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13. MËSIMI I INTEGRUAR (TEMATIK) 
 

 Mësimi i integruar në cilësinë e elementit përbërës të pjesës zgjedhore të kurrikulit, 
ngërthen në vete përmbajtje të integruar e cila buron nga disa lëmenj kurrikularë (gjuhë dhe 
komunikim, edukatë fizike dhe sportet, punëdore, art figurativ, teknologji, shkencat e 
natyrës, matematikë, studime shoqërore, edukatë qytetare …) 

Mësimi i integruar në shkollën e mesme të ulët (VI – IX) duhet realizuar nëpërmjet 
mësimit ekipor.( “ Mësimi ekipor paraqet formë specifike të organizimit të mësimit për bashkësi 
të caktuara nxënësish, me bashkëpjesëmarrje të disa mësuesve apo bashkëpunëtorëve profesional 
nga shkolla apo jashtë saj, për të realizuar program të përbashkët pune”1). Mësimet tematike e 
vënë theksin në aktivitete që kërkojnë mendim kritik, rrëfim të përjetimeve personale; aftësi 
dalluese e vendimmarrëse; iniciativë dhe mendjemprehtësi; vetëkontroll dhe bashkëpunim; 
lidhje të teorisë me praktikën jetësore. 

Nëpërmjet Mësimit tematik, te nxënësit zgjohen interesimet dhe kërshëria për t’u vlerësuar 
si “mendimtarë të aftë dhe origjinal”.Atyre u ofrohen rrethana dhe mundësi të shumta për t’i 
shpalosur njohuritë e tyre. Ata hetojnë dhe zbulojnë lidhjet ekzistuese nëpërmjet lëmenjve 
kurrikularë dhe lidhjet e këtyre lëmenjve me punën dhe jetën. 

Mësimi tematik gjithnjë vihet në funksion të përgatitjes së fëmijëve në përballimin e 
sfidave po aq të ndryshme: intelektuale, emocionale, fizike, shëndetësore, morale, sociale, 
estetike, etike, të karakterit, të vullnetit, … 

Nga mësimdhënia tematike përfitojnë të gjithë, sensibilizohen dhe aktivizohen jo vetëm 
mësuesit, nxënësit, por edhe prindërit dhe komuniteti. 

“Mësimi tematik përmban tre nyje kryesore të planifikimit : 
I Planifikimi që bëjnë mësuesit apo bashkëpunëtorët profesionalë 
II Mini mësimet dhe  
III Mësimi në bashkëpunim” 2) 

• Planifikimi që bëjnë mësuesit 
Fillimisht, mësuesit apo bashkëpunëtorët përsiasin : 
- Cilat janë objektivat dhe qëllimet e mësimit tematik, nga aspekti i lëmit kurrikularë të caktuar? 
- Çfarë do të organizojë, udhëheqë dhe realizojë çdo nxënës ? 
- Cilat aftësi, shkathtësi dhe shprehi të nxënësve, do të ndodhen në fokusin e vëmendjes së 
mësuesve, nëpër rrjedha të lëmenjve kurrikularë. 
 
1) B. Jaka “Metodika e Mësimit Elementar të Matematikës” Prishtinë 2003 f. 193 
2) Po aty, f. 360  
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Në vazhdim, njëri nga mësuesit e përzgjedh Temën për ta trajtuar, e cila reflekton 
interesimet, prirjet, aspiratat dhe dëshirat e nxënësve, kuptohet duke përfillur moshën e tyre. 
Tema do të duhej të jetë interesante, frymëzuese, praktike dhe joshëse, për të gjithë nxënësit! 

Më pastaj: 
- Mësuesi kujdestar do të komunikojë me prindërit për Temën e përzgjedhur, për qëllimet 
dhe objektivat e përcaktuar; 
- Mësuesi kërkon nga prindërit, që ta mbështesin dhe të ofrojnë njohuritë e tyre lidhur me temën; 
- Mësuesi planifikon kohëzgjatjen e temës dhe vizitat eventuale në terren; 
- Mësuesi planifikon kohën e nevojshme për t’u kompletuar me literaturë dhe për të gjetur edhe 
burime të tjera informacioni, por edhe për të siguruar ekspert jashtë shkolle. 

•  Mësimet e vockla 
Fillimisht, duhet të sigurohet motivimi i nxënësve për t’u ndeshur me sfidat që ofron Mësimi 
tematik i përzgjedhur. 

Më pas, nxënësit udhëzohen dhe ndihmohen : 
- Si të vjelën dhe si të shënohen, sa më shumë të dhëna dhe fakte lidhur me Temën; 
- Si të formulohen pyetjet dhe nën-pyetjet për të pranuar informacione të rëndësisë së veçantë 
(nga interneti) 
- Si të intervistohen ekspertët nëpërmjet telefonatave 
- Si të shkruhet një raport i thjeshtë me të dhënat e grumbulluara i cili paraqet  mësim të vockël  
tematik. 

• Mësimi në bashkëpunim  
Përfaqëson atë formë të mësimdhënies, në të cilën nxënësit punojnë së bashku në grupe të vogla, 
për të arritur qëllime të përbashkëta, të zëmë: 
- Zbulimi i një ligjësorie; 
- Verifikimi praktik i një aftësie lidhur me temën që studiohet; 
- Përcaktohen objektivat për disa nga lëmenjtë kurrikularë. 

Në shkollën e mesme të ulët (VI – IX), mësime tematike, të zëmë, nga të cilat nxënësit , 
prindërit dhe komuniteti mund të përfitojnë shumë janë : 

•  Bleta dhe bletaria 
• Duhani dhe të pirët e duhanit 
• Pilotët dhe parashutizmi 
• Zhytësit e thellësive të mëdha 
• Të mësuarit dhe të studiuarit e matematikës 
• Të përcaktuarit për dy apo tre profesione jetësore 
• Të ndërtuarit e shtëpisë 
• Të shkruarit, të botuarit dhe marketingu i librit etj. 
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Njësia tematike e studimit 

Bleta dhe bletaria 
Objektivat e përgjithshëm: 
Në fund të “studimit miniatural” të bletës, nxënësit do të duhej të jenë të 
aftë: 
- Të përdorin “literaturën bletare” dhe ta njohin “Teorinë e bletarisë”: 
- Të përshkruajnë jetën dhe punën e bletëve; 
- Të emërtojnë dhe të argumentojnë të mirat madhore që sjellin bletët me 
prodhimet e tyre; 
- Të përshkruajnë të gjitha shkaqet e mundshme përse bletët thumbojnë dhe 
përse roisin? 
- Të gjykojnë për vënien në rrezik të jetës së personit alergjik, të shkaktuar 
nga thumbimet e bletës; 
- Të dinë ta dallojnë dhe ta veçojnë “mjaltin origjinal” nga “mjalti i falsifikuar”; 
- Të dinë ç’është “kristalizimi” i mjaltit dhe vlera ushqyese e tij; 
- Të dinë që bletaria kërkon bashkëpunim dhe bashkëveprim; 
- Të gjykojnë dhe të vlerësojnë që, kur të rriten, bletarinë ta kenë për hobi dhe 
- Të gjykojnë që është kulturë, po qe se jeni dashamirë të natyrës në 
përgjithësi dhe të bletarisë në veçanti. 

Në vazhdim, duke “shëtitur” nëpër 6 lëmenj kurrikularë (Gjuhë dhe komunikim; 
Punëdore; Edukatë fizike; Art figurativ; Shkencat e natyrës dhe Matematikë), 
“informacionet e seleksionuara” lidhur me jetën dhe “veprat instinktive” të 
bletës, do t’i vjelim nëpërmjet pyetjeve që konvergjojnë në Mendim kritik. 
 
I. GJUHË DHE KOMUNIKIM 
1. Nëpërmjet punës në çifte, shkruani një klaster, ku në qendër të tij është bleta! 
Të përmenden prodhime dhe artikuj që kanë shije të ëmbël dhe shumë të ëmbël! 
- Çfarë dëshironi të dini për bletën dhe mjaltin? Përse? 
- Cili është armiku kryesor i bletëve? 
- Lexoni tregime për bletën dhe libra për bletarinë! 
- Përse “Teorinë e bletarisë” do të duhej ta dini mirë! 
- Lexoni dhe recitoni vjersha lidhur me bletën! 
- Nëpër çfarë udhe kanë për të ecur nektari dhe poleni për t’u bërë mjaltë dhe dyllë? 
- Shkruani disa informacione se ku është vendndodhja më e favorshme për 
familjen e bletëve!? 
- A mund të ndërrohet vendndodhja e zgjoit? Diskutoni! 
- Shkruani tregime kolektive lidhur me bletën! 
- Përse disa vajza, por edhe punëtori pagëzohen me emrin  BLETA? 
- Shkruani tregime në çifte lidhur me bletën! 
- Shkruani disa vargje për “bletën punëtore”! 
- Çfarë kuptoni: ”Mjalti për çdo person është i ëmbël, ndërsa për bletërritësin 
është  “i hidhur”?! 
- Çfarë do të thotë: “Personi x nxjerr mjaltë nga goja”? 
- Shkruani “Fjalë të urta”, në të cilat përmendet bleta apo mjalti! 
- Përveç gjuhës dhe komunikimit, cilët janë lëmenjtë e tjerë kurrikularë ku për 
bletën, mund të debatohet? 
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II. PUNËDORE 
- Ku gjen zbatim aftësimi politeknik i bletërritësit? Diskutoni! 
- Cilat janë ato mjeshtëri dhe shkathtësi pune që i duhen çdo bletërritësi? 
- Cilat “orendi shtëpiake” i nevojiten vetë bletës? 
- Cilat vegla, mjete pune dhe materiale i nevojiten çdo bletërrritësi? 
- Cilat janë ato objekte, gjësende, “orendi”, mjete ndihmëse teknike manipulative, 
të cilat kohë pas kohe kërkojnë meremetim? 
- Përse këto objekte dhe mjete pune dëmtohen? 
- Cila punë manuele me bletë numërohet ndër më të vështirat? 
- Përshkruani si vëhen fletët e dyllit nëpër korniza? 
- Në qoftë se bletërritësi planifikon të prodhojë Mjaltë ekologjik, cilat janë 
ato punë që tani e tutje nuk duhet t’i kryejë? 
- A keni parë ndonjëherë Zgjoje primitive? Si e kanë formën? Kush e 
ndërton këtë lloj të zgjoit? Të punohet maska e bletarit! 

 
III. EDUKATË FIZIKE 

- Interpretoni, “bashkëpunimin” dhe “bashkëjetesën” e bletarisë me sportet! 
- Pranë zgjoit cilat lëvizje janë ngacmuese për bletët? 
- Cila disiplinë sportive është “bletaria vetë”? 
- Në cilat rrethana të kohës dhe të motit nuk bën të zhvillohet “aktiviteti 
sportiv” me bletë? 
- Diskutoni rrethanat dhe situatën, po qe se personi është i djersitur dhe i ndotur 
apo ka filluar të bjerë muzgu? 
- Përse për sportistët e mirëfilltë, të ushqyerit me mjaltë është domosdoshmëri? 
- Sipas mendimit tuaj, cilët sportistë konsumojnë mjaltë në sasi më të madhe? 
Përse? 
- Cili është numri i kalorive që ata do të duhej të marrin? 
- Çfarë janë supozimet dhe interpretimet lidhur me jetëgjatësinë e bletarëve! 
Si mendoni ju? Diskutoni! 
- Një numër i konsiderueshëm personash të rritur shprehin dëshirë dhe 
aspiratë të merren me bletari (si hobi), por dëshira e tyre mbetet “në fjalë “ dhe 
“jo në vepër”! Këtë qasje analizoni dhe interpretoni në disa rrafshe! 
- Ky informacion çfarë do të thotë për ty? 
- Thumbimet e bletës, ndonëse ndonjëherë dhembin, e shërojnë… 
- Si duhet të reagojë bletërritësi, kur bletët flutrojnë përreth kokës së tij? 
Në cilat “vende të trupit” të njeriut bletët më “me qejf” thumbojnë”? 
 
 

IV. ART FIGURATIV 
- Bletët punëtore, të udhëhequra nga instinktet, kanë prirje për “punë 
artistike”! Cilat janë ato punë dhe cili është rregulli jetësor i tyre? Komentoni! 
- Bletët si e kanë të organizuar jetën? 
- Të vizatohet bleta punëtore “brumbulli” dhe mëma! 
- Të vizatohen disa nga mjetet dhe veglat e punës së bletërritësit! 
- Zakonisht, zgjojet e bletëve me cilën bojë ngjyrosen? Përse? 
- Vizatoni parkun e një bletërritësi profesionist! 
- Të vizatohen kavanozë me mjaltë të llojeve të ndryshme! 
- Ilustroni kopertinën e librit “Doracak për bletarinë”! 
- Cilat ngjyra dhe cilat rroba, bletët nuk i durojnë!? 
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V. SHKENCA E NATYRËS 

- Çfarë di për bletën si insekt? 
- Çfarë kanë të përbashkët bletët dhe thneglat? 
- Përse bletët asnjëherë nuk e humbin rrugëtimin? 
- Çfarë di për instinktet e bletës? 
- Si orientohen bletët në natyrë? – Si e zbulon ajo kullosën? 
- Çfarë kuptoni me fluturime orientuese, plaçkitëse dhe pastruese të bletës? 
- Bleta, çfarë ndërton? Çfarë ruan? Çfarë prodhon? Si mbrohet? 
- Çfarë mendon, përse disa njerëz nuk bën të merren me bletari? 
- Bleta kur thumbon? Përse thumbon? Çfarë ndodh me të pasi që të thumbon? 
Diskutoni gjerësisht! 
- Çfarë duhet përdorur që thumbimet të jenë një çikë më të rralla? Si e shpjegoni 
këtë dukuri? 
- Në cilat raste, ato janë të “pamëshirshme”? Interpretoni! 
- Thumbimet e bletëve çfarë përmbajnë dhe çfarë shërojnë? 
- Çfarë di tjetër për thumbimet? – Në cilat raste ato nuk sulmojnë? 
- Ç’është alergjia dhe çfarë rreziku paraqet ajo për jetën e njeriut? Ç’është 
roitja? Përse bletët roisin? Interpretoni! 
- Kur dhe kush ka ditur ndër të parët për rëndësinë shëruese të mjaltit? 
- Mjalti si ilaç përdoret për mjekimin e 10 sëmundjeve. Për cilat sëmundje është 
fjala? Përse përdoret përzierja “mjaltë me limon”? 
- Sipas hulumtimeve shkencore është vërtetuar që mjalti përmban 32 elemente, 
të cilat janë të nevojshme për organizëm. Për cilat elemente bëhet fjalë? 
- Cilat vitamina i pëmban mjalti? 
- Përshkruani llojet e mjaltit lidhur me ngjyrën! Cili nga ato lloje konsiderohet si 
ilaçi më i mirë? 
- Përse kristalizohet mjalti? 
- Cilët janë anëtarët e familjes së bletës? 
- Përshkruani ndërtimin e trupit të bletës mjaltëse! 
- Përse bleta ka më shumë se dy sy; më shumë se një palë këmbë; më shumë se 
një palë krahë, së bashku me qeskën e helmit? 
- Gjatë stinës së dimrit, bletët si e ruajnë ngrohtësinë? 
- Në cilin hark kohor dhe në cilën temperaturë minimale ato mund të mbijetojnë? 
- Cilat janë pesë prodhimet e bletës? Çfarë kuptoni: pjalmim i kulturave bujqësore? 
- Çfarë përmban qumështi i mëmës dhe përse përdoret? 
- Përse çdo bletërritës do duhej ta mbajë ditarin e punës? 
- Çfarë kuptoni: bletaria si hobi dhe bletaria si profesion? 
- Çfarë di: bletërritësi dhe botanisti; bletaria dhe mjekësia; bletaria dhe 
farmacia; bletaria dhe veterina; bletaria dhe pemëtaria? 
- Çfarë janë njohuritë aktuale lidhur me bletarinë? 
- Këto informacione a janë të mjaftueshme për ty? 
- Çfarë dëshironi të dini tjetër për bletarinë? 
- A planikfikoni të bleni libra-doracakë për bletarinë? 
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VI. MATEMATIKË (BLETARIA NË NUMRA) 
- Sa kushton afërsisht një zgjua me bletë? Krahasoni me çmimin e një kafshe shtëpiake?! 
- Cila do të duhej të jetë distanca hapësinore e vendndodhjes së “zgjoit të njëjtë”, i cili e 
ndërron pronarin me shitje-blerje? Diskutoni gjerësisht! 
- Bleta deri në sa km mund të largohet nga zgjoi i saj dhe “pa probleme” të rikthehet? 
- Bleta gjatë jetës së saj përafërsisht sa km udhëton (fluturon)? 
- Mëmës për zhvilimin e plotë të saj, sa ditë i duhen? Po, bletës? 
- Sa është jetëgjatësia e mëmës: Diskutoni! 
- Sa është jetëgjatësia e bletës punëtore dhe e brumbujve (meshkujve)? Diskutoni! 
- Numri i mizave të një zgjoi si ndryshon nëpër stinë? Interpretoni! 50 000 bletë sa kg 
peshojnë? Sa bletë peshojnë 1 gram? 
- Mëma e një familjeje të fortë gjatë stinës së kullotjes, sa mijë vezë mund t’i bëjë, 
përkatësisht sa kg bletë mund të prodhojë? 
- Një bletë për t’u ngarkuar një herë me nektar, sa lule “viziton”? 
- Çfarë rezerva mjalti janë të nevojshëm për një familje bletësh për të dimëruar? 
Sqaroni dhe interpretoni! 
- Në cilët muaj bletët harxhojnë mjaltë më shumë dhe në cilët muaj më pak? Përse 
ndodh kështu? Paraqitni grafikisht! 
- Botanika e bletarisë sa lloje bimësh mjaltëse veçon? 
- Bëni paraqitjen tabelare dhe grafike të prodhimit të mjaltit nëpër vite! 
- Krahasoni dhe kategorizoni llojet dhe çmimet e mjaltit! 
- Çmimi i mjaltit krahasuar me çmimin e sheqerit gjithnjë ruajnë një përpjesë të 
caktuar. Diskutoni! Përpiloje një detyrë! 
- Si shitet mjalti dhe cila është pesha reale e tij? 
- Një lugë e madhe, e mesme dhe e vogël me mjaltë, përkatësisht nga sa kalori përmbajnë? 
- Një kg mjaltë sa kalori përmban? 
- Sa acide organike përmban mjalti? 
- Një familje e fortë e bletës sa kg mjaltë shpenzon brenda një viti? 
- Familja e fortë në gjysmën e dytë të marsit sa dm2 hoje mbulon? 
- Një fletë dylli, në të dy anët e saj sa hoje përmban? Sa dm2? 
- Ç’është nukleusi, afërsisht sa bletë do të duhej të përmbajë? 
- Çfarë kuptoni me Bletoret mbi rrotë? Diskutoni! 
- Në cilin muaj bletët harxhojnë dyfish më shumë ushqim, krahasuar me muajin paraprak. 
- Korniza 30 cm x 40 cm, nëse është e mbushur me mjaltë, sa kg peshon? 
- 3 dm2 mjaltë nga të dy anët e huallit, sa kg peshojnë? 
Çfarë do të thotë për ty ky informacion i sintetizuar? 
- Dhe në fund, çfarë janë preferencat e juaja lidhur me bletarinë? 
- Zbuloni urëlidhje midis fakteve, ideve dhe vlerave! 
- Cilat janë idetë qendrore lidhur me bletarinë? 
- Çfarë ju pëlqen lidhur me bletarinë? 
- Cilat dituri faktike do të duhej t’i dini? 
- Ky “informacion komplet”, çfarë do të thotë për ty? 
- Në ç‘mënyrë mund t’i përdorësh këto njohuri? 
- A është i dobishëm për ty ky informacion? 
- A planifikon të shoqërohesh me bletërritësin, më të afërm, së paku një ditë? 
- A dëshironi të keni edhe ndonjëherë tjetër disa orë të këtilla? 
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13.2. NJËSIA TEMATIKE E STUDIMIT 
              DUHANI DHE DUHANPIRJA 
Objektivat e përgjithshëm :  
 Në fund të “studimit miniatural” të duhanit dhe të duhan-pirjes, nxënësit e vetëdijesuar 
do të duhej të jenë të aftë : 

• Të identifikojnë ngjashmëritë, ndryshimet, dobitë dhe dëmet e bimëve 
industriale; 

• Të vjelin rrëfime dhe përvoja lidhur me kultivimin e duhanit tek ne në 
Kosovë (1950 – 1980); 

• Të përshkruajnë ”rrugëtimin jetësor që ndjek “farëza e duhanit” për t’u 
bërë cigare”; 

• Të përshkruajnë punën dhe jetën e kultivuesit të duhanit; 
• Të komentojnë vlerësimin e Mjekësisë lidhur me duhan-pirjen; 
• Të evidentojnë “faktorët e rrezikut” për shëndetin e njeriut; 
• Të komentojnë vlerësimin e sportistëve aktiv lidhur me duhan-pirjen; 
• Të heqin paralele vlerësimi (në disa rrafshe) ndërmjet personave 

jo-duhanpirës dhe duhanpirës; 
• Të komentojnë vlerësimin e të sëmurëve lidhur me duhan-pirjen dhe 
• Të përshkruajnë dhe të ilustrojnë: “Si të flaket të pirët e duhanit” ?! 

Në vazhdim duke “shëtitur” nëpër 5 lëmenj kurrikularë (Gjuhë dhe komunikim; Shkencat e 
natyrës; Teknologji; Matematikë; Studime shoqërore dhe Edukatë qytetare), nëpërmjet pyetjeve 
faktike dhe pyetjeve që konvergjojnë në Mendimin kritik, do të vjelim “informacione të 
seleksionuara” lidhur me duhanin dhe të pirët e duhanit. 
 

I. Teknologji 
Në dekadën e gjashtë të shekullit të kaluar (1950 – 1960) kosovarët mburreshin për prodhimin 
rekord të duhanit! Cilat ishin rrethanat ekonomike-shoqërore të kësaj periudhe kohore ?Diskutoni 
gjerësisht! 
- Bujku i cili kultivon duhanin, kur dhe sa pushon?! 
- Imagjinoje dhe përshkruaje “rrugëtimin jetësor” që do të duhej të ndjek farëza e duhanit për t’u 
bërë cigare? 
*mbjellja e farëzave nëpër serra; *mbjellja e fidanit nëpër arë; *të prashiturit e parë dhe të dytë; 
*të ujiturit e parë dhe të dytë;  
*vjelja  sistematike e  “fletëve të pjekura” (nga fundi, në çdo vjelje nga 3 fletë!); 
* të këputurit e “lules së duhanit”;* të formuarit e vargjeve;* të fermentuarit (tharja) e vargjeve; 
* të formuarit e “tubave” 
* të klasifikuarit e fletëve të duhanit, në mbështetje të cilësisë dhe krijimi i stoqeve; 
* të dorëzuarit e duhanit në Qendrën e grumbullimit; * prodhimi final – cigaret) 
- Përse kultivimi i duhanit si kulturë bujqësore-industriale nuk është ekonomik ?! 
- Sot duhani mbillet vetëm në vende të pazhvilluara dhe në vende në zhvillim, ku fuqia punëtore 
është ________ 
- Cilat ishin tri qendrat kosovare, të cilat u morën me përpunimin dhe fermentimin e duhanit ? 
(______n  ______n dhe ______ë) 
- Gjethet e duhanit, të thara (me kalim nga ngjyra j_______ në të k_______ apo në të v_______), 
të grira hollë përdoren për të bërë _______(pa filtër) ose për t’u pirë me ll_______. 
- Cili është funksioni i filtrit në cigare ? - Kush përdor cigare pa filtër ?! 
- Çfarë kuptoni me industri të duhanit ? 
- Përse industria e duhanit është shumë fitimprurëse, për shtetin!? Diskutoni! 
- Në Kosovë, në qytetin e____________ në vitin 1960, filloi punën Fabrika e cigareve! Përse ajo 
sot nuk punon? Diskutoni! 
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II. Gjuhë dhe komunikim 
  Në klasën e bimëve industriale (nga të cilat fitohen prodhime të ndryshme ushqimore, 
prodhime të tekstilit dhe prodhime të tjera të nevojshme për njeriun) bëjnë pjesë: luledielli, ulliri, 
rrepa e sheqerit, kolza, liri, kërpi, pambuku dhe  
  Emrin si e ka 
  përditë të kërkon para 
  shëndetin ta rrëzon, 
  jetën ta shkurton. 
- Nëpërmjet punës në grupe, shkruani një Klaster, ku në qendër të tij është duhani. 
- Të përmenden artikuj ushqimor që kanë shije të hidhur dhe më pak të hidhur! 
- Çfarë dëshironi të dini për duhanin ? Përse ? 
- Përveç ndonjë vargu satirik, përse askush nuk shkruan vargje për duhanin ? 
- Përse askush nuk pagëzohet me emrin duhan ?! 
- Si mashtrohet personi, kur për të parën herë fillon të pirët e duhanit ?! 
- Shkruani rrëfime kolektive lidhur me një duhanpirës të mitur! 
- Personi i cili tashmë ka fituar shprehinë për ta pirë duhanin çfarë rregulla do duhej të dijë ? 

• Blerja e pakove të cigareve të bëhet me pakicë! Përse ? 
• Cigaret të jenë sa më të shtrenjta! Përse ? 
• Intervali kohor ndërmjet dy cigareve që personi planifikon për të pirë, 

do të duhej të jetë sa më i gjatë ! Përse ? 
• Cigaren të cilën jemi duke e pirë do të duhej ta gjuajmë “sa më parë”, 

duke e lënë “duqin” sa më të gjatë! Përse ? 
• Gjatë ecjes “ndalohet” pirja e duhanit! Përse ?) 

- Disa duhanpirës me “prirje të zjarrtë” (të varfër por edhe të pasur), mund ta fitojnë shprehinë 
e “saldimit” të cigareve ? Çfarë kuptoni me këtë dhe ku të shpie ?! 
- Tek duhanpirës të ndryshëm “qarkullimi i tymit” në organizmin e tyre mund të jetë : 

• “i vogël” : gojë – hundë dhe më pas tymi nga hunda del përjashta dhe 
• “i madh” : gojë –  mushkëri – lukth … një sasi e të cilit “tretet” në organizëm 

dhe më pas, tymi nëpërmjet hundës dhe gojës del “përjashta”. Diskutoni! 
- Përse duhan-pirja e “vret” bukurinë e personit ? Çfarë është komenti juaj lidhur me faktin që sot 
edhe “gjinia e bukur” iu është nënshtruar shprehisë për të pirë duhan ?! 
- Dhëmbët janë stoli e fytyrës! Të pirët e duhanit ngjyros dhëmbët Tuaj dhe i bënë të 
v_______ose ngjyrë g_______ 
- Të pirët e duhanit nuk lejon që njeriu të kënaqet duke shijuar ushqimin dhe pijet, sepse tymi i 
duhanit ndikon në _______. 
- Përse gishtat e duhanpirësit janë të zverdhur ? 
- Cilët gishta janë të zverdhur më shumë, dhe si mund ta heqim këtë “ngjyrosje” prej tyre ? 
- Në përgjithësi, sporti dhe duhan-pirja e përjashtojnë njëri-tjetrin. Diskutoni! 
- Shkruani një gjë e gjëzë lidhur me duhanin! 
- Prodhimi i duhanit mbështet dhe kultivon shprehinë e madhe punuese të personit, por është “i 
mallkuar” sepse “ta vjedhë fëmijërinë”!Diskutoni! 
- Nga më të moshuarit, duke vjelë rrëfime lidhur me kultivimin dhe prodhimin e duhanit në 
Kosovë, ta shkruani një hartim! (ese) 
- Përveç gjuhës dhe komunikimit, cilët janë lëmenjtë e tjerë kurrikularë, ku për duhanin mund të 
debatohet ?  
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III. Matematikë 
- Krijoni histori me numra lidhur me përdorimin e duhanit! 
- Ushtroni “aktivitetin monetar” lidhur me konsumin e duhanit! 
- Krahasoni dhe kategorizoni llojet dhe çmimet e duhanit! 
- Sot në botë numërohen rreth një miliardë duhanpirës! 
- Atëherë, çdo ………….. banor i Planetit tonë është duhanpirës. 
- Shkalla e konsumit të duhanit është rreth 5 trilion cigare në ditë; 
• Brenda një ore, sa pako cigare “digjen”? 
• Brenda një ore, sa euro “digjen”, po qe se një pako duhan kushton (mesatarisht)  1.5 €? 
- Në botë, çdo vjet, nga sëmundjet e zemrës, enëve të gjakut(sistemi kardiovaskular) dhe 
kanceri i mushkërive vdesin 2 deri 2.5 milion duhanpirës! 
• Nga këto sëmundje, në çdo minutë, sa veta vdesin ? 
- Në SHBA, çdo vjet nga kanceri i mushkërive vdesin 100.000 njerëz, ndërsa nga sëmundje të 
tjera që kanë lidhje me të pirët e duhanit vdesin 250.000 njerëz! 
- Nga këto sëmundje, për do ditë, mesatarisht vdesin _________ veta! 
- Një komision i Kongresit amerikan ka vlerësuar : Të pirët e duhanit, biznesit amerikan i 
kushton rreth 65 miliardë dollarë në vjet (ndarjet për sigurim social dhe invalidor, mungesat nga 
puna etj.).Këto shpenzime plotësuese kapin shumën prej 300 deri në 600 dollarë në vit për një 
punëtor! 
- Të llogaritet përafërsisht, numri  i të punësuarve në SHBA!  
- Personi që pi 20 cigare në ditë, gjatë 20 vjetëve do të jetojë 6 deri 8 vjet më pak! 
- Po qe se një pako duhani kushton mesatarisht 1.5 €, sa është shuma e të hollave që  ky 
person i ka shndërruar në tym ? 
- Me ato të holla (eventualisht të kursyera) sa vetura do të ishin blerë ? 
- Në Kosovë, brenda një dite (2003) janë zënë 13t cigare, përkatësisht 13000000 cigare, të cilat 
kanë hyrë në treg duke iu shmangur obligimeve doganore. Më pas, të konfiskuara janë djegur në 
Termocentralet në Kastriot! 
• Llogarite peshën e një cigareje ? 
• Sa është vlera e cigareve të djegura, po qe se një pako do të shitej 1.5 € ? 
• Çfarë kuptoni me kontrabandë të cigareve ? 
• Po me stërshitës të duhanit ? 
- Gjatësia e një cigareje të djegur (deri në filtër) është 6cm. 
• Sa pako cigare duhet pirë, për të djegur “një km” cigare!? 
Sipas një sondazhi të kryer në Kosovë, rezulton: 37% të nxënësve (nga mosha 10 – 19  vjeçare) 
të shkollave fillore dhe të mesme janë duhanpirës. 
20% e nxënësve nën moshën 10 vjeçare kanë sfiduar të pinë duhan! 
95% e nxënësve janë duhanpirës për shkak se në ambientin ku jetojnë pihet duhani. 
Në Kosovë, në emër të duhan-pirjes për një ditë “digjen” një gjysmë milioni euro!Diskutoni! 
Të vilet mesazhi përkatës! 
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IV. Studime shoqërore dhe edukatë qytetare 
- Kur njeriun e parë e vërejtën duke pirë duhan dhe filloi ta lirojë tërë atë tym për rreth veti, 
njerëzit përreth tij filluan të flasin; të sjellët një enë me ujë dhe ta fikim, se u djegë i gjori! 
- A thua, Sulltan Murati (viti 1389 e më parë) a ka pirë duhan me nargjile apo me llullë 
?Diskutoni! 
- Nga cili vend dhe në cilin vit, duhani për të parën herë është prurë në Evropë ? 
- Në cilën moshë dhe në cilat mese shoqërore ekziston “trualli i përshtatshëm” të zë fill shprehia 
për të pirë duhan ?Diskutoni! 
- Të analizohen dhe të diskutohen veç e veç faktorët përcaktues : paraja, shoqëria, agresiviteti, 
edukata familjare, jeta dhe puna larg gjirit familjar, mentaliteti, shkolla dhe shkollimi, 
orientimi profesional …Të numërohen edhe disa rrethana të tjera! 
- Si dhe përse shfaqet “solidariteti” ndërmjet duhanpirësve ? 
- Çfarë mund të themi për personin i cili nuk pi duhan, por punon dhe jeton në ambientin ku 
pihet duhani ?!Diskutoni! 
- Si ndikon tymi i duhanit te foshnjat ? Diskutoni! 
- Të pirët e duhanit gjatë ngasjes së automjetit ka efekt të dëmshëm, shumëfish : 
• Në njërën anë, rituali i nxjerrjes së cigares, ndezjes dhe thithjes së tymit të 
parë, kërkon një dorë të lirë dhe e dekoncentron shoferin; 
• Në anën tjetër, shkaktohet helmimi me monoksid karboni dhe nikotinë. 
Dobësohet aftësia e vëmendjes dhe e të vërejturit e së bashku me këtë, në momentin e caktuar, 
mungojnë edhe reagimet adekuate; 
• Së treti, bashkudhëtarët.................................................................................... 
…………………………………………………………….................................... 
- Rastet e fatkeqësisë së çdo natyre janë më të shpeshta ndër duhanpirës!Diskutoni! 
- Përse në vende publike, auditor televiziv, universitar, shkollor, mjedise familjare ku ka foshnje, 
fëmijë, të sëmurë … salla të kinemasë, autobus … është e ndaluar të pirët e duhanit ? 
- Në SHBA, ka gjithnjë e më pak vend për duhanpirës! Pos ndalimit të pirjes së duhanit në 
vende publike dhe në punë, ndalesat po përfshijnë edhe jetën private! Diskutoni! 
- Numri më i madh i personave të rritur që vdesin shumë herët, janë viktima të pirjes së 
duhanit! Atëherë, përse duhanpirësit nuk vetëdijesohen ?! 
- Cila është dita ndërkombëtare e “luftës” kundër pirjes së duhanit ? 
• Përse nuk mjafton fushata njëditore e luftës kundër pirjes së duhanit ? 
- Në mediumet e shkruara dhe ato elektronike për çfarë bëhet fjalë në këtë datë? 
- Çfarë është mesazhi dhe efekti i kësaj date të shënuar ? 
- Çfarë ndodh në ditët dhe javët në vazhdim ? 
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V. Shkencat e natyrës  
- Duhani dhe Fieri bëjnë pjesë në klasën e bimëve H_________. 
- Duhani është bimë barishtore, me gjethe të gjëra, të cilat përmbajnë N_________Ë dhe kanë shije të 
H_______R. 
- Gjethet e duhanit përmbajnë sasi të madhe Y_______E. 
- Të pirët e duhanit bën pjesë në mesin e sëmundjeve më të përhapura të varësisë. 
- Të përmenden edhe disa sëmundje të tjera simotra! 
_________   _____________   ____________ dhe vese të tjera. 
Të pirët e duhanit dëmton të gjitha sistemet dhe organet në trupin e njeriut, i cili mund të na “dhurojë” 
helmimin_______ apo helmimin kronik. Diskutoni lidhur me këto helmime! 
- Të pirët e duhanit numërohet si “faktor rreziku” për shëndetin e njeriut. Çfarë kuptoni me këtë? 
- Cilat sëmundje janë të nxitura pikërisht nga të pirët e duhanit ? 
- Të pirët e duhanit zvogëlon dukshëm sasinë e vitaminës _____në organizëm. 
(Vitamina _____ shton qëndrueshmërinë e organizmit ndaj shumë sëmundjeve, të cilat janë të shkaktuara 
pikërisht nga duhan-pirja) 
- Të pirët e duhanit është shprehi që dëmton shëndetin e zgavrës së gojës, fytit dhe mbarë organizmit. 
- Të pirët e duhanit shkakton kancerin e zgavrës së gojës dhe të fytit. 
- Çfarë mund të flisni për higjienën e gojës së një duhanxhiu ?   
- Çfarë është ndikimi i duhanit në dhëmbë? 
- Çfarë mund të flisni për ndikimin e duhanit në tensionin e gjakut ? 
- Çfarë është ndikimi i duhanit në shqisën pamore dhe cilat mund të jenë pasojat ? 
- Dihet që sistemin nervor e dëmtojnë D_______, A_______ dhe D_______, ndërkaq “disa vlerësojnë” që 
duhani mund të jetë i dobishëm, sepse nikotina duke vepruar si ngacmues në sistemin nervor, “qetëson 
nervat”!Diskutoni! 
- Sa miligramë nikotinë, janë vdekjeprurëse për njeriun ?(50) 
- Dihet se të pirët e duhanit është faktor universal i rrezikut për shëndetin e njeriut që shkakton zhvillimin 
e sëmundjeve kronike të mushkërive, kancerit të organeve të frymëmarrjes, sëmundjeve të zemrës 
dhe të  enëve të gjakut, insultit të trurit… 
- Materiet helmuese nikotina,alkooli dhe kafeina janë të dëmshme për zemër dhe E_____E______T 
- Fëmijët, nënat e të cilëve gjatë shtatzënisë kanë pirë më tepër se 10 cigare në ditë, janë të rrezikuar 50% 
më shpesh nga kanceri se sa ata, nënat e të cilëve nuk e pinë duhanin. Kjo është vërtetuar në Suedi, me 
ekzaminimin e 300 fëmijëve, të cilët deri në moshën 16 vjeçare janë sëmurë nga kanceri. Diskutoni! 
-Dy persona janë duhanpirës të sasive dhe cilësive të njëjta të cigareve dhe me kohëzgjatje të njëjtë 25 
vjeçare, por personi A me duhan-pirje ka “startuar” në moshën 20 vjeçare, ndërsa personi B ka “startuar” 
në moshën 30 vjeçare. Diskutoni, cilit prej tyre, duhani i ka shkaktuar dëm më shumë ? 
- Çfarë kuptoni me “pirje pasive” të duhanit ?Diskutoni! 
- Studimet statistikore tregojnë se duhanpirësit krahasuar me jo-duhanpirësit : 
• Kërkojnë ndihmë mjekësore më shpesh; 
• Bëhen të paaftë për punë më herët; 
• Hospitalizohen më shpesh; 
• Janë në pushim mjekësor më gjatë; 
• Sëmundjet i mjekojnë më vështirë dhe 
• Vdesin më herët. 
- Dobia potenciale që do të fitohej me ndërprerjen e të pirit të duhanit, mund të krahasohet, me rëndësinë 
që në mjekësinë preventive kanë : 
• Pasterizimi i qumështit 
• Pastrimi dhe klorizimi i ujit dhe 
• Imunizimi 
- Atëherë, diskutoni, si mund të flaket të pirët e duhanit ?! 
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13.1.1. Duhani dhe ligjet kundër duhan-pirjes 
  

Për ta mbrojtur shëndetin e (jo)duhanpirësve, shtetet e veçanta mbështetur në mentalitetet 
dhe traditat vendore, aplikojnë ligjësori apo synojnë të aplikojnë ligje kundër duhan-pirjes. Në të 
gjitha vendet e BE janë aprovuar ligjet kundër duhan-pirjes. Aty pretendojnë të hyjnë Shqipëria 
dhe Kosova! Ligji synon t i  mbrojë të drejtat e njeriut, me qëllimin e mirë që të mbrohet shëndeti 
publik. Aktualisht, fushata kundër duhan-pirjes është intensifikuar në mbarë Evropën, ndonëse 
aplikimi i ligjeve kundër duhan-pirjes atje ka vajtur me shkallëzim.  

Në vendet si Kanada, shfrytëzohen paralajmërime për rreziqet e pirjes së duhanit, të zëmë: 
Nëpër pako cigaresh ekspozohen fotografi të mushkërive të dëmtuara nga duhani... Të punësuarit 
në vendin e punës nuk bën të pinë duhan! Hapësira e dedikuar për pirje të duhanit (me ligj) duhet 
të jetë jo vetëm jashtë objekteve të zyrave por edhe “shumë larg ” nga aty!  

Në SHBA, për të zvogëluar duhan-pirjen është ndjekur një vijë tjetër “origjinale”. 
Hapësirat e dedikuara për “tymosje” janë aq të vogla, të papastra e të papërshtatshme sa që 
“mëria” ndaj pirjes së duhanit sa vjen e shtohet, me gjasa reale për ta braktisur atë.  

Franca është rasti më interesant. Pirja e duhanit në këtë vend konsiderohej si stil i jetës! 
Mirëpo tani ligjet për ndalimin e duhan-pirjes po ashpërsohen, me synim për ta ndaluar 
“tymosjen” edhe në rrugë.  

Në vendet e Ballkanit, aktualisht Ligji kundër pirjes së duhanit është i pavërejtur! Kosova 
ndoshta është i vetmi vend në Evropë ku mund të shohësh njerëz që pinë duhan në autobus, edhe 
pse ka të aprovuar Ligjin kundër pirjes së duhanit, madje më të ashprin në rajon! Në Kosovë 
duhani pihet edhe nga mësues shkollash dhe profesor fakultetesh dhe kjo në orë mësimi! Duhani 
pihet shumë, në të gjitha institucionet tona, pa i përjashtuar edhe ato shëndetësore, që është 
paradoks i llojit të vet. Më në fund, shpresohet se nga muaji maj i vitit 2011, vërtetë, Ligji kundër 
pirjes së duhanit do të aplikohet edhe në Kosovë!  

Sa pihet duhani në Kosovë? Përgjigjja merret nga të dhënat doganore për import të 
cigareve e kjo është 2460 ton cigare në vit (2007), përkatësisht 220 ton cigare në muaj për 2 
milion banorë. Ndërkohë, 15% të cigareve në tregun kosovar konsiderohen kontrabandë. Tash për 
tash, në Kosovë, 24% e popullatës janë konsumues të duhanit! 

Në Kosovë, Ligji kundër duhan-pirjes tashmë është aprovuar dhe implementimi i tij është 
çështje kohe! Një ditë po qe se zbatohet Ligji, pikturat e mëdha të cilat e reklamojnë të pirët e 
duhanit,( në qytete dhe përreth rrugëve magjistrale ku shihen “vajza të bukura” duke pirë duhan) 
do t’i përkasin së kaluarës!! Nuk do të shohim më as reklamat që mbushin faqet e gazetave dhe as 
shitës ambulant pranë shkollave fillore! 

Në Shqipëri, në maj të 2007, filloi implementimi i Ligjit “kundër duhanit”. Fillimisht, 
mendimet, gjykimet dhe vlerësimet ishin të ndara ; “Për” dhe “Kundër”. 

Aplikimi i këtij Ligji është në funksion të uljes së konsumit të duhanit, edhe pse këtij i 
kontribuon edhe rritja sistematike e akcizës (Është konstatuar, po qe se çmimi i duhanit rritet 
10%, atëherë konsumi i tij zvogëlohet 8%). 

Qëllimi i tij primar, është ruajtja e shëndetit publik dhe përmirësimi i cilësisë së jetës, në 
mënyrë që duhani mos të na rrëmbejë vitet e fundit të jetës. 

Duhanpirësit, për momentin ankohen: Shteti nuk bën të hyjë në jetën private të njeriut. Çdo 
person e ka të drejtën e pronës private dhe në jetën private bën çfarë do?! Ky Ligj, cenon liritë e 
njeriut dhe ndëshkon biznesin duke sjellë dëm ekonomik! Duhanpirësit janë të diskriminuar! Ai 
që shijon kafenë-e do duhanin! 

Megjithatë, duhani mund të pihet, por jo në: mjediset e punës, institucione shëndetësore, 
institucione arsimore, mjetet e transportit publik, restorante, bare, mjedise tregtare, diskoteka, 
klube nate, qendra tregtare, ...Hapësira për duhan-pirje do duhej krijuar, por detyrimisht diku 
“larg nga lokali”.Me gjasë do ketë taksa dhe gjoba më të larta për lokale ku pihet duhani. 
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Duhan-pirja paraqet njërën nga sëmundjet e varësisë, shërimi i së cilës është i mundur. 
Përvoja botërore tregon që pas një harku kohor të caktuar, “duhanpirësit” ambientohen me 
“ligjësoritë e reja” të duhan-pirjes. Mos-pirja e duhanit në vende publike do t’iu ndihmonte 
shumë vetave për ta flakur të pirët e duhanit.       
13.1.2. A thua mund të flaket dhe si të flaket të pirët e duhanit ?! 

Siç dimë, nuk ka ilaç të sigurt dhe efikas për mjekim nga të pirët e duhanit, pra receta të 
gatshme nuk ekzistojnë! 

Në vendet më të zhvilluara dhe tek grupet më të arsimuara dhe të pasura të njerëzve, të pirët 
e duhanit është në rënie e sipër dhe një numër gjithnjë e më i madh i njerëzve po e flakë të pirët e 
duhanit. Ndërkaq, grupet e varfra të njerëzve e kanë më të vështirë për ta flakur të pirët e duhanit. 
Diskutoni! 

Dimë, më kollaj është të pengohet zënia fill e duhan-pirjes se sa të shërohemi nga ajo. 
Po qe se tashmë jemi futur në “lojë”, atëherë në flakjen e kësaj shprehie shumë të dëmshme 

për shëndetin tonë, në vazhdim ofrojmë njërin ndër udhëzimet e “suksesshme”(e vetëzbuluar): 
• Fillimisht, “në mënyrë alternative” duhet ndërruar “llojin e tymit” që duhanpirësi e thithë! 
• Brenda 2-3 ditëve në vazhdim, duhet “thithur tymin”, të cilin personi i caktuar zakonisht, do 

ta kishte thithur brenda një jave! 
• Intensiteti i shtuar i të “thithurit të tymit” në bashkëveprim me “llojet e ndryshme të tymit”, 

shpie në kokë-dhembje të madhe, me mundësi reale të helmimit akut me nikotinë! 
• Me këtë rast, ndihma mjekësore është e pashmangshme! 
• Këtë situatë “të pritur” të “helmimit me paramendim” duhet shfrytëzuar! 
• Fillimisht, duhet copëtuar dhe djegur në zjarr të gjitha “stoqet” e cigareve që posedon 

duhanpirësi! 
Ky është vetëm “hapi i parë” deri në “fitore”! 

• Sigurisht, personi këtë “pushim” duhet shfrytëzuar me mençuri! Me këtë rast shpalosen 
vetëdijesimi dhe vetëvendosja; parimësia dhe këmbëngulësia duke fituar personi tipare të 
një karakteri të fortë! 

• Personi duhet të vihet në pozicionin e një të “sëmuri të rëndë”: 
- Jeta është e ëmbël, ajo është shumë e shkurtër dhe vetëm njëherë jetohet! 
- Unë familjen time e dua shumë, përse fëmijët e mi të mbesin pa njërin prind kaq herët ?! 
- Shoku im i fëmijërisë dhe vëllai im më i moçëm nuk janë duhanpirës. Përse unë të vdes para 
tyre ?! 
- Nuk po mund ta gjej personin i cili i  “rregulloi punët” duke pirë duhan! 
- Të pirët e duhanit po i tërheq me vete edhe disa harxhime të tjera! 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------   Meqë tek “unë” nuk ka trokitur ende-më e keqja, i udhëhequr nga arsyeja dhe 
vetëdija, “vullnetarisht” ndahem përgjithmonë nga të pirët e duhanit! 
• Ditët vijuese … … personi do të duhej bërë “shëtitje të shpeshta”, duke “e lagur” gojën me 

“sheqerka speciale”! 
• Përveç shëtitjeve, personi do të duhej organizuar edhe vizita tek të afërmit jo duhanxhi, duke 

iu komunikuar që duhani më ka lënë përkohësisht! Diskutoni, përse veprohet kështu ?! 
• Çdo person që të ofron cigare për të pirë, duhet refuzuar! 
• Gjatë ditëve të para “krizë” duhet shmangur mjediseve familjare dhe shoqërore ku pihet 

duhani! 
• Ditët kalojnë ‘duke i numëruar … 10 ditë … 20 ditë … një muaj … 
• Në ndërkohë, nuk bën të shfaqet vetëkënaqësi dhe ligështi! Ekzistojnë 
persona që edhe pas një viti “pushim” në duhan-pirje, janë “mashtruar” dhe si për mahi e kanë 
rifilluar shprehinë e duhan-pirjes, duke mos pasur më, as shansin më të vogël për ta ri(flakur)!  
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Dhe në fund, çfarë janë preferencat e juaja lidhur me të pirët e duhanit ? 
- Zbuloni urë-lidhje midis fakteve, ideve dhe vlerave! 
- “T’i nuk e di se jeta është shumë e shkurtër!”- Çfarë është bindja e juaj: Duke pirë duhan, a 
mund të shkurtohet akoma ? 
- Gjatë “ditëve të para” ekziston “rreziku” që duhan-pirja të “kompensohet”me të pirët e alkoolit. 
-Si do duhej reaguar?  
- Cilat janë idetë qendrore lidhur me sëmundjet e varësisë ? 
- Cilat dituri faktike do të duhej t’i dini ? 
- Për çfarë mund të përdoret paraja para se të “shndërrohet në tym duhani” ? 
- A është i dobishëm për Ty ky informacion ? 
- Ky informacion çfarë do të thotë për ty si :a) duhanpirës  b) jo duhanpirës 
- Si mund ta përdorni ndikimin Tuaj në mese shoqërore ? 
- Provoni të flisni, në mbrojtje të mesazhit : Mos pini duhan, sepse është në interesin e 
shëndetit tuaj dhe shëndetit te të tjerëve! 
- A dëshironi të keni edhe ndonjëherë një këso lloj ore mësimore ?!      
 
 

 
 

Ky punim u rishfaq në vigjilje të Ditës Ndërkombëtare të Luftës kundër duhanit 
                                                            31.  Maj. 
 
 

Është koha jote, për të reflektuar ! 
 

www.  bedri-jaka. com 
 


