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Shembuj prej aktiviteteve të përbashkëta jashtëmësimore të nxënësve  

 
 

 

I. Aktivitete jashtëmësimore 
 

Realizimi i aktiviteteve të përbashkëta të nxënësve sipas kritereve të INA:  

Në hapësirat e shkollës: 

- Debat në hapësirën më të madhe të shkollës (Zgjedhim temë me interes për të rinjtë, i ftojmë 

profesorët dhe bashkëmoshatarët, diskutojmë lirshëm, në mënyrë të organizuar, me argumente). 

- Kënde për integrim (Bëjmë kënde ku mund të këmbejmë përvoja, pimë çaj, bisedojmë madje me 

ndihmën e shokut ose google translatе). 

- Projeksion filmik (Zgjedhim film, hapësirë të hapur, pas filmit pason diskutim). 

- Një ditë në këpucët e shokut tim! (Me informacione me të cilat disponojmë, vihemi në tregimin  e 

tjetrit, i përgjigjemi pyetjes në emër të tij, bëjmë reflektim se si ndjehemi dhe çfarë kemi mësuar për 

përgjegjësitë dhe të drejtat e tij). 

- Ndajmë aftësi! (Secili i ka 20 minuta ku i ndan aftësitë e veta dhe i mëson të tjerët për të njëjtën, 

mund të marrin pjesë edhe profesorë).  

- Pëlhura e miqësisë (Zgjedhim një hapësirë të madhe, luajmë lojëra në ekipe, ndërsa më pas në 

pëlhurë e vendosim gjurmën e dorës tonë dhe një mesazh se si jemi ndjerë, pëlhurën e ekspozojmë 

në shkollë). 

- Mural/grafit në mur (Në një mur të pashfrytëzuar e vizatojmë mesazhin tonë, në shkollë apo në 

hapësirë të hapur). 

- Radio debate prej në shtëpi deri në shkollë – audio nën kaste (Jemi duke incizuar përmbajtje 

interesante, i ndajmë, mbajmë kufje dhe i dëgjojmë në celular, zakonisht kur udhëtojmë ose kemi 

kohë të lirë). 

Me institucionet: 

- Vizitë në institucionet në nivel kombëtar (p.sh. Parlament, Gjykatë, Avokati i Popullit,). Në kuadër 

të këtyre vizitave nxënësit hetojnë për rëndësinë e institucioneve, parashtrojnë pyetje, fotografojnë, 

ndërsa më pas përpunojnë prezantime prej vendeve të vizituara. 

- Për vizitë në komunën tonë (Shkojmë në grup në komunë, mësojmë se kush është përgjegjës për 

sektorë të ndryshëm, bisedojmë për idetë tona dhe propozojmë zgjidhje).  

- Në limonadë me kryetarin e komunës/këshilltarët (I ftojmë përfaqësuesit e komunës, ua tregojmë 

sfidat e përditshme në bashkësinë tonë dhe bisedojmë për zgjidhjet). 
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- Në bashkësi: 

- Hetoni bashkësinë (Analizo hapësirën rreth teje, shkollë/mëhallë dhe shëno çdo vend të cilin e 

viziton, mendo nëse mund të përmirësohet dhe çfarë u nevojitet të rinjve në bashkësi). 

- Shpërblejmë liderë të rinj për sjellje të mirë! (Një komision i fshehtë i përbërë prej të rinjve dhe të 

rriturve, i ndjek sjelljet e të rinjve dhe i shpërblen. Për shembull, për mbeturina të ricikluara, për të 

kaluar në vendkalimet e shënuara për këmbësorë, për të ndihmuar... të tjerët motivohen të sillen 

mirë). 

- Fushatë për respektimin e këmbësorëve dhe kulturës së komunikacionit (I promovojmë rregullat, 

bëjmë fushatë për ngritjen e vetëdijes). 

- Aktivitete sportive (Organizimi i turneve në sportet më të ndryshme – futboll, hendboll, basketboll, 

organizimin e mini lojërave olimpike shkollore, loja me stafetën etj.) LINK NGA DORACAKU PËR 

AKTIVITETE SPORTIVE 

- Hapësirë e përshtatshme për miqtë me nevoja të veçanta (Krijohet kërkesë deri tek institucionet: 

çfarë mund të bëjmë për shërbime më të disponueshme për arsimin inkluziv – nxënës të 

përgjegjshëm, rampa. Semaforë të zëshëm, shfrytëzimin e transportit publik). 

- Bëjmë shtëpiza për zogj! (Bëjmë furnizimin e materialeve, ndërtojmë shtëpiza dhe i vendosim në 

drunj). 

- E pastrojmë liqenin/lumin! (Bëjmë furnizimin e pajisjeve përkatëse, i pastrojmë mbeturinat, marrim 

mostër prej ujit dhe e shikojmë nën mikroskop, diskutojmë për përbërjen e ujit dhe si ta ruajmë).  

- E mbjellim drurin tonë! (Mësojmë se si të mbjellim dru, kujdesemi për zhvillimin e tij, i ruajmë drunjtë 

e tjerë ). 

- Selektojmë, riciklojmë! (Me vetëdijesim ekologjik kujdesemi për mjedisin, ligjëratë: pse është e 

rëndësishme t’i selektojmë mbeturinat, vendosim shporta për selektimin e mbeturinave). 

- Në stacionet e autobusëve bëjmë kënd për libra dhe i këmbejmë librat! (Me një marrëveshje me 

komunën vendosim kuti për libra dhe këmbejmë libra me qytetarët).  

- Lyejmë stola! (I locojmë stolat të cilat duhet të riparohen, me pëlqim prej komunës mblidhemi dhe i 

numërojmë stolat ). 

- Disedjno biçikletën tënde! (Në oborrin e shkollës sillen biçikleta dhe lyhen, riparohen, ngjiten 

etiketa, ata që nuk kanë u ndihmojnë shokëve, të gjithë së bashku i ngasim dhe e promovojmë 

kulturën e çiklizmit ). 

- Dhurojmë ushqim! (Mbledhim/gatuajmë ushqim dhe e dhurojmë). 

- I ndihmojmë më të moshuarit në bashkësi! (Përmes komunës mësojmë se cilëve persona u duhet 

ndihmë, blejmë gjëra të nevojshme prej dyqaneve, ua çojmë në shtëpi, u ndihmojmë të kalojnë 

rrugën, ta vizitojnë mjekun, ndërsa ata na rrëfejnë ndonjë ngjarje nga e kaluara). 
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- E ruajmë natyrën! (Promovojmë ajrin e pastër, nëse prindërit na çojnë në shkollë, e ndajmë 

transportin me bashkëmoshatarët, praktikojmë aktivitete në natyrë dhe mësojmë se si të gjendemi). 

- Fillo në kohë! (Sipërmarrës, ekspertë biznesi, aktivistë, krijues të startapeve dhe përfaqësues të 

institucioneve publike dhe shoqatave të qytetarëve flasin për të rinjtë, frymën sipërmarrëse dhe 

mundësitë të cilat i presin nxënësit. Mbahet garë për biznes ide. Jepet fidbek për idenë). 

- Performancë në mëhallën time! (Një grup nxënësish zbatojnë një performancë në opinion dhe 

dërgojnë mesazh në temë të rëndësishme për të rinjtë). 

- [Me qëllim të zbatimit afatgjatë të aktiviteteve të të rinjve dhe mbështetjes, shkollat inkurajohen të 

krijojnë aktivitete edhe në kuadër të seksioneve (gazetari, dramë, seksion në gjuhë të huaj, klube 

debatuese, seksion i biologjisë etj.] 

 
Me rëndësi: 
 
* Prindërit inkurajohen në mënyrë paralele të kyçen në rolin e mbështetësve të aktiviteteve, si dhe në rolin e 

mentorëve/ligjëruesve në të gjitha aktivitetet e theksuara mësimore dhe jashtëmësimore. 

 


