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Mësimi 3.1

MISIONI I REDUKTIMIT
ARMA SEKRETE: 
EFIÇENCA E ENERGJISË
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Gjatë 200 viteve të fundit, pasja e energjisë 
lehtësisht të përdorshme dhe me kosto të 
ulët ka përmirësuar jetën tonë. 
Kjo u bë e mundur falë lëndëve djegëse fosile 
dhe teknologjive që lejuan shfrytëzimin e 
tyre të plotë: makinat me avull, motorët me 
djegie të brendshme, impiantet e gjenerimit 
termoelektrik, proceset industriale për 
prodhimin e çimentos, qelqit dhe çelikut.

ENERGJIA

Energjia: forcë
dhe problem
Megjithatë, përdorimi i lëndëve djegëse fosile 
ka gjeneruar ndikime mjedisore që janë bërë 
të paqëndrueshme me kalimin e kohës. 
Përdorimet e energjisë janë përgjegjëse për 
më shumë se 70% të emetimeve globale të 
gazrave serrë. 
Përveçse ndikimeve tek klima, shtohen edhe 
ndikimet në cilësinë e ajrit dhe shëndetin 
tonë.
Prandaj është e nevojshme dhe urgjente 
të ndryshojmë plotësisht modelin tonë të 
energjisë, duke pakësuar konsumin dhe 
prodhimin vetëm nga burime me ndikim të 
ulët mjedisor dhe zero shkarkime neto.

Nëse qëllimi është që rritja mesatare e 
temperaturës globale të mbahet “shumë 
më poshtë se 2°C krahasuar me nivelet 
para-industriale”, atëherë detyrimisht duhet 
të përgjysmojmë emetimet globale çdo 
dhjetë vjet, në mënyrë që deri në vitin 2050 
të jenë një e teta ose më pak se aktualisht 
dhe ato që mbeten të jenë plotësisht të 
përthithshme me anë të proceseve natyrore 
(për shembull rritja e pyjeve ose përthithja 
nga oqeanet).  



Për çfarë bëhet 
fjalë kur flasim
për energjinë?
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Kur flasim për konsumin e energjisë iu 
referohemi të paktën tre sektorëve:

Përdorimet e drejtpërdrejta termike

Përdorimet elektrike

Transporti

Nga vjen energjia e 
përdorur në të gjithë 
botën?

 79.9%

 2.9%

11%

 6.9%

79.9% burime fosile

6.9% biomasë tradicionale

11% burime të rinovueshme moderne

2.2% bërthamore
Burimi: Të dhëna të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë për vitin 2018
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Por çfarë janë 
burimet e 
rinovueshme?
Burimet e rinovueshme të energjisë janë 
të gjitha ato burime që mund të përdoren 
pa u shteruar. Ato bazohen drejtpërdrejt 
ose tërthorazi në energjinë që vjen nga 
Dielli, përveç energjisë gjeotermale.

 Energjia
hidroelektrike

 Energjia
e erës

Energjia
fotovoltaike

Energjisë
gjeotermale

 Energjia nga
biomasa

Energjia e rinovueshme nuk është gjithmonë e qëndrueshme, në kuptimin që mund të 
gjenerojë ndikime shumë domethënëse në mjedis, për shembull për shkak të madhësisë së 
impianteve të nevojshme për ta prodhuar atë.
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Burimet:

ENEA (2020), # Shkolla në Klasën A - Udhëzime për 
përdorimin;

ENEA (2016), Udhëzuesi për efiçencën e energjisë në 
ndërtesat e shkollave;

GSE (2020), Monitorimi Kombëtar - Objektivi i 
Përgjithshëm;

LGH (2015), Shkolla në faturë;

Bota jonë e shprehur në të dhëna (2020), Emetimet 
sipas sektorit

REN21 (2021), Raporti i Gjendjes Globale 2020 për 
Burimet e Rinovueshme;

Vohra, K. et al., (2021), Vdekshmëria globale nga 
ndotja e grimcave të imëta të jashtme të gjeneruara 
nga djegia e lëndëve djegëse fosile: Rezultatet nga 
GEOS-Chem, Kërkimi Mjedisor, Vëllimi 195, Neni 
110754;
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VEPRIMTARI PRAKTIKE

MISIONI: ULJA E NDIKIMIT
ARMA SEKRETE: KURSIMI I ENERGJISË

Si ulet ndikimi i shkollave në fushën e energjisë? 
“Agjentët 0 shkarkime” mund të vendosin të 
specializohen në leximin e matësve të energjisë 
dhe bëhen “rojtarë të vërtetë të dritës” në luftën 
kundër shpërdorimit të energjisë.
Këshillohet që ky mision i zvogëlimit të ndikimit të 
ndërmerret në fillim të vitit shkollor, në mënyrë që 
pasi të nisë të zbatohet, të bëhet një praktikë që do 
të konsolidohet me kalimin e kohës.

ROJTARËT E DRITËS

Misioni përfshin gjashtë faza:

1 ANALIZA E SISTEMIT
ELEKTRIK TË SHKOLLËS
Për të marrë një pasqyrë të situatës fillestare, 
duhet të analizohen praktikat e miratuara për 
menaxhimin e energjisë elektrike në shkollë. 
“Agjentët 0 shkarkime”, të drejtuar nga një mësues 
udhëheqës, kryejnë vëzhgime brenda shkollës për 
të zbuluar sjelljen e komunitetit të shkollës dhe për 
të nxjerrë në dritë çdo problem.
Elementet që do të regjistrohen gjatë vëzhgimit 
kanë të bëjnë me:

Stilet e konsumit të 
energjisë elektrike:

A ka situata kur shpërdorohet energjia? Për 
shembull, dritat ndizen në klasa ku nuk ka 
njeri ose ku drita natyrale që hyn nga dritaret 
është e mjaftueshme; kompjuterët e labo-
ratorëve janë të ndezur (standby), makina 
fotokopjuese rri ndezur edhe kur nuk për-
doret, dritat e palestrës rrinë vazhdimisht të 
ndezura...

 A ka praktika të mira që zbatohen?
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Burimet e konsumit 
të energjisë elektrike:

 A ka praktika të mira që zbatohen?

A është e mundur të fiket ose të ndizet vetëm një rresht dritash në klasa?

 A ka praktika të mira që zbatohen?

A është e mundur të fiket ose të ndizet vetëm një rresht dritash në klasa?

Burimet e konsumit 
të energjisë elektrike:

Çfarë llambash janë vendosur?

A është e mundur të fiket ose të ndizet vetëm një rresht dritash në klasa?

Si janë dritat e palestrës?

A ka çelësa që, pas njëfarë kohe i fikin automatikisht dritat?

Pajisjet elektrike të 
pranishme:

Sa kompjuterë ka?
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Burimet e konsumit 
të energjisë elektrike:

A ka çelësa që nuk bëjnë dallimin e ndezjes së dritave në klasa?

A ka dërrasa që reflektojnë dritën natyrale duke ulur dukshmërinë e asaj 
që është shkruar, grila të prishura, drita të korridoreve që kontrollohen 
nga një çelës i vetëm?

Për të ndihmuar agjentët në kryerjen e inspektimit, mund të bëhet një listë kontrolli.
Gjatë inspektimit, mund të kryhen edhe matje më të veçanta, si zbulimi i ndriçimit të mjediseve ose 
intensiteti i dritës natyrore brenda dhomave. Agjentët mund t’i kryejnë këto matje me instrumente të 
përshtatshme: fluksometër, që zbulon ndriçimin e një mjedisi duke e shprehur atë në fluks (një njësi 
matje që përfaqëson fluksin e ndriçimit për njësi sipërfaqeje) ose matës i ekspozimit, që kap ndriçimin e 
një sipërfaqeje ose të një objekti dhe jo të mjedisit.
Gjithashtu ka edhe aplikacione për telefonat e zgjuar që janë madje edhe falas, të cilët falë sensorit të 
ndriçimit në pajisje kapin nivelet e ndriçimit të ambientit.
Një matje e këtij lloji mund të jetë e dobishme për të vlerësuar nëse nivelet e dritës natyrore janë të 
mjaftueshme për kryerjen e e veprimtrive duke krahasuar vlerat e matura me pragjet e referencës si ato 
më poshtë:

LOKALE NDRIÇIMI IDEAL

Klasat ose zyrat (plani i punës) 300-500 lux

50-150 lux

150-300 lux

Mjediset  e kalimit

Banjat dhe mjediset jo të punës
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2 VËZHGIMI I KONSUMIT TË   
ENERGJISË ELEKTRIKE
Energjia elektrike e konsumuar në një ndërtesë 
matet me një matës të vendosur në pikën ku 
energjia hyn në ndërtesë, para shpërndarjes së 
saj në të gjitha mjediset. Aktualisht, matësit më të 
zakonshëm janë ata elektronikë, me një ekran ku 
mund të lexohet lehtësisht konsumi. 

Këta matës janë të përshtatshëm për të 
zëvendësuar matësit elektromekanikë që tregonin 
konsumin në një cilindër me shifra rrotulluese 
dhe për këtë arsye duhej që një teknik të dilte në 
mënyrë periodike për të bërë leximin.

Matësit modernë janë dy lloje:

Matësi elektronik me
monofazë: i cili
identifikohet nga simboli i 
“monofazës”. Matësit e këtij 
lloji janë instaluar aty ku 
kërkesa për energji elektrike 
është mjaft e kufizuar dhe e 
ngjashme me atë shtëpiak.

 Matësi elektronik trefazor :  
qënjihet nga simboli i
“trefazorit” i vendosur në kutinë 
e matësit. Matësit e këtij lloji 
janëinstaluar aty ku kërkesa 
për energji elektrike është më e 
lartë se kërkesa shtëpiake.

Energjia mund të shprehet në njësi të ndryshme 
të matjes, por në përgjithësi energjia elektrike e 
konsumuar në një ndërtesë raportohet në kwh 
(kilovat orë).
Një nga karakteristikat e matësve elektronikë 
është aftësia për të dalluar konsumin e energjisë 
elektrike të bërë gjatë orëve “të pikut” (domethënë 
në ato orë që kërkesa për energji është më e 
madhe, dhe për këtë arsye energjia e furnizuar 
është më e shtrenjtë) nga ato të bëra gjatë orëve 
“normale”. Zakonisht dallohen tre fasha oraresh 
(F1, F2 dhe F3), siç tregohet në tabelë:

F1 është fasha me çmim të plotë (nga e hëna 
në të premte nga ora 8 deri në 19)

F2 dhe F3 kanë kosto më të ulët (rreth 15-20% 
krahasuar me fashën e pikut).

Megjithatë, çmimet mund të jenë të ndryshme nga 
rasti në rast, sipas kontratës së përcaktuar me 
operatorin tuaj.
Matësit regjistrojnë konsumin për çdo fashë 
orare, kështu që në ekran do të lexoni tre të dhëna 
numerike që përkojnë me tre grupet e konsumit.

E HËNË-
E PREMTE E SHTUNË

E DIEL DITËT
E FESTAVE

0.00 - 7.00

7.00 - 8.00

8.00 - 19.00

19.00 - 23.00

23.00 - 0.00

F3 F3 F3

F2 F2 F3

F1 F2 F3

F2 F2 F3

F3 F3 F3
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Falë një butoni leximi që zakonisht gjendet në 
të djathtë të ekranit, matësi na jep një seri të 
dhënash. Në veçanti, tek matësi monofazë, 
shfaqen:

Numri i klientit që identifikon përdoruesin;

Intervali kohor aktual (F1, F2, F3);

Fuqia e çastit në kohën e leximit, e shprehur në kw

Fjalët “lexim-fuqi” që tregojnë fillimin e informacionit mbi fuqinë dhe energjinë e regjistruar;

Intervali kohor aktual (F1, F2, F3);

Leximet e energjisë aktive për çdo fashë orare (A1, A2, A3) të shprehura në kwh, në 
lidhje me periudhën aktuale të faturimit;

Fuqia maksimale në çdo fashë orare gjatë periudhës aktuale;

Intervali kohor aktual (F1, F2, F3);

Fuqia e çastit në kohën e leximit, e shprehur në kw

Leximet aktive të energjisë për fashë orare, brenda periudhës së mëparshme të faturimit;

Data dhe ora.

Matësi mund të instalohet si në rrugë ashtu 
edhe brenda ndërtesës, në varësi të kësaj dhe 
në varësi të moshës së agjentëve, mësuesi 
udhëheqës vendos si do të vazhdohet me 
kontrollet e konsumit. Matjet mund të bëhen 
në bazë ditore ose javore. Këshillohet kryerja e 
leximeve çdo ditë për të theksuar më mirë prirjen 
e konsumit të energjisë elektrike dhe për t’i lidhur 
me veprimtarinë individuale të kryera në shkollë, si 
dhe me mbulimin me re të ditës.

Meqenëse vlerat e paraqitura në ekranin e matësit tregojnë 
energjinë elektrike të konsumuar që nga instalimi i matësit, 
për të ditur konsumin elektrik të një periudhe të caktuar 
kohore është e nevojshme të llogaritet diferenca mes dy 
leximeve, atij në fund dhe atij në fillim të periudhës së marrë 
në shqyrtim. Për të regjistruar të gjitha leximet, “Agjentët 
0 shkarkime” mund të regjistrojnë të dhënat e konsumit në 
një tabelë e cila i ndihmon të paraqesin grafikisht evoluimin 
e konsumit me kalimin e kohës. Duke vendosur tabelën 
në një pikë strategjike dhe qartësisht të dukshme, leximi 
i të dhënave mund të ndahet me të gjithë të tjerët brenda 
shkollës.
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3 MARRJA PARASYSH E 
DITËVE ME RE
Nëse dita është me re, kjo gjë ul sasinë e dritës 
natyrore dhe, rrjedhimisht, rrit nevojën për ndriçim 
elektrik brenda ndërtesave. Intensiteti i dritës 
natyrore është, në fakt, më i madh kur qielli është i 
qartë dhe më i vogël kur qielli është i mbuluar me 
re. Ky parametër ndryshon gjithashtu në varësi të 
stinës: arrin maksimumin në solsticin e verës dhe 
minimumin në solsticin e dimrit.

Duke pasur parasysh këtë lidhje të rëndësishme, 
është thelbësore që në matjet e konsumit të 
energjisë elektrike të regjistrohen edhe kushtet 
meteorologjike të ditës, për shembull duke 
përdorur kategoritë: ditë e qetë, pjesërisht e turbullt 
ose ditë e mbuluar me re.

4 ORGANIZIMI DHE FILLIMI I 
FAZËS SË KURSIMIT TË
ENERGJISË
Pasi të kenë studiuar me kujdes situatën fillestare 
të shkollës dhe pasi të jenë njohur me mjetet e 
leximit dhe regjistrimit të konsumit, agjentët janë 
gati të nisin misionin e uljes së ndikimit të shkollës.
Para së gjithash, në këtë fazë është mirë të 
krijohen rregullore dhe protokolle për menaxhimin 
e dritës dhe të pajisjeve elektrike, në mënyrë 
që të shmangen situatat e harxhimit. Është e 
rëndësishme që rregullat të ndahen me të gjithë 
komunitetin e shkollës, sepse vetëm falë veprimit 
të të gjithëve (nxënësve, mësuesve, stafit jo 
akademik) “agjentët 0 shkarkime” mund të kryejnë 
me sukses misionin e tyre.

Ndizni dritat ose pajisjet elektrike vetëm kur
është e nevojshme.
Fikni dritat kur dilni nga klasa ose dhomë tjetër.

Fikni pajisjet elektrike që nuk përdoren dhe
mos i lini në standby.
Këshillohet përdorimi i dritës natyrale, aty
ku është e mundur.

Ndizni dritat ose pajisjet elektrike vetëm kur 
është e nevojshme.
Fikni dritat kur dilni nga klasa ose dhomë tjetër.

Fikni pajisjet elektrike që nuk përdoren dhe mos i 
lini në standby.

Këshillohet përdorimi i dritës natyrale, aty ku 
është e mundur.

Mbikëqyrni nëse nxënësit respektojnë rregullat.

Para fillimit dhe në fund të mësimeve ndizni 
vetëm dritat e nevojshme për të punuar.

Rregulloni ndezjen dhe fikjen e dritave në 
korridore.

Kontrolloni, në fund të mësimit, nëse dritat në 
klasa janë të fikura.

 PËR NXËNËSIT

 PËR MËSUESIT

PËR PERSONELIN JO AKADEMIK
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Pasi të jetë miratuar rregullorja e shkollës për 
kursimin e energjisë, “agjentët 0 shkarkime” janë 
gati të bëhen zyrtarisht “rojtarë të dritës”. Çfarë 
do të thotë kjo? “Rojtarët e dritës” janë njerëz 
që luajnë rolin e kontrollorëve të zbatimit të 
rregullores për kursimin e energjisë. Ata 
kanë për detyrë të mbikëqyrin ndezjen dhe fikjen 
e dritës dhe të pajisjeve të tjera elektrike dhe të 
kontrollojnë raportin mes dritës natyrale
dhe asaj artificiale. Çdo klasë ose zonë e shkollës 
(korridor, palestër, laborator, klasa) do të ketë një 
rojtar të dritës.

Në këtë fazë, matjet e konsumit të energjisë 
elektrike duhet sigurisht të vazhdojnë, në mënyrë 
që të maten dallimet me situatën fillestare të 
shkollës dhe të regjistrohen sukseset e arritura 
nga “agjentët 0 shkarkime”.

5 VLERËSIMI I REZULTATEVE
Duke përdorur tabelën që gjendet në këtë link 
mund të llogariten shkarkimet javore të CO2 në 
lidhje me konsumin e lexuar në shkollë dhe të 
krahasohen ndryshimet mes shkarkimeve të CO2 
para fillimit të veprimeve të pakësimit dhe pas 
miratimit të rregullores dhe fillimit të misionit të 
“rojtarëve të dritës”.

Për më tepër, ulja në përqindje e konsumit mund 
të llogaritet si më poshtë:

C para - C pas

C para

x
100Ulja%=

ku Cpara dhe Cpas janë përkatësisht konsumi 
mesatar i një jave para dhe pas fillimit të veprimit 
të kursimit. Për këtë llogaritje duhet t ‘i referohemi 
konsumit të një jave, për të përjashtuar 
variacionet për shkak tëveprimtarive të veçanta  
të ditëve. Nëse nuk ka ndryshime të rëndësishme 
klimatike, edhe pas një jave të menaxhimit të 
qëndrueshëm të energjisë elektrike mund të kemi 
një vlerësim të parë të uljes së konsumit. Ndërsa, 
nëse java e parë e uljes së konsumit ka pasur 
kushte klimatike mesatarisht shumë të ndryshme 
nga ato të dy javëve të mëparshme, këshillohet të 
pritet një javë e ngjashme me këtë të fundit për të 
bërë vlerësimin e përqindjes së uljes së konsumit 
të energjisë elektrike.

GRUPMOSHA 12-14 VJEÇMËSIMI 3.1
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Vlera e % së uljes varet nga efiçenca e veprimeve të ndërmarra nga rojtarët e dritës si dhe nga 
niveli i harxhimit të energjisë para këtyre veprimeve. Në fakt, nëse situata në fillim ishte e tillë që 
bëheshin harxhime të mëdha dhe nëse “rojtarët e dritës” veprojnë në mënyrë të domishme do të jetë 
relativisht e lehtë të arrihen ulje të konsiderueshme. Nëse, nga ana tjetër, nisemi nga një situatë e 
duhur e menaxhimit të sistemit të ndriçimit, edhe arritja e një ulje me 10% mund të jetë një rezultat i 
rëndësishëm.

6 DISKUTIMI I   REZULTATEVE ME KOMUNITETIN BRENDA DHE 
JASHTË SHKOLLËS

 “Agjentët 0 shkarkime” motivojnë dhe përfshijnë shokët e klasës dhe stafin e shkollës në këtë veprim 
që nga fillimi; bëhen zëdhënës të angazhimit të shkollës së tyre për të ulur konsumin e energjisë; 
tregojnë në shtëpi dhe miqve objektivat e tyre dhe rezultatet e arritura.

Ky mision është marrë nga Shkolla jonë për Energji të Qëndrueshme dhe nga  udhëzimet 
e  Projektit Shkolla e Gjelbër. Ide të tjera për veprime për të uljen e gjurmës së karbonit të 
shkollave mund të gjenden në faqen e interneti

 VLERËSIME

GRUPMOSHA 12-14 VJEÇMËSIMI 3.1
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Mësimi 3.2

Misioni: Ulja e ndikimit
Arma sekrete: 
Lëvizshmëria e
qëndrueshme
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Makina, avionë, anije, trena... Cilat janë 
ndikimet mjedisore që vijnë për shkak të 
lëvizjes së njerëzve dhe mallrave në të 
gjithë botën?

GRUPMOSHA 12-14 VJEÇMËSIMI 3.2

Transportet
ecin

Emetimet e
gazrave serrë

Ndotja e ajrit Zhurma. Konsumi i dheut.  Pushtimi i
hapësirave publike.

Përveç gjithë këtyre duhet shtuar edhe dëmi i shkaktuar nga aksidentet dhe ndikimi 
i nxjerrjes së materialeve të nevojshme për ndërtimin e mjeteve të transportit dhe 
infrastrukturës së përkushtuar për to (rrugë, aeroporte, stacione...).

Megjithëse për prodhimin e energjisë, në sektorin e industrive dhe në ndërtesa, shkarkimet 
e gazrave serrë në Bashkimin Evropian janë në ulje të vazhdueshme (dhe falë kësaj janë 
arritur objektivat evropiane), për fat të keq në sektorin e transportit gjërat nuk duken se janë 
përmirësuar me kalimin e viteve: shkarkimet janë rritur me më shumë se një të tretën në 
krahasim me vitin 1990. Nuk u ndalën as pas Marrëveshjes së Parisit!
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Goma fiton
përsëri
Transporti me goma (pra të gjitha 
mjetet motorike që lëvizin në rrugë, siç 
janë makinat, kamionët, motoçikletat 
dhe autobusët) është nënsektori me 
shkarkimet më të larta globale të 
gazrave serrë:

 45%

29%

12%

11%

1% 2%

45% e emetimeve shkaktohen nga   
transporti i udhëtarëve me mjete

29% nga transporti i mallrave me mjete 

12% aviacioni 

11% lundrimi

1% trenat

2% transport tjetër (tubacion gazi, 
tubacion nafte, ujësjellës...) 
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Jo të gjitha automjetet 
janë të njëjta.
Nëse marrim në shqyrtim shkarkimet për 
kilometër, sipas Agjencisë Evropiane të 
Mjedisit, për pasagjer, një makinë lëshon 
mesatarisht 104 gram CO2, një autobus 68, 
një tren 14 dhe një avion 285.

Gram CO2 për
pasagjer-kilometër

Automjeti dhe numri i 
pasagjerëve

Imazh i marrë nga EEA: SINJALET 2016

Drejt lëvizshmërisë së pastër dhe inteligjente

Transporti dhe mjedisi në Evropë
.

GRUPMOSHA 12-14 VJEÇMËSIMI 3.2
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Pra, çfarë mund
të bëjmë?
Ulja e trafikut

Zëvendësimi

Përmirësimi  i efikasitetit.

Një shembull praktik? Makinat, veçanërisht 
në qytete, duhet të bëhen gradualisht 
një mjet gjithnjë e më pak i përdorur. Kur 
kjo nuk mund të shmanget, zëvendësimi 
i makinave me motorë me djegie të 
brendshme me makina elektrike mund të 
ulë (edhe pse jo të anulojë) shkarkimet e 
gazrave serrë dhe ndotësve. 

Si do të shkojmë 
në shkollë?

Para pandemisë, 38.5% e studentëve 
përdornin një makinë ose motoçikletë për 
të shkuar në shkollë ose universitet (4 
milionë studentë). Mjetet më të përdorura 
ishin autobusët dhe korrierët (periferik) 
dhe tramvajet dhe autobusët (urbanë).
Pothuajse një e treta e studentëve (3.5 
milionë) lëvizën me transport publik. 
Prej tyre, rreth një milion banojnë mes 
Lombardisë dhe Lazios. 
30.2% preferonin të udhëtonin me këmbë 
ose me biçikletë (3.2 milionë).

Burimet
Agjencia Evropiane e Mjedisit (2019), Mjedisi Evropian - gjendja dhe 
perspektiva 2020 .
Agjencia Evropiane e Mjedisit (2020), Emetimet e gazrave serrë nga 
transporti në Evropë .
Agjencia Evropiane e Mjedisit (2020), Drejt një Evrope me ndotje zero .
Eurostat (2020), Statistikat e transportit të mallrave.
ISPRA (2021), Gjendja e mjedisit.
ISPRA (2020) Konsumi i dheut nga infrastrukturat rrugore.
ISTAT (2018), Lëvizja e përditshme dhe format e reja të lëvizshmërisë.
ISTAT (2020) Lëvizjet në territor para Covid-19 .
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VEPRIMTARI PRAKTIKE

MISIONI: ULJA E NDIKIMIT 
ARMA SEKRETE: LËVIZSHMËRIA E QËNDRUESHME

Si ta ulim ndikimin e shkollës që lidhet me 
lëvizshmërinë? “Agjentët 0 shkarkime” mund 
të vendosin të specializohen në miratimin dhe 
promovimin e zakoneve më të qëndrueshme për 
lëvizjet shtëpi-shkollë.
Këshillohet që ky mision i uljes së ndikimit të 
ndërmerret në fillim të vitit shkollor, në mënyrë 
që pasi të nisë të zbatohet, të shndërrohet në një 
praktikë që do të konsolidohet me kalimin e kohës..

Misioni 
përfshin 

katër faza:

01. ANALIZA FILLESTARE
Për të marrë një pasqyrë të situatës fillestare, 
duhet të analizohen zakonet e lëvizjeve shtëpi-
shkollë. Kjo do t’iu mundësojë “agjentëve 0 
shkarkime” të identifikojnë dhe njohin çështjet 
aktuale kritike dhe për të matur shkarkimet e CO2 
që lidhen me transportin.

SHKOJMË NË SHKOLLË ME KËMBË OSE ME BIÇIKLETË

Ka disa veprimtari që mund të bëhen në klasë 
ose në zonat ngjitur me shkollën për të mbledhur 
informacionin e nevojshëm në këtë fazë. Mjeti më i 
mirë është pyetësori, që përfshin jo vetëm agjentët 
dhe nxënës të tjerë, por edhe mësuesit, personelin 
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jo akademik dhe familjet. Pyetjet e pyetësorit 
shërbejnë për të hetuar mjetet e transportit të 
përdorura, arsyen e zgjedhjes, largësitë e udhëtimit, 
predispozitën për të ndryshuar drejt mënyrave më 
të qëndrueshme të transportit.

  
Pyetësori gjithashtu bën të mundur llogaritjen e 
gjurmës së karbonit në lidhje me lëvizshmërinë 
shtëpi-shkollë, pra për të përcaktuar kilogramët e 
dioksidit të karbonit që shkarkohen çdo javë për 
shkak të lëvizjeve. Për ta bërë këto llogaritje, secili 
agjent, me ndihmën e prindërve dhe mësuesit 
udhëheqës për veprimtarinë, harton një tabelë. Kjo 
fazë është e rëndësishme sepse u lejon nxënësve, 
prindërve dhe mësuesve të bëhen të vetëdijshëm 
për ndikimin mjedisor që lidhet me mjetet e 
ndryshme të transportit.

Mund të kryhen inspektimet rreth 
ndërtesës së shkollës për të verifikuar 
cilësinë e itinerareve shtëpi-shkolla dhe 
për të përcaktuar çdo çështje dhe situatë 
kritike që përbën rrezik ose pengesë për 
lëvizshmërinë e nxënësve.

Inspektimet mund të kryhen nga “agjentët 0 
shkarkime”, të shoqëruar nga mësuesit.

Për të kryer inspektimin, është e nevojshme 
të kemi një hartë të vendit ose zonës që 
do të analizohet, në të cilën secili agjent 
duhet të tregojë, me përdorimin e ngjyrave 
të ndryshme, praninë e kryqëzimeve 
të rrezikshme, rrugëve të ngarkuara, 
itinerareve të biçikletave, trotuareve, 
kalimeve të këmbësorëve dhe gjithçka që 
mund të ndikojë pozitivisht ose negativisht 
në rrugën drejt shkollës. Kjo hartë na 
jep pamje të qartë dhe vendndodhje të 
saktë të çështjeve kritike dhe gjithashtu 
na lejon të evidentojmë vazhdimësinë 
e infrastrukturave të çiklizmit dhe 
këmbësorëve që garantojnë sigurinë e 
rrugës.

Gjatë inspektimit, është e rëndësishme të 
dokumentohen përmes fotografive dhe/ose 
videove problemet dhe gjendja e degradimit 
që mund të hasen.

Kjo listë kontrolli mund të ndihmojë 
“agjentët 0 shkarkime” në kryerjen e 
inspektimit.

 INSPEKTIME NË ITINERARET SHTËPI - SHKOLLË

GRUPMOSHA 12-14 VJEÇMËSIMI 3.2
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02. ORGANIZIMI DHE NISJA E NISMAVE 
TË LËVIZJES SË QËNDRUESHME

Pasi të kenë studiuar me kujdes  mënyrat e 
transportit të shkollës dhe pasi të kenë kryer 
inspektimet, “agjentët 0 shkarkime” janë gati të 
nisin misionin e uljes së ndikimit të shkollës. Në 
fushën e lëvizshmërisë, agjentët mund të krijojnë, 
propozojnë dhe zbatojnë iniciativa me këmbë dhe  
me autobus dhe me biçikletë dhe autobus.
Bëhet fjalë për krijimin e grupeve të nxënësve 
të cilët, të shoqëruar nga të rriturit me rolin e 
mbikëqyrësve të sigurisë, do të udhëtojnë në 
itinerarin shtëpi - shkollë dhe anasjelltas me këmbë 
ose me biçikletë duke ndjekur rrugët e përcaktuara 
më sipër. “Agjentët 0 shkarkime”, së bashku me një 
ose më shumë të rritur, do të identifikojnë familjet 
e interesuara në projekt, do të studiojnë itineraret 
e mundshme dhe do të përcaktojnë rregullat që 
duhet të respektohen nga ata që do të marrin pjesë 
në nismat pedibus/bicibus.

Më poshtë është lista e 
veprimeve të mundshëm që 
duhet të kryhen për zbatimin e 
projektit: 
Identifikimi i pjesëmarrësve: nëpërmjet pyetjeve 
të pyetësorëve, prindërit dhe nxënësit pyeten nëse 
janë të interesuar të shkojnë në shkollë me këmbë 
ose me biçikletë. Bazuar në përgjigjet e marra, “ag-
jentët 0 shkarkime”, të udhëhequr nga një ose më 
shumë mësues, hartojnë listën e pjesëmarrësve 
të mundshëm dhe përcaktojnë  në një hartë vend-
ndodhjen e shtëpive të ndryshme, në mënyrë që 
t’i grupojnë ato sipas kritereve gjeografike dhe të 
përcaktojnë sa linja ose itinerare pedibus/bicibus 
janë të nevojshme.

Përcaktimi i itinerareve: rruga që do të ndiqet 
nuk duhet të jetë më e gjatë se 1.5 km (2 km për 
bicibus) dhe duhet të përfaqësojë rrugën më të 
shkurtër dhe më të sigurt nga pikënisja deri në 
shkollë. Përgjatë rrugës, do të përcaktohen ndale-
sat e ndryshme dhe të sinjalizohen, duke kërkuar 
bashkëpunimin e administratës bashkiake. Rrugët 
duhet gjithashtu të testohen! Në këtë mënyrë, 
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Hartimi i rregulloreve: në mënyrë që pedibus/
bicibus të punojë  me korrektësi dhe në mënyrë 
të dobishme dhe me siguri, duhet të hartohet një 
listë me rregulla, që do duhet të respektohen nga 
nxënësit, prindërit dhe shoqëruesit. Disa rregulla 
kryesore kanë të bëjnë me përpikërinë dhe respek-
timin e orareve, komunikimin në kohë të munge-
save, respektimin e rregullave të rrugës.
Për të dalluar pjesëmarrësit në nismën pedibus 
dhe për të përmirësuar dukshmërinë dhe sigurinë 
e tyre, është e nevojshme që ata të mbajnë jelek.

Komunikimi dhe përfshirja e familjeve: pasi rrugët 
dhe rregullat të jenë përcaktuar, është e nevojshme 
të sigurohet një komunikim zyrtar ose një takim 
organizativ për të  paraqitur para prindërve 
dhe stafit të shkollës detajet e nismës. Me këtë 
rast, duhet të verifikohet gatishmëria e prindërve 
për ti përfshirë fëmijët e tyre në projekt dhe ndosh-
ta për të marrë pjesë edhe ata vetë si shoqërues. 
Anëtarësimet mund të bëhen formale me letra ose 
prokura të nënshkruara nga familjet..

Organizimi i turneve: në varësi të dis-
ponueshmërisë së shoqëruesve dhe çdo mungese 
të mundshme  të komunikuar në “regjistër”, një ose 
më shumë përgjegjës duhet të hartojnë një plan 
javor me turnet shoqëruese dhe t’ua komunikojnë 
ato të gjithë pjesëmarrësve. Për këtë qëllim mund 
të jetë e nevojshme hartimi i një liste me postat 
elektronike ose të krijohet një grup në WhatsApp.

Në rast se organizimi logjistik i një shërbimi të 
përhershëm pedibus ose bicibus është shumë i 
shtrenjtë, “agjentët 0 shkarkime” mund të projek-
tojnë dhe të përfshijnë të gjithë shkollën për një 
ditë, ose më mirë akoma për një javë, në nismën 
“shkojmë në shkollë me këmbë ose shkojmë në 
shkollë me biçikletë”.

03. VLERËSIMI I REZULTATEVE
Duke përdorur tabelën që gjendet në këtë link , 
“agjentët 0 shkarkime” mund të llogarisin emetimet 
javore të CO2 që lidhen me zakonet e tyre të 
udhëtimit, para dhe pas zbatimit të praktikave të 
lëvizshmërisë së qëndrueshme. Për të përcaktuar 
më mirë ndikimin e veprimit, është mirë të vlerësohen 
rezultatet e arritura nga klasa e agjentëve 0, ose, 
më mirë akoma, nga e gjithë shkolla.

mund të përcaktohett  çdo çështje kritike, si për 
shembull problemet në lidhje me shenjat horizon-
tale dhe vertikale, me mirëmbajtjen e trotuareve 
ose me praninë e kalimeve të pambrojtura apo 
pjesve të rrezikshme. Çështjet kritike mund të zg-
jidhen duke kërkuar mbështetjen e policisë lokale 
ose të administratës bashkiake.

03. VLERËSIMI I REZULTATEVE
“Agjentët 0 shkarkime” motivojnë dhe përfshijnë 
shokët e klasës dhe stafin e shkollës në këtë veprim 
që nga fillimi; bëhen zëdhënës të angazhimit të 
shkollës së tyre për të pakësuar gjurmën e karbonit; 
tregojnë në shtëpi dhe miqve të tyre objektivat dhe 
rezultatet e arritura.

Ky mision është marrë nga udhëzimet e 
Projektit Shkolla e Gjelbër. Ide të tjera për 
veprime për të pakësuar gjurmën e karbonit të 
shkollave mund të gjenden në faqen e internetit 
www.green-shkolla.it

 VLERËSIME
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Mësimi 3.3

MISIONI: BËJ QË ZËRI YT
TË DËGJOHET
ARMA SEKRETE: TË
FOLURIT NË PUBLIK
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TË FOLURIT NË
PUBLIK PA FRIKË
Një “agjent i vërtetë 0 shkarkime” nuk është i 
aftë vetëm që të transformojë mënyrat e veta 
dhe të ulë ndikimin e tij në planet, por është 
i aftë edhe për të përfshirë miqtë, t’i rinjtë, të 
rriturit dhe të gjithë komunitetin e tij, duke 
rritur dhe zgjeruar ndikimin e angazhimit të të 
gjithëve.

Për të bërë që zëri juaj të dëgjohet, duhet një 
armë e fshehtë: të folurit në publik pa frikë dhe 
në një mënyrë që përfshin të tjerët. Mund të 
duket e vështirë, por të gjithë mund ta bëjnë 
dhe së bashku do të zbulojmë disa mënyra 
dhe lojëra të lehta që do t’ua lehtësojnë punën 
në këtë mision!

TË VEPROSH GLOBALISHT 
DO TË THOTË GJITHASHTU 
TË DISH SI TË KOMUNIKOSH
Emocioni, marrëdhënia, mendimi kritik: këto 
janë aftësitë që na ndihmojnë të përqafojmë 
sjellje pozitive dhe të përshtatemi në mënyrë 
konstruktive me ndryshimet dhe sfidat e jetës 
së përditshme.

Të jemi të vetëdijshëm me veten tonë, të 
menaxhojmë emocionet, stresin, të jemi 
krijues dhe të komunikojmë në mënyrë 
empatike dhe të dobishme do të thotë të jemi 
të aftë të ndërtojmë marrëdhënie të forta dhe 
të zgjidhim problemet.

Nëse duam të ndryshojmë kursin drejt një 
bote më të qëndrueshme, duhet të veprojmë 
së bashku, duke përfshirë gjithnjë e më 
shumë njerëz. Dhe për ta bërë këtë... nuk 
mjafton të dimë se çfarë duhet të bëjmë, por 
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duhet edhe të dimë si ta tregojmë!
Një “agjent i vërtetë 0 shkarkime” nuk është i 
aftë vetëm që të transformojë mënyrat e veta 
dhe të ulë ndikimin e tij në planet, por është 
i aftë edhe për të përfshirë miqtë, të rinjtë, të 
rriturit dhe të gjithë komunitetin e tij, duke 
rritur dhe zgjeruar ndikimin e angazhimit të të 
gjithëve.

Për të bërë që zëri juaj të dëgjohet, duhet një 
armë e fshehtë: të folurit në publik pa frikë 
dhe në një mënyrë që përfshin të tjerët. Mund 
të duket e vështirë, por të gjithë mund ta bëjnë 
dhe së bashku do të zbulojmë disa rrugë dhe 
lojëra të lehta që do ua lehtësojnë punën në 
këtë mision!

Duke komunikuar transmetojmë informacion 
dhe komunikimi në mënyrë të dobishme do 
të thotë të jemi të aftë ta realizojmë në çdo 
situatë dhe me çdo bashkëbisedues me fjalë, 
por edhe me trup, me shprehjet e fytyrës, 
zërin dhe qëndrimin tonë. Që të kuptohet, 
mesazhi duhet të mbërrijë pa shqetësime ose 
ndërhyrje. Imagjinoni sikur po flisni në telefon 
dhe linja ka probleme. Personi që është në 
anën tjetër nuk do të kuptojë mesazhin. Është 
pikërisht e njëjta gjë që ndodh nëse mes 
nesh dhe atyre që na dëgjojnë ka “ndërhyrje”. 
Kjo ndërhyrje ndonjëherë mund të jetë vetë 
emocioni ose mendimi ynë.
 
Të folurit në publik na vendos shpesh në 
vështirësi, por këto emocione mund të 
shndërrohen në energji pozitive për t’i 
përdorur për të përcjellë mesazhin tonë.
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TË SHKOSH I PËRGATITUR
Kur e njeh mirë temën për të cilën do 
të flasësh, do të kufizojë frikën për të 
bërë gabime, dhe do të japë kurajë 
që edhe të krijosh pak. Të mësosh 
përmendësh një fjalim nuk është 
asnjëherë ide e mirë!

1

Mua do të më duheshin tre javë për të 
përgatitur një fjalim të improvizuar.

Mark Tuein

KUJTOHU PËR TRUPIN TËND
Truri i atyre që po të dëgjojnë është 
shumë i mirë për të perceptuar atë që 
nuk del nga goja jote, por që shprehet 
nga qëndrimi, lëvizjet, shprehitë, 
vështrimi yt. Mëso të përdorësh 
trupin tënd për të komunikuar!

2

Mund të kemi të gjitha mjetet e 
komunikimit në botë, por asgjë, 
absolutisht asgjë, nuk e zëvendëson të 
parit në sy.

Paulo Coelho

EMPATIA
Vendos veten në vendin e atyre që të 
dëgjojnë. Je aty për ta: dëgjo, vëzhgo 
dhe ndrysho komunikimin tënd në 
përputhje me rrethanat. Ji miqësor, 
mbaj entuziazmin dhe ji pozitiv. 
Ndonjëherë bëj ndonjë batutë (nëse 
dëgjon dhe vëzhgon mirë publikun 
tënd do të dish se nëse dhe kur është 
momenti), por pa e ekzagjeruar!

3

Ka vetëm një mënyrë për t’i parë gjërat. 
Derisa dikush na tregon se si të shikojmë 
me një sy tjetër. 

Pablo Picasso

MËSO TË PËRDORËSH ZËRIN
Thyerja e ritmit na lejon të mbajmë 
vëmendjen e atyre që na dëgjojnë. 
Ndrysho tonin e zërit tënd, mos ji i 
njëtrajtshëm, bëj pushime dhe përdor 
acarimin në avantazhin tënd.

4

Ishte lloji i zërit që veshët ndjekin ashtu 
sikurse çdo fjalë të ishte një melodi
notash që nuk do të luhet kurrë më.
 
F. Scott Fitzgerald 
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PAK… POR SAKTË!
Kurrë nuk duhet ta mësosh 
përmendësh fjalimin tënd! Nëse e 
njeh temën, nuk është e nevojshme ta 
mësosh përmendësh. Përqendrohu 
në pak koncepte, madje edhe në një, 
por thuaje mirë!

5

Diskrecioni është më i rëndësishëm se 
elokuenca.

Francis Bacon

TREGO NJË HISTORI 
Për 200,000 vjet tregojmë histori 
dhe trurit tonë i pëlqen t’i dëgjojë, në 
cilëndo

6

Çdo histori është një histori pafund.

Michael Ende

JI VETVETJA!7

Ji vetvetja, gjithë të tjerët janë zënë.

Oskar Uajld
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LE TË DALIM NË SKENË: 
Lojëra dhe veprimtari 
për të trajnuar oratorë të 
përkryer
1 Thyerja e akullit

Nëse mendoni të përgatiteni si grup për një veprimtari ku do të 
duhet të flisni në publik, nuk mund të mos filloni me disa lojëra 
për “thyerjen e akullit”, të cilat i përdorin edhe aktorët. Ja cilat 
janë disa prej tyre!

DUA EMRIN TIM

Një lojë e veçantë, e përshtatshme për grupe të mëdha.

Në fillim vendosemi në formë rrethi: të gjithë së bashku fillojnë të ecin në mes, në një mënyrë 
konfuze. Kush shihet në sy me njëri-tjetrit teksa ecni dhe sa herë që ndodh duhet të ndalojë 
dhe të shtrëngojë duart me një person tjetër, duke thënë emrin e vet (secili me radhë). Më pas, 
personi me të cilin shtrënguat duart do të marrë emrin tonë dhe ne do të marrim emrin e tij dhe 
do të vazhdojmë lojën. Kush ndeshet sërish me emrin e tij, del nga loja. Loja mund edhe të mos 
përfundojë. Mjafton që njëri të harrojë një emër, sepse humbet përgjithmonë ose ‘dublohen’ në 
një mënyrë intensive.

 Çfarë na mëson kjo lojë?

Kjo lojë ndihmon fëmijët dhe adoleshentët të kërkojnë pa frikë të ndeshin vështrimin e tjetrit, 
një aspekt i rëndësishëm kur flasin në publik. Në fakt, një fjalim para një plateje, të madhe apo 
të vogël, është gjithmonë një moment që të lidh: të parit në sy e anëtarëve të publikut është 
shumë i rëndësishem për të mbajtur vëmendjen e tyre dhe komunikimin të gjallë.
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 MBAJTJA MEND E GJESTEVE

Kjo është një lojë shumë e mirë për të prezantuar veten.

Kjo është një lojë shumë e mirë për të prezantuar veten. Vendosemi në rreth. I pari thotë emrin 
e tij dhe e shoqëron me një gjest të thjeshtë. I dyti thotë emrin e tij dhe bën një gjest të vetin 
dhe përsërit edhe gjestin e shokut përpara, domethënë shton gjestin e tij me atë të shokut para 
tij. Vazhdohet kështu me radhë. I fundit duhet të bëjë një gjest shumë të gjatë, rezultat i gjitha 
gjesteve që kanë bërë të tjerët para tij.

Çfarë na mëson kjo lojë?

 Me këtë veprimtari të shkurtër, fëmijët nxiten t’i kushtojnë vëmendje komunikimit jo verbal të 
shokëve të tyre të klasës dhe të përqendrohen të mbajnë mend gjestet e tyre. Kjo lojë bën që 
grupi të lidhet shumë me njëri tjetrin.

 DUARTROKITJE QË NUK KANË FUND

Grupi qëndron në njërën anë dhe vetëm njëri qëndron në skenë. Ai duhet të qëndrojë pa lëvizur, 
në qendër dhe të presë duartrokitjet, klithmat e gëzimit të grupit që duhet ta konsiderojë atë si 
një figurë të rëndësishme, të famshme dhe të fuqishme. Ovacionet duhet të vazhdojnë sa më 
gjatë që të jetë e mundur, deri sa personi të ndërrohet pas rreth 60-90 sekondave.
 Një variant tjetër i lojës përfshin gjithashtu nocionin e “gjetjes së momentit të duhur”. Në 
këtë variant nuk zgjidhet ose nuk thuhet emri i atij që do të shkojë për të pritur duartrokitjet, 
por duhet thënë se në skenë duhet të jetë gjithmonë një person: sapo të përfundojë, duhet të 
zëvendësohet menjëherë nga një tjetër pa një udhëzues të jashtëm.

Çfarë na mëson kjo lojë?

Të gjesh momentin e duhur do të thotë të përdorësh me mençuri ritmin, kohën dhe shpejtësinë 
në skenë. Duhet të dini si të respektoni dhe të ndjeni pauzat e duhura, kohëzgjatjen e tyre. 
Skena nuk duhet të jetë kurrë bosh: do të krijoheshin pauza të panevojshme dhe të detyruara 
që spektatori do t’i vinte re, duke provokuar tek ai një ndjenjë bezdie, mërzie dhe ndërgjegjësimi 
për gabimin.
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2  Hapësira

VARKA

Ecni në një hapësirë të kufizuar duke e zënë atë në mënyrë të njëjtë (pra pa lënë hapësira 
boshe) dhe ndërgjegjësohuni se kush ecën bashkë me ne: është e ndaluar të përplasesh dhe të 
ndalosh. Ushtrimet e mëposhtme duhet të bëhen në heshtje, përveç nëse keni nevojë të flisni. 
Kur ecni, mbani trupin drejt, duart dhe krahët të shtrira përgjatë ijëve dhe jo prapa apo përpara. 
Ky ushtrim është quajtur nga shumë njerëz “lundra” ose “varka”, sepse në qoftë se hidhen të 
gjithë nga njëra anë, varka përmbyset dhe ne bashkë me të! Është një nga ushtrimet më të 
vështira dhe më të dobishme që përfshin perceptimin e hapësirës, por është gjithashtu nga 
ushtrimet e para që bëhet në orët e laboratorit. Ai amplifikon perceptimin e asaj që na rrethon. 
Zakonisht shoqërohet me shumë variante të tjera, disa prej të cilave propozohen këtu, të cilat 
përmirësojnë ushtrimin.

1. Shtrëngimi i duarve, sytë

Teksa ecni në hapësirë 
duhet të hidhni vështrimin 
tek të tjerët. Kur vjen 
momenti, shtrëngoni dorën 
e një personi tjetër. Nuk ka 
rëndësi qëndrimi, fytyra, por 
gjëja e rëndësishme është 
të vazhdoni ta shikoni në sy.

3. Ndalo!

Teksa ecni në hapësirë 
duhet të hidhni vështrimin 
tek të tjerët. Kur vjen 
momenti, shtrëngoni dorën 
e një personi tjetër. Nuk ka 
rëndësi qëndrimi, fytyra, por 
gjëja e rëndësishme është 
të vazhdoni ta shikoni në sy.

 2. Fijet e padukshme

Teksa ecni në hapësirë 
duhet të hidhni vështrimin 
tek të tjerët. Kur vjen 
momenti, shtrëngoni dorën 
e një personi tjetër. Nuk ka 
rëndësi qëndrimi, fytyra, por 
gjëja e rëndësishme është 
të vazhdoni ta shikoni në sy.

 Çfarë na mëson kjo lojë?

Hapësira rreth folësit është pjesë e tij dhe përcjell mesazhin e tij. Mënyra se si e zëmë 
hapësirën flet për ne dhe atë që duam të themi. Mënyrën e të qëndruarit në skenë, aktorët e 
quajnë “tokëzim” dhe konsiston në mbajtjen e një pozicioni të sigurt, duke qëndruar drejt dhe 
mirë, por pa ngurtësi.

VARIANT:
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Padrejtësia klimatike: 
vendet e pasura dhe 
vendet e varfra

33

3. Shprehja e trupit

SHPEJTËSIA

Filloni të ecni të gjithë së bashku në një dhomë (në rend të shpërndarë) dhe secili zvogëlon 
shpejtësinë e tij gjatë ecjes, derisa pothuajse ndalet, por pa u ndalur plotësisht. Sa më shumë 
që ngadalësohet ecja, aq më shumë duhet të vlerësoni çdo gjest të vetëm që bëni gjatë ecjes. 
Duhet ta analizoni, ta zbërtheni për të kuptuar se çfarë e përbën lëvizjen themelore të ecjes..

VARIANT:

 Ushtrimi është një garë që duhet bërë nga të gjithë së bashku, duke u vendosur në një linjë. 
Fiton ai që arrin i fundit.

KAFSHËT

Imitoni kafshët. Të imitosh nuk do të thotë të kopjosh. Nëse kafsha është një qen, nuk duhet 
detyrimisht të rri me katër këmbë dhe të eci këmbadoras, por duhet të krijoj brenda meje 
figurën e kafshës, ta lidh me karakteristika të caktuara dhe veçanti.
Kur flasim në publik, gjestet, lëvizje te trupit tonë në skenë ose në hapësirën që kemi në 
dispozicion, kontribuojnë në  mënyrë të rëndësishme në pengimin e mesazhit që dëshirojmë 
të komunikojmë në mënyrë efektive: është komunikimi jo verbal. Thuhet se një gjest “vlen sa 
mijëra fjalë”!
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4   Zëri dhe ritmi

LEXIMI EKSPRESIV

Një nga nxënësit të lexojë një tekst çfarëdo: sa herë që dikush duartroket, nxënësi që është 
duke lexuar duhet të ndryshojë tonin, timbrin dhe shprehjen e leximit apo edhe gjendjen 
emocionale. Nuk është e nevojshme të ndiqet kuptimi i tekstit.

Çfarë na mëson kjo lojë?

Të flasësh nuk do të thotë vetëm të “përdorësh fjalët”, por edhe zërin për të përfshirë të tjerët 
dhe për të përcjellë një mesazh: toni, volumi, timbri dhe pauzat mund të përdoren në mënyra 
të ndryshme në varësi të asaj që jemi duke treguar dhe mesazhit që duam të japim. Në recitim 
flasim edhe për ngjyrat e zërit, ku secila prej tyre shpreh një gjendje shpirtërore: zëri i kuq 
(pasion), blu (autoritet), i verdhë (simpati), jeshil (besim).

 BASHKOJI COPËZAT TOK

Përgatisni disa fletë me fjalë, secila me një emër të njohur. Ato mund të jenë emra njerëzish 
të famshëm, objekte të zakonshme, ngjyra, kafshë; për shembull: zog, karrocë, çekiç, lopë, 
shtrigë, hënë, bar, kapelë, elefant, kompjuter, libër, vazo, bërryl, foto, e gjelbër, mbajtëse 
qirinjsh, këpucë, pikturë, kupë, aeroplan, eklips, Mbretëresha Elizabetë, operacion, aureolë, 
thikë, sy, stuhi, vajzë, jastëk, kapak, termometër, xhungël, hanxhar, rrotë, gjemb, avull, baltë, 
biçikletë, trëndafil...

Çfarë na mëson kjo lojë?

Vendosni letrat me fjalë në një kuti ose në një qese. Njëri lojtar zgjedh dy letra dhe më pas 
duhet të fillojë menjëherë të tregojë një histori duke i lidhur të dyja fjalët në mënyrë bindëse. 
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Historia nuk duhet të jetë e gjatë (një ose dy minuta janë të mjaftueshme), e komplikuar ose e 
vërtetë! Pasi të gjithë të kenë mësuar t’i lidhin të dyja fjalët, shtoni letra të reja në koleksionin e 
fjalëve dhe rrisni numrin e letrave që secili duhet të zgjedhë në tre ose edhe katër.

Çfarë na mëson kjo lojë?

Të kalojmë nga një ide në tjetrën pa vështirësi, në një mënyrë që publiku mund të na kuptojë 
dhe të na ndjekë lehtësisht; është një aftësi e domosdoshme për të folur në publik. Nuk ka 
rëndësi sa të ndryshme janë fjalët: mund të gjesh një mënyrë për t’i lidhur me njëra tjetrën 
dhe, duke u praktikuar, aftësia për të krijuar lidhje do të përmirësohet gjithnjë e më shumë. Një 
avantazh tjetër i lojës është që dëgjoni dhe mund të mësoni nga njëri-tjetri.

BURIMET

Murgia D., Ngjyrat e zërit: Ngjyrat e zërit, na vijnë në ndihmë!
Formisano M. (2016), Të folurit në publik për të gjithë - Rizzoli Etas editore, 
Milano
Mehrabrian A., Ferris S.R. (1967) , Inferenza e qëndrimeve, nga komunikimi jo 
verbal në dy kanale - Revista e Psikologjisë Konsultative, 31(3), 248–252
Mehrabrian A. (1967), Sjelljet orientuese dhe komunikimi i qëndrimit jo verbal 
Revista e Komunikimit, 17(4), 324–332
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Mësimi 3.4

MISIONI: BËJ QË ZËRI YT 
TË DËGJOHET 
ARMA SEKRETE:AVOKIMI 
MBROJTJA E KAUZËS



38

Çfarë do të 
thotë avokim?
Avokimi ka të bëjë me mbështetjen, 
rekomandimin ose zbatimin e veprimeve 
që lidhen me një ide ose kauzë që e ke për 
zemër, për të mbrojtur dhe ruajtur të drejtat 
tona dhe të të tjerëve.

Avokim do të thotë gjithashtu të bësh që të 
dëgjohet zëri i atyre që nuk mund të “bëjnë 
zhurmë” të vetëm. Në fakt idetë ose praktikat 
që duam të ndryshojmë kanë të bëjnë me 
njerëzit më të cenueshëm në shoqëri.

 

38 AVOKIMI

Të gjithë njerëzit, përfshirë fëmijët dhe 
të rinjtë, kanë të drejtë të dëgjohen në 
vendimet që i prekin.

Shpesh e mendojmë avokimin si një 
veprim në shkallë të gjerë (kombëtar ose 
ndërkombëtar). Kjo është e vërtetë. Avokimi 
mund të shndërrohet në diçka të madhe 
duke u bërë një veprim kolektiv, siç është për 
shembull kërkesa për ndryshimin e ligjeve 
dhe organizimi i protestave të mëdha. Por kjo 
është vetëm njëra anë e monedhës.
Avokimi mund të jetë gjithashtu një veprim 
i vogël (lokal), si për shembull t’i thuash një 
miku të mos bëjë prepotentin dhe të nxisësh 
miqtë e tu të bëjnë të njëjtën gjë. Mund të 
jetë një kërkesë për të ndryshuar zakone ose 
për të vendosur rregulla në shkollë për të ulur 
ndikimin në mjedis dhe për të mbrojtur të 
ardhmen tënde.

 

Kush mund të
ndërmarrë veprime
avokimi?
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Nis nga
vetja jote
Në avokim ka vend për të gjithë dhe puna në 
grup është e rëndësishme! Secili individ ofron 
një tërësi unike aftësish dhe kapaciteti që 
luajnë një rol të rëndësishëm në proces.
Çfarë kontributi mund të japësh ti? Mendo se 
çfarë po bën dhe pse, për karakteristikat e tua 
dhe me çfarë mund të bësh diferencën

Ja disa role të mundshme:

Hulumtuesi:
Hulumtimi ka të 
bëjë me hetimin, 
gjetjen pse gjërat 

janë në një mënyrë 
të caktuar, si kanë 
arritur të jenë në 

atë mënyrë dhe si 
“mund të jenë të 

afta të ndryshojnë.

Folësi:
Të folurit me 
njerëzit është 

një mënyrë 
e fuqishme 
për të ndarë  
idetë. Folësit 
e mirë mund 

të frymëzojnë 
njerëzit për të 

ndërmarrë veprime 
në mënyra 

Shkrimtari:
Një shkrimi i 

mirë lidh gjërat, 
idetë, konceptet, 
realitetet  dhe të 

treguarit e një 
historie me të cilën 

njerëzit mund të 
lidhen ndihmon në 

kauzë.

Zbatuesi:
Zbatues është 

dikush që i pëlqen 
t’i çojë gjërat 

deri në fund dhe 
që i pëlqen të 

përfshihet në punë 
dhe

t’i bëjë duart pis.
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Procesi i avokimit
Procesi i avokimit përfshin disa faza të ndryshme: 

Zbulimi i fakteve Planifikimi Përfshirja në hartimin
e politikave

Krijimi i hovit Marrja e vendimeve 
për ndryshimin e stilit 
individual të jetesës

Kërkimi i informacionit:

Nuk ka rëndësi cila është 
fusha juaj e interesit, gjëja 
më e rëndësishme është që 
të keni pasion për kauzën 
tuaj dhe kjo do t’ju shtyjë të 
angazhoheni thellësisht, të 
kërkoni informacione online, 
në biblioteka, të bisedoni 
me persona të tjerë për 
të mbledhur mendime 
dhe këndvështrime të 
ndryshme. Sa më shumë 
të kuptoni argumentin tuaj 
dhe çështjet që e rrethojnë, 
aq më mirë do të dini si 
të veproni. Mundohuni t’i 
shkoni çështjes deri në 
fund!

Planifikimi:

Ndërsa mblidhni 
informacion dhe 
konsolidoni njohuritë 
tuaja, mund të krijoni edhe 
idetë se cilat veprime 
mund të ndërmerrni për 
të sjellë ndryshimin. Për 
t’i përcaktuar sa më mirë, 
përpiquni t’iu jepni përgjigje 
pyetjeve të mëposhtme:

Cilët janë vendimmarrësit kryesorë 
me të cilët duhet të viheni në lidhje 
dhe cila është mënyra më e mirë për 
t’i takuar

Kush ka ndikim tek vendimet dhe si 
mund të lidheni me ta? 

Kush mund ta ndajë kauzën tuaj dhe 
si mund t’ju ndihmojë? 

Organizoni 
veprimet në 
një plan dhe 
ndani detyrat, 
përcaktoni 
prioritetet dhe 
afatet! 
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Vendosja e lidhjeve me 
politikën:

 Shumë njerëz kanë frikë 
të angazhohen në politikë, 
por ajo është thelbësore për 
shumë procese të avokimit. 
Me “politikë” nënkuptojmë një 
sërë metodash dhe veprimesh 
për të marrë vendime ose për 
të vendosur një kurs veprimi. 
Në lidhje me problemin apo 
kauzën tuaj mund të ekzistojnë 
tashmë politika në nivel vendor, 
kombëtar, rajonal ose edhe 
global. Gjetja dhe leximi i këtyre 
dokumenteve mund të jetë një 
sfidë, por angazhimi juaj do të 
jetë shumë më i dobishëm nëse 
e bëni këtë gjë. Megjithatë, jo të 
gjitha projektet e avokimit janë 
të lidhura drejtpërdrejt me një 
politikë, si për shembull, veprimi 
juaj mund të përqendrohet 
vetëm në ndryshimin e 
qëndrimeve ndaj një problemi të 
caktuar.
Por si të vendosni lidhje me 
personat që marrin vendimet? 
Marrja pjesë në mënyrë aktive 
në konferenca dhe takime kyçe 
është pjesë e rëndësishme e 
avokimit. Kërkoni një mënyrë për 
të përcaktuar këto mundësi dhe 
për të marrë pjesë në to.

Vendosja e lidhjeve me 
politikën:

Rastet kur mund të vendosni 
lidhje me njerëz të tjerë që 
mund të mbështesin kauzën 
tuaj janë të rëndësishme! Si 
mund të komunikoni në mënyrë 
të dobishmedhe të lidheni 
me më shumë njerëz? Ndiqni 
këshillat e mësimit “Të folurit në 
publik pa frikë”. Përveç lidhjes 
së drejtpërdrejtë me publikun, 
një tjetër strategji mund të jetë 
përdorimi i mediave sociale për 
të përhapur mesazhin tuaj.

 Zgjedhjet individuale:

 Çdo ditë, ne zgjedhim 
ushqimin që hamë, mënyrën si 
i trajtojmë njerëzit, kafshët ose 
mjedisin tonë. Veprimet tona të 
përditshme pasqyrojnë të gjitha 
vlerat tona. 
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Gati të viheni në provë?

AVOKIM NË PRAKTIKË

• Duke u bazuar në gjithçka që keni parë në 
seksionet “të mësojmë” dhe “të kuptojmë” 
ndryshimet klimatike dhe ndikimin e tyre te 
njerëzit, përpiquni të mendoni për bashkinë 
tuaj:

• A ka ndonjë plan ose udhëzim në lidhje me 
mbrojtjen e klimës? Apo praktika të mira në 
fushën e mjedisit? Mblidhni informacione 
duke iu kërkuar mësuesve tuaj që t’ju 
ndihmojnë.

• Sipas jush, cilat janë problemet kryesore që 
lidhen me mbrojtjen e klimës dhe mjedisit në 
bashkinë tuaj?
• Çfarë do të donit t’i kërkonit kryetarit të 
bashkisë? Cilin mund të përfshini për t’ju 
mbështetur?

• Pasi të keni përcaktuar propozimet dhe 
veprimet që do të zbatoni në praktikë, 
regjistroni një video-mesazh për kryetarin 

GATI PËR 
VEPRIM?

e bashkisë, ku ti shpjegoni se çfarë dëshironi 
të ndryshoni, pse është e rëndësishme 
të veprohet dhe përpiquni ta bindni që të 
mbështesë kauzën tuaj.

• Organizoni fjalimin dhe ndajeni në pjesë që 
mund të thuhen nga njerëz të ndryshëm. Kjo 
shërben që të kuptohet që është një mesazh 
kolektiv. Përveç prindërve tuaj, mund të 
regjistroni edhe kontribute nga njerëz të tjerë të 
komunitetit të përfshirë në kauzën tuaj.

• Nëse keni përcaktuar vendet kryesore ku 
duhet të kryhen ndërhyrje, regjistrojeni video-
mesazhin në ato vende.

• Për redaktimin, kërkoni ndihmën e prindërve, 
mësuesve, vëllezërve ose motrave më të 
mëdha... rezultati nuk duhet të jetë një video 
profesionale, por gjëja e rëndësishme është 
përmbajtja dhe të përfshiheni në çështje në 
vetën e parë!

• Dërgojeni mesazhin tek marrësi/marrësja 
dhe... prisni përgjigjen!
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Burimet:
UNICEF (2019), Udhëzues për avokimin e të rinjve
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NË KLASË

Praktikat didaktike që kryhen në shkollë, jo 
gjithmonë hartohen dhe kryhen me qëllim 
promovimin e zhvillimit të një ose më shumë 
aftësive transversale. Në të kundërt, debati 
argumentues është një mjet didaktik i 
orientuar posaçërisht për zhvillimin e shumë 
prej kompetencave dhe aftësive të jetës  të 
përcaktuara nga Organizata Botërore e Shëndetit. 

UDHËZIME 
PËR DEBATIN 
ARGUMENTUES

Qëllimi i debatit argumentues është:

• hulumtimi dhe analizimi i informacioneve;
• të menduarit në mënyrë kritike;
• të argumentuarit në mënyrë të qëndrueshme;
• krijimi i situatave të rastit;
• komunikimi verbal;
• të dëgjuarit në mënyrë aktive;
• mbajtja dhe organizimi i shënimeve;
• marrja e vendimeve.

Kryerja e një analize se si mund të kryhet në 
klasë debati argumentues, e karakteristikave 
të tij  të veçanta, e formateve dhe objektivave 
të tij të ndryshme dhe mënyrave si mund të 
projektohen, kryhet dhe vlerësohet, na lejon 
të kuptojmë efektivitetin e tij në zhvillimin 
e këtyre aftësive dhe siguron elementet e 
domosdoshme për ta eksperimentuar këtë 
metodologji në klasë.
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PROJEKTIMI I NJË 
DEBATI
Debati argumentues i ka rrënjët e veta në 
universitetet dhe manastiret e Mesjetës sonë 
dhe quhej me emrin Disputatio. Në gjuhën 
e sotme, themi se ka diskutim kur dy palë 
ballafaqohen me njëra-tjetrën duke mbrojtur 
qëndrime të kundërta dhe që të dyja palët 
synojnë të kenë të drejtë. Në të kundërt, 
përdorim
 
termin “mosmarrëveshje” kur të dyja palët 
përpiqen të bindin një palë të tretë për arsyet 
e tyre përkatëse.

Kjo e fundit është skema që referohet kur 
shkolla vendos të miratojë praktikën që 
këtu e quajmë debat.

Bëhet fjalë për një mjet didaktik tejet të 
strukturuar dhe për këtë arsye nuk mund të 
jetë i ngjashëm me ballafaqimin, i cili mund 
të
lindë spontanisht në klasë mes dy nxënësve,  
dhe as me
një ngjarje që improvizohet nga mësuesi 
për nevojat e momentit. Që të shprehë 

potencialin e tij real edukativ, duhet të 
planifikohet me kujdes dhe në kohë, duke 
përcaktuar elementet e shumta që e 
karakterizojnë dhe pastaj duhet të kryhet 
me rreptësi. Vetëm në këtë mënyrë mund të 
sigurohemi që dy palë të kundërta të përballen 
me njëra-tjetrën me armë të barabarta, duke 
shfaqur qëndrime që kanë themele ashtu 
edhe autoritet.

Prandaj është e nevojshme të përcaktohet një 
temë që pranon dy qëndrime të kundërta me 
dinjitet të barabartë. Të përcaktohet rregulla 
të sakta që parashikojnë të njëjtat të drejta 
dhe mbështesin qëndrimet dhe metodat e 
ndryshme të vlerësimit të një debati sa më 
rigoroz që të jetë e mundur për të arritur në një 
“fitues”, i cili nuk do të jetë ai që “ka të drejtë” 
por ai që ka argumentuar më mirë mendimin 
e tij.
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Elementi i parë që duhet të përcaktohet në hartimin 
e debatit është tema, ose subjekti. Zgjedhja e një 
teme të mirë është një hap themelor për suksesin 
e debatit. Strategjia më e mirë është të zgjidhni një 
mosmarrëveshje që zgjat me kalimin e kohës, një 
çështje që vë në kontrast dy pozicione të ndryshme 
që nuk janë të lehta për t;u pajtuar. Një shembull 
tipik i një teme të përshtatshme për debat për një 
klasë të shkollës së mesme është: “Eksperimenti 
me kafshë të gjalla duhet të ndalohet”. Ne e dimë se 
shumë njerëz kanë pikëpamje të kundërta për këtë 
çështje, ku secila prej tyre mbështetet nga arsye 
të vlefshme që mund të argumentohen në mënyrë 
të duhur gjatë debatit. Siç do të shohim, mund të 
zhvillohen debate të mira edhe për tema më pak 
të diskutueshme, por zgjedhja e një teme që ndan 
njerëzit në dy grupe është sigurisht një fillim i mirë.

Një tjetër aspekt thelbësor për zgjedhjen e temës 
është se sa ajo do të përfshijë dhe provokojë 
nxënësit dhe nxënëset. Sa më i madh të jetë interesi 
i tyre për temën, aq më i madh do të jetë angazhimi 
i tyre për të mbështetur qëndrimet e ndryshme dhe, 
rrjedhimisht, aq më i madh do të jetë niveli i thellimit 
të argumenteve të tyre, me zhvillimin e ideve dhe 
reflektimeve mbi përmbajtjet e trajtuara. Një temë 
që është gjithashtu shumë e diskutueshme, por 
nuk ngjall pasion tek klasa, vështirë se do të ketë 
sukses. Prandaj është e nevojshme që tema e 
zgjedhur të krijojë kureshtje dhe interes, ndoshta 
duke u përpjekur të kthejë, përmes saj, përmbajtjet 

A) TEMA
disiplinore që ne synojmë të eksplorojmë në jetën 
e përditshme dhe kontekstet kulturore të brezave 
të rinj. Një strategji e cila ndihmon në identifikimin 
e temave të mira është përfshirja e nxënësve në 
formulimin e tyre. Mund të zhvilloni një orë duke 
i ftuar nxënësit të rrahin idetë ose t’i kërkoni 
secilit prej tyre të formulojë një propozim si një 
veprimtari që duhet të kryhet në shtëpi: më pas do 
të merret vendimi se cilën temë do të trajtoni në 
bazë të vlerësimit të klasës, ndoshta edhe përmes 
një votimi.

Në përcaktimin e temës duhet t’i kushtoni 
vëmendje edhe formës. Për shembull: “E drejta 
për privatësisn dhe liria e informacionit: çfarë 
marrëdhëniesh kanë mes njëra-tjetrës?”. Ky është 
me siguri një titull i mirë për të kryer hulumtime, 
por nuk është një temë për të cilën mund të 
krijojmë debat, sepse nuk na lejon të përcaktojmë 
dy qëndrime të kundërta. Mbi këto tema mund 
të krijohet debat nëse tema është: “E drejta e 
privatësisë duhet të mbizotërojë mbi të drejtën 
për informim”. Duke mbetur ende në aspektin 
e formës, këshillohet të përpiqeni të përcaktoni 
temën në mënyrën sa më të thjeshtë dhe më të 
drejtpërdrejtë të mundshme. Duke qenë se secila 
fjalë mund të marrë kuptime dhe interpretime 
të shumëfishta, duhet të shmangen termat e 
dykuptimta ose tepër abstrakte, ashtu sikurse 
edhe përdorimi i termave jo-neutrale që mund të 
çojnë debatin në një drejtim. Në përgjithësi, sa më 
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pak fjalë të përdoren, aq më e qartë, e drejtpërdrejtë 
dhe lineare do të rezultojë tema.

Gjithashtu, duhet pasur kujdes për të kufizuar 
sferën e diskutimit të temës që synohet të 
eksplorohet. Për shembull, tema: “Tortura është e 
keqja më e madhe në botë” mund bëjë që klasa të 
mos thellohet aq shumë në çështjen e torturës se 
sa në krahasimin mes krimeve të ndryshme dhe 
brutalitetit dhe të diskutojnë mbi shkallën e tyre të 
çnjerëzimit. 
Këshillohet të vlerësohet me kujdes gjerësia e 
fushës së kërkimit. Argumentet, provat, shembujt 
dhe rastet që studentët do të argumentojnë gjatë 
debatit do të jenë rezultat i kërkimit që kanë kryer. 
Një temë shumë e gjerë mund të pengojë në 
thellim e duhur të temës, ndërsa një temë shumë 
të veçanta  mund ta bëjë të pamundur kërkimin 
e artikujve për t ‘u diskutuar. Ky aspekt duhet të 
vlerësohet edhe për pozicionet me të cilat do të 
përballeni. Kjo pikë e fundit lidhet me një element 
tjetër të rëndësishëm në hartimin e debatit: kohën 
e përgatitjes, d.m.th. kohën që i lejohet klasës për të 
përgatitur argumentet në mbështetje të qëndrimit 
të saj. Për këtë do të diskutojmë më poshtë.

Në fund, duhet të theksojmë se temat 
për diskutim zakonisht ndahen në tre 
kategori:

• Faktet: diskutimi do të zhvillohet 
nëse një pohim është i vërtetë apo jo. 
Për shembull: “Energjia bërthamore 
është më e dëmshme se sa e 
dobishme për njerëzimin”;

• Vlerat: duhet të ballafaqohet 
vlefshmëria ose vlera e një pozicioni 
ose sjellje.

Për shembull: “Vrasja nuk është kurrë 
e justifikueshme”;

• Planet e veprimit (Politika): duhet 
të përcaktohet nëse dhe sa është i 
vlefshëm një vendim. Për shembull: 
“Zona e mëparshme industriale duhet 
të shndërrohet në një park për lagjen.”
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B) PROTOKOLLI
Protokolli është tërësia e rregullave me të cilat 
zhvillohet një debat. Janë zhvilluar protokolle 
të shumta që dallohen për nga karakteristikat 
e përshtatshme për të përmbushur objektivat e 
ndryshme të trajnimit që synojnë të arrijnë:

• Numri i nxënëseve dhe nxënësve të përfshirë, 
i cili mund të ndryshojë nga minimumi 2 për të 
gjithë klasën, duke iu caktuar role të veçanta

• Numri i ekipeve që do të ballafaqohet, që janë 
normalisht 2. Por disa protokolle parashikojnë 
që dy ekipe të veçanta të mbështesin të njëjtin 
pozicion ose edhe të ballafaqohen për 3 
pozicioneve të ndryshme;
• koha e përgatitjes që mund të zgjasë nga një vit 
i tërë shkollor deri në 10 minuta;

• Koha e lejuar për çdo ndërhyrje, duke filluar 
nga minimumi një minutë deri në maksimumi 10 
minuta;

• Fazat e debatit që mund të artikulohen pak a 
shumë.

Miratimi i njërit prej opsionve të parashikuara 
synon të nxisë arritjen e objektivave të ndryshëm 
të trajnimit.

Për shembull, një kohë shumë e gjatë e dhënë 
në dispozicion për t’u përgatitur nënkuptojnë 
një hulumtim të thellë dhe për këtë arsye qëllimi 
është të zhvillohet të menduarit kritik dhe 
aftësitë analitike; në të kundërt, nëse tema bëhet 
e njohur vetëm disa minuta para debatit, synohet 
të nxiten aftësi shpikëse dhe improvizuese, 
origjinalitet dhe shpejtësi e mendimit. Debatet 
e organizuara me ekipe të shumta favorizojnë 
zhvillimin e aftësive social-relacionale, ndërsa 
krahasimet individuale vënë në provë aftësitë 
personale.

Caktimi i një kohë e shkurtër për ndërhyrjet nxit 
aftësitë e sintezës dhe argumentimit të rreptë, 
ndërsa caktimi i kohës më të gjatë kërkojnë 
një kapacitet më të madh për lidhje logjike dhe 
planifikim.

Formati Standard i Debatit
Duke përdorur një nga protokollet më të 
përhapura në kontekstet e arsimit të lartë, 
Formatin Standard të Debatit, thjeshtojmë fazat 
thelbësore të debatit.
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1

2

3

4

5

6

7

8

Argumenti i parë

Argumenti i parë

Argumenti i dytë

Argumenti i dytë

Replika e parë

Replika e parë

Replika e dytë

Replika e dytë

Pro

Kundër

Pro

Kundër

Kundër

Pro

Kundër

Replika e dytë

8 minuta

8 minuta

8 minuta

8 minuta

4 minuta

4 minuta

4 minuta

4 minuta

Rendi i ndërhyrjeve:

• çdo ndërhyrje ka një qëllim të caktuar. Me katër 
ndërhyrjet e para krahasohen argumentet kryesore 
pro dhe kundër tezës së mbështetur nga tema. Me 
anë të replikave synohet të hidhen poshtë argumentet 
e ekipit kundërshtar. Folësit nuk duhet të zgjaten, 
sepse rrezikojnë të humbasin efektivitetin Pasi të 
thuhen argumentet, replikat duhet t’u përmbahen 
kundërshtimeve të tyre;

• renditja e replikave do të përmbyset krahasuar me 
atë të argumenteve për t’iu dhënë ekipeve të njëjtën 
kohë përgatitje;

• çdo anëtar i ekipit caktohet të kryejë vetëm një 
ndërhyrje, prandaj numri minimal i anëtarëve për 
secilin ekip në këtë format është 4;

• koha e ndërhyrjeve duhet të respektohet 
rreptësisht për të garantuar barazinë e mundësive 
mes ekipeve. Për të njëjtën arsye, ky protokoll nuk 
lejon ndërprerje as nga anëtarët e ekipit kundërshtar 
dhe as nga publiku. Koha e përgjithshme për 
kryerjen e debatit është 48 minuta, duke bërë të 
mundur që debati të zhvillohet gjatë një ore mësimi.
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Kohëzgjatja e konsiderueshme e ndërhyrjeve 
të parashikuara në këtë protokoll supozon 
debate që kërkojnë një periudhë të 
konsiderueshme përgatitje dhe aftësi 
analitike dhe komunikuese të një niveli të 
caktuar. Për këtë arsye, Formati Standard i 
Debatit është i përshtatshëm për tu përdorur 
në debate mes klasave ose shkollave.

Në praktikën mësimore të një klase 
është më e përshtatshme të miratohen 
protokolle që lejojnë ndërhyrje më të lehta 
dhe ndoshta edhe formimin e ekipeve më 
të mëdha. Një protokoll që i përshtatet 
mirë është Patavina Libertas i cili ka këtë 
zhvillim:

•  Prologu: prezantimi i problemit dhe 
rëndësia e tij, deklarata e qëndrimit të 
mbajtur, përkufizimi i termave kryesore dhe 
parashikimi i argumenteve që ekipi do të 
zhvillojë gjatë debatit;

•  Argumenti i parë: prezantimi i provave 
(arsyeve, shkaqeve, motiveve, të dhënave 
dhe shembujve) në mbështetje të qëndrimit 
të tyre;

•  Argumenti i dytë: prezantimi i 
argumenteve të mëtejshme në mbështetje të 
qëndrimit vetjak;

•  Dialogu Sokratik: synon thellimin e pozitës 

së bashkëbiseduesit duke e angazhuar 
atë të bëjë lëshime të dobishme për 
pozitën e tij, për ta bërë atë të bjerë në 
kontradiktë duke i bërë pyetje “Sokratit”;

•  Pauza: ka për qëllim të japë kohë për 
përgatitjen e replikave të argumenteve, 
duke zgjedhur kundërshtimet që 
konsiderohen më të forta dhe të 
përgatisë mbrojtjen ndaj kundërshtimeve 
(të mundshme ose tashmë të 
avancuara);
 
•  Replika:  prezantimi i replikave ndaj 
qëndrimit të mbajtur nga  kundërshtarët.
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Ka për qëllim të përcaktojnë dhe kritikojë 
çdo të metë, mangësi, kontradiktë, 
premisë të paprovuara, konkluzioneve jo 
rrjedhimore, interpretimeve të dyshimta; 
përcaktimeve alternative, pasojave 
të padëshirueshme... duke i kushtuar 
vëmendje të veçantë të vërtetës së 
premisave, rëndësisë dhe përshtatshmërisë 
së argumentit, plotësinë e të dhënave;

•  Mbrojtja: i përgjigjet kundërshtimeve 
të ngritura nga pala kundërshtare dhe 
justifikon argumentet e saj, duke u 
përpjekur të rivendosë vlefshmërinë dhe 
qëndrueshmërinë e vënë në dyshim;

•  Epilogu: përsëriten pikat kryesore të 
debatit në mënyrë rë përmbledhur dhe 
tregohet se pozicioni i dikujt është më i 
preferuar se ai i kundërshtarit. Konkluzioni 
logjik dhe mbyllja retorike.

Vëmë re se ky protokoll parashikon ndërhyrje 
më të përmbledhura që kërkojnë sintezë 
dhe aftësi organizative, por edhe se si do 
të zbatohet me një kohë përgatitje më 
të përmbajtur, e cila do t’iu përshtaten 
më së miri nevojave të përditshme të 
mësimdhënies. Përveç kësaj, ndarja 
në faza lejon formimin e ekipeve më të 
qëndrueshme, në të cilat çdo nxënëse dhe 
nxënës luan rolin e saj/tij, për një debat që 
zhvillohet përgjatë 43 minutave.
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ZHVILLIMI I NJË 
DEBATI
Aftësitë për të zhvilluar një debat të mirë 
fitohen mbi të gjitha përmes praktikës. Nuk 
është realiste të pretendohet që nxënësit 
të mësojnë teorikisht dhe brenda natës si 
të debatojnë në mënyrë efektive, por duhet 
të jepen këshilla dhe strategji që mund të 
përmirësojnë performancën e tyre duke 
nisur nga përvojat e para.

A) Hulumtimi
•  këshillohet të jepet në dispozicion një kohë 
e përshtatshme për përgatitje e debatit, nëse 
është e mundur edhe gjatë orës së mësimit, 
duke i dhënë kështu rëndësi në mënyrë të 
nënkuptuar veprimtarisë mësimore për të 
cilën kërkojmë angazhimin e klasës. 

•  Veprimi i parë që nxënëset dhe nxënësit 
duhet të kryejnë është hulumtimi i burimeve. 
Hulumtimi i  burimeve gjatë fazës përgatitore 
të një debati është dukshëm i ndryshëm 
nga kërkimi që kryhet normalisht për të 
dokumentuar një temë disiplinore. Kërkimi 
për një temë të diskutueshme çon në 
identifikimin e burimeve që e trajtojnë atë 
nga këndvështrime të ndryshme dhe shpesh 
të kundërta. Kjo i çon nxënësit të zgjerojnë 
horizontin e tyre të referencës rreth temës 
dhe të kenë një qasje më kritike në vlerësimin 
e burimeve, që shpesh janë kontradiktore me 
njëra-tjetrën. Prandaj do të vijë në mënyrë të 
natyrshme për ta që të venë në pikëpyetje 
besueshmërinë e gjithë asaj që kanë 
shqyrtuar, mbi pavarësinë dhe objektivitetin e 
autorëve, në vend që të pranojnë si autoritare 
propozimet e para nga motori i kërkimit.
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Pas kësaj faze, anëtarët e secilit ekip duhet të 
organizojnë një plan zhvillimi për temat e tyre, 
duke u kujdesur që ata të mbështeten nga një 
logjikë lineare dhe jo kontradiktore. Kjo fazë 
karakterizohet nga procesi i rrahjes së ideve, 
dialogët e ngushtë mes anëtarëve të një ekipi 
ku të gjithë përpiqen të vënë në krizë elementet 
dhe supozimet e prodhuara, siç janë faktet, 
statistikat, metaforat, konceptet kyç dhe 
shembujt e dobishëm për të mbështetur tezën 
e tyre. Nxënëset dhe nxënësit do të nxiten të 
interpretojnë të dhënat e gjetura, të shqyrtojnë 
raste të rëndësishme brenda temës dhe të 
propozojnë shembuj sqarues në mënyrë që 
të vendosin se çfarë është e rëndësishme për 
të mbështetur tezën e tyre dhe çfarë mund të 
lihet jashtë.

Për këtë qëllim, si strategji shumë e 
dobishme është të merret parasysh jo vetëm 
këndvështrimi personal por edhe ai i palës 
kundërshtare. Pra të vendosen në rolin e 
kundërshtarëve duke supozuar kundërshtimet 
e tyre të mundshme, jo vetëm për t’u përgatitur 
për t’u përballur me ta, por edhe për t’i 
shmangur duke i rafinuar argumentet e tyre.

Së fundmi, i duhet t’i kushtohet kohë përgatitjes 
së ndërhyrjeve. Në debat, nuk lejohet leximi 
i tekstit, por mund të përdoren shënime që 
i kujtojnë folësit renditjen e pikave dhe kjo 
gjithashtu zhvillon një kompetencë të veçantë. 
Mund të përdoren gjithashtu, prezantime 
multimediale, të cilat, përveçse janë një 

udhëzues për folësin, janë mjete komunikimi 
të dobishëm
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B) Prezantimi
 Faza e prezantimit përfaqëson gjithashtu një sfidë 
të konsiderueshme për nxënëset dhe nxënësit. 
Jo rrallë disa prej tyre përpiqen të tërhiqen nga 
kjo lloj veprimtarie, duke pretenduar se është 
shumë kompleks dhe se nuk kanë aftësitë e 
duhura. Prandaj, ata duhet të mbështeten duke 
iu shpjeguar njohuritë bazë të debatit. Më poshtë 
paraqiten disa pika, të cilat mund të merren si 
bazë për ndërhyrjet që do të kryhen në klasë:

•  Përpiquni që nxënësit të kapërcejnë frikën e të folurit në publik, 
duke iu kujtuar se është një aftësi që fitohet përmes përvojës dhe se 
ata nuk do të vlerësohen negativisht për këtë;
•
  reflektoni mbi dallimin mes opinioneve dhe fakteve, duke iu bërë të 
ditur si t’i përdorë që të dyja;

•  Theksoni rëndësinë e argumenteve të paraqitura përpara 
paraqitjes së provave në mbështetje të vlefshmërisë së tyre. Përpara 
se të demonstrosh duhet të bindësh;

•  Thelloni temën e trajtuar që nxënësit të marrin një vizion dhe të 
njohin marrëdhëniet mes aspekteve të ndryshme të lojës;

•  Përdorni shënime tekstuale ose mjeteve të prezantimit multimedial 
për të mbështetur ndërhyrjen e tyre, duke shmangur leximin e një 
teksti ashtu sikurse edhe improvizimin tërësor

•  Angazhoni publikun duke iu drejtuar drejtpërdrejt atij dhe duke 
vendosur takiminn me sy;

•  Përdorni sa herë që të jetë e mundur armët e retorikës dhe bindjes;

•  Shpjegoni qartë, nëse është e mundur, ndani ndërhyrjen në pika 
sipas një rendi logjik;

•  Prezantoni në mënyrë dinamike, me entuziazëm dhe angazhim.
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C) Replika
Debati kërkon të arrijë jo vetëm zhvillimin 
e aftësive të organizimit dhe prezantimit të 
pozicionit vetjak, por edhe të kundërshtimit të 
argumenteve të ekipit kundërshtar dhe ato të 
mbrojtjes së argumenteve të veta. Mbi të gjitha, 
këtu dalin në pah aftësitë improvizuese, shpejtësia 
e mendimit dhe aftësitë organizuese, duke filluar 
me një veprimtari të rëndësishe siç është mbajtja 
e shënimeve. Ndjekja me kujdes e prezantimit të 
shpejtë që karakterizon ndërhyrjet e një debati 
është një veprimtari që teston aftësitë konjitive 
të nxënëseve dhe nxënësve. Kur një argument 
i ekipit kundërshtar ka një pikë të dobët, d.m.th. 
një aspekt të sulmueshëm, kjo gjë duhet mbajtur 
shënim shpejt dhe qartë. Zhvillimi i kësaj aftësie 
bën që ky aspekt të mos harrohet dhe lejon që të 
rifillohet shpejt prezantimi aktual. Edhe kjo është 
edhe një kompetencë e rëndësishme, që  debati 
synon të zhvillojë.

Ka edhe aspekte të tjera që lidhen me këtë 
fazë që nxënësit duhet t’i përvetësojnë dhe që 
kontribuojnë në kryerjen e duhur të një debati. 
Për shembull, është e rëndësishme të mbahet 
një sjellje e respektueshme ndaj kundërshtarëve 
dhe publikut, që shpesh janë shokët e klasës. Në 
veçanti, është e nevojshme të respektohet koha 
e paracaktuar për ndërhyrjet, të mos ndërpritet 
prezantimi i ekipit kundërshtar, të tregohet 
konsideratë për argumentet e tyre dhe të 
pranohen me dëshirë vlerësimet e debatit.
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VLERËSIMI
I NJË DEBATI
Vlerësimi i një debati kryen shumë funksione 
që përfshijnë dhe prekin të gjithë klasën. 
Para së gjithash, vlerësimi i debatit çon në 
zgjedhjen e ekipit fitues. Duhet të theksohet 
se kjo nuk do të thotë të përcaktohet se kush 
ka të drejtë dhe kush është gabim, një gjë 
që është e pakuptimtë duke pasur parasysh 
natyrën e diskutueshme dhe të pavend të 
çështjes së trajtuar. Ekipi fitues do të jetë ai 
që ka argumentuar më mirë, që ka qenë më 
bindës, që ka motivuar më mirë, që kryesisht 
ja ka dalë të bindë pjesës tjetër të klasës për 
pozicionin e tyre. Kjo pikë që duhet të jetë e 
qartë: debati dallon, për shembull, nga dialogu 
Sokratik, i cili synon të arrijë tek njohuria.

Mënyrat se si arrihet ky vlerësim më i 
madh mund të jenë të ndryshme, por 
janë shokët e klasës ata që vendosin 
cili është ekipi fitues. Një mënyrë 
e vlefshme dhe e provuar është që 
nxënësve t’iu jepet të plotësojnë një 
formular si më poshtë:
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Organizimi dhe qartësia e
përgjithshme

Argumentimi

Replika

Mbrojtja

Prezantimi

Ndërhyrjet u kryen në mënyrë 
të qartë dhe efektive.

Argumentet ishin të 
mbështetur në arsye, prova 
dhe shembuj..

Replikat ishin me lidhje dhe 
efektive.

Mbrojtjet ishin me vend dhe 
efektive.

Toni i zërit, gjestet, entuziazmi 
ishin bindës..

TREGUESIT PËRSHKRUESIT
PIKËT (1/5)

Skuadra
PRO

Skuadra
PRO

Pasi secili nxënës të ketë plotësuar formularin e tij, ekipi që ka arritur rezultatin më të lartë të 
përgjithshëm fiton debatin. Për një vlerësim më zyrtar të nxënëseve dhe nxënësve që morën pjesë në 
debat, mësuesi mund të plotësojë një formular të ngjashëm për secilin prej tyre.

Anëtarët u sollën në 
mënyrë korrekte ndaj ekipit 
kundërshtar.

Respektimi
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Edhe nxënësit që nuk morën pjesë 
drejtpërdrejt në debat duhet të 
vlerësohen.

Për shembull, atyre mund t’iu kërkohet 
të plotësojnë një pyetësor me pyetje si 
më poshtë:

Cila nga dy skuadrat bëri prezantimin 
më të mirë dhe pse?

Cila ishte tema më domethënëse dhe 
pse?

Cila ishte prova më e qëndrueshme 
dhe pse?

A u la pa përmendur ndonjë argument 
që kishte lidhje me temën? Cili?

Çfarë mësove nga ky debat që të bëri 
përshtypje?

E ndryshove qëndrimin tënd të 
mëparshëm dhe pse?
  

Nxënëset dhe nxënësit do të vlerësohen në 

bazë të përshtatshmërisë dhe thellësisë së 

përgjigjeve të dhëna në pyetësor.

Në këtë mënyrë, kryerja e një debati çon në 
një vlerësimin e përgjithshëm formal të të 
gjithë klasës. Ky aspekt, përveçse përmbush 
një nevojë të veçantë, kontribuon në bërjen 
e vetë debatit me pjesëmarrës dhe më 
produktiv. Të gjithë nxënësit do ta ndjekin në 
mënyrë aktive debatin jo vetëm sepse janë 
në lojë shokët e tyre, duke e ditur se është 
në dorën e tyre të vendosin për ekipin fitues, 
por edhe sepse ata vetë do të vlerësohen. 
Duke ndarë me ta rubrikën dhe pyetësorin 
e vlerësimit, do t’i inkurajojmë të ndjekin me 
kujdes. Në këtë mënyrë, aftësia e tyre për të 
vënë re çdo aspekt që iu bën përshtypje do të 
jetë vendimtare.

Në fund të debatit këshillohet të hapet një 
diskutim i lirë ku nxënëset dhe nxënësit mund 
të bëjnë pyetje për sqarime, të prezantojnë 
ide të reja dhe të shprehin konsideratat e 
tyre. Duke vepruar kështu, mësuesi duhet të 
sigurojë që çdo gjykim i mundshëm negativ 
të mos përjetohet me peshë të tepruar nga 
pjesëmarrësit dhe mundësisht duhet të 
përpiqet t’i kundërbalancojë duke theksuar 
aspektet pozitive.
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PËRFUNDIME
Debati i shtyn nxënësit të braktisin njohuritë 
sipërfaqësore dhe të zhvillojnë të menduarit 
kritik dhe aftësinë për të komunikuar idetë e 
tyre, kompetencat, që siç pamë, janë gjithnjë 
e më strategjike në globalizimin e njohurive. 
Debati përfshin nxënëset dhe nxënësit në një 
përvojë, përmes së cilës do të testojnë forcën 
e ideve të tyre dhe do të rrisin kështu aftësitë e 
tyre reflektuese. Kjo përvoje do të jetë edhe më 
domethënëse kur debati të zhvillohet me kujdes 
dhe në respektim të rregullave të tij. Kjo mund të 
realizohet vetëm përmes projektit, menaxhimit 
dhe vlerësimit kompetent dhe të saktë..
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Ky botim u mundësua nga Save the Children në Shqipëri.  
Save the Children është organizatë kryesuese në botë dhe e pavarur për fëmijë. Ne besojmë se çdo fëmijë meriton një të ardhme të mirë. Në botë dhe në Shqipëri, ne 
ndihmojmë fëmijët të kenë një fillim të mbarë në jetë, mundësi për të mësuar dhe mbrojtje ndaj cdo rreziku. Ne bëjmë më të mirën për fëmijët - çdo ditë dhe në kohë 
krize –për të sjellë ndryshime në jetën e tyre dhe të ardhmen e përbashkët.
 
 
Tiranë 2022
Ky material u botua në kuadër të  projektit “Fëmijët Flasin”, i mbështetur nga EUKI dhe i zbatuar nga Save the Children dhe Instituti Italian OIKOS.

@Të gjitha të drejtat të rezervuara. Përmbajtja e këtij botimi mund të përdoret apo kopjohet lirisht prej specialistëve të fushës, por jo për qëllime fitimprurëse, me 
kusht që çdo riprodhim të shoqërohet me njohjen e organizatave, të përmendura më lart, si burim. Këndvështrimet e autorëve të këtij botimi jo domosdoshmërisht 
pasqyrojnë pikëpamjet e Save the Children dhe Instituti Italian OIKOS. 


