ata do të kenë nevojë për para; sa e rëndësishme është; shuma e 

nevojshme; shuma që duhet të ruhet çdo javë ose muaj për të arritur qëllimin; dhe 

burimi i të ardhurave. 

9. Udhëzoni secilin pjesëmarrës të kalojë përmes të njëjtit proces me qëllimin e vet, duke 

punuar me anëtarët e grupit të tyre. Ecni përreth dhe u ndihmoni atyre që kanë nevojë 

për të. 

10. Së fundmi, kërkoni pjesëmarrësve që të dyfishojë sasinë e kohës që kanë lejuar veten 

të arrijnë qëllimet e tyre dhe të ri-llogarisin shumën që ata kanë nevojë për të kursyer 

çdo javë ose muaj. 

11. Sillni grupet përsëri dhe udhëhiqni grupin si tërësi në një diskutim duke përdorur 

pyetjet e mëposhtme: 

• Cili ishte reagimi juaj kur keni kuptuar shumën që ju nevojitej për të kursyer 

çdo javë apo çdo muaj për të ndihmuar në arritjen e qëllimit tuaj të prioritetit? 

• Çfarë ndodhi me sasinë e parave që duhej të kursesh çdo javë apo muaj kur 

dyfishohej koha e nevojshme për të kursyer qëllimin tënd? 

• Çfarë mund të mësoni nga këto llogaritjet? (Përgjigje: Edhe nëse qëllimet tuaja 

vijnë me një çmim të lartë, shpesh mund t'i arrini ata duke i lënë mënjanë 

paratë rregullisht). 

• Si do t'ju ndihmojë juve një plan kursimi? 

• Çfarë do të bëni ndryshe tani që dini se si të bëni një plan kursimi? 

 

FLETA E PLANIT TË KURSIMEVE 

 

QËLLIMI PËR SA 

KOHË 

NIVELI 

RËNDËS

ISË 

KURSIMET 

QË 

NEVOJITE

N 

SHUMA QË 

DUHET 

KYRSYER 

NË NJË 

JAVË/MUAJ 

SI DO TI 

FITOJMË 

KËTO 

PARA 

Të blejë 

këpucë 

6 javë 2 2,000 Lek 350 Lek për 

javë  

Të shes 

perime në 

treg 

Të blejë një 

dhi 

1 vit 1 10,000 Lek 850 Lek për 

javë 

Të kursej 

nga rroga e 

muajit 

Të blejë lëng 

portokalli dhe 

kek për për një 

shoqe 

2 muaj 3 1,000 Lek 125 Lek për 

javë 

Të shesë 

vezë 

 

 

 

REFLEKTONI  

REFLEKTONI (15 MINUTA) 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve të marrin dy palë për të ndarë tri arsye kryesore për 

kursim dhe tre qëllime të kursimeve personale. 

2. Pyetni dy ose tre çifte për t'u kthyer në grup. 

3. Për të vlerësuar qëndrimet e pjesëmarrësve pas aktiviteteve dhe diskutimeve rreth 
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të menduarit përpara, duke i dhënë përparësi qëllimeve dhe duke bërë një Plan të 

Kursimeve, u jepni udhëzimet e mëposhtme.  

• Kërkoni që ata që duan të kursejnë të ngrenë duart mbi kokën e tyre. 

• Pyetni ata që nuk kanë ndërmend të kursejnë t'i ngrejnë duart lart. 

• Pyetni ata që nuk janë të sigurt për të ulin duart. 

4. Më në fund, pyetni pjesëmarrësit pse është e rëndësishme të mendoni për interesin 

dhe inflacionin kur kurseni. 

 

 

 

 

KARTAT E KURSIMIT TË ANËS 

 
tim 

 

 

 

 

 

 

 

 TË MËSOJMË RRETH SHPENZIMEVE 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Shpenzimi me përgjegjësi shkon dorë më dorë me kursim të përgjegjshëm. Është një aftësi që kërkon 

disiplinë dhe planifikim të kujdesshëm. Ne kemi dëgjuar të gjitha tregimet e miqve ose anëtarëve të 

familjes (si dhe qeverive dhe bankave!) Të cilët kanë tejkaluar ose kanë jetuar përtej mjeteve të tyre, 

me shumë pasoja stresuese. Ky mësim i prezanton pjesëmarrësit në hapat praktikë të shpenzimit të 

parave me përgjegjësi: duke filluar të mendojnë për nevojat e tyre dhe 'dëshiron'. 

METODOLOGJIA 

• Filloni: Loja e Renditjes së Kartës 

• Mëso: Buxhetimi për një individ 

• Reflekto: Diskutim i Grupit 

 

FJALË KYCE 

• Spending 

 

KOHËZGJATJA 

90 minuta 

 

 
 
 

SESIONI TREMBWDHJETW: 
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    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Identifikimi i prioriteteve kyçe të shpenzimeve, dhe dallimi midis 

shpenzimeve 'nevojave' (thelbësore) dhe shpenzimit 'dëshiron' (e dëshirueshme). 

• Kuptoni se çfarë do të thotë 'shpenzim i përgjegjshëm'. 

• Kuptoni që të ardhurat dhe shpenzimet e balancimit janë të rëndësishme kur 

përpiqeni të menaxhoni në mënyrë efektive paratë. 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

• Shpenzimi i nevojave dhe deshirave 

• Fletë pune dhe shënjues me fletë fluturimI 

• Shënimet post-it 

• Flipcart 

 

SHËNIMET PËRGATITORE  

• Ju mund të përgatisni grupet e nevojave për shpenzime dhe dëshirojnë kartat 

para mësimit, ose, nëse është e përshtatshme, pjesëmarrësit mund të prishin 

fletëpalosjet në vetë kartelat. Nëse është e nevojshme, përshtatni kartat në 

përputhje me kontekstin tuaj të veçantë. 

• Mbajini fletët e Imaginary Friend që pjesëmarrësit krijojnë si do t'i referoheni / 

përdorni përsëri në një mësim tjetër. 

FILLONI 

DISKUTIME PËR NXEMJE (10 MINUTA) 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve pyetjet e mëposhtme: 

• Cilat janë gjërat kryesore që të rriturit shpenzojnë para? 

• Çfarë i shpenzojnë të rinjtë para? 

• Çfarë do të thotë "shpenzimi i përgjegjshëm"? 

2. Jepni pjesëmarrësve dy minuta për pyetje që t'i ndajnë me shpejtësi përgjigjet 

e tyre me personin që është pranë tyre. 

3. Kërkoni reagime pas çdo pyetjeje dhe bëni një shënim të përgjigjeve në 

tabelën. 

4. Diskutoni ngjashmëritë dhe dallimet mes zakoneve të shpenzimeve të të 

rinjve dhe të rriturve. 

5. Diskutoni idetë e pjesëmarrësve rreth asaj se çfarë do të thotë shpenzimi me 

përgjegjësi. Ndiqni këtë me aktivitetin e nevojave për shpenzime dhe kërkesa. 

 

 NEVOJA SHPENZUESE DHE GABIMET E KARTELIT TË 

KARTELËS (20 MINUTA) 
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1. Vendosni pjesëmarrësit në grupe prej katër deri në pesë. 

2. Dorëzoni secilin grup një sërë kartelash për nevoja dhe 

shpenzime për shpenzime. 

3. Kërkojuni atyre të rendisin kartat në tre shtylla: shpenzimet 

esenciale, ose 'nevojat'; shpenzimet e dëshirueshme, ose 'dëshiron'; 

dhe një grumbull të mesëm që pasqyron kërkesat e shpenzimeve që 

shtrihen diku në mes (p.sh. një dhuratë për ditëlindje për një mik). 

4. Ftoni grupet të ndajnë atë që ata vënë në grumbull thelbësor. 

Pyetni grupin si një e tërë nëse të gjithë pajtohen? 

5. Çfarë kanë vënë në grumbullin e dëshirueshëm? Në 

grumbullin e mesëm? 

6. Kontrolloni ku grupet vënë Saving për kartën e ardhshme, 

dhe për të forcuar rëndësinë e kursimit për nevojat e ardhshme. 

7. Diskutoni se si disa gjëra mund të mos konsiderohen 

thelbësore, dhe megjithatë janë të rëndësishme për mirëqenien e 

përgjithshme (p.sh. hobi dhe festat). 

8. Shpjegoni se pjesëmarrësit do t'i referohen këtyre 

shpenzimeve "dëshiron" dhe "nevojat" përsëri në sesionin e 

ardhshëm "Krijimi i një buxheti". 

KARTAT E NEVOJAVE PËR SHPENZIM DHE 

DËSHIRA 

SAPUN TELEVIZOR 

TELEFON ME INTERNET LËNG FRUTASH 

KËPUCË LETRA TË LAGURA 

NJË VARËSE KURSIME PËR TË 

ARDHURAT 

KREM TË BRENDSHME 

NJË PALË VËTH USHQIM 

NJË ORË UJË 
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MËSONI 

MIKU IMAGJINAR (44 MINUTA) 

1. Ky është një aktivitet i grupit në të cilin pjesëmarrësit do të krijojnë një buxhet 

hipotetik për një karakter imagjinar. 

2. Ndani pjesëmarrësit në grupe me katër ose pesë. 

3. Jepini secilit grup një fletë të letrës bardhë me tabelë letre dhe disa shënues me ngjyra 

të ndryshme. 

4. Kërkojini grupit të caktojë një ose dy pjesëmarrës të jenë artistë dhe të krijojë një 

'person' duke nxjerrë një figurë të një adoleshenti tipik ose një personi në moshën e 

tyre. 

5. Kërkojuni t'u japin personave të tyre një emër, moshë dhe karakteristika të tjera. Ata 

gjithashtu duhet të mendojnë për personalitetin, interesat dhe pasionet e karakterit të 

tyre. 

6. Tjetra, shpjegoni se pjesëmarrësit duhet të identifikojnë gjashtë burime potenciale të të 

ardhurave për personat e tyre. Këto mund të jenë çdo gjë që ata mendojnë se është e 

përshtatshme dhe reale për karakterin e tyre: pagesat, dhuratat nga të afërmit ose paratë 

që fitojnë. Kërkojuni atyre të shkruajnë gjashtë burimet e të ardhurave poshtë në anën e 

majtë të karakterit të tyre. 

7. Pasi ta kenë bërë këtë, kërkoni nga ata të mendojnë për shpenzimet tipike të këtij të riu 

dhe të vendosin për gjashtë gjëra që personi do të shpenzonte realisht. Shpjegoni se ata 

duhet të shkruajnë gjashtë burimet e shpenzimeve poshtë në anën e djathtë të karakterit 

të tyre. 

8. Kur të kenë mbaruar, kërkoni nga grupet të paraqesin të rinjtë e tyre të imagjinuar tek 

të tjerët, duke përfshirë emrin e tyre, moshën, interesat, burimet e të ardhurave dhe 

shpenzimet. 

9. Kërkoni nga secili grup pyetjet e mëposhtme: 

• A ka të rinjtë tuaj burime të rregullta të të ardhurave? 

• A ka të holla juaj të ketë para të mjaftueshme për të mbuluar të gjitha shpenzimet 

e tyre? 

• Cila është mënyra e tyre e preferuar për të shpenzuar para? 

10. Ftoni pjesëmarrësit e tjerë të bëjnë pyetje të tjera rreth personit të ri imagjinar. 

11. Pasi që të gjitha grupet kanë paraqitur, pyesni: "A ka burime të tjera të të ardhurave që 

kanë të rinjtë që nuk e kemi përmendur ende?" 

12. Jepni pjesëmarrësve disa minuta në të cilat mund të shkruani ndonjë burim shtesë të të 

ardhurave ose shpenzimeve në anën e duhur të fotografive të tyre. 

13. Tani, kërkoni pjesëmarrësve që të shpenzojnë shpenzimet e personave të tyre në 

kategori. Tregoni se disa shpenzime mund të grupohen së bashku në një kategori më të 

përgjithshme, p.sh. rrobat, këpucët dhe tualetet mund të quheshin 'sende personale'; 

video games, filmat dhe biletat për ngjarjet sportive mund të konsiderohen 'zbavitje'; 

dhe librat, lapsa dhe letra mund të bien në kategorinë e 'furnizimeve shkollore'. 

14. Ftojeni një vullnetar për të lexuar kategoritë e grupit të tyre dhe pastaj pyesni grupet e 

tjera nëse kanë kategori të ndryshme. 

15. Shënoni këto kategori të shpenzimeve dhe mbani ato për mësimet e ardhshme. Ju 

gjithashtu duhet t'u shpjegoni pjesëmarrësve se këto kategori shpenzimesh do të 

ndihmojnë në mësimin e ardhshëm 

 

REFLEKTO 

REFLEKTO (15 MINUTA) 
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1. Kthehuni Kujtoni pjesëmarrësit se shpenzimet me përgjegjësi përfshijnë 4 Ps: Xhepi juaj, 

Prioritetet, Njerëzit dhe Planet. 

• Xhepi juaj: mund ta përballoni atë? (Merrni parasysh të ardhurat dhe shpenzimet.) 

• Prioritetet tuaja: a keni nevojë vërtet për të? (Çfarë vlerësoni në jetë?) 

• Marrëdhënia juaj me njerëzit e tjerë: a ka të drejta apo mirëqenie të ndonjë personi 

të komprometuar apo shfrytëzuar për të ndihmuar në prodhimin e objektit që po 

blini? (P.sh. veshjet që janë bërë nga njerëz që punojnë për më pak se një pagë të 

jetesës dhe në kushte të këqija.) 

• Marrëdhënia juaj me Planetin: a është dëmtuar mjedisi në prodhimin e objektit që 

po blini? (P.sh. përdorimi i pesticideve të dëmshme dhe kimikateve toksike në 

rritjen dhe bërjen e pambukut për t-shirts.) 

2. Ndiqni këto pyetje: 

• A e konsiderojnë pjesëmarrësit të lehtë (ose të vështirë) të marrin në konsideratë të 

gjitha këto gjëra? 

• Çfarë ndjejnë se kanë nevojë për më shumë informacion? 

3. Përfundimisht, kërkoni nga ata të mendojnë për dy gjëra kyçe që do të marrin në konsideratë 

kur të bëjnë zgjedhje të shpenzimeve në të ardhmen dhe për t'i ndarë ato me personin që është 

pranë tyre. 

4. Shkruani të dy gjërat në shënimet e poshtëshënuara, dhe vendosini ato në tabelën. 

5. Përfundimisht, nxisni pjesëmarrësit që t'u kërkojnë të rriturve në familjen e tyre pyetjet e 

mëposhtme lidhur me shpenzimet e jetesës dhe zakonet e shpenzimeve në përgatitje për 

sesionin e ardhshëm: Krijimi i një buxheti. 

• Cilat janë tri gjërat më të rëndësishme që duhet të shpenzoni për çdo muaj / javë? 

• Si siguroheni që ka mjaft para për këto gjëra? 
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ZHVILLIMI NJË BUXHETI 

 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Mësoni se si të krijoni një buxhet mund të mos duket si gjëja më emocionuese në botë për të rinjtë, 

por është një hap jetik për t'i ndihmuar ata që të arrijnë qëllimet e tyre personale dhe financiare. 

Pjesëmarrësit tashmë janë përfshirë në aktivitete që eksplorojnë çështjet e kursimit dhe shpenzimeve. 

Ky mësim ndërton mbi këtë mësim - duke tërhequr së bashku qëllimet e tyre personale, të ardhurat e 

tyre, kursimin e tyre dhe shpenzimet e tyre - për të krijuar një buxhet. 

METODOLOGJIA 

• Kuptoni termat 'buxhet', 'tepricë' dhe 'deficit'. 

• Krijo një buxhet të thjeshtë. 

• Zbatoni këtë mësim në jetën e tyre. 

FJALËT KYCE 
 

● Buxheti 

● Tepricat 

● Deficit 

 

KOHËZGJATJA 

90 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Kuptoni termat 'buxhet', 'tepricë' dhe 'deficit'. 

• Krijo një buxhet të thjeshtë. 

 

 
 

SESIONI KATWRMBWDHJETW 

FOURTEEN: 
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• Zbatoni këtë mësim në jetën e tyre. 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

• Letra  

• Lapsa me ngjyra 

• Një shportë bosh 

• Një fletë flipcart që tregon modelin e buxhetit mujor të familjes 

• Flipcart dhe markera  

• Letra me vlere per ndertimin e buxhetit  

• Tre fleta A4 me Buxhet, Suficit dhe Deficit te shkruara mbi to dhe vendosini 

ne mure para se te filloje sesioni.   

• Nje flipcart per te shkruar buxhetin e grupit nese eshte e nevojshme.  

 

 

SHËNIMET PËRGATITORE 

• Shikoni sugjerimet në kutinë e lehtesuesit  

 

FILLONI 

LOJA ME BUXHETIN (30 MINUTA) 

1. Vendosni pjesëmarrësit në grupe prej gjashtë ose shtatë. U 

thoni atyre se këto grupe përfaqësojnë një familje. 

2. Kërkoni nga secili grup që të bëjnë 10 topa duke përdor letra 

të përdorura. Secili grup duhet të gjejë një mënyrë për të identifikuar këto 

topa (p.sh. duke e ngjyrosur ose duke vendosur një simbol mbi to) në 

mënyrë që ata t'i dallojnë nga topat e ekipeve të tjera. 

3. Tani kërkoni atyre që të shkruajnë vlera të caktuara mbi topa 

si më poshtë: pesë kanë një vlerë prej 2 000 leke, dy kanë një vlerë prej 

1400 leke, dy kanë një vlerë prej 500 leke dhe e fundit ka një vlerë prej 

100 leke. 

 

SUGJERIMET PËR LEHTËSUESIN 

 

Ju do të duhet ta përshtatni këtë ushtrim për të siguruar që të përdoret monedha juaj, 

dhe gjithashtu që shumat të të përfaqësojnë vlera reale. Në mënyrë ideale, vlera 

totale e topave që një grup / familje është dhënë për të hedhur në kosh duhet të jetë 

pak më shumë se një të ardhurat mesatare mujore të familjes. Në këtë mënyrë, edhe 

nëse një grup / familje nuk arrin të marrë të gjitha topat e tyre në kosh, ata ende do të 

kenë një shumë afërsisht të barabartë me të ardhurat mesatare mujore të familjes. 

Sigurisht, ato grupe / familje që ju udhëzoni për të qëndruar më larg nga koshi 

ndoshta do të përfundojnë me më pak se të ardhurat mesatare mujore. Kjo është 

pikërisht ideja e lojës. Ju dëshironi që pjesëmarrësit të kujtojnë se jo çdo familje ka 

të njëjtin akses në burime dhe se për disa, përgatitja dhe mbajtja e një buxheti mujor 

do të jetë shumë më e vështirë sesa për të tjerët. 
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1. Vendosni një shportë të zbrazët në mes të dhomës. 

2. Tani kërkoni secilit grup që të zgjedhë një pjesëmarrës për të 

vepruar si kreu i 'familjes' së tyre. Ky person udhëheq grupin e tyre 

në një diskutim duke përdorur pyetjet e mëposhtme: 

• Cilat janë katër gjërat më të rëndësishme për të cilat familja 

jonë duhet të harxhojë para për çdo javë dhe çdo muaj? 

• Si mund të sigurohemi që do të kemi para mjaftueshëm për 

të mbuluar të gjitha këto shpenzime? 

3. Dëgjoni përgjigjet nga secili kryefamiljar. Nëse grupet nuk e 

kanë përmendur fjalën 'buxhet', orientoje diskutimin duke përdorur 

këto pyetje: 

• Çfarë është një buxhet? 

• Cilat ide ju vijnë në mendje kur dëgjoni këtë fjalë? 

• Çfarë bën një buxhet? 

• Kush duhet të punojë me një buxhet? 

4. Shpjegoni se pjesëmarrësit tani do të luajnë një lojë që do t'i 

ndihmojë ata të krijojnë një buxhet realist. Loja do t'i ndihmojë ata të 

menaxhojnë paratë e tyre me përgjegjësi. 

5. Tregojini grupeve ku duhet të qëndrojnë (të paktën tre metra 

larg shportës së letrës, por sigurohuni që disa grupe / familje të qëndrojnë 

më larg). 

6. Një anëtar grupi do të zgjidhet për të hedhur topin (I cili ka 

një vlerë të shënuar mbi të) në kosh. 

7. Nëse një top bie në kosh , ai grup regjistron vlerën e tij. 

8. Pasi secili grup të ketë mbaruar hedhjen e topave me vlera të 

ndryshme ata duhet të llogarisin se sa është vlera e të gjithë topave të 

hedhura në kosh.  

9. Tani jepni secilit grup një fletë dhe marker dhe kërkoni që ta 

kopjojnë modelin mujor të buxhetit të familjes sonë të treguar në tabelë. 

10. Nën të ardhurat, ata duhet të futin vlerën e çdo topi të 

veçantë të monedhës që hodhën në kosh dhe të bëjnë një vlerësim realist 

që shpjegon se si anëtarët e familjeve të tyre mund t’i kenë fituar ato para 

(p.sh. orët e punës, produktet, etj) 

11. Kujtojini çdo grupi / familje se buxheti i tyre përfshin katër 

kategori të shpenzimesh: qera, ushqim, shkollë dhe argëtim & kursime. 

Këto duhet të jenë gjëra për të cilat familjet e tyre aktuale zakonisht 

shpenzojnë të ardhurat e tyre mujore. Kërkojuni atyre të shkruajnë shumën 
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e të ardhurave që ata duan të shpenzojnë për secilën kategori. 

12. Sigurohuni që secili grup te heqë, (te zbresë) shpenzimet  

nga të ardhurat e tyre. 

13. Kërkoni nga secili grup që të paraqesin buxhetin e tyre. 

Ndërsa prezantojnë buxhetin, pyet ata: 

• A ishin shpenzimet më të larta, më të ulëta ose të barabarta 

me të ardhurat tuaja? 

• Çfarë duhet të bëni nëse buxheti juaj tregon një ekuilibër 

negativ? (Përgjigja: Ulja e shpenzimeve) 

• Cila nga këto zëra të buxhetit është më i rëndësishëm? 

• Pse mendoni se secilit grup / familje ju kërkua që të 

qëndronte në distancë të ndryshme nga koshi? 

• Çfarë ndodh kur ju keni një mungesë në sasinë e parave që 

ju nevojiten? (Përgjigje: Kjo quhet deficit) 

 

 BUXHETI MUJOR I FAMILJES TONË 

BUXHETI MUJOR I 

FAMILJES TONË 

 

TË ARDHURAT SHUMA 

  

  

  

TOTALI I TË 

ARDHURAVE 

 

SHPENZIMET  

QERAJA  

USHQIMI  

SHKOLLA DHE 

ARGËTIME 

 

KURSIMET  

TOTALI 

SHPENZIMEVE 

 



 

102 
 

  

BALANCA (TË 

ARDHURAT-

SHPENZIMET) 

 

 

 

 

 

MËSONI 

1.  GRUPËT ZHVILLOJNË NJË BUXHET (20 MINUTA) 

 

SUGJERIMET PËR LEHTËSUESIT 

 

Për këtë ushtrim, keni nevojë për Karta me Vlerë që thjesht tregojnë një vlerë ose 

shuma parash në lek. Bëni kartat para se të filloni mësimit. Nëse është e mundur, 

përdorni forma ose ngjyra të ndryshme për të dalluar të ardhurat dhe shpenzimet e 

kartave. Përndryshe shënoni ato me një 'A” ose një 'SH'. 

 

Sigurohuni që shuma totale e kartave të të ardhurave të jetë afër vlerës në shumën 

totale të kartave të shpenzimeve. Referojuni punës që pjesëmarrësit kanë bërë në 

sesionin e fundit për aktivitetin Miku Imagjinar. Mundohuni të përgatitni kartelat 

tuaja në mënyrë që të ardhurat totale dhe shpenzimet totale të jenë shumë të njëjta 

me ato të sugjeruara nga pjesëmarrësit në atë ushtrim. Pastaj vendosni kartat e 

përgatitura në një kuti. 

 

1. Shpjegoni se do të krijoni një buxhet për një mik imagjinar, siç ai që pjesëmarrësit krijuan 

në sesionin e mëparshëm. 

2. Shkurtimisht, sëbashku me grupin, rishikoni termin 'buxhet'. 

3. Tregoni pjesëmarrësve modelin bosh të buxhetit të grupit (më poshtë). Shpjegoni pjesët e 

të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit. Informoni pjesëmarrësit se ata do ta 

përfundojnë këtë stabelë nga perspektiva e një miku imagjinar i cili është i moshës së tyre. 

4. Prezantoni flipcartin e Mikut Imagjinar nga mësimi i mëparshëm dhe shpjegoni se 

pjesëmarrësit do të punojnë si grup për të përgatitur një buxhet për këtë person. 

5. Tregoni burimet e të ardhurave të mikut imagjinar, dhe kërkoni një vullnetar për t'i 

shkruar ato në tabelën e buxhetit. 

6. Tani pyesni një tjetër vullnetar që të lexojë artikujt e shpenzimeve të mikut imagjinar dhe 

për ti shkruar ato në modelin/tabelën e buxhetit. 

7. Më pas, kërkojini pjesmarrësve një e nga një, që të merrin një kartë me vlere nga kutia. 

Shpjegoni se numri në kartë nënkupton shumën e parave të fituara ose të shpenzuara në 

një artikull (në varësi të faktit nëse karta përfaëson të ardhurat apo shpenzimet) dhe se 

duhet të vendosin se në cfarë kolone të buxhetit ta vendosin. Nëse pjesëmarrësit tërheqin 

një kartë të ardhurash, ata duhet ta vendosin atë në kolonën e të ardhurave. Nëse tërheqin 

një kartë shpenzimi, ata duhet ta vendosin atë në kolonën e shpenzimeve. 
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8. Pasi të gjitha kartat të jenë vendosur në kolonat përkatëse, kërkoni nga pjesëmarrësit t'ju 

ndihmojnë të shtoni të ardhurat dhe shpenzimet dhe më pas pyesni: 

a. Cila pjesë e buxhetit ka vlerën më të lartë: të ardhurat ose shpenzimet? 

b. Çfarë tjetër shihni në këtë buxhet? 

9. Tregoni vijën e fundit të modelit të buxhetit. Shpjegoni se kjo 

linjë e fundit është një nga më të rëndësishmit në formën e buxhetit. Numri 

i vënë këtu mund të jetë pozitiv ose negativ, në varësi nëse ka të ardhura të 

mjaftueshme për mbulimin e shpenzimeve. Nëse numri është pozitiv, 

atëherë miku imagjinar ka më shumë të ardhura sesa shpenzimet. Nëse 

është negativ, do të thotë që shpenzimet e mikut imagjinar janë më të 

mëdha se të ardhurat e tij. Informoni pjesëmarrësit se do të mësojnë disa të 

dhëna për çdo situatë. 

10. Tregoni modelin e buxhetit dhe pyetni pjesëmarrësit: 

a. Cila është një fjalë tjetër, në çdo gjuhë, që mund të përdorni 

për të përshkruar një "tepricë"? (Shkruani çdo frazë lokale ose 

shprehje te jetës së përditshme që përdorin të rinjtë për të folur 

për të shprehur fjalën tepricë.) Më poshtë ofrohet një një 

përkufizim rreth kësaj fjale. 

b.  Cila është një fjalë tjetër, në çdo gjuhë, që mund të përdorni 

për të përshkruar fjalën "deficit"? (Shkruani çdo frazë lokale 

ose shprehje të jetës së përditshme që përdorin të rinjtë për të 

folur për deficitin.) Më poshtë ofrohet një një përkufizim rreth 

kësaj fjale. 

c. Në rastin e buxhetit që sapo kemi krijuar, si mund të ndodhë 

një suficit? (Kjo do të thotë se ka mbetur para pasi të paguajnë 

për të gjitha shpenzimet.) 

d. Si mund të ndodhë një deficit? (Nëse nuk ka të ardhura të 

mjaftueshme për të paguar për të gjitha shpenzimet, krijohet 

një deficit.) 

e. Si e kuptojmë numrin që shkon në këtë linjë të buxhetit? 

Shpjegoni se ne duhet t'i zbresim shpenzimet totale nga të 

ardhurat totale, një numër pozitiv është një tepricë dhe një 

numër negativ është një deficit.) 

11. Tregoni llogaritjen, duke zbritur shpenzimet e përgjithshme 

nga të ardhurat totale në tabelën e buxhetit që keni përdorur si shembull. 
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Pyetni pjesëmarrësit: 

• Cfarë tregon ky buxhet, një tepricë apo një deficit? 

•  Përse është e rëndësishme të mbani një regjistër të të 

ardhurave 

dhe shpenzimeve tuaja? 

12. Mbylleni këtë aktivitet duke u treguar pjesëmarrësve se 

mbajtja e një regjistri të të ardhurave dhe shpenzimeve i ndihmon ata të 

dinë se ku shkojnë paratë e tyre. Nëse kanë tepricë, apo para shtesë, ata 

mund ta kursejnë për nevojat e ardhshme. Nëse buxheti tregon se kanë një 

deficit, apo para të pa mjaftueshme për të paguar shpenzimet, ata duhet 

minimizojnë apo te heqin disa nga shpenzimet që bëjnë. 

 

NDËRTIMI I NJË BYXHETI PERSONAL (20 MINUTA) 

1. Kujtoji pjesëmarrësit për aktivitetin që bënë në mësimin e mëparshme në të cilin 

diskutonin për shpenzimet e domosdoshme dhe të dëshirueshme. 

2. Shpërndani kartat për shpenzimet e nevojshme dhe ato të dëshirueshme. Shihni të 

gjitha kartat sëbashku ose nëse keni karta për të gjithë grupet, jepuni mundësi 

pjesmarrësve që ti shohin ata shkurtimisht dhe pastaj mblidhini përsëri. 

3. Shpjegoni pjesëmarrësve se ata do të krijojnë një buxhet personal bazuar në të 

ardhurat e tyre aktuale (ose të parashikuara) dhe shpenzimet për një muaj. 

4. Kërkojuni atyre që në një fletë boshe apo flipcart të zhvillojnë një buxhet. 

5. Nëse është e nevojshme, rikujtoni se cfarë do të thotë 'buxhet', 'tepricë' dhe 'deficit' 

nga përkufizimet e diskutuara më sipër. Drejtoni përsëri vëmendjen e 

pjesëmarrësve në modelin e buxhetit të grupit (shih më poshtë, njësoj si në 

aktivitetin e mëparshëm) në tabelë. Shpjegoni pjesët e të ardhurave dhe 

shpenzimeve të buxhetit nëse kuptoni se mund të jetë e nevojshme. 

6. Shpjegoni pjesëmarrësve që kur të krijojnë buxhetin e tyre personal, duhet t'i 

cilësojnë shpenzime të cilat janë reale për ta. 

7. Tregoni burimet e të ardhurave dhe kërkoni pjesëmarrësve një shifër reale mujore 

si shembull. 

8. Tregoni kategoritë e shpenzimeve dhe kërkoni një ose dy shembuj realistë. 

9. Shpjegoni se sapo të shënohen shumat e buxhetit, pjesëmarrësit fillimisht duhet të 

shtojnë burimet e të ardhurave dhe pastaj duhet të shtojnë të gjitha shpenzimet. 

10. Nxjerrni totalin dhe pyesni: 

• Cila pjesë e buxhetit ka vlerën më të lartë? 

• Çfarë tjetër shihni në këtë buxhet? 

11. Tregoni rrjeshtin e fundit të buxhetit. Shpjegoni se ky rrjesht është nga më të 
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rëndësishmot në buxhet. Numri i dhënë këtu mund të jetë pozitiv ose negativ, në 

varësi të asaj që quhet deficit, që do të thotë se shpenzimet e pjesëmarrësit janë më 

të mëdha se të ardhurat e tyre. 

12. Kur ta keni plotësuar shembullin, kërkoni nga pjesëmarrësit të punojnë 

individualisht ose në çifte për të zhvilluar buxhetet e tyre. 

13. Sigurohuni që ata që kanë nevojë për ndihmë të marrin ndihmë. 

14. Kërkojini pjesëmarrësve të mbajnë buxhetet që kanë krijuar, pasi këto do të 

përdoren në mësimet e ardhshme. 

 

REFLEKTONI 

REFLEKTONI (20 MINUTA) 

1. Kujtoji pjesëmarrësit se krijimi i një buxhet, u jep kontroll 

më të mirë mbi paratë e tyre dhe ata do të mund të menaxhojnë me mirë 

për shpenzimet që mund të kenë.  

2. Kërkojuni pjesëmarrësve të mbajnë një regjistër me shkrim 

mbi të ardhurat e tyre - gjithçka që ata blejnë dhe gjithçka që shpenzojnë 

- për një muaj për të parë se si mbajnë të ardhurat dhe shpenzimet e tyre 

në ekuilibër. 

3. Vini në dukje se ata mund të përdorin modelin e  buxhetit që 

kanë përdorur në mësim për të gjetur të ardhurat dhe shpenzimet e tyre. 

4. Vendosni në tre hapësira të ndryshme të dhomës, fjalët e 

mëposhtme dhe bëni një sondazh me vota  duke pyetur pjesëmarrësit 

nëse mendojnë që në fund të muajit do të kenë: 

• Deficie 

• Teprica 

• Balancë e përsosur 

5. Ky aktivitet ju jep mundësinë ju si lehtësues që të të 

siguroheni që pjesëmarrësit kanë kuptuar termat dhe se si funksion një 

buxhet. Nxitini ata që ta kryejnë aktivitetin në muajt e ardhshëm për të 

parë nëse kanë të drejtë. 

 

 PYETJE PËR MËSIMIN E TJETËR 

 

• Inkurajoni pjesëmarrësit të kërkojnë ndihmë nga familja dhe miqtë për të 

plotësuar tabelën e mëposhtme. Ku është vendi më i mirë për të ruajtur apo 

kursyer paratë që dëshironi të kurseni dhe pse? 

 

FORMË BUXHETI PËR KRIJIMIN E BUXHETEVE PERSONALE APO NË 

GRUP 

BUXHETI 

LINJAT E BUXHETIT JAVA 1: SHUMA 

Të ardhurat  
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TOTALI I TË ARDHURAVE 

Shpenzime  

Personale  

  

Argëtimi  

  

Edukimi  

  

Transporti  

  

Familja  

  

SHPENZIMET TOTALE 

TOTALI TEPRICAVEE/DEFICITEVE 

(Balanca) 

 

 

PËRCAKTIMI I BUXHETIT 

Një buxhet është një përmbledhje e të ardhurave dhe shpenzimeve të parashikuara gjatë një 

periudhe të caktuar kohe. 

 

PËRCAKTIMI I TEPRICAVE/SUFICITIT APO DEFICITIT   

Një tepricë apo suficit është shuma e parave apo sasia e të mirave që mbeten kur nevoja apo 

dëshira është plotësuar në mnyrë të kënaqshme.  

 

Deficit është mungesa e parave apo të dickaje tjetër që është e nevojshme.   
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ALTERNATIVAT E KURSIMIT 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Në mësimet e mëparshme, pjesëmarrësit shqyrtuan të mirat e kursimit për t'i ndihmuar ata që të 

arrijnë qëllimet e tyre. Të rinjtë duhet të jenë në gjendje të mbrojnë paratë e tyre dhe ky mësim do t'i 

ndihmojë ata të kuptojnë disa nga opsionet e ndryshme të kursimeve zyrtare dhe joformale që janë në 

dispozicion të. Ne do të shikojmë në mënyrë specifike format e kursimit në: Ruajtja në shtëpi; 

Grupet e Kursimeve dhe Kredive; dhe Llogaritë Individuale (në një bankë ose union kredie). 

METODOLOGJIA 

• Filloni: Histori personale 

• Mësoni: Punë në Grup 

• Reflektoni: Diskutime në Grup & Voto me Këmbë 

 

FLAËT KYCE 

• Alternativa 

• E përshtatshme 

 

 

KOHËZGJATJA 

90 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Identifikoni disa nga mundësitë e ndryshme të kursimit që janë në dispozicion. 

• Identifikoni disa avantazhe dhe disavantazhe të këtyre metodave të ndryshme të 

kursimit. 

• Identifikoni një metodë të kursimit të përshtatshme për nevojat e tyre. 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

 

• Kartat e Ekspertëve, ku secila kartë përmban me informacion në lidhje me një 

nga mundësitë e mëposhtme të kursimit: Ruajtja në shtëpi; Grupet e Kursimeve; 

dhe Llogaritë Individuale (në një bankë ose bashkim kredie) 

• Një flipcart ku në krye të fletës janë shënuar altërnativat e kursimit të listuara më 

sipër. 

• Markera 

 

SHËNIME PËRGATITORE 

• Qëllimi i aktivitetit të Tregimit Personal në seksionin Fillestar është të 

ndihmojë pjesëmarrësit të vlerësojnë se ata tashmë kanë përvoja të pasura dhe 

të ndryshme të kursimit. Ky ushtrim do të përfitonte nëse vullnetarisht 

 
 

SESIONI PESWMBWDHJETW: 
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fillimisht kujtimet e tua për mënyrën e shpëtimit dhe për atë që shpëtuat kur 

ishit adoleshent. 

• Për aktivitetin e Debatit të heshtur në seksionin e mësimit, sigurohuni që 

secili grup të ketë së paku një pjesëmarrës i cili mund të lexojë mirë në 

mënyrë që të mund t'i lexojnë me vëmendje kartat e ekspertëve te të tjerët në 

grup. Gjithashtu sigurohuni që kur të jetë koha për të shkruar komente mbi 

tabelat, një vullnetar i shkolluar është i vendosur në çdo cep për të shkruar në 

emër të pjesëmarrësve që mund të mos jenë në gjendje të shkruajnë. 

• Një vizitë në një bankë ose institucion tjetër kursimi për të fituar 

informacione lidhur me produktet e kursimit do të ishte një shtesë e vlefshme 

për këtë mësim. 

 

FILLONI 

 HISTORI PERSONALE (20 MINUTA) 

1. Filloni duke ndarë shkurtimisht një histori tuajën se si keni kursyer kur ishit 

adoleshent dhe qëllimin për të cilin kyrsyer. 

2. Inkurajoni disa vullnetarë që të ndajnë me ju histori të ngjashme. Provoni dhe 

dëgjoni sa më shumë pjesëmarrës që të jetë e mundur brenda 15 minutash. 

3. Pyesni pjesëmarrësit: 

• Ku është vendi më i mirë për të mbajtur paratë që doni të kurseni dhe pse? 

 

 

MËSONI 
  (60 minuta) 

 

1. Në këtë aktivitet, pjesëmarrësit do të mësojnë rreth 

alternativave të ndryshme të kursimit dhe më pas do ti ftoni të 

marrin pjesë në një Debat të Heshtur për të eksploruar avantazhet 

dhe disavantazhet e secilës alternativë. 

2. Filloni duke e ndarë grupin në katër grupe të barabarta në 

numër anëtarësh. 

3. Jepini secilit grup një kartë eksperti, me informacion në 

lidhje me një nga mundësitë e mëposhtme të kursimit: 

• Ruajtja në shtëpi 

• Grupet e Kursimeve  

• Llogaritë Individuale (bankë) 

• Tjetër 

4. Kërkojini një personi që të lexojë informacionin në kartë për 

grupin e tyre. Anëtarët e grupit duhet pastaj të diskutojnë mbi 

avantazhet dhe disavantazhet e kursimit në këtë mënyrë së bashku. 

5. Udhëzoni pjesëmarrësit që të vendosin si grup se si do ta 

paraqesin këtë informacion për pjesën tjetër të klasës (p.sh. me një 

lojë rol dy minutëshe, një mimë, një transmetim lajmesh, një rap 
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ose një 'mësim' që tregon avantazhet / disavantazhet e secilës 

metodë kursimi). 

6. Bëni çdo grup të prezantojë mundësinë e kursimeve të tyre 

për pjesën tjetër të pjesëmarrësve. Sigurohuni që pjesëmarrësit të 

duartrokasin çdo prezantim. 

7. Përgatisni aktivitetin e Debatit të Heshtur duke vendosur 

katër fletët e flipcartit, të kryesuar me katër opsionet e kursimit, 

rreth klasës. 

8. Tregoni pjesëmarrësve se ata duhet të shkruajnë komente në 

faqet e flipcartit duke u thënë se çfarë pëlqejnë ose nuk pëlqejnë 

për atë opsion të veçantë, bazuar në ato që kanë dëgjuar gjatë 

prezantimeve. 

9. Ndërsa lëvizin nga një opsion në tjetrin, pjesëmarrësit duhet 

t'i përgjigjen komenteve të bëra nga dikush tjetër. Për shembull, në 

qoftë se në faqen e Ruajtjes në Shtëpi dikush ka shkruar: 'Më 

pëlqen kjo metodë, sepse është e përshtatshme dhe mund të kursej 

kohë', dikush tjetër mund të shkruajë: 'Po, por çka nëse tentoni të 

përdorni kursimet tuaja në një palë të reja të trajnerëve në vend të 

kursit tuaj të trajnimit? 'Dikush tjetër mund të komentojë atë 

koment, dhe kështu me radhë. 

10. Pas një kohe të mjaftueshme, cojeni këtë ushtrim drejt 

mbylljes.  

11. Më pas, jepini një fletë letre me fletë fluturimi për secilin 

grup dhe kërkoni nga ata që të përmbledhin komentet kryesore për 

pjesën tjetër të grupit. 

12. Bëni çdo grup të paraqesë përmbledhjen e tyre për pjesën 

tjetër të pjesëmarrësve. 

 KARTAT E EKSPERTËVE 

KURSIMI NË SHTËPI 

 

Ka mënyra të ndryshme për të kursyer në shtëpi. Më e 

rëndësishmja është të mendosh për një vënd të sigurt dhe të 

fshehtë, kështu që paratë tuaja nuk do të vidhen! Në disa vënde të 

botës, të tilla si në Filipine, pjesëmarrësit në programin Aflateen 

kanë thënë se ata kursjnë në shtëpi duke përdorur një kuti kursimi 

të bërë me dru bambuje. Ata marrin një copë druri bambu, presin 

një pjesë druri anash për të krijuar një dritare të vogël ku mund të 

hedhin paratë dhe e përdorin si kuti kursimi. Kur kjo kuti të 

mbushet plot me monedha, ata e hapin atë me ndihmen e një cekici 
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të vogël. Ja disa alternative të tjera se si mund të kurseni në shtëpi: 

• Pas një fotoje ose pikture të varur në mur.  

• Nën dyshek. 

• Poshtë jastëkut të një karrigeje. 

• Në një kavanoz të cilin e fshihni në një 

gropë në oborrin e shtëpise tuaj. 

Sa vende të tjera mund të sugjeroni? Avantazhet e kursimit në 

shtëpi përfshijnë mundësinë për të marrë paratë tuaja sa më shpejt 

që keni nevojë për to. Një nga disavantazhet është se dikush mund 

t’I gjejë ato dhe t’ua marrë. Gjithashtu, nuk fitoni asnjë interes për 

kursimet tuaja. Sa avantazhe dhe disavantazhe mund të mendoni 

për kursimin në shtëpi? 

LLOGARITË INDIVIDUALE (NË BANKA) 

Ju mund të hapni një llogari kursimi në një nga bankat ku ju jetoni. 

Ju gjithashtu mund të zgjidhni ndërmjet llojeve të ndryshme të 

llogarive të kursimit. Për këtë arsye, para se të hapni një llogari 

bankare, duhet të bëni disa kërkime para se të zgjidhni llogarinë që 

është më e mira për ju. Do të bëni të njëjtën gjë nëse do të blini një 

palë xhinse, apo jo? Do të ishte me vënd që të shihni në të gjithë 

tregun për të krahasuar çmimet dhe cilësitë e ndryshme. Ju duhet të 

bëni të njëjtën gjë përpara se të hapni një llogari: së pari të mësoni 

se çfarë është mund t’ju ofrohet. 

Pasja e një llogaria bankare ka shumë avantazhe. Këto llogari janë 

të rregulluara nga qeveria, kështu që janë të detuara me ligj që mos 

të mashtrojnë. Paratë janë yë mbyllura në mënyrë të sigurt, në një 

ndërtesë të sigurt kështu që është e vështirë t’i vjedhësh. Por pasja 

e një llogaria bankara ka edhe disavantazhe. Bankat kanë tarifa për 

shumicën e transaksioneve, të cilat duhet të pauhen nga ju (p.sh. 

tërheqjet). Sa avantazhe dhe disavantazhe mund të mendoni për 

hapjen e një llogarie kursimi? 

KLUBET E KURSIMIT 

Në këtë model, miqtë ose anëtarët e familjes bien dakord për të 

krijuar një grup kursimi. Anëtarët e klubit vendosin rregulla për 

tërheqjen e parave. Ata gjithashtu mund të vendosin një kufi për 

shumën që një person mund të tërheqë ose të depozitojë në një 

kohë. Çdo anëtar mban të dhënat e veta individuale se sa paguan 

(depoziton) ose sa tërheq çdo javë. Klubi zakonisht ka një person 

që merret me rregjistrimet dhe mban një informacion të 

përgjithshëm se sa grupi ka në total. Shumë shpesh grupi hap një 
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llogari të vetme kursimi në një bankë ku ata mbajnë kursimet e 

tyre. 

Shumë njerëz mendojnë se është më e lehtë të kursesh nëse je pjesë 

e një grupi miqsh që ndajnë të njëjtat synime. Por, duke qenë pjesë 

e një grupi gjithashtu do të thotë që ju humbni pak lirinë personale. 

Sa avantazhe dhe disavantazhe mund të mendoni për t'u bashkuar 

me një klubi kursimi? 

GRUPET E KURSIMIT DHE KREDISE 

 

Kjo zakonisht përfshin një grup njerëzish nga i njëjti komunitet. 

Anëtarët paguajnë (depozitojnë) të njëjtën sasi parash çdo muaj në 

një llogari grupi. Paratë e grumbulluara i huazohen një anëtari 

tjetër të grupit çdo muaj. Anëtarët shpesh vendosin të kursejnë në 

këtë mënyrë për të arritur një qëllim të caktuar, p.sh. për të blerë 

një pulë ose një derr. Shumë njerëz thonë se e kanë më të lehtë t'i 

paguajnë kreditë e tyre, sepse ata i njohin pjesëtarët e komunitetit 

(shpesh miqtë dhe të afërmit) në grup dhe që varen prej pagesave 

që bën gjithësecili në mënyrë korrekte cdo muaj. Por nëse një 

anëtar i grupit nuk paguan pagesën e tij/saj mujore, të gjithë janë të 

lënduar. 

Sa avantazhe dhe disavantazhe të tjera mund të mendoni për t'u 

bashkuar me një Grup Kursimesh dhe Kredie? 

 

 

REFLEKTONI 

(10 MINUTA) 

1. Mblidhni pjesëmarrësit përsëri në një rreth dhe falënderojini 

për punën e tyre. Shpjegoni atyre se ndonjëherë është e vështirë për të 

mbrojtur kursimet tona dhe për të mos u tunduar që ti shpenzojmë ato. 

Ftojini pjesëmarrësit që të flasin rreth vështirësive që mund të kenë kur 

përpiqen të mbajnë kursime. Nëse mendoni se ata kanë nevojë për një 

nxitje të vogël, ju mund të pyesni: 

i. A ndjeni ndonjëherë presion për të shpenzuar kursimet 

tuaja? 

ii. Kush mund t'ju pyesë për paratë që keni kursyer? A mund 

t'ju trajtojnë njerëzit ndryshe nëse e dinë që po kurseni? Si? 

2. Kërkojuni pjesëmarrësve të mendojnë individualisht për një 

moment se cilat mundësi kursimi do të preferonin dhe më pas të 

prezantojnë para grupit idenë e tyre duke qëndruar përpara flipcartit që i 
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përshtatet përgjigjes së tyre dhe të cilat keni zhvilluar gjatë Debatit të 

heshtur. 

3. Kërkoni që disa vullnetarë që po qëndrojnë përpara flipcartet 

të shpjegojnë zgjedhjet e tyre. 

4. Diskutoni me grupin se përse disa alternative janë më shumë 

apo më pak të njohura se sa të tjerat.. 

PYETJE PËR MËSIMIN E ARDHSHËM 

Kursimi i burimeve, mund të çojë në kursimin e parave. Në 

mësimin e ardhshëm, pjesëmarrësit do të shqyrtojnë se çfarë do të 

thotë të jesh "kursimtar i mençur" (dikush që ka një kuptueshmëri 

të mirë të kursimit të kohës, burimeve, dhe parave). Nxitini 

pjesëmarrësit të pyesin miqtë dhe familjarët pyetjen e mëposhtme: 

Si mund të kursejmë para duke na kursyer burimet (ujë, karburant, 

kohë, etj.)? 
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TË MARRËSH PARA HUA 

 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Ky mësim flet për mundësinë e huazimit të parave. Pjesëmarrësit do të mendojnë për arsyet pse 

njerëzit huazojnë para, implikimet e huamarrjes së parave dhe çfarë do të thotë huamarrja e 

përgjegjshme. Gjithashtu i ndihmon ata të kuptojnë terminologjinë bazë rreth kredisë/huamarrjes në 

bankë. 

METODOLOGJIA 

• Filloni: Diskutim i Grupit 

• Mësoni: Voto me këmbët e tua & Raste Studimi & dhe Ushtrim Grupi 

• Reflekto: Kubëzimi 

 

FJALËT KYCE 

• Hua/Huaja 

• Kredit 

• Interes 

• Kolateral 

• Garant 

• Peshkaqen e kredisë 

• Institucion mikrofinanciar 

 

 

KOHËZGJATJA 

75 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Identifikojnë rastet kur mund të huazojnë para. 

• Kuptojnë implikimet e huamarrjes së parave. 

• Kuptojnë se ekzistojnë lloje të ndryshme kredish. 

• Kuptojnë kushtet themelore, të tilla si kredia dhe interesi. 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

 
 

SESIONI GJASHTWMBWDHJETW 

SIXTEEN: 
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• Katër fletë flipcarti, secila prej të cilëve ka në krye një nga pyetjet nga 

mësimi i fundit: Pse vendosët të merrnit hua ?; Ku apo nga kush i morët paratë e 

huazauara?; Sa e lehtë ishte të shlyenit borxhin/kredinë ?; A keni ndonjë këshillë 

për huazimin e parave? 

• Ushtrim ne grup, vendosni katër fletë filpcarti në dhomë të vendosur 

rastësisht në muret e dhomës para mësimit. 

• Fletë me fletë flipcarti të me fjalët: Kredia, Kolaterali, Garantuesi, Interesi, 

Peshkaqenët e Kredive, Institucioni Mikrofinanciar 

• Fletë flipcarti që përshkruan gjashtë faqet e Kubit (siç tregohet më poshtë 

Ushtrimin e Grupit në aktivitetin Reflekto) 

• Zare të mëdha ose letra të palosura si një kub, me gjashtë faqe. 

• Lapsa dhe letra 

 

SHENIMET PËRGATITORE 

• Përgatitni materialet e mësipërme dhe rishikoni konceptet para mësimit. Është e 

rëndësishme që ju të ndihmoni pjesëmarrësit të mësojnë një terminologji të re 

sot, në mënyrë që ata të mund të diskutojnë konceptet e huamarrjes dhe të 

kreditimit duke përdorur fjalorin standard. Kjo do të ndodhë në pjesën e tretë të 

Sesionit të Mësimit. Në varësi të shkallës së shkrim-leximit të grupit, ka dy 

mënyra për ta bërë këtë. Së pari, ju mund ta organizoni aktivitetin si një Ushtrim 

në Grup. Nëse niveli i shkrim-leximit në grup është shumë i ulët, bëni një 

ushtrim i cili i përshtatet nivelit të grupit dhe që të jetë efektiv, mësojini 

pjesëmarrësve termat duke përdorur metodën e leksionit. 

 

FILLONI 

MARRJA E HUASË (15 MINUTA) 

1. Përpara se të kaloni në temën tjetër, pyet pjesëmarrësit nëse kanë menduar për ndonjë ide 

rreth asaj që mësuan gjatë javës së kaluar. A ishin në gjendje të ndryshonin diçka në 

sjelljen e tyre? 

2. Diskutoni me pjesëmarrësit se çfarë mësuan (ose atë që ata dinë nga përvoja) nga pyetjet 

mbi mësimin e fundit. Shkruani përgjigjet e tyre në fletët e flipcartit  të cilat kanë në krye 

të tyre: 

• Përse keni vendosur të huazoni para? 

• Ku dhe nga kush keni huazuar paratë / merrëkredi? 

• Sa e lehtë ishte të shlyenit huanë? 

• A keni ndonjë këshillë për huazimin e parave? 

3. Kërkojuni pjesëmarrësve të identifikojnë nëse përgjigjja është dhënë nga një i rritur ose 

një i ri. Për shembull, në përgjigje të: "Përse vendosët të huazonit para?", Përgjigja e 

sugjeruar mund të jetë: "Për të blerë materiale të cilat shtojnë flokët ose i bëjne me të 

gjata. "  

4. Pas 5 ose 10 minutash, pyesni pjesmarrësit si më poshtë për të nxjerrë disa përfundime: 

• Cilat ishin arsyet kryesore për të cilat të rinjtë huazuan para, krahasuar me arsyet 

kryesore që kishin të rriturit? 

• Ku apo nga kush huazuan para njerëzit? 

• Në përgjithësi, a e kanë të lehtë njerëzit të paguajnë kredinë apo borxhin? 
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MËSONI 

KRITERET E E MARRJES SË HUASË (15 MINUTA) 

1. Vendosni pjesëmarrësit në grupe prej tre. Tani numëroni 

secilin anëtar të grupit: 1, 2, 3. Shpjegoni se në secilin grup, numri 2 është shkrimtari dhe 

jepuni atyre laps/stilolaps dhe letër. 

2. Tregoni pjesëmarrësve flipcartin ku janë listuar fjalët - 

Kredia, Garancia, Mos pagimi, Garantuesi, Interesi, Huaja, Institucioni Mikrofinanciar - 

dhe kërkoni shkrimtarëve që t'i shkruajnë këto fjalë shpejt në flëtn e  tyre, duke lënë 

mjaftueshëm hapësirë midis secilës fjalë. 

3. Shpjegoni se pjesëmarrësit numër 1 dhe 3 janë vrapues. 

Puna e tyre është që të vaprojnë  nëpër dhomë dhe për të gjejnë fletët në mur. Kur ata të 

gjëjnë një nga fletët, duhet ta lexojnë dhe ta mësojnë përmendësh. Ata nuk duhet të marrin 

shënime ose të bëjnë fotografi. Menjëherë sapo të lexojnë këto fletushka, ata duhet të 

vrapojnë për tek shkrimatri në mënyrë që shkrimtari ta shkruajë fjalën e saktë. 

4. Ekipi i parë që shkruan të saktë shtatë përkufizimet fiton. 

5. Shqyrtoni përkufizimet me të gjithë grupin. 

 

 USHTRIMI ME FLETUSHKAT   

KREDIT  

Nëse llogaria juaj e kursimeve është 'në kredi' ose keni 'kredi' në 

telefonin tuaj, kjo do të thotë se ka para për të shpenzuar. Por nëse bleni 

diçka me kredi, kjo do të thotë se dikush tjetër (p.sh. një bankë ose një 

institucion tjetër financiar) ju ka dhënë hua para dhe duhet ta paguani 

përsëri. 

KOLATERAL  

Diçka me vlerë që përdoret për të garantuar një hua. Nëse ju nuk e 

paguani kredinë tuaj, huadhënësi merr kolateralin nga ju për të mbuluar 

shpenzimet e tyre. Një shembull i zakonshëm është një bankë që ju 

huazon para, por që e merr shtëpinë si kolateral. Nëse nuk ia ktheni 

kredinë, banka merr shtëpinë tuaj prej jush. 

MOSPAGIMI 

Dështimi për të shlyer një hua sipas kushteve që janë vendosur dhe rënë 

dakordvesh kur është marrë huaja. 

GARANTOR  

Një person i cili bashkë-nënshkruan një kredi dhe pajtohet të jetë 

përgjegjës financiarisht për atë nëse personi i cili ka marrë huanë nuk 
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mund ta paguajë atë. 

INTERESI  

Nëse huazoni para, duhet të paguani një shumë shtesë e cila është plus 

vlerës se parave që keni marrë hua. Ky quhet interes. Zakonisht duhet të 

paguani interes kur huazoni para. Nëse kurseni para në një bankë, shpesh 

mund të merrni interesa. Ky është si një shpërblim i vogël që u jepet për 

shkak se keni lënë paratë tuaja në bankë. 

PESHKAQEN KREDIE 

Një person ose një organizatë që lehtësisht ofron kredi joformale dhe 

ndonjëherë të paligjshme me norma interesi të larta për individët, shpesh 

duke kërkuar ripagimin nëpërmjet kërcënimeve. 

INSTITUCIONE MIKROFINANCIARE  

Një institucion i vogël financiar që ofron shërbime bazë të kursimit për 

klientët e tij, të cilët zakonisht kanë pak para. 

 

MARRJA E HUASË NË MËNYRË TË ZGJUAR (15 MINUTA) 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve të qëndrojnë në qendër të dhomës. Informoni ata se 

ju do të lexoni disa deklarata të vërteta / të rreme (më poshtë). Për secilën deklaratë, pyetni 

pjesëmarrësit të tregojnë nëse ata mendojnë se është e vërtetë ose e gabuar duke u 

zhvendosur në anën e djathtë të dhomës nëse mendojnë se është e vërtetë dhe në të majtë 

nëse mendojnë se është e gabuar. 

2. Pasi pjesëmarrësit të lëvizin në të djathtë ose në të majtë, pyesni një vullnetar 

i cili u përgjigj saktë për të shpjeguar vendimin e tyre. 

3. Pas çdo diskutimi, jepni pjesëmarrësve kohën për të ri-pozicionuar veten në 

qendër, para se të lexoni Deklaratën tjetër të E vërtetë / E gabuar. Ju mund të vendosni të 

përdorni të gjitha deklaratat ose vetëm disa. Përdorni deklaratat më relevante për grupin 

tuaj, ose krijoni aë reja. 

4. Deklaratat e vërteta / e gabuar: 

• Paratë nga një hua i përkasin personit që e merr hua. (E gabuar) 

• Një kredi mund t'ju ndihmojë të filloni një biznes kur nuk keni mjaftueshëm 

para vetë. (E vertetë) 

• Nëse merr hua nga një mik, nuk duhet ta paguash atë. (E gabuar) 

• Nëse humbni një pagesë të kredisë, nuk do të përballeni me ndonjë pasojë për 

sa kohë që paguani përfundimisht. (e gabuar) 

• Përdorimi i parave të huazuara zakonisht është më i shtrenjtë se sa përdorimi 
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i parave tuaja. (Vërtetë, për shkak të interesit) 

• Vetëm bankat marrin interesa për kredi. (E gabuar) 

• Kredia mund të nënkuptojë paratë e disponueshme për të shpenzuar dhe 

paratë që ju i keni dikujt tjetër dhe që duhet të paguani. (E vertete) 

• Marrja hua nga një “peshkaqen i huasë” është një opsion i lirë. (E gabuar) 

5. Kërkojuni pjesëmarrësve nëse kanë ndonjë pyetje dhe jepuni përgjigje 

pyetjeve të tyre. 

 

KREDITË E MIRA DHE TË KËQIA (15 MINUTA) 

1. Filloni duke shpjeguar se paratë e huazuara/kredia mund të 

jenë një përvojë pozitive. Për shembull, mund të ndihmojnë njerëzit që të 

fillojnë ose zgjerojnë një biznes; mund t'i ndihmojë në një rast emergjent 

që mund të këtë familja e tyre; ose mund t'i ndihmojë që të përmirësojnë 

kushtet e tyre të jetesës më shpejt. Kur një kredi i ndihmon njerëzit në këto 

mënyra, zakonisht është një kredi e mirë. Por marja e një kredia mbrat 

gjithmonë pa mundësinë për t’a paguar atë. Pra, kur pagesat e kredisë 

kushtojnë më shumë se sa e mira që sjellin, ose kur nevoja për të paguar 

kredinë të con në një borxh më të thellë, kjo është një 'kredi e keqe'. 

2. Kërkojini pjesëmarrësve të dëgjojnë situatat në vijim në të 

cilat dikush merr një kredidhe kërkoni nga ata që të vendosin për secilën 

prej tyre nëse është një hua e mirë ose një kredi e keqe. Nëse ata mendojnë 

se është kredi e mirë, ata duhet të lëvizin në anën e djathtë të dhomës. 

Nëse ata mendojnë se është kredi e keqe, ata duhet të lëvizin në anën e 

majtë. 

3. Kërkojini të gjithëve që të gjejnë një partner dhe të krijojnë 

një vijë në qendër të dhomës. Lexoni çdo skenar me zë të lartë, një nga një, 

duke i lejuar pjesëmarrësve që së pari të diskutojnë partnerët e tyre përpara 

se të bëjnë lëvizjen djathtas ose majtas. 

4. Kërkojini disa pjesmarrësve që të argumentojnë zgjedhjen e 

tyre për çdo situatë. Para se të shkoni në skenarin e ardhshëm, të 

pranishmit të qëndrojnë prapa në qendër të dhomës. 

5. Pasi të keni lexuar të gjitha situatat, pyesni pjesëmarrësit: 

"Cfarë duhet të dini para se të vendosni të merrni një kredi për tu siguruar 

që ështe një kredi e mirë dhe që do t’ju ndihmojë?" 

6. Shkruani përgjigjet e tyre në një flipcart. Sigurohuni që në 

pikat e mëposhtme të përfshihet informacioni, apo edhe të diskutoni atë që 

ata duhet të dinë para se të marrin një kredi: 
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▪ Shuma e pagesës së kredisë, duke përfshirë interesin. 

▪ Si do ta paguajnë kredinë, p.sh. burimet e të ardhurave ose të 

kursimeve që ata kanë për të shlyer e kredinë. 

▪ Kur do të marrin kredinë? Para se të kenë nevojë apo më 

vonë? 

▪ Nëse ata po përdorin paratë e kredisë për të blerë një vegël 

ose pajisje, a do të mbijetojë objekti i blerë edhe pas shlyerjes 

së kredisë dhe a do të vazhdojë të fitojë para? 

▪ A mund të shesin prodhimin me një çmim i cili mbulon 

pagesën e kredisë dhe të jep fitime, apo lë ca para mënjanë.   

SITUATAT E KREDIVE TË MIRA DHE TË 

KËQIJA 

SKENARI 1  

Marta ka marrë hua 2 000 leke për të blerë perime që ti shesë në fshatin 

e saj. Deri në fund të javës, ajo ka shitur të gjitha perimet e saj për një 

total prej 3 000. Tani, ajo ka 2 000 lekë për të blerë perime, 500 lekë 

për pagesën e saj të kredisë dhe 500 lekë për shpenzimet dhe kursimet e 

saj. 

SKENARI 2  

Mira ka aplikuar për një kredi që të bëjë bluza spcifikisht për ti shitur 

në aktivitetin e shkollës së saj kundër diskriminimit. Por, afati i 

miratimit të kredisë, është shumë më vonë nga dita e aktivitetit. 

SKENARI 3 

Aleksa huazoi 200 000 lekë për të blerë një frigorifer më të madh për 

qëndrimin e saj të ngrënies. Ajo është në gjendje të zotërojë më shumë 

artikuj, veçanërisht pije të ftohta, dhe tani po fiton 20 $ më shumë çdo 

muaj. Shumica e këtyre të ardhurave përdoret për të shlyer kredinë, por 

një vit nga tani, kur ajo ka përfunduar pagimin e huasë, ajo do të ketë 

ende frigoriferin. 

SITUATION 4  

Sara hoqi 50 dollarë për të blerë kapele në masë me një çmim më të 

ulët. Por pasi ajo shiti të gjitha kapelet për studentët në shkollën e saj, 

ajo ende borxh $ 10 në kredi. 

SITUATION 5  

Gjoni baker hoqi para për një makinë përzierëse të përdorur që i lejoi 

atij të rriste prodhimin e tij të bukës. Por, nga koha kur e pagoi kredinë, 

makina u prish. 
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REFLEKTO 

USHTRIMI ME KUBIN: KREDITI, PESHKAQENËT E KREDIVE DHE 

INSTITUCIONET MIKROFINANCIARE (15 MINUTA) 

1. Mbajeni një zare të madhe ose kub të bërë nga letra të 

palosshme dhe tregoni pjesëmarrësve se si është shkruar një shkrim i 

shkurtër në secilën nga gjashtë anët. 

2. Përdorni një flipcart (gjashtë faqet e Kubit) për të përpunuar 

në çdo faqe të cilat kanë të shkruara fjalë mbi to, duke sugjeruar llojet 

e pyetjeve pasuese që lojtarët mund të pyesin veten. 

3. Thirrni për një grup prej gjashtë pjesëmarrësish për të luajtur 

një lojë demonstruese. Jepni fjalën 'bankë' si subjekt të tyre. 

4. Pjesëmarrësi i parë rrotullon kubin. Pastaj ata i përgjigjen 

fjalisë në varësi të asaj që është shkruar në anën e kubit përballë lart. 

5. Më pas, vendosni pjesëmarrësit në grupe prej gjashtë. Jepini 

secilit grup një kub, dhe i bëni ata të luajnë lojëra me kubin mbi temën 

e Peshkaqeni Kredisë/Huasë, Institucionet Mikrofinanciare dhe 

Krediti. 

6. Kërkoni që vullnetarët nga të gjitha grupet të ndajnë disa 

nga përgjigjet e tyre me grupin. 

 

PROBLEMET E KUBIT 

 

PËRSHKRUAJE: Shikoni temën nga afër ose përqendrojeni atë në imagjinatën tuaj dhe 

përshkruani atë që shihni. 

KRAHASOJE: Çfarë është e ngjashme me të? Ç'është ndryshe? 

SHOQËROJE: Çfarë ju bën të mendoni? Çfarë vjen në mendjen tuaj? Këto mund të jenë 

gjëra të ngjashme ose të ndryshme, vende ose njerëz. Lëreni mëndjen dhe shiko se me 

cfarë e shoqëron këtë temë.  

ANALIZOJE: Shpjegoni se si është bërë. Nuk është e nevojshme që ta dini, mund ta 

sajoni.  

APLIKOJE: Si mund të përdoret? 

ARGUMENTONI KUNDËR OSE PRO: Ecni para dhe mbani një qëndrim. Përdorni çdo 

lloj arsyeje që dëshironi: logjike ose jo. 

 

 

 

 



 

120 
 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARAJA RRJEDH 
 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Pjesëmarrësit do të fitojnë më shumë ndërgjegjësim në lidhje aktivitetet e ndryshme të gjenerimit të 

të ardhurave dhe do të jenë në gjendje t'i kategorizojnë dhe analizojnë ato për vlerën e tyre. Ata 

gjithashtu do të bëhen të vetëdijshëm për aspektet sociale që mund të ndikojnë në aftësinë e tyre për 

të kursyer, dhe do të bisedojnë me bashkëmoshatarët/kolegët e tyre, në lidhje me punën që I përshtate 

më shumë.   
 

METODOLOGJIA 

 

• Filloni: intervistat e kolegëve 

• Mësoni: Rrahje mendimesh & Bërja e një Grafiku 

• Reflektoni: Diskutim Grupi 

 

FJALË KRYESORE 

• Punësimi formal 

• Punësimi joformal 

• Burimet e të ardhurave të vetëpunësimit 

• Puna sezonale 

 

KOHËZGJATJA  

85 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Identifikimi i burimeve të ndryshme të të ardhurave: sipërmarrje, 

bujqësi dhe paga (informale ose formale), dhe konsideroni shpeshtësinë e kësaj 

pune: me kohë të plotë, sipas nevojës së punës, kur është e nevojshme, sezonale 

etj. 

• Shikojnë burimet e ndryshme të të ardhurave si pjesë e buxhetimit dhe 

menaxhimit të kohës. 

• Kuptojnë aspektet sociale të burimeve të tyre financiare: për shembull, atë që ata 

shkëmbejnë, favorizojnë, forma të ndryshme pagesash, kërkesa apo mbështetje 

nga familja etj. 

 
 

SESIONI SHTATWMBDHJETW: 
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MATERIALET E NEVOJSHME   

• Kartat e shënimit, lapsa, shirit 

• Flipcart, markera 

• Letër shtesë 

• Copa për të mbyllur sytë   

 

SHËNIMET PËRGATITORE 

• Hulumtimet në Gana dhe Uganda kanë gjetur se për miliona të rinjve, jetesa 

bëhët nëpërmjet kryerjes së një numri të madh të punëve, punëve në shtëpi, 

prodhimit bujqësor dhe aktiviteteve sipërmarrëse. Në mënyrë që të zhvillohen 

strategji efektive dhe realiste të cilat janë të qëndrueshme dhe që ndihmojnë 

jetesën e të rinjve, duhet të kuptosh jetën e përditshme të këtyre të rinjve. 

Shkurtimisht, për të mbështetur jetesën e tyre, shumë të rinj bëjnë disa punë në 

sektorin informal, vetëpunësohen apo bëjnë aktiviteteve të lidhura me bujqësinë. 

• Të njëjtat kërkime theksojnë se bërja e punëve të ndryshme I jep mundësi të 

rinjve që të maksimizojnë mundësitë e tyre ekonomike në zonat e pafavorizuara 

gjeografikisht. Pra, bërja e punëve të ndryshme është një zgjedhje e logjikshme 

dhe ndoshta e vetmja mundësi që shumë të rinj që jetojnë në zonat rurale të 

Afrikës të mund të nëjnë një jetë të denjë.  

• Qëllimi i këtij mësimi është të ndërtojë një urë për të rinjtë duke kombinuar 

mësimet e tyre të mëparshme mbi buxhetimin dhe kursimin më mësimet që 

fokusohen në rrugën e tyre të karrierës, duke pranuar se ata tashmë, me shumë 

mundësi janë pjesë e ndonjë aktiviteti që gjeneron të ardhura. Ky mësim do t'i 

ndihmojë ata të eksplorojnë më tej atë që ata tashmë bëjnë, sa kohë ju duhet, sa 

fitimprurës është për ta dhe se si rrjeti social i tyre ndikon pozitivisht ose 

negativisht në këto zgjedhje (ose nevoja) të punës. 

• Shënim: Mund të keni nevojë ta kontekstualizoni këtë mësim në varësi të situatës 

së pjesëmarrësve tuaj. Supozohet se shumë prej tyre tashmë janë të angazhuar në 

punë të ndryshme, por në rast se shumica e grupit tuaj vazhdon të frekuentojë 

shkollën dhe nuk është përfshirë në tregun e punës, duhet t'i kërkoni atyre që të 

flasin për njerëzit që njohen dhe që janë më të rritur se ata dhe të cilët janë të 

përfshirë në regun e punës.  

FILLIMI 

INTERVISTAT ME BASHKËMOSHATARËT (25 MINUTA) 

7. Shkruani në flipcart: Mënyra të ndryshme për të fituar para 

ose për të marrë artikujt që na nevojiten. 

8. Informoni pjesëmarrësit se kjo u jep atyre një ide për temën 

e këtij mësimi. Shpjegoni se për të filluar ide për të gjitha mënyrat që 

marrin të ardhura ose burime të nevojshme, ata do të intervistojnë 

njëri-tjetrin. 

9. Jepini secilit pjesëmarrës një fletë letre dhe lapsash. Jepini 

atyre pesë minuta për të shkruar pesë pyetje në fletët e tyre të letrës që 
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ata mund të pyesin partnerët e tyre. Këto duhet të mbulojnë të gjitha 

llojet e ndryshme të punës që bëjnë; ndihmën që ata japin; ose gjërat 

që tregtojnë për para ose burime të tjera të vlefshme. Nxitini ata të 

mendojnë për pesë pyetjet e tyre unike, por ju mund të kenë nevojë të 

ecni përreth dhe të jepni një udhëzim privat nëse kanë vështirësi të 

mendojnë në mënyrë kreative. Ju mund t'u thoni atyre se duhet t'u 

kërkojnë partnerëve të tyre të marrin në konsideratë se sa i madh është 

secili 'punë' në aspektin e kohës që duhet, shumës që fitojnë ose 

ndihmës që u jep atyre. Ata gjithashtu mund të pyesin për detyrimet e 

familjes së tyre në lidhje me familjen dhe nëse bëjnë ndonjë punë të 

caktuar nga domosdoshmëria, për shkak se ata duan ose për shkak se e 

shohin atë si një mundësi të mirë. 

10. Vendosni pjesëmarrësit në çifte, dhe jepini 10-15 minuta për 

të pyetur dhe përgjigjur pyetjeve të njëri-tjetrit. 

11. Varësisht nga koha në dispozicion, ju mund të kërkoni nga 

pjesëmarrësit të marrin shënime gjatë intervistave dhe të japin 

prezantime të shkurtra në përgjigjet e partnerit të tyre kur ata janë 

bërë, ose nëse keni më pak kohë ata vetëm mund të dëgjojnë dhe të 

jenë të përgatitur për të ndarë një fakt interesant mësuan nga 

intervistat e tyre partnere. Faktet interesante mund të jenë për 

shembull se partneri i tyre ka deri në 10 vende pune në vit, ose se ata 

preferojnë punën ku ata janë më të punësuar, ose ndoshta ata kanë një 

punë të vogël dhe të vërtetë interesante. Thirrni vullnetarë derisa të 

gjithë të kenë pasur mundësi të flasin. 

 

MËSONI 

MUNDËSITË ME ZBULIMIN E TË ARDHURAVE (30 MINUTA) 

1. Ndani pjesëmarrësit në katër grupe. U kërkoni të ulen së bashku dhe t'i japin 

secilit grup një copë letre. 

2. Caktoni secilin grup një lloj të ardhurash: 

• Punë me pagë (Çdo punë formale apo joformale që ata bëjnë që i fiton një 

sasi të caktuar parash nga një biznes apo një person tjetër, por nuk është 

bujqësor. Formal do të thotë një punë kryesisht me orar të plotë në një 

industri formale biznesi dhe joformale do të thotë punë të përkohshme për 

bizneset zakonisht të vogla.) 

• Punë bujqësore (Çdo punë që ata bëjnë për vete apo për të tjerët që lidhen 

me të korrat, lule, duke punuar tokën ose kafshët. Kjo mund të jetë 

sezonale, e përkohshme ose e rregullt.) 

• Vetëpunësimi (Çdo punë që ata bëjnë për vete ose në emër të familjes së 

tyre të afërt, të tilla si shitja e mallrave të pjekur, shitja në një stallë të 

tregut, kujdesi për fëmijët në shtëpinë e tyre, prerja e flokëve nga shtëpia 
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e tyre etj.). 

• Punë pa pagesë (Çdo gjë që bëjnë ata kur në vend të marrjes së parave, 

ata marrin një burim tjetër ose përfitim për të siguruar punë, ndihmë apo 

burime për dikë tjetër.Për shembull, ata tregtojnë perime nga kopshti i 

tyre për qumësht nga fqinji i tyre, punë për tezen e tyre që nga ana e tij 

ndihmon të paguajnë disa tarifa shkollore, etj) 

3. Pasi secili grup të ketë burimin e tyre të të ardhurave të caktuar, jepini 10 

minuta kohë për të shkruar sa më shumë ide ose lloje të ndryshme të punës që 

kanë në kategorinë e tyre të jetë e mundur në kohën e dhënë. Tregojuni atyre se 

do të jetë më e lehtë nëse fillojnë me shkrimin e të gjitha gjërave që secili e 

bëjnë personalisht ose tashmë e dinë për atë që përputhet me kategorinë e tyre 

dhe pastaj shikoni nëse ata mund të mendojnë për ide të tjera për ta shtuar atë. 

4. Kërkoni nga secili grup që të vijë para dhe të paraqitet shkurtimisht. Ata duhet 

të ndajnë kategorinë e tyre, çfarë do të thotë, dhe të gjitha opsionet e punës të 

listuara. Secili person në grup duhet të thotë një lloj pune në letër që ata 

preferojnë më së shumti. Ky aktivitet ofron dy funksione: zgjerohet më tej dhe 

jep vlerë të gjitha opsionet e punës që janë në dispozicion dhe gjithashtu hap 

diskutimin për preferencat e punës së pjesëmarrësve. 

5. Kur të gjitha grupet kanë paraqitur, drejto një diskutim të shkurtër në grup duke 

u bazuar në pyetjet e mëposhtme: 

• A keni menduar për të gjitha këto opsione të ndryshme më parë? 

• A kishte një kategori që ishte e re për ju? 

• Cili lloj i burimit të të ardhurave do të preferonit më shumë? Pse? 

• Cili lloj i burimit të të ardhurave përfaqëson më së miri situatën tuaj? 

• Pse do të bënit disa lloje të punëve ose do të merrni të ardhura nga këto 

kategori të ndryshme? (Arsyet mund të përfshijnë orarin dhe 

disponueshmërinë, sezonin, kontaktet, shkathtësitë dhe aftësitë, shumën 

e parave që duhet të bëhen, për kë po punoni, nevojat tuaja aktuale, 

interesin personal, vendin e punës etj) 

 

1. BUXHETIMI DHE MENAXHIMI I KOHËS PËR BURIME TË NDRYSHME 

TË TË ARDHURAVE (15 MINUTA) 

1. Jepini secilit pjesëmarrës një copë letër, dhe kërkoni nga ata që të zgjedhin 4 ose 5 

markera / lapsa me ngjyra të ndryshme. Nëse nuk keni ngjyra të ndryshme në 

dispozicion, mund ta bëni këtë aktivitet duke etiketuar secilën pjesë të rrethit ose 

duke u dhene një hije me laps në forma të ndryshme (vija ose pika etj.). 

2. Informoni të gjithë se do të bëjnë një rreth në formë pice të rrumbullakët (shih 

shembullin më poshtë). Ju mund të vizatoni një shembull të këtij rrethi në një flipcart 

për t’ua ilustruar pjesmarrësve atë që kërkoni nga ky ushtrim. Shpjegoni se ata do të 

vizatojnë një rreth në mes fletës dhe pastaj do ta 'presin' picën në pjesë më të 

voglapër të shpjeguar se sa kohë shpenzojnë se sa kohë shpenzojnë në kategoritë e 

diskutuara tashmë: punë me pagesë, puna në bujqësi, punë pa para por me 

shkëmbime favoresh. Shpjegoni pjesmarrësve se ky nuk është një ushtrim 

matematike dhe nuk duhet të jetë e saktë, por duhet të mendojnë për një preidhë kohe 
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prej një muaji apo një viti dhe të marrin në konsideratë: 

• Në cfarë punë ose detyre keni shpenzuar më shumë kohë 

• E dytë në rradhë që keni shpenzuar më shumë kohë? 

• E treta me rradhë që keni shpenzuar më shumë kohë? 

• E katërta në rradhë që keni shpenzuar më shumë kohë? 

3. Vini në dukje se në disa seksione (copa të picës) këto pyetje mund të mos aplikohen 

dhe në këtë rast ata do të shkruajnë 0%. 

4. Shënim: nëse dikush në grup nuk punon, atëherë ata duhet të mendojnë për gjëra të 

tjera me të cilat e shpenzojnë kohën gjatë një jave apo një viti dhe të bëjnë të njëtën 

gjë si më sipër. Këtu mund të përfshihet shkuarja në shkollë, pjesëmarrja në aktivitete 

shoqërore ose në komunitet, ndihma që ofrojnë në punët e shtëpisë apo duke u 

kujdesur për fëmijët, duke ndihmuar familjen me punë, etj. 

5. Më pas, ata duhet të mendojnë për atë që u jep të ardhurat më të mira. Ata mund ta 

bëjnë këtë duke renditur sipas të ardhurave cdo pjesë të rrethit apo copat e picës që 

vizatuan. Për shembull, nëse ata marrin të ardhurat më të larta nga puna, do ta 

renditën atë në tabelë e tyre si # 1. 

6. Shënim: nëse keni bërë versionin alternativ të këtij aktiviteti, atëherë pjesëmarrësit 

duhet të përshtatin “picën”  e tyre duke përfshirë më shumë aktivitete të cilat 

gjenerojnë të ardhura. Gjatë ditës së sotme ata kanë dëgjuar ide të ndryshme për 

gjërat që mund të fillojnë të bëjnë tani, dhe mund të duan të krijojnë një picë tjetër që 

tregon se si do të donin që që të të dukej pica e tyre e të ardhurave në një të ardhme. 

Pastaj kaloni në hapin e fundit. 

7. Kërkojuni pjesëmarrësve të shikojnë picat e tyre dhe të marrin në mendojnë nëse at 

apo marrin më shumë të ardhura nga puna për të cilën po shpenzojnë më shumë kohë. 

Si ndikon kjo në buxhetin e tyre? Si mund ta përmirësonjnë menaxhimin e kohës dhe 

kursimet me këtë informacion? 

8. Kërkojuni të gjithë pjesëmarrësve të marrin flipcartin e tyre të picës dhe të ngrihen. 

Kërkojini që të ecin për disa minuta nëpër dhomë duke parë në vizatimet e njëri-tjetrit 

me picën e vizatuar për të ilustruar menaxhimin e kohës. Kur të përfundojnë, 

grupojini sërish dhe pyesni nëse gjetën grafikë që janë shumë të ndryshëm nga njëri-

tjetri. 
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DIAGRAMA SI E SHPENZOJ KOHËN TIME  

 

 

REFLEKTONI 

IDENTIFIKIMI I MUNDËSIVE DHE MBËSHTETJES (15 MINUTA) 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve të mendojnë për buxhetin familjar që kanë bërë më parë në 

sesionin “Krijimi i një Buxheti” dhe për të parë nëse kanë nevojë të shtojnë disa prej 

këtyre burimeve të të ardhurave. Bëni pyetjet e mëposhtme për t'i ndihmuar: 

• A mendonI se keni përfshirë të gjithan burimet e të ardhurave, apo ndoshta 

keni harruar të përfshini edhe ndonjë tjetër? 

• A keni listuar shpenzime që janë në të vërtetë të panevojshme për shkak të 

favoreve të mundshme që mund të bëni në këmbim? 

2. Nëse ata kanë buxhetet e tyre familjare, u jepni pjesëmarrësve kohë për t'i përditësuar 

ato. Përndryshe, kërkoni që të marrin shënime se si të ndryshojnë buxhetet e tyre më 

vonë kur të jenë në shtëpi. 

3. Informoni pjesëmarrësit se në mësimin e ardhshëm ata do të flasin më shumë për 

karrierën, e cila bie në kategorinë e punës së pagave / punësimit formal. Pyesni 

pjesëmarrësit: 

• A mendoni se është vështirë të gjesh punë me pagesë? 

• A mendoni se mund të jetë më e vështirë për vajzat sesa për djemtë? Pse? 

• Kush është pjesë e rrjetit tuaj të mbështetjes? 

• Kush mund t'ju ndihmojë në gjetjen e vendeve të punës? Kush mund të 

ndihmojë për t'ju dhënë një vend pune? 

• Kush mund t'ju ndihmojë me tarifat shkollore, kurset e trajnimit dhe ndihmën 

financiare për fillimin e biznesit tuaj? 

• Kush mund të ju ofrojë burime të tjera në këmbim, si ushqim, shërbime, libra 

ose shërbime shtëpiake? 

 

 

 

 

 
SI E SHPENZOJ KOHWN TIME:  BURIME TW NDRYSHME TW TW ARDHURAVE  

 
Para nga rroga          Punw nw bujqwsi   Vetwpunwsim     Tjetwr  

 
 
 

6
%  

 
22%  

 
 
 

39%  
 
 

33%  
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SEKSIONI PESW: SIPWRMARRJA IME 



 

128 
 

 

 

 

 

 

 

 

DUKE IMAGJINUAR TË ARDHMEN TIME  – FRYMEZOHU 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Ky mësim ndihmon pjesëmarrësit të mendojnë për mundësitë e ndryshme për të kërkuar punë. Ata 

do të konsolidojnë atë që kanë mësuar për veten e tyre, do të mendojnë për punët e tyre të ëndrrave 

dhe identifikojnë hapat për të arritur qëllimet e tyre. 
 

METODOLOGJIA 

• Filloni: Rrahje mendimesh 

• Mëso: Aktivitet në Grup 

• Reflekto: Katër Këndet P & P (Pyetjeve dhe Përgjigjeve) 

 

FJALË KRYESORE 

• Punë 

• Punonjës 

• Menaxher/e 

• Sipërmarrës 

• Prezantim 

• Inspirim 

• Informim 

 

 

KOHËZGJATJA 

120 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT  

• Identifikimi i mundësive për punësim në komunitetin e tyre, si dhe 

metodat për të gjetur punë në të ardhmen. 

• Formulimi dhe ëndrrat e tyre sipërmarrëse 

• Frymëzimi për të filluar udhëtimin e tyre si sipërmarrës 

 

MATERIALET E NEVOJSHME  

• Një top ose letër të mbështjellë 

• Flipcart, marker 

• Lapsa, markera dhe letra 

 
 

  SESIONI TETWMBWSHJETW: 
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• Flipcart me katër pyetjet e renditura në aktivitetin Reflekto 

 

SHËNIMET PËRGATITORE 

• Për të ndërtuar një atmosferë të fortë dhe mbështetëse grupi, është thelbësore që 

të gjithë pjesëmarrësit të jenë në gjendje të ndajnë ëndrrat dhe pasionet e tyre të 

mëdha. Pse duan të bëhen sipërmarrës/e? Po në lidhje me planet e tyre 

sipërmarrëse? A njohin ndonjë sipërmarrës/e që cili i insipiron dhe e marrin si 

shembull? 

• Disa pjesëmarrësit mund të kenë ndnjë ide konkrete për një biznes apo 

sipërmarje. Të tjerët ndoshta nuk kanë ndonjë ide të qartë. Gjatë këtij mësimi, ka 

hapësirë që të gjithë pjesëmarrësit të ndajnë ëndrrat e tyre sipërmarrëse, sado të 

paqarta. Fokusi i sotëm është inkurajimi. 

FILLONI 

TOPAT E KARRIERËS (15 MINUTA) 

1. Vizatoni dy kolona në tabelë: një me titull Puna e Ëndrrave 

dhe tjetra me titull Punë e Zakonshme. Kërkojuni dy vullnetarëve që të 

vijnë dhe të qëndrojnë në të dy anët e tabelës dhe të japin përgjigje. 

2. Kërkojuni pjesëmarrësve të tjerë që të formojnë një rreth për 

të luajtur Përgjigju Topit (nëse grupi është shumë i madh, kërko që ata të 

formojnë dy ose më shumë rrethore). 

3. Informoni pjesëmarrësit se personi që ka topin do ta hedh 

atë te dikush tjetër dhe do të thërrasë "puna e ëndrrave" ose "punë e 

zakonshme". Pjesëmarrësi që kap topin më pas do të thotë me zë një nga 

punët e tyre të ëndrrave, ose një punë që është e zakonshme për të rinjve 

në komunitetin e tyre. 

4. Vullnetarët shkruajnë përgjigjet në flipcart. 

5. Pas pesë minutash, mblidhni të gjithë afër flipacrtit dhe 

lexoni fjalët e listuara. Sëbashku, lidhni me nga një vizë, punët e 

ngjashme që shfaqen në të dy anët e flipcartit. 

6. Diskutoni listat duke përdorur pyetjet e mëposhtme si 

udhëzues: 

• Cilat janë dallimet midis punës tuaj të ëndërrave dhe punës 

së zakonshme në komunitetin tuaj? Cilat janë arsyet për ngjashmëritë 

dhe dallimet? 

• A ka vende pune të zakonshme që mund të ofrojnë hapin e 

parë për të arritur punën e ëndrrave? 

• Në cilat mënyra këto punë mund të jenë të dëmshme për 

shëndetin ose lumturinë tuaj? 

7. Shpjegoni shkurtimisht se ka ligje ndërkombëtare dhe 

kombëtare mbi punën të cilat janë të hartuara për të mbrojtur punëtorët 

nga kushtet e dëmshme ose të padrejta të punës dhe se një mënyrë për 
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pjesëmarrësit për të kërkuar këto të drejta është përmes grupeve aktive, 

sic mund të jetë shoqata e punëtorëve.  

 

 

MËSONI 

1. VOTO MË KËMBË– PUNA IDEALE (15 MINUTA) 

1. Përdorni teknikën Voto me Këmbë duke vendosur tri shenjat e përgatitura 

rreth klasës, qoftë në mur ose në karrige. Shpjegoni domethënien e çdo termi dhe 

kërkoni që të gjithë të lëvizin tek fleta që përshkruan llojin e tyre ideal të punës. 

• Punonjës: Punon për dikë tjetër. Zakonisht ka më pak përgjegjësi, por edhe 

më pak stres dhe nuk ka për të menaxhuar të tjerët. 

• Menaxher: Punon për dikë tjetër. Ka përgjegjësinë për menaxhimin e një 

fushe të caktuar të punës, duke përfshirë punonjësit që punojnë në atë zonë. 

• Sipërmarrësi/a: Krijon dhe drejton një biznes të tërë. Biznesi mund ose nuk 

mund të ketë punonjës. Një sipërmarrës ka kontroll mbi idenë dhe biznesin, por 

gjithashtu duhet të marrë rreziqe dhe paga nuk është e garantuar. 

2. Kërkojuni pjesëmarrësve nga secili grup që të shpjegojnë zgjedhjen e tyre 

dhe të inkurajojnë një diskutim rreth përfitimeve dhe sfidave të çdo lloj punësimi. 

3. Bëni një diskutim se si punimet e ëndrrave të përmendura në fillim të mësimit 

u futën në tri kategoritë e punës të përmendura më lart. Për shembull, sipërmarrja 

mund të hapë mundësi për të rinjtë për të ndjekur punë që ende nuk ekzistojnë në 

komunitetin e tyre. 

4. Përfundoni mësimin me një diskutim mbi të drejtat dhe përgjegjësitë që 

punonjësit, menaxherët dhe sipërmarrësit kanë në mbrojtjen e të drejtave të 

bashkëpunëtorëve dhe punonjësve. Për shembull, punonjësit kanë të drejtë të 

negociojnë kolektivisht me kolegët e tyre për paga më të larta, ndërsa punëdhënësit 

dhe sipërmarrësit kanë përgjegjësinë për të siguruar që vendet e tyre të punës të jenë të 

sigurta për punonjësit e tyre. 

IDEJA E BIZNESIT (55 MINUTA) 

1. Për të filluar, kërkojuni pjesëmarrësve të marrin një ose dy minuta për të 

menduar për: 

• biznesin e tyre aktual (familjar), ose 

• një ide biznesi që ata kanë apo do të duan të zhvillojnë dhe të ndjekin. 

2. Më pas, jepuni pjesmarrësve një fletë dhe laps dhe kërkoni nga ata që të 

përshkruajnë idenë e tyre të sipërmarrjes vetëm me katër ose pesë fjalë. Këto 

fjalë nuk kanë nevojë të krijojnë një fjali, por mund të jenë vetëm pesë fjalët 
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kyçe që lidhen me biznesin / idenë e tyre. U kërkoni atyre të vendosin emrin e 

tyre në letër dhe t'ua japin ju atë. Këto fjalë do t'ju japin një pasqyrë në fushat e 

interesit të secilit pjesëmarrës. 

3. Në mënyrë të rastësishme zgjidhni disa vullnetarë që të dalin në krye të 

dhomës dhe të përpiqen që të bëjnë lëvizje që shpjegojnë idenë e tyre të 

sipërmarrjes pa përdoru asnjë fjalë. Të gjithë pjesëmarrësit e tjerë inkurajohen 

të thërrasin atë që mendojnë se mund të jetë ideja e sipërmarrjes. Personi që 

përpiqët të shpjegojë idenë e sipërmarjes, duhet të dëgjojë përgjigjet dhe të 

tregojë kur dëgjon alternativën e saktë. 

4. Sapo të përfundojë aktiviteti, kërkoni disa vullnetarë që të rishikojnë biznesin 

/ idetë e tyre dhe të thonë pse ata janë të interesuar në këtë ide. A janë ata të 

pasionuar për biznesin / idenë e tyre? A kanë përvojë të mëparshme në këtë 

fushë? 

 

SFIDAT DHE MUNDËSITË PËR TË QËNË NJË SIPËRMARRËS/E (20 

MINUTA) 

1. Ky është një moment i mrekullueshëm për pjesëmarrësit që të fillojnë të 

parashikojnë sfida dhe të adresojnë shqetësimet dhe frikën e tyre, si dhe 

kritikat për fillimin e një biznesi të ri ose përmirësimin e biznesit të tyre 

(familjar). Ushtrimi në vijim ndihmon pjesëmarrësit të fitojnë besim duke 

identifikuar mundësitë për sukses. 

2. Ndani pjesëmarrësit në tre ose katër grupe. Kërkojuni atyre të shkruajnë ose 

thjesht të flasin për sa vijon: 

• Tre gjëra që ata do mendojnë se do të jenë sfiduese për fillimin e një 

biznesi. 

• Tre mundësi që mund të sjellin suksesin e idesë së tyre. 
 

3. Pas 10 minutash zgjidhni një person nga secili grup për të ndarë tri sfidat e 

tyre dhe tre mundësitë. Shkruani këto në flipcart nëse është e mundur. 

4. Më pas, nxisni një debat mes grupit të të gjithë pjesmarrësve. A ka ndonjë ide 

me të cilën nuk jeni dakord apo ndonjë ide tjetër që doni të shtoni?  Ndoshta 

dikush në grup tashmë ka përvojë biznesi dhe mund të tregojë se cilat janë 

sfidat më të vështira. 

5. Nëse grupet nuk mbulojnë fushat e mëposhtme në prezantimet e tyre, 

shkurtimisht lehtësoni një diskutim duke bërë pyetjët e mëposhtme: 

• Ku / si do të gjesh para për të filluar? 

• Si të zgjidhni një ide që të jetë e suksesshme, veçanërisht nëse keni 

disa ide? 

• Ku mund të merrni ndihmë? 

• Si do ta bëni produktin e parë, si do të reklamoni shërbimin tuaj, si do 

ta mundni konkurrencën, etj? 

6. Kujtoji pjesëmarrësit se ka shumë arsye përse fillimi i një biznesi është i 

vështirë ose nuk funksionon dhe është mirë që ata të jenë të vetëdijshëm për 

sfidat. Këto mund të përfshijnë planifikim të pamjaftueshëm, mbajtje të dobët 

të të dhënave financiare, kërkimin e njerëzve të gabuar për ndihmë, marrjen e 

një kredie të keqe, mos ofruar produktin apo çmimin e duhur për 
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konsumatorët, jo vendndodhjen e mirë etj. 

7. Inkurajoni pjesëmarrësit të shohin se përballja me frikën e tyre dhe njohja dhe 

kuptimi i sfidave është një pjesë e rëndësishme e vendosjes së tyre për sukses, 

kështu që ata nuk duhet të kenë frikë apo të bëhen negativë. Nxitini që të 

kujtojnë gjithashtu edhe mundësitë që kanë identifikuar. 

 REFLEKTONI 

KATËR KËNDET E PYTEJEVE DHE PËRGJIGJEVE (P&P) (15 MINUTA) 

1. Tregoni flipcartin ku keni shkruar katër pyetjet e 

mëposhtme. Lexojini ata me grupin. 

• Pyetja 1. Për çfarë jeni të pasionuar? 

• Pyetja 2. Çfarë lloj biznesi ju intereson? 

• Pyetja 3. Cilat janë dy aftësitë që ju nevojiten nëse do të 

arrini sukses me idenë tuaj të biznesit? 

• Pyetja 4. Çfarë do të thotë "sukses" për ju? Kur do ta 

konsideroni veten të suksesshëm? 

2. Informoni pjesëmarrësit se shkurtimisht do të luajnë një lojë 

e cila do t'i ndihmojë që të hyjnë në katër grupe dhe të zgjedhin se cilat 

pyetje duhen diskutuar. Për çdo pyetje, ata do të formojnë grupe të 

ndryshme. Pasi ta kenë gjetur grupin e tyre, ata duhet ta diskutojnë 

pyetjen me anëtarët e tjerë të grupit. Kujtojuni atyre se ky është një 

aktivitet shpejtësie dhe se ata duhet të japin përgjigje të shkurtra. Sa më 

shpejt që të mendoni se çdo person në çdo grup është përgjigjur, duart 

tuaja duartrokasin. Kur pjesëmarrësit të qetësohen, lexoni udhëzimet 

për të reformuar grupet. 

3. Lexoni Pyetjen 1: "Për çfarë jeni të pasionuar?" 

4. Tani krijoni katër grupe duke thirrur udhëzimet e 

mëposhtme: 

• Të gjithë pjesëmarrësve, emri i të cilëve fillon me “A” deri 

të “G” të shkojnë në nje nga katër cepat e dhomës. 

•  Të gjithë pjesëmarrësve, emri i të cilëve fillon me 'H' deri te  

'M' të shkojë në një cep tjetër të dhomës.  

• Të gjithë pjesëmarrësve, emri i të cilëve fillon me 'N' deri 

tek “S” të shkojnë në një cep tjetër të dhomë.  

• Dhe të gjithë pjesëmarrësve, emri i të cilëve fillon me "T" 

deri tek "Z" të shkojnë në cepin e fundit.  
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PLANIFIKIMI I SIPËRMARRJEVE  
 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Në mënyrë që mësimet që do të vijnë të mbështesin planet aktuale të sipërmarrjeve, pjesëmarrësit 

tani duhet të vendosin se çfarë lloj sipërmarrjeje do të ndërmarrin dhe nëse do të punojnë vetëm ose 

si pjesë e një grupi. 

METODOLOGJIA 

• Filloni: Renditja e Kartave 

• Mësoni: Vlerësimi i kritereve & Analiza SWOT & Voto me Këmbë 

• Reflektoni: Kartat e Memorisë dhe Diskutim në Grup 

FJALË KYCE 

• Fillimi i një sipërmarrje/biznesi të ri – Start-up 

• Kapital 

• Vetëm 

• Grupi 

• Pikat e forta 

• Dobësitë 

• Mundësitë 

• Kërcënimet 

 

KOHËZGJATJA 

125 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Pjesmarrësit duhet të vendosin nëse dëshirojnë të punojnë 

individualisht ose si pjesë e një grupi më të madh në planifikimin e 

sipërmarrjes së tyre. 

• Vlerësojnë një ide biznesi nëpërmjet disa kritereve të ndryshme në mënyrë 

 
 
 

SESIONI NWNTWMBWDHJETW: 
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që të bëjnë gjykime të mirë-informuara kur bëhet fjalë për zgjedhjen dhe 

fillimin e një sipërmarrje të re. 

 

MATERIALET E NEVOJSHME  

• Dy fletë flipcarti ku në krye të shkruhet: , Grup dhe Vetëm 

• Komplet kartash për aktivitetin: Punë në Grup ose Unë e Drejtoj Vetë Varkën 

• Fletët e flipcartit për analizën SWOT 

• Tetë flëtë për aktiviteti e Kapitali i Fillimit të sipërmarrjes/Start-up ku 

pjesmarrësit do të Votojnë me Këmbë. Në secilën fletë do të jetë e shkruar: 

Familja dhe Miqtë; Grupet e Kursimeve; Institucionet mikrofinanciare; Mikro-

kreditë; Kursimet personale; Grante të OJQ-ve; Investitorët Ëngjëj; Nuk jam i 

sigurt 

• Një grup i kartave të Kujtesës së Kapitalit të Start -up për çdo pesë 

pjesëmarrës 

•  Flipcart dhe markera 

•  Laps dhe letër (flipcarti) 

 

SHENIMET PËRGATITORE 

• Ky është një mësim shumë i gjatë. Dhe fakti që pjesëmarrësit mund të duan 

kohë shtesë për të vendosur nëse ata do të punojnë vetëm ose në grupe mund të 

shtojnë kohën e nevojshme. Ju mund të dëshironi të mendoni për ndarjen e këtyre 

ushtrimeve gjatë dy seancave. Me të vërtetë përqendrohuni në burimet që janë në 

dispozicion në komunitetin tuaj lokal dhe cilat tema, burime të kapitalit fillestar 

dhe shembuj / skenarë janë më praktike dhe të lehtë për t'u lidhur me pjesëmarrësit 

tuaj. 

 

 

FILLONI 

PUNË NË GRUP APO DONI TË DREJTONI VETË VARKËN? (30 MINUTA) 

1. Këshilloni pjesëmarrësit se tani është koha që ata të fillojnë 

të krijojnë sipërmarrjet e tyre. Kjo do të thotë se ata do të zgjedhin një ide, do 

të krijojnë një plan biznesi dhe do të fillojnë zbatimin e projektit të tyre për 

gjenerimin e të ardhurave. Shpjegoni se kjo është ajo me të cilën ata do të 

punojnë gjatë gjithë pjesës tjetër të mësimeve. 

2. Shpjegoni se vendimi i parë që duhet të marrin është nëse 

ata duan të punojnë vetëm në projektet e tyre të sipërmarrjes ose si pjesë e një 

grupi. Sigurohuni që secili prej tyre është i lirë të zgjedhë atë që i përshtatet 

më së miri, por që së pari të vlerësojnë pro-të dhe kundrat e secilës 

alternativë. Gjithashtu siguroi pjesëmarrësit se sot ata janë vetëm duke folur 

për projektet e sipërmarrjeve që do të bëjnë. Për pjesën tjetër të mësimeve, të 

gjithë do të jenë ende pjesë e grupit më të madh. 

3. Vendosni në mure larg njëra tjetrës dy fletët e flipcartit që 

kanë të shkruar Vetëm ose në Grup. Kërkojuni pjesëmarrësve të sugjerojnë se 

çfarë mund të jenë disa prej përparësive të punës në të dyja anët. Inkurajoni 
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diskutime më të mëdha duke i pyetur ata: "Përse mendoni kështu?" dhe "Kush 

ka një ide tjetër?" Përmblidhni idetë e tyre në disa karta ose në një flipcart. 

4. Pas të mblidhni disa përgjigjeve, shpjegoni se do të lexoni 

disa prej tyre (shih më poshtë) dhe pyesni pjesëmarrësit nëse ata mendojnë se 

i përkasin alternativës së Grupit apo Vetëm. Kartat mund të përshkruajnë një 

avantazh ose një disavantazh për secilën nga alternativat. Kërkojini atyre që 

të qëndrojnë përpara flipcartit që kanë zgjedhur. Bëjini pjesëmarrësit me dije 

se nuk ka përgjigje të sakta ose të gabuara, pasi fokusi i aktivitetit është t'i 

inkurajojë ata të mendojnë se cilat prej opsioneve u përshtaten më shumë. 

Pasi ata të kenë bërë zgjedhjen e tyre, kërkojini që të përshkruanjnë një 

avantazh ose një disavantazh në lidhje me alternativën që kanë zgjedhur. 

Kërkojuni pjesëmarrësve të shpjegojnë mendimet e tyre. Në të kundërt, ju 

thjesht mund t'i lexoni kartat dhe t'i shkruani në një nga fletët e flipcartit e cila 

është më e “votuar” nga pjesmarrësit. 

 

 

 

Ilustrimi i kartave dhe vendosjave e fjalëve dhe fjalive sipas emerimit të 

kolonave: leri pjesëmarrësit të vendosin.  

 

VETËM GRUPI 

Liri Më shumë kursime për të 

filluar biznesin 

Merr vendime shpejt Aftësi të ndryshme 

brenda grupit. 

Më pak kursime për të 

filluar biznesin 

Ndan cdo fitim me 

anëtarët e tjerë të grupit  

Më lehtë për tu fokusuar, 

ska ndërprerje 

Ndan rrezikun 

Të gjitha fitimet janë për ty Ndan punën 

 Argumente 

 

1. Kur të gjitha kartat janë vendosur, lexojini përsëri. Më pas 

këshilloni pjesëmarrësit se, nga mësimi i ardhshëm, ata do të duhet të 

vendosin se si duan të punojnë - vetëm ose si pjesë e një grupi. 

 

SUGJËRIMET PËR LEHTËSUESIN 

Pjesa më e rëndësishme e këtij aktiviteti është që pjesëmarrësit të ndihen mjaft të 
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rehatshëm për të ndarë mendimet dhe idetë e tyre dhe për të punuar me pjesëmarrësit e 

tjerë. Ky diskutim i hapur duhet të ndihmojë pjesëmarrësit e turpshëm të bashkohen dhe 

të kënaqen me përvojën e të mësuarit në grup. 

 

 

 

MËSONI 

IDE E MIRË APO IDE E KEQE (30 MINUTA) 

1. Sugjeroni pjesëmarrësve se mund të jetë relativisht e lehtë të mendoni për idetë për 

sipërmarrjeve të mundshme, por mund të jetë e vështirë të vendosni nëse këto ide janë në të 

vërtetë të mira! Ushtrim i ardhshëm do t'i ndihmojë ata të mendojnë se si mund të vlerësojnë 

sipërmarrjet e propozuara nëse dotë kenë sukses apo jo. 

2. Këshilloni pjesëmarrësit se për këtë ushtrim do t'u kërkohet të punojnë në grupe për të dalë 

me ide për të bërë një ndërmarrje afariste. Sigurohuni atyre që qëllimi i këtij ushtrimi është 

vetëm për t'u treguar atyre një mënyrë për të testuar nëse një ide është e mirë apo jo. Ata 

thjesht po praktikohen dhe nuk janë të detyruar të zbatojnë asnjë nga idetë e sugjeruara në 

këtë ushtrim.  

3. Vendosni pjesëmarrësit në grupe prej pesë deri në shtatë persona dhe jepni secilit grup një 

fletë flipcarti. Jepini atyre pesë minuta për të rënë dakord me një ide projëkti. Përsëri, 

kujtojini atyre se ky është vetëm një ushtrim. 

4. Pas pesë minutash, kërkoni çdo grup që të përshkruajë shkurtimisht projektin e sugjeruar të 

nsipërmarrjes. 

5. Më pas, shpjegoni se në grupet e tyre ata duhet të bien dakord mbi kriteret për të vendosur 

nëse idetë e tyre për një sipërmarrje janë të mira apo jo. Me fjalë të tjera, cfarë pyetjes mund 

ti bëjnë vetes për të testuar idenë e tyre?  Për shembull: 

b. A do të ishte fitimprurëse? 

c. A do të përfshinte shumë njerëz, dmth, a do të krijonte vende pune? 

d. Sa kënaqësi do të jepte si punë? 

e. Sa para do të duhej për ta nisur? 

f. A do të ndihmonte komunitetin në një farë mënyre? A plotëson një nevojë? 

6. Kërkojuni grupeve të mendojnë kriteret që ata do të zgjedhin në mënyrë që ideja e tyre e 

sipermarrjes të jetë e suksesshme dhe kërkojini atyre që të shkruaj ë këto kritere në një 

filpcart.  

7. Pas pesë minutash, kërkoji atyre që shkurtimisht të lexojnë me zë përgjigjet e tyre. 

 

SUGJERIME PËR LEHTËSUESIN 

Këtu janë disa nga kriteret që ju mund të dëshironi të sugjeroni për pjesëmarrësit në 

qoftë se ata nuk i kanë përfshirë në listën e tyre të sugjerimeve.  

▪ A do të kërkonte shumë kapital për ta nisur? 

▪ A do të sillte fitime? 

▪ A do të sillte fitime të shpejta apo do tu duhet të presin një kohë të gjatë? 

▪ A do të kërkonte shumë kohë për të filluar? 

▪ A do të duhen shumë njerëz për t'ju ndihmuar? 

▪ A mund të krijojë vende pune për të tjerët? 

▪ A është e qëndrueshme? 
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▪ A është diçka që ndoshta mund të bëni mirë? 

▪ A është diçka që do t’ju kënaqte? 

▪ A ka shumë konkurrencë? 

▪ A do të ishte një ide e mirëpritur në komunitet? 

 

8. Më pas, informoni pjesëmarrësit se ata gjithashtu duhet të bien dakord mbi kriteret të cilat do 

të vlerësojnë sipërmarrjen e tyre në aspektin social. Sugjeroni që ata duhet të marrin në 

konsideratë çdo ndikim potencial negativ, siç është p.sh. nëse sipërmarrja e propozuar nuk do 

të dëmtonte në asnjë mënyrë mjedisin ose komunitetin. Kërkojuni atyre të mendojnë një listë 

të dytë të kritereve, dhe t'i shkruajnë ato në flipcart. Përsëri, t'i tlexojnë më zë përgjigjet e tyre 

pas disa minutash. 

 

SUGJERIME PËR LEHTËSUESIN 

Mëposhtë janë listuar disa kritere që ju mund të dëshironi tua sugjeroni pjesëmarrësve 

në qoftë se nuk I kanë përfshirë në listën e tyre. 

• A do të ishte e dëmshme për mjedisin kjo sipërmarrje?  

• A do të punësojë fëmijë? 

• A do të rezultonte në diskriminim gjinor? 

• A do të respektojë të drejtat e të tjerëve? 

 

9. Inkurajoni pjesëmarrësit të lexojnë kriteret që kishin shënuar në flipcartin e tyre më herët. 

Pastaj shkurtimisht bisedoni për rastin e studimit në vijim. 

 

RAST STUDIMI: RRITJA E PULAVE 

Disa miq po planifikonin një projekt biznesi për të ngritur pula dhe për të shitur vezët e 

tyre si dhe pula. Ata kishin diskutuar se si do të punonte biznesi dhe ishin të 

entuziazmuar për fillimin e punës. Megjithatë, si fillim se ata vendosën se duhet të 

testojnë nëse ideja ishte e mirë apo jo. Kështuqë ata vendosën të vlerësojnë 

sipërmarrjen e propozuar me një shkallë midis 1 dhe 5 për secilin nga kriteret që kishin 

rënë dakord më herët (1 duke qenë rezultati më i ulët dhe 5 më i lartë). 

 

Planifikimi i tyre kishte treguar se ata do të bënin një fitim modest - asgjë tepër të 

madhe ose shumë të vogël – për këtë arsye ata i dhanë një '3' këtij kriteri. Për fat të 

keq, ata kishin nevojë për të blerë pula, si dhe lëndë e parë për të bërë një gardh teli 

dhe një kafaz pule para se të mund të fillonin. Pra, në përgjigje të pyetjes, 'A do të ishte 

e lirë të nisesh këtë biznes?' Ata mundën ti jepnin projektit të tyre rezultatin më të ulët, 

'1'. Pulat kanë nevojë për kohë që të rriten para se të fillojnë të bëjnë vezë, kështu që do 

të duhej shumë kohë para se të fitonin. Për këtë arsye, ata morën  '2' në atë kriter. Grupi 

i miqve tashmë e kishte fituar pak ekperiencë kështu që do të ishte e lehtë për ata që të 

fillonin sipërmarrjen e tyre. Ata i dhanë një '4' këtij kriteri. Dhe kështu me radhë. 

 

 

SHEMBULL SE SI MUND TË VLERËSOJMË NJË IDE BIZNESI  

KRITERI PIKËT 
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A do të ketë përfitim? 3 

A do të jetë thjeshtë për të filluar? 1 

A do të marrë shumë kohë para se të marrë fitime? 2 

A do të ishte e dëmshme për mjedisin?  2 

A merr parasysh diskriminimin gjinor? 3 

TOTALI 11 

 

 

10. Tani kërkoni pjesëmarrësve të punojnë në grupet e tyre për të vlerësuar të dyja sipërmarrjet e 

tyre të propozuara nga 1 deri në 5, duke mbuluar secilën prej kritereve që ata kishin diskutuar 

dhe shënuar në flipcartet e tyre më parë (me 1 duke qenë rezultati më i ulët dhe 5 duke qenë 

më i lartë). 

11. Kërkojuni pjesëmarrësve të llogarisin pikat e përgjithshme të secilës prej ideve të tyre të 

biznesit veç e veç. Ata pastaj duhet të paraqesin totalet e tyre për pjesën tjetër të grupit, duke 

treguar se cilat nga dy idetë e tyre janë më të larta. 

12. Nëse nuk janë të kënaqur me rezultatet e tyre, inkurajoni ata që të diskutojnë nëse kriteret që 

vendosën ishin me të vërtetë kriteret më të mira. Bëjini pyetjet e mëposhtme: 

a. Cilat kritere të tjera duhet të përfshijmë? 

b. A kanë më shmë vlerë disa kritere se kriteret e tjera? 

 

13. ANALIZA SWOT E IDEVE TË SIPËRMARRJES (30 MINUTA) 

1. Udhëzoni pjesëmarrësit e interesuar për të punuar në grupe 

që të ecin nëpër dhomë, duke gjetur pjesëmarrës të tjerë që janë të interesuar 

në ide të ngjashme biznesi/sipërmarrje. Disa pjesëmarrës mund të preferojnë 

të punojnë individualisht në projektin e tyre të biznesit. Këshillojini këta 

pjesëmarrës të qëndrojnë të ulur ndërsa të tjerët grumbullohen në grupe. 

2. U thoni atyre që kanë dhjetë minuta për të formuar grupin e 

tyre. 

3. Ecni përreth dhe sigurohuni që cdo pjesëmarrës që dëshiron 

të jetë pjesë e një grupi të ketë gjetur një. 

4. Ndërsa ata po bëjnë këtë, vendosni katër fletët e flipcartit të 

analizës SWOT, një në çdo cep të dhomës. 

  

FLIPACARTET E ANALIZËS SWOT  

FLIPCARTI 1: PIKAT E FORTA – S 

• Cilat janë aftësitë dhe talentet tona? 

• Për cfarë burimesh kemi nevojë për të ndihmuar në ngritjen e 

kësaj ndërmarrjeje dhe për të drejtuar atë me sukses? 

• A kemi ndonjë njohuri apo përvojë në këtë fushë? 

 

FLIPCARTI 2: PIKAT E DOBËTA -Ë 

• Çfarë aftësish, talentesh dhe aftësish kemi nevojë që nuk kemi 
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akoma? 

• Çfarë burimesh kemi nevojë që ne aktualisht nuk kemi? 

• A na mungon ndonjë njohuri apo përvojë? 

 

FLIPCARTI 3: MUNDËSITË - O 

• Kujt mund të kërkojmë ndihmë dhe mbështetje? Kë njohim me 

ekspertizë në këtë lloj fushe? 

• Cilat pikat e forta mund t'i kthejmë në mundësi? 

• Çfarë aftësish dhe talentesh mund të zhvillojmë? 

 

FLIPCARTI 4: KËRCËNIMET - T  

● Kush janë tre gjëra që mund të shkojnë keq me planin tuaj? 

 

5. Kujtoj pjesëmarrësit se të gjithë ata kanë zgjedhur një ide 

për një sipërmarrje dhe se disa prej tyre do të punojnë vetëm dhe të tjerët do 

të punojnë si pjesë e një grupi. 

6. Shpjegoni se që tani të gjithë (individët dhe grupet) duhet të 

mendojnë dhe punojnë shumë për sipërmarrjen e tyre duke e vlerësuar atë në 

këndvështrime të shumta. Ju doni që ata të reflektojnë për të katër pyetjet e 

shkruara në flipcarte. Kërkojini pjesëmarrësve të cilët kanë zgjedhur të 

punojnë vetëm që të bashkohen me pjesëmarrësit e tjerë që do punojnë 

vetëm. 

7. Kërkojuni të gjithëve të shkojnë në kënde të ndryshme të 

dhomës. Informoni ata se kanë pesë minuta për të diskutuar mbi pyetjet që 

do të lexojnë në flipcart.   

 

SUGJERIME PËR LEHTËSUESIN 

Nëse niveli i tshkrim-leximit në grup është i ulët, pyesni pjesëmarrësve të cilët mund 

të lexojnë që të qëndrojnë në çdo cep dhe të shpjegojnë pyetjet për ata që e vizitojnë 

atë kënd. 

 

8. Pas pesë minutash, duartrokasni duart për të sinjalizuar që të gjithë duhet të 

ndërrojnë këndin dhe të shkojnë të lexojnë apo dëgjojnë një pyetjet në flipcartin tjetër dhe 

të përsërisin procesin. Përsëriteni këtë derisa të gjithë të kenë vizituar të katër akëndet me 

flipcarte dhe të kenë diskutuar çdo pyetje 

9. Sillni pjesëmarrësit përsëri në një rreth dhe bëni pyetjet e mëposhtme: 

• Çfarë ju tregoi ushtrimi për sipërmarrjen tuaj të propozuar? 

• Sa të sigurt jeni për sipërmarrjen tuaj tani që bëtë këtë analizë? 

10. Përmbledhni këtë aktivitet duke i kujtuar pjesëmarrësve se ata kanë kryer dy 

aktivitete: 
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• I pari u kërkoi atyre të mendonin për pyetjet që ata duhet t'i bënin për idetë e 

tyre të biznesit për të vendosur nëse është një ide e mirë apo jo. 

• I dyti i ndihmoi ata të mendonin për përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe 

kërcënimet që mund të hasnin. Shprehni shpresën se kjo i ka ndihmuar që të 

sqarojnë mendimin e tyre. 

11. Pyetni pjesëmarrësit nëse duan të ndryshojnë planin e tyre të biznesit bazuar 

në çdo gjë që kanë mësuar nga analiza SWOT. Informoni ata që kanë kohë deri javën e 

ardhshme për të ndryshuar planin e tyre. 

 

KAPITALI I FILLIMIT TW BIYNESIT (START-UP): VOTO ME KËMBË 

(20 MINUTA) 

1. Për të filluar këtë aktivitet, vendosni të tetë fletët që përgatitët më herët dhe 

vendosni nëpër muret e dhomës. 

 

SUGJERIME PËR LEHTËSUESIN 

Ju duhet ti ofroni pjesmarrësve me një përcaktim të qartë për termat si 

Insititucionet Mikrofinanciare, Kreditë bankare, Grantet e NGO dhe Grantet nga 

Investitorët, pasi disa nga pjesmarrësit mund të mos i kenë dëgjuar më parë.  

 

Ju mund të ofroni përcaktimet e mëposhtme: 

 

INSITUCIONET MIKROFINANCIARE:  

Institucionet e mikrokredisë funksionojnë për një numër të vogël njerëzish (në 

varësi të numrit të synuar). Ata duhet të paguajnë kreditë në pagesa të vogla, për 

një kohë të caktuar. Kreditë mikrofinanciare janë të ndryshme nga kreditë 

bankare, sepse kriteret për marrjen e një kredie nuk janë aq të rrepta dhe kanë 

para për t'i dhënë veçanërisht ndërmarrjeve të vogla. 

 

KREDITË E BANKAVE TË FSHATIT:  

Një përzierje e grupeve të kursimit, mikrofinancave dhe kredive bankare 

tradicionale, këto kredi vijnë nga një bankë fshati. Anëtarët janë sipërmarrës të 

komunitetit që bashkojnë burimet dhe asetet e tyre dhe pastaj aplikojnë për një 

shumë të madhe parash nga një institucion ose bankë mikrofinanciare. Banka e 

fshatit pastaj shpërndan shuma më të vogla parash me norma të arsyeshme 

interesi për anëtarët dhe të tjerët në komunitet që aplikojnë. Kjo i ndihmon të 

gjithë komunitetit të huazojë në mënyrë të sigurt dhe të ndërtojë kredi. Ashtu si 

kreditë e tjera bankare, ekziston një normë interesi, një plan pagimi i deklaruar 

dhe një datë përfundimtare të ripagimit. 

 

GRANTET E NGO-ve:  

Një sasi e caktuar e parave që ju është dhënë nga një OJQ për t'ju mbështetur me 

shpenzimet tuaja të biznesit. Shpesh përfituesi i grantit do të duhet të përmbushë 

disa kritere të përcaktuara nga organizata, si për shembull të qenët një moshë 

specifike, ose që dëshirojnë të zhvillojnë një biznes në përputhje me punën që 

organizata ofron. 

INVESTITORËT ENGJËJ:  
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Një investitor engjëll është dikush me para që siguron kapital fillestar për një 

biznes, zakonisht në këmbim të aksioneve. Një numër i vogël, por në rritje i 

investitorëve të engjëjve investojnë online nëpërmjet faqeve të internetit të 

croëdfunding. 

 

2. Kërkojuni pjesëmarrësve të ngrihen dhe të shikojnë letrat e ndryshme të 

vendosura në dhomë. Shpjegojuni atyre se do të lexoni me zë një sërë pyetjesh. Pas 

secilës pyetje, pjesëmarrësit duhet të rreshtohen para letrës që më së miri i afrohet 

përgjigjes së tyre. Shpjegoni se nuk ka përgjigje të sakta ose të gabuara; vetëm 

mendime të ndryshme. Pasi ta bëni një pyetje, lejoni pjesëmarrësve pesë sekonda të 

shkojnë tek fleta që është më afër mendimit të tyre. Pastaj kërkoni një ose dy 

vullnetarë nga çdo rresht për të argumentuar zgjedhjet e tyre. 

• Pyetja 1: Kujt do ti kërkoni këshilla rreth fillimit të një biznesi? 

• Pyetja 2: Kujt nuk do ti kishit kërkuar këshilla për fillimin e një 

biznesi? 

• Pyetja 3: Ku do të shkonit për të kërkuar para për të financuar biznesin 

tuaj? 

• Pyetja 4: Ku nuk do të shkonit për të kërkuar para për të financuar 

biznesin tuaj? 

 

 

REFLEKTONI 

KUJTESA E KAPITALIT TË SIPËRMARRJES/START-UP (15 MINUTA) 

1. Këshilloni pjesëmarrësit që, edhe pse në këtë fazë mund të ndihen që nuk kanë 

njerëz ose organizata të të cilët mund ti ndihmojnë me fonde për të filluar 

sipërmarrjen etyre, ka një sërë mundësish të ndryshme financimi të cilat mbështesin 

të rinjtë sipërmarrës me kostot e biznesit. 

2. Kërkoni pesë vullnetarë që të vijnë dhe të luajnë me ju një lojë me letra në tryezë 

ose dysheme. Kërkojuni pjesëmarrësve të tjerë që të mblidhen dhe të shikojnë në 

mënyrë që të mësojnë se si të luajnë lojë. 

3. Tregojini pesë vullnetarëve një set letrash. Shpjegoni se seti i letrave është i përbërë 

nga çifte. Gjysma e kartave japin burime të mundshme të kapitalit fillestar (letrat 

me burime të ardhurash) dhe gjysma japin shpjegime (letrat me shpjegime). Për çdo 

letër me burime të ardhurash, ekziston një letër sqaruese që i përputhet. Kërkojuni 

pjesëmarrësve që ti lënë letrat përsëri në tavolinë ose dysheme, me fytyrë poshtë. 

4. Lojtari i parë tërheq një letër dhe lexon me zë të lartë. Më pas, lojtari i dytë tërheq 

një letër të dytë dhe e lexon atë me zë të lartë. Nëse të dy letrat përputhen me njëra-

tjetrën, letrat hiqen nga tavolina apo dyshemeja dhe loja vazdon me ato që kanë 

mbetur. Në një rast tjetër, nëse ata tërheqin një cift letrash të cilat nuk përputhen me 

njëra-tjetrën, ky cift letrash nedoset përsëri në të njëjtin vënd me fytyrë poshtë.   

5. Tani është rradha e një cifti tjetër lojtarësh. Edhe ata tërheqin dy letra dhe i lexojnë 
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me zë të lartë. Nëse përputhen, lojtarët mund t'i mbajë ato. Nëse ata nuk përputhen, 

lojtarët duhet ti kthejnë me fytyrë poshtë letrat dhe ti lënë aty ku ishin.  

6. Nëse lojtarët janë shumë të vëmëndshëm, mund të identifikojnë se kush letër me 

burime të ardhurash mund të përputhet me letren me shpjegime duke u munduar të 

mbajnë mënd letrat që janë hapur gjatë kohës së lojës. Loja kërkon që secili lojtar të 

provojë dhe të mbajë mend pozicionin e secilës kartë dhe mbaron kur të gjitha letrat 

janë hequr. Fituesi është personi që ka mbledhur me shumë letra.   

7. Vendosni pjesëmarrësit në grupe prej pesë, dhe jepni secilit grup një sët letrash. Jepi 

mundësinë atyrë që të luajnë për rreth pesë minuta. 

8. Më në fund, mblidhni pjesëmarrësit dhe pyesni ata se çfarë mësuan gjatë mësimit të 

sotëm. Provoni dhe përmbledhini mesazhet vijuese përpara mbylljes së mësimit: 

• Disa prej nesh duan të punojnë vetëm. Të tjerë dëshirojnë të punojnë 

në një grup. 

• Të dy mënyrat e punës kanë përparësi dhe dobësi. Ju duhet të vendosni 

se cila rrugë është më e mira për ju. 

• Pasi të mendoni për një ide biznesi në të cilën doni të punoni, duhet t'i 

bëni vetes një sërë pyetjesh që do t'ju ndihmojnë të vendosni nëse është 

me të vërtetë një ide e mirë. 

• Ne mund të vlerësojmë idetë tona të biznesit duke menduar për 

përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet e tyre. Kjo quhet 

Analiza SËOT. 

• Mendoni me kujdes se ku dhe nga kush mund të merrni paratë e 

nevojshme për të filluar projektin tuaj të sipërmarrjes. 
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LETRAT E KUJTESËS TË START UP 

 

Familja dhe Miqtë  

A 

Familja dhe miqtë mund të jenë të gatshëm t'ju 

ndihmojnë. Por nëse ata ofrohen për tju huazuar 

para, sigurohuni që të dini datën se duhet t’ua 

ktheni. Ju nuk do të donit që të prishni 

marrëdhëniet me të afërmit tuaj dhe me njerëzit 

më të dashur!                                                                                            

A 

Grupet e Kursimit 

B 

Këta përbëhen nga 15-25 njerëz të cilët takohen 

rregullisht dhe shpeshherë për të kursyer. Grupet 

pastaj grupojnë kursimet për t'i dhënë hua një 

anëtari në një kohë. Grupet në përgjithësi 

veprojnë në cikel 9-12 muajsh.                                                                                            

B 

Institucionet Mikrofinanciare/mikrokreditë                                              

C 

Institucionet e mikrokredisë sigurojnë shuma të 

vogla për një numër njerëzish (në varësi të 

numrit të synuar), të cilat duhet të paguhen 

plotësisht në pagesa të vogla për një kohë të 

caktuar. Ato ndryshojnë nga kreditë bankare, 

sepse kriteret e kërkuara për të marrë një hua nuk 

janë aq strikte dhe japin para në mënyrë të 

veçantë për sipërmarrjet e vogla.                                                                                           

C 

Creditë nga Banka e fshatit/qytetit                                                         

D 

Një përzierje e grupeve të kursimit, 

mikrofinancave dhe kredive bankare 

tradicionale, këto kredi vijnë nga një bankë 

fshati. Anëtarët janë sipërmarrës të komunitetit 

që bashkojnë burimet dhe asetet e tyre dhe pastaj 

aplikojnë për një shumë të madhe parash nga një 

institucion ose bankë mikrofinanciare. Banka e 

fshatit pastaj shpërndan shuma më të vogla 

parash me norma të arsyeshme interesi për 

anëtarët dhe të tjerët në komunitet që aplikojnë. 

Kjo i ndihmon të gjithë komunitetit të huazojë në 

mënyrë të sigurt dhe të ndërtojë kredi. Ashtu si 

kreditë e tjera bankare, ekziston një normë 

interesi, një plan pagimi i deklaruar dhe një datë 

përfundimtare të ripagimit.  

D 

Kursimet personale  

E 

Mendoni shumë dhe gjatë për këtë. Nëse biznesi 

juaj nuk ka sukses, ju mund të humbni kursimet 

tuaja personale. Nëse jeni duke punuar si pjesë e 

një grupi, provoni dhe sigurohuni që çdo person 

të investojë të njëjtën sasi kursimesh personale 

në sipërmarrje.                                                                                         

E 

Fonde nga NGO                                                                     Një sasi e caktuar e parave që ju është dhënë 
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F nga një OJQ për t'ju mbështetur me 

shpenzimet tuaja të biznesit. Shpesh 

përfituesi i grantit do të ketë për të 

përmbushur disa kritere të përcaktuara nga 

organizata, të tilla si të qenët një moshë 

specifike, ose që duan të zhvillojnë një 

biznes në përputhje me punën që organizata 

ofron.                                                                                            

F 

 

 

 

 

 

 

 FILLIMI I NJË PLANI BIZNESI 
 

PRITSHMËRITË E PËRGJITHSHME 

Deri më tani, pjesëmarrësit kanë mësuar se si të përdorin një analizë SËOT për të ndihmuar në 

planifikimin e tyre. Tani është koha që ata të mësojnë se si të vendosin qëllimet SMART dhe të 

fillojnë të organizojnë idetë e tyre në format e një plani biznesi. Pjesëmarrësit do të mësojnë se një 

plan i mirë i shkruar i biznesit jo vetëm që do të ndihmojë në sqarimin e mendimit dhe planifikimit të 

tyre, por do t'u sigurojë atyre një dokument që mund të përdoret kur promovojnë bizneset e tyre, 

kërkojnë investime ose aplikojnë për kredi. 

METODOLOGIA  

● Filloni: Grafiku KWL  

● Mësoni: Grupi punës & Rast Studimi & Ativitet grupi 

● Reflektoni: Prezantimi dhe & Grafiku KWL 

 

FJALËT KYCE 

● Plani Biznesit 

● Qëllimet 

● Objektivat 

 

 

 

KOHËZGJATJA  

90 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

 
 
 

SESIONI NJWZETW: 
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• Kuptojnë gjashtë komponentët e një plani biznesi. 

• Përdornin vendosjen e qëllimeve SMART për të filluar hartimin e planit të 

tyre të biznesit, duke plotësuar seksionet Hyrje dhe Synimet dhe Objektivat. 

• Rishikojnë dhe modifikoni periodikisht planet e tyre të biznesit për të 

siguruar që sipërmarrjet e tyre janë në rrugën e duhur dhe po përparojnë. 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

• Grafiku KWL 

• Një fletë flipcarti dhe Gjashtë Komponentët e një Plani biznesi dhe 

përcaktimet e tyre të shkruara mbi to.   

• Gjashtë Karta të Ekspertëve 

• Flipcarte me shembuj të synimeve SMART për Grupin e tw Rinvje tw 

Guximshwm.   

• Flipcart dhe lapsa për sipërmarrjen e cdo grupi apo individi.   

• Flipcart dhe marker. 

 

 

SHËNIMË PËRGATITORE 

• Gjatë sesionit Filloni, ju duhet të punoni me grafikun e KWL. Duhet t’a 

mbani mend si ta bëni këtë gjë që nga trajnimi që këni marë.  Në sugjerojmë që të 

shihni animacinionin e trajimit për të rifreskuar se sit ë punoni në platform tonë: 

http://www.education.afl atoun.org/  

• Në sesionin Mësoni, duhet të shfaqni flipcartin me emrat e gjashtë 

komponentëve në kolonën e parë, ndersa në kolonën e dytë duhet të jenë 

përcaktimet port ë mbuluara. 

• Në sesionin Mësoni, rasti studimit Të Rinjtë e Guximshëm tregon historinë e 

disa miqve dhe idenë e tyre të sipërmarrjes. Ju mund ta përshtasni këtë rast që ti 

përshtatet komunitetit tuaj.  

 

 

FILLONI 

Grafiku KWL PB (Grafiku Planit të Biznesit) (15 MINUTA) 

1. Mbildhni grupin rreth Grafikut  KWL. 

 

CFARË DINI PËR 

PLANET E BIZNESIT? 

CFARË DUAM TË DIMË 

PËR PLANET E 

BIZNESIT?  

CFARË MËSUAM PËR 

PLANET E BIZNESIT?  

   

 

2. Kërkojuni grupit të ndajnë me ju gjëra që tashmë dinë për planet e biznesit dhe shkruani 

përgjigjet e tyre në kolonën e parë. Kujtojuni atyre se kjo është rrahje mendimesh, nuk 
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është një test dhe se duhet të ndjehen të lirë të sugjerojnë çdo gjë që ata mendojnë se dinë 

për këtë temë. 

3. Më pas, pyesni ata se çfarë duan të mësojnë për planet e biznesit. Shkruani përgjigjet e tyre 

poshtë në kolonën e dytë. Përsëri, nxisni ata që të mendojnë shkurtimisht rreth pyetjes. 

4. Shpjegoni pjesëmarrësve se do t'u kërkoni atyre të plotësojnë kolonën e tretë në fund të 

mësimit. Përfundoni duke ofruar shkurtimisht një shpjegim se si funksionon një plan 

biznesi, si më poshtë. 

5. Tregoni pjesëmarrësve Flipcartin e Planit të Biznesit (siç është përgatitur më poshtë), duke 

u siguruar që përkufizimet në kolonën e dytë të jenë të mbuluara. Shpjegoni se një plan 

biznesi jep një shpjegim të qartë se çfarë bën një biznes. Ai tregon lexuesit se çfarë pritet të 

gjenerojë biznesi në aspektin e fitimeve, dhe gjithashtu shpjegon rolin që njerëzit e 

ndryshëm do të luajnë në biznes. 

6. Lexoni secilën nga gjashtë komponentët në kolonën 1, duke i pyetur pjesëmarrësit se çfarë 

mendojnë. Mos i shpjegoni ato akoma. 

 

FLIPCART ME GJASHTË KOMPONENTËT E NJË PLANI BIZNESI.  

Mbani kolonën e dytë të mbuluar deri tek aktiviteti “Mësoni”! 

 

HYRJE Ky seksion jep emrin e biznesit, 

vendndodhjen e tij, një përshkrim të 

produkteve apo shërbimeve të tij, dhe një 

sllogan për atë që ofron biznesi. 

QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT Kjo fazë ka të bëjë më   një skicë të asaj që 

biznesi synon të arrijë në afat të shkurtër dhe 

afatgjatë. Objektivat e biznesit duhet të 

përshkruhen në mënyrë të matshme 

NJERËZIT Ky seksion jep informacion rreth personave 

kryesorë që drejtojnë biznesin, kualifikimet e 

tyre, aftësitë e biznesit dhe përvojën 

MARKETINGU Kjo pjesë tregon hendekun në treg që biznesi 

ka ndërmend të plotësojë, detajet e 

hulumtimit të tregut që është kryer dhe 

rezultatet e hulumtimit të tregut. Gjithashtu 

përshkruan konsumatorët e mundshëm të 

biznesit (p.sh. moshën, gjininë, vendndodhjen 

dhe çmimin që ata janë të përgatitur për të 

paguar). Plani i marketingut duhet gjithashtu 

të përfshijë informacion rreth asaj që e bën 

këtë produkt ose shërbim unik dhe detajet e 

teknikave të promovimit dhe shitjes që do të 

përdoren. 

FINANCA Ky seksion përshkruan burimin dhe shumën e 

parave të nevojshme për të drejtuar biznesin, 

dhe parashikimet për shitjet dhe të ardhurat e 
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krijuara. 

PRODUKSIONI Kjo duhet të tregojë se si do të krijohen 

mallrat ose shërbimet; materialet, koha dhe 

aftësitë e nevojshme; dhe nivelet e pritshme 

të prodhimit. 

 

 

 

 

MËSONI 

1. TË MËSOJMË PËR PLANIN E BIZNESIT (30 MINUTA) 

1. Vendosni pjesëmarrësit në grupe prej gjashtë, dhe jepni 

secilit grup një nga Kartat e Ekspertëve (shih më poshtë). 

Informoni ata se kanë pesë minuta për të punuar së bashku për të 

mësuar / memorizuar informacionin në kartat e tyre dhe se më pas 

ju do të merrni kartat prej tyre. 

2. Pas pesë minutash, mblidhni kartat. Kërkojuni 

pjesëmarrësve të ecin nëpër dhomë, duke takuar njerëz që nuk ishin 

në grupin e tyre dhe të cilët nuk dinë për informacionin që ishte në 

Kartën e Ekspertëve. Ata duhet të sigurohen që të gjejnë një person 

nga secila prej pesë grupeve të tjera, në mënyrë që të mësojnë rreth 

secilës pjesë të një plani biznesi. Gjithashtu, ata duhet tu tregojnë të 

tjerëve për informacionin që ishte në Kartën e Ekspertëve që kishin 

në dorë. 

3. Jepini pjesëmarrësve dhjetë minuta për të përzierë me 

njerëzit dhe për t'u mësuar dhe për të mësuar nga njëri-tjetri, para 

se ta bashkoni grupin. Kërkojuni vullnetarëve të japin një 

përkufizim të secilit titull në planin e biznesit. 

4. Kur të keni mbaruar, zbuloni përkufizimet në flipcartin tuaj 

të dhe rishikoni secilën nga gjashtë komponentët. 

 

     KARTAT E EKSPERTIT 

HYRJE 

Ky seksion jep emrin e biznesit, vendndodhjen e tij, një përshkrim të produkteve ose 

shërbimeve të tij dhe një sllogan të asaj që ofron biznesi. 

QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT  

Një skicë e asaj që biznesi synon të arrijë në afat të shkurtër dhe afatgjatë. Objektivat 

e biznesit duhet të përshkruhen në mënyrë të matshme. 

BURIMET NJERËZORE 

Ky seksion jep informacion rreth personave kryesorë që drejtojnë biznesin, 

kualifikimet e tyre, aftësitë në biznes dhe përvojën. 

MARKETINGU/PUBLICITETI  
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Kjo pjesë tregon hendekun që biznesi ka ndërmend të plotësojë në treg, detajet e 

hulumtimit të tregut që është kryer dhe rezultatet e hulumtimit të tregut. Gjithashtu 

përshkruan konsumatorët e mundshëm të biznesit (p.sh. moshën, gjininë, 

vendndodhjen dhe çmimin që ata janë të përgatitur për të paguar). Plani i marketingut 

duhet gjithashtu të përfshijë informacion rreth asaj që e bën këtë produkt ose shërbim 

unik dhe detajet e teknikave të promovimit dhe shitjes që do të përdoren. 

FINANCA  

Ky seksion përshkruan burimet dhe shumën e parave që kërkohet për të drejtuar një 

biznes dhe parashikimet rreth shitjeve dhe të ardhurave.  

PRODHIMI/PRODUKTI  

Ky sesion do të tregojë se si prodhohen produktet apo shërbimet; materialet, koha, 

aftësitë që nevojiten dhe pritshmëritë për nivelin e produkteve.  

 

PLANI GRUPIT TË RINJTË E GUXIMSHËM (30 MINUTA) 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve të formojnë grupet e tyre të sipërmarrjes siç janë 

përcaktuar në mësimin e fundit, ose të qëndrojnë më vete nëse kanë vendosur të punojnë 

individualisht në projekt. Lexoni studimin e rastit për Grupi i të Rinjve të Guximshëm 

për pjesëmarrësit. Mund t'ju duhet ta lexoni dy herë. 
 

 

RAST STUDIMI: GRUPI I TË RINJVE TË GUXIMSHËM  

 

Sindi, Gëzimi, Nadia and Tina ishin katër miq pjesë e një grupi të rijnjsh në një qytet 

te Shqipërisë. Të katërt, patën një ide për të ndërtuar një sipërmarrje bazuar në aftësitë 

që ata kishin. Sindi dhe Gëzimi kishin shumë dëshirë të gatuanin dhe vendosën që nëse 

ata punon fortë si një skuadër mund të bënin disa fitime duke shitur byrek me dy shije 

të ndryshme, dhe ndonjë gjë tjeter që njerëzit do t;a preferonin ta konsuminin si nja 

vakt midis dy vakteve. Nadia dhe Tina kishin experience të mëparshme në drejtimin 

dhe menaxhimin e një sipermarrje dhe besonin se kishin disa aftësi të mira financiare. 

Përgjatë një viti, ata kishin kursyer mjaftueshëm që ta vinin në praktikë idene e tyre, 

port ë katër miqtë do të haseshim me shumë sfida gjatë zbatimit të idesë së tyre. Ata 

ishin të frikesuar dhe të emocionuar për fillimin e biznesit të tyre.   

 

Ata e dinin që do të duhej te merrej me qera një hapesire te vogël për dyqanin dhe se 

do të kishtë të tjera shpenzime fillestare si një sobë dhe paisje të tjera gatimi. 

Gjithashtu, ata nuk donin që dyqani i tyre të ishte sit ë gjithë dyqanet e tjera në qytet. 

Ata donin që të bënin dicka interesente sidomos për të rinjtë e qytetit të tyre. Kjo 

nënkuptonte dekorimin e dyqanit – ndoshta duke lyer muret e aktorëve dhe 

muzikantëve të njohur dhe të kishin ne sfond gjithmonë një muzikë ijntersentae dhe në 

trend. Sigurishtë, që ata duhej të blenin me shumicë përbërësit për të bërë byrek dhe 

për të blerë ateriale të tjera. Ata e dinin se duhet të bënin një studim të tregut për 

përbërsit që do të blenin, të përgatisinin një buxhet të mirfilltë, të llogarsnin se sa do të 

shpenzonin për produktet, të vendosnin se kush do të bënte cfarë dhe pastaj të bënin 

lajmërimet për hapjen e dyqanit. Sa shumë gjëra që kishin për të bërë. Në mënyrë që të 

organizonin idetë e tyre dhe të shpjegonin idenë e tyre të tjerëve, ata duhet të bënin një 

plan biznesi. Të katër miqtë, shkuan në shtëpi dhe filluan të mendonin. Ata nuk ishin 

të sigurtë nëse dinin të zhvillonin një plan biznesi kështuqë vendosën ti dërgojnë një 
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email kushërirës së Sindit, Aidës, që të merrnin disa orientime dhe këshilla. Aida dhe 

disa miq të tij, aktualisht po drejtonin një biznesin me rritjen dhe shitjen e pulave. Ata 

kishin përdorur kursimet e tyre për ta hapur biznesin dhe gjithashtu kishin marrë një 

kredi të vogel nga Instituionet bankare që japin kredi të buta për bizneset e vogla. Para 

se të aplikonin per mikro-kredinë, ata kishin shkruajtur një plan biznesi si pjesë e 

aplikimit për mikro-kredinë. Menaxheri i bankës, ishte mrekulluar nga plani që Aida 

dhe miqtë e saj kishin zhvilluar dhe kishte miratuar kredine për biznesin e tyre. Pra, 

Grupi i të Rinjve të Guximshëm kishte gjetur njeriun e duhur për ti ndihmuar.  

 

 

2.  Kur të keni mbaruar leximin, pyesni pjesëmarrësit se çfarë 

mendojnë për planin e Grupit të të Rinjve të Guximshëm. Pyetni se në 

çfarë mënyrash mund t'i ndihmojë plani i biznesit ata. (Mundohuni të 

krijoni "Organizoni mendimet e tyre" dhe "Përdorni si mjet kur 

huazoni para"). 

3. Bëni çdo grup ose sipërmarrje individuale të kalojnë disa 

minuta duke menduar se si do ta plotësonin seksionin e Hyrje të planit 

të biznesit të Grupit të të Rinjve të Guximshëm. U thoni atyre të mos 

shqetësohen për krijimin e një slogani. 

4. Ndërsa ata po e bëjnë këtë, hartojnë një tabelë të tabelës së 

Planit të Biznesit, me të cilën është plotësuar vetëm kolona e parë. 

5. Shkruani përgjigjet e sugjeruara për mënyrën se si do ta 

plotësonin seksionin e hyrjes në tabelë, nën titullin Hyrje. (Përgjigja e 

sugjeruar: "Dyqani i të Rinjve të Guximshëm, Rruga kryesore, ___", 

grupi i të Rinjve të Guxmshëm. Ofrimi i ushqimeve popullore në një 

mjedis miqësor për të rinjtë ") 

6. Më pas, kërkoni nga ata që të shohin më nga afër në 

seksionin e Qëllimeve dhe Objektivat e planit të biznesit. 

7. Shpjegoni se Synimet janë ato që biznesi dëshiron të arrijë. 

Kërkojuni pjesëmarrësve të japin disa shembuj për qëllimet e 

sipërmarrjes së Grupit të Rinjtë e Guximshëm. Shkruani përgjigjet e 

sugjeruara në një tabelë. (Për shembull: "Dyqani: Të Rinjve e 

Guximshëm ka për qëllim të bëhet byrektorja me e preferuar e 

fshatit/qytetit, duke ofruar cilësi të lartë, me gatime tradicionale të 

byrekut me produkte të freskta dhe me çmime të përshtatshme.") 

8. Shpjegoni se Objektivat janë të ngjashme por të matshme. 

(Për shembull, për të bërë 80, 000 mijë lekë fitim në vitin e parë të 

biznesit). Prezantoni konceptin se objektivat janë SMART: specifike, 

të matshme, të arritshme, relevante dhe të lidhura me kohë. 

9. Tregoni atyre flipcartin e përgatitur me shembuj e 

objektivave SMART për Sipërmrrjen e Aidës. 



 

150 
 

10. Pyesni pjesëmarrësit nëse ata mund të mendojnë për ndonjë 

objektiv të matshëm për biznesin e Grupit të Rinjtë e Guximshëm. 

Shkruani këto në tabelën fiksuese nën seksionin Qëllimet dhe 

objektivat, duke përdorur qasjen SMART. 

11. Pyesni pjesëmarrësit se çfarë është një slogan. Pasi të 

dëgjoni mendimet e tyre, shpjegoni që sloganet përpiqen të 

përcaktojnë qëllimet e një biznesi dhe gjithashtu e bëjnë sipërmarrjen 

të tërheqëse për klientët. Për shembull, kompania globale sportive 

Nike ka sloganin: 'Just Do It = Vetëm Bëje'. Kërkojuni pjesëmarrësve 

të japin më shumë shembuj të sloganeve që njohin. 

12. Kërkojuni pjesëmarrësve të sugjerojnë disa slogane për 

Sindin (Për shembull: 'Njerëzit ushqehen me byrekët tonë, ose 'Shija e 

shtëpisë'), ose (Ejani këtu për të ngrënë!).  

13. Tani jepni atyre disa minuta për të menduar për një slogan 

për sipërmarrjet e tyre. 

14. Jepini secilit grup një fletë flipcarti laps/marker. Kërkojuni 

atyre të bëjnë tri gjëra; 

• Vizatojnë skicën e një plani biznesi. Shpjegoni se 

pjesëmarrësit do të fillojnë të bëjnë një plan biznesi 

për sipërmarrjen e tyre. 

• Plotësonjë seksionin Hyrje për sipërmarrjen e tyre, duke 

kujtuar që të përfshijë një sllogan. 

• Përdorin  objektivat SMART për t'i ndihmuar të 

plotësojnë seksionin e Qëllimeve dhe Objektivave. 

 

 

SYNIMET SMART TË AIDËS PËR RRITJEN E PULAVE  

Ja se si Aida dhe miqtë e saj sigurohen që Qëllimet dhe Objektivat për planin e tyre të 

biznesit janë SMART. 

 

SPECIFIKE Objektivi duhet të jetë specifik, i qartë, i përkufizuar dhe i 

fokusuar. Kjo i lejon të gjithë të dinë saktësisht se çfarë 

pritet, pse është e rëndësishme, kush është i përfshirë dhe ku 

do të ndodhë. Aida dhe komania e saj për rritjen dhe shitjen 

e pulave, synon të tregojë se me organizimin dhe 

planifikimin e duhur, rritja e pulave mund të sjellë fitime të 

konsiderueshme përmes shitjes së vezëve dhe pulave të 

çelura. Kompania do të rrisë një numër të madh të pulave me 

cilësi të lartë organike, dhe do të shesë vezët për të siguruar 

që njerëzit lokalë kanë burime të mjaftueshme të proteinave 

në dietat e tyre. Kompania do të punësojë pesë të rinj 

vendas, dhe do të jetë e vendosur në qytetin ku ajo jeton. 

Përdorni emrin e njërit prej vendeve ku jetojnë pjesmarrësit. 
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MATSHME Objektivat duhet të jenë të matshëm, kështu që ne mund të 

shohim ndryshimin ashtu siç ndodh. Ky seksion duhet t'u 

përgjigjet pyetjeve të tilla si Sa? Sa shume? Si do ta dimë 

kur ta kemi arritur qëllimin tonë? Kompania do të rrisë 300 

pula çdo vit, nga të cilat do të shesë në treg 100 zogj dhe 100 

të rritur, dhe do të mbajë 100 për hedhjen e vezëve. 

ARRITSHME Qëllimi juaj duhet të jetë sfidues, por brenda mundësisë tuaj 

për ta arritur. Ne tashmë kemi arritur që të rrisim 30 pula të 

shëndetshme dhe jemi të sigurt se gjithcka në vëndin e duhur 

për të rritur numrin e tyre.  

REALISTE/RELEVANT

E 

A janë objektivat e vlefshme dhe a do t'i plotësojnë nevojat 

në treg? Hulumtimi ynë i tregut tregon se rritja e pulave 

gjithnjë e më shumë po bëhet në fabrika. Hulumtimi ynë i 

tregut tregon gjithashtu se shumë njerëz në janë të 

shqetësuar për rreziqet shëndetësore që lidhen me pulat që 

rriten në fabrika. Prandaj kompania jonë do të sigurojë që 

njerëzit lokalë të kenë një alternativë më të shëndetshme dhe 

një që shpërblen investitorët vendas, jo të huaj. 

KOHËZGJATJA Objektivat duhet të hartohen me një datë të synuar për tu 

arritur. Brenda 12 muajve, proceset tona do të jenë mjaft 

efikase për të rritur 300 pula në vit. Ne do ta ruajmë këtë 

objektiv për pesë vitet e ardhshme. 

 

 

 

 

REFLEKTONI 

REFLEKTO (15 MINUTA) 

1. Bëni çdo grup ose individ të pavarur të paraqesë pjesët që kanë përfunduar të planit të 

tyre të biznesit. 

2. Së fundmi, kthehuni në tabelën e KWL dhe drejtojeni vëmendjen e pjesëmarrësve në 

kolonën e tretë. Pyesni ata: "Çfarë mësuat për planet e biznesit?" Shkruani përgjigjet e 

tyre në një kolonë të cilën do të zgjeroni për të krijuar një konsensus grupi mbi atë se 

cilat do të jenë rolet dhe përgjegjësitë e tyre më të rëndësishme. 
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BËNI LLOGARITË E BIZNESIT TUAJ  

 

REZULTATET E PRITSHME 

Pjesëmarrësit dhe projektet e tyre të sipërmarrjes nuk do të zhvillohen as mbijetojnë nëse nuk 

bëjnë një menaxhimin të mirë të parave. Ky mësim do të bazohet në atë që pjesëmarrësit mësuan në 

mësimin e mëparshëm duke aplikuar llogaritjet e të ardhurave dhe shpenzimeve për projektet e tyre 

të sipërmarrjes. 

METODOLOGJIA 

• Filloni: Përgjigju Topit 

• Mësoni: Apliko Krijimin e Buxhetit 

• Reflektoni: Kartat e kujtesës 

 

FJALË KYCE 

• Fitim 

• Të ëardhurat 

• Shpënzimet (fiks dhe të ndryshme) 

• Suficit  

• Deficit 

• Barazi 

• Buxhet 

 

 

 

KOHEZGJATJA  

95 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Hartimi dhe kompletimi i një buxheti për sipërmarrjet e tyre. 

• Llogarisin fitimin dhe humbjen e biznesit për sipërmarrjen e tyre. 

• Kuptojnë rëndësinë e mbajtjes së shënimeve për sipërmarrjen e tyre në mënyrë që 

të njohin nëse po funksionon dhe është një sukses 

 

 

MATERIALET E NEVOJSHME 

• Një top, ose letër të mbështjellë 

• Një set të Kartave të Kujtesës për çdo pesë pjesëmarrës 

 
 
 

SESIONI NJWZETW E NJW: 
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• Letër dhe lapsa me fletë fluturimi 

• Lapsa dhe letra 

 

SHËNIME PËRGATITORE  

• Ky mësim ndërtohet tërësisht nga mësimi i mëparshëm. Ju do të duhet të 

rishikoni atë mësim vetë por edhe me pjesëmarrësit, për të rishikuar formulën 

e llogaritjes për fitim dhe për barazim, si dhe Diagramin e Analizës së 

Barazimit dhe Katër Hapat për të Bërë një Buxhet. Më pas, mund t'i ngjisni 

punët e realizuara në mure në mënyrë që pjesëmarrësit t'i referohen gjatë 

ushtrimit. 

• Gjithashtu, Kartat e Kujtesës duhet të priten para fillimit të ushtrimit.  

 

FILLONI 

PËRGJIGJU TOPIT (15 MINUTA) 
 

 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve të qëndrojnë në një rreth. Shpjegoni se ju do të bëni një pyetje dhe 

do ta hidhni topin tek njerëz të ndryshëm për t'u përgjigjur. 

2. Pyetja është: "Pse shumica e njerëzve bëjnë biznes? Çfarë shpresojnë të fitojnë prej biznesit? 

" 

3. Kërkoni që një vullnetar të regjistrojë të gjitha përgjigjet që merrni në një flipcart. 

4. Përmblidhni përgjigjet duke shpjeguar se ka një numër arsyesh pse njerëzit zgjedhin të 

fillojnë një sipërmarrje biznesi. Për shembull, njerëzit zakonisht duan të jetojnë, të 

mbështesin familjen e tyre, të dërgojnë fëmijët e tyre në shkollë dhe të kenë para për 

shërbime mjekësore kur janë të sëmurë. Një arsye tjetër është se njerëzit përpiqen të jetojnë 

duke bërë dicka në të cilën janë shumë të mirë ose që kanë kënaqësi ta bëjnë. Shumica e 

njerëzve hyjnë në biznes për të patur fitime financiare. 

 

 

MËSONI 

BUXHETI DHE APLIKIMI I LLOGARIVE (50 MINUTA) 

1. Së pari, udhëzoni pjesëmarrësit të shkojnë në grupet e 

sipërmarrjes së tyre, ata që punojnë në projekt individualisht mund të 

vazhdojnë të punojnë vetëm. Grupet do të duhet të zgjedhin një udhëheqës të 

ekipit për këtë aktivitet. 

 

SUGJËRIME PËR LEHTËSUESIN 

Sigurohuni që grupet të kenë një përzierje të barabartë të udhëheqësve mes meshkujve 

dhe femrave për këtë aktivitet. 
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2. Ndërsa grupet po zgjedhin drejtuesit e tyre, shpërndajni nga 

një një fletë flipacrti dhe marker për cdo grup apo sipërmarrje. 

3. Shpjegoni pjesëmarrësve se ata do të planifikojnë dhe 

zhvillojnë një buxhet për sipërmarrjen e tyre, dhe “lideri' do ta shkruajë atë në 

flipcart. Në varësi të kohës midis mësimit të fundit dhe këtij mësimi, mund të 

keni nevojë të rishikoni llogaritjet e fitimit / humbjes / barazimit me 

pjesëmarrësit. 

4. Duke ndjekur katër hapat se si të bëjmë një buxhet që e 

mbuluam në mësimin e fundit, kërkoni nga secili grup / individ që të llogarisë 

të ardhurat për sipërmarrjet e tyre të biznesit. Për të ndihmuar pjesëmarrësit të 

mendojnë se çfarë do të përbëjnë të ardhurat e tyre, mund të jepni këto ide: 

• Këto para do të shërbejnë për të filluar sipërmarrjen tuaj të 

biznesit dhe për ta bërë atë të funksionojë siç duhet. 

• Këtu do të përfshijë kapital fillestar (fondet fillestare që 

përdoren për të filluar biznesin). 

• Këtu mund të përfshihen para nga kursimet, ndihmat, 

dhuratat, punët me kohë të pjesshme, grante, hua etj. 

5. Më pas, kërkoni nga grupet të marrin në konsideratë të gjitha 

shpenzimet për sipërmarrjet e tyre të biznesit. Kjo duhet të përfshijë paratë e 

shpenzuara për nevojat e projektit. Ju gjithashtu mund t'i kërkoni atyre të 

identifikonjnë së cfarë janë shpenzime fikse dhe cfarë janë shpenzimet variable 

ose që ndodhin vetëm njëherë apo shumë rrallë. Disa shembuj të shpenzimeve 

janë: 

• Blerja e ingridientëve, pajisjeve, materialeve etj. 

• Shpenzimet e prodhimit 

• Shpenzimet e transportit 

• Kostot e marketingut 

• Shpenzimet e punës 

 

SUGJERIME PËR LEHTËSUESIN 

Edhe njëherë kujtoni pjesëmarrësit se shpenzimet që ata po llogarisin nuk janë reale, por 

vlerësime dhe nuk duhet të jenë të sakta në këtë fazë. Ajo që është më e rëndësishmja 

është se pjesëmarrësit po mendojnë për llojet e ndryshme të kostove që ata kanë nevojë 

për ti përfshirë në buxhet. 

 

6. Pasi secila sipërmarrje të ketë llogaritur shpenzimet e tyre, tani duhet të shënojnë çdo kursim 

që kanë. Nëse është e përshtatshme, këto mund të jenë para që ata tashmë kanë dhe duan të 

investojnë në sipërmarrjen e tyre të biznesit. 

7. Më pas, kërko nga pjesëmarrësit të llogarisin të ardhurat totale, shpenzimet totale dhe 

kursimet e përgjithshme për sipërmarrjet e tyre të biznesit. Mos harroni se disa nga 

ndërmarrjet mund të gjejnë se kanë një suficit ndërsa të tjerët do të zbulojnë se kanë një 
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deficit. 

8. Llogaritja përfundimtare do të jetë një grafik për të kuptuar se ku janë barazim.. Sigurohuni që 

pjesëmarrësit të mund të llogarisin se ku shpenzimet e tyre janë të barabarta me të ardhurat e 

tyre. Nëse është e nevojshme, shqyrtoni skenarin nga mësimi i mëparshëm. 

9. Për sipërmarrjet me suficit buxhetor (fitim), kërkoni që të vendosin se çfarë duan të bëjnë me 

paratë shtesë. A dëshirojnë ti investojnë ato në biznes? Kursejnë? Investojnë në komunitet për 

të bërë një ndryshim? Apo duan ti shpenzojnë? 

10. Për ndërmarrjet që kanë një deficit buxhetor (pa fitim), kërkoni nga anëtarët e grupit që të 

mendojnë se si mund të rishikojnë shpenzimet dhe burimet e tyre të të ardhurave, në mënyrë 

që të kenë një suficit buxhetor (fitim). Ju mund të ndihmoni ndonjë pjesëmarrës që e po has 

vështirësi më zërat e buxhetit. 

11. Së fundmi, duhet të rishikoni të gjitha fletët e buxhetit dhe të filloni një diskutimin me pyetjet 

e mëposhtme: 

• Sa do të kushtojë fillimi dhe vënia në punë e sipërmarrjes sipas planit? 

• Si do të vazhdojë sipërmarrja e biznesit të ketë fitime? 

• Sa kohë do të vazhdojë sipërmarrja e biznesit të funksionojë? 

• A ka ndonjë burim shtesë për zhvillimin e mëtejshëm të sipërmarrjes së biznesit. 

 

REFLEKTONI 

REFLEKTONI (30 MINUTA) 

1. Kërkoni pesë vullnetarë që të vijnë dhe të luajnë një lojë me 

letra në dysheme. Kërkojuni pjesëmarrësve të tjerë që të mblidhen përreth dhe të 

shikojnë në mënyrë që të mësojnë se si të luajnë ndeshjen. 

2. Tregojini pesë vullnetarëve një set letrash. Shpjegoni se seti 

është i përbërë nga çifte. Gjysma e letrave janë 'terma të buxhetit' dhe gjysma 

janë “përkufizime”. Për secilën letër të "termat e buxhetit" ekziston një kartë 

përkufizimesh. Kërkojuni atyre që t'i përziejnë letrat dhe t'i përhapin në tryezë / 

dysheme, me fytyrë poshtë. 

3.  Lojtari i pare tërheq një kartë dhe lexon me zë të lartë atë 

cfarë është shkruar. Pastaj lojtari i dytë tërheq një letër tjetër dhe lexon atë cfarë 

është shkruar. Nëse letrat përputhen me njëra tjetrën atëherë ato hiqen mënjanë. 

Në rast se këto letra nuk përputhen me njëra tjetrën, ato vendosen përsëri në lojë 

më fytyre poshtë.  

4. Tani është radha e ciftiti të dytë të lojtrarëve. Lojtari i pare 

tërheq një kartë dhe lexon me zë të lartë atë cfarë është shkruar. Pastaj lojtari i 

dytë tërheq një letër tjetër dhe lexon atë cfarë është shkruar. Nëse letrat nuk 

përputhen me njëra tjetrën, ato vendosen përsëri në lojë më fytyre poshtë.  

5. Nëse lojtarët janë të vëmndshëm mund të identifikojnë më 

shpejtë letrat që mund të bëjnë cift nëse mbajnë mënd cfarë kishtë në letrat që 

janë hapur më parë dhe janë prapë në lojë. Loja kërkon që secili lojtar të 

përpiqet të mbajë mend pozicionin e secilës kartë. Mbaron kur të gjitha letrat 
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janë hequr. Fituesi është personi që ka numrin më të madh të letrave.  

6. Ndani pjesëmarrësit në grupe prej 5 dhe i bëni ata të luajnë 

një lojë siç tregohet nga vullnetarët. 

7. Për të mbyllur sesionin, kërkoni vullnetarë nga grupi të 

shpjegojnë fjalët e mëposhtme për pjesën tjetër të grupit: 

• Buxheti 

• Suficiti (teprica) i buxhetit 

• Deficiti i buxhetit 

• Kapital 

• Shpenzimet 

• Të ardhurat 

• Fitimi 

8. Shqyrtoni Katër Hapat për të Ndërtuar një Buxhet. Përdorni flipcartin me këtë informacion nëse 

është e nevojshme. Së fundi, kërkoni një vullnetar nga grupi për të shpjeguar të gjitha hapat. 

9. Përfundoni mësimin duke u shpjeguar pjesëmarrësve se puna që ata kanë kryer gjatë mësimeve 

të fundit tregon se nuk është e nevojshme të jesh gjeni me numrat për të ndërtuar një buxhet për 

biznesin e tyre. Megjithatë, të kuptuarit e bazave të buxhetit do t'i ndihmojë ata të dinë nëse 

biznesi i tyre mund të ketë sukses apo jo. 

10. Gjithashtu, mos harroni të përmendni faktin se jo të gjitha bizneset do të sjellin fitime, por është 

e rëndësishme të mos heqin dorë. Ata duhet të vazhdojnë të përpiqen: të kërkojnë burime 

shtesë, klientë të rinj, të rishikojnë planin e tyre të biznesit, etj. 

11. Këshilloni pjesëmarrësit se në seancën e ardhshme, ata do të paraqesin projektet e tyre të 

sipërmarrjeve përpara një paneli ekspertësh të jashtëm nga komuniteti. Prezantimet do të jenë 

5-10 minuta të gjata dhe do t'u jepen 25 minuta për t'u përgatitur vetë ose në grupet e tyre. Nëse 

ata mendojnë se do të kenë nevojë për më shumë kohë për t'u përgatitur, natyrisht që mund të 

fillojnë të punojnë në grupet e tyre ose individualisht para seancës tjetër. 

 

 

 

 

 

LETRAT E KUJTESËS SË BUXHETIT  

 

Buxheti                                                                               

A 

Një buxhet, është një plan për të 

shpenzuar paratë në mënyrë të 

përgjegjshme. Përfshin të ardhurat, 

shpenzimet dhe kursimet për një 

periudhe kohe të caktuar.  

A                                                                                                                     

Buxheti  Suficit                                                           

B 

Kur shpenzon më pak para se sa ajo që ke 

marrë si fitim  

B                                                               

Deficiti në buxhet                                                                

C 

Kur shpenzon më shumë para se sa ajo që 

kë marrë si fitim.  
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C 

Kapital                                                                                

D 

Paratë e përdorura për të filluar një biznes 

dhe për ta mbajtur atë.                                                                       

D 

Shpenzimet                                                                         

E 

Të gjitha gjërat që për të cilat duhet të 

paguash. Në një kafene këtu do të 

përfshiheshin, përbërësit, qeraja dhe 

energjia elektrike. Disa shpenzime janë të 

njëjta cdo muaj si përshmebul qeraja. All 

the things you need to pay for.Ndërsa disa 

të tjera mund të jenë të ndryshme si 

pershembul përbërsit që mund të blesh 

për kafenene.  

                                                                                         

E 

Të ardhurat                                                                              

F 

Paratë që merr një biznes nga produktet 

që shet ao shërbimi që ofron.                                                                                            

F 

Fitim                                                                                  

G 

Ajo cfarë mer pasi ke hequr të gjitha 

shpenzimet nga të ardhurat totale. 

Paratë që mban pronari/ja biznesit.                   

G 

Buxhet baraz 

 H 

Kur nuk po humbet para por edhe kur 

nuk po fiton para, pa fitim. Nuk ka 

deficit apo suficit ne buxhet. 

                        

                                                                     

H 
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 HEDHJA E IDEVE 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Pjesëmarrësit do të kenë një informacion të përmbledhur mbi projektit e sipërmarrjes në mënyrë që 

t’a paraqesin atë me sukses dhe të bindin investitorët apo mbështetësit e mundshëm. 

METODOLOGJIA 

• Filloni: Ushtrimi i Dramës 

• Mëso: Paneli i Propozimit të Sipërmarrjeve 

• Reflekto: Diskutim në Grup 

FJALËT KYCE 

• Hedhja e ideve 

• Shitja 

• Ngulmim 

• Bindëse 

 

KOHËZGJATJA  

90 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Prezantimi i sipërmarrjeve tek kolegët e tyre. 

• Marrja e reagimeve për cilësinë e prezantimit. 

• Rishikimi dhe përshtatja e nevojshme e sipërmarrjeve. 

 

MATERIALET E NEVOJSHME  

• Flipcart, letër, markera / lapsa, goma 

• Katër grupe të palosshme- të kartave Fjalët e Gjuhës së Trupit  

• Letër dhe gërshërë (nëse është e mundur) 

• Flipcart përgatitur për Pesë Hapat (për aktivitet alternativ) 

• Flipcart i përgatitur për Këshilla për Paraqitjen e Hapave të Ashensori (për 

aktivitetin alternativ) 

 

SHËNIMET PËRGATITORE  

 

• Tani që grupi dhe sipërmarrjet individuale kanë zbatuar synimet SMART; kanë 

marrë në konsideratë pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet; kanë 

 
 
 

SESIONI NJWZETW E DY: 
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ndërtuar një plan biznesi; strukturuar programin e një projekti dhe kanë caktuar 

role (nëse është e aplikueshme); kanë planifikuar hulumtime të tregut; hartuan 

një plan buxheti për sipërmarrjet e tyre, hapi i fundit është që të prezantojnë 

sipërmarrjen e tyre për ata që duan të investojnë në të, qoftë nëpërmjet punës 

vullnetare ose duke ofruar mbështetje financiare. 

• Në këtë mësim, secili grup ose individ do të praktikojë prezantimin e 

sipërmarrjes së tyre për pjesën tjetër të grupit dhe ekspertët e jashtëm, të cilët do 

të vlerësojnë cilësinë dhe do të japin reagime mbi shanset e suksesit të 

sipërmarrjes. Ekspertët e jashtëm, të ftuar për të marrë pjesë në seancën e sotme 

duhet të jenë anëtarë të komunitetit, që kanë njohuri apo janë të përfshirë në 

fushën e biznesit. Këtu mund të përfshihen pronarët e bizneseve, sipërmarrësit, 

investitorët, bankierët ose ekspertët e financave. Ky sesion është emocionues, 

pasi grupet dhe individët do të jenë në gjendje të demonstrojnë se si duan të 

ndikojnë në komunitetet e tyre dhe të marrin reagime nga të tjerët në grup. 

• Kujtojini pjesëmarrësit se kjo është vetëm një prove dhe se ata nuk kanë pse të 

vihen në ankth. Në të njëjtën kohë, mbani ato të përqendruar duke i nxitur që të 

kuptojnë se këto ide janë të rëndësishme për të tërhequr vëmendjen e 

menaxherëve të bankave, stafit të mikrokredive apo investitorëve të tjerë në 

mënyrë që të sigurojnë fonde për planet e tyre. Edhe nëse shanset aktuale për 

tërheqjen e investimeve financiare janë të pakta ose jo-ekzistuese, mundësia për 

të prezantuar sipërmarrjet e tyre luan një rol thelbësor për të konsoliduar gjithçka 

pjesmarrëisit kanë mësuar deri më tani. 

• Ju mund ti jepni pjesmarrësve paraprakisht pikat kryesore të këtij mësimi, në 

mënyrë që ata të mund të përgatisin prezantimet e tyre. Gjithashtu mund t'u jepni 

pjesëmarrësve më shumë kohë për t'u përgatitur dhe të ftoni ekspertët vetëm për 

një pjesë të sesionit të sotëm. 

• Një aktivitet alternativ është përfshirë në krijimin e një ASHENSORI ME 

NIVELE. Në varësi të kontekstit dhe planeve të pjesëmarrësve, mund të 

vendosni të bëni të dyja aktivitetet e ashensorit dhe aktivitetin e sipërmarrjes me 

gjykatësit e jashtëm, ose mund të zgjidhni një nga të dyja.  

 

FILLONI 

FILLONI (15 MINUTA) 

1. Pyetni pjesëmarrësit: "Cilat janë disa nga mënyrat jo-verbale me të cilat ne 

komunikojmë me njëri-tjetrin gjatë një bisedë?" Kujtojini atyre atë që mësuan në mësimet e 

mëparshme. Përpiquni të merrni përgjigjet e mëposhtme: 

• Sytë 

• Shprehja e fytyrës 

• Qëndrimi 

• Ton zëri 

• Volumi i zërit 

• Lëvizjet e kokës 

• Duart  

2. Pyesni pjesëmarrësit për shembuj personalë të rasteve ku 
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njerëzit u kanë komunikuar një gjë atyre me fjalë por diçka tjetër me gjuhën e trupit. 

3. Këshilloni pjesmarrësit se është e rëndësishme që ata ata të 

jenë të vetëdijshëm për gjuhën e tyre të trupit, vecanërisht në marrëdhënie pune. Kjo 

mund të jetë me një klient, një drejtore, apo koleg, ose me një institucion financiar që 

ata duan të bashkëpunojnë. 

4. Ndani pjesëmarrësit në katër grupe dhe jepni secilit grup një 

set të letrash të palosura me fjalët e Gjuhës së Trupit, mundësisht në një cantë/trastë 

të vogël. 

5. Shpjegoni se secili pjesëmarrës duhet të marrë një fjalë nga 

canta dhe ta lexojë por mo ti tregojë askujt. Më pas, ata do të mëndojnë për disa fjalë 

ose pohime që do të jenë në kundërshtim me gjuhën e trupit që ata do të performojnë 

pas pak minutash. Për shembull, nëse ata kanë tërhequr fjalën “Mërzitur”, mund të 

thonë: "Çfarë dite emocionuese në pishinë. Më pëlqen të shoh të gjithë këta fëmijë të 

lumtur duke notuar. " 

6. Pjesëmarrësit duhet të ngrihen një e nga një para grupit dhe 

të performojnë me gjuhën e trupit sipas fjalës që j=kanë nxjerrë nga canta/trasta dhe 

me zë/verbalisht të thonë fjalët apo fjalitë që kundërshtojnë gjuhën e trupit dhe që I 

menduan pak minuta më parë. Arsyeja për kombinimin e këtyre dy efekteve të 

kundërta është të ofrojë më shumë shembuj për pyetjen që ju bë grupit më herët në 

lidhje me eksperiencat e tyre dhe për të përforcuar se sa konfuze është kur fjalët dhe 

gjuha e trupit nuk përputhen. 

7. Kur secili anëtar i grup të mbarojë ushtrimin, kërkoni nga 

grupet që të ndajnë të gjitha gjuhët e ndryshme të trupit që ata performuan gjatë 

ushtrimit. Pyesni pjesëmarrësit se si u ndjejnë kur njerëzit silleshin në një mënyrë, 

por thonin diçka tjetër. Shpjegoni se kjo mospërputhje është e zakonshme kur njerëzit 

janë nervozë dhe bëjnë prezantime. Ata tregojnë shumë pasiguri me gjuhën e trupit, 

edhe nëse kanë një ide të madhe ose po thonë gjëra interesante. 

8. Tani pyesni: "Kush janë qëndrimet që duhet të bëni me 

gjuhën e trupit të cilat duhet ti shfaqni gjatë prezantimit të idesë tuaj?" (Përgjigje: 

Konfident / Me Pasion / I/E Kujdesshëm / Interesuar në atë që thuhet.) Pjesëmarrësit 

mund të shtojnë edhe disa ide të tjera në këtë listë. 

9. Së fundmi, kërkoni disa vullnetarë që të vijnë në qendër të 

dhomës për të performuar një nga këto gjuhë pozitive të trupit dhe të thonë hyrjen për 

prezantimin e sipermarrjes së tyre.   

SUGJERIME PËR LEHTËSUESIN 

Inkurajoni pjesëmarrësit që të mos veprojnë apo thonë më shumë se c’duhet. Gjuha e 

trupit që performojnë duhet të jetë lloji i gjuhës së trupit që ata do të prisnin të shihnin në 

situata realiste dhe të përditshme. Për shembull, përdorimi I grushtit do të konsiderohej si 

sjellje 'agresive'.  

 

FJALËT E GJUHËS SË TRUPIT   
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MËRZITUR I/E KUJDESSHËM 

ME VETËBESIM I/E PASIGURTË 

DASHAMIRËS I/E HUTUAR/ PA INTERES 

I/E INTERESUAR NË ATË QË PO 

DËGJON 

AGRESIV/E 

ARROGANT/SUPERIOR I/E TURPSHËM 

 

MESONI 

PANELI I PROPOZIMIT TË SIPËRMARRJES (60 MINUTA) 

1. Për këtë aktivitet, mirëpritni dhe prezantoni çdo të ftuar "ekspert" përpara se pjesëmarrësit të 

prezantojnë sipërmarrjet e tyre dhe shpjegoni rolin që ata luajnë në komunitet. Informoni 

pjesëmarrësit se këta ekspertë do të vlerësojnë secilën nga prezantimet e sipërmarrjeve të tyre 

dhe do të japin vlerësime. Ky aktivitet do të jetë një mënyrë e shkëlqyer për pjesëmarrësit që të 

marrin reagime aktuale nga ekspertët e komunitetit për të parë nëse sipërmarrjet e tyre janë 

realiste. Nëse ndjeheni se pjesëmarrësit tuaj kërkojnë më shumë kohë për t'u përgatitur, 

sigurohuni që të ftoni ekspertët e jashtëm në kohën e duhur në mënyrë që ata të mos presin. 

2. Vini re se ky aktivitet është shumë më i gjatë se c, sefarë mund të mendoni pasi pjesëmarrësve u 

u jepet kohë për të përgatitur prezantimet e tyre. Më pas, çdo sipërmarrje paraqitet para panelit 

dhe kështu do të vazhdojë me rradhë për cdo sipërmarrje deri sa të gjithë të kenë prezantuar.   

3. Kërkojuni pjesëmarrësve të mblidhen në grupet e tyre ose të punojnë vetëm në këtë aktivitet. 

Udhëzoji që të caktojnë një anëtar si udhëheqës të grupit për këtë aktivitet. 

4. Jepini secilës sipërmarrje një fletë letre dhe një laps / marker (dhe gomë). Gjithashtu, nëse është 

e mundur ofroni atyre një palë gërshërash në mënyrë që ata të mund të bëjnë kartat me shënime 

për prezantimet e tyre. 

5. Informoni pjesëmarrësit se do të kenë rreth 25 minuta për të përgatitur propozimet e tyre (ose 

më shumë nëse mendoni se kjo është e nevojshme) – por prezantimi vetë do  të jetë vetëm 5-10 

minuta - duke përdorur këto komponentë nga plani i tyre i biznesit: 

• Përshkrimi i sipërmarrjes 

• Strategjia e marketingut 

• Analiza e industrisë 

• Veprimet/aktivitetet 

• Financat 

6. Ndërkohë, sigurohuni që të vizitoni çdo sipërmarrje për të parë se si po shkojnë me përgatitjet, 

jep këshilla, përgjigju çdo pyetje që mund të kenë, komentoni dhe vlerësojini.   

7. Inkurajoni pjesëmarrësit të mësojnë përmendësh shumicën e asaj që do të paraqesin, por thekso 

se ata mund të mbajnë shënime të cilat mund ti përdorin gjatë prezantimit në rast se nuk mbajnë 

mënd gjithcka.   

8. Së fundmi, kërkoni që çdo sipërmarrje të paraqesë propozimin e tyre (brenda afatit kohor prej 

5-10 minuta secili). Pyesni ekspertët që të japin komentet dhe vlerësimet e tyre pas çdo 

prezantimi. 

 

 

 

REFLEKTONI 
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REFLEKTONI (15 MINUTA) 
 

1. Kërkoni që cdo sipërmarrje të krijojë një listë të 

organizatave dhe njerëzve të cilët mund të jenë të interesuar për idenë e tyre dhe 

mund të mbështesin këtë sipërmarrje. Nxitini ata të mendojnë për organizatat që 

mund të ofrojnë të mbështertje fiunanciare si dhe forma të tjera të mbështetjes, siç 

psh.vullnetarët ose mbështetja tjetër (p.sh. kalimet e transportit falas, zyrë falas 

për të organizuar mbledhje ose, paisje si printer, fotokopje etj.). Inkurajoni secilën 

sipërmarrje që të shkruajë të paktën tre emra dhe që të angazhohen për të 

prezantuar idenë e tyre për ta. 

2. Diskutoni prezantimet e propozimit të sipërmarrjes si një 

grup i tërë, duke përdorur pyetjet e mëposhtme si udhëzues nëse është e 

nevojshme. Inkurajoni pjesëmarrësit të udhëheqin vetë diskutimin. 

• A ishin bindëse propozimet? 

• Sa frymëzuese ishin ato? 

• Cfarë mund të përmirësohet? 

• A kishte çdo sipërmarrje një kuptueshmëri të mirë në lidhje 

me nevojat që do të përmbushnin?   

• A kishin bërë hulumtime në fushën ku poplanifikonin të 

investonin?   

• Cilat ishin qëllimet dhe objektivat, dhe a ishin SMART? 

• Sa të organizuara ishin financat e sipërmarrjeve? 

• A ishte bërë identifikimi i dobësivë apo kërcënimeve së 

bashku me zgjidhjet? 

• Cilat janë mundësitë që nuk janë përmendur? 

• Sa efektive ishin strategjitë e marketingut? 

• A janë përcaktuar afate specifike? 

• Sa mundësi ka kjo sipërmarrje për të patur sukses? 

3. Përfundoni këtë sesion duke falënderuar pjesëmarrësit për 

prezantimet e tyre. Organizoni një takim dhe vendin ku do të takoheni për të bërë 

një ushtrim pasues me ta, me titull "Nivelet e Ashensorit". 

 

AKTIVITET ALTERNATIV: NIVELET E ASHENSORIT  

 

1. Kujto pjesėmarrėsit për prezantimet para panelit tė ekspertėve. U kërkoni atyre të reflektojnë 

për sasinë e kohës që ju la në dispozicion: pesë deri në dhjetë minuta. Pyesni ata: 

• Si ju duk afati kohor: pak apo shumë kohë në dispozicion? 

• Kush mund të jetë përfitimi I bërjes së prezantimit të idesë tuaj në një kohë edhe më 

të shkurtër? (Përgjigja e sugjeruar: Kjo do t'ju kërkojë të përqendroheni në aspektet 
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më të rëndësishme të sipërmarrjes suaj dhe t'i shpjegoni ato shkurtimisht.) 

2. Bëni tre sugjerimet e mëposhtme: 

• Sot një investitor potencial nuk mund t'ju japë edhe pesë minuta. Jeni me fat nëse keni 

një minutë kohë me të. 

• Asnjëherë nuk e dini se kë mund të takoni dhe kur mund të gjeni dikë që mund të 

investojë ose mbështesë idenë e sipërmarrjes tuaj. Për këtë arsye, gjithmonë duhet të 

jeni gati për të bërë një prezantim të shkurtër të sipërmarrjes tuaj.   

• Kur ke vetëm një minutë kohë, duhet të jesh në gjendje të përshkruash vetëm aspektet 

më thelbësore dhe bindëse të biznesit tënd. 

3. Pyetni pjesëmarrësit përse ne e quajmë një ide të tille si nivelet e ashensorit?  (Përgjigje: Në 

një skenar imagjinar, ju hyni në një ashensor dhe gjeni një dhurues potencial pranë jush. Ju 

keni një minutë - përpara se ashensori të mbërrijë në katin tuaj - në të cilin do ta bindni 

donatorin që të investojë në biznesin tuaj.) 

4. Tregoni pjesëmarrësve se ju do t'i ndihmoni ata të punojnë për të patur një preznatim të 

strukturuar dhe të shkurtë që quhet Pesë Hapat që të cojnë Lart. Referojuni tabelës suaj të 

tabelës dhe udhëzoni pjesëmarrësit përmes hapave. 

 

 

FLIPACARTI ME NIVELET E ASHENSORIT 

 

HAPI 1: ÇFARË? 

Kërkojuni pjesëmarrësve të reflektojnë individualisht për disa minuta dhe të kuptojnë se 

çfarë po bëjnë. Cfarë problem do të zgjidhë/adresojë sipërmarrja e tyre? Çfarë hendeku 

në treg do të adresojë? Kërkojini që ta përshkruajnë idenë e tyre në dy fjali, dhe jepuni 

disa minuta për këtë detyrë. 

 

HAPI 2: KUSH? 

Kërkojuni pjesëmarrësve të reflektojnë individualisht për disa minuta dhe pastaj të 

vendosin se kush është audienca e synuar dhe kush do të përfitojë prej saj. Këshilloni ata 

që alternativat efektive janë krijuar për audienca të veçanta, kështu që ata duhet të kenë 

më shumë se një alternativë gati. Për ta bërë këtë, ata duhet të imagjinojnë se kush është 

audience e tyre. 

 

Ata gjithashtu duhet të kenë ide të qarta se cfarë synojnë me sipërmarrjen e tyre. Me 

fjalë të tjera, kush do të paguajë për produktet apo shërbimet që do të ofrohen? 

Informoni ata se ata duhet ky informacion duhet të përshkruhet në dy fjali dhe  jepuni 

disa minuta për të bërë këtë. 

 

HAPI 3: FAKTORI ËOË! 

Tani ata duhet të 'tërheqin” audiencën e tyre me një Faktor Ëoë! Kjo është diçka që do të 

krijojë një përshtypje të paharrueshme. Mund të jetë një statistikë, një pe dhënë nga 

hulumtimi i tregut, ose një përshkrim emocional i disa aspekteve të biznesit. Kërkoni të 

prekni zemrat e tyre! 
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Ata kanë disa minuta për të krijuar një Faktor Wow! në dy fjali. 

 

HAPI 4: PSE JU? 

Pikturo një figurë e cila të jep ndjesinë sikur është e gjallë dhe tërhiqni vëmendjen e 

audiencës. Pse duhet të të mbështesë audienca? Tregoni atyre diçka për veten dhe grupin 

tuaj. Përshkruani pse biznesi juaj është ndryshe. Nëse mundeni, tregoni se si njerëz si 

ata do të përfitojë nga ky biznes.  Bëjini ata të mendojnë se ky biznes mund të sjellë 

pëfitime për ata personalisht.  

 

Jepini grupit disa minuta për ta përmbledhur këtë në dy fjali. 

 

HAPI 5: KUR? 

Kjo pjesë nganjëherë njihet si 'pyet'. Ka të bëjë me fazën kur folësi artikulon atë që 

dëshironë nga dëgjuesi, duke e shprehur me zë dhe qartë. Grupi, duhet të jenë në gjendje 

t'i tregojnë dëgjuesit se cfarë duan prej tyre, dhe kur e duan. 

 

 

Jepini grupit disa minuta për ta përmbledhur këtë në dy fjali. 

 

 

1. Lërini pjesëmarrësit të punojnë edhe 10 minuta të tjera, pastaj ftoni ata të vijnë sëbashku 

për t’ju prezantuar flipcartin me Nivelet e Ashensorit, të cilin e përgatitët pak më parë.  

 

SUGJERIME PËR TË PREZANTUAR FLIPCARTIN NIVELET E ASHENSORIT  

1. Prezantoni veten me sharm dhe kofidencë. 

2. Thoni diçka të shpejt në lidhje me eksperiencën tuaj që ndërton kredibilitetin 

tuaj. 

3. Jepini emër idesë tuaj. 

4. Filloni të mbetet në mendje (me një pyetje retorike për shembull). 

5. Përshkruani problemin që dëshironi të zgjidhni. 

6. Përshkruani zgjidhjen duke treguar përfitimet për konsumatorët. 

7. Jini unik (çfarë e bën zgjidhjen tuaj unike?) 

8. Çfarë keni nevojë? (Për shembull, njerëz, aftësë specifike, para). 

Shpjegohuni. 

9. Mos shkoni në detaje të panevojshme. 

10. Një prezantim hap pas hapi (ashensor) mund të kuptohet edhe nga gjyshërit 

tuaj! 

11. Jini të kujdesshëm për gjuhën tuaj të trupit. 

12. Jini të sigurt, argëtohuni, tregoni pasion, tregoni integritet. 

 

  

2. Shpjegoni se për këtë aktivitet, secila sipërmarrje do të bëjë modelin e tyre dhe partnerët do të 
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vlerësojnë performancën e tyre. Do të ketë dy raunde. 

3. Raundi i parë është vetëm një raund prove. Krijoni në cift pjesëmarrësit në mënyrë që 

sipërmarrjet e grupit të çiftëzohen me sipërmarrjet e tjera të grupeve dhe projekteve të 

sipërmarrjeve individuale. Kërkojini çifteve të paraqesin punën e tyre për partneritetin e tyre. 

Partnerët duhet të japin reagime dhe të vlerësojnë punën e bëre. Kujtoji pjesëmarrësit se këto 

prezantime janë shumë të shkurtra dhe zgjasin vetëm një deri në dy minuta, kështu që ata duhet 

të paraqesin shpejt dhe në mënyrë të përmbledhur. 

4. Tani lejoni secilin individ të ripunojë modelin e tyre bazuar në reagimet që kanë marrë në 

raundin e prezantimeve. 

5. Tani që pjesëmarrësit kanë përfunduar raundin e prezantimeve, ata do të kalojnë në raundin e 

dytë. Për raundin e dytë, ndani pjesëmarrësit në 3 ose 4 grupe, në varësi nga numri i 

pjesëmarrësve që keni. Sigurohuni të ecni nëpër dhomë dhe të dëgjoni grupet e ndryshme. 

6. Informoni pjesëmarrësit se në raundin e dytë, ndërmarrjet do të paraqesin punën e tyre dhe 

partnerët e tyre do të japin një rezultat nga 1 deri në 10 (1 duke qenë më i keq dhe 10 duke qenë 

më i miri). Gjyqtarët duhet të jenë në gjendje t'u përgjigjen dy pyetjeve: 

• Çfarë ju pëlqeu? 

• Çfarë mund të bëhet edhe më mirë? Shpjegoni se ata nuk kanë nevojë të ndajnë 

rezultatin e tyre me pjesëmarrësit e tjerë. 

7. Sapo të prezantohet çdo sipërmarrje, grupi duhet të ndajë komentet dhe rezultatet  për 

sipërmarrjen me rezultatet më të mira. Ata duhet të thonë pse mendonjnë se këto ide ishin më të 

mirët dhe morën rezultatet më të larta. Një pjesëmarrës duhet të regjistrojë votat në mënyrë që 

të mund të përcaktojnë se cilat sipërmarrje kishin rezultatet më të larta. 

8. Sipërmarrjet e 3 ose 4 do të prezantohen gjatë fundit të aktivitetit. Idetë që ndihmojnë në 

arritjen e suksesit të një sipërmarrje, duhet t'u japin të gjithë pjesëmarrësve të tjerë një ide të 

mirë se çfarë të keni ndërmend dhe cfarë të konsideroni për të patur sukses. 
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SEKSIONI GJASHTW: REFLEKSIONE DHE 
HAPAT E ARDHSHWM  
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PLANET E MIA PËR TË ARDHMEN: FOKUSOHU  
 

 

REZULTATET E PRITSHME 

Në këtë mësim, pjesmarrësit do të reflektojnë në përzgjedhjet e temave personale që janë prezantuar 

gjatë kësaj kurrikule dhe do të zhvillojnë strategji konkrete për të qënë në një linjë me zgjedhjet e 

tyre personale. 

METODOLOGJIA 

● Filloni:  Ushtrimi i Mbarimit të Detyrës  

● Mësoni: Rrahjesh Mendimesh në Grup & Përshkoni Kohën e Jetës Tuaj  

● Reflect: Letter to My Future Self 

FJALËT KYCE 

● Zgjedhjet 

● Respekti  

● Shëndeti 

● Fokus  

● Heqja e vemendjes 

 

 

KOHËZGJATJA 

90 minuta 

 

    OBJEkTIVAT E MODULIT 

• Parashikojnë vendimet e mëdha personale dhe shqetësimet që mund të 

hasin. 

• Të bëjnë një sërë pyetjesh të cilat do ti ndihmojnë për t'u përqëndruar në marrjen 

e vendimeve. 

• Kuptojnë shprehjen 'vendosja e vetes në vënd të parë'. 

• Sqarojnë dhe prioritizojnë qëllimet personale. 

 

MATERIALET E NEVOJSHME   

• Gota dhe një qese të madhe me gurë të vegjël ose ndonjë send tjetër të vogëL 

• Flipcart dhe markera 

•  Letër dhe lapsa 

• Gjashtë fletë flipcarti dhe gjatë markera 

 
 
 

  SESIONI NJWZETW E TRE: 
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SHËNIMET PËRGATITORE  

• "Ky mësim synon të jetë një rishikim përfundimtar i qëllimeve shoqërore që 

janë pjesë e këtij kurikulumi. Gjithashtu, synon të përforcojë konceptet 

kryesore të mësuara deri më tani, të motivojë pjesëmarrësit dhe t'u japë atyre 

veprime konkrete ndërkohë që ata ecin para. 

• Do të ishte e dobishme të shqyrtojmë sesionin 10, Zgjedhjet Rreth Martesës 

dhe Fëmijëve, para se të fillojmë me këtë mësim, pasi aktiviteti Fillestar i atij 

mësimi ka qëllim të ngjashëm me aktivitetin e Fillimit të këtij mësimi. 

Megjithatë, fokusi i këtij mësimi është shpërqendrimi, dhe se si pjesëmarrësit 

mund të qëndrojnë të fokusuar dhe në rrugën e duhur. 

• Ky mësim përqendrohet në tema personale dhe shoqërore, kështu që temat 

kryesore janë rreth shëndetit, arsimit dhe jetës familjare. Ka pak diskutim 

rreth punës, por kjo temë do të mbulohet më gjerësisht në sesionin 24. Planet 

e mia të ardhshme: Pjesa 2 Planifikimi i Veprimit. 

• Aktiviteti i dytë i Mësimit, 'Kohëzgjatja e Jetës', duhet të përshtatet me 

kontekstin tuaj kulturor. Jo të gjitha temat e dhëna më poshtë mund të 

aplikohen, kështu që krijoni numri e duhur të grupeve. 

 

FILLONI 

USHTRIMI I DETËRËS SË NDËRPREPER NË MES (20 MINUTA) 

1. Informoni pjesëmarrësit se do të kryejnë një ushtrim 

argëtimi që është i ngjashëm me një aktivitet Fillestar të përdorur në një 

mësim të mëparshëm, ku ata duhet të përpiqen të marrin një shenjë në mur, 

por janë bllokuar nga të tjerët. Shpjegoni se, ndërsa aktiviteti i mëparshëm u 

përqendrua në bllokimin e përmbushjes së qëllimeve, ky fokusohet në atë se 

sa e lehtë dhe frustruese është të shpërqendrohesh ndërsa përpiqesh t ëarrish 

një qëllim apo të mbarosh një detyrë.  

2. Kërkojuni pjesëmarrësve të qëndrojnë në një rreth, duke u 

siguruar që ata të kenë pak hapësirë për të lëvizur. 

3. Kërkojuni që të gjithë të fillojnë të krijojnë një ritëm duke 

marrë dy hapa të vegjël në të majtën e tyre dhe pastaj dy hapa të vegjël në të 

djathtë. Sapo të fillojnë të lëvizin vazhdimisht si një grup, u thoni atyre se 

detyra që duhet të bëjnë tani është të numërojnëme zë të lartë mbrapsh duke 

filluar nga 30 dhe të fillojnë sapo jut ë thoni “nisu”. Me fjalë të tjera, ata 

duhet të vazhdojnë të lëvizin dy hapa në të majtë, pastaj dy hapa në të 

djathtë ndërsa numërohen mbrapsh. Thuajini pjesëmarrësve se pa marrë 

parasysh se çfarë shpërqendrimesh dalin, ata duhet të vazhdojnë me detyrën 

e lëvizjes dhe numërimit prapa. 

4. Pasi të keni numëruar disa numra (30, 29, 28), duhet të 

filloni të thoni numra të rastësishëm me zë të lartë (për shembull, 4, 82, 91). 

Pas pak sekondash filloni të ecni deri te pjesëmarrësit individualë dhe t'u 

bëni atyre pyetje, ose duartrokasni me zë të lartë, ose ndizni dritat,, bëni 
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zhurma kafshësh, etj. Provoni çdo gjë që mund t'i shpërqëndrojë ato. 

5. Kur pjesëmarrësit të arrijnë të numri "0", kërkojini që të 

ulen. Pyesni ata nëse e kanë të vështirë të qëndrojnë të fokusuar dhe të 

numërojnë. Pse? Cilat shpërqëndrime ishin më të vështira? (Për shembull, a 

po llogarisnin hapat e tyre, apo po ju dëgjonin ju kur thonit numra të 

rastësishëm?) 

6. Më pas, zgjidhni pesë vullnetarë për të ardhur para dhomës. 

Pastaj vendosni pjesëmarrësit e mbetur në grupe prej tre personash. 

7. Jepini secilit grup një gotë dhe vendosni një grumbull gurësh 

ose sende të tjera të vogla në tryezë / dysheme. 

8. Më pas, hiqni mënjanë pesë vullnetarët tuaj në mënyrë që të 

flisni fshehurazi me ta. Udhëzoni që pas fillimit të lojës, ata duhet të 

shpërndahen në grupe të ndryshme dhe të përpiqen të prishin lojërat e tyre. 

Ata mund të lëvizin gota, të lëvizin gurin, të marrin gurë nga gota, ose të 

provojnë mënyra të tjera për të shpërqëndruar anëtarët e grupit. Kujtojuni 

atyre se ajo është një lojë miqësore dhe së ata nuk duhet të hedhin gotën ose 

gurët. 

9. Informoni grupet se qëllimi i tyre është që të marrin të gjitha 

gurët në kupë brenda një minutë. Megjithatë, vetëm një person në një kohë 

mund të prekë një gur ose të vendosë një gur në kupë. Tregoni atyre se pesë 

vullnetarët gjithashtu do të marrin pjesë në një farë mënyre, por mos u 

tregoni atyre se ata do të ndërpresin lojërat. Le të fillojnë. 

10. Ndaloni lojën pas një minuti, dhe të gjetur nëse ndonjë nga 

grupet ishin në gjendje për të përfunduar detyrën. Ka shumë të ngjarë që 

askush nuk ishte në gjendje të përfundonte detyrën e tyre nëse vullnetarët 

tuaj bënë një punë të mirë për të prishur lojën. 

11. Tani lejo vullnetarët të bashkohen me grupet (duke i ndarë 

ata në mënyrë sa më të barabartë) dhe t'i njoftojnë ata që kanë një minutë 

për të përfunduar pikërisht detyrën e njëjtë. Këtë herë të gjitha grupet do të 

përfundojnë shpejt dhe lehtë pasi nuk ka shpërqëndrime. 

12. Pyesni pjesëmarrësit se si ndiheshin kur luajtën ndeshjen 

herën e dytë. Pse ishte kaq e lehtë këtë herë? Pastaj pyesni se si ndiheshin 

kur luajtën ndeshjen herën e parë? A ishin të frustruar? Hutuar? Zemëruar? 

Mërzitur? 

13. Pyesni pjesëmarrësit nëse ndonjëri prej tyre mund të 

mendojë për një kohë në jetën e tyre kur ata po përpiqeshin të mbaronin 

diçka, por vazhdonin të ndërpriteshin apo hutoheshin. Si ndjeheshin? A 

ishin më të mërzitur me personat / njerëzit e tjerë apo me veten e tyre? 

 

SUGJERIME PËR LEHTËSUESIN 
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Shpresojmë që disa pjesëmarrës mund të mendojnë për një histori, por ju duhet të jeni të 

përgatitur me një anecdote tuaj për të ilustruar pikëpamjen tuaj. Pasi ta ndani historinë 

tuaj, shpresojmë se të paktën një pjesëmarrës do të kontribuojë gjithashtu me një histori. 

 

 

MËSONI  

RRAHJE MENDIMESH NE GRUP (15 MINUTA) 

1. Kërkojuni pjesëmarrësve të ndryshëm që të japin ide se çfarë lloj 

shqetësimesh mund të hasin kur përpiqen të arrijnë një qëllim ose të marrin një 

vendim të shëndetshëm. Kujtojuni atyre se ju nuk jeni duke folur aq shumë për sfidat 

e mëdha, ose për gjërat që nuk mund t'i kontrollojnë. Ideja është të reflektojnë se si 

mund të bëjnë zgjedhje të mençura dhe të qëndrojnë të përqendruar. Këtu janë disa ide 

shembuj: 

• Të gjithë miqtë tuaj janë duke u martuar para mbarimit të shkollës. 

• Ju e gjeni dikë shumë tërheqës edhe pse keni planifikuar të prisni para se të 

bëni seks (abstinencë). 

• Ju e dini që ju duhet të shpenzoni para në shkollë, kontracepsion ose ushqim 

të shëndetshëm, por shihni gjëra të tjera që ju jeni tunduar për të blerë. 

• Ju ofrohet një punë diku që nuk duhet të punoni sepse ata nuk i respektojnë të 

drejtat, por ju doni ta merrni atë, sepse ata po ofrojnë para të mira. 

• Ju preferoni të kaloni kohë me një mik / të dashurin / të dashurin në vend që 

të shkoni në shkollë ose të punoni. 

2. Tani pyesni pjesëmarrësit: "Çfarë do të thotë të 'vendosni veten e parë'?" 

Pyeti ata se çfarë lloj veprash mund të merrnin ato do të përfshinte marrjen e 

vendimeve të shëndetshme personale që do të respektonin trupat e tyre, familjet e tyre 

dhe komunitetet e tyre dhe do të ndihmonin ato të jenë të suksesshme? 

3. Pjesëmarrësit duhet të ndjehen të lirë të dalin me ide, por t'i inkurajojnë edhe 

ata të mendojnë për atë që kanë mësuar në një, dy dhe tre. Si mund të 'jenë të mirë me 

veten'? 

4. Inkurajoni pjesëmarrësit të bëjnë gjithmonë disa pyetje para se të bëjnë 

zgjedhje të mëdha ose vendime në jetën e tyre personale. Kërkojuni atyre të përsërisin 

çdo pyetje me zë: 

• A përfitoj nga kjo? 

• A përfshin kjo respektimin e vetes dhe të tjerëve? 

• A do të dërgojë një mesazh të mirë për mua te të tjerët? 

• A është zgjedhje e shëndetshme? 
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• A duhet të bëj tani, apo është më mirë të presësh? 

5. Jepini secilit pjesëmarrës një fletë letre dhe lapsa. Lexoni përsëri pyetjet dhe 

kërkoni nga pjesëmarrësit t'i shkruajnë në letër. Informoni ata se duhet të fillojnë në 

krye të faqes, pasi do të shtojnë disa gjëra më shumë për këtë më vonë në këtë mësim. 

 

KOHA E JETËS  (30 MINUTA). 

1. Ndani pjesëmarrës në gjashtë grupe. Jepini secilit grup një fletë flipcarti dhe 

markera.  Cakto një temë të ndryshme për secilin grup dhe kërkoni nga ta të nxjerrin një 

imazh të thjeshtë që përfaqëson këtë temë. Temat janë: 

• Mbaron shkollën 

• Marrja e martesës 

• Të kesh fëmijë 

• Lëvizja (qoftë nga shtëpia familjare ose në një tjetër fshat / qytet / 

vend) 

• Fillimi për të fituar dhe për të kursyer para 

• Blerja e një shtëpie, toke ose blegtori 

2. Pasi grupet të kenë tërhequr imazhet, kërkojuni një vullnetari nga secili grup që të vijë 

para dhe të shpjegojë imazhin e grupit të tyre. Pastaj grumbulloni vizatimet dhe 

vendosni në mure ose tavolina të ndryshme rreth dhomës. Kujtoni pjesëmarrësit përsëri 

se çfarë janë të gjitha opsionet - ose 'momentet' - dhe ku ndodhen në dhomë. 

3. Jepini pjesëmarrësve disa minuta për të menduar se cila prej gjashtë 'pikave të shënuara' 

është qëllimi ose dëshira e tyre e ardhshme. Kërkojuni atyre të ngrihen dhe të ecin për 

atë 'shenjë'. Nxitini ata të mendojnë për vete dhe të zgjedhin shenjën që me të vërtetë 

paraqet hapin e ardhshëm në 'kohëzgjatjen e jetës'. 

4. Sapo të gjithë të ecin në shenjën e tyre të zgjedhur, u jepni atyre disa minuta për të folur 

me të tjerë që kanë bërë të njëjtën zgjedhje. Nëse dikush qëndron vetëm në një shenjë, 

duhet të jesh partneri i tyre për atë raund. 

5. Vazhdoni këtë proces deri sa të gjithë pjesëmarrësit ta kenë bërë atë deri në fund të 

afateve të tyre (nëse jeni duke përdorur të gjitha temat e përmendura, atëherë kjo do të 

jetë gjashtë herë). Afatet kohore mund të jenë në çdo mënyrë; Qëllimi kryesor i këtij 

aktiviteti është të inkurajojë pjesëmarrësit të reflektojnë në secilën prej këtyre hapave. 

Përsëri, me çdo kthesë, nxisni ata që të shkojnë në shenjë se ata vërtet dëshirojnë dhe jo 

vetëm aty ku do të shkojnë të tjerët. Disa pjesëmarrës mund të përfundojnë herët, pasi 

ata nuk mund të jenë të interesuar në atë që përfaqësojnë të gjitha imazhet - të jetë e 

sigurt për të përmendur këtë për pjesëmarrësit: se ata nuk duhet të zgjedhin të gjitha 

'piketa'. Në këtë rast, ata mund të flasin me të tjerë që kanë përfunduar edhe pse nuk janë 

të interesuar për disa nga hapat e paraqitur në vizatime. 

6. Kur të gjithë të kenë mbaruar, kërkoni që të gjithë pjesëmarrësit të kthehen në vendet e 

tyre dhe të kërkojnë që disa vullnetarë të ndajnë rendin e udhëtimit të tyre. Mundohuni 

t'u kërkoni pjesëmarrësve me zgjedhje të ndryshme për të ndarë udhëtimet e tyre. 

Kërkojuni pjesëmarrësve të tjerë që të ngrenë duart nëse udhëtimi i vullnetarit përputhet 

me të. 

7. Së fundmi, kërkoni nga pjesëmarrësit të gjejnë letrën e tyre me pesë pyetjet e 

mëparshme. Më poshtë pyetjeve, a duhet të shkruajnë afatet kohore që sapo kaluan. Për 

shembull: 

• Mbarimi i shkollës 
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• Marrja e martesës 

• Fillimi për të fituar para 

• Blerja e një shtëpie 

• lëvizin 

• Të kesh fëmijë 

2. U kërkoni atyre të reflektojnë mbi pyetjet dhe t'i përkujtojnë ata që, kur arrijnë në 

ndonjë prej pikave të tyre të pritshme, këto janë pyetje të rëndësishme për t'u kërkuar. 

Këshilloni pjesëmarrësit se ata ende kanë nevojë të lënë hapësirë në faqe për aktivitetin 

e ardhshëm. 

 

REFLEKTONI 

NJË LETËR PËR VETEN TIME NË TË ARDHMEN (25 MINUTA) 

1. Informoni pjesëmarrësit se tani do të shkruajnë një letër të shkurtër për veten e tyre të 

ardhshëm në të njëjtën fletë letre, nën dy pjesët e para që ata kanë mbushur. Tregoni 

atyre se duhet ta mbajnë këtë letër në portofolin, çantën ose një tjetër vend të sigurt në 

shtëpinë e tyre në mënyrë që ata të mund të kthehen në atë kur paraqitet me një 

zgjedhje të vështirë. Letra do të jetë e dobishme për t'i kujtuar ato për qëllimet dhe 

motivet e tyre. Le ta dinë që mund të jetë shumë e lehtë të motivohesh dhe të 

fokusohesh kur në një kurs së bashku, por kur të mbarojë dhe ata nuk mund t'i shohin 

këta njerëz të njëjtë, mund të jetë e lehtë të bëhemi të hutuar ose të mos bëjmë zgjedhje 

të shëndetshme. 

2. Jepini pjesëmarrësve 10-15 minuta për të shkruar letrat e tyre të shkurtra. Ata mund të 

zgjedhin formatin, por letra duhet të pasqyrojë veprimtarinë kohore nga më herët dhe 

duhet të adresojë qëllimet e tyre personale dhe arsyet për këto qëllime. Letra duhet të 

imagjinojë se çfarë lloj jete do të ishin të lumtur me 10 vjet nga tani. 

3. Nëse ka kohë, pyet pjesëmarrësit që të kthehen te partnerët e tyre dhe t'i lexojnë letrat e 

tyre njëri-tjetrit. Kjo mund të duket shumë personale, por kujtojuni atyre se ndarja me 

të tjerët është një mënyrë tjetër për të krijuar llogaridhënie dhe të përqendruar në 

qëllimet e tyre. Biseda me një partner mund t'u japë gjithashtu ide të tjera për atë që ata 

duan të përfshijnë në letrën e tyre. Nëse ka ende kohë, ata mund të bëjnë rishikime. 
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PLANET E MIA PËR TË ARDHMEN: PLANI VEPRIMIT 
 

REZULTATET E PRITSHME 

Pjesëmarrësit do të bëhen më të vetëdijshëm se çfarë është hapi i duhur i ardhshëm për ta në jetën e 

tyre financiare dhe profesionale. Ata do të krijojnë plane konkrete për arritjen e këtyre qëllimeve në 

të ardhmen e afërt. 

METODOLOGJIA 

● Filloni: Kuiz me Këmbët Tuaja 

● Mësoni: Planifikim me hapa verpuese   

● Reflektoni: Dhënia e Këshillave & Qarkulloni Topin 

 

FJALËT KYCE  

● Qëllimet 

● Rruga profesionale 

● Planifikim me hapa vepruese 

● Këshilla 

● Mentor  

● Trainim  

● Eksperiencë 

● Profesionalizëm 

 

 

KOHËZGJATJA 

115 minuta 

 

    OBJEKTIVAT E MODULIT 

• Përcaktojnë hapat që do tëbjën për të patur një të ardhme sa më të 

mirë. – të vazhdojnë studimet e mëtejshme, të investojnë në jetën e tyre 

profesionale dhe financiare.. 

• Të vendosin e qëllime më të mira dhe vendosin hapa të arritshëm. 

• Të jenë të të sigurtë për të ardhmen e tyre. 

 

MATERIALET E NEVOJSHME   

• Disa kopje të secilës nga shkrimet e mëposhtme të shkruara në kartela të 

 
 
 

  SESIONI NJWZETW E KATWR: 
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mëdha (rreth gjysma e një A4): Profesionalizoni një biznes; Filloni një biznes; 

Bëni një Kurs Trajnimi / Merrni Përvoja; dhe Gjeni një Mentor. 

• Letër dhe lapsa 

• Shembull i përgatitur i Planit të Veprimit në tabelë. 

• Tre fletë letre, secila prej të cilave shfaqet një nga tre skenarët e përfshirë në 

skenarët e Reflektit dhe ushtrimet e këshillimit. 

• Top ose diçka tjetër për të hedhur rreth 

•  

SHËNIMET PËRGATITORE  
•  “Ky mësim është vazhdimësi e Sesionit 18: E ardhmja Juaj. Gjithashtu u 

ofron pjesëmarrësve një mundësi për të identifikuar hapat e tjerë konkret pas 

hedhjes së propozimeve të tyre në Sesionin 22: Hedhja e Idesë. Pjesëmarrësit do 

të përdorin atë që kanë mësuar për qëllimet SMART dhe reflektojnë më tej mbi 

nevojat e tyre në lidhje me trajnimin shtesë, arsimin e vazhdueshëm ose 

mentorimin. Sigurohuni që të përgatisni kartat paraprakisht për aktivitetin e 

Fillimit, skenarët për aktivitetin Reflektoni. 

• Meqë ka shumë shembuj të dhënë gjatë gjithë këtij mësimi, sigurohuni që të 

kontekstualizoni ato për grupin tuaj sipas nevojës. 

 

FILLONI 

KUIZ MË KËMBËT TUAJA– GJEJ HAPAT E MI TË ARDHSHËM (25 MINUTA) 

1. Në këtë ushtrim, pjesëmarrësit do të kuptojnë se cili objektiv 

profesional është synimi i tyre i menjëhershëm në këtë kohë. 

2. Pastroni dhomën duke shtyrë çdo gjë në muret anësore. Lini 

një mur të lirë dhe mesin e klasës bosh. Kërkojuni të gjithë 

pjesëmarrësve të qëndrojnë tek nje faqe muri, përballë dhomës. 

3. Bëni disa kopje të secilës prej kartave tuaja që të jeni gati 

për të filluar (Profesionalizoni një Biznes, Filloni Biznesin, Bëni një 

Kurs Trajnimi / Merrni Përvoja, Gjeni një Mentor). 

4. Shpjegoni se do të lexoni disa deklarata në disa raunde. Në 

çdo raund, nëse përgjigja e një pjesëmarrësi për një deklaratë është 'po', 

ata duhet të bëjnë një hap përpara. Nëse përgjigjja e tyre ndaj deklaratës 

është 'jo', ata duhet të kthehen në pikën e fillimit, afër murit dhe të 

presin deri në raundin e ardhshëm (jo vetëm deklaratën tjetër!) para se 

të fillojnë të lëvizin përsëri. 

5. Shpjegoni se ky nuk është një konkurs, por një kuiz personal 

për të gjetur se ku duhet të përqendrohen pjesëmarrësit për të arritur 

qëllimin e tyre  profesional. Nëse i përgjigjen 'jo' një pyetjeje, kjo nuk 

do të thotë që ata kanë humbur. Ata thjesht duhet të presin për raundin 

tjetër. Nëse ata janë tek muri dhe përgjigja e tyre është 'jo', thjesht duhet 

të rrinë në këmbë në mur. 

6. Tregoni pjesëmarrësve se është shumë e rëndësishme për ata 
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që të përgjigjen me ndershmëri, në mënyrë që ata të japin përgjigjen e 

duhur dhe të bëhen pjesë e grupit të duhur. 

7. Përdorni skenaret dhe udhëzimet e mëposhtme. Inkurajoni 

pjesëmarrësit që të marrin vendimet e tyre shpejt. Ka shumë deklarata 

dhe ju doni të realizoni këtë aktivitet pa marrë shumë kohë. 

 

        ROUNDI 1  

Pohimi 1: A keni aktualisht të ardhura ose kursime (përmes një biznesi, një punë ose 

nga familje)? 

Pohimi 2: A keni aktualisht një biznes? 

Pohimi 3: A ju pëlqen ky biznes dhe a doni të vazhdoni ta bëni këtë punë? 

Pohimi 4: A keni ide se si të rritni suksesin dhe fitimet e këtij biznesi?   

 

Tani shpërndani një kartë 'Profesionalizoni një biznes' kujtdo që i është përgjigjur 'po' 

të katër prej këtyre deklaratave dhe ka bërë katër hapa në të gjithë dhomën. Vendosi 

ata si një grup në një cep. Ata duhet të shikojnë dhe të dëgjojnë ndërsa vazhdoni lojën 

me pjesëmarrësit e mbetur. 

 

ROUNDI 2  

Pohimi 5: A doni të filloni një biznes të ri? 

Pohimi 6: A ndjeheni të sigurt për fillimin e këtij biznesi? 

Pohimi 7: A keni aktualisht para, ose a e dini se ku do të merrni paratë për të filluar 

biznesin, ose a e dini se ku mund të shkoni për të kërkuar një kredi? 

 

Shpërndanii një kartë “filloni një Biznes” për këdo që iu përgjigj 'po' të gjitha këtyre 

deklaratave/pohimeve dhe ka bërë tre hapa në të gjithë dhomën. Vendosi ato si një 

grup në një kend tjetër të dhomës.   

 

ROUNDI 3  

Pohimi 8: A doni të filloni një biznes të ri? 

Pohimi 9: A dëshironi më shumë informacion mbi fillimin e biznesit apo të mësoni se 

si të merrni para për ta filluar? 

 

Shpërndanii një kartë "Bëni një Kurs Trajnimi / Merrni Përvoja" kujtdo që i është 

përgjigjur "po" këtyre dy pyetjeve dhe i vendosini në një kënd tjetër të dhomës.   

 

ROUNDI 4 

Pohimi 10: A do të doni të gjeni një punë apo të ndryshonit punë brenda një viti nga 

tani? 

Pohimi 11: A do të keni marrë/përfunduar arsimin e duhur për të marrë llojin e punës 

që dëshironi? 

Pohimi 12: A jeni të gatshëm për të përmirësuar kualifikimet tuaja duke bërë një punë 

si vullnetar apo duke bërë një internship?   
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Pjesëmarrësit të cilët u përgjigjën 'po' të të trejave pohimeve/deklaratave duhet të 

marrin edhe një kartë 'Bëni një kurs trajnimi / Merrni përvojë'. Vendosi ata në të 

njëjtën kënd me pjesëmarrësit nga raundi i tretë. 

 

ROUNDI 5  

Pohimi 13: A keni mbaruar ose dëshironi të përfundoni arsimin tuaj? 

Pohimi 14: A dëshironi të merrni ndihmë, këshilla dhe mbështetje nga dikush që ju besoni / 

dikush që ka shumë përvojë në zgjedhjen e hapit tuaj të ardhshëm profesional? 

 

Shpërndani një kartë "Gjej një Mentor" kujtdo që i është përgjigjur "po" njërit prej dy 

pohimeve/deklaratave të mësipërme. Me fjalë të tjera, nëse ata janë përgjigjur 'po' për një ose 

të dyja këto dy deklarata duhet të marrin një kartë. Vendosi këta pjesëmarrës në këndin e 

katërt të dhomës. 

 

1. Në këtë pikë, nuk duhet të ketë asnjë pjesëmarrës që ka mbetur pa një kartë ose grup, 

por nëse ka, bisedoni me ta shkurtimisht për të gjetur se në çfarë grupi do të donin të 

vendoseshin. 

2. Tani që të gjithë pjesëmarrësit janë duke qëndruar në grupet e tyre, ata duhet të 

kalojnë pesë minuta duke folur me njëri-tjetrin për qëllimet e tyre profesionale. Çfarë 

duan të bëjnë? Pse? 

3. Nëse ndonjë pjesëmarrës është rastësisht vetëm në këndin e tij/saj, ju duhet të jeni 

partneri i tyre. 

 

MËSONI 

PLANIFIKIM ME HAPA VEPRUES (60 MINUTA) 

1. kërkojini pjesëmarrësve të kthehen në vendet e tyre. 

2. Pjesëmarrësit tashmë kanë qëllimet e tyre, të cilat janë të shkruara në kartat që ata 

kanë marrë gjatë aktivitetit Fillestar. Informoni se ata do të bëjnë një Plan Veprimi të 

shkurtër në anën e pasme të këtyre kartave (faqen bosh). Shpjegoni se Plani i tyre i 

Veprimit do të japë detaje se si mund të arrijnë qëllimin e tyre. Plani duhet të jetë i 

shkurtër, i thjeshtë dhe praktik. 

3. Shpjegoni se në anën e pasme të kartës, ata duhet të shkruajnë tre hapat e ardhshëm që 

do të ndërmarrin për të arritur qëllimin e tyre. Çdo hap duhet të jetë një deklaratë e 

shkurtër. Ata gjithashtu duhet të shkruajnë kur planifikojnë të bëjnë këtë hap. Nëse 

karta që ka i kërkon atyre të kursejnë para, duhet të tregojnë se sa para duhet të 

kursejnë ose buxhetojnë. 

4. Ky është një aktivitet individual. Jepini pjesëmarrësve 20 deri 25 minuta për të punuar 

në Planet e tyre të Veprimit. Nxitini ata të mendojnë në mnëyrë realiste se për çfarë 

lloj burimesh financiare mund të kenë nevojë, nëse kanë, dhe të mendojnë në mënyrë 

strategjike se kush mund t'i ndihmojë ata. Tregoni atyre shembullin e tabelës (më 

poshtë) nëse është e nevojshme. Ju mund ta modifikoni këtë tabelë sipas kontekstit të 

grupit tuaj nëse është e nevojshme: 

 

KARTAT E PLANIT TË VEPRIMIT  

Qëllimi: Bëni një kurs trajnimi/ merrni eksperiencë (faqa e parë e kartës)  
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Plani Veprimit  (pjesa mbrapme e kartave)   

 

AKTIVITETET’HAPAT 

QË DO TË 

NDERMERREN 

KOHA QË NEVOJITET  PARATË QË 

NEVOJITEN 

1. Studim/hulumtim 

dhe bërja e një liste të 

kompanive apo 

organizatave ku dua të 

gjej një vend stazhi apo 

si vullnetar.  

Të plotësohet 

brenda një muaji  

 

  (shuma e 

parave) për transport 

tek një vend me 

kompjuter dhe vizitë 

në një qendër që mund 

të më ndihmojë me 

informacion.  

2. Shkruaj një letër 

prezantimi ose 

përgatit një 

prezantim vrbal (me 

gojë) për të 

prezantuar veten.   

 

Te plotësohet 

brenda dy 

muajve 

 

  (shuma e parave) 

për transport dhe kompjuter 

3. Kontakto të gjitha 

kompanitë/organizat

at në listë nëpërmjet 

emailit ose 

nëpërmjet letrave 

ose nëpërmjet 

telefonatave dhe 

prezanto veten.  

 

Të plotësohet 

brenda tre muajve 

 

  (shuma e 

parave) për transport 

për të derguar 

email/postuar 

letra/bërë telefonata   

 

 

5. Vështroni se si pjesëmarrësit po punojnë me Planet e tyre të Veprimit për t'u dhënë 

atyre udhëzime. Sigurohuni që çdo veprim është i qartë, i arritshëm, dhe specifik për 

arritjen e qëllimit të tyre. 

6. Pjesëmarrësit duhet ta njohin njëri-tjetrin mjaft mirë deri tani. Mblidhni të gjitha 

kartat dhe pastaj shpërndani ato në mënyrë të rastësishme. Kërkojuni pjesëmarrësve 

të ju tregojnë nëse kanë marrë kartën e tyre. Sapo të gjithë pjesëmarrësit të kenë një 

Plan Veprimi që nuk është i tyre, bëni një nga aktivitetet e mëposhtme në varësi të 

madhësisë së grupit: 

• Për grupe më të vogla: Kërkojuni pjesëmarrësve të ngrihen një e nga një dhe secili të 

lexojë me zë një nga aktivitetet e planit të veprimit. Më pas ata duhet të mendojnë 

se kujt i përket karta. Jepini atyre një ose dy mundësi që të gjëjnë personin që e ka 

shkruar. Në rast se ata nuk e gjejnë, atëherë kërkoni personit që i përket karta, të 

identifikojë veten duke u ngritur. Personi që ngrihet, duhet të lexojë nga karta që po 

mban në dorë. Aktiviteti vazhdon kështu. Pas gjetjes së secilit person, ata marrin 

përsëri kartën e tyre. 

• Për grupe më të mëdha, kërkoni nga pjesëmarrësit të lexojnë kartën që u është dhënë. 

Pas pak minutash, të gjithë duhet të ngrihen dhe të marin një minutë për të gjetur 

pronarin e kësaj karte. Më pas ata duhet të mendojnë se kush mund ta ketë shkruar 

atë, dhe pastaj të shkojnë nëpër dhomë duke i pyetur njerëzit nëse ai/ajo është 



 

178 
 

pronari I kartës.   

7. Kur aktiviteti të ketë mbaruar, vendosni pjesëmarrësit në çifte të rastësishme. 

Kërkojuni atyre të ndajnë planet e tyre të veprimit me partnerët e tyre. 

8. Gjatë fazës së shkrimit ashtu si edhe gjatë kësaj faze, sigurohuni që të keni parë me 

kujdes kartelat e pjesëmarrësve. Zgjidhni disa pjesëmarrës që kanë shkruar Plane 

Veprimi jashtëzakonisht të mira dhe kërkojini atyre që ti ndajnë planet e tyre me të 

gjithë grupin. 

9. Përsëri, kujtoni pjesëmarrësit se Planet e tyre të Veprimit janë diçka që duhet të 

mbajnë, përdorin dhe përditësojnë ndërsa punojnë në drejtim të qëllimeve të tyre. 

 

REFLEKTONI 

SKENARET DHE KËSHILLAT (20 MINUTA) 

1. Vendosni pjesëmarrësit në tri grupe. 

2. Jepini secilit grup një prej tre skenarëve më poshtë në mënyrë që të gjithë të kenë nga një për 

të punuar: 

 

SKENARI 1  

Jetmiri po përfundon shkollën këtë muaj. Ai ka një sasi shumë të vogël të kursimeve nga 

puna që bëri duke ndihmuar familjen me shitjen e perimeve. Ai jeton në një zonë rurale, 

por kushëriri i tij jeton në një qytetet afër cili ka shprehur se në qytet ka më shumë mundësi 

punësimi. Jetmiri po kërkon një mundësi për të fituar para dhe për të kyrsyer për familjen 

që ai do të krijojë në të ardhmen. Aktualisht ai jeton me prindërit dhe I pëlqen të jetojë në 

fshatin e tij. Ai gjithashtu ka jë të dashur. Jepini Jetmirit disa këshilla. 

 

SKENARI 2  

Marina sheh vajzat dhe grate që martohen dhe bëjnë fëmijë në një moshë shumë të re. Por 

ajo gjithashtu sheh vajza dhe gra që mbarojnë shkollën dhe drejtojnë një biznes të vogël. 

Ka edhe disa vajza nga shkolla që punojnë në një fabrikë sapuni, por shpesh dëmtohen ose 

punojnë gjithë natën. Megjithatë, Marina e di se ata fitojnë mjaftueshëm para dhe njëria 

prej tyre e ka pyetur nëse dëshiron të punojë edhe ajo në fabrikë. Marina është me të vërtetë 

e pasigurtë në lidhje me atë që duhet të bëjë. Ajo nuk e pëlqen shumë shkollën, por duhet të 

bëjë dhe dy vjet të tjera. Ajo është shumë e mire në bërjen e sapunit, dhe i pëlqen ideja që 

të fitojë paratë e saj. Jepini Marinës disa këshilla. 

 

SKENARI 3 

Lida është e martuar. Ajo nuk e ka mbaruar shkollën por ajo ka hapur një biznes të vogël që 

riparon veshjet. Bashkëshorti i saj me të vërtetë dëshiron të ketë fëmijë, por ajo ende nuk 

është e sigurt. Lida do të donte të kursente më shumë para si fillim por nuk e di si ta rrisë 

më shumë biznesin e saj. Gjithashtu, ajo nuk ka ku të pyesë apo të kërkojë ndihmë në lidhje 

me këtë gjë. Jepini Lidës disa këshilla. 

 

 

3. Jepini secilit grup një copë letër dhe laps. Një person në grup duhet të jetë shkrimtari/a. Jepini 

grupeve 10 minuta për të shkruar të paktën tre këshilla që do t'i jepnin personit në skenarin e 

tyre. Këshilla duhet të formulohet nga gjërat që keni mësuar dhe që do ta ndihmonin personin 

në skenar të ketë sukses. 

4. Kërkoni disa vullnetarë nga secili grup - një për secilën këshilla që kanë formuluar – që të 

vendosen para grupit. Lexoni skenarin, pastaj lejo vullnetarët nga secili grup të lexojnë ose të 

thonë këshilla e tyre (një vullnetar për këshilla). Bëjeni këtë deri sa të gjitha grupet të kenë 
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prezantuar. 

5. Nëse ka kohë, jepni komente mbi këshillat e dhëna nga pjesëmarrësit. Theksoni idetë e 

mëdha që nxorrën, si dhe çdo gjë që mund të kenë harruar. 

 

 

 

 

LOJA MBYLLËSE (10 MINUTA) 

 

 

1. Urojini pjesmarrësit për përfundimin e kërij kursi! 

2. Kërkojuni që të vijnë duke formuar një rreth dhe ta hedhin topin rreth e rrotull. Për cdo kapje, 

ata duhet të ndajnë përgjigjet e tyre për pyetjet e mëposhtme:  

• Kush është gjëja më e rëndësishme që keni mësuar? 

• Cfarë do të mbani mënd më shumë nga ky program pas pesë vjetësh? 

3. Sigurohuni që të gjithë pjesmarrësit të kenë mundësi të përgjigjen. Pasi të jenë përgjigjur të 

gjithë, duartroksini për ta dhe thuajini se sa krenarë jeni pë rata.  

4. Falenderojini pjesmarrësit për përfshirjen e tyre në program. Thuajini se keni parë që ata janë 

rritur shumë nga sesioni I parë deri tek I fundit. 

5. Urojini të gjithë për punën e tyre dhe inkurajoni ata që të qëndrojnë të fokusuarnë ëndrrat e 

tyre.  
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