
• Lenda : Edukim Fizik , Sporte dhe Shendet                                           Punoi: Mikel Cenaj 

Klasa: XII-A,B 

Tema mësimore: PROJEKT (Rreziqet qe kane lendet, drogave ne organizmin tone). 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas temës mësimore:  

 
Nxnesi/ja : 
- Përdor teknologjinë për të kërkuar informacion dhe për të kryer studime me tematikë nga 

fusha/lënda “Edukim fizik, sporte dhe shëndet”;. 
- Punon në grup.  
-  Identifikon shenjat e gjendjes së varësisë nga drogat, si dhe pasojat në organizmin e njeriut 

 
Fjalet kyce : projekt, drogat, parandalimi i varesise nga drogat. 
 

Organizimi i orës së mësimit 

 

Drogat dhe klasifikimet e tyre 

Fillimisht duhet të përkufizojmë se çfarë kuptojmë me drogë. OBSHja, cilëson si drogë çfarëdo 

substancë që duke u futur në një organizëm 

të gjallë modifikon një ose më shumë funksione të tij. Ndërsa me drogë abuzive kuptojmë çfarëdo 

substancë, e marrë në cilëndo formë të 

mundshme turbullon humorin, nivelin e perceptimit dhe funksionin cerebral. Sipas këtij përkufizimi 

merren parasysh drogat e ligjshme, si 

duhani apo alkooli, si dhe ato të paligjshmet: hashishi, heroina, kokaina,drogat sintetike, et 

 

Droga është një substancë që sjell ndryshime fizike dhepsikologjike.  

Droga mund të jetë e ngurtë (krak),e lëngshme (alkooli),ose e gaztë (inhalante). 

Pavarësisht nga drogat e përdorura të gjitha janë të dëmshme dhe kanë efekte tek përdoruesit e më 

tej. Përdorimi i drogës ndikon tek shëndeti, 

puna, jeta personale, në familje dhe në rrethin shoqëror. 

 

Njerezit mund të përdorin drogat: 



Për të ndryshuar mënyrën sesi ndjehen sepse duan që të ndjehen më 

mirë ose thjesht ndryshe 

 Sepse besojnë në dobishmërinë e tyre 

 Për t’u çlodhur 

 Për t’u argëtuar 

 Për t’u bërë pjesë e shoqërisë 

 Për shkak të kureshtjes 

 Për të lehtësuar apo minimi 

 

Si klasifikohen drogat 

 Depresanët 

 Stimulantët 

 Haluçinogjenet 

 

Depresantët janë droga që ngadalësojnë funksionin e trupit duke përfshirë edhe mesazhet për dhe 

nga truri. Ato ndikojnë në përqëndrimin dhe 

koordinimin dhe ngadalësojnë aftësinë për t’ju përgjigjur situatave të papritura. Në sasi të mëdha 

mund të shkaktojnë humbje të vetëdijes, të 

vjella e deri në vdekje. 

Llojet kryesoretë depresantëve 

 Alkooli 

 Marjuana 

 Benzodiazepinat(Valium,Serepax,Mogadon,Norismon) 

 Barbitudet 

 GBH(Gama-hidroksibutrat) 

 Opiatet(heroina,morfinakodeina,metadoni,petidina) 

 Inhilantet 

Depresantët që përdoren më shumë nga të rinjtë janë alkooli dhe 

marjuana. 

Stimulantët 

Drogat stimuluese shpejtojnë funksionet e organizmit. Si rrjedhim personi që merr stimulantin 

ndjehet më i gjallë, i vëmendshëm dhe i sigurt tek vetja.  



Ato rritin rrahjet e zemrës, temperaturën e trupit dhe tensionin e gjakut. Stimulantët pakësojnë 

oreksin, zmadhojnë pupilate syrit, sjellin pagjumësi dhe e bejnë  

përdoruesin që të flasë pa pushim apo të jetë pak nervoz. 

Stimultatët e lehtë 

Kafeina(në çaj,kafe dhe pijet kola) 

 Nikotina(duhani) 

 Efedrina(përdoret në mjekimet për astëm dhe alergji) 

Stimultantët e lehtë që përdoren më shumë nga të rinjtë janë 

duhani dhe kafeja. 

Stimulantët e forte 

 Amfitemina 

 Kokaina 

 Ekstazi 

 Tabletat dobësuese 

(Duromoni,Tenuate Dospan,Ponderaks) 

Stimultantët e fortë që përdoren më shumë nga të rinjtë janëekstazi dhe kokaina. 

 

Haluçinogjenët 

Drogat haluçinogjene shndërrojnë mënyrën se si një person sheh ose imagjinon atë që e rrethon. 

Personat që marrin haluçinogjene mund të shohin 

apo dëgjojnë gjëra që nuk egzistojnë, ose mund të shohin gjëra të tjetërsuara. Efekte të tjera të 

haluçinogjenëve janë zmadhim i pilulave të syrit, ikja e 

oreksit, rritja e lëvizjeve, të folura dhe të qeshura të tepruara, eufori emocionale dhe psikologjike, 

shtrëngim të nofullave, panik, djersitje, 

paranojë, humbje të kontaktit me realitetin, sjellje të çuditshme dhe të paarsyeshme, dhimbje në 

stomak dhe përzierje. 

Llojet kryesore të haluçnogjenëve janë 

 Datura(bimë) 

 Katemina 

 LCD(acid dietilmid ) 

 Këpurdhat magjike 

 Meskalina 

 PCP 



 Marjuana 

 Ekstazi 

 

Parandalimi i Përdorimit të Droges tek Femijët dhe Adoleshentët 

Çfarë janë faktorët e rrezikut dhe ata mbrojtës? 

Shumë faktorë janë identifikuar që ndihmojnë të dallojnë ata që abuzojnë me drogat nga ata që janë 

më pak vulnerabël në abuzim. Faktorë të 

shoqëruar me potencial më të madh për abuzim drogash janë quajtur faktorë “të rrezikut”, ndërsa 

ata të shoqëruar me potencial të ulët për 

abuzim janë quajtur faktorë “mbrojtës”.Një faktor rreziku për një person nuk mund të jetë i njëjtë 

për një tjetër. 

Për shembull, rreziqet e hershme, siç janë sjellje agresive jashtë kontrollit, mund të shihen tek një 

fëmijë shumë i vogël. Nëse nuk drejtohet drejt 

aksioneve prindërore positive, kjo sjellje mund të çojë në rreziqe të shtuara kur fëmija të mbarojë 

shkollën. Sjellja agresive në shkollë mund të çojë 

në mospranim nga bashkëmoshatarët, dënim nga mësuesit, dhe dështim akademik. Përsëri, nëse 

nuk drejtohet nga ndërhyrje parandaluese, këto 

rreziqe mund të çojnë në sjelljen e menjëhershme që çon një fëmijë në rrezik për abuzim droge, siç 

janë shoqërimi me bashkëmoshatarë që 

abuzojnë me drogat. Në fokusimin e mënyrës së rrezikut, programet e parandalimit të bazuara në 

studim mund të ndërhyjnë në zhvillimin e 

fëmijës për të forcuar faktorët mbrojtës dhe zvogëlimin e rreziqeve të zgjatura para se sjellja 

problematike të zhvillohet. 

 

Disa përforcues të thjeshtë, që gjenden kollaj dhe që aplikohen kollaj 

Materiale: 

 Të blesh rroba. 

 Të blesh një libër ose një revistë për të lexuar. 

 Të dëgjosh muzikë në radio. 



 Të hash ushqimin e preferuar. 

 Të shohësh televizor. 

 Të veshësh rroba të pastra. 

 Të flesh disa orë më shumë. 

Shoqërore: 

 Të flasësh me familjen ose me miqtë. 

 Të zhvillosh një aktivitet sportiv. 

 Të kalosh kohë me miqtë. 

 Të dalësh për të kërcyer. 

 Të ftosh miq në shtëpi. 

 Të udhëtosh në grup. 

 Të takosh miqtë e vjetër. 

Aktivitete: 

 Të shkosh në fshat. 

 Të shkosh në plazh. 

 Të bësh punë dore. 

 Të thithësh ajër të pastër. 

 Të bësh fjalëkryqe. 

 Të shëtisësh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


