
Libërth me aktivitete
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        Të dashur kapitenë të ndryshimit në komunitet, ne
si Super-Vullnetarë dhe si Super-Qytetarë, ju
falënderojmë për ndikimin që keni te të tjerët dhe ju
admirojmë për punën që bëni.

Ne kemi shprehur dëshirë që të kontribuojmë sado pak në
lehtësimin e punës suaj me anë të kësaj pakete të
akitviteteve të krijuar nga ne.

Këtu përfshihen aktivitete dhe lojëra të ndryshme që
kanë për qëllim njohjen, entuziazmin, bashkëpunimin dhe
reflektimin. Shpresojmë që t'ju ndihmojë dhe të kënaqeni
gjatë realizimit të tyre. 

Me dashuri dhe vullnet nga kampistët e Kampit të
Super-Vullnetarëve 1.



Tabela e përmbajtjes: 

Akullthyesit:
-Tiparet në kosh

Energjidhënësit:
-Numërimi qesharak

Ndërtimi i ekipit:
-Balonat muzikor

Aktivitete të reflektimit:
-Mendova, ndjeva dhe dëgjova

-Loja me emra "BINGO"
-Loja me batanije"

-Fitnes me balona
-Shkundja
-SPLAT!

-Koncentrimi
-Harta e stacioneve

-Valixhja, shporta, dollapi



Udhëzime për domethënien e
simboleve:

Aktivitete akullthyese

Energjidhënës

Aktivitete të ndërtimit të ekipit

Aktivitete të reflektimit

Kohëzgjatja e aktivitetit

Niveli  i energjisë

Materialet e nevojshme për aktivitet

Qëllimi dhe përgaditje për aktivitet

Udhëzime hap pas hapi

Shënim për liderin/en



AKULLTHYESIT?

Akullthyesit janë aktivitete që përdoren në fazën e njohjes dhe
formimit të grupit, paraqiten si lojëra për të “ngrohur” grupin.

Akullthyesit i ndihmojnë anëtarëve të njihen me njëri tjetrin, të
forcojnë lidhjen mes tyre dhe të argëtohen, duke i formuar si ekip. Ato

shpesh përqëndrohen në ndarjen e informacioneve personale si:
emra, hobi, karakteristika, etj. 



TIPARET NË KOSH
 Letër A4 të bardha , lapsa/kimika për secilin

pjesëmarrës, enë dhe ngjitës 

foto 1 foto 2 foto 3

Shpërndajuni të gjithë pjesëmarrësve nga një letër A4 të bardhë dhe nga një laps/kimik.
Pjesëmarrësit duhet të formojnë një rreth dhe të shkruajnë 2-5 (në varësi të numrit të
pjesëmarrësve) fjali/tipare të vërteta për veten e tyre në këtë letër dhe të ndrydhin fletën
duke formuar një top të vogël. 
Derisa pjesëmarrësit janë duke shkruar, vendoseni enën/gotën të improvizohet në formë
të koshit. Ngjitësin përdoreni për të ngjitur gotën në raste kur gota nuk është stabile.
Pasi që secili pjesëmarrës të ketë shkruar tiparet e tyre, ju thoni atyre të imagjinojnë sikur
letra e tyre është një top basketbolli dhe se do të fillojmë të imagjinojmë sikur jemi në
fushë sportive dhe do të bëjmë një garë me topat e tyre.  (shih foto 1)
 Numëroni deri në 3 dhe filloni të gjuani topat tuaj në kosh.
 Pasi që secili të ketë gjuajtur topin e tyre në kosh, edukatori/a e merr koshin dhe e
shpërndan te secili nga një letër. (shih foto 2)
Pasi që të gjithë të kenë nga një top, atëherë ata duhet të lexojnë për vete fjalitë që janë
shënuar në letër dhe të përpiqen të gjejnë personin i/e cili/a i ka shkruar këto fjali. Në rast
se qëllon letra juaj ju duhet të pretendoni sikur është letra e dikujt tjetër (p.sh Unë mendoj
se këto tipare janë të X personit ), më pas edhe personat e tjerë mund të inkuadrohen në
sugjerime. (shih foto 3)
Loja mbaron kur të gjithë të kenë gjetur personin i/e cili/a ka shkruar fjalitë. 

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

20 Minuta

          Qëllimi i këtij aktiviteti është që pjesëmarrësit të arrijnë të njohin më mirë njëri-tjetrin
dhe të krijojnë lidhje.

Udhëzime hap pas hapi:

3
 



Pasi secili të ketë marrë nga një kopje të Tabelës së Bingos dhe laps shpjegojuni atyre se
tash do ta luani një lojë përmes sëcilës i gjithë grupi bashkë mësojnë gjëra të reja rreth
njëri-tjetrit. Tregoni nëse edhe ju liderët nëse jeni pjesë e lojës ose jo. 
U shpjegoni se në Tabelën e Bingos, në secilin katror është nga një deklaratë e shkruar.
Për secilën deklaratë, secili pjesëmarrës duhet të gjejë një person të grupit që i përshtatet
ajo deklaratë. P.sh. Nëse, në njërin nga katrorët e Bingos është “Gjej cili/a Super-
Vullnetar/e e ka ditëlindjen këtë muaj”, atëherë secili prej tyre duhet të zbuloj duke
komunikuar me anëtarët e grupit direkt për ta kuptuar se cili person e ka ditëlindjen këtë
muaj. 
Rregulla e lojës është se për një katror mund të përdoret vetëm një emër i një personi.
P.sh emri i Rrezes mund të përdoret vetëm tek një katror, p.sh. Tek katrori i deklaratës së
ditëlindjes, por jo edhe në deklaratat e tjera. 
I lusni pjesëmarrësit që të komunikojnë sa më shumë mes njëri-tjetrit dhe të marrin
përgjigjet prej të tjerëve sa më shpejt.
U tregoni se loja përfundon kur një person i plotëson të gjithë katrorët e tabelës me emra
të ndryshëm të pjesëmarrësve dhe thotë “BINGO” me zë të lartë.
Po ashtu u bëni me dije se kur personi i parë që thotë Bingo, do ta tregojë fletën e tij/saj
tek të gjithë në mënyrë që ta konfirmojë se secilin katrorë e ka plotësuar me një emër të
ndryshëm. Bëni me dije se emrat e pjesëmarrësve për secilën deklaratë do të konfirmohen
nga vetë personat që u është përmendur emri nëse ajo deklaratë u përshatet atyre ose jo. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

LOJA ME EMRA "BINGO"

20 Minuta

          Qëllimi i këtij aktiviteti është që pjesëmarrësit të arrijnë të mësojnë sa më shumë për
njëri-tjetrin.

Udhëzime hap pas hapi:

Dokumenti “Loja me emra BINGO” i printuar për
çdo pjesëmarrës, lapsa për çdo pjesëmarrës

1
 

           Para se të filloni lojën, shpërndajuni të gjithë pjesëmarrësve nga një kopje të
Tabelës së Bingos dhe i ftoni që të marrin nga një laps. (tabelën mund ta gjeni në faqen
tjetër)
-Lexoni me ta disa nga deklaratat që të familjarizohen me to dhe jepni udhëzimet e tjera.
-Tabela e lojës Bingo mund të ndryshoj. Kjo varet se çfarë pyetje/karakteristika dëshironi
t’i shkruani për pjesëmarrësit. Ndihuni të lirë të krijoni tabelë të re me
pyetje/karakteristika të tjera.
-Edhe ju liderët mund të kyqeni në lojë ose jo. Çfarëdo që vendosni, tregojuni anëtarve të
klubit në mënyrë që të llogaritin për të gjetur përgjigjet e tyre ose jo.



7 .Pasi që personi i parë thotë “Bingo” ai ose ajo ftohet që t’i lexojë deklarat e saj/tij. Më
pas ftoni pjesëmarrësit të ndajnë me pjesën tjetër të grupit, përgjigjet të cilat ju kanë
dukur më interesante apo të cilët nuk i kanë ditur më parë.

8. Më poshtë mund të gjeni Tabelën e Bingo-s:



Fillimisht thuani pjesëmarrësve të prezantohen në mënyrë që të rikujtohen emrat e secilit
dhe më pas ti largojnë letrat ngjitëse me emra që të mos shihen nga pjesëmarrësi tjeter.
Ndani pjesëmarrësit në dy grupe të vogla, dhe dy liderët i ftoni të mbani batanijen në mes
të dy grupeve, në atë mënyrë që pjesëmarrësit e dy grupeve të mos mund ta shohin njëri-
tjetrin. Ata duhet të qëndrojnë të ulur dhe të zgjedhin nga një person përfaqësues për
secilin raund të lojës. (shih foto 1)
Përfaqësuesit e secilit grup duhet të dalin shumë afër batanijes. Kur batanija ulet poshtë
në 1, 2, 3… atëherë përfaqësuesit duhet të thërrasin me zë të lartë emrin e personit që
kanë përballë. (shih foto 2)
Përfaqësuesi që thotë emrin e lojtarit tjetër i pari, fiton por duhet të dal nga loja, kurse
ai/ajo që nuk e ka ditur emrin qëndron në grup për të pasur edhe një mundësi për të ditur
emrin e dikujt tjeter.
Grupi që ka më pak lojtarë, fiton lojën. 

1.

2.

3.

4.

5.

Sigurohuni që të gjithë anëtarët të kenë dalur nga një herë para batanijes dhe pas secilit raund
përmendni emrat e tyre me zë të lartë. 

LOJA ME BATANIJE

foto 1 foto 2

15 Minuta

          Qëllimi i këtij aktiviteti është që pjesëmarrësit të arrijnë të mësojnë emrat e njëri
tjetrit.

Udhëzime hap pas hapi:

Një batanije3



ENERGJIDHËNËSIT?

Energjidhënësit janë aktivitete ose lojëra që zakoniksht përdoren në
momente kur energjia e grupit është e ulët, duke i dhënë energji

grupit. Kanë efekt harmonizues dhe energjik në mendje dhe trup, japin
gjallëri dhe entuziazëm.



 Secili pjesëmarrës në rreth duhet të gjej një pjesëmarrës tjetër dhe të formojnë një çift.
Pjesëmarrësit ndahen në çifte sipas dëshirës ose përzgjedhen nga lideri.
 Secili çift i pjesëmarrësve duhet të numërojë deri në 3, mirëpo duke marrë radhën.
Shembull: Çifti të numërojë me radhë deri në -Personi 1: një -Personi 2: dy Personi 1:
tre.  (shih foto 1 dhe 2) 
 Kur numërojnë disa herë deri në numrin 3, çifti duhet të filloj të numëroj prapë, mirëpo
kësaj radhe në vend të numrit 1, pjesëmarrësit duhet të gjejnë një lëvizje dhe një tingull
që i përshtatet lëvizjes. Kjo mund të jetë çfarëdo. Pasi çiftet të kenë numëruar disa herë
deri në 3, numri 1 zëvendësohet me një lëvizje ose tingull sipas dëshirës. [shih foto 3 dhe
4] 
 Pasi numëron disa herë me numrin 1 të ndryshuar, çifti shton një lëvizje dhe një tingull
qesharak për numrin 2 dhe numëron disa herë. Të njëjtën e bëjnë edhe për numrin 3.
[shih foto 5 dhe 6]
Në fund, ju si udhëheqësit e aktivitetit mund të vendosni një çift më qesharak të
përsërisë lëvizjet e tyre para të tjerëve. Në fund, përzgjedhet një çift vullnetar nga
udhëheqësi i aktivitetit për t’i shfaqur lëvizjet ose tingujt para grupit. 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

NUMËRIMI QESHARAK

15 Minuta

          Qëllimi i këtij aktiviteti është rritja e energjisë  nëpërmjet  aktivitetit fizik

Udhëzime hap pas hapi:

 Pa materiale2

foto 1 foto 2



foto 3 foto 4

foto 5 foto 6



Secili pjesëmarrës duhet të ketë një balon në të cilin është i shënuar me marker një
aktivitet i fitnesit, p.sh. “ulu dhe ngritu”. Në balon duhet të jetë një letër brenda, ku është
e shkruar një pyetje që lidhet me aktivitetet fizike.
 Pasi që fillon loja, pjesëmarrësit fillojnë t’i godasin balonat afër tyre në ajër.
Kur edukatori jep sinjalin, pjesëmarrësit duhet të ndalen dhe të kapin balonin të cilin e
kanë goditur herën e fundit.
Pasi që pjesëmarrësit marrin balonin, lexojnë aktivitetin fizik ku fillojnë ta bëjnë atë dhe
pastaj përgjigjen në pyetjen e shkruar në letër.
Aktiviteti përsëritet deri kur të mbarojë koha.

1.

2.
3.

4.

5.

FITNES ME BALONA

15 Minuta

 Ngritja e energjise permes aktiviteteve edukative fizike.

Udhëzime hap pas hapi:

 Balona për secilin nxënës dhe markera.
 

2



Mblidheni të gjithë grupin në një rreth.
Pjesëmarrësit e fillojnë lojën duke shkundur dorën e djathtë dhe njëkohësisht duke
numëruar me shpejtësi nga 1 deri në 8. (shih foto 1)
 I njëjti veprim të bëhet edhe me dorën e majtë, e pastaj me këmbën e djathtë dhe të
majtën. (shih foto 2, 3 dhe 4)
Aktiviteti vazhdon në të njëjtën mënyrë duke numëruar nga 1 deri në 7, 1 deri në 6, e
kështu me radhë duke i pakësuar numrat deri në 1.(shih foto 5)
Në fund të gjithë do të duken sikur po tunden gjithandej.

1.
2.

3.

4.

5.

SHKUNDJA

5 minuta

 Ngritja e energjise permes aktiviteteve edukative fizike.

Udhëzime hap pas hapi:

Pa materiale3
 

foto 1 foto 2

foto 3 foto 4
 

foto 5
 



Formohet një rreth me udhëheqësin e lojës në mes, i/e cili/a sqaron lojën.
Udhëheqësi zgjatë duart përpara dhe bashkon shuplakat e dorës (kjo është pozita e tyre
prej gjuajtësit splat). Në atë pozitë i drejtohet dikujt në rreth dhe thërret “SPLAT!”. 
Personi të cilit i është drejtuar udhëheqësi duhet të ulet shpejt, ndërsa dy personat
anash tij i drejtohen njëri-tjetrit në pozitën splat dhe thërrasin “Splat!". (shih foto 1)
 Kur mbeten vetëm dy persona në lojë atëherë fillon “Dueli”: 
Dy personat e fundit në lojë qëndrojnë shpinë më shpinë me njëri-tjetrin në mes të
rrethit. Udhëheqësi fillon numërimin. Për çdo numër, personat në mes bëjnë një hap
para. 
  Kur udhëheqësi e kalon një numër (p.sh. 1, 2, 3,...5) ose thotë një fjalë specfike
p.sh.“picë”, ata dy persona duhet të kthehen në pozitën splat dhe të thërrasin “Splat!”.
(shih foto 2 & 3)

1.
2.

3.

4.
5.

6.

Shënim: Çdo person që është jashtë lojës duhet të qëndrojë ulur në vendin e tij/saj në rreth
dhe ta shikojë lojën. Gjithashtu, hapësirat e zbrazëta në rreth e bëjnë lojën edhe më sfiduese
për personat që ende janë pjesë e saj.

foto 1 foto 2 foto 3

SPLAT!

15 minuta

 Ngritja e energjise permes aktiviteteve edukative fizike.

Udhëzime hap pas hapi:

Pa materiale2
 

SPLAT! SPLAT! 1, 2, 3!!

PICA!
SPLAT! SPLAT!



Të krijohen dy grupe dhe të ndahen në dy rreshta, ku çdo anëtar i rreshtit të parë të ketë
një partner në rreshtin tjetër.
Dy rreshtat të jenë paralel në formë të trenit. (shih foto 1)
Kur fillon muzika, rreshtat fillojnë të lëvizin me anë të ritmit të muzikës në drejtime të
kundërta.
 Pas disa sekondash, kur muzika të ndalet, çifti bashkohet dhe ulet në dysheme shpinë
me shpinë.
Çifti që mbetet në këmbë do të eliminohet nga loja. Loja përsëritet deri sa të mbetet
vetëm një çift.

1.

2.
3.

4.

5.

foto 1

TRENI MUZIKOR

15 minuta

 Ngritja e energjise permes aktiviteteve edukative fizike.

Udhëzime hap pas hapi:

Muzikë për të vallëzuar me telefon apo llaptop
 

3
 



AKTIVITETET E
NDËRTIMIT TË EKIPIT?

Aktivitetet e ndërtimit të ekipit janë aktivitete që kryhen në çifte apo
grup, që stimulojnë bashkëpunimin, komunikimin dhe besimin mes

anëtarëve të grupit. Ato ndihmojnë në përmirësimin e marëdhënieve
mes anëtarëve duke ndërtuar ekipin dhe definuar rolet në grup. 



Formojeni një rreth me karrika dhe udhëzojini pjesëmarrësit tuaj të ulen në rreth të kther
me shpinë nga njëri-tjetri.(shih foto 1)
 Tregojuni atyre se në lojë janë dy balona të cilat ju duhet të kapni dhe të pasoni tek
shoku/shoqja juaj në anën e majtë kur fillon të dëgjohet muzika. (shih foto 2)
Në momentin që muzika ndalet, atëherë ju duhet të ndaloni pasimin e balonës.
Personat të cilët kanë në duar balonën duhet të dalin nga loja.
Loja përsëritet, derisa mbetet vetëm një lojtar në lojë.

1.

2.

3.
4.
5.

LOJA "BALONAT MUZIKORE"

15 Min

           Ky është një version i lojës me karrika muzikore. Por në këtë version, balonat e
mbushura me ajër në të njëjtën madhësi do të nevojiten. Sigurohuni që të ketë
mjaftueshëm balona për grupin tuaj. 

Udhëzime hap pas hapi:

2 balona, telefon smart apo PC për muzikë
 

2

foto 1 foto 2 foto 3



foto 1

Organizoni pjesëmarrësit në dy rreshta të barabarta përballë njëri-tjetrit. Krijoni distancë
mes tyre. (shih foto 1) 
Njëri grupi largohet nga dhoma apo mbyll sytë, ndërkohë grupi tjetër i merr 60 sekonda
për të ndryshuar 10 gjëra rreth tyre, të cilat shihen me sy (ndërroni bizhuteri, ndryshoni
stilin e flokëve, zgjidhni lidhëset e atleteve/këpucëve, ndërroni orën nga njëra dorë në
tjetrën, ndryshoni rrobat etj). 
 Grupi i cili ishte jashtë dhomës, kthehet në dhomën e aktvitieteve dhe duhet të
identifikojë 10 ndryshimet. 
Pasi të identifikojnë ndryshimet, vazhdoni me grupin tjetër për t’i gjetur ndryshimet e
bëra nga ekipi tjetër dhe përfundojeni lojën.
Aktiviteti zhvillohet në 3 raunde.
Koha për ndryshimin e gjërave 60 sekonda,koha për gjetjen e ndryshimeve 30 sekonda
Aktiviteti zhvillohet në qetësi.
Personi i cili nuk gjen ndryshimin largohet nga loja dhe ekipi vazhdon lojën pa të.
Personi i cili ka për të gjetur ndryshimet ka vetëm një mundësi.

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

KONCETRIMI

15 Min

            Qëllimi i këtij aktiviteti është të inkurajohen pjesëmarrësit në gjithëpërfshirje dhe
bashkëveprim.

Udhëzime hap pas hapi:

Pa materiale2



Lexojuni klubistëve këtë histori: "Ju jetoni në një qytet A me shumë trafik dhe kthesa.
Askush nuk mund të kaloj në qyteti B për një kohë të shkurtër mirëpo klubistët e qytetit
B kanë nevojë për ndihmën tuaj për realizimin e një projekti. Rruga për qytetin B është
shumë sfiduese dhe me shumë kthesa të cilat të dërgojnë në destinacion të ndryshme.
Të gjithë jemi mbledhur në qytet për të vendosur se si do ta arrijmë këtë. Ju kuptuat se
para shumë vitesh ka egzistuar një rrugë e cila ju ka dërguar direkt në vendin e duhur,
mirëpo harta për atë rrugë ka humbur dhe ju duhet të gjeni zgjidhjen për të arritur në
vendin e duhur. I tërë grupi i klubistëve duhet të kaloj në qytetin B për të ndihmuar
klubistet tjerë per realizimin e projektit."
Lideri I grupit mban qelësin e renditjes së stacioneve.
Stacionet duhet të ndiqen në mënyrë specifike për ndryshe nuk do të ju dërgojnë në
destinacionin e duhur.
Nëse kaloni në një stacion të gabuar të gjithë do të kthehen në stacionin fillestarë.
Ju keni 5 minuta kohë për planifikimin e strategjisë ku mund të përgaditni skicën tuaj.
 Pasi që të kenë kaluar 5 minuta për përgatitje, i ftoni që të fillojnë lojën. Ka raste që
pjesëmarrësit do të ndihen të stresuar, kështu që i lejoni që të pushojnë dhe të marrin
pak kohë për të menduar dhe diskutuar së bashku.
Nëse shihni se ndonjëri po e dominon bisedën, mund t’i kërkoni që të heshtë për pak
kohë në mënyrë që anëtarët e tjerë të kenë mundësi që të shprehin idetë e tyre.
Pasi të ketë përfunduar loja, ftoni të gjithë grupin që të ulen së bashku në rreth dhe filloni
një bisedë reflektuese duke përdorur pyetjet e mëposhtme. (Mbani mend se
pjesëmarrësit munden thjesht të vendosin që t’i braktisin komunitetit tjetër dhe të mos u
ndihmojnë. Megjithatë, kjo vështirë se do të ndodhë dhe pyetjet e mëposhtme marrin
parasysh se klubistët e klubit të Super-Qytetarëve përpiqen t’ju ndihmojnë komunitetit
tjetër dhe kanë sukses me këtë detyrë.)

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

 

LOJA "HARTA E STACIONEVE"

30 Minuta

              Qëllimi i këtij aktiviteti është që të ndihmojë pjesëmarrësit të kuptojnë rëndësinë e
përkujdesjes për nevojat e të tjerëve (kjo tregon dhembshuri) dhe të zhvillojnë njohuri për
t’i plotësuar këto nevoja.

Udhëzime hap pas hapi:

 Ngjitës i letrës për të shënuar fushën e lojës dhe
vija “Start” dhe “Finish”. 7 letra A4; Harta e

aktivitetit “Qytetarët e Lumit” për liderët
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Si u ndiet gjatë kësaj loje? 
Cila ishte detyra? Çfarë duhej që të bënit gjatë kësaj loje? A ishit të obliguar që të bëni
diçka? Përse vendosët që t’i ndihmoni disa njerëz që as nuk i njihnit fare.?
A mund të kujtoni ndonjë rast nga jeta e përditshme kur keni ndihmuar dikë tjetër? Si jeni
ndier në ato situata?
Çfarë ka fituar grupi juaj apo si ka përfituar nga ndihma që dhatë për klubin tjetër?
A i'a vlejti që i përdoret stacionet për të kaluar? (Edhe pse mori shumë kohë për të gjetur
stacionet me kujdes, në fund ju fituat nëa zgjidhje të vlefshme dhe të qëndrueshme për
problemin, sepse tani ju keni njohuri mbi renditjen e stacioneve dhe mund t’i përdorni
më tutje në të ardhmen!)
Çfarë mësimi mund të marrim nga kjo lojë për t’i ndihmuar njerëzit përreth nesh?

12. Në fund reflektoni me pjesëmarrësit tuaj përmes këtyre pyetjeve:

Udhëzim: Përdorni rrjetën e mëposhtme si ‘’hartë’’ për t’iu treguar pjesëmarrësve se ku
ndodhen stacionet për të shkuar tek qyteti B. (ju mund edhe të krijoni hartën tuaj me renditje
tjetër të stacioneve nëse keni dëshirë). Nëse anëtarët e grupit shkelin në një hapësirë jo të
duhur apo në renditjen e gabuar, të gjithë duhet të kthehen në stacionin fillestar dhe të
fillojnë përsëri nga e para.
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AKTIVITETET E
REFLEKTIMIT?

Aktivitetet reflektuese përshkruhen si lidhje midis teorisë dhe
veprimit. Këto aktivitete synojnë të nxisin mendimin kritik përmes

diskutimeve rreth eksperiencës: asaj që kanë mësuar, praktituar dhe
ndjerë përgjatë kalimit nëpër aktivitete.



MENDOVA, NDJEVA, DËGJOVA.

15 Min

          Për këtë aktivitet, në tre flipchart vizatohen dhe shkruhen pyetjet për secilën prej
kategorive: “truri”, “zemra” dhe “veshi”. Mënyrat se si duhen të duken flipchartët mund ta
gjeni më poshtë.

Udhëzime hap pas hapi:

Secilit pjesëmarrës u jepen letra ngjitëse dhe kimik dhe për secilën kategori do të
shkruajnë përgjigjet e pyetjeve përkatëse në mënyrë anonime. .
Tregojuni pjesëmarrësve se për çdo kategori kanë 3 minuta kohë për t’u pergjigjur dhe
pastaj i ftoni t’i vendosin letrat ngjitëse në flipchart kurdo që janë gati.
Pasi pjesemarrësit kanë vendosur letrat ngjitese në flipchart, ftoni ata që deshirojnë t’i
ndajnë mendimet e tyre, nëse askush nuk shpreh deshire atehere ju mund t’i lexoni disa
nga pergjigjet.
Shpjegojuni pjesëmarrës se kategoritë e vizatuara ndahen si më poshtë

1.

2.

3.

4.

-Çfarë keni mësuar përgjatë këtyre takimeve?
-Çfarë keni mësuar për veten gjatë këtyre takimeve? 
-Çfarë keni mësuar për të tjerët gjatë këtyre takimeve? 

3 Flipchart-s, letra ngjitëse dhe markera.2



-Çfarë ndjenja keni pasur gjatë këtyre muajve? Shkruani ndjenjat dominante?
-Cilën eksperiencë e keni shijuar me gjithë zemër?
-Cila ka qenë eksperinca më domethënëse për ju?
 

-Cilat kanë qenë idetë më të mira që keni dëgjuar gjatë këtyre takimeve?
-A keni pasur ndonje moment kur keni degjuar diqka dhe nuk jeni ndjere rehat?
-Cila ka qenë gjëja më e mirë që ka thënë dikush për ju?





VALIXHJA, SHPORTA, DOLLAPI

25 min

            Qëllimi i këtij aktiviteti është të reflektohet mbi përvojën e kaluar sëbashku përmes
ilustimit dhe diskutimit të kujtimeve, mësimeve dhe sfidave.

Udhëzime hap pas hapi:

 Filloni aktivitetin reflektues duke ju treguar se pasi që sot është takimi i fundit i Modulit,
ne dëshirojmë të marrim pak minuta dhe të reflektojmë mbi të gjithë kohën që e kemi
kaluar së bashku, duke filluar nga takimi i parë i këtij moduli e deri më sot. Tregojuni atyre
se për juve komentet dhe përshtypjet e tyre janë shumë të rëndësishme, për shkak se
duke u bazuar në to ju mund të pëmirësoni qasjen, programin e takimeve apo edhe
organizimin e klubit.
Tregojuni pjesëmarrësve flipchartin ku është paraqitur valixhja dhe lexojeni pyetjen
përkatëse: “Nga të gjitha përvojat që kemi pasur gjatë këtyre takimeve, cilën do ta
paketonit me vete në valixhen tuaj për një “udhëtim” dhe përse?”
Më pas, tregojuni pjesëmarrësve flipchartin ku është paraqitur shporta dhe lexojeni
pyetjen përkatëse: “Nga të gjitha përvojat që kemi pasur gjatë këtyre takimeve, cilat janë
disa që kanë qenë më pak të dobishme ose që nuk ju kanë pëlqyer?”
Në fund, tregojuni pjesëmarrësve flipchartin ku është paraqitur dollapi dhe lexojeni
pyetjen përkatëse: “Nga të gjitha përvojat që kemi pasur gjatë këtyre takimeve, cilat janë
disa gjëra që keni zbuluar apo zhvilluar për veten tuaj?”
Tregojuni pjesëmarrësve se për çdo kategori kanë kohë 2 minuta për të u përgjigjur (në
qoftëse ju si lider vlerësoni se grupi ka nevojë për kohë shtesë, mund t’iu ofroni edhe 1
minutë)
Pasi që të shpjegoni të gjitha objektet e vizatuara, pyesni ata nëse kanë ndonjë pyetje dhe
jepni shpjegime shtesë.
Shpërndani nga 3 letra ngjitëse dhe nga 1 kimik për secilin pjesëmarrës, më pas kërkojuni
atyre që të përgjigjen për secilën kategori në një letër pasi që të përfundojnë me përgjigjet,
ftoni që t’i vendosin në flipcharts përkatës kurdo që të jenë gati.
Pasi të gjithë pjesëmarrësit të kenë shënuar të paktën nga një element për të 3 kategoritë,
ftoni pjesëmarrësit të lexojnë vetëm disa nga to të cilat ata ndihen rehat. Ju mund të bëni
një përmledhje të shënimeve të tyre, apo të nxisni ata të diskutojnë mes vete për secilin
objekt me radhë.
Pasi pjesëmarrësit kanë vendosur letrat ngjitëse në flipchart, ftoni ata që dëshirojnë t’i
ndajnë mendimet e tyre, nëse askush nuk shpreh dëshirë atëherë ju mund t’i lexoni disa
nga përgjigjet. Shikoni foton më poshtë për udhëzime.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

3 flipcharts ku paraqiten valixhja, shporta, dollapi
me pyetjet përkatëse për secilën kategori, letër
ngjitëse dhe kimik për çdo pjesëmarrës

2





Suksese në rrugëtimin tuaj drejt
përmirësimit të komunitetit!



Ky libërth është prodhuar me
mbështetjen financiare të

Bashkimit Evropian. Përmbajtja e
këtij libërthi është përgjegjësi e

TOKAs dhe nuk pasqyron
pikëpamjet e Bashkimit Evropian.




