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Të dashur nxënës,

Ky është libri juaj i Edukimit Mediatik. Në faqet e tij ju 
do gjeni plot veprimtari dhe projekte që kanë të bëjnë 
me mediat, shoqërues të përhershëm në rrugën tuaj drejt 
dijes. Libri është konceptuar në formën e mësimeve 
me tematika të caktuara.Në secilin mësim ju do të 
gjeni udhëzime në lidhje me kryerjen e veprimtarive, 
fl etë pune për përmbushjen e këtyre detyrave si dhe 
fl etë kontrolli që ju të edukoheni, të vlerësoheni dhe të 
vetëvlerësoheni.

Libri ka menduar edhe për mësuesit tuaj duke dhënë 
udhëzime më të detajuara për to mes kutizash për 
çdo veprimtari tuajën. Është në lirinë tuaj dhe atë të 
mësuesve tuaj të përzgjedhin imazhet dhe fi lmimet në 
qendër të orës së mësimit dhe kjo është bërë me qëllim 
që edukimi mediatik të jetë sa më pranë dëshirave dhe 
interesave tuaja.

Ju urojmë suksese në përvetësimin e edukimit mediatik 
dhe sa më shumë kënaqësi në përftimin e njohurive për 
median.

Autorët
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M Ë S I M I  1 
PORTOFOLI MEDIATIK

Mesazh• 
Simbol• 
Media• 
Masmedia• 
Komunikim• 
Fantazia përkundrejt • 
realitetit
Informacion• 

F J A L O R T H I

Reklamë• 
Perspektivë• 
Zbavitje• 
Vlerë• 
Teknikë• 
Markë• 
Produkt• 
Fitim• 

Krijoj• 
Analizoj• 
Njëanshmëri• 
Biznes• 
Fakt• 
Opinion• 
Kulturë popullore• 
Korporatë• 

Mësimi 1 | Veprimtaria 1.1. 
GJUHA E SIMBOLEVE

Shkrimet rreth nesh (etiketat, tabelat, etj.)
“Çfarë është një mesazh?”

Bëni një ekskursion nëpër shkollë dhe nëpër lagje në kërkim të simboleve dhe 
kuptimit të tyre. Sillni në klasë imazhe pikturash dhe statujash dhe komentoni mbi 
mënyrën sesi gjuha e simboleve mbart tek ne mesazhet e përzgjedhura. 

Organizoni simbolet në formën e një mozaiku ku secila pjesëz mbart një mesazh 
nga shkolla apo nga komuniteti.

Kush e krijoi mesazhin? “Faqja e klasës dhe faqja individuale në internet”
Shihni faqet e ndryshme, identifi koni krijuesit dhe mënyrën sesi mesazhet janë 

mbartur nga këta krijues.

Mësimi 1 | Veprimtaria 1.2.
FOTOGRAFI – MONTIM                                                        

Ky mësim mund të adresojë konceptin e 
konstruksioneve mediatike: “Mesazhet e 
medias janë të konstruktuara” dhe pyetjen e 
konstruksioneve mediatike: Çfarë është lënë 
jashtë këtij mesazhi? Kjo është një mundësi e 
shkëlqyer për të eksploruar gjuhën e montimit në 
media dhe atë çka mbetet jashtë (çfarë mungon).
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Mësoni më tepër rreth Superman dhe më pas bëni një poster të tij. Në rastin ideal, 
secili prej jush përdor një fi lm të tërë nga i njëjti pozicion, pa lëvizur, vetëm duke 
shkrepur aparatin. Pasi të zhvillohen fotografi të, ngjitini ato bashkë për të krijuar 
një poster si ai i Superman-it që kemi parë në libra, televizor apo kinema.

Prisni fotografi të dhe përpiquni të zgjeroni kornizën duke vizatuar jashtë imazhit. 
Ose, gjeni portrete në revista, pritini përgjysmë dhe më pas vizatoni gjysmën tjetër 
për të eksploruar simetrinë.

Mësimi 1 | Veprimtaria 1.3. 
TË BËSH DALLIMIN NDËRMJET PROGRAMIT DHE REKLAMËS

Njohuri për median – pyetja mediatike nr. 5: Pse u dërgua ky mesazh? A po 
përpiqet të më thotë diçka? A po përpiqet të më shesë diçka?

Ju do të ndiqni 15 minuta reklama dhe episode nga programet për fëmijë. 
Identifi koni reklamat dhe programin dhe përcaktoni karaktersitikat e secilit duke 
punuar mbi dy fl etët në formë skeleti televizori.

Objektivi: Nxënësit do të jenë në gjendje të bëjnë dallimin ndërmjet programit 
dhe reklamës. 

Fjalori: program, reklamë, fi lm dhe promovim televiziv. 
Materialet: 15 minuta nga programet për fëmijë me reklama, lapsa, lapsa me 

ngjyra, fl etë me skelet TV të vizatuar.
Strategjia e mësimdhënies: Lexoni me zë të lartë një poezi. Pastaj ndaluni 

në gjysmë pa i lajmëruar fëmijët dhe fusni një reklamë ku të përqeshet 
diçka që nxënësit mund ta blejnë në pushim. Më pas kthehuni menjëherë 
mësimit.

Mësuesi pyet nxënësit: “A vuri re ndokush diçka të çuditshme për mënyrën 
se si e lexova poezinë?”. Diskutoni ndryshimin ndërmjet reklamave dhe 
reklamimit. Pyetini nxënësit: “Çfarë e bën një reklamë të tillë? Çfarë ka 
ajo të ndryshme?”

Tregojuni nxënësve 15 minuta reklama dhe program. Nxënësit do të 
identifi kojnë reklamat dhe programin dhe do të japin arsye për përgjigjet e 
tyre. 

Duke përdorur dy fl etët ku është vizatuar një skelet televizori, nxënësit do 
të vizatojnë një reklamë në njërën dhe një program në tjetrën. Nxënësit mund 
t’i ndajnë me grupe dyshe ose me gjithë klasën vizatimet e tyre. 

Për të bërë vlerësimin mësuesi kontrollon ilustrimet dhe vëzhgon 
veprimtarinë i çlirët. 
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Kur nxënësit fi llojnë të bëjnë pyetje rreth asaj që shohin dhe lexojnë në 
media, ata përforcojnë shprehitë e të lexuarit, të shkruarit dhe të menduarit 
kritik. Veprimtaritë në këtë mësim i prezantojnë nxënësve konceptet bazë 
për të analizuar mesazhet duke përfshirë qëllimin e autorit, publikun e 
synuar dhe teknikat e përdorura për tërheqjen e vëmendjes së njerëzve. 
Duke eksploruar mënyrën sesi komunikojnë tipa të ndryshëm mesazhesh 
mediatike, ju ndërgjegjësoheni mbi ndërtimin e mesazheve për të arritur 
efekte të ndryshme për të informuar, bindur dhe argëtuar.

Pyetjet kyçe të këtij mësimi janë:

• Cilat janë qëllimet e ndryshme të mesazheve mediatike?

• Cilat teknika përdoren për të tërhequr vëmendjen e lexuesit, 
dëgjuesit dhe vëzhguesit?

• Cilat të dhëna ndihmojnë në përcaktimin e publikut të synuar 
për tipa të ndryshëm mesazhesh mediatike?

• Cilat pyetje janë të rëndësishme kur shohim televizor, dëgjojmë 
ose lexojmë për t’u bërë një konsumator aktiv i medias?

M Ë S I M I  2 
ORGANIZIMI I PYETJEVE ANALITIKE 
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Në këtë veprimtari, nxënësit do të lexojnë pjesë të përzgjedhura dhe do të 
kërkojnë të dhëna mbi qëllimin e mesazheve mediatike. Nxënësit do të kuptojnë sesi 
mesazhet mund të kenë qëllime të ndryshme për të informuar, argëtuar ose për të 
bindur dhe se qëllimi i një autori  përcakton zgjedhjet që ai bën në krijimin e një 
mesazhi mediatik.

Konteksti

Si një veprimtari hyrëse, ky diskutim dhe lexim në klasë ofron mundësinë për 
të konsideruar një pyetje kyçe e cila përdoret në analizën e mesazheve mediatike: 
“Kush është autori dhe cili është qëllimi i tij?”

Parapërgatitja

Rimerrni konceptin e “autorit” me fëmijët. Sigurohuni që ata ta kuptojnë që 
autorët janë njerëz të cilët krijojnë mesazhe mediatike. Ndonjëherë ne i shohim 
autorët vetëm si ata persona që shkruajnë libra të botuara profesionalisht, por 
nxënësit do ta vlerësojnë më shumë të shkruarit nëse ju i bëni të kuptoni që edhe ata 
mund të jenë “autorë”.

Për fëmijët e vegjël, ne mund të përdorim termin “autor” për t’ju referuar të 
gjithë atyre personave të cilët krijojnë mesazhe për të komunikuar. Për shembull, ju 
mund t’u shpjegoni fëmijëve se:

• Një fotograf është një lloj “autori” i cili kompozon mesazhe duke përdorur 
aparatin fotografi k.

• Një producent fi lmash është një lloj “autori” i cili kompozon një mesazh duke 
përdorur aktorët, skenarin dhe kamerën.

• Një redaktor gazete është një lloj “autori” i cili kompozon mesazhe duke 
përdorur fjalë, tituj dhe foto për të rrëfyer mbi ngjarjet e ditës.

Tre qëllimet e komunikimit
Më pas, paraqisni konceptin e qëllimit. Një qëllim është një synim. Autorë 

të ndryshëm kanë qëllime të ndryshme në komunikim. Ju mund t’i prezantoni 
tri qëllimet e komunikimit duke e shkruar secilin koncept në tabelë ndërkohë që 
shpjegoni secilin prej tyre: të informojmë, të argëtojmë, të bindim.

Përdorni Fletët e Aktiviteteve 2.1 dhe 2.2.  Kërkojini fëmijëve që të lexojnë 
secilin fragment dhe të kërkojnë për të dhëna rreth qëllimit të autorit.Ju mund t’i 
kërkoni nxënësve që të imagjinojnë sikur ata i kanë shkruar këto fragmente. Cili 
është qëllimi i tyre në shkrimin e fragmentit?

Mësimi 2 | Veprimtaria 2.1. 
KUSH ËSHTË AUTORI DHE CILI  ËSHTË QËLLIMI I TEKSTIT?
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Udhëzime: 
Lexoni fragmentin dhe zgjidhni qëllimin që i përshtatet më së miri. Jepni një arsye 
për zgjedhjen tuaj.

1. -Së pari, - “Andi tha, - Do të bëj një listë të të gjitha gjërave që duhet të bëj. 

Kjo është mënyra më e mirë për të fi lluar. Pa të shohim, - tha ai. - Do ta bëjmë 

festën përjashta, në oborrin pas shtëpisë.

o Për të informuar     Arsyeja juaj  __________________________________

____________________________________________________________

o Për të bindur 

o Për të argëtuar

2. Patriku është shenjtori mbrojtës i Irlandës. Ai ndryshoi historinë e Irlandës dhe 

është një fi gurë mjaft e dashur. Por Patriku nuk kishte lindur në Irlandë. Ai 

kishte lindur në Angli midis viteve 372 dhe 390. Madje prindërit e tij as që e 

quajtën Patrik. Mendojmë se e quajtën “Maewyn.”

o Për të informuar     Arsyeja juaj  __________________________________

____________________________________________________________

o Për të bindur 

o Për të argëtuar
 

Mësimi 2 |  Fletë Pune 2.1 
KUSH ËSHTË AUTORI DHE CILI ËSHTË QËLLIMI?

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Ky aktivitet ofron mundësinë për të nxitur përdorimin e shkrimit përshkrues 
tek nxënësit teksa reagojnë ndaj fotove. Ky aktivitet eksploron mënyrën sesi fotot 
mund të tërheqin vëmendjen e vëzhguesit dhe ta bëjnë atë për vete duke përdorur 
si përmbajtjen, ashtu edhe faqosjen dhe strukturimin e tyre.

Shpërndani fl etët e veprimtarisë dhe kërkojuni fëmijëve të shohin videon. 
Tregojuani secilën nga fotot e palëvizshme dhe përdorni butonin “pause’ për ta 
ndaluar imazhin në ekran.

Për secilën nga fotot kërkojini fëmijëve që të shkruajnë një fjali përshkruese 
duke shpjeguar se cilët elemente në foto tërhoqën vëmendjen e tyre.

Pasi janë shfaqur të gjitha fotot, kërkojini nxënësve që të lexojnë me zë të lartë 
fjalitë e tyre dhe sigurohuni që të jepni një vlerësim mbështetës.

Ju mund ta përdorni këtë edhe si një veprimtari të komunikimit verbal. Inkurajojini 
nxënësit që të dallojnë një shumëllojshmëri elementesh të ndryshme brenda secilës 
fotografi . Mos e nxitoni procesin e vëzhgimit të vëmendshëm të këtyre imazheve.

Ftojini fëmijët që të dallojnë përmbajtjen, objektet e veçanta, kafshët dhe 
njerëzit që duken nëpër foto. Gjithashtu inkurajojini ata që të vërejnë edhe ngjyrat, 
vështrimin e personazheve, veshjet e tyre dhe pozicionin e trupit, si edhe elementë 
të tjerë të këtyre imazheve.

Mësimi 2 | Veprimtaria 2.2. 
ANALIZIMI I FOTOVE
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Udhëzimi 1:
Kur krijoni një mesazh mediatik, ju duhet të përdorni disa teknika të veçanta për 
të kapur dhe mbajtur vëmendjen e lexuesit, vëzhguesit ose dëgjuesit. Zgjidhni një 
nga pyetjet në listën e mëposhtme. Me skuadrën tuaj, vendosni se cilat teknika 
funksionojnë më mirë për të kapur dhe mbajtur vëmendjen e njerëzve në lloje të 
ndryshme mediash. Listoni pesë teknika në një fl etë më vete dhe më pas ndajini 
idetë tuaja me klasën.

Shembuj:

Cilat teknika tërheqin dhe mbajnë vëmendjen e një lexuesi gazete? Përgjigjja: 

ngjyrat e fotove, titujt me shkronja të mëdha, histori rreth ngjarjesh të pazakonta, 

evenimente sportive, reklama me fi gura.

1. Cilat teknika tërheqin dhe mbajnë vëmendjen e një lexuesi librash?

2. Cilat teknika tërheqin dhe mbajnë vëmendjen e një dëgjuesi muzike?

3. Cilat teknika tërheqin dhe mbajnë vëmendjen e një lojtari lojërash me 

kompjuter?

4. Cilat teknika tërheqin dhe mbajnë vëmendjen e një lexuesi reviste?

5. Cilat teknika tërheqin dhe mbajnë vëmendjen e një teleshikuesi?

6. Cilat teknika tërheqin dhe mbajnë vëmendjen e një përdoruesi kompjuter?

Udhëzimi 2: 
Shikoni secilën nga fotot e palëvizshme  të dhëna nga mësuesi 
juaj dhe shkruani rreth asaj që ju tërheq vëmendjen.

Mësimi 2 |  Fletë Pune 2.2 
ANALIZIMI I FOTOVE

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Foto # 1

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Foto # 2

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Foto # 3

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Foto # 4

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Kjo lloj veprimtarie u prezanton nxënësve konceptin e publikut të synuar, duke 
nxjerrë në pah mënyrën sesi lloje të ndryshme shkrimesh u drejtohen tipave të 
caktuar njerëzish. Publiku mund të kuptohet duke identifi kuar moshën, gjininë, 
statusin social dhe interesat  e njerëzve të përfshirë në të.

Parapërgatitja
Shtroni idenë e publikut të synuar duke i pyetur fëmijëve rreth spektakleve 

televizive që ata preferojnë dhe rreth atyre që preferohen nga prindërit e tyre. 
Ndani me fëmijët edhe spektaklet tuaja të preferuara dhe nxirrni në pah sesi njerëz 
të moshave dhe gjinive të ndryshme kanë ide të ndryshme mbi atë që e bën një 
spektakël “të mirë.”

E njëjta gjë vlen edhe për librat, gazetat dhe median e shkruar. Jepuni nxënësve 
katër fl etët e veprimtarive dhe lexojini udhëzimet me zë të lartë. Nxënësit duhet të 
lexojnë paragrafët dhe të dallojnë se për cilin lloj publiku janë shkruar secili prej 
tyre. Ju mund të shpërndani vetëm një ose dy paragrafë ose t’u jepni paragrafë të 
ndryshëm grupeve të ndryshme në klasë. Fletët e veprimtarive kanë numrin 2.3 deri 
tek 2.4. Secili paragraf i drejtohet një tipi të caktuar lexuesi.

Ju mund të parapëlqeni t’i lexoni paragrafët një e nga një dhe të diskutoni 
përgjigjet e nxënësve. Kjo do të ndihmonte për të kuptuar se nuk ka përgjigje të 
sakta ose të gabuara, por të gjitha përgjigjet duhet të mbështeten në arsyetim.

Kur nxënësit japin përgjigjet e tyre, ju duhet të pyesni, “Pse dhatë këtë përgjigje?” 
dhe t’i nxisni ata që të japin një arsye.

Disa fëmijë do të japin disa arsye duke përdorur përvojën vetjake ose njohuritë e 
tyre të mëparshme. Fëmijë të tjerë do të përgjigjen duke iu referuar karakteristikave 
të tekstit, p.sh. duke nxjerrë në pah disa fakte ose informacione nga paragrafi . Të 
tjerë do të dallojnë fjalët e përdorura. Nxitini të gjitha këto strategji të ndryshme të 
arsyetimit dhe përmendjani ato fëmijëve.

Kur fëmijët të fi llojnë të mendojnë për publikun e synuar të një mesazhi mediatik, 
ata do të fi llojnë të vënë re sesi ai është ndërtuar për të tërhequr një publik të caktuar. 
Kjo është një shprehi shumë e rëndësishme në leximin e mesazheve mediatike.

Mësimi 2 | Veprimtaria 2.3. 
CILI ËSHTË PUBLIKU I SYNUAR?
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Udhëzime:  
Lexoni fragmentet dhe zgjidhni tipin e personave që do t’u pëlqente më shumë ky 
mesazh. Duhet të jeni të përgatitur që të ndani me të tjerët zgjedhjet tuaja dhe ar-
syet e përgjigjeve tuaja.

1. Jeni duke vuajtur nga vapa ulur aty në tavolinën e punës, përpara një kompju-
teri ndërkohë që të tjerët shijojnë rehatin e ajrit të kondicionuar? A e preferon 
bashkëshortja juaj dhomën më të ngrohtë sesa ju? Po ju prezantojmë Cool-
Zone, freskuesi ajror personal. CoolZone freskon me efi kasitet zonën dy metra 
përpara jush. Është kompakt dhe i lehtë për t’u transportuar kështu që është i 
mrekullueshëm për në zyrë, shtëpi ose kudo që ju do të preferonit të ishte pak 
më freskët.
o Fëmijë të vegjël të grupmoshave 2-7 vjeç
o Fëmijë të moshave 8-12 vjeç
o Adoleshentë të moshave 13-17 vjeç
o Të rinj të moshave 18-25 vjeç
o Të rritur të moshave 26-55 vjeç
o Më të moshuar se 56 vjeç
o Femra
o Meshkuj
o Njerëz të varfër
o Njerëz të klasës së mesme
o Njerëz të pasur

 
2. Mos! Një anije kozmike alienësh ju ka rrëmbyer! Mos u trembni. Mund të mbi-

jetoni nëse keni atë që ju nevojitet. Ja tek janë disa gjëra që do t’ju nevojiten 
patjetër dhe disa gjëra që nuk do t’ju nevojiten: ushqim, ujë, llastiqe, maskë, 
trutë, tharëse fl okësh, para, përkthyes, hartë, oksigjen.
 o Fëmijë të vegjël të grupmoshave 2-7 vjeç

Mësimi 2 |  Fletë Pune 2.3 
CILI  ËSHTË PUBLIKU I SYNUAR?

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________



14

o Fëmijë të moshave 8-12 vjeç
o Adoleshentë të moshave 13-17 vjeç
o Të rinj të moshave 18-25 vjeç
o Të rritur të moshave 26-55 vjeç
o Më të mëdhenj se 56 vjeç
o Femra
o Meshkuj
o Njerëz të varfër
o Njerëz të klasës së mesme
o Njerëz të pasur

 
3. Një mbrëmje, përpara se të fl inte, Stela e vogël doli në kullotë për t’i thënë 

natën e mirë kuajve. Si gjithmonë, sapo e panë, ata fi lluan të ecnin drejt saj me 
entuziazëm, duke lëvizur kokat e tyre në shenjë përshëndetjeje. Por diçka nuk 
shkonte, kali i saj i dashur nuk ishte midis tyre!
o Fëmijë të vegjël të grupmoshave 2-7 vjeç
o Fëmijë të moshave 8-12 vjeç
o Adoleshentë të moshave 13-17 vjeç
o Të rinj të moshave 18-25 vjeç
o Të rritur të moshave 26-55 vjeç
o Më të mëdhenj se 56 vjeç
o Femra
o Meshkuj
o Njerëz të varfër
o Njerëz të klasës së mesme
o Njerëz të pasur
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Kjo veprimtari përmbledh të gjitha mënyrat e ndryshme për të bërë pyetje 
rreth mesazheve mediatike dhe u jep studentëve një mundësi për t’i përdorur 
pyetjet analitike në tri tipa të ndryshme imazhesh televizive: në një reklamë, një 
dokumentar dhe një komedi televizive.

Kjo veprimtari është një përgatitje ideale për veprimtarinë krijuese të këtij mësimi.

Parapërgatitja
Rishqyrtoni videon për këtë mësim përpara se të vini në praktikë këtë veprimtari.
Shpërndajini nxënësve kopje të fl etës së veprimtarive 1.5. Shpjegojini nxënësve 

se këto pyetje analitike i ndihmojnë ata që të bëhen vëzhgues aktiv.
Shfaqni sekuencën hyrëse të videos e cila paraqet zërat e fëmijëve teksa analizojnë 

një reklamë në një qendër tregtare. Më pas rishqyrtoni pyetjet analitike duke i dhënë 
nxënësve nga një kopje të fl etës së veprimtarive.

Shpjegojini nxënësve se ju do t’i tregoni atyre një pjesë të shkurtër të videos, jo të 
gjithën, vetëm një copëz. Thjesht duke parë videon, fëmijët mund të hamendësojnë 
mbi përgjigjet e mundshme për pyetjet.

Videoja përmban tri fragmente për t’u analizuar në fl etën e veprimtarive 1.5:
• Një dokumentar kafshësh
• Një reklamë për një fi lm
• Një skenë komedie televizive
Është me rëndësi që nxënësve t’u bëhet e qartë që këto pyetje janë një lojë 

hamendësimi dhe se nuk ka përgjigje të sakta apo të gabuara.

Analizimi i fragmenteve në Video
Paraqisni pjesën e parë të videos dhe jepuni fëmijëve kohë për të shkruar përgjigjet 

e tyre. Nëse dëshironi, ju mund ta përdorni këtë veprimtari në formë diskutimi.
I gjithë grupi të japë mendimet e tij ndërsa ju mbani shënim përgjigjet më 

krijuese dhe më bindëse. Nxitini nxënësit që t’i dëgjojnë me vëmendje përgjigjet e 
njëri-tjetrit.

Mësimi 2 | Veprimtaria 2.4. 
PYETJET NË  EDUKIMIN MEDIATIK
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Udhëzime:  Studioni me vëmendje çdo mesazh mediatik me qëllim që t’u 
përgjigjeni këtyre pyetjeve.

1. Kush e ka krijuar këtë mesazh? Bëni një listë të profesioneve të njerëzve të 
përfshirë në ndërtimin e mesazhit.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

2. Cili është qëllimi i këtij mesazhi?
 o Për të informuar   
 o Për të bindur
 o Për të argëtuar
 Shënoni zgjedhjen tuaj dhe shpjegoni arsyet tuaja për këtë zgjedhje.

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. Cili është publiku i synuar për këtë mesazh?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Cilat teknika janë përdorur për të tërhequr dhe mbajtur vëmendjen e marrësit 
të mesazhit?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

5. Çfarë është lënë jashtë këtij mesazhi?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Mësimi 2 |  Fletë Pune 2.4 
ORGANIZIMI I PYETJEVE ANALITIKE 

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Krijoni një paraqitje vizuale e cila analizon një mesazh mediatik duke përdorur 
pesë pyetjet analitike. Ju mund të parapëlqeni t’u jepni nxënësve për të analizuar 
tipa të ndryshëm mesazhesh mediatike, ose mund t’i lejoni nxënësit të sjellin nga 
shtëpia shembuj nga media e shkruar. Më poshtë po japim disa shembuj “tekstesh”  
të përshtatshme për t’u analizuar nga nxënësit:

• Një reklamë e printuar
• Një artikull gazete apo reviste
• Një faqe interneti
• Një fotografi 

Rishqyrtim i listës së detyrave për t’u kryer

Përdorni Fletën e Veprimtarisë Krijuese për të prezantuar projektin. Lexoni me 
zë të lartë hapat që jepen në lidhje me procesin krijues. Rishqyrtoni hapat që duhet 
të ndërmerren në zgjedhjen dhe krijimin e një posteri. Me mbështetjen teknike të 
një eksperti të fushës përkatëse, ju mund të provoni t’i ndihmoni nxënësit të krijojnë 
faqet e tyre të thjeshta të internetit për këtë veprimtari.

Rishqyrtoni bashkë me nxënësit Rubrikën e fl etës së kontrollit për nxënësit në 
mënyrë që ata të kuptojnë se cilat kritere duhet të përmbushin gjatë realizimit të 
kësaj detyre. Ju mund të preferoni që nxënësit të vlerësojnë punën e njëri-tjetrit 
duke përdorur fl etën e vlerësimit ose ju mund ta përdorni vetë atë si mjet për të 
vlerësuar.

Mësimi 2 | Veprimtaria 2.5. 
KRIJONI NJË POSTER
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Krijoni një poster duke përdorur një mesazh mediatik dhe disa pyetje analitike për 
të treguar se çfarë vini re rreth mënyrës së ndërtimit të mesazhit.

Lista e detyrave për t’u kryer për këtë veprimtari:

Zgjidhni një mesazh mediatik dhe analizojeni duke përdorur pyetje.

o Zgjidhni një mesazh mediatik për ta analizuar. Gjeni një pikturë ose vizatoni 
një të tillë  për të paraqitur atë mesazh mediatik.

o Shkruani përgjigjet tuaja (me fjali të plota) për pyetjet e mëposhtme. Jepni 
arsye dhe përdorni përshkrimin në përgjigjet tuaja.

Krijoni një tabelë prezantimi ose faqe interneti për të paraqitur përgjigjet 
tuaja.

o Sistemojini këto fjali përreth imazhit tuaj. Vendosni një titull për secilën prej 
tyre. Paraqiteni punën tuaj në formën e një posteri ose faqeje interneti.
 KUSH E KRIJOI KËTË MESAZH?
 CILAT TEKNIKA JANË PËRDORUR PËR TË TËRHEQUR DHE 

MBAJTUR VËMENDJEN E PUBLIKUT?
 CILI ËSHTË PUBLIKU I SYNUAR?
 CILI ËSHTË QËLLIMI?
 ÇFARË ËSHTË LËNË JASHTË KËTIJ MESAZHI?

Mësimi 2 |  Fletë Pune 2.5 
KRIJONI NJË POSTER

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Fjalitë janë shkruar mirë.
1. Autori përdor struktura fjalish të sakta pa asnjë gabim drejtshkrimor.
2. Punimi i shkruar ka disa gabime drejtshkrimore.
3. Autori nuk e ka redaktuar dokumentin për të korrigjuar shumë nga gabimet 

drejtshkrimore.
4. Punimi i shkruar është i vështirë për t’u kuptuar dhe i paqartë për t’u 

lexuar.

Fjalitë përdorin arsyetimin.
1. Të gjitha fjalitë përdorin detaje dhe përshkrime në përgjigjen e pyetjeve.
2. Disa fjali përdorin detaje dhe përshkrime.
3. Fjalive iu mungojnë detajet dhe përshkrimi.
4. Fjalitë nuk ofrojnë përgjigje të kuptimta për pyetjet.

Posteri është strukturuar me efi kasitet. 
1. Fotografi të ose vizatimi, fjalitë, titujt janë sistemuar në mënyrë të 

këndshme duke përdorur hapësirën e bardhë, ngjyrat dhe strukturim të 
efektshëm. 

2. Fotografi të ose vizatimi, fjalitë dhe titujt janë vendosur pa përdorur me 
efi kasitet hapësirën e bardhë dhe strukturimi është i efektshëm.

3. Elementet e posterit janë vendosur në mënyrë të shkujdesur.
4. Mungojnë elementët e posterit (foto, fjali, tituj).

Komente:           

Fletë kontrolli për nxënësin:
KRIJONI NJË POSTER

Emri i Nxënësit 

_________________________________________________________
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Ky mësim përforcon organizimin, klasifi kimin dhe mendimin kritik të 
nxënësve duke i mësuar për format e ndryshme të tipave të mesazheve të 
medias. 

Nxënësit mësojnë emrat e fjalorit për mesazhe të mediave të ndryshme 
duke përfshirë dokumentarin, lajmet, komedinë, dramën dhe reklamën. 
Fëmijët eksplorojnë si t’i klasifi kojnë mesazhet e medias sipas tipit. Ata 
praktikojnë duke parashikuar se çfarë do të ndodhë më pas me tipa të 
ndryshëm të mesazheve të medias dhe shkruajnë një tregim bazuar mbi një 
imazh nga një kartolinë.

“Çështjet kryesore” në këtë mësim  janë:

- Çfarë e bën një reklamë të ndryshme nga një fi lm vizatimor? 

- Cilat janë emrat që përdoren për të identifi kuar tipat e ndryshëm 
të programeve televizivë?

- Cilat janë karakteristikat e komedisë, dramës, reklamës, lajmit 
dhe dokumentarëve televizivë?

- Si mund të parashikoni se si do të jetë një shfaqje televizive 
duke njohur zhanrin e saj?

M Ë S I M I  3 
TË KUPTOJMË LLOJET E MEDIAVE
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Ky aktivitet i njeh nxënësit me disa fjalë të fjalorit për të emërtuar tipa të 
ndryshëm të mesazheve të medias. Nxënësit i përsërisin fjalët e fjalorit dhe ndjekin 
një video për të identifi kuar tipat e ndryshëm të mesazheve. 

Përgatitja për fi llimin e punës
Ky aktivitet fi llon si një format loje. Ju mund t’ia jepni fëmijëve fl etët e 

veprimtarisë ose t’i shkruani këto fjalë të fjalorit mbi dërrasën e zezë ose një fl etë 
formati A1:

Letërsi artistike  Komedi   Dramë
Reklamë   Mesazh promocional  Talk Show
Lajme   Dokumentar   Sport

Për të vënë në veprim njohuritë e mëparshme të nxënësve, mund t’u kërkoni 
atyre që t’i përkufi zojnë ato me fjalët e tyre. Nëse është e përshtatshme, mund t’u 
kërkoni t‘i lexojnë me zë përkufi zimet e dhëna në fl etën e veprimtarisë. 

Ju mund të parapëlqeni t’i etiketoni këto fjalë “zhanre të medias” ose “tipa” të 
mesazheve të medias. 

Pyetini nxënësit nëse mund të emërtojnë një shfaqje televizive specifi ke që futet 
në një nga këto kategori. Kur një nxënës jep emrin e një shfaqjeje, shkruajeni emrin e 
shfaqjes në krah të kategorisë dhe pyesni “Pse futet kjo shfaqje në këtë kategori?”

Përfshini një numër nxënësish në këtë aktivitet derisa të siguroheni që nxënësit i 
kuptojnë këto lloj zhanresh të medias. 

 
Përdorimi i videokasetave
Jepuni nxënësve një fl etë letre dhe kërkojini që të vendosin aty numrat nga 1 

deri në 7. Shfaqni pjesën e parë të videos 3.1. Pasi e kanë parë fragmentin, kërkojini 
nxënësve të shohin tek lista e emrave të zhanreve dhe të shkruajnë përgjigjen e 
saktë në krah të numrit 1. 

Ju mund të parapëlqeni t’i kontrolloni përgjigjet e fëmijëve pas çdo pjese të videos 
ose të shihni dy apo tre pjesë dhe pastaj t’i kontrolloni përgjigjet e nxënësve. 

Qëllimi i kësaj veprimtarie është që t’u ofrojë nxënësve mundësi për praktikë në 
aplikimin e fjalëve të fjalorit për zhanret e medias. Duhet të punoni me nxënësit për 
t’i ndihmuar ata që të vendosin se në cilin zhanër të mediave është etiketa më e mirë 
që përputhet me programin. Ndonjëherë, nxënësit do të përdorin fjalë më specifi ke 
të fjalorit për t’i përshkruar këto mesazhe të medias. Kjo gjë duhet inkurajuar dhe 
mbështetur. 

Mësimi 3 | Veprimtaria 3.1. 
ÇFARË LLOJ MESAZHI ËSHTË KY?
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Udhëzime: Përdorni këto kategori për të emërtuar fragmentet e ndryshme  në 
videokasetë. 

Fiction/Fantazi
Këto janë mesazhe mediatike që janë histori të sajuara, pra imagjinare dhe jo të 
vërteta. Disa mesazhe fantazie janë komeditë – këto janë tregime që na bëjnë të 
qeshim. Disa mesazhe fantazie janë dramat – këto janë tregime serioze dhe shpesh 
me tension mbi një personazh apo konfl ikt.  

Reklama 
Këto janë mesazhe të shkurtra që tërheqin vëmendjen tuaj dhe përdorin emocionet 
për t’ju bindur që të blini një produkt.

Mesazhe promocionale 
Këto janë mesazhe mediatike që kombinojnë reklamën me informacionin, duke 
treguar si funksionon  një produkt dhe duke iu thënë pse duhet ta blini atë. 
 
Talk Show 
Këto janë mesazhe mediatike ku dalin njerëz që fl asin për gjëra që i interesojnë 
atyre ose janë të rëndësishme në jetën e tyre.

Lajme 
Këto janë mesazhe mediatike mbi evenimente që kanë ndodhur se fundmi në 
komunitetin tonë dhe nëpër botë.

Dokumentarë 
Këto janë mesazhe mediatike që informojnë dhe na mësojnë mbi tema të jetës reale 
dhe çështje të historisë, natyrës dhe shoqërisë.

Sport
Këto janë mesazhe mediatike që përshkruajnë një ngjarje sportive – një ndeshje 
basketbolli, bejsbolli apo hokeji. 

Mësimi 3 |  Fletë Pune 3.1
ÇFARË TIPI MESAZHI ËSHTË KY?

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Ky aktivitet u jep nxënësve mundësi për të zbatuar njohuritë e tyre mbi zhanret 
e medias, për të praktikuar shprehitë e leximit kritik dhe për t’u angazhuar në 
shkrimin kritik.

Ky është një aktivitet që mund të bëhet ulur në bankë ose si aktivitet për detyrë 
shtëpie. Lexojani udhëzimet me zë nxënësve dhe shikoni shembullin praktik që 
është dhënë. 

Theksoni pikën se nxënësit duhet t’i lidhin/çiftojnë gjëegjëzat me zgjedhjet në 
fund të faqes. Krahas kësaj, kërkojuni fëmijëve të shkruajnë një emër real të një 
shfaqjeje televizive në anë të faqes për çdo gjëegjëzë. 

Jepuni nxënësve kohën e mjaftueshme për ta kryer veprimtarinë. Nxënësit mund 
të duan të provojnë veprimtarinë sfi dë – kërkojuni atyre të shkruajnë një gjëegjëzë 
në anën a pasme të fl etës për t’ia dhënë një shoku të klasës. 

Gjatë kontrollit të përgjigjeve, diskutoni treguesit që janë në gjëegjëzë që mund 
të përdoren për të bërë zgjedhjen e duhur. 

Mësimi 3 | Veprimtaria 3.2. 
GJËEGJËZA MEDIATIKE
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Udhëzime: Lidhini gjëegjëzat mbi tipat e ndryshëm të programeve televizive me 
emrat e zhanreve të dhëna në fund të faqes. Në anë të fl etës, shkruani emrin e një 
shfaqjeje reale që futet në këtë kategori të programeve televizive.

Shembull: 
Hartuar për të ofruar argëtim,    Çfarë tipi mesazhi jam unë?
Ka shumë shaka dhe personazhet
futen në situata të pazakonshme.   Komedi_________________
    
1. Luhet  në shtëpi     Çfarë tipi mesazhi jam unë?
Për të gjetur përgjigjet ose korrigjuar ato
Ashtu si njerëzit e vërtetë që shfaqen këtu  ------------------------------------
  
2. Vizatime që duken sikur lëvizin    Çfarë tipi mesazhi jam unë?
Të shënjestruar- fëmijët të shtunave në mëngjes
Me njerëz komikë, kafshë dhe aksion   ------------------------------------

3. Personazhet duken realë    Çfarë tipi mesazhi jam unë?
Situatat mund të jenë të tensionuara
Është një histori shumë serioze    ------------------------------------
  
4. Zakonisht janë një ose dy alienë   Çfarë tipi mesazhi jam unë?
Në Uashington D.C. dhe  anekënd  
Bota është në ekranin tënd    ------------------------------------

5. Raportohet për persona të rëndësishëm  Çfarë tipi mesazhi jam unë? 
Në Uashington D.C. dhe  anekënd
Bota është në ekranin tënd    ------------------------------------

Zgjedhjet:
Lajme nga vendi  Lajme lokale   Dokumentar
Talk Show   Dramë    Fantashkencë
Vizatimor   Reklamë   Aksion-Aventurë
Lojë    Komedi   Mesazh promocional

SFIDA: Shkruani gjëegjëzën tuaj për një program televiziv në anën e pasme të kësaj 
faqeje. Më pas ndajeni atë me shokët dhe shihni nëse ata mund ta hamendësojnë 
përgjigjen!

Mësimi 3 |  Fletë Pune 3.2
GJËEGJËZA MEDIATIKE

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Ky aktivitet i leximit kritik i përfshin nxënësit në leximin e një përshkrimi të 
një programi televiziv dhe identifi kimin e zhanrit mediatik përkatës

Ky aktivitet mund të përdoret me efektivitet si punë ulur në bankë ose si aktivitet 
për detyrë shtëpie.

Shpërndani kopje të fl etës së veprimtarisë 2.4. Lexoni udhëzimet me zë dhe 
kërkojuni nxënësve të heqin një vijë midis titullit të shfaqjes dhe emrit të zhanrit. 

Kur nxënësit të kenë mbaruar, mund të përdorni çelësin e mëposhtëm të 
përgjigjeve për të kontrolluar përgjigjet e sakta. 

Pyetini fëmijët: “Cila nga shfaqjet e kësaj liste ngjan si ato që mund të shihni?” 
Ftojini fëmijët të përgjigjen dhe të japin arsye për zgjedhjet e tyre të ndryshme. 

Në prezantimin e veprimtarisë së sfi dës, ju mund të parapëlqeni t’i referoheni 
Veprimtarisë 2.3 i cili identifi kon një numër zhanresh të tjera televizive që fëmijët 
mund t’i përdorin në lojën e tyre të çiftimit. Meqenëse fëmijët i kanë shumë qejf 
lojërat dhe gjëegjëzat/enigmat, sigurohuni që t’i lejoni fëmijët që e përfundojnë 
Sfi dën, ta ndajnë lojën e tyre me të tjerët, të cilët mund të përpiqen ta zgjidhin atë.   

Mësimi 3 | Veprimtaria 3.3. 
BËNI ÇIFTIMIN
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Udhëzime: Vizatoni një vijë midis titullit të shfaqjes dhe tipit të shfaqjes televizive. 
Nëse nuk e njihni shfaqjen, pyesni shokët e klasës apo mësuesen. 

 
Zbulimi i Amerikës    Dokumentar

E Bukura dhe Bisha     Emision Televiziv
    
Ekstrem      Komedi
  
Pallati 176      Sport
   
Krasta Show     Film Vizatimor

Futbolli i së Hënës Mbrëma   Talk Show

SFIDA: Krijoni lojën tuaj të çiftimeve duke përdorur katër shfaqje të ndryshme 
televizive në anën e pasme të kësaj faqeje. Shihni nëse ndonjë shok mund ta gjejë 
përgjigjen.  

Mësimi 3 |  Fletë Pune 3.3
BËNI ÇIFTIMIN

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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FLETË KONTROLLI 3.4: PARASHIKONI ÇFARË DO TË NDODHË MË PAS 

 
Emri i Nxënësit: ------------------------------------------------ 
 
Fjalitë kanë përshkrim dhe detaje 

1 Fjalitë përdorin detaje dhe përshkrime në përgjigjen e pyetjeve. 
2 Disa fjali përdorin detaje dhe përshkrime. 
3 Fjalive iu mungojnë detajet dhe përshkrimi. 
4 Fjalitë nuk ofrojnë përgjigje të kuptimta për pyetjet. 

 
Fjalitë janë shkruar mirë 

1 Autori  përdor struktura fjalish të sakta pa gabime drejtshkrimore. 
2 Punimi i shkruar ka disa gabime drejtshkrimore. 
3 Autori nuk e ka redaktuar dokumentin për të ndrequr gabimet drejtshkrimore. 
4 Punimi i shkruar është i vështirë për t’u kuptuar dhe i paqartë për t’u lexuar. 

 
Idetë janë kreative dhe me imagjinatë 

1 Punimi i shkruar parashikon “çfarë do të ndodhë më tej” në mënyrë interesante dhe 
krijuese. 

2 Punimi i shkruar parashikon “çfarë do të ndodhë më tej” në një mënyrë të pazakontë 
dhe të çuditshme. 

3 Punimi i shkruar ka nevojë të jetë më kreativ. 
4 Punimi i shkruar është i vështirë për t’u kuptuar nga lexuesi.  

Deleted: ¶

• DETYRË:  NË VIJIM! Duke përdorur një kartolinë me foto të çastit dhe 
duke përdorur imagjinatën tuaj, shkruani një tregim që shpjegon çfarë ka 
ndodhur në këtë pamje dhe çfarë do të ndodhë më pas. 

 Çfarë shoh unë në këtë kartolinë?

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 Çfarë ka ndodhur para kësaj skene?  

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 Çfarë do të ndodhë më pas? 

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

 ____________________________________________________________

Mësimi 3 |  Fletë Pune 3.4
PARASHIKONI ÇFARË DO TË NDODHË MË PAS 

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Fjalitë kanë përshkrim dhe detaje
1 Fjalitë përdorin detaje dhe përshkrime në përgjigjen e pyetjeve.
2 Disa fjali përdorin detaje dhe përshkrime.
3 Fjalive iu mungojnë detajet dhe përshkrimi.
4 Fjalitë nuk ofrojnë përgjigje të kuptimta për pyetjet.

Fjalitë janë shkruar mirë
1 Autori  përdor struktura fjalish të sakta pa gabime drejtshkrimore.
2 Punimi i shkruar ka disa gabime drejtshkrimore.
3 Autori nuk e ka redaktuar dokumentin për të ndrequr gabimet 

drejtshkrimore.
4 Punimi i shkruar është i vështirë për t’u kuptuar dhe i paqartë për t’u 

lexuar.

Idetë janë kreative dhe me imagjinatë
1 Punimi i shkruar parashikon “çfarë do të ndodhë më tej” në mënyrë 

interesante dhe krijuese.
2 Punimi i shkruar parashikon “çfarë do të ndodhë më tej” në një mënyrë të 

pazakontë dhe të çuditshme.
3 Punimi i shkruar ka nevojë të jetë më kreativ.
4 Punimi i shkruar është i vështirë për t’u kuptuar nga lexuesi. 

Komente:        Nota:

Fletë kontrolli për nxënësin:
PARASHIKONI ÇFARË DO TË NDODHË MË PAS

Emri i Nxënësit 

_________________________________________________________



29

Njerëzit shpesh pyesin: “Pse ka kaq shumë lajme të këqija në gazeta?” 
Ky mësim ofron një shpjegim. Nxënësit mësojnë mbi funksionet themelore 
të gazetarisë në shoqërinë amerikane.

Ata përdorin një gazetë për të gjetur tipat e ndryshëm të historive bazuar 
në gjykime të lajmeve të ndryshme. Ata zbulojnë se njerëzit që krijojnë 
lajmet televizive dhe gazetat bëjnë zgjedhje se çfarë do të përfshijnë dhe 
çfarë do të lenë jashtë duke përdorur arsyetim dhe kritere të veçanta. Ata 
praktikojnë shprehitë e redaktimit të një paragrafi  lidhur me saktësinë, 
drejtshkrimin dhe pikësimin. 

Nxënësit rishkruajnë histori reale gazetash që të lexohen me zë duke 
përdorur mikrofon ose sistem të adresimit në publik, duke mësuar si ta 
përdorin zërin për të komunikuar në mënyrë efi kase nëpërmjet radios.

“Pyetjet kryesore” të këtij mësimi janë:

• Çfarë është gazetaria?

• Si e vendos një redaktor i lajmeve televizive ose i një gazete, se 
çfarë tipi historish të përfshijë?

• Pse është kaq e rëndësishme saktësia për lajmet televizive dhe 
gazetat?

• Cilat janë ngjashmëritë dhe dallimet midis lajmit televiziv, 
lajmit në radio dhe lajmit të shtypit të shkruar?

M Ë S I M I  4 
NË BOTËN REALE
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Ky aktivitet i prezanton nxënësit me punën e gazetarëve të televizionit dhe të 
shtypit të shkruar dhe ofron një mundësi për leximin kritik, duke i ftuar nxënësit që 
të nxjerrin konkluzione dhe të përdorin fjalorin për të parë kuptimin e fjalëve.

Përdorni pjesën në video për të prezantuar këtë aktivitet. Para se ta shohin, 
pyetini nxënësit nëse i ndjekin lajmet në televizion. Ftojini nxënësit të ndajnë së 
bashku histori të kohës kur ishin më të vegjël kur mund të kenë ndjekur diçka të 
frikshme ose shqetësuese në lajmet televizive.

Pas shikimit të videos, pyetini nxënësit pse të rriturit kanë qejf të ndjekin lajmet 
apo të lexojnë gazetën. Shkruajini përgjigjet e nxënësve në një fl etë formati A1. 

Shpjegoni: “Ndonjëherë njerëzit pyesin pse të rriturit përfshijnë disa informacione 
në lajmet televizive, por pa lenë jashtë të tjera informacione. Ky lexim do të shpjegojë 
se si vendosin gazetarët se çfarë do të përfshihet në lajme.”

Kalojini një kopje të Fletës së Veprimtarisë 4.1 çdo çifti nxënësish. Ju mund të 
parapëlqeni t’i lini nxënësit t’i zgjedhin vetë partnerët ose mund të doni të caktoni 
nxënës me aftësi të ndryshme leximi, që të jenë partnerë për këtë aktivitet.

Pasi ndahen në çifte, kërkojuni fëmijëve t’i lexojnë njeri-tjetrit me radhë me zë 
paragrafët. Nxënësit  bëjnë me radhë herë “lexuesin” e herë “dëgjuesin”. 

Kërkojuni nxënësve të shkruajnë përgjigje të shkurtra për dy pyetjet, në fl etën e 
veprimtarisë duke kontrolluar leximin, duke punuar së bashku, dhe duke diskutuar 
përgjigjet para se të shkruajnë.

Ftojini nxënësit të plotësojnë veprimtarinë shtesë duke parë gjashtë fjalë të 
fjalorit në një fjalor. Kontrolloni përgjigjet e nxënësve dhe praktikojini këto fjalë 
duke u kërkuar nxënësve që të formojnë fjali me secilën fjalë. 

Mësimi 4 | Veprimtaria 4.1. 
NË BOTËN REALE
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Gazetarët informojnë njerëzit mbi ngjarjet që ndodhin çdo ditë. Ata raportojnë 
mbi çfarë ndodh në lagjet, qytetet, shtete dhe nëpër botë. Ne varemi nga gazetarët për 
të marrë informacion mbi ngjarjet në të cilat nuk jemi dëshmitarë të drejtpërdrejtë. 

Çdo ditë, gazetarët mblidhen, shkruajnë dhe regjistrojnë në video materiale për 
mijëra histori lajmesh. Por vetëm pak nga këto histori do të shfaqen në gazeta, 
revista lajmesh, apo në raportimet radiofonike apo televizive. Gazetat mbulojnë më 
shumë histori se çdo media tjetër. Në një gazetë të madhe, mund të ketë më shumë 
se 100 histori në ditë. 

Por gazetat nuk mund të konkurrojnë me radion dhe televizionin për të qenë 
të parat për të raportuar lajmet. Stacionet radio televizive mund ta ndërpresin një 
program në çdo kohë për të transmetuar një buletin lajmesh. Një gazetë duhet të 
shtypet dhe të shpërndahet para se të mund ta sjellë një histori tek publiku. 

Lajmet televizive janë burimi kryesor i informacionit për rreth 60% të amerikanëve 
të rritur. Ato sjellin pamje dhe zërin e ndodhive kryesore të ditës, siç vendoset nga 
stafi  i lajmeve, në dhomat tona të ndenjes. Disa lajme përgatiten paraprakisht, 
ndërsa disa histori lajmesh transmetohen “drejtpërsëdrejti” duke përdorur një satelit 
për të transmetuar fi gurën menjëherë. Për shkak të kufi zimeve kohore, vetëm rreth 
pesëmbëdhjetë lajme shfaqen në lajmet e rrjetit kombëtar në ditë. Pamja (fi gura) e 
lajmeve televizive i ndihmon shikuesit për ta kuptuar një histori. Edhe kështu, disa 
histori janë më të komplikuara dhe jo lehtësisht të shpjegueshme vetëm me anë të 
pamjeve. 

  
1. Për të transmetuar “drejtpërsëdrejti”, çfarë lloj aparature apo teknologjie 

nevojitet?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
 
2. Pse televizioni paraqet vetëm pesëmbëdhjetë histori kur një gazetë mund të 

ketë 100 histori me lajme?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

SFIDA: Kërkojini fjalët e nënvizuara në fjalor dhe shkruani përkufi zimet e tyre 
në anën e pasme të kësaj faqeje.

Mësimi 4 |  Fletë Pune 4.1
NË BOTËN REALE

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Udhëzime: Kërkoni në një gazetë dhe gjeni një shembull të një historie që ka një 
nga vlerat e lajmeve të renditura më poshtë. Pasi ta keni gjetur historinë lexoni 
titujt dhe dy paragrafët e parë dhe përgatituni të ndani zgjedhjet tuaja me klasën.  

VLERA E LAJMIT 1  PRANË SHTËPISË
A ka ndodhur ngjarja e lajmit në lagjen tonë? A janë persona të njohur për lexuesit 
apo shikuesit? Nëse lajmi lidhet me komunitetin vendor, ka më shumë gjasa të 
zgjidhet nga një redaktor lajmesh. 

VLERA E LAJMIT 2  NË KOHË
A ka ndodhur kjo ngjarje e lajmit shumë pranë në kohë? A do të mësojnë lexuesit 
apo shikuesit për këtë lajm për herë të parë në gazetën apo shfaqjen tuaj televizive? 
Nëse ngjarja ka ndodhur vetëm pak minuta apo pak orë më parë, ajo ka më shumë 
të ngjarë që të përzgjidhet nga një redaktor lajmesh.

VLERA E LAJMIT 3  VENDIME, VENDIME
A e ndihmon historia e lajmit lexuesin apo shikuesin të harxhojë paratë në mënyrë 
më te mençur apo të zgjedhë ushqime të shëndetshme për të ngrënë? A i ndihmon 
ky lajm që ata të vendosin për kandidatin më të mirë për ta votuar në zgjedhjet e 
ardhshme? Nëse lajmi i ndihmon njerëzit të marrin vendime të informuara, ai ka më 
shumë gjasa që të përzgjidhet nga redaktori i lajmeve. 

VLERA E LAJMIT 4  KRIM, TRAGJEDI, LAJM I KEQ
A tregon lajmi për ndonjë krim të tmerrshëm që është kryer? A raporton ai për 
përpjekjet më të fundit të policisë për ta zgjidhur krimin? Nëse lajmi tregon për një 
krim apo ndonjë lajm tjetër të keq, ai ka shumë gjasa që të zgjidhet nga një redaktor 
lajmesh.

VLERA E LAJMIT 5  VETËM PËR ARGËTIM
A tregon ky lajm për rezultatet e lojës së natës së kaluar? A raporton për jetën e një 
personi interesant në komunitetin tuaj? A lidhet me ndonjë ngjarje të pazakontë apo 
befasuese? Nëse lajmi siguron informacion që njerëzve u duket i këndshëm apo 
interesant, ai ka më shumë gjasa që të përzgjidhet nga një redaktor lajmesh.

Mësimi 4 | Veprimtaria 4.2. 
CILAT JANË VLERAT E LAJMIT?
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Udhëzime: Ju jeni punësuar si redaktor lajmesh për një emision lajmesh në një 
televizion lokal që paraqet një përmbledhje të të rejave të ditës. Lexoni historitë e 
lajmeve të mëposhtme dhe vendosni për tri histori që do t’ua paraqisni lexuesve 
tuaj. Sigurohuni që të përdorni një ose më shumë nga VLERAT E LAJMIT për të 
marrë vendimin tuaj.  

1.  Me rezultat 3-1, Barcelona e ka mposhtur Manchester United-in në fi nale të 
Ligës së  Kampionëve, për t’u shpallur kampion i ri i Evropës për klube. Dy 
gjigantët e futbollit botëror …

2.  Shtetet e Bashkuara i kanë bërë publike disa video që janë sekuestruar gjatë 
vërsuljes së forcave speciale në kompleksin në qytetin Abotabad në Pakistan 
ku….

3.  Muaji shkurt i këtij viti, ka treguar sërish ecuri pozitive në mbledhjen e të 
ardhurave tatimore. Kjo është performanca që paraqet administrata tatimore 
duke treguar më tej se ekonomia ...

4.  Nga java në javë, po marrim lajme gjithnjë e më të mira për yjet e ekranit 
shqiptar. Pas prezantueses Alketa Vejsiu, kolegia e saj Xhemi Shehu ka 
provuar ndjesinë e të qenit nënë për herë të parë… Kështu gjatë ditës së 
djeshme bukuroshja e programit të së dielës ka sjellë në jetë një djalë 
të shëndetshëm e të bukur. Martin është emri i fëmijës më të ri VIP dhe 
“Bluetooth” gjen rastin t’i urojë jetë të lumtur e të gjatë atij, përkrah mamit 
dhe babit...

5. “Facebook po mendon të lejojë regjistrimin e fëmijëve nën moshën 13-
vjeçare,” – Kështu është shprehur themeluesi i Facebook, Mark Zuckerberg, 
në Samitin për Themelimin e Shkollave të Reja të mbajtur ...

Mësimi 4 |  Fletë Pune 4.2
NË DHOMËN E LAJMEVE: NGA ORA 9 DERI NË ORËN 3

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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DETYRA: Zgjidhni një lajm të botuar nga gazeta juaj lokale dhe shkruani një 
raport me dy fjali për buletinin e lajmeve. Lexojini këto në video ose në sistemin që 
i drejtohet publikut sikur të ishit një reporter në radio apo televizion.

Emisioni juaj i lajmeve: Lajmëtari i Mëngjesit
Ky është një buletin i krijuar për nxënësit në shkollën tuaj për t’i ndihmuar ata të 

mësojnë mbi ngjarjet e fundit në komunitet, në  vend dhe në botë.

Qëllimi juaj: 
Pikësynimi juaj është të informojë nxënësit për ngjarjet e rëndësishme që 

ndodhin, por ju doni edhe t’i argëtoni pak ata për t’i bërë të interesuar që të dëgjojnë 
apo ndjekin programin tuaj.

Publiku i synuar nga ju:
Nxënësit dhe mësuesit në shkollën tuaj do të ndjekin ose dëgjojnë transmetimin 

tuaj. Ju duhet t’u bëni apel të dy grupeve me të njëjtin mesazh.  

LISTA E DETYRAVE PËR T’U KRYER PËR PËRMBUSHJEN 
E KËSAJ VEPRIMTARIE:

Zgjidhni një artikull dhe rishkruajeni atë për një transmetim në radio.
o Së pari, lexoni të paktën tre artikuj nga një gazetë lokale.
o Së dyti, zgjidhni një që ia vlen si lajm për publikun tuaj.
o Më pas, lexojeni artikullin përsëri – nënvizoni informacionin më interesant.
o Shkruani dy fjali për raportimin.
o Pastaj, lexojini fjalitë me zë.
o Rishkruajini fjalitë për t’i bërë ato të shkurtra dhe të lehta për t’u lexuar me zë.
o Praktikohuni duke e bërë zërin dinamik dhe të gjallë ndërsa lexoni me zë.
o Performoni “drejtpërsëdrejti/live” para një mikrofoni ose kamere televizive.
o Së fundi, rishikojeni performancën tuaj të regjistruar dhe diskutoni pikat e forta 

dhe pikat e dobëta.

Mësimi 4 |  Fletë Pune 4.3
JU JENI GAZETARI!

33

 
 

 
 
 
 
FLETË PUNE 4.4. JU JENI GAZETARI! 
 
DETYRA: Zgjidhni një lajm të botuar nga gazeta juaj lokale dhe shkruani një raport me dy fjali 
për buletinin e lajmeve. Lexojini këto në video ose në sistemin që i drejtohet publikut sikur të 
ishit një reporter në radio apo televizion. 
 
Emisioni juaj i lajmeve: Lajmëtari i Mëngjesit 
Ky është një buletin i krijuar për nxënësit në shkollën tuaj për t’i ndihmuar ata të mësojnë mbi 
ngjarjet e fundit në komunitet, në  vend dhe në botë. 
 
Qëllimi juaj:  
Pikësynimi juaj është të informojë nxënësit për ngjarjet e rëndësishme që ndodhin, por ju doni 
edhe t’i argëtoni pak ata për t’i bërë të interesuar që të dëgjojnë apo ndjekin programin tuaj. 
 
Publiku i synuar nga ju: 
Nxënësit dhe mësuesit në shkollën tuaj do të ndjekin ose dëgjojnë transmetimin tuaj. Ju duhet t’u 
bëni apel të dy grupeve me të njëjtin mesazh.   
 

                                                    
 
 
LISTA E DETYRAVE PËR T’U KRYER PËR PËRMBUSHJEN E KËSAJ 
VEPRIMTARIE: 
 
Zgjidhni një artikull dhe rishkruajeni atë për një transmetim në radio. 
 

o Së pari, lexoni të paktën tre artikuj nga një gazetë lokale. 
o Së dyti, zgjidhni një që ia vlen si lajm për publikun tuaj. 
o Më pas, lexojeni artikullin përsëri – nënvizoni informacionin më interesant. 
o Shkruani dy fjali për raportimin. 
o Pastaj, lexojini fjalitë me zë. 
o Rishkruajini fjalitë për t’i bërë ato të shkurtra dhe të lehta për t’u lexuar me zë. 

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Lajmi  është zgjedhur mirë.
1 Ti ke zgjedhur një histori që është informuese dhe diçka me të cilën 

nxënësit do të kënaqen.
2 Historia është informuese, por jo shumë interesante për nxënësit.
3 Historia mund të mos i interesojë shumë nxënësve.
4 Ti nuk ke menduar me kujdes për qëllimin apo publikun e shënjestruar.

Fjalitë përfshijnë idetë kryesore.
1 Ke përfshirë pjesët “kush, çfarë, ku dhe kur’ të historisë së lajmit.
2 Ke përfshirë shumicën e pjesëve “kush, çfarë, ku dhe kur’ të historisë së lajmit.
3 Ke lënë jashtë shumë nga pjesët “kush, çfarë, ku dhe kur’ të historisë së lajmit.
4 Nuk e ke shkruar historinë në mënyrë të atillë që dëgjuesit të mund të 

kuptojnë idetë kryesore.

Ti e ke shkruar pjesën tënde duke përdorur fjali të shkurtra që tingëllojnë si 
gjuha e folur.

1 Ke përdorur fjali të shkurtra dhe shkrimi yt tingëllon si dikush që është 
duke folur.

2 Ke përdorur fjali të shkurtra, por shkrimi yt nuk tingëllon sa duhet si gjuha 
e folur.

3 Fjalitë e tua janë tepër të gjata, por shkrimi yt tingëllon si dikush që po fl et.
4 Fjalitë e tua janë tepër të gjata, por shkrimi yt nuk tingëllon si gjuhë e folur.

Ti e lexon pjesën tënde duke përdorur një zë të lartë, energjik e me ritëm të 
shpejtë.

1 Performanca jote është me zë mjaft të lartë, ritëm të shpejtë dhe energji në 
zërin tënd.

2 Performanca jote nuk është me zë të lartë sa duhet, por ka ritëm të mirë 
dhe energji.

3 Performanca jote është me zë mjaft të lartë, por nuk ka ritmin e duhur dhe 
i mungon energjia.

4 Performanca jote nuk është me zë të lartë sa duhet dhe ka nevojë për ritëm 
më të shpejtë dhe më shumë energji.

Fletë kontrolli për nxënësin:
JU JENI GAZETARI!

Emri i Nxënësit 

_________________________________________________________
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Ky mësim do të ndihmojë fëmijët të kuptojnë vlerën e të qenit konsumatorë 
aktiv dhe përzgjedhës të medias, duke bërë zgjedhjet e duhura rreth asaj që 
lexojnë, shikojnë dhe dëgjojnë.

Nxënësit mësojnë që njerëzit e moshave dhe formimeve kulturore 
të ndryshme i interpretojnë mesazhet e medias në mënyra të ndryshme. 
Megjithëse shikojmë të njëjtin program nuk krijojmë të njëjtat kuptime mbi 
ato që shikojmë dhe dëgjojmë. Ne i interpretojmë mesazhet në mënyra të 
ndryshme duke u bazuar në formimin tonë kulturor dhe përvojat e jetës.

Ata zbulojnë se si të përdorin klasifi kimin e programeve të televizionit 
dhe analizimet për të zgjedhur fi lmat dhe programet televizive. Studentët 
mësojnë vlerat e klasifi kimit të programeve televizive për të vendosur çfarë 
lloj programesh janë të përshtatshme për ta. 

Fëmijët shkruajnë analizat e tyre mbi televizionin apo fi lmat, duke 
ndarë përgjigjet rreth një programi të ri, dhe duke intervistuar prindërit dhe 
anëtarët e tjerë të familjes për të zbuluar opinionet e tyre.

Ky mësim jep një mundësi për të eksploruar konceptet e karakterit 
arsimor, duke përfshirë respektin, përgjegjshmërinë dhe drejtësinë.

Pyetjet thelbësore të këtij mësimi janë:

• Përse njerëzit e moshave të ndryshme kuptojnë gjëra të ndryshme 
kur shikojnë të njëjtin program?

• Çfarë është sistemi i klasifi kimit të programeve televizive dhe 
pse janë bërë klasifi kime të tilla? 

• Përse njerëzit duhet të jenë përzgjedhës dhe aktivë rreth asaj 
që duhet të shikojnë apo lexojnë?

• Si mund të përdoret një pasqyrë e programeve televizive për t’u 
informuar mbi zgjedhjet e programeve?

• Cilët janë elementët e një analize të një fi lmi apo televizioni?

M Ë S I M I  5 
KLASIFIKIMET DHE EDITORIALET
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Mësimi 5 | Veprimtaria 5.1. 
DREJTIMI I INTERVISTËS

Ky aktivitet ndihmon nxënësit që të kuptojnë që shikues të ndryshëm e 
interpretojnë mesazhin mediatik në mënyra të ndryshme në varësi të moshës, 
formimit kulturor dhe përvojës jetësore. Nxënësit zbulojnë që edhe kur njerëzit 
shikojnë të njëjtin program, mundet që ta interpretojnë mesazhin në mënyra 
të ndryshme. 

Me të gjitha llojet e zgjedhjeve të mesazheve mediatike të disponueshme në 
televizion, librari, dyqane librash, dyqane videosh me qira, dhe në kinema, fëmijët 
duhet të kuptojnë që jo të gjitha mesazhet mediatike kanë si synim gjithsecilin.
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Shikoni intervistat me njerëz që kanë parë një pjesë të një videoje rreth 
peshkaqenëve. Pasi e keni parë këtë, bëni parashikime rreth asaj që mendoni që 
përmban videoja e peshkaqenëve. 

Së dyti, shikoni videon me peshkaqen dhe përshkruani reagimet dhe interpretimet 
tuaja.

Së treti, vini re ngjashmëritë dhe ndryshimet në mënyrën që njerëzit e moshave 
të ndryshme përgjigjen pasi e kanë parë të njëjtin program televiziv rreth 
peshkaqenëve.

Jini të vëmendshëm tek ndjenjat e ndryshme që përjetoni ndërsa e shikoni atë. 
Shkruani disa fjalë të ndryshme mbi ndjesitë që keni teksa e shikoni atë si: të 
emocionuar, nervozë, të lumtur, të tensionuar.

Së katërti, përgjigjuni pyetjeve me e vërtetë, dhe e gabuar:

Punoni mbi fl etën e veprimtarisë 5.1. dhe 5.2

Këto pyetje janë ndërtuar për të ndihmuar fëmijët të zbulojnë që ndjenjat dhe 
emocionet ndikohen nga ajo se sa mirë i kujtojmë gjërat. 

o Njëri nga zhytësit ishte në kafaz.
o Kishte tre peshkaqen në pamje.
o Kishte gjak në ujë.
o Zhytësi u sulmua nga peshkaqeni.
o Zhytësi e provokoi peshkaqenin.
o Që të dy zhytësit kishin veshur veshje mbrojtëse.
o Arma mund të jetë shkrepur disa herë.

Pika kryesore e kësaj veprimtarie është që të ndihmojë fëmijët të njohin dhe të 
vlerësojnë që gjithsecili e interpreton mesazhin e medias duke u bazuar në përvojën, 
moshën dhe personalitetin e tyre. Disa nga interpretimet i ndajmë me njëri-tjetrin, 
ndërsa të tjerat janë unike. 

Mësimi 5 |  Fletë Pune 5.1
INTERVISTA

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Udhëzimet: Përgjigjuni këtyre pyetjeve pasi keni parë intervistat, por 
përpara se të shikoni videon me peshkaqenë. 

PAS SHIKIMIT TË INTERVISTAVE

1. Çfarë mendoni që do të shfaqë videoja e peshkaqenëve? Shkruani çfarë 
mendoni që videoja do të përmbajë duke u bazuar në atë që njerëzit kanë 
thënë në video.

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

2. Cilat ishin ndryshimet dhe ngjashmëritë në mënyrën që njerëzit në 
videokasetë biseduan rreth peshkaqenëve?

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

3. Shkruani tri gjëra rreth të cilave fëmijët më të mëdhenj dhe të rriturit folën ,  
por që fëmijët më të vegjël nuk i përmendën?

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

Mësimi 5 |  Fletë Pune 5.2
DREJTIMI I INTERVISTËS

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Mësimi 5 |  Fletë Pune 5.3
PAS SHIKIMIT TË VIDEOS ME PESHKAQENË

 

Udhëzimet: Përgjigju këtyre pyetjeve pas shikimit të videos me peshkaqenë.

1. Cilat janë ndjenjat dhe emocionet që keni përjetuar gjatë shikimit të saj?
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

2. PËRGJIGJET E VËRTETË/ E GABUAR

 Rretho përgjigjen  e saktë. 

 V  G Njëri nga zhytësit ishte në kafaz.

 V G Kishte tre peshkaqen në pamje.

 V G Kishte gjak në ujë.

 V G Zhytësi u sulmua nga peshkaqeni. 

 V G Që të dy zhytësit kishin veshur veshje mbrojtëse.

 V G Arma mund të jetë shkrepur disa herë.

3. A keni përjetuar diçka në jetën tuaj që ju sjell ndër mend këtë video, ose 
a keni parë diçka në televizion ose ndonjë fi lm që ju sjell ndërmend atë? 
Përshkruaj atë në pjesën e pasme të kësaj faqeje.

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Ky aktivitet u jep fëmijëve një mundësi të mësuari në bashkëpunim për 
të krijuar një fushatë reklamash, për sistemin e klasifi kimit të programeve 
televizive.

Fillimi
Ky është një aktivitet ideal i të mësuarit në bashkëpunim. Së pari, fëmijët 

organizohen në grupe pune sikur janë në një agjenci reklamash, dhe mësuesi 
vendoset në postin e drejtuesit të kompanisë. 

Nxënësve u është dhënë detyra nga Ministria e Kulturës, Sporteve dhe 
Telekomunikacionit për të zhvilluar tetë deri në dhjetë ide për një fushatë të re 
reklame 30 sekonda në shërbimin publik për të ndihmuar njerëzit që të kuptojnë 
sistemin e klasifi kimit të programeve televizive.

Njoftimet e Shërbimit Publik janë reklama televizive ose në median e shkruar 
që kanë si qëllim që të shesin një mesazh i cili është ndërtuar për të promovuar 
shëndetin e mirë ose sjelljet mbi mënyrën e jetesës.

Shpërndaj kopjet e fl etës së veprimtariat 5.1. Ftoji fëmijët që të shprehin 
mendimet në lidhje me përgjigjet e pyetjeve mbi këtë aktivitet. Kërkoni nga grupet 
e përbërë nga tre deri në pesë fëmijë që të punojnë së bashku për të menduar rreth 
elementëve të mëposhtme:

Audienca  e vënë në objektiv: 
Kush duhet ta dëgjojë dhe shikojë këtë mesazh?
 • Fëmijët e moshës sonë
 • Prindërit
 • Gjyshërit
 • Vëllezërit dhe motrat më të rritur
 • Fëmijët në moshë të re
 • Të tjerët?

Është më mirë që fëmijët të prodhojnë idetë e tyre për një audiencë të vënë në 
objektiv. Ndihmo fëmijët që të kuptojnë që mesazhi që ata do të krijojnë do të jetë 
i ndryshëm në varësi të audiencës që ata kanë zgjedhur. Është më mirë që të merrni 
vetëm një grup. 

Mësimi 5 | Veprimtaria 5.2. 
KRIJIMI I NJË SLOGANI
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Çfarë kërkojmë që ata të dinë? Nxënësit nevojitet që të prodhojnë ide të 
ndryshme dhe pastaj të vlerësojnë efektivitetin e tyre, dhe të zgjedhin një ose dy për 
krijimin e tyre.

• Çfarë nënkuptojnë simbolet e klasifi kimit?
• Si ta përdorim klasifi kimin në zgjedhjen e një programi?
• Përse fëmijët duhet ta shikojnë klasifi kimin?
• Përse prindërit duhet ta shikojnë klasifi kimin?
• Të tjerët.

Çfarë kërkojmë që ata të ndjejnë? Mesazhet e Shërbimit Publik (MPS)- të më 
efektive aktivizojnë ndjenja të fuqishme. Nxënësit mund të kërkojnë të pasqyrojnë 
disa nga ndjenjat prej listës së mëposhtme:

• Frika
• Krenaria
• Konkurrenca
• Lumturia
Më e mira është nëse fëmijët prodhojnë idetë e tyre për një mesazh emocional.

Çfarë kërkojmë që ata të bëjnë? Nxënësit duhet të identifi kojnë një veprim 
specifi k që e dëshirojnë. Disa shembuj përfshijnë:

• T’i kushtojmë vëmendje klasifi kimit të programeve televizive.
• Të përdorim klasifi kimin në përzgjedhjen e programeve.
• Të vëmë re klasifi kimin në pasqyrën e programeve televizive.
Më e mira është nëse fëmijët prodhojnë idetë e tyre për një mesazh sjelljeje.

Pesë ide sloganesh. Shpjegoju që slogani është një frazë e shkurtër që është e 
lehtë për njerëzit ta kuptojnë dhe mbajnë mend. Më e mira është që t’u lihet pak 
kohë nxënësve për të paraqitur këto ide. Ndonjëherë idetë më të mira vijnë nga 
gjallëria që shfaqet ndërmjet fëmijëve në grupe të vogla. Ju duhet të monitoroni 
punën e nxënësve dhe të theksoni frazat dhe idetë që janë në detyrë. Në ndonjë rast 
vendosja e një afati do të ndihmojë studentët që të prodhojnë idetë më shpejt. 

Zgjerimi.
Ndani idetë për sloganin me grupin më të madh. Për detyrë shtëpie jepu nxënësve 

për të krijuar një reklamë të shkruar duke përdorur  sloganin që atyre u pëlqen më 
shumë.
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Udhëzimet: “Tregoji botës si ndjehesh”, “Komunikimi është fi llimi i kuptimit”, 
“Vetëm bëje”. Duke qenë se jeni duke punuar në një agjenci reklamash ju kërkohet 
që të zhvilloni një slogan për të ndihmuar njerëzit që të kujtohen të përdorin sistemin 
e klasifi kimit në televizion për të vendosur programet që do të shikojnë. 

Qëllimi jonë: Të ndihmojmë njerëzit që të ndërgjegjësohen mbi vlerat e 
klasifi kimit të programeve televizive në bërjen e zgjedhjeve të mira rreth asaj që 
duhet të shikojmë.

Në grup, përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme përpara se të fi lloni të zhvilloni 
idetë për reklamën e shkruar ose  Mesazhete Shërbimit Publik ( MSP). Duhet të 
siguroheni që sloganet janë fraza të shkurtra (zakonisht shtatë fjalë ose më pak) që 
do të ndihmojnë njerëzit të kujtojnë mesazhin. 

Audienca  e vënë në objektiv: _______________________________________

Çfarë kërkojmë që ata të dinë?______________________________________

_______________________________________________________________

Çfarë duam që ata të ndjejnë? _______________________________________

_______________________________________________________________

Çfarë kërkojmë që ata të bëjnë? _____________________________________

_______________________________________________________________

Pesë ide sloganesh   Vendos një *** tek e preferuara juaj.

Mësimi 5 |  Fletë Pune 5.4
KRIJO NJË SLOGAN

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Ky aktivitet teston aftësitë në të lexuar dhe interpretimin e të dhënave duke 
i nxitur nxënësit që të përdorin pasqyrën e programit televiziv për të lokalizuar 
informacionin.

Fillimi
Shfaq videon e cila përshkruan se si të përdoret një pasqyrë programi televiziv 

dhe jep një përmbledhje të hapave që nevojiten për ta përkthyer atë.
Duhet të përdorni pasqyrën e programit televiziv dhe pyetjet e dhëna. 

Shpërndaju pyetjet e televizionit të gjetura në fl etën e veprimtarisë 5.5 (A) dhe 
pasqyrën e programit televiziv në fl etën e veprimtarisë 5.5 (B). Mund ta përdorni 
këtë aktivitet si detyrë klase individuale ose t’u kërkoni nxënësve që të punojnë në 
grupe të vogla për ta plotësuar këtë aktivitet.

Zgjerimi
Kërkoju nxënësve që të marrin një pasqyrë të programit televiziv dhe të zhvillojnë 

disa pyetje për programin e asaj dite. Kur nxënësit përdorin një pasqyrë aktuale të 
programeve të televizionit për atë ditë, do të zbuloni që ata e përdorin këtë dije në 
shtëpi.

Mësimi 5 | Veprimtaria 5.3. 
A MUND TA LEXONI PASQYRËN E PROGRAMIT TELEVIZIV?
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Duke i hedhur një vështrim programit të TV KLAN komentoni mbi përmbajtjen, 
kohën dhe shpeshtësinë e shfaqjes së secilit prej prodhimeve mediatike të 
mëposhtme:

06:00 KUTIA (game-show R) 
06:59 ALDO MORNING SHOW (emision LIVE)
09:00 LAJME FLASH
10:10 GYMYSH (telenovelë, ep.35 R)
11:10 GJENIU PRAPASKENAT (emisioni 19 R)
12:00 LAJME
12:15 DR. HOUSE (serial, ep.61)
13:10 TIRANA FASHION WEEK 2011 (nata 1 R)
14:10 PROMOZONE (emision LIVE)
15:30 LAJME & MOTI
16:10 PRINCI I BELAIR (serial ep.9)
16:40 BEVERLY HILLS 90210 (serial premiere, ep.43/1)
17:20 GYMYSH (telenovelë premiere, ep.36)
18:20 TAKIMI I PASDITES (emision LIVE)
19:30 LAJME & MOTI
20:10 KUTIA (game-show LIVE)
21:00 KUSH DO TE BEHET MILIONER (quiz-show 20 LIVE) 
22:00 LAJME
22:30 OPINION emision LIVE
23:45 MOTI
23:50 CSI NY (serial, ep.1)
00:30 GARA E FUNDIT( fi lm)
02:00 OPINION (emision R)
03:30 TAKIMI I PASDITES (emision R)

Mësimi 5 |  Fletë Pune 5.5
A MUND TA LEXONI PASQYRËN E NJË PROGRAMI TELEVIZIV?

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Dërgo këtë letër në shtëpinë e fëmijës që përshkruhet në fl etën e veprimtarisë 
5.6 (B) për të paraqitur këtë veprimtari tek prindërit.

Shpjegoju fëmijëve që ata do të shkruajnë një analizë të një programi 
televiziv. Ata do të përfshijnë idetë e tyre rreth programit dhe intervistojnë të 
paktën një anëtar të familjes që e ka parë atë.

Përdorni listën e plotë të prodhimit të aktiviteteve për t’i njohur fëmijët 
me veprimtarinë. Nxitini nxënësit që të përzgjedhin një program që ata nuk 
e kanë parë përpara dhe që ka një klasifi kim të përshtatshëm. Mundet që të 
pyesni për shembuj programesh të analizuara. Fëmijët mundet që shpesh të 
sugjerojnë një program pak të njohur, që të tjerët mund të jenë të interesuar 
ta shohin. 

Jepu nxënësve rubrikën e vlerësimit kështu që ata mund të shikojnë se 
si kjo detyrë do të vlerësohet. Mund të dëshironi që nxënësit të vlerësojnë 
punën e njëri-tjetrit duke përdorur këtë fl etë vlerësimi, ose mundet që ju vetë 
ta përdorni këtë si një mjet vlerësimi. 

E dashur familje:
Si pjesë e detyrës në lëndën e Edukimit mediatik, fëmija juaj do të shkruajë një 

editorial të një programi televiziv që ai ose ajo nuk e ka parë më përpara. Kjo detyrë 
është një mundësi ideale për një përvojë familjare në shikimin e tij. 

Për më tepër ky aktivitet do t’i japë fëmijës suaj më tepër mundësi për të ditur 
opinionin tuaj rreth programeve televizive. Mund ta ndihmoni fëmijën tuaj që të 
fuqizojë aftësitë intervistuese, të mbajtjes së shënimeve dhe të shkrimit. 

Shkruaj një editorial të një programi televiziv ose fi lmi dhe 
përfshini opinionet e anëtarëve të ndryshëm të familjes, mësuesve 
ose shokëve.

 
Si mund të ndihmoni:
Mund të ndihmoni fëmijën tuaj për të plotësuar këtë aktivitet duke përdorur një 

pasqyrë të programeve televizive që të zgjedhë programet e përshtatshme. Ju lutem 
punoni me fëmijën tuaj për të zgjedhur një program televiziv që është i përshtatshëm 

Mësimi 5 | Veprimtaria 5.4. 
SHKRUANI NJË EDITORIAL TË NJË PROGRAMI TELEVIZIV

Shkruaj një editorial të një programi televiziv ose fi lmi dhe 
përfshini opinionet e anëtarëve të ndryshëm të familjes, mësuesve 
ose shokëve.

Dërgo këtë letër në shtëpinë e fëmijës që përshkruhet në fl etën e veprimtarisë 
5.6 (B) për të paraqitur këtë veprimtari tek prindërit.

Shpjegoju fëmijëve që ata do të shkruajnë një analizë të një programi 
televiziv. Ata do të përfshijnë idetë e tyre rreth programit dhe intervistojnë të 
paktën një anëtar të familjes që e ka parë atë.

Përdorni listën e plotë të prodhimit të aktiviteteve për t’i njohur fëmijët 
me veprimtarinë. Nxitini nxënësit që të përzgjedhin një program që ata nuk 
e kanë parë përpara dhe që ka një klasifi kim të përshtatshëm. Mundet që të 
pyesni për shembuj programesh të analizuara. Fëmijët mundet që shpesh të 
sugjerojnë një program pak të njohur, që të tjerët mund të jenë të interesuar 
ta shohin. 

Jepu nxënësve rubrikën e vlerësimit kështu që ata mund të shikojnë se 
si kjo detyrë do të vlerësohet. Mund të dëshironi që nxënësit të vlerësojnë 
punën e njëri-tjetrit duke përdorur këtë fl etë vlerësimi, ose mundet që ju vetë 
ta përdorni këtë si një mjet vlerësimi. 
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për t’u parë nga gjithë familja dhe në një kohë kur mund ta shihni të gjithë së 
bashku. Përdorni klasifi kimet e programeve për të zgjedhur programin. Shkruani 
emrin e programit që do të shikoni të gjithë së bashku në hapësirën e mëposhtme.

Emri i programit të zgjedhur: _______________________________________

Koha: _______________________

Kanali: _____________________

Firma: _________________________________________________________

Shikimi së bashku:

Ky aktivitet siguron një përvojë të përbashkët të shikimit të programit dhe një 
mundësi për të biseduar me fëmijën tuaj rreth opinionit të tij apo të saj rreth një 
programi televiziv të veçantë. Ju mund të ndani opinionin me të rreth programit. 
Fëmija juaj duhet të mbajë shënime për të përfshirë të paktën dy fjali rreth opinionit 
tuaj mbi karakteret, subjektin, mjedisin, ose çdo lloj aspekti tjetër mbi programin që 
do ju pëlqente ta komentonit. 

Bëje fëmijën tuaj që të përdorë pjesën e pasme të kësaj faqeje për të bërë shënime. 
Kërkoji fëmijës tuaj që të shkruajë një ose dy nga opinionet tuaja rreth shfaqjes që 
keni parë së bashku. Nxiti të gjithë anëtarët e familjes të marrinpjesë. Sa më tepër 
opinione që fëmija juaj grumbullon rreth programit, aq më mirë është për të. 
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DETYRË: Zgjidhni një program televiziv ose një fi lm duke përdorur pasqyrën 
e programeve televizive. Shikoje atë me të paktën një person nga familja juaj. Pasi 
ta keni parë, shkruani analizën tuaj. Pastaj intervistoni një anëtar të familjes që e 
ka parë programin. Përfshini opinionet e anëtarëve të familjes rreth programit në 
analizën tuaj. 

LISTA E PLOTË PËR TË PLOTËSUAR VEPRIMTARINË:

Përzgjidhni një program që nuk e keni parë më përpara.

o Përdorni pasqyrën e programeve televizive për të zgjedhur programin.
o Sigurohuni që klasifi kimi është i përshtatshëm për ju përpara se ta shikoni

Shkruani pesë paragrafë rreth programit.

o Së pari, përshkruani programin, duke përfshirë karakteret dhe subjektin e 
episodit që keni parë.

o Së dyti, shpjegoni se si programi është i ngjashëm me dhe i ndryshëm nga 
një tjetër program që ju keni parë. 

o Hapi tjetër: përshkruani një pjesë specifi ke të programit që ju ka pëlqyer më 
shumë.

o Pastaj, përshkruani një pjesë specifi ke të programit që nuk e keni pëlqyer 
dhe jepni sugjerime se si programi mund të përmirësohet.

o Së fundmi, intervistoni të paktën një anëtar të familjes rreth programit dhe 
shkruani një ose dy fraza për t’i përfshirë në analizë.

Merrni komente nga shokët dhe postoje analizën online. 

o Shkruaj një titull tërheqës për analizën e programit televiziv.
o Ndaje me të tjerët shkrimin tuaj dhe merr komente nga shokët dhe 

mësuesi.

Mësimi 5 |  Fletë Pune 5.6
SHKRUANI NJË EDITORIAL PROGRAMI TELEVIZIV

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________



49

Ky mësim siguron një mundësi për mësuesit dhe nxënësit që të bisedojnë 
rreth lojërave në video, lojërave në kompjuter, videokasetave të marra me 
qira, internetit, muzikës dhe mediave të tjera në jetën e tyre. 

Nxënësit mund të eksplorojnë se si konsumimi i medias mund të ketë 
ndikim në shoqëri, në marrëdhëniet në familje dhe rezultatet në shkollë.

Fëmijët analizojnë rolin e lojërave në video në jetën e një karakteri 
imagjinar, p.sh. Andi, i cili është përshkruar në videokasetë. Ata lexojnë 
të dhënat të paraqitura në mënyrë grafi ke për të mësuar më tepër sesi 
fëmijët dhe të rinjtë amerikanë e përdorin median. Ata krijojnë një ditar për 
karakterin imagjinar duke eksploruar nëse është i dhënë apo jo pas lojërave 
në video. 

Ky mësim jep mundësi për të eksploruar konceptet e karakterit arsimor, 
duke përfshirë përgjegjshmërinë, kujdesin, vetëkontrollin, besimin dhe 
besnikërinë.

Pyetjet thelbësore të këtij mësimi janë:

• Cilat janë kënaqësitë e përdorimit të medias dhe teknologjisë 
për fëmijët dhe të rinjtë?

• A mundet që njerëzit të jenë të dhënë plotësisht pas përdorimit 
të llojeve të ndryshme të medias siç janë lojërat në video apo 
shikimi i televizionit? 

• Si ndikon zakoni i përdorimit të medias nga ana e një personi 
në marrëdhëniet e tyre me miqtë, familjen, dhe rezultatet e tyre 
në shkollë?

• Cilat janë alternativat e dobishme të përdorimit të medias?

M Ë S I M I  6 
BOTA E ANDIT
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Ky aktivitet ndihmon nxënësit që të ekzaminojnë rolin e lojërave në video 
në jetën e një djaloshi dhe familjes së tij. Pasi e kemi parë këtë rast studimi, 
fëmijët përshkruajnë se si lojërat në video janë duke ndikuar tek Andi dhe 
sugjerojnë përfundime të ndryshme të kësaj historie. 

Fillimi
Ky aktivitet funksionon mjaft mirë me një hapje të lehtë, ku vetëm kërkohet 

nga fëmijët që të shikojnë tregimin në video. Kur tregimi ka mbaruar mundet që të 
pyesni nxënësit për të dhënë ide rreth asaj se çfarë do të ndodhë më pas. 

Pas diskutimeve mbi përfundimet e mundshme të ngjarjes, shpërndaju fl etën e 
veprimtarisë 6.1 dhe kërkoni nga fëmijët që të lexojnë pyetjet. Pastaj shpjegoju që 
do ta shikojnë programin përsëri, duke kërkuar të dhëna që mund të ndihmojnë për 
t’iu përgjigjur pyetjeve. 

Pas shikimit, ju mund të dëshironi që nxënësit të punojnë individualisht ose me 
një partner për ta plotësuar fl etën e veprimtarisë. Është tepër e rëndësishme të lejoni 
kohë të mjaftueshme për diskutimin e këtyre pyetjeve. Shume fëmijë kanë pyetje të 
shumta rreth rolit të përshtatshëm të lojërave në video në jetën e tyre. Duke përdorur 
konceptet e karakterit arsimor ku përfshihen përgjegjshmëria, kujdesi, vetëkontrolli, 
besimi dhe besnikëria që mund të jenë me shumë vlerë në këtë diskutim, ju mundet 
që të listoni disa nga këto në dërrasën e zezë ndërsa dëgjoni idetë e nxënësve.

Dëgjimi i ideve të nxënësve.
Më e rëndësishme se sa të dhënit këshillë është që të keni një qëndrim të hapur 

për të dëgjuar. Nxitni fëmijët që të refl ektojnë mbi ide me shtrirje të gjerë rreth 
lojërave në video dhe media duke dëgjuar me kujdes të tjerët. Ju mund të artikuloni 
pikëpamjen tuaj rreth lojërave në video, por është e rëndësishme që të siguroheni t’i 
nxitni fëmijët të zhvillojnë opinionet e tyre. 

Fëmijët kanë ndërgjegjësimin e mprehtë mbi shqetësimin e të rriturve për lojërat 
në video. Në të njëjtën kohë ata janë të ndërgjegjshëm për kënaqësinë reale që 
shumë fëmijë marrin duke luajtur lojëra në video si një burim i një përvoje që e 
ndajnë me shokët dhe një mundësi për t’u ndjerë të mirë në diçka. 

Duke eksploruar rolin kompleks që lojërat në kompjuter kanë në jetën e fëmijëve 
paraqet një dimension të rëndësishëm fuqizimi i aftësive sociale dhe zgjidhjes së 
problemeve nga fëmijët.

Mësimi 6 | Veprimtaria 6.1. 
BOTA E ANDIT
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Udhëzimet: Pasi keni parë videon, përshkruani se si media dhe lojërat në video 
mund të ndikojnë në jetën e Andit dhe marrëdhëniet e tij me miqtë dhe anëtarët e 
familjes.

1. Përshkruaj se si lojërat në video ndikojnë në marrëdhënien e Andit me 
gjyshen?

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

2. Përshkruaj se si lojërat në video ndikojnë në marrëdhënien e Andit me 
shokun e tij më të mirë Fatjonin.

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

3. Përshkruani se si lojërat në video mund të ndikojnë në rezultatet e shkollës 
për Andin.

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

4. Përshkruani se si lojërat në video mund të ndikojnë në krenarinë e Andit 
ndaj vetes.

 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

Mësimi 6 |  Fletë Pune 6.1
BOTA E ANDIT

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Ky aktivitet jep dy veprimtari të analizës së të dhënave të ndryshme, duke 
kërkuar nga fëmijët që të interpretojnë kuptimin e numrave të paraqitur në 
të dhënat në grafi k. Këto të dhëna tregojnë llojet e ndryshme të mediave të 
disponueshme në shtëpitë e fëmijëve dhe sasinë e kohës që ata shpenzojnë me 
media çdo ditë. 

Ky aktivitet përmban të dhëna për fëmijët që ata t’i analizojnë. Këto statistika 
vijnë nga raportimi i fondacionit “Kaiser Family, “Fëmijët dhe Media” i botuar në 
fund të vitit 1999.

Këto aktivitete mund të përdoren si detyrë individuale në klasë ose mund të 
plotësohen me një partner. 

Matematika në media I.
Shpërndaju fl etën e veprimtariat 6.2 (A) i cili tregon përqindjen e fëmijëve që 

kanë lloje të ndryshme të mediave dhe teknologjive në shtëpi. Disa fëmijëve mund 
t’u vijë keq për fëmijët e tjerë që nuk kanë të gjitha llojet e ndryshme të mediave 
dhe teknologjive. Ju mund të shpjegoni që familjet bëjnë zgjedhje rreth asaj se si do 
t’i shpenzojnë paratë dhe duke mos pasur këto media dhe teknologji mund të jetë 
një zgjedhje e qëllimshme.

Matematika në Media II.
Ky aktivitet është ideal për nxënësit në çifte ose grupe të vogla. Nxiti nxënësit 

që t’u përgjigjen pyetjeve dhe pastaj kërkoju atyre që të bëjnë një paraqitje grafi ke 
në pjesën e pasme të faqes duke treguar sa kohë është shpenzuar për aktivitete 
të ndryshme. Mundet që të bëni një rishqyrtim apo t’i mësoni rreth ndërtimit të 
një grafi ku. Kërko nga fëmijët që të ndajnë me njëri-tjetrin idetë e tyre rreth të 
dhënave që duken më të pazakonshme, të papritura ose të habitshme. Ndërtimi i 
vetërefl ektimit dhe ndërgjegjësimi mbi zakonet tona në përdorimin e medias dhe 
zgjedhjeve është një element i rëndësishëm që të bëhemi të informuar në media.

Mësimi 6 | Veprimtaria 6.2. 
MATEMATIKA E MEDIAS I DHE II
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Udhëzimet: Lexoni grafi kun më poshtë dhe përgjigjuni pyetjeve.
    
    2 – 7 vjeç        8 – 13 vjeç  14 – 18 vjeç
Kompakt Disk        83%   92%         97%
Lojtar lojërash videoje 52%   82%         81%
Kompjuter   62%   74%         74%
Televizor kabllor/satelitor   73%   74%         74%
Akses në Internet  40%   44%         54%
CD-ROM   52%   58%         69%
Televizor   99 %   99%         99%

1. Cila lloj e medias është në 90% ose më tepër të shtëpive të fëmijëve?
 ____________________________________________________________

2. Cila është përqindja e fëmijëve të grupmoshës 14-18 vjeç që kanë akses në 
internet?

 ____________________________________________________________

3. Cila është përqindja e fëmijëve të moshës 2 – 7 vjeç në lojërat me video?
 ____________________________________________________________

4. Cila është përqindja e 14 – 18 vjeçarëve që nuk kanë akses tek televizioni 
satelitor ose kabllor? 

 ____________________________________________________________

5. Në SHBA ka 20 milionë adoleshentë nga mosha 14 – 18 vjeç. Sa prej 
këtyre adoleshentëve nuk kanë televizion në shtëpi? Ndërtoje problemin 
matematikor në pjesën e pasme të kësaj faqeje dhe tregoni se si e keni 
llogaritur përgjigjen. 

Shkruaj përgjigjen këtu: ________________________________________

Mësimi 6 |  Fletë Pune 6.2
MATEMATIKA NË MEDIA I

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Udhëzimet: Duke përdorur grafi kun përgjigjuni pyetjeve më poshtë.

KOHA MESATARE QË FËMIJËT PËRDORIN MEDIAN JASHTË SHKOLLËS 
ÇDO DITË:

4:10 = katër orë dhe dhjetë minuta çdo ditë.
Programet televizive të regjistruara.

Mesatare  5 – 7 vjeç         8 – 13 vjeç      14 – 18 vjeç
Televizioni  2:00        3:37          2:43
Videokasetat               :21            :29     :29
Filmat     :02             :26     :11
Lojërat në video            :13             :32     :20
Librat/Revistat   :40             :50     :37
Radio      :23              :35           1:05
CD dhe kasetat   :19             :47            1:29
Kompjuteri    :08     :32      :30
Koha totale  4:10   8:08   7:35

1. Cili prej grupmoshave e përdor kompjuterin më shumë çdo ditë?
 ________________________________________

2. Cili prej grupmoshave shpenzon më shumë kohë me librat jashtë shkollës? 
 ________________________________________

3. Fëmijët e moshës 8 – 13 vjeç përdorin televizionin më tepër se mediat e 
tjera. Cila është media e dytë më popullore që kjo grupmoshë përdor?

 ________________________________________

4. Sa kohë shpenzojnë fëmijët e moshës 5 – 7 vjeç duke dëgjuar radio?
 ________________________________________

5. Cili prej grupmoshave përdor lojërat në video më pak?
 ________________________________________

6. Cila prej grupmoshave shkon në kinema më shpesh?
 ________________________________________

Mësimi 6 |  Fletë Pune 6.3
MATEMATIKA NË MEDIA II

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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KRIJONI NJË DIAGRAMË. Shumë prej fëmijëve të moshës 8 – 13 vjeç fl enë 
rreth tetë orë në ditë. Ata shkojnë në shkollë për rreth 6 orë të tjera. Në pjesën e 
pasme të kësaj faqeje, bëni një diagramë duke treguar se si gjumi, shkolla dhe 
përdorimi i medias plotësohen në 24 orë në ditë. Etiketoni grafi kun në mënyrë të 
qartë.

 

Mësimi 6 | Veprimtaria 6.3. 
SHKRUANI DITARIN E  ANDIT

Nxënësit krijojnë një kalendar për karakterin në video që mund ose mundet të 
mos jetë i dhënë pas lojërave në video. 

Fillimi
Shikoni videon nga veprimtaria 6.1 përsëri. Nxiti nxënësit që të përqendrojnë 

vëmendjen tek Andi, duke përfshirë personalitetin dhe problemet e tij. 

Përdorni listën e plotë të aktiviteteve të prodhuara për t’i njohur fëmijët me 
veprimtarinë. Nxiti nxënësit që të shikojnë me kujdes në fl etën e veprimtarisë që 
tregon kalendarin e Andit për muajin janar.

Ndoshta ju dëshironi që të analizoni konceptin e shkrimit në vetën e parë, ku 
nxënësit përvetësojnë zërin dhe pikëpamjen e karakterit Andi. Ky lloj shkrimi mund 
të jetë sfi dues për fëmijët dhe ju ndoshta duhet që të modeloni këtë dhe të jepni një 
shembull.

Vlerësimi
Jepu nxënësve rubrikën e vlerësimit kështu që ata mund të shikojnë se si kjo 

detyrë do të vlerësohet. Mundet që të dëshironi që nxënësit të vlerësojnë punën e 
njëri-tjetrit duke përdorur këtë fl etë vlerësimi, ose mundet që ju vetë ta përdorni 
këtë si një mjet vlerësimi. 
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DETYRA: Imagjinoni sikur jeni transportuar brenda trurit të Andit. Ju e keni 
kalendarin e tij për muajin e kaluar, por nevojitet që të rikrijoni kujtimet e tij. Krijoni 
pesë hyrje në kalendar për Andin. A është ai i dhënë pas lojërave në video apo jo? 
Përdor hyrjet në ditar për të treguar se çfarë mendoni rreth këtij karakteri.

LISTA E PLOTË PËR TË PLOTËSUAR KËTË AKTIVITET:

Së pari analizoni videon dhe kalendarin për të imagjinuar pikëpamjen e 
Andit.

o Studioni shënimet në kalendar për të gjetur gjurmë në jetën e Andit.
o Analizoni videon për të parë nga afër gjurmë të personalitetit të tij.

Pastaj shkruaj hyrjet në kalendar duke përshkruar ngjarjet që kanë 
ndodhur në jetën e Andit.

o Përdor shkrim përshkrues për të dhënë detajet e ngjarjeve dhe aktiviteteve.
o Krijoni detaje imagjinare por të mundshme për t’i shtuar në hyrjet tuaja në 

ditar.
o Në mënyrë të qartë tregoni se si Andi përdor lojërat në video në jetën e tij.
o Kontrolloni për të qenë të sigurtë që fjalët janë shqiptuar në mënyrë të 

saktë.

Së fundmi, merrni komente nga shokët dhe postoni hyrjet në ditar online.

o Ndani shkrimet tuaja në ditar me studentët e tjerë.
o Dërgoni hyrjet tuaja në ditar në faqen e internetit tek detyra: shkrim – leximi 

në media për të ndarë idetë tuaja rreth jetës së Andit me lojëra në video.

Mësimi 6 |  Fletë Pune 6.4
DITARI I ANDIT

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Fletë kontrolli për nxënësin:
SHKRUANI DITARIN E ANDIT

Emri i Nxënësit 

_________________________________________________________

Hyrje në ditar që tregojnë pikëpamjen e ANDIT

1 Shprehni pikëpamjet në vetën e parë, vendosni një datë në secilën hyrje 
në ditar, dhe përdorni detaje dhe përshkrime specifi ke, duke përfshirë se si 
ndjehet Andi.

2 Shprehni pikëpamjet në vetën e parë, por datat, detajet dhe ndjenjat nuk janë 
përfshirë.

3 Nuk është përdorur shprehja e pikëpamjeve në vetën e parë në mënyrë të 
vazhdueshme.

4 Shkrimi juaj nuk e ka përdorur shprehjen e pikëpamjeve në vetën e parë.

Fjalitë janë të shkruara shumë mirë.

1 Shkruesi i përdor strukturën e fjalive në mënyrë të saktë dhe pa gabime në 
drejtshkrim.

2 Shkrimi ka disa gabime në drejtshkrim.
3 Shkruesi nuk e ka ndryshuar dokumentin për të korrigjuar shumë gabime 

drejtshkrimore.
4 Shkrimi është i vështirë për t’u kuptuar dhe i ngatërruar për t’u lexuar.

Komentet:       Klasa:
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DETYRA: Imagjinoni sikur jeni transportuar brenda trurit të Andit. Ju e keni 
kalendarin e tij për muajin e kaluar por nevojitet që të rikrijoni kujtimet e tij. Krijoni 
pesë hyrje në kalendar për Andin. A është ai i dhënë pas lojërave në video apo jo?

Kemi gjetur kalendarin e Andit për muajin Janar. Përdorni imagjinatën tuaj për 
të depërtuar në brendësi të mendjes së personazhit. Zgjidh datat nga kalendari dhe 
shkruaj çfarë ka ndodhur atë ditë sipas pikëpamjes së Andit.

Mësimi 6 |  Fletë Pune 6.5
KALENDARI I ANDIT

JANAR 2001
E diel E hënë E enjteE martë E premteE mërkurë E shtunë

2 4 6 83 5 7

9 11 13 1510 12 14

16 18 20 2217 19 21

23 25 27 2924 26 28

30 31

Ditë bore
S’ka 
shkollë.

Kam 
shkuar në 
treg

Pothuajse 
u përfshiva 
në një 
zënkë sot.

Lojëra në 
shtëpinë 
time

Qëndrova 
në shtëpi i 
sëmurë

Lojëra 
dhe pica.

I dënuar 
për faj.

Ditëlindja 
ime.

Shkova 
në treg.

Në 
shtëpinë 
e Krisit.

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Sot masmedia është kaq mbizotëruese në shoqëri sa ne shpesh e marrim të 
mirëqenë dhe e injorojmë depërtueshmërinë dhe ndikimin e saj. Televizioni, 
radioja, interneti, gazetat dhe librat janë disa nga mjetet e komunikimit 
masiv që rrethojnë nxënësit tanë me përsëritje leksionesh që rrallëherë 
analizohen në mënyrë kritike. Një fi llim i mirë për të mësuar njohuritë rreth 
medias është të ndërgjegjësohesh mbi mbizotërimin e medias në jetën tonë. 
Me anë të kësaj veprimtarie, nxënësit integrojnë aftësitë matematikore dhe 
ato shkencore duke hartuar anketa për të matur sasinë e medias që i rrethon. 
Ata e marrin këtë informacion dhe thellojnë të kuptuarit duke analizuar të 
dhënat që mbledhin në grafi kë dhe ndërtojnë pyetje më të thella e më kritike 
për kërkim të mëtejshëm. 

M Ë S I M I  7 
ANKETA MEDIATIKE 
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Për mësuesin:

Objektivat: Nxënësit do të jenë të aftë të… 
1. listojnë forma të shumta të medias. 
2. hartojnë anketa për të vlerësuar mjedisin e medias rreth tyre.
3. përgatisin paraqitje grafi ke të të dhënave të papërpunuara.
4. analizojnë përfundimet e punës së tyre.
5. kuptojnë se të gjitha mesazhet mediatike janë të ndërtuara. 

Materialet/Përgatitja: 
1. Projektor ose dërrasë e bardhë. 
2. Letër dhe lapsa/stilolapsa. 

Strategjitë e mësimdhënies: 
I. Diskutim prezantues me të gjithë klasën mbi komunikimin 
- Përgatisni me nxënësit një listë të rrugëve të ndryshme se si ne 

komunikojmë.  
- Prezantoni fjalorin bazë: 
a) një medium është një mjet komunikimi dhe në shumës ato quhen 

media. 
b) masmedia janë mjetet e komunikimit që përcjellin mesazhe te shumë 

njerëz. 
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Mësimi 7 | Veprimtaria 7.1. 
LOJA E KOMUNIKIMIT ME ANË TË MASMEDIAS

- Listoni të gjitha llojet e ndryshme të masmedias që u vijnë ndërmend.

- Përfshihuni në diskutime me shokët tuaj mbi rolin që masmediat zënë në 
jetën e tyre.

-     Cilat lloje të masmedias janë më mbizotëruese në jetën tuaj? 

-     Cilat janë disa nga avantazhet dhe kufi zimet e masmedias?

-     Cilat lloje të masmedias keni në shtëpi?

Mësimi 7 | Veprimtaria 7.2. 
ANKETA E MASMEDIAS 

- Përgatisni një anketë ku të listohen llojet kryesore të komunikimit masiv 
që ata mund të kenë në shtëpi. Lini hapësirë përbri çdo zëri në mënyrë që 
nxënësit të shënojnë se sa nga mediumet mund të gjejnë. Para se të nisni 
hetimin, ngrini hipoteza mbi çfarë mendoni se do të gjeni.

- Krijoni një grafi k të madh klase për të mbledhur të dhënat që nxënësit 
mblodhën nga anketimet e tyre të medias në shtëpi. Punoni në skuadra për 
të shënuar të dhënat e grupit tuaj e më pas transferojini rezultatet në grafi kun 
e klasës.

- Diskutoni rezultatet dhe pyesni se çfarë përfundimi mund të nxirret nga ato. 
Gjithashtu krahasoni rezultatet me hipotezat e shokëve të klasës.   
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Mësimi 7 | Veprimtaria 7.3. 
HETIMI I PROGRAMEVE TELEVIZIVE TË PREFERUARA 

Tani do të përgatisni një anketë të dytë për të parë se çfarë bëjnë njerëzit me një 
lloj masmedieje, televizionin. Kësaj here anketa kërkon që të pyesni pjesëtarët e 
familjes për programin e preferuar televiziv.

- Shkruani hipotezat tuaja për çfarë mendoni se do të zbuloni. 

- Merreni anketën me vete si detyrë shtëpie dhe sigurohuni që të ketë hapësirë 
ku nxënësit të shkruajnë emrin e programit të preferuar televiziv dhe lidhjes 
që kanë me personin që përgjigjet, p. sh. mamaja, babai, vëllai, motra, tezja/
halla, gjyshja, etj.

- Punoni në skuadra për të mbledhur dhe shënuar të dhënat. Çdo skuadër mund 
të jetë përgjegjëse për një grup informuesish. Për shembull, një grup mund 
të mbledhë të dhënat për programin e preferuar televiziv të mamave, ndërsa 
një grup tjetër mund të mbledhë informacion për programin e preferuar 
televiziv të vëllezërve, etj.

- Ky informacion mund të transferohet në grafi kë të mëdhenj klase për t’u 
analizuar. Diskutoni modelet që vutë re dhe pyetjet që u shtruan.
- Cilat janë programet e preferuara të burrave e grave? Djemve dhe 

vajzave? 
      A  ndikon gjinia në zgjedhjen e programeve?
- A janë programet e preferuara të prindërve, të ndryshme nga programet e       

preferuara të fëmijëve? Si ndikon mosha në preferencën e programeve?
- Cilat modele shihni të përsëriten?
- Si qëndron ky informacion në raport me hipotezën tuaj?
- Cilave pyetje nuk u përgjigjet ky informacion? Si mund të gjeni përgjigje 

për pyetjet e reja që kanë dalë nga këto të dhëna?
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Ka plot histori të rrëfyera në masmedia, që nga komeditë televizive deri 
te reklamat në rrugë, por askund tjetër historitë besohen e vihen më pak në 
dyshim se në lajme. Edhe pse historitë që rrëfejnë gazetarët janë më shumë 
informuese sesa zbavitëse, ato mbeten mesazhe të ndërtuara, me vlera dhe 
këndvështrime të mbartura. Supozimi i gabuar se lajmet mund të përcillen 
me paanshmëri thekson nevojën që nxënësit të përfshihen me historitë që 
shohin dhe dëgjojnë në lajme për të vënë në pikëpyetje perspektivat dhe 
informacionin që paraqitet dhe harrohet. Ky mësim i ndihmon nxënësit të 
dallojnë natyrën e ndërtuar të lajmeve me anë të përgatitjes së dy gazetave 
të shkollës nga nxënësit, të cilat raportojnë të njëjtat ngjarje por rrëfejnë dy 
përralla të ndryshme. 

M Ë S I M I  8 
HISTORIA E DY SHKOLLAVE
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Për mësuesin:

Objektivat: Nxënësit do të jenë të aftë të… 
1. krijojnë fotografi  të ndryshme duke përdorur teknika fotografi ke si 

këndi i kamerës, ndriçimi dhe kompozimi.
2. shkruajnë histori të vërteta të njerëzve që intervistojnë.
3. shkruajnë histori të sajuara krijuese për njerëz të vërtetë në situata 

imagjinare.
4. përgatisin dy gazeta të shkollës që paraqesin një version të sajuar dhe 

një të vërtetë të njerëzve në shkollën e tyre.
5. kuptojnë se të gjitha mesazhet kanë vlera dhe këndvështrime të ngulitura 

(NM koncepti bazë #4).
 
Materialet/Përgatitja: 

1. Kamera 
2. Letër 
3. Kompjuter me paketën Offi ce ose programe të tjera të shkrimit 
4. Printer 
5. Fletë skice 
6. Lapustila 
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Planifi kimi i projektit: 
-   Shpjegojini klasës se do të provojnë disa nga idetë e sapodiskutuara 

duke përgatitur dy gazeta të shkollës, një me histori të sajuara dhe një 
tjetër me të vërteta. 

- Ndajeni klasën në skuadra me nga 3 – 4 nxënës dhe përgatisni një 
listë njerëzish në shkollë të cilët do të donin të intervistonin dhe 
fotografonin nxënësit për gazetën. 

- Kërkojini çdo skuadre të përgatisë një plan se si do ta zbatojnë 
projektin.

Përgatitja e gazetës
- Përgatitja e gazetës mund të bëhet në mënyra të ndryshme. Nëse ka 

kompjuter me programin Word, historitë mund të shkruhen në kolona 
apo kuti teksti e më pas vendosen fotografi të. Një tjetër mundësi 
është përgatitja e një gazete klase gjigante, ku historitë dhe fotografi të 
vendosen në një tabelë të gjerë mbi mur, e cila organizohet e tillë që 
të duket si një fl etë gazete.  

- Mund të përgatitet një gazetë, ku të qëndronin pranë të dyja historitë, 
ajo e vërteta dhe ajo e sajuara, bashkë me fotografi të, ose dy gazeta 
më vete, njëra që rrëfen versionin e vërtetë dhe tjetra një parodi 
lajmesh me fotografi të argëtuese dhe historitë e sajuara. Bëni kujdes 
të emëroni versionin e sajuar si parodi, në mënyrë që të gjithë ta 
kuptojnë qëllimin e gazetës. 

Të vendosur në rolin e gazetarëve kërkohet nga ju që të punoni për përgatitjen 
e një gazete ku i njëjti lajm vjen një herë si lajm i vërtetë dhe njëherë si sajesë, në 
formën e një përralle.

I. Planifi kimi i Projektit
- Diskutoni në klasë për njerëzit e ndryshëm që ata dëshirojnë të paraqesin në 

gazetë dhe negocioni se cilat skuadra do të jenë përgjegjëse për cilët njerëz. 
Secila skuadër duhet të ketë një person për të fotografuar dhe intervistuar. 

- Planifi koni si dhe kur të kontaktoni personin për të parë nëse ai/ajo dëshiron të 
intervistohet dhe fotografohet. Shpjegojini personit se ju jeni duke përgatitur 
një histori të vërtetë dhe një të pavërtetë për të. Nëse ai/ajo pranon, caktoni 
vendin dhe kohën për intervistën dhe fotografi të.   

Mësimi 8 | Veprimtaria 8.1. 
GAZETA E DY SHKOLLAVE
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- Diskutoni se si do të fotografohet personi në mënyrë që të mund të bëni dy 
fotografi  të ndryshme, një realiste dhe të hijshme dhe një më krijuese e të 
pazakontë.   

- Krijoni një listë pyetjesh për intervistën; përfshini pyetje që kërkojnë 
informacionin faktik të nevojshëm, si dhe pyetje që mund të gjenerojnë histori 
tërheqëse me interes për lexuesit e tjerë. 

II. Fotografi mi dhe intervistimi 
- Secilës skuadër do t’i duhet të marrë një kamera dhe pyetjet e shkruara në një 

letër, si dhe të shkruajë përgjigjet e të intervistuarit/ës. Para se të fi lloni punën, 
praktikoni një intervistë në klasë, ku të gjithë të shohin e të kritikojnë.

- Sapo grupi të ndihet i gatshëm të dalë në terren, përsërisni rregullat bazë 
të mirësjelljes dhe sjelljes së duhur. Planifi koni se çfarë mund të bëni nëse 
dikush nga grupi nis e sillet habitshëm ose humb vëmendjen. Sa më shumë të 
planifi koni paraprakisht për problemet e mundshme, aq më shumë gjasa ka që 
secili grup të ketë sukses. 

- Pasi të kthehet secila skuadër do të diskutojë me gjithë klasën së si kaluan 
seancat e intervistimit dhe të fotografi mit.  

III. Sjellja bashkë
- Pasi të gjitha skuadrat e nxënësve të kenë kryer intervistat dhe të kenë bërë 

fotografi të, uluni të punoni së bashku për të sjellë historitë tuaja. Në fi llim 
shkruani historinë e vërtetë, bazuar në informacionin që mësuat nga intervista 
apo burime të tjera. 

- Të shkruarit e historisë së sajuar nga ana tjetër duhet të jetë një aktivitet krijues 
e argëtues, ku secili grup punon së bashku për të krijuar historinë më ekzotike, 
e cila të jetë argëtuese dhe e çuditshme por pa fyer personin e intervistuar. 

- Pasi fotografi të të printohen, zgjidhni ato fotografi  që ilustrojnë më mirë 
secilën nga dy historitë. Përpiquni të gjeni imazhe që janë shumë të ndryshme 
dhe përshtaten me tekstin. 

IV. Refl ektim 
- Kërkojuni nxënësve të mendojnë rreth dallimeve të dy gazetave që ata 

përgatitën.
- Diskutoni konceptin bazë  nr. 2. të edukimit mediatik “Mesazhet e medias 

ndërtohen duke përdorur një gjuhë krijuese, e cila ka rregullat e saj” dhe 
konceptin bazë nr. 4 “Media ka vlera dhe këndvështrime të mbartura”.

- Cilat teknika përdoren për të tërhequr vëmendjen?
- Çfarë stilesh jete, vlera dhe këndvështrime janë paraqitur ose lënë jashtë në 

këtë mesazh? 
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Tregimet për fëmijë dhe të rritur janë të mbushura me personazhe të 
mirë dhe të këqij. Përse personazhet e heronjve dhe të keqbërësve kanë një 
pjesë kaq të rëndësishme në tregime?

Nga studimi i pasqyrimit të piratëve në Letërsi, Media, Histori, nxënësit 
zbulojnë që ata paraqiten në shumë mënyra të ndryshme, si heronj, të këqij, 
fi gura romantike ose mashtrues të papërgjegjshëm.

Ky mësim do të shqyrtojë se si ndërtohet një pikëpamje e veçantë. Nxënësit 
mësojnë që tregimtarët krijojnë personazhet e heronjve ose personazhet e 
këqinj nga fi gura komplekse historike duke theksuar karakteristika dhe 
cilësi të veçanta të tyre. 

Pyetjet thelbësore të këtij mësimi janë:

• Çfarë roli kanë luajtur piratët në eksplorimin e botës?

• Cilat janë karakteristikat e heronjve dhe të keqbërësve në 
tregimet historike?

• Në çfarë mënyre pikëpamja e autorit e formon mënyrën e 
pasqyrimit të një karakteri historik?

• Në çfarë mënyre gjuha, fi gurat, muzika, dhe elementë të tjerë 
formojnë ndërtimin e mesazhit të medias?

• Në çfarë mënyre mund të përdoren kërkimet në internet dhe 
bibliotekë për të mësuar rreth temave të reja?

M Ë S I M I  9 
HERONJTË DHE KEQBËRËSIT
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Ky aktivitet iu jep mundësi nxënësve të analizojnë se si zgjedhja e fjalës 
mund të riformojë kuptimin e fi gurave dhe të shprehin një pikëpamje të 
veçantë.

Fillimi

Fëmijët kanë njohuri të shumta për piratët nga përvoja e medias. Bëj këto pyetje 
dhe shkruaj përgjigjet në letër ose dërrasë të zezë.

Çfarë bëjnë piratët?• 
Cila është pamja e një pirati? Çfarë lloj rrobash veshin?• 
Çfarë personaliteti kanë piratët?• 
Cilët janë emrat e disa piratëve të famshëm të jetës reale?• 
Cilët janë emrat e disa fi lmave, librave ose shfaqjeve televizive që paraqesin • 
piratët?

Vër në dukje që piratët si të gjithë njerëzit e tjerë janë të ndërlikuar. Njerëzit kanë 
opinione të ndryshme rreth piratëve. A janë piratët të mirë apo të këqij? Kjo varët 
nga pikëpamja juaj.

Luaj videon

Shpjegoju fëmijëve që ata do të shikojnë dy versione të një shfaqjeje televizive 
për piratët.

Luaj kasetën për këtë aktivitet, i cili pasqyron të njëjtën pamje të videos me 
dy zëra të ndryshëm të regjistruar që shpjegojnë përmbajtjen e saj. Mund të bëni 
pushime ndërmjet dy versioneve për të ndihmuar nxënësit të kuptojnë që ata po 
shikojnë dy pjesë të ndryshme. Mund t’i emërtoni këto si versioni 1 dhe versioni 
2.

Pyesni fëmijët që të përshkruajnë çfarë kanë vënë re 
rreth të dy versioneve. A e vënë re nxënësit që fi gurat 
janë përsëritur? A e vënë re nxënësit që dy pikëpamje 
të ndryshme janë paraqitur për piratët? Zëri i parë i 
regjistruar paraqet një pikëpamje negative për piratët. Zëri 
i dytë paraqet një pikëpamje pozitive. Megjithëse fi gurat 
janë identike, zëri i regjistruar na jep një kuptim krejt të 
ndryshëm me atë që është shfaqur. 

Mësimi 9 | Veprimtaria 9.1. 
HERONJTË DHE KEQBËRËSIT
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Mësimi 9 |  Fletë Pune 9.1 (A)
MËSIMI ME ANË TË DËGJIMIT “SKRIPTI”

Francis Drake ishte një nga eksploruesit më të famshëm të të gjitha kohërave. 
Ai ishte anglezi i parë që ka lundruar rreth botës. Gjatë viteve 1500 anijet spanjolle 
morën thesare nga pasuritë e pafundme të qytetërimeve amerikane vendase në Peru, 
Kili, dhe pjesë të tjera të Amerikës Qendrore dhe Jugore. Mbretëresha Elisabetë i 
dha Francis Drake para dhe anije për të sulmuar dhe plaçkitur anijet spanjolle. Ajo 
mori pjesën e saj në thesarin që Drake e solli nga veprimtaria i tij si pirat dhe kjo 
gjë e fuqizoi sundimin e saj si mbretëreshë.

Drake ishte një nga më të famshmit “ujk deti”, pseudonimi për piratët anglezë 
që vidhnin anijet spanjolle. Punoi si tregtar skllevërish, duke shitur afrikanët tek 
pronarët e plantacioneve në Karaibe. Në njërën nga këto udhëtime, një fl otë anijesh 
spanjolle iu afruan atyre duke pretenduar që do të jenë miqësorë, por pastaj i 
sulmuan. Shumë nga marinarët e Drake u vranë dhe ai u kthye në Angli me urrejtje 
ndaj spanjollëve, duke u betuar për hakmarrje. 

Udhëtimi më i famshëm i Drake fi lloi në vitin 1577, kur ai me më tepër se 150 
burra të tjerë fi lluan udhëtimin që do t’i çonte rreth e përqark botës. Ai udhëtoi 
poshtë bregdetit të Brazilit në ngushticat e Magelanit, pastaj përgjatë bregdetit 
perëndimor të Amerikës së Jugut duke plaçkitur anijet spanjolle gjatë gjithë rrugës. 
Ai e riemërtoi anijen e tij “Drenusha e artë”, që ishte e mbushur plot me ar, argjend 
dhe bizhuteri. Me kthimin e tij në Angli tre vite më vonë, Mbreti i Spanjës kërkoi që 
Drake të dënohej. Përkundrazi atij iu dha titulli kalorës nga Mbretëresha Elisabeta. 
Kjo i dha shkëndijë një lufte të madhe ndërmjet të dy vendeve. 

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Udhëzimet: Pasi të keni lexuar  informacionin në audio rreth Francis Drake 
përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme.

1. Përse ishte i famshëm Francis Drake?
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

2. Çfarë kuptim ka pseudonimi “ujk deti”?
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

3. Cili udhëheqës botëror ishte përgjegjës për marrjen e vendimit për ta dërguar 
Drake për të plaçkitur anijet spanjolle?

 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

4. Nga vinte i gjithë ari, argjendi dhe bizhuteritë?
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

5. Përse Drake ishte aq i inatosur me spanjollët?
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

6. Përse mbretëresha Elisabet i mbështeti aktivitetet pirate të Drakut?
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________

Mësimi 9 |  Fletë Pune 9.1.(B)
MËSIMI ME ANË TË DËGJIMIT

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Udhëzimet: Përdorni këtë skemë projektuese për të ndërtuar katër fi lmime për 
një shfaqje televizive rreth Francis Drake. Përdorni fjali nga skripti ose shkruani 
fjali tuaja duke u bazuar në informacionin që mësuat.

Mësimi 9 |  Fletë Pune 9.1.(C)
MËSIMI ME ANË TË DËGJIMIT

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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DETYRË: Shkruani skriptin e një zëri të regjistruar duke treguar një pikëpamje 
të veçantë rreth Francis Drake, një nga eksploruesit më të famshëm dhe interpretoni 
zërin e regjistruar duke e shoqëruar me skenën nga videoja.

KONTROLLONI LISTËN PËR TË PLOTËSUAR KËTË AKTIVITET:

Studioni jetën e Francis Drake

o Lexoni të paktën tre materiale burimore të ndryshme nga: librat, interneti, 
enciklopedia.

o Merrni shënime mbi faktet më interesante nga këto burime.

Përcaktoni pikëpamjen tuaj

o Organizoni informacionin duke përdorur tabelën e heroit, të keqbërësit dhe 
viktimës.

o Përcaktoni se si zëri juaj i regjistruar do ta paraqesë jetën e Francis Drake. 
A është ai një hero, një viktimë apo një keqbërës?

Shkruani dhe interpretoni zërin tuaj

o Llogarisni numrin e fjalëve duke përdorur formulën e dhënë nga mësuesi.
o Shkruani fjali për Drake që e mbështesin pikëpamjen tuaj.
o Praktikoni duke i lexuar ato me zë të lartë, duke vendosur kohën dhe 

ndryshoni ato derisa të tingëllojnë këndshëm.
o Lexoni fjalitë me zë të lartë ndërsa televizioni luan atë pjesë të videos.
o Kërkoni nga të tjerët që të rishikojnë interpretimin tuaj dhe listoni pikat e 

forta dhe të dobëta.

Mësimi 9 |  Fletë Pune 9.2
SHKRUANI ZËRIN E REGJISTRUAR

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Fletë kontrolli për nxënësin:
SHKRUANI ZËRIN E REGJISTRUAR

Emri i Nxënësit 

_________________________________________________________

Studimi i jetës së Francis Drake.
4 Informacioni i mbledhur është i cilësisë së lartë dhe të tre burimet janë 

përdorur.
3 Informacioni i mbledhur është i cilësisë së lartë, por tri burimet nuk janë 

përdorur.
2 Informacioni i mbledhur nuk është i përshtatshëm me detyrën.
1 Ka prova të pakta të informacionit të mbledhur.

Përcaktoni pikëpamjen tuaj.
1 Fjalitë shfaqin një pikëpamje të qartë.
2 Disa fjali shfaqin një pikëpamje të qartë.
3 Fjalitë nuk shfaqin një pikëpamje të qartë.
4 Fjalitë duken sikur janë kopjuar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga një libër.

Keni shkruar skriptin duke përdorur fjali të shkurtra që tingëllojnë si gjuhë 
e folur.

1 Keni përdorur fjali të shkurtra dhe shkrimi ngjason me dikë që është duke 
biseduar.

2 Keni përdorur fjali të shkurtra, por shkrimi nuk tingëllon mjaftueshëm si 
bisedë.

3 Fjalitë janë tepër të gjata, por shkrimi tingëllon sikur jeni duke biseduar.
4 Fjalitë janë tepër të gjata dhe shkrimi juaj nuk tingëllon si një gjuhë e 

folur.

Lexoni skriptin duke përdorur zë të lartë, me ritëm të shpejtë dhe energjetik.
1 Interpretimi është me zë të lartë mjaftueshëm, me ritëm të shpejtë dhe me 

energji të mirë.
2 Interpretimi nuk është me zë të lartë mjaftueshëm, por ka ritëm dhe energji 

të mirë.
3 Interpretimi ka zë të lartë të mjaftueshëm por nuk ka ritëm të shpejtë të 

mjaftueshëm dhe mungon energjia.
4 Interpretimi nuk ka zë të lartë të mjaftueshëm dhe ka nevojë për një ritëm 

më të shpejtë dhe më tepër energji.
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Nxënësit krijojnë një tregim të shkurtër imagjinar (prej 500 fjalësh) duke 
përdorur njërën nga dy teoritë e ndryshme të udhëtimit në kohë.

Konteksti
Aktivitetet e shkrimit krijues nxisin nxënësit që të bashkojnë faktin me fantazinë 

që është pjesë e tregimit. Tregimet fantastike-shkencore shpesh përmbajnë një 
pjesë të konsiderueshme faktesh shkencore të vërteta. Nxënësit do të kënaqen me 
mundësinë për të zhvilluar tregimet e tyre fantastike-shkencore.

Fillimi
Shpërndaj  kopjet e veprimtarisë 10.1.(A) dhe nxiti nxënësit të lexojnë. Nxënësit 

nuk duhet të kenë parë fi lmat që përdoren si referencë në pjesën e leximit të 
kësaj veprimtarie. Megjithatë mund të fi lloni duke pyetur se kush i ka parë fi lmat 
Terminator 2 dhe Star Trek IV: The Voyage Home. Çfarë kanë pëlqyer ose nuk kanë 
pëlqyer rreth këtyre fi lmave? Sa real ose jo real ishin ata fi lma?

Pyetni nxënësit që të japin titujt e fi lmave ose shfaqjeve televizive që trajtojnë 
temën e udhëtimit në kohë. Ata duhet të jenë të aftë që të rendisin disa programe të 
ndryshme. 

Pyetni nxënësit nëse udhëtimi në kohë është një fakt i mundshëm, ose vetëm një 
imagjinatë fantastike-shkencore e shkrimtarëve të Hollivudit. 

Procesi i të shkruarit
Shpërndaj kopjet e veprimtarisë 10.1 (B) dhe rishikoni detyrën e cila parashikon 

procesin e zhvillimit të një tregimi të shkurtër duke përdorur njërën nga dy teoritë 
e udhëtimit në kohë. 

Nxiti nxënësit që t’i përmbahen limitit prej 500 fjalësh. Diskutoni: Sa ndikon 
kufi zimi i numrit të fjalëve në vazhdimësinë e veprimeve në tregim? Sa ndikon 
kufi zimi i numrit të fjalëve në mënyrën se si shkrimtari përshkruan personazhet dhe 
veprimet?

Mësimi 10 | Veprimtaria 10.1. 
PARADOKSET E UDHËTIMIT HOLLIVUDIAN NË KOHË: 
AKTIVITET I SHKRIMIT KRIJUES

M Ë S I M I  1 0 
UDHËTIMI NË KOHË 
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 Në fi lmin Terminator 2, në shekullin e 21-të, njerëzit në tokë janë në luftë 
me Skynet, që është një kompjuter i lig që sundon botën me makinat e tij të 
kompjuterizuara. Udhëheqësi i forcave kryengritëse është John Connor. Skynet 
dërgon një vrasës kompjuterik prapa në kohën kur Johni ishte një adoleshent rebel. 
Plani është i thjeshtë: Duke eliminuar Connor që fëmijë, Skynet do të sigurohet për 
tiraninë e tij në të ardhmen. Kjo është bota fantastike-shkencore. Cili është fakti 
shkencor?

Një teori e udhëtimit në kohë propozon që e shkuara është e caktuar dhe e 
pandryshueshme. Madje dhe nëse një person, apo kompjuter shumë inteligjent 
dhe që ndryshon në formë, udhëton prapa në kohë me qëllimin e ndryshimit të 
së ardhmes, ligjet fi zike të natyrës do ta ndalojnë që ajo të ndodhë ndonjëherë. 
Në fi lmin Terminator 2,  kjo teori qëndron. Aktori Arnold Schwarzenegger është 
versioni i natyrës sipas Hollivudit. Si Terminator ai e shpëton jetën e Connor pa 
mbarim derisa më në fund kompjuteri vrasës shkrihet në një vaskë me fl luska.

Në fi lmin Star Trek IV: Voyage Home, Toka është një planet ku balenat janë 
zhdukur. Kapitenët Krik dhe Spock udhëtojnë prapa në kohë në shekullin e 20-të, 
dhe bashkojnë dy balena për t’i transportuar ato në të ardhmen. Kjo është bota 
fantastiko-shkencore. Cili është fakti shkencor?

Teoria e dytë e udhëtimit në kohë propozon që e shkuara nuk është e caktuar dhe 
është e ndryshueshme. Sipas ligjeve të fi zikës çdo veprim shkakton një reagim. Në 
përpjekjen për të ndryshuar të shkuarën, individi krijon një realitet të ri. Universi 
origjinal ekziston përsëri por tani një univers i dytë paralel zhvillohet bashkë me 
të. Është pikërisht tek ky univers paralel që udhëtuesi në kohë kthehet. Sipas kësaj 
teorie, edhe nëse Kirk dhe Spock dëshironin të ktheheshin në tokë pa balenat, ata 
nuk do të mundeshin. 

Veprimtaria 10.1. (A) 
PARADOKSET E UDHËTIMIT HOLLIVUDIAN NË KOHË: 
AKTIVITET I SHKRIMIT KRIJUES
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Udhëzimet: Përdorni kuptimin tuaj të dy teorive të udhëtimit në kohë për të 
krijuar një tregim të shkurtër me jo më tepër se 500 fjalë. Në këtë tregim si një 
udhëtues në kohë kthehuni tek viti dhe vendi kur prindërit tuaj ishin adoleshentë. 
Kjo gjithashtu ka qenë subjekti i një fi lmi Hollivudian të quajtur “Back to the 
Future”. Çfarë do të shihni? Më me rëndësi është fakti se përse keni udhëtuar prapa 
në kohë dhe çfarë do të bëni atje që do të ndryshojë kohën?

Hapi i parë: 
Krijoni tregimin fantastiko-shkencor duke përdorur formulën “Fuqia e 

Treshes”.
Krijoni premisën e tregimit duke përdorur formulën e komplotit të personazheve 

të quajtur “Fuqia e Treshes”. Në termat më të thjeshtë zhvillohet në këtë mënyrë: 
Djaloshi takon vajzën, e humbet atë, por e merr përsëri. Ose si në fi lmin Terminator 
2 ku Skynet dërgon kompjuterin e lig për të vrarë Connor. Connor-i i rritur dërgon 
Terminatorin e tij prapa në kohë për të vrarë kompjuterin e lig. Terminatori fi ton dhe 
Connor-i mbijeton. Cila është formula e “Fuqisë së treshes”? Duhet ta mbani mend 
që njëri nga karakteret duhet të jetë udhëtuesi në kohë ndërsa njëri nga karakteret e 
tjerë duhet të jetë prindi. Cili është karakteri i tretë dhe në çfarë mënyre ky karakter 
e ndërlikon misionin e udhëtimit në kohë?

Hapi i dytë: 
Zgjidhni një teori të udhëtimit në kohë.
Filloni me një konfl ikt. Dërgoni karakterin tuaj prapa në kohë për një arsye. 

Përshkruani çfarë përjeton. Pastaj në varësi të teorisë së udhëtimit në kohë që ju 
zgjidhni mundet që natyra i prish të gjitha përpjekjet për të ndryshuar të shkuarën 
ose natyra do të krijojë një univers paralel. Pastaj përshkruani se çfarë do të ndodhë 
më pas.

Hapi i tretë: 
Përfundimi duke zbuluar pasojat.
Përfundoni tregimin duke u kthyer në të tashmen dhe duke zbuluar si dhe nëse 

përvoja e udhëtimit në kohë i ka ndryshuar ngjarjet.

Mësimi 10 | Veprimtaria 10.1. (B) 
PARADOKSET E UDHËTIMIT HOLLIVUDIAN NË KOHË: 
AKTIVITET I SHKRIMIT KRIJUES
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M Ë S I M I  1 1 
PROJEKT. 

KRIJONI NJË REKLAMË PËR NJË NGJARJE 
NË SHKOLLË OSE NË KOMUNITET

KRIJONI NJË REKLAMË PËR NJË NGJARJE 

Krijoni një reklamë televizive 30 sekonda për të bindur njerëzit që të marrin 
pjesë në një ngjarje në shkollë ose në komunitet.

Ky aktivitet përfshin punën e nxënësve në grup dhe zgjidhjen e problemit, 
në krijimin e një mesazhi bindës për të promovuar një ngjarje në shkollë ose në 
komunitet. Nxënësit ndërtojnë një reklamë të shkurtër televizive duke përdorur 
montimin me aparat fotografi k dhe videokamera.

Rishikimi i listës së plotë

Shpërndani fl etën e punës së veprimtarisë së realizuar dhe rishikoni hapat që 
nevojiten për të plotësuar veprimtarinë. Nxisni nxënësit që të kontrollojnë hapat 
duke përdorur rrathët në anën e majtë. Vendosni një afat kohor real dhe monitoroni 
punën e nxënësve gjatë të gjithë procesit. Mundeni që të përfshini të gjithë klasën 
në realizimin e kësaj veprimtarie, ose ndani klasën në grupe të vogla dhe krijoni dy 
ose tre reklama për ngjarje të ndryshme në shkollë ose në komunitet.

Caktimi i roleve në grup

Realizimi i projekteve mediatike bazuar në punën në grup është më efi kas kur 
u ngarkohen nxënësve role specifi ke. Si mësues duhet që gjithmonë të qartësoni 
nxënësit që ju jeni realizuesi ekzekutiv, apo personi që është përfundimisht përgjegjës 
për realizimin e plotë të tij. Kjo do të thotë që keni pushtetin e vetos mbi realizimet 
që mund të kenë elementë të papërshtatshëm.

Nxënësit shpesh përgjigjen mirë ndaj pajtimit në punë për të përfunduar një 
vepër mediatike të ndërlikuar. Madje edhe një reklamë e thjeshtë është një realizim 
i vështirë. Rolet e duhura të disa nxënësve për këtë projekt janë:

Realizuesi: Vëzhgon të gjithë projektin dhe sigurohet që secili punon në mënyrë 
efektive.

Kërkuesi: Bën kërkime mbi qëndrimet, njohuritë dhe karakteristikat e audiencës 
të vënë në objektiv për të ndihmuar në krijimin efektiv të mesazhit.
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Regjistruesi: Mban shënime gjatë dhënies së ideve dhe mban një dosje të të 
gjitha dokumenteve dhe shënimeve. Mban një listë të gjërave që duhet të 
bëhen nga realizuesi.

Shkrimtari: Shkruan materialin dhe bën përshkrimin e të gjitha veprimeve. 
Kontrollon materialin sipas nevojës për ta mbajtur atë aktual gjatë gjithë 
kohës.

Koordinuesi: Komunikon me mësuesit dhe të tjerët për të marrë aprovimin e 
materialit dhe të fi lmimeve sipas nevojës.

Artisti: Skicon tabelën e ngjarjes duke shfaqur të gjitha pamjet fi lmike që duhet 
të përfshihen në fi lmim.

Drejtori: Mbikqyr aktorët dhe drejton provat e tyre. Mbështet dhe kritikon ata 
për të marrë interpretime sa më të mira.

Talenti: Aktorët dhe aktoret që interpretojnë para kamerave.

Kameramani: Përgjegjës për fi lmimin, etiketimin e kasetave dhe ruajtjen e 
pajisjeve.

Asistenti teknik: Jep mbështetje shtesë për kamerën dhe nevojat e tjera të 
realizimit.

Muzikanti: Kompozon, interpreton ose zgjedh muzikën që do të përdoret në 
realizim.

Vlerësimi: Përdorni rubrikën e vlerësimit për t’iu dhënë nxënësve reagimet 
rreth shkrimit të tyre. Mund të dëshironi që nxënësit të vlerësojnë punën e 
njëri-tjetrit duke përdorur këtë fl etë vlerësimi
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Mësimi 11 |  Fletë Pune 11.1
KRIJONI NJË REKLAMË PËR NJË NGJARJE NË SHKOLLË 
OSE NË KOMUNITET

DETYRA: Krijoni një reklamë televizive 30 sekonda për të bindur njerëzit që 
të marrin pjesë në një ngjarje në shkollë ose në komunitet.

LISTA E PLOTË PËR TË PLOTËSUAR KËTË AKTIVITET:

Zgjidhni ngjarjen që doni të promovoni, mblidhni informacionin dhe idetë.

o Zgjidhni një ngjarje që mund të sjellë përfi time nga reklamimi, si një 
shfaqje në shkollë ose një aktivitet muzikor. Mblidhni informacionin rreth 
ngjarjes që promovoni.

o Mësoni rreth audiencës që e keni në objektiv, njerëzit që dëshironi ta 
shikojnë mesazhin dhe të përgjigjen ndaj tij.

o Sigurohuni që të gjithë anëtarët e grupit të marrin pjesë në zhvillimin e 
ideve për reklamën tuaj. Mos u bëni kritik gjatë zhvillimit të ideve sepse 
kjo kufi zon aftësitë krijuese.

o Shkruani idetë gjatë zhvillimit të tyre kështu që nuk do t’i harroni idetë e 
mira. Përpiquni për të gjetur një shprehje të paharrueshme ose vizuale që 
bën për vete audiencën të cilën keni në objektiv.

Zgjidhni idenë më të mirë dhe zhvillojeni atë në një material të shkruar dhe në 
tabelën e ngjarjes.

o Shkruani dialogun ose zërin e regjistruar që shikuesi do të dëgjojë.
o Planifi koni veprimet që shikuesi do të shikojë duke ndërtuar tabelën e 

ngjarjes që shikuesi do të shikojë.
o Merrni komentet nga mësuesit dhe nxënësit rreth materialit dhe tabelës 

suaj të ngjarjes dhe bëni rishikimet e bazuara në komentet e tyre.
o Zgjidhni muzikën që mund të përdoret.

Realizoni videon duke përdorur montimin me kamera.

o Vendosni kohën për materialin dhe pjesën muzikore që ata të mos i kalojnë 
30 sekondat.

o Bëni fi lmimet e skenave sipas radhës që do të shfaqen në video.
o Përdorni zërin e dubluar në kamerë për të shtuar zëra ose muzikë.

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Ngjarja është e zgjedhur shumë mirë dhe informacioni i duhur është dhënë në 
reklamë.

1 Reklama u jep shikuesve ide të mira rreth asaj që pritet për ngjarjen dhe 
informacionin që shikuesit kanë nevojë të dinë nëse planifi kojnë të marrin 
pjesë.

2 Reklama u jep shikuesve ide të mira rreth asaj që pritet për ngjarjen, por 
mungon informacioni që shikuesit kanë nevojë të dinë nëse planifi kojnë të 
marrin pjesë.

3 Reklama nuk u jep shikuesve ide të mira rreth asaj që pritet për ngjarjen, por 
mungon informacioni që shikuesit kanë nevojë të dinë nëse planifi kojnë të 
marrin pjesë.

4 Reklama nuk promovon një ngjarje të përshtatshme.

Reklama përdor teknika për të tërhequr vëmendjen dhe është e ndërtuar në 
mënyrë krijuese.

1 Reklama përdor teknika shumë të mira për të tërhequr vëmendjen dhe është 
e ndërtuar në mënyrë krijuese.

2 Reklama përdor teknika për të tërhequr vëmendjen dhe është e ndërtuar në 
mënyrë krijuese.

3 Reklama nuk përdor teknika për të tërhequr vëmendjen në mënyrë 
efektive.

4 Reklama nuk përdor teknika për të tërhequr mirë vëmendjen.

Reklama tregon prova të një planifi kimi të kujdesshëm dhe punë të mirë në 
grup.

1 Materiali dhe tabela e ngjarjes janë shkruar dhe anëtarët e grupit kanë punuar 
në mënyrë efektive së bashku.

2 Materiali dhe tabela e ngjarjes janë shkruar, por anëtarët e grupit nuk kanë 
punuar në mënyrë efektive së bashku.

3 Materiali dhe tabela e ngjarjes janë shkruar, por jo të një cilësie të lartë dhe 
anëtarët e grupit nuk kanë punuar në mënyrë efektive së bashku.

4 Materiali dhe tabela e ngjarjes nuk janë shkruar. Shumë prej anëtarëve të 
grupit nuk kanë punuar në mënyrë efektive së bashku.

Fletë kontrolli për nxënësin:
KRIJONI NJË REKLAMË PËR NJË NGJARJE 
NË SHKOLLË OSE NË KOMUNITET

Anëtarët e grupit:
_________________________________________________________
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Ky aktivitet përmirëson aftësitë dëgjuese të nxënësve, vlerësimin për 
muzikën dhe teknikën e përdorimit të fjalorit, duke i ftuar nxënësit të 
identifi kojnë emocionet e ndryshme të shprehura nga elementët muzikorë në 
kolonën zanore të fi lmit Glory.

Videoja për këtë pjesë përfshin 4 ekstrakte nga kolona zanore e fi lmit Glory. 
Ekstraktet janë shënuar A, B, C dhe D.

Fillimi

Mundet që të bisedoni rreth qëllimit të muzikës në fi lm. Muzika është një nga 
mjetet më të rëndësishme që shpreh emocione dhe kolona zanore e një fi lmi të mirë 
zhvillon tonet emocionale dhe e pasqyron atë në një mënyrë që duhet të integrohet 
plotësisht me imazhet dhe fjalët.

Dëgjimi i muzikës dhe fjalori

Luani në videokasetë secilën pjesë të muzikës dhe pas secilës kërkojuni nxënësve 
të shkruajnë tre mbiemra që përshkruajnë ndjenjat dhe gjendjen shpirtërorë që krijon 
muzika. 

Duhet t’ju kujtoni nxënësve që mbiemrat janë fjalë përshkruese. Nxisni nxënësit 
të përdorin mbiemra tërheqës, të fuqishëm dhe të ndërlikuar si “gazmor” ose “i 
hidhëruar”, në vend të mbiemrave të thjeshtë si “i lumtur” ose “i trishtuar”.

Mundet që të kërkoni nga nxënësit që të ndajnë këtë listë emrash menjëherë pas 
shkrimit, kështu që ata mund të shohin ngjashmëritë dhe ndryshimet në mënyrën se 
si njerëzit e përdorin gjuhën për të përshkruar ndjenjat dhe gjendjen shpirtërore që 
krijon muzika.

Pasi keni luajtur katër pjesët muzikore të fi lmit dhe të keni shkruar rreth tyre, 
pyesni nxënësit se cila nga ato pjesë ishte e preferuara e tyre. 

Në grupe të vogla, pyesni nxënësit që të imagjinojnë një skenë me ushtarë me 
ngjyrë në një luftë civile që mund të vendosen këto katër pjesë muzikore. Në qoftë 
se nxënësit e kanë parë fi lmin “Glory”, mund t’i pyesni nëse mund të kujtojnë ose 
gjejnë me mend se cila muzikë është përdorur në skena të ndryshme të fi lmit. 

M Ë S I M I  1 2 
MUZIKA DHE EMOCIONI

Mësimi 12 | Veprimtaria 12.1. 
MUZIKA DHE EMOCIONI
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Mësimi 12|  Fletë Pune 12.1
MUZIKA DHE EMOCIONI

Udhëzimet: Dëgjoni secilën prej katër pjesëve muzikore nga fi lmi “Glory”. 
Përdorni tre mbiemra për të përshkruar ndjenjat dhe gjendjen shpirtërore që secila 
pjesë shpreh tek ju.

Pjesa # 1

Kjo pjesë muzikore duket ____________________________________________,

______________________________, dhe _______________________________.

Pjesa # 2

Kjo pjesë muzikore duket ____________________________________________,

______________________________, dhe _______________________________.

Pjesa # 3

Kjo pjesë muzikore duket ____________________________________________,

______________________________, dhe _______________________________.

Pjesa # 4

Kjo pjesë muzikore duket ____________________________________________,

______________________________, dhe _______________________________.

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Ky aktivitet i të lexuarit kritik ju paraqet nxënësve procesin e zhvillimit të 
kolonës zanore për fi lmin “Glory”.

Konteksti

Muzika luan një pjesë të rëndësishme në jetën e të rinjve. Por ende ka shumë 
nxënës që nuk janë të ndërgjegjshëm për ndikimin që ka muzika në kuptimin dhe 
përgjigjet ndaj fi lmave që ata shikojnë, jo vetëm në kinema, por edhe në televizion. 
Ky aktivitet i të lexuarit kritik ju paraqet nxënësve disa argumenta të ndikimit që ka 
muzika mbi shkrim-leximin e medias.

Llojet e ndikimeve muzikore janë të ndryshme. Tre nga këto funksione janë 
përmendur në këtë artikull: për të nxitur reagimet emocionale, për të krahasuar 
veprimin dhe për të komentuar mbi veprimin. Yair Oppenheim, në shkrimin e tij 
mbi fi lmin Score Monthly, besonte që komentet mbi veprimin janë funksioni më 
inteligjent i një ndikimi muzikor.

Fillimi

Nxënësit do të shijojnë këtë lexim pasi të kenë dëgjuar pjesë të veprimtarisë së 
mëparshme në audio. Mundet që të lexoni me zë të lartë një ese të ndjekur nga një 
diskutim në një grup të madh. Ose mundet që t’i bëni studentët që të lexojnë vetë 
atë dhe pastaj t’u përgjigjen pyetjeve në grupe të vogla. Mundeni që ta jepni këtë 
aktivitet si një detyrë shtëpie.

Mësimi 12 | Veprimtaria 12.2. 
“SHIKOJ, DËGJOJ, NDJEJ”
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Pasi e kishte parë fi lmin Glory, kritiku kinematografi k Desson Howe përdori 
dy fjalë për të përshkruar kompozimin muzikor të James Horner: ”entuziazëm i 
tepruar” dhe “lëvdata entuziaste”. Ai fajësoi për këtë pjesërisht skenën në fi lm që 
u bë melodramatike dhe “e turbullt”. Ky ishte opinioni i një kritiku që shkruan 
për faqen e internetit fi lmtracks.com:” Ky kompozim muzikor do të ishte një nga 
dhjetë  kompozimet që do të merrja me vete në ishullin e braktisur. Çdo 20 minuta 
gjatë fi lmit ose më shumë muzika arrin lavdinë e plotë. (jo për lojëra fjalësh). Për 
shembull monologu i Kolonel Shaw natën e krishtlindjeve, vitin e marsit jubilar, 
përgatitjet për sulmin në Fort Wagner, dhe përfundimin e tij. Këto momente do të 
shkaktojnë të rrënqethura në trup, dhe është pikërisht kjo çfarë mund të bëjë një 
kompozim i mirë. Atëherë cili është entuziazëmi i tepruar apo e mira në të vërtetë? 
Melodramatike apo të rrënqethura në trup? 

Muzika është një pjesë integrale e mesazhit mediatik të fi lmit. Si të gjithë 
mesazhet mediatike njerëzit nuk e interpretojnë në mënyrë të njëjtë kompozimin 
muzikor. Përse? Një arsye është që kompozimi të paktën duhet të jetë një pjesë 
integrale e imazheve lëvizëse në ekran. 

Kjo është mënyra si e paraqet kritiku kinematografi k Caryl Flinn: “Figura dhe 
muzika janë aq shumë të lidhura sa nuk mund të funksionojnë pa njëra-tjetrën. 

Nuk ka ndarje ndërmjet asaj që shikojmë në fi gurë dhe asaj që dëgjojmë në 
muzikën e një fi lmi. Në fakt është ndjesia e asaj që ndjej dhe përjetoj nëpërmjet 
kombinimit të plotë të fi gurës dhe muzikës.

Me fjalë të tjera realizimi i një fi lmi të mirë është një proces i komplikuar në të 
cilin kompozitori duhet jo vetëm që të tërheqë gjendjen shpirtërore apo atmosferën 
e tregimit, por gjithashtu karakterizimin, konfl iktet, madje edhe mjedisin historik 
dhe etnik të fi lmit. 

Në fi lmin Glory, kompozitori James Horner përdor një orkestër të plotë dhe 
gjithashtu zërat e djemve të korit të Harlemit për të shkaktuar reagime emocionale 
tek shikuesit, por gjithashtu edhe për të pasqyruar tema raciale dhe mjedisin e luftës 
civile. Herë pas here muzika korrespondon me veprimin: si për shembull gjatë 
sulmit në Fort Wagner, ku kemi përfshirjen e plotë të orkestrës. Në raste të tjera 
funksioni i muzikës është të lidhet me veprimin ose me përpjekjet e brendshme të 
karakterit, si në rastin kur skllavi i larguar Tripp qëllohet me kamzhik dhe muzika 
bëhet e fuqishme dhe pasionante.

Mësimi 12 | Veprimtaria 12.3. 
“SHIKOJ, DËGJOJ, NDJEJ”
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Kompozimi muzikor i Horner fi toi një çmim Oskar për muzikën më të mirë. Por 
madje edhe një statujë e artë nuk do të garantojë që çdo ndjekës kinemaje do të ketë 
të njëjtën përvojë ndjenjash. Megjithatë shumë kritikë muzikorë do të pajtohen në 
këtë pikë. Një kompozim muzikor mund të ketë të njëjtin ndikim siç ka drejtimi, 
kinematografi a, dhe madje edhe aktrimi mbi mesazhin e përgjithshëm të fi lmit.....
dhe qëndrimet pozitive apo negative të audiencës. 

  Pyetjet:

1. Cila është pjesa e fi lmit që ka të bëjë me “Unë shikoj”? Cila është pjesa e 
fi lmit që ka të bëjë me “Unë dëgjoj”? Cila prej tyre është krijuar e para?

2. Çfarë nënkupton Caryl Flinn kur thotë: “Nuk ka ndarje ndërmjet ’Unë 
shikoj’...., dhe ’Unë dëgjoj’....në vend të ’Unë ndjej’?

3. Cilin instrument do të zgjidhnit për të komunikuar emocionet e 
mëposhtme?

 a) Dhimbje   ë) Me tel (violina, violonçel, violë)
 b) Dyshim, frikë  x) Frymorë (bori, trompë, trombon)
 c) Fuqi    y) Me goditje (trumbeta, tamburi)
 d) Histori dashurie  z) Prej druri (klarineta, fyelli)
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Krijoni një “faqe interneti historike” rreth një teme historike të zgjedhjes suaj. 
Prezantoni faqen tuaj duke krijuar një tabelë prezantuese ose një faqe interneti.

Ky aktivitet kërkimor i fton nxënësit të gjejnë 5 lloje të ndryshme informacioni 
mbi një temë të ngushtë të përqëndruar, sipas zgjedhjes së nxënësit, duke përdorur 
lloje të ndryshme mediatike përfshirë fotografi të, faqe interneti, artikuj gazetash, 
video, libra dhe intervista me njerëzit e komunitetit.

Rishikimi i listës së plotë.

Shpërndani fl etën e veprimtarisë  së realizuar dhe rishikoni hapat që nevojiten 
në këtë proces për të plotësuar veprimtarinë. Nxiti nxënësit që të kontrollojnë hapat 
duke përdorur rrathët në anën e majtë. Jepu një afat real kohor dhe monitoroni 
punën e nxënësve gjatë procesit. 

Dhënia e strukturës së përmbajtjes

Kufi zoni përmbajtjen e projektit kërkimor duke vendosur një periudhë kohore 
të caktuar ose temë që nxënësit të përqëndrohen në të, duke përdorur kurrikulën e 
klasës suaj si një udhëzues.

  
Vlerësimi

Përdorni rubrikën e vlerësimit  për t’iu dhënë nxënësve reagimet rreth projektit të 
tyre. Mund të dëshironi që nxënësit të vlerësojnë punën e njëri-tjetrit duke përdorur 
këtë fl etë vlerësimi.

Mësimi 12 | Veprimtaria 12.4. 
KRIJONI NJË FAQE INTERNETI HISTORIKE
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P: Çfarë është struktura e një faqeje historike?
P: Struktura e një faqeje historike është një mënyrë vizuale e lidhjes së 

llojeve të ndryshme të informacionit për një fi gurë historike apo ngjarje.

Udhëzimet: Zgjidhni një ngjarje historike dhe shkruajeni atë në qendër të 
rrethit. Pastaj përdorni bibliotekën dhe internetin për të mbledhur lloje të ndryshme 
informacioni. Zgjidhni pesë informacione të ndryshme që do të ndihmojnë njerëzit 
që të mësojnë informacione interesante rreth aspekteve të ndryshme të ngjarjes 
historike. Përdorni imazhet dhe dokumentet duke përfshirë të paktën një burim 
parësor dhe një burim dytësor. Vendosni informacionin sipas rradhës në mënyrë që 
informacioni bazë të vendoset i pari. 

Mësimi 12 |  Fletë Pune 12.2
KRIJONI STRUKTURËN E NJË FAQEJE HISTORIKE

1

Tema ime

2

3

4

5

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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DETYRA: Punoni në grup për të krijuar strukturën e një faqeje historike për një 
temë historie të zgjedhjes suaj. Paraqitni strukturën e faqes suaj duke krijuar një 
tabelë prezantuese ose një faqe interneti.

PËRDORNI LISTËN PËR TË PLOTËSUAR KËTË AKTIVITET:

Zgjidhni një subjekt për të zbuluar në projektin tuaj:
o Paraqitni idetë për një listë të temave të mundshme të lidhura me historinë 

amerikane duke biseduar me mësuesin tuaj, anëtarët e familjes, duke 
shfrytëzuar librat në bibliotekë, ose duke bërë kërkime në internet. Shikoni 
për trajtesat e mundshme të  temës. Duhet të jesh krijues!

o Ngushtoni temën tuaj për një subjekt, çështje ose ngjarje specifi ke.

Bëni kërkime për temën tuaj duke përdorur lloje të ndryshme mediatike dhe 
mesazhe të ndryshme:

o Kërkoni burimet lokale, si shoqëri historike, varrezat dhe libraritë për të 
mësuar rreth ndikimit të ngjarjeve historike në komunitetin tuaj.

o Zgjidhni pesë ndalesa kërkimesh për faqen tuaj të internetit. Sigurohuni që 
të përfshini llojet e ndryshme të mesazheve. Duhet që të përdorni fotografi të, 
vizatimet, ilustrimet, muzikën, poezinë, letrat dhe hartat. Përdorni faqe 
interneti, libra, revista, artikuj gazete dhe intervista me njerëz me dije të 
veçantë.

Zgjidhni një format mediatik për projektin tuaj dhe krijojeni atë.
o Vendosni nëse doni të bëni një tabelë prezantimi ose një faqe interneti.
o Radhitni ndalesat e kërkimit, kështu që ato kanë kuptim tek lexuesi ose 

shikuesi që do të vizitojë këto ndalesa me radhë.
o Shkruani tituj që tërheqin vëmendjen për pesë ndalesat në strukturën e faqes 

suaj. Shkruaj një përmbledhje të informacionit që do të gjendet në atë faqe. 
Shkruani burimet e përdorura për secilën nga pesë ndalesat.

o Zgjidhni ose krijoni një imazh që përshtatet me secilën nga pesë ndalesat.
o Vendosni të gjithë elementët së bashku në formatin që keni zgjedhur.

Mësimi 12 |  Fletë Pune 12.3
KRIJONI STRUKTURËN E NJË FAQEJE HISTORIKE

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Tema është interesante dhe e përshtatshme dhe një shumëllojshmëri burimesh 
janë zgjedhur.

1 Tema është e përqëndruar, e ngushtë, interesante dhe një shumëllojshmëri 
burimesh janë zgjedhur. Të paktën tre lloje të ndryshme të medias janë 
përdorur.

2 Tema është e përqëndruar, e ngushtë, interesante por një shumëllojshmëri 
burimesh nuk janë zgjedhur. Të paktën tre lloje të ndryshme të medias janë 
përdorur.

3 Tema është tepër e zakonshme, e gjerë dhe e përgjithshme. Burimet nuk 
janë aq të ndryshme sa duhet të jenë. Të paktën tre lloje të ndryshme të 
medias janë përdorur.

4 Tema është tepër e zakonshme, e gjerë dhe e përgjithshme. Burimet nuk 
janë aq të ndryshme sa duhet të jenë. Tre lloje të ndryshme të medias janë 
përdorur.

Informacioni i mbledhur është koherent dhe i plotë.
1 Përmbledhjet e shkruara janë informative dhe të qarta. Titujt të tërheqin 

vëmendjen dhe burimet janë identifi kuar në mënyrë të qartë.
2 Përmbledhjet e shkruara nuk janë në mënyrë të vazhdueshme informative 

dhe të qarta. Titujt të tërheqin vëmendjen dhe burimet janë identifi kuar në 
mënyrë të qartë.

3 Përmbledhjet e shkruara nuk janë informative dhe të qarta. Titujt nuk të 
tërheqin vëmendjen dhe burimet janë identifi kuar në mënyrë të qartë.

4 Përmbledhjet e shkurtra janë vështirë për t’u kuptuar. Titujt janë të 
paqartë dhe nuk të tërheqin vëmendjen dhe disa prej burimeve janë të 
paidentifi kueshme.

Komentet:       Klasa:

Fletë kontrolli për nxënësin:
STRUKTURA E NJË FAQEJE HISTORIKE

Emri i Nxënësit 

_________________________________________________________
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Nxënësit ekzaminojnë mënyrën se si personazhet e famshëm janë paraqitur 
vizualisht. Ata refl ektojnë mbi llojet e kuptimeve që komunikohen nëpërmjet 
shprehjeve të fytyrës, fl okëve, trupit, veshjeve, bizhuterive dhe qëndrimit të trupit. 

Fillimi

Për të plotësuar këtë aktivitet në klasë, kërkoni nga nxënësit që të sjellin 
kopje të revistave të tyre të preferuara, përfshirë botime si revistat “People”, dhe 
“Entertainment Weekly”. Përndryshe mund ta jepni këtë aktivitet si detyrë shtëpie. 
Kjo sepse nxënësit mund të kenë më shumë mundësi për të gjetur imazhe të 
personazheve të famshëm në shtëpi sesa në shkollë. 

Filloni duke u thënë nxënësve të shpjegojnë ndryshimin ndërmjet famës dhe 
admirimit. Ato në të vërtetë janë dy teknika të ndryshme formimi. 

Një agjent reklamash për të krijuar famën për një artist, aktor ose atlet krijon 
një imazh publik që do të kërkojë  një audiencë të caktuar. Pamja e veçantë që 
ndërtohet për personazhin e famshëm e nxit atë të përfshihet në sjellje specifi ke që 
do ta ndihmojnë për të krijuar dhe mbajtur imazhin e duhur. 

Admirimi nga ana tjetër është krijuar nga vetë audienca. Kjo ndodh kur 
admiruesit interpretojnë dhe përvetësojnë sjelljet dhe karakteristikat e personazheve 
të famshëm. Kjo mund të kufi zohet duke blerë muzikën ose duke parë fi lmat e këtyre 
personazheve të famshëm. Kjo gjithashtu mund të përfshijë imitimin e sjelljes apo 
stileve të veshjes, duke veshur bluza, vizituar faqet e internetit të fansave të tyre dhe 

M Ë S I M I  1 3 
KULTURA E PERSONAZHEVE 

TË FAMSHËM

Mësimi 13 | Veprimtaria 13.1. 
IMAZHET DHE KUPTIMI

 

Zbuloni mënyrën se 
si njerëzit e famshëm 
të medias formësojnë 
pritshmëritë tona për 
veten dhe botën që na 
rrethon.    
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forumet, ose duke blerë produktet që përdorin personazhet e famshëm. Argumenti 
që duhet të theksojmë është që fama nuk mund të ekzistojë pa admiruesit. 

Pastaj kërkoni nga nxënësit që të identifi kojnë personazhet e famshëm që nuk 
janë të lidhur me industrinë zbavitëse, si politikanët, profesorët, ose njerëzit e 
zakonshëm të cilët në një mënyrë e gjejnë veten në qendër të vëmendjes. Cilët janë 
këta njerëz? Në çfarë mënyre ndryshojnë grupet e fansave për këta personazhe të 
famshëm në qendër të vëmendjes, nëse ka ndryshime? Diagrama e kësaj veprimtarie 
do të ndihmojë nxënësit për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje. 

Rishikimi i detyrës

Shpërndani kopjet e veprimtarisë 13.1 dhe sigurohuni që nxënësit të kuptojnë 
konceptet në anën e majtë të listës. Një mënyrë për ta bërë këtë është që të kërkoni 
nga nxënësit që të japin sinonime për secilin nga këto koncepte. 

o Suksesi               pasuri, pozitë
o Konsumimi    paraqitja e sendeve të shtrenjta
o Joshja fi zike    tërheqëse, seksi
o Dashuria, martesa, familja             i përgjegjshëm, i angazhuar
o Zakonisht    i thjeshtë, realist
o Jashtëzakonisht              përmbushje mahnitëse, i ndryshëm

Për secilën nga cilësitë e personazheve të famshëm në listë, kërkoni nga nxënësit 
që të zgjedhin një personazh të famshëm dhe një imazh fotografi k të tij. Zgjidhe 
imazhin nga printimi ose nga burime online dhe ngjite në faqe. Pastaj kontrolloni 
karakteristikat që imazhi pasqyron. 

Në kutinë e etiketuar “ndërtimi” kërkoni nga nxënësit që të shpjegojnë në mënyrë 
të shkurtër se si imazhi krijon sukses në komunikimin e karakteristikave. Këtu 
nxënësit duhet të analizojnë elementët përbërës në fotografi në që ndërton mesazhin. 
Kjo përfshin ndriçimin, kamerat anësore, zgjedhja e sfondit, veshjet dhe objektet 
vizuale, qëndrimin e trupit, si dhe shprehjet e fytyrës. 

Përdorimi bashkë i detyrës së përfunduar.

Mundet që të postoni fl etët e veprimtarisë së përfunduar nga nxënësit. Nxënësit 
do të shikojnë se si nxënësit e tjerë kanë analizuar karakteristikat e personazheve të 
famshëm që ata kanë zgjedhur. 
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Udhëzimet: Diagrami i mëposhtëm tregon jo vetëm se çfarë është fama, por 
edhe çfarë kuptimi ka ajo. Për secilën kategori zgjidhni një personazh të famshëm 
dhe imazhin fotografi k të tij. Zgjidhni fi gurën nga burime të printuara ose online 
dhe kaloni ato në këtë faqe. Pastaj kontrolloni karakteristikat që pasqyron imazhi. 
Në kutinë e etiketuar “ndërtimi”, shpjegoni shkurtimisht në çfarë mënyre imazhi 
krijon sukses në komunikimin e karakteristikave. 

IMAZHI, NJERIU I FAMSHËM, FOTOGRAFI, KARAKTERISTIKAT, NDËRTIMI

Muzikanti     o Suksesi
     o Konsumimi
     o Joshja fi zike
     o Dashuria, martesa, familja
     o Zakonisht
     o Jashtëzakonisht 
Aktori    o Suksesi
     o Konsumimi
     o Joshja fi zike
     o Dashuria, martesa, familja
     o Zakonisht
     o Jashtëzakonisht 
Atleti     o Suksesi
     o Konsumimi
     o Joshja fi zike
     o Dashuria, martesa, familja
     o Zakonisht
     o Jashtëzakonisht 
Politikani    o Suksesi
     o Konsumimi
     o Joshja fi zike
     o Dashuria, martesa, familja
     o Zakonisht 

Mësimi 13 | Veprimtaria 13.2. 
IMAZHET DHE KUPTIMI
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Muzikanti     o Suksesi
     o Konsumimi
     o Joshja fi zike
     o Dashuria, martesa, familja
     o Zakonisht
     o Jashtëzakonisht 
Aktori    o Suksesi
     o Konsumimi
     o Joshja fi zike
     o Dashuria, martesa, familja
     o Zakonisht
     o Jashtëzakonisht 
Atleti     o Suksesi
     o Konsumimi
     o Joshja fi zike
     o Dashuria, martesa, familja
     o Zakonisht
     o Jashtëzakonisht 
Politikani    o Suksesi
     o Konsumimi
     o Joshja fi zike
     o Dashuria, martesa, familja
     o Zakonisht 
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Ky aktivitet fton nxënësit që të shikojnë shokët e tyre si njerëz që kanë 
potenciale për t’u bërë personazhe të famshëm dhe për të punuar së bashku në 
mënyrë aktive në ndërtimin e identitetit të një personazhi të famshëm për një 
shok klase. Duke bërë këtë nxënësit kanë mundësinë të mendojnë për vlerat, 
prioritetet dhe potencialet e tyre.

Sfondi
Në këtë mësim kryerja e kësaj veprimtarie përgatit nxënësit  të krijojnë një 

artikull reviste prej dy faqesh për një personazh të famshëm. Mundet që të paraqitni 
këtë detyrë përpara bërjes së kësaj veprimtarie, në mënyrë që nxënësit të shikojnë 
se si janë ndërtuar aktivitetet për të plotësuar një projekt. Shënimet për këtë aktivitet 
mund t’i gjeni në fund të këtij seksioni. 

Fillimi
Pyetni nxënësit nëse ata kanë menduar ndonjëherë se si do të ishte sikur të ishin 

personazhe të famshëm. Pastaj paraqit veprimtarinë duke theksuar tek nxënësit që 
me pak imagjinatë dhe krijim, secili person në dhomë mund të bëhet i famshëm. 

Zgjedhja e partnerit
Në mënyrë të rastësishme zgjidhni partnerët ose lejoni nxënësit që të zgjedhin 

vetë partnerët për këtë aktivitet. Nga ky aktivitet nxënësit do të përfi tojnë më shumë 
kur e zgjedhin partnerin në mënyrë të rastësishme sesa duke u çiftëzuar me një shok 
i cili mund të jetë i familjarizuar me karakteristikat e personit. 

Përdorimi i pyetësorit të intervistës
Shpërndani kopjet e fl etës së veprimtarisë 13.2 për secilin nxënës. Duke përdorur 

krijimtarinë dhe imagjinatën e tyre, nxënësit të intervistojnë njëri-tjetrin sikur ata të 
ishin personazhe të famshëm dhe të plotësojnë tabelën. Kërkoni nga nxënësit që të 
krijojnë tre deri në pesë pyetje shtesë dhe të shkruajnë përgjigjet e këtyre pyetjeve 
në hapësirat boshe të dhëna. 

Përdorimi i përbashkët i rezultateve të intervistës
Kërkoni nga nxënësit që të ndajnë rezultatet me klasën. Kërkoni nga nxënësit 

të lexojnë përgjigjet me zë të lartë, në një stil interviste. (një nxënës lexon pyetjet, 
tjetri përgjigjet). Kjo mund të përdoret për të marrë reagime nga nxënësit e tjerë. 
Do të zbuloni që pyetja që prodhon përgjigjet më problematike është: “ Admiruesit 
tuaj vazhdojnë të bisedojnë për kohën kur ......”. Shpenzoni kohën e duhur për të 
diskutuar përgjigjet. 

Mësimi 13 | Veprimtaria 13.3. 
ANALIZIMI I FOTOVE
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Emri i personazhit të famshëm: _______________________________________

1. Përse jeni kaq i zënë tani?_______________________________________
 ____________________________________________________________

2. Cila është pamja juaj e fundit? ___________________________________
 ____________________________________________________________

3. Cilët janë emrat e personazheve të tjerë të famshëm që ju keni miqësi 
 dhe shpjegoni se çfarë ju pëlqen rreth tyre?
 Emri:_______________________________________________________
 Çfarë ju pëlqen:_______________________________________________
 Emri:_______________________________________________________
 Çfarë ju pëlqen:_______________________________________________
 Emri:_______________________________________________________
 Çfarë ju pëlqen:_______________________________________________

4. Admiruesit tuaj ju duan sepse ju jeni______________________________
 ______________________________, dhe __________________________

Çështjet për të diskutuar 

Pasi eksperienca ka përfunduar, duhet që të lejoni kohë për të bërë analizën e saj 
sepse nxënësit mund të kenë eksperienca të kundërta rreth procesit të shëndrrimit të 
një shoku në një personazh të famshëm. 

• Në çfarë mënyre personazhet e famshëm ndikojnë në mendimin tuaj rreth 
vetes si një personazh i famshëm? 

• Cilët lloje të mbiemrave keni zgjedhur për të shpjeguar se përse admiruesit 
ju duan? A janë këta mbiemra të ngjashëm apo të ndryshëm nga ata që shokët 
tuaj përdorin për t’ju përshkruar juve?

• A është sjellja mizore e personazheve të famshëm e nevojshme qëadmiruesit 
të vazhdojnë të fl asin për ta? Përse?

• Nëse dëshironi të krijoni një brez të ri të personazheve të famshëm me vlera 
që theksojnë përgjegjshmërinë, respektin, besnikërinë dhe dhembshurinë, 
çfarë lloj sjelljesh do të ishin të përshtatshme?

Mësimi 13 |  Fletë Pune 13.1
INTERVISTONI NJË PERSONAZH TË FAMSHËM

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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5. Qëkur jeni bërë i famshëm, cila është dhurata e re e fundit që 
 i keni blerë vetes?
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

6. Admiruesit tuaj vazhdojnë akoma të fl asin për kohën kur ju ____________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

7. Disa thonë që në të ardhmen ju keni potencialet për t’u bërë një hero. 
 Cilat lloj përvojash, qëndrimesh dhe sjelljesh do t’u transformonin nga 
 një personazh i famshëm në një hero?
 Përvojat e jetës:
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

Qëndrimet dhe sjelljet: _____________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

Udhëzimet: Shkruaj tre pyetje dhe përgjigje të tjera në hapësirën e mëposhtme.

8. ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

9. ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

10. ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
 ____________________________________________________________
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Ky aktivitet përfshin nxënësit në procesin e ndërtimit të një artikulli dy 
faqesh të revistës. Në përdorimin e elementëve të tekstit, fi gurave, dhe grafi këve, 
nxënësit do të shikojnë se si mund të shtojnë tërheqjen dhe lexueshmërinë e një 
mesazhi mediatik nëpërmjet një projektimi efektiv.

Konteksti

Në këtë mësim kryerja e kësaj veprimtarie përgatit nxënësit për krijimin e një 
artikulli dy faqesh reviste për një personazh të famshëm. Mundet që të paraqitni 
këtë detyrë përpara bërjes së kësaj veprimtarie në mënyrë që nxënësit të shikojnë se 
si janë ndërtuar aktivitetet për të plotësuar një projekt. Shënimet për këtë aktivitet 
mund t’i gjeni në fund të këtij seksioni. 

Fillimi

Shpërndani kopje nga fl eta e veprimtarisë 13.3. dhe kërkoni nga nxënësit 
ta lexojnë atë pa zë. Lexoni me zë të lartë “Udhëzimet”dhe ftoni nxënësit që të 
drejtojnë pyetje rreth veprimtarisë.

Pas leximit të fl etës së veprimtarisë mundet që ta modeloni se si duket një 
përmbledhje e shkurtër. Një përmbledhje e shkurtër është një plan i skicuar që 
tregon se si faqet në një revistë, gazetë ose libër do të duken pas publikimit.

Mbani në duar një revistë që pasqyron një ngjarje në dy faqe. Nxënësit shikojnë 
faqosjet e ndryshme të revistave gjatë gjithë kohës pa menduar shumë rreth faktit 
që dikush i ka modeluar secilën prej tyre. Mundet që të bisedoni rreth asaj se si 
ngjyra mund të përdoret për të tërhequr vëmendjen e lexuesit duke sjellë një artikull 
dyfaqësh nga revista “People”, ose burime të tjera.

Në qoftë se skiconi një ose dy përmbledhje të shkurtra në dërrasë të zezë, nxënësit 
do të krijojnë idenë se si të mendojnë rreth tekstit, grafi këve, dhe imazheve si forma 
për t’u përdorur në faqe. 

Monitorimi i punës së nxënësit

Sigurohuni që nxënësit të përdorin këto tre elementë:
• Teksti (tregimi ose artikulli që profi lizon partnerin tuaj)
• Arti (ilustrimet, fotografi të, të lidhura me tekstin ose partnerin). 
• Grafi kët (kryeartikujt, nëntituj, tekst i shkruar)

Mësimi 13 | Veprimtaria 13.4. 
MODEL PËRMBLEDHËS
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Mundeni që të kërkoni për shembull që të gjitha fotot të kenë tekstin e shkruar 
poshtë tyre, ose kërkesa të tjera që sigurojnë një produkt të përfunduar me cilësi të 
lartë. 

Vlerësimi

Mundet që të postoni të gjithë përmbledhjet e fl etës së veprimtarisë dhe të kërkoni 
nga nxënësit të votojnë për njërin nga çiftet që ata pëlqejnë më shumë. Kjo do t’ju 
sigurojë një reagim të mirë të nxënësve ndërsa ata përgatiten për të përfunduar 
renditjen në paraqitje.

Mësimi 13 |  Fletë Pune 13.2
MODELI PËRMBLEDHËS

Udhëzimet: Krijoni një përmbledhje të shkurtër të një artikulli dy faqesh të një 
personazhi të famshëm. Përdorni përmbledhjen e parë të shkurtër për të planifi kuar 
renditjen e shkrimit tuaj dhe elementët vizualë. Përdorni përmbledhjen e dytë të 
shkurtër për të rirregulluar elementët e njëjtë në mënyra të ndryshme. 

Çfarë është skicimi i një përmbledhje të shkurtër. Një përmbledhje e shkurtër 
është një skicë se si një faqe ose faqet e një reviste, gazete, ose libri do të duken 
pas publikimit. Përmbledhjet e shkurtra lejojnë modeluesin e publikimit që të 
modelojnë çdo faqe, veçanërisht ku të vendosin tekstin, dhe ku të vendosin fi gurat 
dhe grafi kët. Shpesh modeluesi do të ndryshojë renditjen në hapin e përmbledhjes 
për shumë herë, duke ndërruar elementët e zmadhimit të fotografi së ose ndryshimin 
e kryeartikullit derisa që të dy, modeluesi dhe botuesi, të jenë të kënaqur me pamjen 
e përgjithshme. 

Përmbledhjet e shkurtra shpesh fi llojnë si vizatime të thjeshta por gradualisht 
bëhen më të detajuara dhe më të sakta ndërsa modeluesi i nxjerr të gjithë elementët 
së bashku. Përmbledhjet e shkurtra janë pjesë e një procesi të ndërtimit të medias. 
Megjithëse lexuesi kurrë nuk do të shikojë këto versione të hershme të revistave, 
gazetave apo librave të botuar, përmbledhjet e shkurtra kontribuojnë jashtëzakonisht 
shumë në procesin e projektimit të tyre.

Emri _________________  Klasa _________________ Data_________________
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Çdo skicë e një përmbledhje të shkurtër ka elementët e mëposhtëm:

o Teksti (tregimi ose artikulli që profi lizon partnerin tuaj)
o Arti (ilustrimet, fotografi të, të lidhura me tekstin ose partnerin). 
o Grafi kët (kryeartikujt, nëntituj, tekst i shkruar)

Versioni 1
 
  

Versioni 2
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