
 
 

Mbështetja e Komisionit Evropian për hartimin e këtij publikimi nuk përbën pranim të lëndës së publikimit, e cila 
pasqyron vetëm pikëpamjet e autorëve. Komisioni nuk mban përgjegjësi për asnjë lloj mënyre në të cilën mund të 
përdoret informacioni që gjendjet në publikim. 
 

1 
 

 

SI I PËRDOR DHE KEQPËRDOR SHOQËRIA 
KAFSHËT 

SKENARI I NXËNIES ME 3 R-të 

Autor/ë 

Ismail Ali Gago & Jonathan González Viñas 

Përmbledhje 

Në këtë skenar nxënieje, nxënësit do të vetëdijesohen për mënyrat e ndryshme në të cilat 

kafshët “përdoren dhe keqpërdoren” në shoqëritë tona. Shembujt përfshijnë përdorimin e 

kafshëve për ushqim dhe veshmbathje, për tradita fetare dhe kulturore, në industrinë e 

zbavitjes, në terapinë me kafshë etj. Ku kurs ka për qëllim që nxënësit të pasurojnë njohuritë 

e tyre dhe të ushtrojë aftësi të ndryshme nxënieje. 

Elementet kyçe 

Elementet kyçe Sugjerimet 

Lënda Biologji, matematikë, kulturë shkencore, etikë, shkencë mjedisi  

Tema Mirëqenia e kafshëve: kafshët në shoqëri  

Mosha e nxënësve 15-17 vjeç 

Kohëzgjatja e 
përgatitjes 

Është përllogaritur që përgatitja e mësuesve nga ana e hartuesve të 
“Skenarit të nxënies” të zgjasë 2 javë.. 

Kohëzgjatja e 
mësimdhënies 

Është përllogaritur se koha për përdorimin e këtij “Skenari nxënieje” 
në klasë është pesë seanca me nga 55 minuta secila. Ky “Skenar 
nxënieje” mund të zbatohet duke përdorur metodën e nxënies me 
bazë në projekt.  

Materiali i 
mësimdhënies në 
internet 

• “Google Documents” (https://www.google.com/docs/about/) 

• Klasat virtuale  

• Platforma “Moodle” (https://moodle.org/) 

• Retë kompjuterike (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Fletëllogaritëset 

• Softuer përpunimi fjalësh 

• Vegla autorizimi (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Mjete prezantimi 

Materiale 
mësimdhënieje 
jashtë internetit 

Laptopë, celularë, tableta, projektorë 

Burimet e 
përdorura 

Një prej qëllimeve kryesore të këtij mësimi është që nxënësit të 
njihen me metodat e anketimit. Për këtë arsye, përdorimi i mjeteve 
në internet dhe i formularëve u mundëson mësuesve të realizojnë 

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
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Elementet kyçe Sugjerimet 

një anketë në lidhje me përdorimin e kafshëve. Shembuj të këtyre 
veglave, ndër të tjera, janë: 

• Platforma “Google Forms”: 
https://www.google.com/forms/about/  

• Platforma “EU Survey”: 
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

• Platforma “Survey Monkey”: 
https://www.surveymonkey.com/  

Për ta realizuar këtë anketë, mësuesit mund të përdorin pyetjet që 
gjenden në shtojcën 1 

Burime të tjera: 

Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Sjellja konsumatore në BE lidhur me peshkimin dhe 
akuakulturën 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (dokument në format “pdf” në 
internet) 

Siguria ushqimore në BE 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(dokument në format “pdf” në internet) 

Qëndrimet e nxënësve ndaj mirëqenies dhe të drejtave të 
kafshëve në Evropë dhe Azi 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Qëndrimet e qytetarëve të BE-së ndaj mirëqenies së kafshëve 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Qëndrimet e evropianëve ndaj mirëqenies së kafshëve 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

Raporti i vitit 2015 për kafshët shtëpiake 

http://petreport.petsathome.com/  

Gjuetia e qëndrueshme dhe natyra 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Rubrika për vlerën krijuese  (ju lutem, shihni linkun për në “Google 
Drive”) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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Licencat 

© Bashkimi Evropian, 2020 

 Atribuimi CC BY 4.0 

Politika e Komisionit “Për ripërdorimin” zbatohet me anë të vendimit 2011/833/BE të 

Komisionit, të datës 12 dhjetor 2011, “Për ripërdorimin e dokumenteve të Komisionit”  (OJ L 

330, 14.12.2011, fq. 39 – https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Përveç nëse shënohet ndryshe, ripërdorimi i këtij dokumenti autorizohet në përputhje me 

licencën “Për atribuimin 4.0 ndërkombëtar” të organizatës “Creative Commons” (CC BY 4.0) 

licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Kjo do të thotë që lejohet ripërdorimi, 

me kusht që të bëhet citimi i duhur dhe të shënohen të gjitha ndryshimet që i bëhen lëndës. 

Për çdo përdorim ose riprodhim të elementeve që nuk janë pronë e BE-së, mund të kërkoni 

leje drejtpërdrejt nga mbajtësit e të drejtave përkatëse. 

Qëllimi i mësimit 

• Të identifikohen mënyrat e zakonshme të përdorimit të kafshëve në shoqërinë tonë. 

• Të mblidhen mendimet e ndryshme të nxënësve. 

• Të zhvillohet mendimi kritik në lidhje me këtë temë. 

Prirjet 

• Nxënia me bazë në projekte 

• Nxënia bashkëpunuese 

• Klasa e përmbysur 

• Nxënia e lëndëve STEM 

• Edukimi jashtë klase 

• Nxënia mobile 

• Nxënia në platforma me burim të hapur kodi (“open source”) 

• BYOD 

• Nxënia në rrjetet sociale 

• Materialet e nxënies 

• Nxënia nëpërmjet shokëve e shoqeve të klasës 

Aftësitë e shekullit të 21-të 

• Krijimtaria dhe inovacioni 

• Mendimi kritik dhe zgjidhja e problemeve 

• Komunikimi 

• Bashkëpunimi 

• Edukimi për TIK-un (teknologjia e informacionit dhe komunikimit) 

• Aftësitë sociale dhe ndërkulturore 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Plani mësimor 

Emri i 
veprimtarisë 

Procedura Kohëzgjatja 

Anketa Mësuesit prezantojnë dhe shpjegojnë qëllimin e anketës. 

Ata mund të zgjedhin të përdorin pyetjet që jepen në 
shtojcën 1 dhe të hartojnë një anketë duke përdorur 
platformën “EU Survey”, “Google Forms”, ose ndonjë mjet 
tjetër, ose ta printojnë dhe shpërndajnë atë. 

Mësuesit mund të kopjojnë pyetjet që gjenden në këtë 
formular (ato gjenden edhe në shtojcën 1): 
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANR
cS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

55’ 

Rezultatet 
dhe grupimi 

Pas realizimit të anketimit, mësuesit prezantojnë rezultatet 
dhe shpjegojnë rolet dhe grupimin e ndryshëm të 
nxënësve në fushat kryesore të ndryshme në veprimtaritë 
që do të pasojnë. Temat që do të diskutohen janë 
përdorimi i kafshëve si kafshë shtëpiake, në industrinë e 
zbavitjes, për ushqim, përdorimi i kafshëve në procesin e 
gjetjes së zgjidhjeve mjedisore dhe përdorimi i kafshëve 
në kuadër të traditave fetare dhe kulturore (15´). 

Nxënësit do të ndahen në grupe me nga katër ose pesë 
veta (në varësi të numrit të përgjithshëm të nxënësve) dhe 
secili prej tyre do të ketë një rol të veçantë. 

Rolet e ndryshme janë: 

• Mbajtja e një ditari nxënieje: nxënësi i caktuar me 
këtë detyrë është përgjegjës për mbajtjen e 
shënimeve, marrjen e fotove ose bërjen e videove dhe 
regjistrimin e veprimtarisë (në “Google Docs”, në 
program teksti ose në bllogje). Nxënësi do të jetë edhe 
përfaqësuesi i grupit. Në pesë ose dhjetë minutat e 
fundit të mësimit, nxënësi duhet t’u bëjë shokëve e 
shoqeve të tij të klasës këto pyetje:  

o Çfarë bëtë? 

o Çfarë veglash përdorët? 

o Në çfarë problemesh hasët? 

o Sa kohë harxhuat? 

• Prezantuesi: nxënësi i ngarkuar me këtë rol është 
përgjegjës për prezantimin përfundimtar të grupit. 
Duhet të kontribuojnë të gjithë nxënësit në grup. 
Prezantuesi do të mbledhë të gjitha materialet dhe do 
të përgatisë prezantimin përfundimtar të grupit. 

• Hetuesi: nxënësi i caktuar me këtë detyrë është 
përgjegjës për burimet e informacioneve, licencat dhe 
të drejtat e autorit. 

• Harta e vendndodhjeve: nxënësi i ngarkuar me këtë 
detyrë do të përdorë një hartë (qoftë digjitale ose 
jodigjitale, me kusht që të ketë mundësi të përdorë 
etiketa ose opsionin për të piketuar një vendndodhje të 
caktuar) dhe do të vërë në hartë pikat ku u gjet 

110’ 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Emri i 
veprimtarisë 

Procedura Kohëzgjatja 

informacioni, duke e lidhur hartën, nëpërmjet linqeve, 
me burimet që janë përdorur gjatë mësimit. Nxënësit 
vendosin se çfarë roli do të ketë secili prej tyre dhe 
pastaj ata do të shpërndajnë punimin e hulumtimit 
(10´). 

Kur të mbarojnë, nxënësit do të fillojnë me hetimin (85´). 

Puna në 
grup 

 

Pasi nxënësit të mbarojnë hetimin rreth temës që u është 
caktuar, përgatitjen e ditarit të nxënies (15´)  dhe 
diskutimin rreth tij (15´), ata duhet të përqendrohen te 
përgatitja e prezantimit dhe e hartës që do të 
bashkëndahet me grupin kryesor (25´). 

55’ 

Grupi 
kryesor 

Grupet e ndryshme bëjnë prezantime dhe paraqesin 
përfundimet e tyre para grupeve të tjera. 

Më pas, në grupin kryesor, zhvillohet një debat në lidhje 
me tema të ndryshme. Nxënësit nxjerrin përfundimet që do 
të publikohen (20´). 

Nxënësit dhe nxënëset e ndryshme që janë ngarkuar me 
detyra dhe përgjegjësi të ndryshme grupohen bashkë për 
të hartuar një ditar të përbashkët nxënieje, një prezantim 
të përbashkët dhe një hartë vendndodhjeje të përbashkët 
dhe për të siguruar citimin e saktë të burimeve dhe 
respektimin e të drejtave të autorit (10´). 

Nxënësit do ta bëjnë përsëri anketën dhe do të krahasojnë 
rezultatet e reja me rezultatet e anketës së parë (10´). 

55’ 

Vlerësimi 

Këtu po paraqesim një udhëzues që mësuesit mund ta përdorin si ilustrim për të vlerësuar 

nxënësit e tyre: 

Cilësia e 
informacionit 

Pa përgjigje 
(0 pikë) 

Informacionet 
kanë të bëjnë 
pak ose nuk 
kanë të bëjë fare 
me pyetjet 
(1 pikë) 

Informacionet 
përputhen me 
pyetjet kryesore, 
por atyre u 
mungojnë 
hollësitë dhe/ose 
shembujt  
(2 pikë) 

Informacionet 
përputhen me 
pyetjet 
kryesore dhe 
kanë 1-2 ide 
dytësore 
dhe/ose 
shembuj 
(4 pikë) 

Informacionet 
përputhen 
qartë me 
temën 
kryesore dhe 
japin disa ide 
dytësore 
dhe/ose 
shembuj  
(6 pikë) 

Sasia e 
informacionit 

Pa përgjigje 
(0 pikë) 

Një ose më 
shumë tema nuk 
janë mbuluar 
(1 pikë) 

Janë mbuluar të 
gjitha temat dhe 
shumica e 
pyetjeve kanë 
marrë përgjigje 
me 1 fjali 
(2 pikë) 

Janë mbuluar 
të gjitha temat 
dhe shumica 
e pyetjeve 
kanë marrë 
përgjigje me 
të paktën 2 
fjali 
(4 pikë) 

Janë mbuluar 
të gjitha temat 
dhe të gjitha 
pyetjet kanë 
marrë 
përgjigje me 
të paktën 2 
fjali 
(6 pikë) 

Redaktimi Pa përgjigje 
(0 pikë) 

Ka shumë 
gabime 
gramatikore, 
drejtshkrimore 
ose në 

Ka disa gabime 
gramatikore, 
drejtshkrimore 
ose në 
përdorimin e 

Nuk ka 
pothuaj asnjë 
gabim 
gramatikor, 
drejtshkrimor 

Nuk ka 
gabime 
gramatikore, 
drejtshkrimore 
ose në 
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përdorimin e 
shenjave të 
pikësimit 
(1 pikë) 

shenjave të 
pikësimit 
(2 pikë) 

ose në 
përdorimin e 
shenjave të 
pikësimit 
(3 pikë) 

përdorimin e 
shenjave të 
pikësimit 
(4 pikë) 

Gjuha Përzierje 
(0 pikë) 

Gjuhë amtare 
(2 pikë) 

Anglisht 
(4 pikë) 

  
 

Komentet e nxënësve dhe mësuesve pas zbatimit të “Skenarit të nxënies” gjatë fazës-
pilot të projektit 

Komentet e nxënësve 

• Ky “Skenar nxënieje” ishte më sfidues për nxënësit nën 14 vjeç dhe më pak sfidues 

për nxënësit e ciklit të lartë dhe të shkollës së mesme, por gjithsesi sfidues.  

• Është mirë që nxënësit të njihen me arsyen e realizimit të anketës në klasë. Më pas, 

kaloni në krijimin e anketës. 

Vërejtjet e mësuesit 

• Duke marrë parasysh shumëllojshmërinë e temave të diskutimit dhe të aktiviteteve në 

“Skenarin e nxënies”, por edhe mundësinë e zbatimit të skenarit duke përdorur 

metodën e nxënies me bazë në projekte, mësuesit mund të zgjedhin ose të kalojnë 

disa orë gjatë disa ditëve rresht brenda një jave, ose të caktojnë një periudhë kohore 

për secilën veprimtari gjatë gjithë semestrit. Për shembull, seanca e parë mund t’i 

kushtohet anketës dhe përdorimeve të saj dhe veglave të ndryshme të testimit. Më 

pas, mësuesit mund t’i njohin nxënësit me tema të ndryshme (kafshët në shoqëri, 

kulturë dhe industrinë e zbavitjes) dhe të improvizojnë duke e përshtatur lëndën dhe 

veprimtaritë (për shembull, duke u përqendruar tek etika dhe pastaj duke u caktuar 

nxënësve ndonjë veprimtari që ka të bëjë me etikën e gjuetisë dhe me ndonjë 

rregullore ligjore të kohëve të fundit). 

• Ju lutem, mbani parasysh që materialet e “Skenarit të nxënies” mund të jenë të 

ngjeshura ose të vështira. Mësuesit këshillohen fuqishëm që t’i përshtatin këto 

materiale sipas moshës dhe njohurive të mëparshme që kanë nxënësit e tyre. 

• Krahas kësaj, jeni të lutur të mbani parasysh që temat e këtij “Skenari nxënieje” mund 

të krijojnë në klasë debate interesante, por të ndezura. Për secilën veprimtari, duke 

përfshirë këtu edhe debatin, caktoni një periudhë specifike kohore me qëllim që 

veprimtaria të zbatohet pa mangësi dhe në mënyrë kuptimplotë.  

• Ky “Skenar nxënieje” mund të zbatohet në një mënyrë ndërdisiplinore, në kuadër të 

lëndëve të tilla si biologjia, anatomia, etika, filozofia dhe shkenca e mjedisit. 

• U këshillojmë mësuesve që të përgatisin pyetje për të gjitha temat e diskutuara 

(materialet gjenden në shtojcën 2). 

• Mësuesit mund të jenë proaktivë në gjetjen dhe vënien në përdorim të më shumë 

burimeve në lidhje me temën (p.sh. deklaratën e UNESCO-s “Për të drejtat e 

kafshëve”: http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Rreth projekti të 3 R-ve 

Ky “Skenar nxënieje” është hartuar në kuadër të projektit të 3 R-ve, nëpërmjet të cilit po 

hartojmë veprimtari nxënieje për ciklin e lartë, me qëllim që të prezantojmë parimet e 3 R-ve: 

zëvendësimi (nga anglishtja: “replacement”), reduktimi dhe rafinimi i përdorimit të kafshëve 

në shkencë. Nxënësit do të zhvillojnë shprehitë e mendimit kritik dhe edukimin shkencor duke 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
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eksploruar tema si etika në shkencë, mënyra se si po e mbron Bashkimi Evropian mirëqenien 

e kafshëve që përdoren në laboratorë dhe se çfarë veglash jo-kafshë, me teknologji të lartë, 

janë në dispozicion si alternativa. Mësuesit mund t’i gjejnë veprimtaritë e nxënies në një “Kurs 

masiv të hapur në internet (MOOC), të organizuar nga akademia “European Schoolnet” 

[shqipto: jurëpiën skullnet]. 

Projekti i 3 R-ve është financuar nga Qendra Kërkimore e Bashkuar e Komisionit Evropian në 

kuadër të një projekti-pilot të Parlamentit Evropian. Ky dokument është përgatitur nga rrjeti 

“European Schoolnet” (i cili përbëhet nga 34 Ministri Evropiane të Arsimit dhe ka për qëllim të 

promovojë inovacionin në mësimdhënie dhe nxënie), në bashkëpunim me ECORYS-in 

(kompani ndërkombëtare që ofron shërbime kërkimore, konsulence dhe menaxhimi) dhe 

qendrën “SYRCLE” (Systematic Review Center for Laboratory Animal Experimentation—

Qendra e Shqyrtimit Sistematik për Eksperimentimin me Kafshë Laboratori)  

 

 

 

 

  

https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Shtojca 1  

Anketë për tema të ndryshme në lidhje me përdorimin dhe keqpërdorimin e kafshëve në 
shoqëri. Ju mund t’i përshtatni pyetjet dhe alternativat në varësi të mënyrës se si e organizoni 
anketën.  

 

Të dhëna të përgjithshme 

*Të lutem, shkruaj këtu emrin dhe mbiemrin. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Të lutem, shkruaj këtu moshën tënde 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Shkolla (nëse është e nevojshme) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Niveli i shkollës sate (nëse është e nevojshme, ky mund të zëvendësohet me klasën 

(në cilën klasë je)) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tjetër (specifiko) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….………………………………………………………………………………...…………...

……………………………………................................................................................................. 

 

Për kafshët shtëpiake 

*A ke ndonjë kafshë shtëpiake? 

  Po 

  Jo 

 

Çfarë kafshësh shtëpiake ke? 

  Qen 

  Mace 

  Zogj 

  Kuaj 
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  Kafshë të vogla 

  Peshq 

  Tjetër 

 

Shkruaj këtu nëse ke ndonjë lloj tjetër kafshe shtëpiake 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Sipas mendimit tënd, a po i humanizojmë ne kafshët shtëpiake? 

   Po 

   Jo 

 

* A mendon se njerëzit që mbajnë kafshë shtëpiake e rrisin rrezikun e transmetimit të 

sëmundjeve infektive? 

 Po 

 Jo 

 Nuk e di 

 

* Si mund të ta përmirësojnë sjelljen kafshët shtëpiake? 

 Më bëjnë më të përgjegjshëm ose të përgjegjshme  

 Më ndihmojnë të përmirësoj notat në shkollë 

 Më rrisin nivelin e inteligjencës emocionale  

 Më përmirësojnë shprehitë sociale 

 Më përmirësojnë shprehitë sportive  

 Nuk më përmirësojnë asgjë  

 Nuk e di 

 

*A dini ndonjë projekt në kuadër të të cilit përdoren kafshë për të ndihmuar personat 

me aftësi të kufizuara? 

 Po 

 Jo 

 Nuk e di me siguri 
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Nëse u përgjigje me “po”, shtjelloje këtu përgjigjen 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kafshët dhe industria e zbavitjes 

*A je dakord që kafshët të përdoren për zbavitje? 

 Po 

 Jo 

 Nuk e di me siguri 

 

*Sipas mendimit tënd, a vuajnë kafshët që përdoren për zbavitje? 

 Po 

 Jo 

 Nuk e di me siguri 

 

*Po mënyra se si përdoren tani për tani kopshtet zoologjike, a është mënyrë e mirë për 

të mbrojtur ose studiuar kafshët? 

 Po 

 Jo 

 Tjetër 

 

Shkruaj këtu çdo përgjigje tjetër 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*A është gjuetia sport? 

 Po 

 Jo 
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*A është gjuetia e domosdoshme? 

 Po 

 Jo 

 

Nëse u përgjigje me “po”, shpjego pse 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*A mendon se vuajnë kafshët që përdoren në cirk? 

 Po, gjithmonë 

 Po, por vetëm kafshët e egra si luanët ose elefantët 

 Jo, por ndonjëherë ato nuk jetojnë në kushte të mira 

 Jo 

 

*A mendon se kopshtet zoologjike ose akuariumet janë të domosdoshme apo ndoshta 

ato mund të zëvendësohen me teknologji virtuale? 

 Po, teknologjitë virtuale nuk janë të njëjta 

 Po, por vetëm për të mbrojtur speciet e egra që janë tepër të rrezikuara ose për të 

shpëtuar kafshët nga gjuetia pa leje 

 Jo, me teknologjinë që kemi sot, ato nuk janë të domosdoshme 

 

*A dini ndonjë traditë ku përdoren kafshë për festime popullore ose kremtime lokale? 

 Po 

 Jo 

 

Nëse u përgjigje me "po”, shtjelloje këtu përgjigjen. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*A mendon se disa specie kafshësh mbijetojnë për shkak se përdoren në veprimtari 

njerëzore? 

 Po 

 Jo 

 

Kafshët dhe mjedisi 

*A mund ta ndryshojnë kafshët mjedisin tonë? 

 Po 

 Jo 

 

*A është e mundur që përdorimi i tepërt i kafshëve për blegtori kontribuon në 

ndryshimin klimatik? 

 Po 

 Jo 

 Nuk e di 

 

*Shkruaj këtu pse 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*A di ndonjë burim aktual energjie që vjen nga kafshët? 

 Po 

 Jo 

 

Kafshët dhe fetë 

*A dini ndonjë traditë fetare që ka të bëjë me kafshë? 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 

 

Nëse u përgjigje me "po”, shtjelloje këtu përgjigjen. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Kafshët për ushqim 

*A është e domosdoshme të hamë kafshë? 

 Po 

 Jo 

 

*Po njerëzit, a po i mbipërdorin ata kafshët për ushqim? 

 Po 

 Jo 

 Nuk e di 

 

*A po përdorin njerëzit në blegtori më shumë kafshë nga sa na duhen? 

 Po 

 Jo 

 Nuk e di me siguri 

 

Faleminderit për bashkëpunimin! 
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Përkthimi i këtij materiali u krye nga programi “Scientix” [shqipto: sajëntiks], me financimin e 

“Programit H2020 për kërkim shkencor dhe inovacion” të Bashkimit Evropian—projekti 

“Scientix 4” (marrëveshja nr. 101000063 për grante), nën koordinimin e rrjetit “European 

Schoolnet” (EUN). Përmbajtja e këtij dokumenti është përgjegjësi vetëm e organizuesit dhe 

nuk përfaqëson mendimin e Komisionit Evropian (KE), i cili nuk mban përgjegjësi për asnjë 

mënyrë në të cilën mund të përdoret informacioni që gjendet në dokument. 

 


