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1. Pse janë të rëndësishme aktivitet e fillimit të vitit shkollor?

Fillimi i mbarë, gjysma e punës thotë një shprehje popullore.  Edukatorët e dinë mirë rëndësinë

e ditëve të para të vitit shkollor për integrimin e nxënësve të rinj. Këta nxënës dhe nxënëse vijnë nga një 

mjedis ku janë rrethuar nga miq dhe mësues me të cilët njihen prej kohësh, në një shkollë me rregulla 

dhe dinamika të reja. Për disa kjo do të thotë edhe transport i përditshëm, ose qëndrim larg familjes në 

konvikt. Pra është një moment tranzicioni i rëndësishëm, që ndodh në një moshë delikate, ku ende nuk 

janë formuar mirë mekanizmat e përshtatjes.  

Po kështu, edhe mësuesit duhet të  njihen me karakteret e nxënësve të rinj, sepse arsimi është mbi të 

gjitha komunikim dypalësh në varësi të prirjeve dhe tipologjisë së secilit. Përveç njohjes reciproke, një 

rëndësi të madhe ka edhe informimi i nxënësve mbi rregulloren e shkollës, programin shkollor dhe 

perspek�vën  e degës së përzgjedhur, për të evituar pasojat si pakënaqësinë, thyerjen e rregullave dhe 

braktisjen.   
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Për këtë është e nevojshme që shkollat të përdorin mekanizma të integrimit të nxënësve të rinj përmes 

ak�viteteve të qëllimshme të mirëplanifikuara.   Këto ak�vitete i vijnë në ndihmë nxënësve, jo 

vetëm për të hequr emocionet nega�ve të fillimit të shkollës dhe familjarizuar me mjediset, 

rregulloren, degën dhe njëri-tjetrin, por edhe  mësuesve për tu njohur me karakteret e 

nxënësve të rinj. Kështu,  gjatë javës së parë të shkollës, për çdo ditë, mund të zhvillohen  lojëra  në 

klasë me këto synime:  

Lehtësimi i emocioneve nega�ve të fillimit të shkollës; 

Njohje më të mirë të nxënësve me njëri-tjetrin; 

Njohje të mësuesve më nxënësit;  

Krijim marrëdhëniesh miqësore dhe besimi me mësuesit; 

Njohje me degën dhe rregulloren e shkollës;  

Percep�m të ambien�t të shkollës si argëtues dhe relaksues.  

2. Ak vitete të sugjeruara

Ak vite  1: Prezan�m i ambienteve të përbashkëta në shkollë 

Tour i shkollës duke prezantuar ambientet e përbashkëta dhe mundësi për përdorimin e tyre. 
Qëllimi: Nxënësi të ndihet rehat në shkollë, duke u ndjerë i lirshëm për të përdorur inves�met e 
përbashkëta për studim ndryshe apo argë�m. 
Përgjegjës: Përfaqësuesi NjZh i orien�mit për karrierë/ Tjetër nga NjZh. 

Ak vite  2: Prezan�mi i nxënësve me njëri-tjetrin: ice breakers 

1-“Për çdo shkronjë që � e ke”: Prezan�m i karakterit vetjak/des�nacionit/filmit të preferuar etj., duke 
përdorur çdo shkronjë të emrit. (P.sh.: Devi: Delfin Erëmirë Veror Inicia�ve). Në momen�n e prezan�mit, 
mësuesi mban shënime fi alët e formuara me iniciale dhe nxënësit duhet të gjejnë kush e ka përmendur 
fialën X në prezan�min e � j. Njëkohësisht me këtë, nxënësit prezantojnë edhe arsyen pse kanë zgjedhur 
këtë shkollë. 
Qëllimi: Kjo ndikon ë stërvitje të vëmendjes dhe krijim ndjesie për njëri-tjetrin nga prezan�mi dhe fiksim 
i detajeve të para. Shpërblimi: karamele te vogla me letër me thënie brenda.  
Përgjegjës: Mësuesi kujdestar/ Çdo mësues tjetër: (i modifikon rregullat sipas lëndës: p.sh.: mësuesi i 
lëndës së kimisë gjatë orës së parë të lëndës së kimisë: prezan�m i emrit me terma kimikë, lis�m një 
arsye pse kimia mund të jetë e këndshme) 
2-Lojë Bingo: Secili prej nxënësve ka një kartelë bingo me shënime në të. Kur dy persona kanë një katror
me shënim, të përbashkët, atëherë bëhet Bingo! Kush qarkon i pari të gjitha kufizat- Fiton! Kjo mund të
përsëritët disa herë. Shpërblimi për fituesin mund të jetë diçka e thjeshtë dhe argëtuese, që të mos
vendosë në pozita jo-fituesit: p.sh.: pastë dhëmbësh, top i vogël, Haribo: të cilat mund të ndahen dhe
me të tjerët, kokërr limoni, etj.



Qëllimi: Nxënësit ndërlidhen me njëri-tjetrin duke u vënë në dijeni apo ndërgjegjësuar për të 
përbashkëtat dhe dallimet midis tyre: në përbërjen familjare, preferencat muzikore, ushqimore, hobit 
etj. 
Përgjegjës: Mësuesi kujdestar 

3-“STOP, EC, KËRCE, DUARTROKIT..etj.”: Loja duhet të zhvillohet në ambiente me hapësirë të 
bollshme, p.sh.: palestra apo zona spor�ve në shkollë (thjesht oborri për disa). Nxënësit kryejnë lëvizje 
në mënyrë të çrregullt, duke zbatuar komandat e dhëna. Komandat në fillim nënkuptojnë atë qe 
thuhet dhe në momen�n që mësohen, thuhen duke nënkuptuar të kundërtën. Bëhet miks komandash 
dhe secili duhet të bëjë më të mirën për t’i mbajtur mënd, megjithëse nuk ka të h umbuar nga loja- 
edhe kur behet gabim, nxënësi qëndron në lojë.
Qëllimi: Mund të shfrytëzohet për një orë të parë fiskulture, ku përmbushet aspek� i ushtrimit fizik, por 
lidhet edhe me elemente të memories dhe përqendrimit. Argë�mi i garantuar!
Përgjegjës: Mësuesi kujdestar/ Mësuesi i fiskulturës

4- “Pyetjet shpërthyese”: Parapërga�ten pyetje në letra të vogla (prej mësuesit përgjegjës). Nxënësve
u jepen tullumbace dhe lidhëse. Të gjithë duhet të fryjnë tullumbacet dhe të vendosin pyetjet brenda
pa i parë. Tullumbacet përzihen duke i gjuajtur te njeri tjetri për 3 min (koha e një kënge në sfond) dhe
kur minutat/Kënga mbaron, secili kap një tullumbace të cilën e shpërthen dhe çdokush lexon me rradhë
pyetjen brenda dhe i përgjigjet. (Pyetjet të thjeshta dhe argëtuese, duke shmangur çështje personale
dhe delikate).
Qëllimi: Krijohet më tepër afrimitet duke luajtur, ndarë informacione apo këndvështrime (në bazë të
pyetjeve). Rrëmuja e kontrolluar (krijuar nga tullumbacet) çliron energji dhe argë�m.
Përgjegjës: Mësuesi kujdestar

5-“Qesja misterioze”: Nxënësit ndahen në grupe të rastësishme, ose sipas dëshirës së tyre dhe u jepet 
nga një qese misterioze me përmbajtje të panjohur, por të njëjtë. Sfidat mund të jenë të ndryshme: 1.Të 
ndërtohet një gjuajtëse topi të butë, që ta lëshojë topin sa më lart, apo 2. Pajisje për lëvizjen e topit, 3 
dimensionale, që ta lëvizë topin min 40cm e larg. Të gjithë janë fitues. Projek� postohet dhe në Fb të 
shkollës. 
Qëllimi: Të nxitet inovacioni dhe puna në grup, shkencat të perceptohen si argëtuese, mësuesit e 
lëndëve natyrore të perceptohen si më të butë, duke u miqesuar më nxënësit përmes lojës dhe mo�vimit 
gjatë saj. 
Përgjegjës: Mësuesi i Fizikës, Matema�kës, Mësuesi kujdestar 

Aktiviteti 3: Prezan�mi i nxënësve me strukturën e tyre në shkollë 

1- Prezan�mi me qeverinë e Nxënësve. Qeveria e nxënësve e vjetshme prezanton veten, funksionet,
instruksionet për fushatën e re dhe drejton zgjedhjet e rradhës. (prezan�m i materialeve në dispozicion:
ku�të e mendimit, tabelat Pin për njo�ime apo publikime)
Qëllimi: Nxënësit e rinj të njihen paraprakisht me strukturën, rëndësinë e saj dhe të kul�vohet kultura e
të qenit ak�v dhe në shërbim të nevojave të nxënësve.
Përgjegjës: Mësuesi koordinator i Qeverisë së Nxënësve



2-Prezan�m me grupin e marke�ngut në shkollë. Grupi aktual i marke�ngut shpjegon se si mund të
angazhohet kjo strukturë në shkollë, a�ësitë që kërkohen për t’u bërë pjesë e saj dhe si mund të
aplikohet.
Qëllimi: Nxënësit me talente në fushën e marke�ngut, mund të aplikojnë prak�kisht njohuritë e tyre,
pavarësisht degës së zgjedhur, duke marrë a�ësi shtesë që ndihmojnë në tranzicionin drejt tregut të
punës.
Përgjegjës: Mësuesi përgjegjës i grupit të marke�ngut në shkollë.

(3-Prezan�m me mundësinë e aplikimit në Bordin e S4J- nëse... Përgjegjës: dikush nga projek�, mësuesi 
koordinator i Qnx, apo NjZh-orien�mi). 

Aktiviteti 4: Vizitë në kompani 

Vizitat në kompani të ndodhin në bizneset partnere të shkollës, për çdo drej�m që shkolla ofron. Të 
zgjidhen biznese që kanë diversitet shërbimesh: P.sh.: Elita: vizitë edhe te Restoran�, edhe te Hoteli... 
Shpjegime me �alë të thjeshta për menaxhimin e biznesit, ndarjes së punëve etj... vësh�rësitë gjatë 
rrugës dhe këshilla për të performuar dhe mbijetuar në botën e punës. Me ras�n e vizitës, të shpjegohet 
edhe funksionimi i prak�kave profesionale dhe çështje të korrektësisë, përgjegjësisë, e�kës, së 
prak�kantëve në biznese. 
Qëllimi: Nxënësit prezantohen direkt me biznese reale, me procese punë, a�ësitë e nevojshme 
profesionale dhe të buta që kërkohen dhe kështu mund të lidhin më mirë edhe vizualisht teorinë që do 
marrin në shkollë me aplikimin real. Gjithashtu ekspozimi me botën e të rriturve, mund t’i bëjë më 
seriozë dhe më këmbëngulës në rrugën e zgjedhur. 
Përgjegjës: Mësuesi kujdestar/ Përfaqësuesi NjZh i marrëdhënieve me biznesin/ Përfaqësuesi NjZh i 
orien�mit për karrierë. 

Aktiviteti 5: Histori suksesi në shkollë 

Përfaqësues biznesi vijnë në shkollë për të ndarë eksperiencat e tyre me nxënësit në lidhje me 
themelimin e biznesit të tyre, menaxhimit, a�ësive të kërkuara për stafin dhe mundësitë për zhvillim. 
(Biznese të ndryshme nga ato të përzgjedhura për vizitën në kompani). Figurat e �uara të jenë 
përfaqësues të drej�meve të shkollës- figura të vlerësuara në rajon apo edhe të �uar nga Tirana. 
Qëllimi: Nxënësit prezantohen me sipërmarrjen. Sfidat dhe sakrificat për të arritur sukses, duke kuptuar 
që çdo gjë është punë dhe jo rastësi. Sipërmarrës mund të jetë kushdo me ide të qartë dhe punë të 
palodhur e të fokusuar te qëllimi.  
Kjo mund t’u ndryshojë këndvështrimin për drej�met e tyre apo dhe jetës së përditshme në përgjithësi, 
duke i bërë më kuriozë dhe të mo�vuar për të kërkuar më tepër dhe lidhur pikat. 
Përgjegjës: Mësuesi kujdestar/ Përfaqësuesi NjZh i marrëdhënieve me biznesin/ Përfaqësuesi NjZh i 
orien�mit për karrierë. 

Aktiviteti 6: Prezan�mi me Njësinë e Zhvillimit dhe Orien�mi në Karrierë 

Përfaqësues të Njësisë së Zhvillimit dhe nxënës të klasave më të larta prezantojnë  nxënësit e klasës së 
10-të me shkollën, drej�met e ofruara, Njësinë e Zhvillimit, funksionet, marrëdhëniet me bizneset,
prak�kat profesionale (në varësi të drej�meve të nxënësve), orien�min për karrierë, gjurmimin etj.



Përgjegjës: Përfaqësues të Njësisë së Zhvillimit, psikologu i shkollës, nxënës të klasave 11 dhe 12. Të 
�uar: të gjithë nxënësit e klasave të 10ta, prindër (sipas interesit).  
Ku: në Njësinë e Zhvillimit (për shkollat që nuk kanë ende një ambient për NjZh, takimi mund të 
zhvillohet në një prej klasave më të përshtatshme) 

Aktiviteti 7: Zëri i Nxënësve: E-maili dhe ku�a e sugjerimeve 

Krijoni një e-mail të dedikuar për sugjerime/ankesa (psh kolingjoka_sugjerime@gmail.com dhe vendosni 
një ku� për sugjerime/ankesa në një nga korridoret e shkollës. Gjatë takimit në Njësinë e Zhvillimit, 
orientojini nxënësit të dërgojnë mendimet e tyre (sugjerime apo ankesa) në këto mënyra, ose t’i 
drejtohen Njësisë së Zhvillimit. Në të gjitha rastet do të ruhet anonimite� i nxënësve dhe të informohen 
nxënësit si u adresuan kërkesat e paraqitura.  

Shënim: Projek� ka vënë në dispozicion disa ku� të përshtatshme, një pjesë e të cilave janë në shkolla. 

Aktiviteti 8: Eskursion 

Shtojca IV shpjeguese 

3. Kalendari

Java e mirëseardhjes  Kalendari – Shtator 2019 

E hënë E Martë E Mërkurë E Enjte E Premte 

09:30 – 
10:45 

Prezan�m i 
ambienteve 
të shkollës 

09:00 –
09:45 

Në oborr 
STOP, EC, 
KERCE, 
DUARTROKIT 

09:50 –
10:30 

Në oborr 
Qesja 
misterioze 

09:50 – 
12:30 

Vizitë në 
kompani 

10:00 – 
11:30 

Histori 
suksesi 
në 
shkollë 

11:00 – 
11:30 

Prezan�mi i 
nxënësve 
me njëri-
tjetrin: 
“Për çdo 
shkronjë që 
� e ke” 

09:50 –
10:30 

Në klasë 
Prezan�mi i 
nxënësve me 
strukturën e 
tyre në 
shkollë 

11:00 –
11:30 

Zëri i 
Nxënësve: 
E-maili dhe
ku�a e 
sugjerimeve 

11:40 – 
12:30 

Prezan�mi i 
nxënësve 
me njëri-
tjetrin: 
Lojë Bingo 

11:15 –
12:00 

Në klasë 
Pyetjet 
shpërthyese 

mailto:kolingjoka_sugjerime@gmail.com


4. Shtojca

 I – Shembull Kalendari 

II – Shembull: Përmbajtja e qeses misterioze dhe ide aplikimi 



III – Shembull Programi: Prezan�mi me Njësinë e Zhvillimit dhe Orien�mi në Karrierë 

Programi: 

Prezan�mi me Njësinë e Zhvillimit dhe Orien�mi në Karrierë 

Data: 
Ora: 
Vendi: 

5 min Prezan�m i shkollës (video) 

5 min Prezan�m i projek�t ‘A�ësi për Punë’ dhe modelit zviceran 

10 min 
Prezan�m i Njësisë së Zhvillimit, funksioneve, personelit, rolit te tyre. + Gjurmimi, info 
prak�ka profesionale 

Përse nxënësit duhet të drejtohen tek NjZh dhe në cilat raste? 

10 min Shpjegim i regullave dhe procedurave të shkollës 

5 min 
Përshëndetje me psikologun e shkollës  

Si dhe kur mund t’i ndihmojë psikologu nxënësit? 

10 min Sqarim i detajuar i drej�meve të shkollës 

10 min Nxënës të klasës së 11 dhe 12 ndajnë eksperiencën e tyre në shkollë dhe prak�kë 

5 min 
Ftohen të gjithë nxënësit të bëjnë ‘Like’ dhe ‘Follow’ faqeve në Instagram dhe Facebook 
të shkollës dhe projek�t ‘A�ësi për Punë’ S4J 

Pyetje & Përgjigje 

IV – Shembull: Organizimi Eskursioni 

Propozime për Ak�vitete Socializuese për Nxënësit 

Hyrje:  

Me ras�n e fillimit të vi�t shkollor, Shkolla Hamdi Busha� do të organizojë një ekskursion në Razëm për 
nxënësit e klasave të 10ta.  Qëllimi është që përmes socializimit të promovohet njohja e të rinjve me 
njëri-tjetrin dhe krijimi i marrëdhënieve pozi�ve mësues-nxënës. Kjo ndikon në përhapjen e një fryme 
miqësore dhe inkurajuese për nxënësit, e cila lidhet edhe me parandalimin e brak�sjes.  

 Logo e shkollës 



Kush: Nxënësit e Klasave të 10ta, mësuesit kujdestarë, Koordinatorja për Parandalimin e Brak�sies, 
Koordinatorja për Zhvillimin Gjinor, psikologia e shkollës, drejtoria.   

Kur: Të Hënën, data 15 Tetor.   

Kohëzgjatja: Gjysmë dite.  

Përmbajtja: Ekskursion në Razmë, shë�tje, lojra, dhe disku�m tema�k. 

Sugjerime: 

Të krijohen grupet mikse gjinore gjatë ekskursionit,  aty ku është e mundur.
Të inkurajohen të marrin pjesë të gjithë.
Të caktohen moderatorë të programit.
Koha mbahet me celular dhe kur koha mbaron, bie alarmi. Aty mbyllet loja dhe kalohet tek pjesa
e tjetër e programit.
Pas ak�vite�t, të bëhet një raport i shkurtër nga Koordinatorja për Parandalimin e Braktisjes mbi
ekskursionin, si evidencë.

Mjete të nevojshme: Markera, flete me ngjyra s�ck it te pakten 3 per person, topa volejbolli, çokollata 
për fituesit e lojërave. 

Programi: 

Ekskursion në Razmë 

Data: 
Ora: 
Vendi: 

20  minuta Mirëmëngjes me Këngë Shkodrane: Të gjithë këndojmë gjatë udhë�mit. 

15 Minuta Muzikë nga playlista e nxënësve. Kush lidh celularin me sistemin audio të autobuzit, 
duhet të prezantojë veten dhe shijet muzikore. 

5 min 
Prezan m i programit të ditës nga Drejtoria 

45 Min 

Të njohim njëri-tjetrin  - Lojra 

Icebreaker, Loja 1 

Shpjegohen rregullat.  Moderatori/ja i hedh topin një nxënësi/e. Kush pret topin duhet 
të thotë emrin (që preferon ta thërrasin) si dhe një fakt për veten.  (P.sh. “ Jam Xheni 
(gjatë e ka Xhensila), më pëlqen instagrami”). Pastaj topi i pasohet tjetrit e kështu me 
radhë, derisa të gjithë të luajnë.  

Zgjidhni një nga të dyja: 

 Logo e shkollës 



Loja 2/a 

Shpjegohen rregullat. Nxënësit ndahen në dy grupe të barabarta duke u vënë në rresht 
përballë njëri -tjetrit. “Çi�et” e formuara nga dy nxënës që ras�sin përballë, gjatë 
shë�tjes së udhëhequr nga mësuesit, njihen duke i përgjigjur  pyetjeve psh:  

1. Filmi, seriali yt i preferuar
2. Ushqimi i preferuar
3. Muzika e preferuar
4. Ku i kalove pushimet
5. Një kuj�m i lezetshëm kur ishe i vogël
6. Më thuaj një barsoletë etj.

Kur bie zilja e alarmit të celularit, mbyllet loja. 

Loja 2/b 

Shpjegohen rregullat. Nxënësit ndahen në grupe të menaxhueshme. Pjesëmarrësit 
qëndrojnë në formë rrethi dhe i tregojnë grupit 3 gjëra për të qeshur apo të këndshme, 
ku  2  janë të vërteta dhe 1 gënjeshtër. Grupi duhet të gjejë gënjeshtrën. Personi që ka 
gjetur më shumë gënjeshtra, fiton  një çokollatë.  

30 minuta 

Pema e Ideve 

Shpjegohen rregullat. Nxënësve u jepen markera dhe fletë me ngjyra (post it)  dhe disa 
minuta të reflektojnë. Pastaj shkruajnë  dëshirat, pritshmëritë  dhe shqetësimet e tyre 
për degën, prak�kën, jetën shkollore, jashtë shkolle.  I shkruajnë tek post-it dhe i hedhin 
në tokë pa rregull  këto shënime (si gjethet që bien) ndërkohë që ecin në kahun orar të 
gjithë, për të mos krijuar rrëmujë. Kjo zgjat 15 minuta. Ndërkohë, stafi merret me 
“gjethet” dhe i organizon në formë degësh sipas ngjashmërisë së mendimeve të 
shprehura. (P.sh. Në të njëj�n grup do shkojnë këto lloj mendimesh: “ Dua të kemi 
ak�vitete... Më shumë ekskursione... etj) Pastaj, pasi të gjithë kanë mbaruar me 
“gjethet”, dhe ato të jenë organizuar, shihet tendenca nga moderatori/ja dhe lexohen 
me zë të lartë disa prej tyre.  Dhe mund të diskutohen 4-5 fleta “pikante”. Kur bie zilja 
e alarmit të celularit, mbyllet loja. Sugjerojmë që këto ide të merren me vete në shkollë 
dhe të ndiqen më vonë.  

Dreka 

30 mInuta Historia pa fund 

Shpjegohen rregullat. Moderatori/ja fillon historinë: “Një ditë shkova në Tiranë etj....” 
Pastaj sipas radhës nxënësit duhet të shtojnë 1-2 pjesë �alie humoris�ke, derisa të 
shkohet në fund. 
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