Arsimim për Punë
më të Mirë
MBËSHTETJA TE VETJA

HYRJE
A MUND TË MË NDIHMOJË MUA KY GRUP QË TË HYJ NË SHKOLLË?
Nuk është gjithnjë e lehtë të marrësh një arsimim por, ky grup i mbështetjes
te vetja, do t’ju ndihmojë të mësoni mënyrën më të mirë për të marrë
arsimimin që ju nevojitet për punë më të mirë. Në mbledhjet e grupit, ju do
të zotoheni për të bërë veprime të caktuara dhe grupi do t’ju japë ide dhe
zemër. Synimi i këtij grupi nuk është vetëm t’ju ndihmojë të përgatiteni
për arsimimin tuaj dhe të keni sukses në të; është edhe që t’ju ndihmojë
të veproni me bindje dhe besim më të madh te Zoti dhe të merrni prej Tij
bekimet e premtuara të mbështetjes te vetja, materialisht dhe shpirtërisht.

ÇFARË ËSHTË NJË GRUP I MBËSHTETJES TE VETJA?
Një grup i mbështetjes te vetja ndryshon nga shumica e orëve mësimore,
mësimeve dhe seminareve praktike në Kishë. Nuk ka mësues, udhëheqës
apo trajnues. Anëtarët e grupit mësojnë bashkërisht dhe e mbështetin dhe
i japin zemër njëri-tjetrit. Ne e mbajmë njëri-tjetrin përgjegjës për zotimet
tona dhe këshillohemi bashkërisht për t’i zgjidhur problemet.

ÇFARË BËJNË ANËTARËT E GRUPIT?
Në mbledhje, anëtarët e grupit zotohen të veprojnë. Ne jo vetëm që mësojmë
por edhe bëjmë gjëra që na bëjnë të mbështetur te vetja. Ne bëjmë zotime
e ndihmojmë njëri-tjetrin për t’i mbajtur ato zotime dhe e raportojmë
përparimin tonë. Ngaqë grupi punon si këshill, është me rëndësi që anëtarët
të marrin pjesë rregullisht në mbledhje dhe të jenë në orar. Sillini me vete
gjithmonë këtë fletore pune dhe broshurat Themeli Im: Parimet, Aftësitë,
Zakonet dhe broshurën Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja. Çdo mbledhje e
grupit do të marrë rreth dy orë. Të vepruarit për zotimet tona do të marrë
një deri dy orë në ditë.

ÇFARË BËN NJË NDËRMJETËS?
Ndërmjetësit nuk janë ekspertë në arsimim apo mësimdhënie. Ata nuk e
udhëheqin apo t’i japin mësim grupit. Ata thjesht e ndihmojnë grupin
t’i ndjekë materialet saktësisht siç janë shkruar. Mbledhjet e grupit i
ndërmjetëson zakonisht një specialist i mbështetjes te vetja; sidoqoftë,
anëtarë të grupit mund të caktohen të jenë ndërmjetës pas disa javësh,
nëse nevojitet. Për t’u vënë më shumë në dijeni, shihni Udhëzuesi i
Udhëheqësit dhe materialet filmike shoqëruese te srs.lds.org.

CERTIFIKATË PËRFUNDIMI
Anëtarët e grupit që marrin pjesë në mbledhje dhe i mbajnë zotimet e tyre,
do të kualifikohen për të marrë një certifikatë nga Kolegji i Biznesit SHDM.
Shiheni faqen 29 te broshura Themeli Im, për kushtet.

“Nuk ka problem në
familje, lagje apo
kunj që nuk mund të
zgjidhet nëse kërkojmë për zgjidhje sipas
mënyrës së Zotit duke
u këshilluar – duke u
këshilluar vërtet – me
njëri-tjetrin.”
M. RUSSELL BALLARD,
Counseling with Our
Councils, botim i rishikuar
(2012), f. 4
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Çfarë lloj pune do të më
ndihmojë të bëhem i/e
mbështetur te vetja?
Arsimim për Punë më të Mirë

1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

PËR NDËRMJETËSIT

Ditën e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni anëtarëve të grupit nëse e keni
informacionin e kontaktit të tyre. Pyetini nëse ata do të vijnë në
mbledhje. Ftojini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët për të nënshkruar listën e pranisë.
• Përgatitini materialet për mbledhjen:
◦ Sillni një kopje të fletores së punës dhe të broshurës Themeli
Im: Parimet, Aftësitë, Zakonet, për çdo anëtar të grupit.
◦ Përgatiteni një mënyrë që t’i shfaqni materialet filmike, nëse
është e mundur.
◦ Nuk keni libra apo materiale filmike? Mund t’i merrni ato në
internet te srs.lds.org.
◦ Sillni kopje të Listave të Shërbimeve të Parapëlqyera për
Mbështetjen te Vetja: 1) Listën për Vendet e Parapëlqyera të
Punës dhe 2) Listën e Shkollave dhe Programeve të Parapëlqye
ra. Ju mund ta merrni këtë formular nga qendra juaj e kunjit
për mbështetjen te vetja ose në internet te srs.lds.org/pef.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të jenë afër.
◦ Ndërmjetësi nuk qëndron në këmbë gjatë mbledhjes dhe nuk
ulet në krye të tavolinës. Ndërmjetësi nuk duhet të jetë qendra e vëmendjes, por duhet t’i ndihmojë anëtarët e grupit të
përqendrohen te njëri-tjetri.
10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë. Mësojuani
emrat.
• Kalojeni dorë më dorë një fletë dhe kërkojuni anëtarëve të grupit të
shkruajnë emrin e vet të plotë, lagjen ose degën dhe datëlindjen (dita
dhe muaji, jo viti ).
• Caktoni dikë të matë kohën që grupi t’i përmbahet programit. Kërkojini atij apo asaj të vendosë kohëmatësin siç udhëzohet në libër.
◦ Për shembull, ju do të shihni udhëzimet që thonë “Koha: Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni”. Personi
që mat kohën do ta vendosë kohëmatësin në një telefon, orë
ose në një objekt tjetër kohëmatës të gjindshëm dhe do t’i thotë grupit se kur mbaron koha. Më pas grupi mund të vendosë
nëse duhet të fillojë pjesën tjetër apo ta vazhdojë diskutimin e
vet edhe për pak minuta.
Pas mbledhjes:
• Pas mbledhjes së grupit, shkoni te srs.lds.org/report dhe ndiqini
udhëzimet për t’i regjistruar të gjithë anëtarët e grupit.
• Pas mbledhjes së parë, krijoni një listë kontakti për t’ia shpërndarë
grupit në mbledhjen e radhës.
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Në kohën e fillimit:
• Thuajuni: “Mirë se erdhët në këtë grup të mbështetjes te vetja”.
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Thuajuni sa vijon:
◦ “Ky është një grup i mbështetjes te vetja i quajtur ‘Arsimim
për Punë më të Mirë’. A ndodheni të gjithë këtu për të marrë
një arsimim?
◦ Nëse nuk ju nevojitet një hua nga Fondi i Qarkullueshëm
Arsimor, shkëlqyeshëm! Nëse ju nevojitet një hua nga FQA-
ja, ju do të jeni gati ta filloni bërjen e kërkesës pas mbledhjes
sonë të katërt.
◦ Ne do të mblidhemi 12 herë. Çdo mbledhje do të zgjatë rreth
dy orë. Ne do të shpenzojmë gjithashtu një deri në dy orë çdo
ditë duke i mbajtur zotimet tona që do të na ndihmojnë të
marrim arsimim ose trajnim. A do të bëni zotime këtë herë?”
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Thuajuni sa vijon:
◦ “Sa herë që mblidhemi, ne fillojmë me një temë
nga broshura, e quajtur Themeli Im: Parimet,
Aftësitë, Zakonet. Kjo broshurë na ndihmon të
mësojmë dhe t’i vëmë në jetë parimet, aftësitë
dhe zakonet që na çojnë drejt mbështetjes te
vetja materialisht dhe shpirtërisht.”
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën
Themeli Im.
• Lexojeni letrën hyrëse nga Presidenca e Parë te faqja 2 e
broshurës Themeli Im. Më pas plotësojeni parimin 1 në
Themeli
atë broshurë dhe kthehuni sërish te fletorja e punës.

Im:
Parimet, Aftësitë,
Zakonet
MBËSHTETJA TE VETJA
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MËSONI
ÇFARË DO TË BËJMË NË KËTË GRUP?
Ora:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.
Për ta kuptuar qëllimin e këtij grupi të mbështetjes te vetja, kthehuni te pjesa e brendshme e kapakut të përparmë të kësaj fletoreje pune dhe lexojeni hyrjen.
Ne jemi këtu për ta ndihmuar njëri-tjetrin të marrë arsimim dhe
për ta përmirësuar punën tonë. Ne kemi edhe një synim më madhor: të bëhemi të mbështetur te vetja, në mënyrë që t’u shërbejmë më mirë të tjerëve.

Shihni:
Diskutoni:
Lexoni:

Çfarë mësuat ose ndiet nga materiali filmik?
Le t’i lexojmë me radhë këto pohime:
1. Ne duam të jemi të mbështetur te vetja.
2. Por në këtë kohë nuk i kemi aftësitë për të gjetur një vend
pune të mirë apo për të krijuar një biznes të mirë.
3. Ndaj, na nevojitet arsimimi ose trajnimi për t’i përmirësuar
aftësitë tona.
4. Këto aftësi do të na udhëheqin drejt një pune më të mirë dhe
drejt më shumë të ardhurave.
5. Dhe më shumë të ardhura si edhe më shumë besim do të na
ndihmojnë për t’u bërë më të mbështetur te vetja!

Diskutoni:

A është kjo një përmbledhje e mirë e arsyes përse ne jemi këtu?

Lexoni:

Ne do t’u përgjigjemi pyetjeve vjiuese çdo javë në grupin tonë.

JAVA 1

Çfarë lloj pune
do të më ndihmojë të bëhem
i/e mbështetur
te vetja?

Diskutoni:
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“Education for Self-Reliance” [“Arsimimi për Mbështetjen te Vetja”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 18.)

Java 2
Çfarë arsimimi do të më
kualifikojë për
punën time?

Java 3

Java 4

Si do ta paguaj
arsimimin tim?

A duhet të bëj
kërkesë për
një huamarrje
nga Fondi i
Qarkullueshëm
Arsimor?

Java 5

Java 6

Si do të kem
Si do të kem
sukses në klasë? sukses jashtë
klasës?

Përse mendoni që këtë javë do ta nisim duke zgjedhur punën që
ne duam, përpara se të vendosim për arsimimin që na duhet?
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Lexoni:

Synimi i arsimimit është të gjejmë një vend pune të mirë. Gjatë
gjashtë javëve të para, ne do të mësojmë rreth arsimimit. Në javët
7–12 ne do të mësojmë rreth mënyrës se si të gjejmë një vend
pune të mirë dhe të jemi të suksesshëm në të:

Java 7

Java 8

Si të gjej mundësi të duhura
pune?

Lexoni:

Si ta paraqit
veten me fuqi
bindëse?

Java 9

Java 10

Java 11

Java 12

Si të hyj në
tregun e “fshehur” të punës?

Si të bie në sy si
zgjedhja e qartë
(për t’u marrë
në punë)?

Si ta përshpejtoj
kërkimin tim
për vend pune?

Si të shquhem
në vendin e
punës dhe të
vazhdoj të kem
sukses?

Duke punuar së bashku, ne do t’u përgjigjemi këtyre pyetjeve dhe
do të kemi sukses!

ÇFARË KAM PËR TË DHËNË?
Lexoni:

Le të shohim se si do të punojmë së bashku, si grup.

Shihni:

“‘Go and Do’ Learning” [“Të Mësuarit e ‘Shko dhe Bëj’”] (Nuk
keni material filmik? Lexojeni faqen 20.)

Diskutoni:

Ushtrohuni:

Lexoni:
Diskutoni:
Ushtrohuni:

Ne do ta ndihmojmë njëri-tjetrin për të “shkuar dhe bërë”. Çfarë
qe e rëndësishme në atë material filmik? Nga ndryshon kjo qasje
e të mësuarit nga orët tipike mësimore në shkollë ose në Kishë?
Ndajini anëtarët e grupit në grupe të vogla me nga tre veta. Lëvizini karriget përballë njëri-tjetrit dhe bëjeni veprimtarinë vijuese.
1. Paraqiteni veten shkurtimisht – emrin dhe familjen tuaj.
Tregoni për një arritje. Për shembull: “M’u dha një çmim për
shërbimin në punë”, ose “Unë shërbeva në një mision” apo
“Unë rrita tre fëmijë”.
2. Tani dyshja tjetër duhet t’ju tregojë në mënyrë të shpejtë se
çfarë aftësish duheshin për atë arritje. Nëse ju thatë, “Unë
shërbeva në një mision”, të tjerët mund të thonë, “Atëherë ti
je i/e guximshëm/e, një njeri i zellshëm, një udhëheqës/e e
mësues/e dhe i/e mirë me njerëzit”.
3. Përsëriteni këtë për çdo person.
4. Bashkohuni sërish me të gjithë grupin. Tregoni ca gjëra që
anëtarët e grupit kanë arritur dhe ca nga aftësitë e tyre.

“Që çdo njeri të mund
të përmirësohet në
talentin e tij, që çdo
njeri të mund të fitojë
talente të tjera, po,
madje njëqindfish, për
t’i hedhur në shtëpinë
e ruajtjes së Zotit . . .
cilido duke kërkuar
interesin e të afërmit
të tij dhe duke bërë
gjithçka me syrin
drejtuar te lavdia e
Perëndisë.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE
82:18-19

Të gjitha zotësitë dhe aftësitë që kemi janë pjesë e shtëpisë së
ruajtjes së Zotit. Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë.
Si mund të punojë bashkërisht grupi ynë për ta ndihmuar njëri-
tjetrin?
Le ta bëjmë veprimin tonë të parë, si grup. Le të marrim pesë
minuta dhe të vendosim se si do ta emërtojmë grupin tonë.
Shkruajeni më poshtë emrin e grupit:



5

1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

ÇFARË PUNE TË ARDHSHME DUHET TË ZGJEDH?
Lexoni:

Gjatë kësaj jave, ne do të vendosim se çfarë lloj pune mund të
bëjmë, për t’u bërë më të mbështetur te vetja. Më pas, ne do të
kthehemi sërish dhe do të raportojmë.
Pyetja vijuese dhe veprimi i javës do ta udhëheqë diskutimin dhe
zotimet tona.

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?
VEPRIMI I JAVËS – T’i shqyrtoj imtësisht mundësitë për punën time të ardhshme, të mësoj për punë të reja nga njerëz të
tjerë dhe të përgatit një plan pune.

Ushtrohuni:

Shkruajeni shumën e të ardhurave që ju duhet çdo muaj për t’u
bërë të mbështetur te vetja (nga vlerësimi për mbështetjen te
vetja, te broshura Shtegu Im):
shuma
Më duhet
çdo muaj për t’u bërë i/e mbështetur
te vetja.

Lexoni:

Tani, çfarë pune duam ne në të ardhmen që do të na e sigurojë
këtë shumë të ardhurash?

Shihni:

“The PEF Preferred Lists” [“Listat e Parapëlqimeve të FQA-së”]
(Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 21.)

Ushtrohuni:

Ndërmjetësi duhet t’i japë çdo anëtari të grupit një kopje të Listës
së Vendeve të Parapëlqyera të Punës.
1. Kthejeni karrigen përballë një anëtari tjetër të grupit. Së bashku, hidhini një sy Listës së Vendeve të Parapëlqyera të Punës
që jua dha ndërmjetësi.
2. Tani përgjigjuni këtyre pyetjeve:
• Cilat vende pune jua tërheqin vëmendjen? A ka ndonjë që
përputhet me pikat tuaja të forta apo përvojat tuaja?
• Cilat vende pune kanë pagë më të mirë?
• Cilat prej tyre kërkojnë më shumë arsimim?
• Si mund t’ju ndihmojë kjo listë?

Lexoni:
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Sapo të kemi një ide se cilat vende pune do të na i plotësojnë
nevojat e të ardhurave tona dhe se cilat kërkohen më shumë, ne
duhet të vihemi më shumë në dijeni për mundësitë dhe të bëjmë
një zgjedhje. Një “plan pune” do të na ndihmojë të vendosim për
vendet tona të ardhshme të punës apo biznesin.

Broshura Shtegu
Im mund t’ju
ndihmojë t’i
merrni këto
vendime.
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Lexoni:

Ushtrohuni:

Gjatë javës, ne do të krijojmë një plan pune (shihni faqen 24). Ky
ushtrim do të na ndihmojë të mësojmë se si ta bëjmë këtë, hap
pas hapi!
Kthejeni karrigen drejt një anëtari tjetër të grupit dhe bëjeni
bashkë këtë ushtrim.
Hapi 1. Lexojini të dy shembujt. Më pas, thjesht për t’u ushtruar,
shkruajeni një lloj pune që po e merrni në shqyrtim, në kutinë
bosh nën pjesën “Shembulli Juaj”. Në rreshtin tjetër, shkruajini
emrat e njerëzve që mund të pyetni për atë lloj pune.
PLANI IM I PUNËS: ÇFARË PUNE MUND TË MË NDIHMONTE
TË BËHESHA I/E MBËSHTETUR TE VETJA?

Renditni tre lloj punësh
që do të merrni në
shqyrtim.

Shembulli 1

Shembulli 2

Mekanik Automjetesh

Operator për Teknologjinë
Mjekësore

Shembulli Juaj

KUSH ËSHTË NË DIJENI PËR KËTË LLOJ PUNE?
Renditni 3–5 njerëz
me të cilët të flisni për
secilin vend pune.

Migeli, mik mekanik
Roberto, shitës makinash
Karlos, xhaxhai im

Naomi, punon në spital
Dorina, infermiere
Suzi, eksperte kompjuterash
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Hapi 2. Lexojini pyetjet dhe shembujt më poshtë. Plotësojini
kutitë te pjesa “Shembulli Juaj”. Për këtë ushtrim, juve mund t’ju
duhet të hamendësoni.
ÇFARË PYETJESH DO T’U BËJ KËTYRE NJERËZVE?
Shembulli 1
(Mekanik Automjetesh)

Shembulli 2
(Operator për
Teknologjinë Mjekësore)

Paga fillestare: 3500 dollarë
Pas një viti: 4500 dollarë

Paga fillestare: 4200 dollarë
Pas një viti: 5000 dollarë

Si të kualifikohem për
çfarëdolloj pune?

Shkolla mekanike, 8 muaj
1 vit përvojë
Të njoh dikë, të krijoj kontakte

Shkolla teknike mjekësore,
2,5 vjet
1,5 vjet përvojë
Të kaloj në lëndën e
matematikës dhe të
shkencave

A ka shkolla vendore?

Po

Po

A ka rritje të kërkesës
për këtë lloj pune?

Rritje e ngadaltë, kërkesë
mesatare

Rritje e shpejtë, kërkesë e
lartë

Sa është kostoja për
të filluar?

6000 dollarë për pajisjet

4000 dollarë për provimin e
certifikimit

Sa të ardhura mund
të pres çdo muaj kur
të filloj punë? Sa të
ardhura mujore mund
të pres pasi të kem
punuar për një vit?
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Shembulli Juaj

1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

Hapi 3. Lexojini shembujt dhe më pas përmblidhini përgjigjet
tuaja në kolonën e tretë. Kujtoni, ky është thjesht ushtrim. Ne
do të mbledhim informacion më të saktë këtë javë. Kur të keni
mbaruar, bashkohuni sërish me grupin e madh.
CILA PUNË DUKET MË E MIRA PËR TË SIGURUAR TË ARDHURA DHE QË
PËRPUTHET ME PIKAT E MIA TË FORTA DHE AFTËSITË E MIA?

Çfarë kam mësuar lidhur
me këto mundësi? Cila
duket se është më e mira
për mua?

Lexoni:

Shembulli 1
(Mekanik Automjetesh)

Shembulli 2
(Operator për
Teknologjinë
Mjekësore)

Më pak shkollë, më pak
kosto, veç aq të ardhura
sa më mjaftojnë për të m’i
plotësuar nevojat, më pak
kërkesë.

Më shumë kohë për t’u
k ualifikuar, më shumë shkollë,
më shumë kosto, të ardhura
më të mira, kërkesë e lartë.

Shembulli Juaj

Pas mbledhjes së informacionit këtë javë, do të na duhet të
marrim vendime. Ne mund të lutemi dhe ta lexojmë bekimin
tonë patriarkal për të na ndihmuar. Kujtoni: 1) Ne e nisim me aq
të ardhura sa na nevojiten për të qenë të mbështetur te vetja. 2)
Më pas ne zgjedhim punën që duam në të ardhmen, që do të na
i japë ato të ardhura. 3) Pas kësaj, mund të vendosim për arsimimin dhe trajnimin që do të na kualifikojë për atë punë.

9

1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

SI DO TA PARAQIT PLANIN TIM TË PUNËS?
Lexoni:

Javën tjetër, ne do t’ia paraqitim grupit me zë të lartë planet
tona të punës. Ndaj le ta shohim këtë shembull dhe më pas të
ushtrojmë.

Shihni:

“My Work Plan in Three Minutes” [“Plani Im i Punës në Tre Minuta”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 22.)

Ushtrohuni:

Diskutoni:

Lexoni:
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Ngrihuni në këmbë dhe punoni me dikë me të cilin nuk jeni
ushtruar sot. Paraqiteni këtë shembull të planit të punës (në faqet
7–9), sikur të ishte i juaji. Ndiqini shembujt te materiali filmik.
Nëse nuk e keni një pjesë të informacionit, thjesht përdorni imagjinatën tuaj.
1. Merrni një minutë për të treguar rreth zgjedhjeve tuaja të punës dhe se cilët pyetët për këto vende pune.
2. Merrni një minutë për t’i dhënë përgjigjet për pyetjet që bëtë.
3. Merrni një minutë për të thënë se cilin prej këtyre shembujve
për mundësitë e punës do të zgjidhnit dhe shpjegojeni arsyen.
4. Më pas, merrni dy minuta për të kërkuar përshtypje nga personi tjetër. Pyetni: Si mund ta bëj më mirë planin tim të punës?
Si mund ta paraqit atë në mënyrë më të efektshme?
5. Ndërrojini rolet dhe lejojeni personin tjetër ta japë paraqitjen.
Me të gjithë grupin, bisedoni rreth mënyrës se si do të mblidhni
informacion gjatë javës dhe si do ta paraqitni planin tuaj të punës javën tjetër. Bëni pyetje dhe jepni ide.
Gjatë javës, mblidhni informacion dhe shënojeni atë në planin e
punës te faqja tjetër. Bisedoni me sa më shumë njerëz që të mundeni. Bëni shumë pyetje! Nëse ju duhet më shumë hapësirë për të
shkruar, ju mund të përdorni një plan pune shtesë te faqja 24.

1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

PLANI IM I PUNËS: ÇFARË PUNE MUND TË MË NDIHMONTE
TË BËHESHA I/E MBËSHTETUR TE VETJA?
Renditini tre lloj
punësh që do t’i
merrni në shqyrtim.

KUSH ËSHTË NË DIJENI PËR KËTË LLOJ PUNE?

Renditni 3–5 njerëz
me të cilët të flisni për
secilin vend pune.

ÇFARË PYETJESH DO T’U BËJ KËTYRE NJERËZVE?
Sa të ardhura mund
të pres çdo muaj kur
të filloj punë? Sa të
ardhura mujore mund
të pres pasi të kem
punuar për një vit?
Si të kualifikohem për
çfarëdolloj pune?
A ka shkolla vendore?
A ka rritje të kërkesës
për këtë lloj pune?
Sa është kostoja për
të filluar?
Pyetje të tjera?

CILA PUNË DUKET MË E MIRA PËR TË SIGURUAR TË ARDHURA DHE QË
PËRPUTHET ME PIKAT E MIA TË FORTA DHE AFTËSITË E MIA?
Çfarë kam mësuar
lidhur me këto
mundësi? Cila duket
se është më e mira
për mua?
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1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

SI MUND T’I ADMINISTROJ MË ME MENÇURI FINANCAT E MIA?
Lexoni:

Të qenit i mbështetur te vetja do të thotë të shpenzosh më pak
para nga sa fiton dhe të kursesh para. Kursimet mund të na ndihmojnë t’i përballojmë shpenzimet e papritura ose na ndihmojnë
të sigurojmë për vetveten dhe familjen tonë kur të ardhurat tona
janë më të pakta nga ç’presim. Si pjesë e këtij grupi, ne zotohemi
që të kursejmë çdo javë, qoftë edhe një a dy monedha.

Diskutoni:

Në disa zona, është një ide e mirë që të kursesh para në bankë.
Në zona të tjera, nuk është një ide e mirë, për shembull kur një
vend ka rritje të inflacionit apo kur bankat janë të paqëndrueshme. A janë kushtet e përshtatshme për të kursyer para në një
bankë në zonën tuaj? Cilat banka ofrojnë përqindjen më të mirë
për kursimet?

Lexoni:

Një pjesë tjetër i të qenit i mbështetur te vetja, është të qenit i lirë
nga borxhi vetjak. Huamarrjet vetjake përdoren për të shpenzuar
më shumë nga ç’jemi në gjendje të paguajmë. Profetët na kanë
këshilluar që ta shmangim borxhin vetjak dhe, ndërsa bëhemi
më të mbështetur te vetja, ne do ta pakësojmë dhe do ta zhdukim
borxhin vetjak (ndonëse borxhet për bizneset mund të jenë të
nevojshme në disa raste).
Urgjencat mjekësore shpesh krijojnë barra të mëdha financiare.
Sigurimet dhe programet shtetërore për shëndetin shpesh mund
të na ndihmojnë që të mbrohemi kundër këtyre barrëve. Regjistrimi për një sigurim apo një program mjekësor shtetëror, mund
të jetë një pjesë e rëndësishme e shtegut tonë drejt mbështetjes
te vetja.

Diskutoni:
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Disa lloje sigurimesh (të tilla si sigurimi shëndetësor dhe sigurimi
për jetën) janë më të mundësuara dhe më të dobishme sesa lloje
të tjera të sigurimit. Disa kompani sigurimesh janë të mira dhe
disa të pandershme. Cilat janë mundësitë më të mira për sigurimin në zonën tuaj?

1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

PËRSE ZOTI DO QË NE TË JEMI TË MBËSHTETUR TE VETJA?
Diskutoni:
Lexoni:

Përse Zoti do që ne të jemi të mbështetur te vetja?
Lexojeni citimin në të djathtë.

Diskutoni:

Si mund t’i shërbejnë përpjekjet tona për të gjetur një vend pune
një “qëllim[i] të shenjt[ë]”, sikurse tha Plaku Kristoferson?

Lexoni:

Zoti ka fuqinë të na ndihmojë që të bëhemi të mbështetur
te vetja. Ai tha, “Vini re, unë jam Perëndia; dhe unë jam një
Perëndi mrekullish” (2 Nefi 27:23). Ndërsa i kushtojmë, i përkushtojmë përpjekjet tona që të kemi sukses në punën tonë,
për qëllimin e shenjtë që të bëhemi të mbështetur te vetja, Zoti
do të na ndihmojë nëpërmjet frymëzimit. Ndërsa e tregojmë
besimin tonë duke i dëgjuar nxitjet e Zotit dhe duke iu bindur
atyre, Ai do të bëjë mrekullitë e Tij dhe Ai mund të bëjë më shumë sesa mund të bëjmë vetë.

“Të përkushtosh është
ta veçosh apo ta kushtosh diçka si të shenjtë,
kushtuar qëllimeve të
shenjta.”
D. TOD KRISTOFERSON,
“Mendime mbi një Jetë
të Përkushtuar”, Ensign
ose Liahona, nëntor 2010,
f. 16
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1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

SI MUND TË PËRGATITEM PËR TË MARRË NJË HUA NGA
FQA-JA?
Nëse ju dhe familja juaj nuk i keni mjetet e nuk mund të keni të drejtë përdorimi në burime vendore financiare të tjera, ju mund të kualifikoheni për një huamarrje nga FQA-ja për t’ju ndihmuar
që ta paguani arsimimin tuaj. Plani juaj i punës mund t’ju ndihmojë gjithashtu të përgatiteni për
një huamarrje nga FQA-ja. Nëse mendoni se mund t’ju nevojitet një hua nga FQA-ja, përgjigjuni
këtyre pyetjeve ndërkohë që ju e përpunoni planin tuaj të punës dhe e ruani këtë informacion për
kërkesën e FQA-së.

PLANI IM I PUNËS: ÇFARË PUNE MUND TË MË NDIHMONTE
TË BËHESHA I/E MBËSHTETUR TE VETJA?
Puna e Tanishme
Orët që punoni në javë
(të gjitha vendet e punës):
Pozicioni/et në punë:
Të ardhurat në muaj:

Puna e Ardhshme (duhet të jetë te Lista e SHMV-së për Vendet e
Parapëlqyera të Punës ose duhet të kërkohet një përjashtim)
Pozicioni i ardhshëm në
punë:
Të ardhurat e llogaritura për
muaj (pas përfundimit të
programit):
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1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.

Ushtrohuni:

Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.







Diskutoni:

“Në të vërtetë unë
them, njerëzit duhet
të përfshihen me zell
në një kauzë të mirë
dhe të bëjnë shumë
gjëra me vullnetin e
tyre të lirë e të shkaktojnë shumë drejtësi.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE
58:27

A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?
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1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ UNË ÇDO DITË?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.

Lexoni:

Çdo javë ne zgjedhim një “partner në veprim”. Ky është një
anëtar i grupit që do të na ndihmojë t’i mbajmë zotimet tona.
Partnerët në veprim duhet të komunikojnë me njëri-tjetrin gjatë
javës dhe do t’i raportojnë njëri-tjetrit për përparimin e tyre. Përgjithësisht, partnerët në veprim janë të së njëjtës gjini dhe nuk
janë pjesëtarë të një familjeje.

Ushtrohuni:

Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion Kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të flas me të paktën pesë njerëz për të mbledhur informacion për planin
tim të punës.
Synimi im:
5
8
10
Unë do ta përgatit planin tim të punës për paraqitjen.
Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim
familjes sime.
Unë do t’u shtoj kursimeve të mia, qoftë edhe një a dy monedha.
Unë do të raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim

1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Shihni:

“Action and Commitment” [“Veprim dhe Zotim”] (Nuk keni material filmik? Lexoni faqen 23).

Lexoni:

Kur ne raportojmë për zotimet tona, ka më shumë të ngjarë që t’i
mbajmë ato. Lexojeni citimin në të djathtë.

Ushtrohuni:

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për
të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë shkruani “Po”,
“Jo” ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.

Bisedova me
të paktën
pesë njerëz
për planin
tim të punës
(Shkruani
numrin)

Lexoni:

E përgatita
paraqitjen
e planit të
punës
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli dhe ia
dhashë mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

“Kur rendimenti
matet, ai përmirësohet. Kur rendimenti
matet dhe raportohet,
ritmi i përmirësimit
përshpejtohet.”
THOMAS S. MONSON, në
Conference Report, tetor
1970, f. 107

Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në
anën e prapme të broshurës suaj, Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.

Mirëpritja e
Përshtypjeve

Në mbledhjen tonë të radhës të grupit, ndërmjetësi do të vizatojë
në dërrasë një tabelë zotimesh (si ajo më lart). Ne do të mbërrijmë 10 minuta më përpara se të fillojë mbledhja dhe do ta shkruajmë përparimin tonë tek tabela.

Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.

Zgjidheni dikë për të qenë ndërmjetësi për temën te broshura
Themeli Im, në mbledhjen e radhës. Kërkojini atij ose asaj që
të lexojë pjesën e brendshme të kapakut të përparmë të kësaj
fletoreje pune, për të mësuar se çfarë bëjnë ndërmjetësit. Ai ose
ajo duhet të jetë ndërmjetës në të njëjtën mënyrë siç bëri edhe
ndërmjetësi sot:
• Ftojeni Shpirtin; ftojini anëtarët e grupit ta kërkojnë Shpirtin.
• Mirëbesojuni materialeve; mos u shtoni gjë; thjesht bëni atë
që thonë.
• Kontrollojeni kohën.
• Shtoni gjallëri; zbavituni!
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Shënim për
Ndërmjetësin:
Kujtohuni t’i regjistroni të gjithë anëtarët e
grupit te srs.lds.org/
report.
Gjithashtu kujtohuni që të bëni kopje
të informacionit të
kontaktit të grupit për
mbledhjen e radhës.
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1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

Burimet
ARSIMIMI PËR MBËSHTETJEN TE VETJA
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
NDËRMJETËSI: Mirë se erdhët, të gjithë!
Na tregoni emrin dhe diçka rreth vetes suaj.
KUEJMI: Mirë, unë jam Kuejmi. Sapo u
ktheva nga misioni, po kërkoj një bashkëshorte dhe po punoj në punë të rastësishme.
KONSUELO: Emri im është Konsuelo; jam
e martuar dhe kam dy djem të vegjël; unë
e ndihmoj bashkëshortin tim tek tezga e tij
e frutave.
MEKALA: Ndërsa unë jam Mekala. Jam
një nënë beqare me një vajzë gjashtë vjeçare. Po punoj me kohë të plotë duke pastruar
hotele.
ROBERTI: Unë jam Roberti, jam i martuar dhe kam pesë fëmijë dhe aktualisht po
shërbej si peshkop, por po has vështirësi
për të gjetur punë të mirë.
NDËRMJETËSI: Mirë, në rregull. Atëherë
përse ndodheni këtu ju të gjithë?
KUEJMI: Thjesht dua të hyj në shkollë. Të
gjithë shokët e mi të misionit, kur u kthyen
në shtëpi, shkuan në kolegj dhe unë dua të
bëj të njëjtën gjë.
ROBERTI: Në fakt po shpresoja të merrja
një hua nga Fondi i Qarkullueshëm Arsimor – a nuk është për këtë ky program?
KONSUELO: Profeti tha që të marrim sa
më shumë arsimim që të jetë e mundur,
kështu që i thashë bashkëshortit tim se
duhej ta bëja këtë.

18

MEKALA: Po ja, unë thjesht kam nevojë
për punë më të mirë, që të bëhem më e
mbështetur te vetja dhe nuk kam shumë
aftësi.
NDËRMJETËSI: Në rregull, duket sikur
paskemi shumë arsye përse jemi këtu.
Bashkë do t’ia kalojmë mirë. Makela ajo që
the ti është shumë e rëndësishme. Na trego
më shumë.
MEKALA: Pra, po punoj me orë të zgjatura
dhe nuk mundem të rri shumë me vajzën
time. Dhe kam zbuluar se nuk mund të
gjej një vend pune më të mirë pa njëfarë
trajnimi. Kështu që më duhet njëfarë trajnimi për të fituar aftësi. Peshkopi im më
tha se ky qe vendi i duhur.
NDËRMJETËSI: Ke të drejtë, Mekala! Në
fakt, kjo është arsyeja përse ne të gjithë
jemi këtu. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me
arsimimin. A është befasuese kjo? Ky grup
do të na ndihmojë që të planifikojmë për
të marrë njëfarë trajnimi ose arsimimi, por
qëllimi është të fitojmë aftësi, të gjejmë një
vend pune më të mirë dhe t’i rritim të ardhurat tona. Ndoshta më e rëndësishmja,
për këto 12 javë, është që ne do të mësojmë
parime, aftësi dhe zakone që do të na ndihmojnë vërtet të jemi të mbështetur te vetja.
Pra kjo është shumë më tepër sesa thjesht
të shkosh në shkollë.
vazhdon në faqen tjetër

1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

ROBERTI: Po për sa u përket huamarrjeve
nga FQA-ja?
NDËRMJETËSI: Nëse zbuloni se juve
vërtet ju nevojitet një hua, ajo është pa
dyshim në dispozicion dhe ne të gjithë do
të mësojmë rreth mënyrës se si ta bëjmë
këtë. Po sikur të mund ta merrnit trajnimin
që ju duhet pa marrë hua? Atëherë s’kishit
për ta pasur borxhin.
KONSUELO: A do të na ndihmojë të hyjmë në universitet?
NDËRMJETËSI: Nëse ai është vendi i duhur për ju që të fitoni aftësitë që ju duhen
për të gjetur një vend pune të mirë, atëherë
po. Por nganjëherë një diplomë universiteti nuk ju çon drejt vendeve të punës në
ekonominë tonë.
ROBERTI: Kjo është e vërtetë. Njoh doktorë që janë bërë shoferë taksish.
KUEJMI: Thjesht dua t’ia nis me diçka.
Kam bërë vetëm shitje në rrugë përpara
misionit tim. Nuk kam ndonjë zanat.
KONSUELO: Pra, a jemi këtu për të mësuar rreth vendeve të punës apo arsimimit?
NDËRMJETËSI: Për të dyja! Ne duam të
jemi të mbështetur te vetja apo jo? Kështu që ne do të mësojmë parimet kyçe të
mbështetjes te vetja. Do t’ia nisim duke
vendosur se çfarë lloj pune do të na i japë
neve të ardhurat që na çojnë drejt mbështetjes te vetja.
Dhe më pas do të vendosim se çfarë trajnimi apo arsimimi do të na ndihmojë për t’u
kualifikuar për atë punë. Më pas ne do të
gjejmë mënyra se si të paguajmë për arsimimin dhe se si të kemi sukses në shkollë.
Ne do ta ndihmojmë njëri-tjetrin për t’i
arritur synimet tona.

ROBERTI: Tani e kam të qartë. Deri tani,
unë kam menduar veçse të hyj në shkollë,
por nuk e kisha menduar vërtet se përse
duhet të shkoj në shkollë.
KUEJMI: Më duket sikur kjo mund të më
japë njëfarë drejtimi. Nuk habitem se përse
presidenti i kuorumit më solli këtu!
MEKALA: Por a funksionon kjo vërtet?
Jam mjaft e dëshpëruar dhe jam përpjekur
në mënyra të tjera edhe më parë që të merrja një arsimim.
NDËRMJETËSI: Mirë, ne do të na duhet
të punojmë fort së bashku dhe ta ndihmojmë njëri-tjetrin. Por unë besoj se do të
funksionojë. Unë besoj me gjithë zemër se
Zoti do që ne të jemi të mbështetur te vetja
dhe të suksesshëm. Ai dëshiron që ne të
mësojmë dhe të zhvillohemi. Dhe Ai e ka
fuqinë për të na ndihmuar. Shlyerja është e
vërtetë si në gjërat materiale, ashtu edhe në
ato shpirtërore. Dhe grupet e mbështetjes
te vetja i kanë ndihmuar shumë njerëz si
ne. Si mendon? A mund ta bëjmë këtë? A
duhet të përpiqemi? Këtu kemi një histori
të një personi:
IMELDA: Të qenit një studente e dalluar
nuk është diçka që ia detyroj vetes sime;
ia detyroj Kishës! E dija se bashkimi me
Kishën e Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme do të më ndihmonte të
fitoja shpirtshmëri më të madhe, por nuk
e përfytyroja kurrë se do të më hapte dyert
nga ana akademike.
Mësimi i ungjillit ishte vërtet një zile
zgjimi për mua. Më bëri të kuptoja se kisha
në ngarkim vetë fatin tim. Pavarësisht
nga rrethanat tona të tanishme dhe ajo që
mund të ndiejmë, nuk kam asnjë dyshim
se Ati im Qiellor ka plane të mira për ne.
Kthehuni te faqja 4
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1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

TË MËSUARIT E “SHKO DHE BËJ”
Lexojini me radhë paragrafët vijues.
Në një klasë tipike, ne shpesh ndjekim këtë
model: 1) Ne hyjmë dhe ulemi, zakonisht
pa shumë përgatitje nga ana jonë. 2) Mësuesi flet. 3) Ne përpiqemi ta dëgjojmë dhe
të mësojmë. 4) Ndonjëherë ne i përgjigjemi
ndonjë pyetjeje. Dhe pastaj 5) shkojmë në
shtëpi.
Në grupin tonë të mbështetjes te vetja, ne
do të ndjekim një model tjetër.

Raportoni

Mësoni

Përsiatni

VEPRONI
Themeli

përditë me
përgjegjshmëri

Zotohuni

Gjatë javës, ne do të veprojmë. Ne do
të bëjmë atë që jemi zotuar të bëjmë në
mbledhjen e mëparshme të grupit. Ne
do të bëjmë pyetje, do të analizojmë
ide dhe do të mësojmë vërtet.
Më pas, përpara mbledhjes së grupit,
ne të gjithë do ta shqyrtojmë fletoren
e punës dhe zotimet tona dhe do të
vijmë të përgatitur dhe në orar.
Gjatë pjesës së parë të çdo mbledhjeje
të grupit, ne do të marrim kohë për t’u
përqendruar te një parim ose zakon te
broshura Themeli. Ne do të zotohemi
gjithashtu që t’ua mësojmë atë familjarëve tanë e të tjerëve.
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Më tej, ne do të raportojmë për zotimet tona, do të mësojmë nga njëri-
tjetri dhe do të gjejmë mënyra për t’u
përmirësuar.
Më pas, ne do të kthehemi për të mësuar. Këtu ne do t’i shqyrtojmë imtësisht
idetë dhe mjetet që do të na duhen për
të “shkuar dhe bërë”, gjatë javës. Ne
do të diskutojmë së bashku, do shohim materiale filmike, do mësojmë e
ushtrohemi.
Pas pjesës së të mësuarit, ne do të ndalojmë dhe do të përsiatim. Kjo mund
të jetë një kohë për frymëzim dhe
përgjigje.
Së fundi, ne i zotohemi njëri-tjetrit.
Ne e shqyrtojmë se ku do të shkojmë
dhe çfarë do të bëjmë gjatë javës për ta
përmirësuar jetën tonë.
Kjo do të na sjellë te veprimi. Pjesa më
e rëndësishme e këtij modeli të të mësuari ndodh ndërmjet mbledhjeve! Për
të na ndihmuar, ne do të zgjedhim një
“partner në veprim” për javën dhe çdo
ditë ne do të komunikojmë me atë person, për ta raportuar me të shpejtë atë
që bëmë dhe atë që mësuam. Ne mund
të përdorim mesazhet me celular ose
mundësi të tjera komunikimi. Gjithashtu, familja jonë do të jetë burimi
më i madh i ndihmës!
Kthehuni te faqja 5

1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

LISTAT E PARAPËLQIMEVE TË FQA-SË
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
NDËRMJETËSI: Mirë pra, të gjithë. Lista
e Parapëlqimeve e FQA-së paraqet disa
prej vendeve më të mira të punës, programe arsimore dhe shkolla vendore në zonën
tonë. Nëse doni një hua nga FQA-ja, do
t’ju duhet të zgjidhni nga kjo listë.
KONSUELO: Përse?
NDËRMJETËSI: Pyetje me vend. Kjo listë
paraqet vendet më të mira të punës në zonën tonë. Këto janë “vendet e parapëlqyera
të punës” dhe ato janë më të kërkuarat. Ka
më shumë si këto vende pune në dispozicion dhe më shumë njerëz janë duke u
punësuar.
ROBERTI: Kjo duket vërtet e dobishme.
Kush e hartoi këtë listë?
NDËRMJETËSI: Përgjegjësi ynë vendor i
shërbimeve për mbështetjen te vetja dhe
disa vullnetarë bënë kërkime në tregun
tonë të punës, këqyrën prirjet për vendet e
punës dhe faktikisht biseduan me shumë
punëdhënës vendorë. Ata gjetën edhe shkollat dhe programet vendore që i ndihmojnë
njerëzit të fitojnë aftësitë që u duhen për
vendet e parapëlqyera të punës.
MEKALA: Duket sikur ata i kanë renditur edhe kohëzgjatjen e programeve dhe
kostot.
KUEJMI: Ua. Është interesante të shohësh
që disa shkolla kërkojnë mbi dy vjet dhe të
tjera vetëm 10 muaj për të njëjtat programe.

KONSUELO: Edhe kostot janë shumë të
ndryshme. Pyes veten, përse?
NDËRMJETËSI: Ne do të mësojmë më
shumë rreth kostove dhe vlerës së shkollave gjatë javëve në vazhdim. Por ajo që
po vëreni është e rëndësishme. Jo të gjitha
shkollat kanë të njëjtën vlerë!
MEKALA: Kjo është e rëndësishme. Dua
të shkoj në një shkollë që më ndihmon të
gjej një vend pune të mirë. Por edhe një
kurs më i shkurtër që kushton më lirë është
i rëndësishëm.
NDËRMJETËSI: Pikërisht. Programet dhe
shkollat e parapëlqyera na japin aftësi për
vendet e parapëlqyera të punës, me një
kohëzgjatje dhe kosto të arsyeshme. Ato
duhet të kenë gjithashtu probabilitete të
larta për të gjetur vend pune. Kjo është një
hallkë shumë e vlefshme për ne.
ROBERTI: A mund të më ndihmojë kjo
edhe nëse nuk më nevojitet një hua nga
FQA-ja?
KUEJMI: Epo, po. Unë do t’ia nis gjithsesi
me këtë listë.
NDËRMJETËSI: Ide e mirë. Edhe nëse
ju nuk zgjidhni një vend pune, program
apo shkollë te lista, prapëseprapë duhet t’i
gjeni vetë përgjigjet tuaja për këto pyetje,
çfarë vendesh pune janë më të kërkuarat
dhe cilat programe ose shkolla janë më të
mirat për ato vende pune. Si mendoni?
Kthehuni te faqja 6
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1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

PLANI IM I PUNËS NË TRE MINUTA
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
MEKALA: Në rregull, pra këtu është plani
im i punës në tre minuta. Pjesa e parë është për të renditur zgjedhjet e mia për punë.
Ende nuk jam plotësisht e sigurt rreth
këtyre, por jam duke mësuar shumë dhe po
ndiej më shumë shpresë. Vendet e punës
janë ndihmës/e ekzekutiv/e, mësues/e dhe
administrim hoteli. Më pas pjesa tjetër . . .
ROBERTI: Pjesa tjetër e planit të punës,
janë njerëzit me të cilët fola. Për mundësinë për vendin e punës si përkthyes, unë
fola me njerëz në një agjenci përkthimi
dhe me presidentin tim të kunjit, i cili
punon shumë jashtë vendit. Për vendin e
punës si admimistrues/e arsimi, munda të
gjej vetëm dy njerëz në disa shkolla private, të cilët mund të shpenzonin paksa kohë
me mua. Dhe për mundësinë e biznesit të
furrës së bukës, fola me katër pronarë të
ndryshëm të furrave të bukës, përfshirë dhe
tezen time Elenën. Me përvojën time në
biznes, disa mundësi mund të bëhen reale.
Pra, keni ndonjë pyetje ose përshtypje për
mua?
MEKALA: Cila nga këto mundësi do të
të lejonte të shërbeje më mirë në thirrjen
tënde në Kishë? Unë e di se kjo është e
rëndësishme për ty.
KONSUELO: Dhe sa pajisje duhen për ta
hapur biznesin e furrës së bukës?
ROBERTI: Pyetje me vend. Pra, unë
mendoj se do të kem më shumë kohë, por
kostoja . . .
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KUEJMI: Ua, kjo ishte një veprimtari e
mrekullueshme, apo jo? Njësoj si të ishe
përsëri në mision. Një pronar i një dyqani
saldimesh më tha se si ishte trajnuar, vendin e trajnimit dhe sa kushtonte. Dhe më
pas ai më tha se një stazh ishte mundësia
më e mirë për mua. Dyqani tjetër madje
ma ofroi menjëherë stazhin, por pa pagë,
prandaj jam në mëdyshje lidhur me të.
Edhe akademia e policisë ishte mundësi e
shkëlqyer. Do të më duhej ta frekuentoja
shkollën për një vit dhe më pas të dilja
në terren me disa oficerë për një vit tjetër.
Kështu që do të kushtojë më shumë, por
paga do të jetë katër herë më e lartë nga
sa kam fituar ndonjëherë. Më duhet të bëj
një zgjedhje . . .
KONSUELO: Dhe kështu më në fund, m’u
desh të bëja një zgjedhje. Për momentin i
kam ulur në dy mundësitë e zgjedhjes, por
ne po merremi me këtë familjarisht dhe ka
qenë e mrekullueshme. Unë do të punoj në
drejtim të mundësisë për degët si specialist
i programeve kompjuterike ose teknolog
mjekësie. Të dyja degët paguhen pothuajse
njëlloj, por dega e specialistit të programeve kompjuterike do të jetë më e duhura për
familjen time. Do të mundja ta ndihmoja
prapëseprapë bashkëshortin tim dhe shkolla zgjat tre muaj më pak . . .
KUEJMI: Mirë, në rregull, koha mbaroi.
Po përparojmë!
Kthehuni te faqja 10

1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

VEPRIM DHE ZOTIM
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
ANËTARI 1 I GRUPIT: Ne besojmë në
bërjen e zotimeve dhe mbajtjen e tyre. Në
grupin tonë të mbështetjes te vetja, gjithçka që ne bëjmë është të përparojmë në
bërjen e zotimeve dhe të raportojmë.

Kjo duhet të jetë një përvojë e rehatshme,
e fuqishme për çdokënd. Teksa çdo anëtar
i grupit raporton, mendoni se si ai ose ajo
u ndihmua nga bërja e zotimeve dhe nga
raportimi i përparimit.

ANËTARI 2 I GRUPIT: Në mbarim të
një mbledhjeje të grupit, ne i shqyrtojmë
veprimet tona për javën dhe vëmë nënshkrimin tonë për të treguar zotimin tonë.
Ne zgjedhim edhe një “partner në veprim”.
Partneri në veprim e nënshkruan fletoren
tonë të punës për të na dhënë mbështetje.
Dhe çdo ditë ndërmjet mbledhjeve, ne komunikojmë me partnerin tonë në veprim,
për të raportuar për veprimet tona dhe për
të marrë ndihmë kur na nevojitet.

ANËTARI 1 I GRUPIT: Herën e parë që
raportova për zotimet e mia, mendova:
“Kjo është e çuditshme”. Përse anëtarëve
të mi të grupit u intereson ajo që bëra unë?
Por më pas zbulova se ata interesoheshin
njëmend. Dhe ajo më ndihmoi.

ANËTARI 3 I GRUPIT: Ndërmjet
mbledhjeve, ne e shenjojmë përparimin
tonë te fletorja e punës dhe i përdorim
materialet e dhëna, të tilla si fletët e
punës ose formularë të tjerë. Dhe nëse
na nevojitet ndihmë shtesë, ne mund të
komunikojmë me familjarët, miqtë tanë
ose ndërmjetësit.
ANËTARI 4 I GRUPIT: Në fillim të
mbledhjes së radhës, ne do të kthehemi sërish dhe do të raportojmë për zotimet tona.

ANËTARI 2 I GRUPIT: Unë kuptova se
nuk doja ta zhgënjeja grupin tim. Prandaj
punova fort që t’i mbaja zotimet e mia.
Nuk jam i sigurt nëse do të kisha përparuar sistematikisht në ndonjë mënyrë
tjetër. Raportimi në çdo mbledhje vërtet më
ndihmoi mua për përparësitë e mia.
ANËTARI 3 I GRUPIT: Kur mendova për
shtegun tim drejt mbështetjes te vetja, u
frikësova sepse ishte diçka kaq e madhe.
Por mbledhjet e grupit më ndihmuan ta
ndaj atë në hapa të vegjël. Dhe unë në çdo
hap i raportoja grupit tim. Më pas pata një
përparim të vërtetë. Mendoj se ky sukses
rrodhi nga krijimi i zakoneve të reja.
Kthehuni te faqja 17
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1: Çfarë lloj pune do të më ndihmojë të bëhem i/e mbështetur te vetja?

PLANI IM I PUNËS: ÇFARË PUNE MUND TË MË NDIHMONTE
TË BËHESHA I/E MBËSHTETUR TE VETJA?
Renditni tre lloj punësh
që do t’i merrni në
shqyrtim.

KUSH ËSHTË NË DIJENI PËR KËTË LLOJ PUNE?

Renditni 3–5 njerëz
me të cilët të flisni për
secilin vend pune.

ÇFARË PYETJESH DO T’U BËJ KËTYRE NJERËZVE?
Sa të ardhura mund
të pres çdo muaj kur
të filloj punë? Sa të
ardhura mujore mund
të pres pasi të kem
punuar për një vit?
Si të kualifikohem për
çfarëdolloj pune?
A ka shkolla vendore?
A ka rritje të kërkesës
për këtë lloj pune?
Sa është kostoja për
të filluar?
Pyetje të tjera?

CILA PUNË DUKET MË E MIRA PËR TË SIGURUAR TË ARDHURA DHE
QË PËRPUTHET ME PIKAT E MIA TË FORTA DHE AFTËSITË E MIA?
Çfarë kam mësuar
lidhur me këto
mundësi? Cila duket
se është më e mira
për mua?
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2

Çfarë arsimimi do
të më kualifikojë
për punën time?
Arsimim për Punë më të Mirë

2: Çfarë arsimimi do të më kualifikojë për punën time?

PËR NDËRMJETËSIT

Ditën e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit.
Ftojini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për
zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet për mbledhjen. Nuk keni libra apo materiale
filmike? Ju mund t’i merrni ato nga srs.lds.org.
• Nëse nuk i keni dhënë secilit anëtar të grupit një kopje të Listave të
Shërbimeve të Parapëlqyera për Mbështetjen te Vetja javën e kaluar,
përgatituni t’ua jepni sot atyre një kopje. Merrini listat nga qendra
juaj e kunjit për mbështetjen te vetja, nga një specialist i mbështetjes
te vetja, ose merrini në internet te srs.lds.org/pef.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në
E RE!
grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).
Emri i
anëtarit të
grupit

Bisedova me
të paktën pesë
njerëz rreth
punës sime
(Shkruani
numrin)

E përgatita
paraqitjen
e planit të e
punës (Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli dhe ia
dhashë mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova te
partneri në
veprim
(Po/Jo)

Gloria

8

P

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur anëtarët e grupit të mbërrijnë, kërkojuni atyre që të plotësojnë
E RE!
tabelën e zotimeve në dërrasë.
• Caktoni dikë të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Shpërndajini kopjet e informacionit të kontaktit të anëtarit të grupit
E RE!
(nga mbledhja e kaluar).
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat e tyre dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 2 te broshura Themeli Im. Më pas kthehuni te
fletorja e punës dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Ora:
Diskutoni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta vetëm për këtë faqe (jo për
të gjithë pjesën Raportoni).
Lexojeni citimin në të djathtë. Si zbatohet kjo për grupin tonë?

Ushtrohuni:

Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)

Lexoni:

Tani, ngrihuni që të gjithë! Ne duhet të përpiqemi t’i mbajmë të
gjitha zotimet tona. Ky është një prej zakoneve kyç të njerëzve të
mbështetur te vetja.
Ndërkohë që jemi në këmbë, le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë. Këto pohime na kujtojnë për qëllimin e grupit tonë.

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

“Kur rendimenti
matet, ai përmirësohet. Kur rendimenti
matet dhe raportohet,
ritmi i përmirësimit
përshpejtohet.”
THOMAS S. MONSON, në
Conference Report, tetor
1970, f.107

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besimin te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:

Le të ulemi.
Tani do të këshillohemi së bashku dhe do ta ndihmojmë njëri-
tjetrin për planet tona për arsimim dhe një punë më të mirë. Ky
është diskutimi më i rëndësishëm i kësaj mbledhjeje!

Diskutoni:

Çfarë mësuat ndërsa i mbajtët zotimet tuaja këtë javë? A ju
nevojitet ndopak ndihmë nga grupi?
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ÇFARË MËSOVA UNË NGA PËRGATITJA E PLANIT TIM TË
PUNËS?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 40 minuta vetëm për këtë faqe.

Lexoni:

Le ta shohim këtë material filmik që të na kujtojë mënyrën si t’i
bëjmë paraqitjet tona.

Shihni:

“My Work Plan in Three Minutes” [“Plani Im i Punës në Tre
 inuta”]. (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 22.)
M

Ushtrohuni:

Çdo anëtar i grupit tani duhet
të marrë më pak se tre minuta
për t’ia paraqitur grupit, planin e
punës të tij apo të saj.
Pasi ta keni mbaruar paraqitjen
tuaj, kërkoni përshtypje. Hidhini
në letër përshtypjet që merrni.
Përdoreni hapësirën më poshtë
për të mbajtur shënime.
Lejoni që përshtypjet të jenë të
shkurtra, në mënyrë që çdokush
të ketë mundësi të raportojë
brenda afatit kohor.

Diskutoni:

Çfarë idesh morët nga raportimet
që do t’ju ndihmojnë për vendimet tuaja? Shkruajini mendimet
tuaja.
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PLANI IM I PUNËS: ÇFARË PUNE MUND TË MË NDIHMONTE
TË BËHESHA I/E MBËSHTETUR TE VETJA?
Renditni tre lloj punësh
që do t’i merrni në
shqyrtim.

KUSH ËSHTË NË DIJENI PËR KËTË LLOJ PUNE?
Renditni 3–5 njerëz
me të cilët të flisni për
secilin vend pune.

ÇFARË PYETJESH DO T’U BËJ KËTYRE NJERËZVE?
Sa të ardhura mund
të pres çdo muaj kur
të filloj punë? Sa të
ardhura mujore mund
të pres pasi të kem
punuar për një vit?
Si të kualifikohem për
çfarëdolloj pune?
A ka shkolla vendore?
A ka rritje të kërkesës
për këtë lloj pune?
Sa është kostoja për
të filluar?
Pyetje të tjera?

CILA PUNË DUKET MË E MIRA PËR TË SIGURUAR TË ARDHURA DHE QË
PËRPUTHET ME PIKAT E MIA TË FORTA DHE AFTËSITË E MIA?
Çfarë kam mësuar
lidhur me këto
mundësi? Cila duket
se është më e mira
për mua?

2: Çfarë arsimimi do të më kualifikojë për punën time?

MËSONI
CILAT JANË ZGJEDHJET E MIA PËR ARSIMIMIN?
Ora:
Lexoni:

Java 1
Çfarë lloj pune
do të më ndihmojë të bëhem
i/e mbështetur
te vetja?

Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 30 minuta për pjesën Mësoni.
Ne tani kemi ide për punën tonë të ardhshme. Këtë javë ne do
të diskutojmë për llojin e arsimimit ose trajnimit që na nevojitet
për të fituar aftësitë, që të kualifikohemi për atë punë.

JAVA 2

Çfarë arsimimi do të më
kualifikojë për
punën time?

Java 3

Java 4

Si do ta paguaj
arsimimin tim?

A duhet të bëj
kërkesë për
një huamarrje
nga Fondi i
Qarkullueshëm
Arsimor?

Java 5

Java 6

Si do të kem
Si do të kem
sukses në klasë? sukses jashtë
klasës?

Ndërmjetësi duhet t’i japë çdo anëtari të grupit një kopje të Listave të Shërbimeve të Parapëlqyera për Mbështetjen te Vetja, nëse
ata nuk i kanë listat nga java e kaluar.
Zgjidhni dy njerëz që të shkruajnë në tabelë. Pastaj, secili duhet të
emërtojë sa më shumë shkolla vendore ose programe trajnimi që
të jetë e mundur, brenda dy minutave. Merreni parasysh sa vijon:
• Shkolla ose universitete publike dhe private
• Trajnime profesionale ose teknike
• Stazhe ose trajnime nëpër kompani
• Programe dhe shkolla të parapëlqyera nga Lista e Shkollave
dhe Programeve të Parapëlqyera

Lexoni:

Cilat mundësi mund të na kualifikojnë për punën tonë të
ardhshme? Është e rëndësishme të dimë se jo të gjitha shkollat
dhe programet janë të njëjta. Ato ndryshojnë nga kohëzgjatja,
kostoja dhe vështirësia. Disa ia dalin mbanë t’i ndihmojnë të
diplomuarit të gjejnë vende pune. Disa nuk janë të efektshme
ose kushtojnë shumë.

Shihni:

“Choosing a School or Training Program” [“Zgjedhja e një Shkolle ose Programi Trajnimi”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni
faqen 38.)

Diskutoni:

Çfarë hapash do të ndërmerrni për të gjetur programin e duhur
të trajnimit?

Lexoni:

Nëse përdorim një huamarrje nga FQA-ja, ne duhet të zgjedhim
një shkollë ose program nga Lista e Shkollave dhe Programeve të
Parapëlqyera. Këto shkolla të japin aftësi për të gjetur një vend
të parapëlqyer pune. Ato i ndihmojnë gjithashtu të diplomuarit
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ta gjejnë vendin e punës. Ju mund të kërkoni një përjashtim ose
shtim në listë, duke komunikuar me përgjegjësin vendor të shërbimeve për mbështetjen te vetja.
Lexoni:

Këtë javë, ne do të bëjmë këtë pyetje dhe do të ndërmarrim këtë
veprim:

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – Çfarë arsimimi ose trajnimi do të më kualifikojë për punën time?
VEPRIMI I JAVËS – T’i shqyrtoj imtësisht mundësitë për arsimimin, të mësoj për programet duke biseduar me njerëz të
tjerë dhe të përgatit një plan arsimimi.

SI DO TA KRIJOJ PLANIN TIM TË ARSIMIMIT?
Ushtrohuni:

Gjatë javës, ne do të krijojmë një “plan arsimimi” (shihni faqen
33). Ky ushtrim do të na ndihmojë të mësojmë se si ta bëjmë
këtë, hap pas hapi!
Hapi 1. Lexojini shembujt. Më pas, thjesht për t’u ushtruar,
shkruajeni emrin e një mundësie për arsimimin që po e merrni
në shqyrtim nën pjesën “Shembulli Juaj”. Renditni të gjithë njerëzit me të cilët mund të bisedoni rreth asaj mundësie.

PLANI IM I ARSIMIMIT: CILAT JANË ZGJEDHJET E MIA PËR ARSIMIMIN?

Renditni programet
e trajnimit ose
shkollat që po i
merrni në shqyrtim

Shembulli 1

Shembulli 2

Instituti i Politeknikut

Qendra e Certifikimit për
Programet Kompjuterike

Shembulli Juaj

KUSH ËSHTË NË DIJENI PËR PROGRAMIN OSE SHKOLLËN?
Renditni njerëzit
me të cilët mund të
bisedoni për secilin
program ose shkollë
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Motra Ado punon atje
Këshilltarë shkollimi, mësues
Mikja ime, Sofia, e ndoqi atë
shkollë
Studentë

I ri te dyqani i kompjuterave
Vëllai Moldona e ka marrë
certifikatën
Dikush te qendra e
certifikimit
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Hapi 2. Lexojini pyetjet dhe shembujt më poshtë. Plotësojini
kutitë te pjesa “Shembulli Juaj”. Për këtë ushtrim, juve mund t’ju
duhet të hamendësoni.

ÇFARË PYETJESH DO TË BËJ?
Shembulli 1

Shembulli 2

Shembulli Juaj

80% marrin diplomë dhe
certifikatë
60–65% marrin certifikatë
Sa veta diplomohen?
Shumica e të diplomuarve
Përafërsisht të gjithë ata
Sa veta gjejnë vende
gjejnë vende të mira pune
që përfundojnë programin,
të mira pune?
Shumë vetë bëhen menaxherë
gjejnë vende të mira pune
brenda vitit
Ata pranojnë 100 njerëz
Të marrin provimin e
matematikës
çdo vit në degën e saldimit;
Çfarë duhet për t’u
studentët duhet të marrin
Të paguajnë tarifën
pranuar në program
provimin e matematikës bazë;
Të kenë qasje në një
ose në shkollë?
atyre iu nevojiten 2 referenca
kompjuter të lëvizshëm
18 muaj për të marrë
certifikatë
Sa kohë zgjat për të
9 muaj si dhe provimin për
6 muaj stazh me rekomandim
marrë një certifikatë/
certifikatën
(këtë e planifikon shkolla, pa
diplomë?
tarifë)
10000 dollarë/pagesa e
15000 dollarë/9 muaj
shkollës dhe tarifa vjetore
Cilat janë kostot
(15000 dollarë për të gjithë
15000 dollarë për të gjithë
për vit? Për të gjithë
programin)
programin
programin? Për të
5000 dollarë (shtesë) për
8000 dollarë (shtesë) për të
marrë certifikatë?
vërtetimin e certifikatës
marrë certifikatën dhe pajisjet
Bursat jepen për studentët
më të mirë për 6 muajt e
A jepen bursa?
fundit; nuk jepen ndihma; huatë
Jo
Ndihma? Huadhënie?
jepen me përqindje të lartë
interesi
Cili është programi
mësimor? Transporti?

3 sesione
(mëngjes, pasdite, mbrëmje)
Linjë e afërt autobusi; 45
minuta vajtje-ardhje për mua

Në mëngjes e në mbrëmje
Me dy autobusa, 1 orë për
vajtjen dhe 1 orë për ardhjen
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Hapi 3. Tani, lexojini shembujt dhe më pas përmblidheni përgjigjen e pjesës “Shembulli Juaj”, te kutia në të djathtë. Kujtoni,
ky është thjesht ushtrim. Ne do të mbledhim informacion më të
saktë këtë javë.

CILA PUNË DUKET MË E MIRA PËR TË SIGURUAR TË ARDHURA DHE QË
PËRPUTHET ME PIKAT E MIA TË FORTA DHE AFTËSITË E MIA?
Çfarë kam mësuar
lidhur me këto
mundësi? Cila duket
se është më e mira
për mua?
Lexoni:

Shembulli 1

Shembulli 2

Më tepër kohë. Pak më tepër
kosto. Probabilitet i mirë për të
gjetur vend pune, bursa, orare
të lëvizshme. Lidhje të mira me
punonjësit.

Më pak kohë. Më pak kosto
të përgjithshme. Rrezik më
i madh për të dështuar.
Pozicion i mirë pune.
Vështirësi me transportin.

Pas mbledhjes së informacionit këtë javë, do të na duhet të marrim vendime. Ne mund të lutemi dhe ta lexojmë bekimin tonë
patriarkal për të na ndihmuar. Kur jemi të denjë dhe të çiltër, Fryma e Shenjtë do të na udhëheqë. Zoti dëshiron që të na bekojë.
Le ta kërkojmë ndihmën e Tij!

SI DO TA PARAQIT PLANIN TIM TË ARSIMIMIT?
Lexoni:
Ushtrohuni:

Për t’u përgatitur për javën tjetër, le të ushtrohemi për paraqitjen
e një plani arsimimi.
Ngrihuni në këmbë dhe për t’u ushtruar, punoni me një partner
të ri. Paraqiteni një shembull të planit të arsimimit sikur të ishte
i juaji (shihni faqet 30–31). Nëse nuk e keni të gjithë informacionin, përdorni imagjinatën tuaj. Bëjeni për 3 minuta. Më pas,
merrni dy minuta për të kërkuar përshtypje nga personi tjetër.
Ndërrojini vendet dhe lëreni personin tjetër të ushtrohet për
paraqitjen e planit.

Diskutoni:

Lexoni:
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Bashkohuni sërish me grupin e madh. Bisedoni se si do të
mblidhni informacion gjatë javës dhe si do ta paraqitni javën
tjetër planin tuaj të arsimimit. Bëni pyetje dhe jepni ide.
Gjatë javës, mblidhni informacion dhe shënojeni atë në këtë
plan arsimimi. Bisedoni me sa më shumë njerëz që të mundeni.
Bëni shumë pyetje dhe shtoni më shumë pyetje në shënimet
tuaja. Nëse ju duhet një formular tjetër për planin e arsimimit,
gjendet një kopje te faqja 39.

Shembulli Juaj
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PLANI IM I ARSIMIMIT: CILAT JANË ZGJEDHJET E MIA PËR ARSIMIMIN?
Renditini programet e
trajnimit ose shkollat
që po i merrni në
shqyrtim

KUSH ËSHTË NË DIJENI PËR PROGRAMIN OSE SHKOLLËN?
Renditini njerëzit
me të cilët mund të
bisedoni për secilin
program ose shkollë

ÇFARË PYETJESH DO TË BËJ?
Sa veta diplomohen?
Sa veta gjejnë vende
të mira pune?
Çfarë duhet për t’u
pranuar në program
ose në shkollë?
Sa kohë zgjat për të
marrë një certifikatë/
diplomë?
Cilat janë kostot
për vit? Për të gjithë
programin? Për të
marrë certifikatën?
A jepen bursa?
Ndihma? Huadhënie?

Cili është programi
mësimor? Transporti?

CILËN SHKOLLË TË ZGJEDH?
Çfarë kam mësuar
lidhur me këto
mundësi? Cila duket
se është më e mira
për mua?
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SI MUND TË PËRGATITEM PËR TË MARRË NJË HUA
NGA FQA-JA?
Plani juaj i arsimimit mund t’ju ndihmojë gjithashtu të përgatiteni për një huamarrje nga FQA-ja,
nëse ju nevojitet një hua për t’ju ndihmuar që të paguani arsimimin ose trajnimin tuaj. Nëse mendoni se mund t’ju nevojitet një hua nga FQA-ja, përgjigjuni këtyre pyetjeve ndërkohë që ju e përpunoni
planin tuaj të arsimimit dhe e ruani këtë informacion për kërkesën e FQA-së.

PLANI IM I ARSIMIMIT: ÇFARË ARSIMIMI OSE TRAJNIMI
DO TË MË KUALIFIKOJË PËR PUNËN TIME?
Shkolla e zgjedhur (nga Lista e SHMV-së për Shkollat
dhe Programet e Parapëlqyera):
Dega ose programi (nga Lista e SHMV-së për Shkollat
dhe Programet e Parapëlqyera):
Vendi i parapëlqyer i punës (nga Lista e SHMV-së për
Vendet e Parapëlqyera të Punës):
Me këtë kërkesë për huamarrje, kur do ta filloni
shkollën?
Muaji dhe viti i diplomimit të planifikuar:
Shënim: Nëse shkolla ose programi nuk është në Listën e SHMV-
së për Shkollat dhe Programet e Parapëlyera, dhe ju prapëseprapë
dëshironi të bëni kërkesë për një huamarrje, komunikoni me
përgjegjësin e shërbimeve për mbështetjen te vetja.
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PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Diskutoni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.







“Unë do të të edukoj
dhe do të të mësoj
rrugën, nëpër të cilën
duhet të ecësh; unë
do të të këshilloj dhe
do ta mbaj syrin tim
mbi ty.”
PSALMEVE 32:8

A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?
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ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ UNË ÇDO DITË?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion Kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Do të bisedoj me të paktën pesë njerëz që të mbledh informacion për
planin tim të arsimimit.
Synimi im:
5
8
10
Unë do ta përgatit planin tim të arsimimit për paraqitjen.
Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Unë do t’u shtoj kursimeve të mia, qoftë edhe një a dy monedha.
Unë do të raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për
të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë shkruani “Po”,
“Jo” ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.
Bisedova
me të
paktën pesë
njerëz rreth
zgjedhjeve
të mia për
arsimimin
(Shkruani
numrin)

Lexoni:

E përgatita
paraqitjen
e planit të
arsimimit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli dhe ia
dhashë mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në
anën e prapme të broshurës suaj, Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.

Mirëpritja e
Përshtypjeve

Në mbledhjen tonë të radhës të grupit, ndërmjetësi do të vizatojë
në dërrasë një tabelë zotimesh (si ajo më lart). Ne do të mbërrijmë 10 minuta përpara se të fillojë mbledhja dhe ta shkruajmë
përparimin tonë te tabela.

Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.

Zgjidhni dikë për të qenë ndërmjetësi për temën te broshura
Themeli Im, në mbledhjen tonë të radhës. Kujtojeni atë ta ndjekë
materialin dhe të mos sjellë në klasë materiale shtesë. (Nuk dini
se si të ndërmjetësoni një temë te broshura Themeli Im? Lexojeni
faqen 17 dhe pjesën e brendshme të kapakut të përparmë.)
Ftojeni dikë të bëjë lutjen e mbylljes.
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2: Çfarë arsimimi do të më kualifikojë për punën time?

Burimet
ZGJEDHJA E NJË SHKOLLE OSE PROGRAMI TRAJNIMI
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
KUEJMI: Mirë, mendoj se kam një ide më
të mirë për të kërkuar nja dy vende të mira
pune.
KONSUELO: A do të të ndihmojnë ato që
t’ia arrish synimit tënd për mbështetjen te
vetja?
KUEJMI: Mendoj se po. Por ende nuk i
kam aftësitë për t’u kualifikuar për to.
MEKALA: Po. Edhe unë këtë problem
kam.
ROBERTI: Të gjithëve do të na duhet të
marrim më shumë arsimim ose trajnim.
KONSUELO: Por, me gjithë këto zgjedhje
për shkollat, nga do ta dimë se kë të ndjekim? Kostot ndryshojnë shumë. Dhe nga ta
dimë a janë ndopak të mira?
KUEJMI: Një djalë në lagjen time po ndjek
shkollën New Age. Është një shkollë teknike. Mbase shkoj dhe unë atje.
MEKALA: Kam parë plot afishe që thonë
se universiteti shtetëror është më i miri në
vend. Por nuk do të mund të pranohesha
kurrë.
ROBERTI: Dhe unë kam dëgjuar se ka
një mundësi më të mirë për të gjetur një
vend pune të mirë nëse bën një stazh ose
specializim.
KONSUELO: Atëherë si ta zbulojmë?
KUEJMI: A mund të shkojmë të bisedojmë
me disa njerëz nëpër shkolla? Apo ndoshta
me njerëz që janë diplomuar?
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MEKALA: Kjo do të ishte e vështirë. Vetëm
se unë ndihem tepër nervoze.
ROBERTI: Por ndoshta kjo është ajo që
duhet të bëjmë. Ne duhet të bisedojmë
me ta për të zbuluar nëse studentët e
tyre diplomohen dhe nëse gjejnë vende të
mira pune. Po për sa u përket kostove dhe
bursave – të gjitha këto gjërat financiare?
Mendoj se ne thjesht duhet të bisedojmë
me ta. Dhe gjithashtu me njerëz të cilët e
kanë frekuentuar atë shkollë.
KONSUELO: Unë do të vij me ty Mekala.
Le ta bëjmë këtë së bashku.
MEKALA: Kjo do të ishte fantastike!
KUEJMI: Ky është një vendim i vështirë –
paratë dhe e ardhmja jonë. Mbase duhet
të lutemi edhe në lidhje me këtë. Ose të
marrim një bekim për të na udhëhequr. Në
misionin tim mësova se ne mund të udhëhiqemi nga Zoti.
MEKALA: Edhe unë kështu besoj. Mbase
besimi ka shumë lidhje me këtë gjë. Besimi
e shpresa dhe përpjekjet tona. Unë po filloj
të ndiej që Ati Qiellor dëshiron të na bekojë
lidhur me këtë gjë.
ROBERTI: Dhe le të mos harrojmë Listën
e Shkollave dhe Programeve të Parapëlqyera. Ka ide të mira lidhur me programet dhe
aftësitë që të na ndihmojnë për të na kualifikuar për vendet e parapëlqyera të punës.
Mbase kjo është pikënisja – qoftë nëse na
nevojitet ose jo një huamarrje nga FQA-ja.
Kthehuni te faqja 29

2: Çfarë arsimimi do të më kualifikojë për punën time?

PLANI IM I ARSIMIMIT: CILAT JANË ZGJEDHJET E MIA PËR ARSIMIMIN?
Renditini programet
e trajnimit ose
shkollat që po i
merrni në shqyrtim

KUSH ËSHTË NË DIJENI PËR PROGRAMIN OSE SHKOLLËN?
Renditini njerëzit
me të cilët mund të
bisedoni për secilin
program ose shkollë

ÇFARË PYETJESH DO TË BËJ?

Sa veta diplomohen?
Sa veta gjejnë vende
të mira pune?
Çfarë duhet për t’u
pranuar në program
ose në shkollë?
Sa kohë zgjat për të
marrë një certifikatë/
diplomë?
Cilat janë kostot
për vit? Për të gjithë
programin? Për të
marrë certifikatën?
A jepen bursa?
Ndihma? Huadhënie?
Cili është programi
mësimor? Transporti?

CILËN SHKOLLË TË ZGJEDH?
Çfarë kam mësuar
lidhur me këto
mundësi? Cila duket
se është më e mira
për mua?
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2: Çfarë arsimimi do të më kualifikojë për punën time?

SHËNIME
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3

Si do ta paguaj
arsimimin tim?
Arsimim për Punë më të Mirë

3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

PËR NDËRMJETËSIT

Ditën e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit.
Ftojini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për
zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet për mbledhjen.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.
Emri i
anëtarit të
grupit

Bisedova
me të
paktën pesë
njerëz rreth
zgjedhjeve
të mia për
arsimimin
(Shkruani
numrin)

E përgatita
paraqitjen
e planit të
arsimimit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli dhe
ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Gloria

7

P

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur anëtarët e grupit të mbërrijnë, kërkojuni atyre që të plotësojnë
tabelën e zotimeve në dërrasë.
• Caktoni dikë të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat e tyre dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 3 te broshura Themeli Im. Më pas kthehuni te
fletorja e punës dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta vetëm për këtë pjesë (jo për
të gjithë pjesën Raportoni).

Ushtrohuni:

Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

Lexoni:

Tani, ngrihuni që të gjithë! Ne duhet të përpiqemi t’i mbajmë
të gjitha zotimet tona. Ky është një prej zakoneve kyç të njerëzve të mbështetur te vetja. Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”
Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besimin te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë mësuat ndërsa i mbajtët zotimet tuaja këtë javë? A ju nevojitet ndopak ndihmë nga grupi?
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3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

ÇFARË MËSOVA UNË NGA PËRGATITJA E PLANIT TIM TË
ARSIMIMIT?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 40 minuta vetëm për këtë faqe.
Çdo anëtar i grupit tani duhet të
marrë më pak se tre minuta për t’ia
paraqitur grupit planin e tij apo të
saj të arsimimit.
Pasi ta keni përfunduar paraqitjen,
kërkoni përshtypje. Hidhini në
letër përshtypjet që merrni. Përdoreni hapësirën më poshtë për të
mbajtur shënimet.
Lejoni që përshtypjet të jenë sa më
të shkurtra, në mënyrë që secili të
ketë mundësinë të raportojë brenda kohës së caktuar.

Diskutoni:

Çfarë idesh morët nga raportimet
që mund t’ju ndihmojnë në vendimet tuaja? Shkruajini mendimet
tuaja.
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PLANI IM I ARSIMIMIT: CILAT JANË ZGJEDHJET E MIA PËR ARSIMIMIN?
Renditini programet e
trajnimit ose shkollat
që po i merrni në
shqyrtim

KUSH ËSHTË NË DIJENI PËR PROGRAMIN OSE SHKOLLËN?
Renditini njerëzit me të
cilët mund të bisedoni
për secilin program ose
shkollë

ÇFARË PYETJESH DO TË BËJ?

Sa veta diplomohen?
Sa veta gjejnë vende të
mira pune?

Çfarë duhet për t’u
pranuar në program
ose në shkollë?
Sa kohë zgjat për të
marrë një certifikatë/
diplomë?
Cilat janë kostot
për vit? Për të gjithë
programin? Për të
marrë certifikatën?
A jepen bursa?
Ndihma? Huadhënie?
Cili është programi
mësimor? Transporti?

CILËN SHKOLLË TË ZGJEDH?
Çfarë kam mësuar
lidhur me këto
mundësi? Cila duket
se është më e mira
për mua?

3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

MËSONI
SI TË PAGUAJ PËR ARSIMIMIN TIM?
Ora:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 30 minuta për pjesën Mësoni.
Ne tani kemi një ide më të mirë rreth asaj se çfarë arsimimi ose
trajnimi do të na ndihmojë për të na kualifikuar për punën tonë
të ardhshme. Tani ne mund ta dimë se sa do të kushtojë arsimimi
ynë dhe si të paguajmë për të. Mund të ketë shumë mundësi dhe
burime, përfshirë kursime vetjake, ndihmë familjare, bursa dhe
huamarrje.

Java 1

Java 2

Çfarë lloj
pune do të
më ndihmojë
të bëhem i/e
mbështetur te
vetja?

Çfarë arsimimi do të më
kualifikojë
për punën
time?

JAVA 3

Java 4

Java 5

Si do ta paguaj A duhet të bëj Si do të kem
arsimimin tim? kërkesë për
sukses në
një huamarrje klasë?
nga Fondi i
Qarkullueshëm
Arsimor?

Shihni:

“Paying for My Education” [Pagesa për Arsimimin Tim]
(Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 54.)

Lexoni:

Këtë javë, ne do të gjejmë përgjigje për këtë pyetje dhe do të
ndërmarrim këtë veprim:

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – Si do ta paguaj arsimimin tim?

Java 6
Si do të kem
sukses jashtë
klasës?

VEPRIMI I JAVËS – Të gjej se sa para më duhen për të paguar për
programet e arsimimit që po i marr në shqyrtim, të mësoj për
mënyra se si të paguaj për to dhe të krijoj një plan financiar.
Lexoni:

Ne do të mendojmë shumë për paratë me qëllim që të paguajmë
për arsimimin tonë. Kjo mund të jetë e sikletshme fillimisht, por
do të na ndihmojë ne për të planifikuar financat tona me urtësi
dhe për të marrë arsimimin që na duhet.

Diskutoni:

Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë. Diskutoni për parimet
në shkrimet e shenjta, si grup. Si ndiheni për paratë kur ju i kuptoni këto parime?

“Por, para se të kërkoni pasuri, kërkoni
mbretërinë e Perëndisë. Dhe, pasi ju të keni
marrë një shpresë në
Krisht, ju do të merrni
pasuri, në qoftë se ju
i kërkoni ato; dhe ju
do t’i kërkoni ato me
qëllim që të bëni mirë
– të vishni të zhveshurit dhe të ushqeni të
uriturit dhe të çlironi
robërit, dhe t’u jepni
ndihmë të sëmurëve
dhe të mjerëve.”
JAKOBI [LIM] 2:18–19

45

3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

SI T’I PARASHIKOJ KOSTOT?
Ushtrohuni:

Lexojeni shembullin vijues me zë të lartë dhe diskutojini përllogaritjet ndërsa vazhdoni planin.

Manueli po planifikon që të bëhet një specialist frigoriferësh. Ky vend pune kërkohet në këtë zonë. Është te Lista e Vendeve të Parapëlqyera të Punës. Ai dhe gruaja
e tij, Elisabeta, kanë zgjedhur një program dhe një shkollë nga Lista e Shkollave dhe
Programeve të Parapëlqyera, por ata nuk janë të sigurt se si të paguajnë për to. Ata
punojnë së bashku për të organizuar të ardhurat e tyre financiare. Ata i kanë gjurmuar shpenzimet e të ardhurat e tyre dhe ata i përditësojnë të ardhurat dhe shpenzimet e tyre mujore nga broshura Shtegu Im. Ja se çfarë gjejnë këtu:
TË ARDHURAT MUJORE

SHPENZIMET MUJORE

Të ardhurat nga puna

1450 dollarë

Të dhjetat, ofertat

170 dollarë

Kontributet nga familja

100 dollarë

Qiraja

550 dollarë

Të ardhura të tjera
(mujore)

100 dollarë

Ushqimi

450 dollarë

Transporti

200 dollarë

Uji, energjia elektrike,
telefoni

233 dollarë

“B” Shpenzimet e
Përgjithshme Mujore

1600 dollarë

“A” Të Ardhurat e
1650 dollarë
Përgjithshme Mujore

Ata i përllogaritin se sa mund të paguajnë çdo muaj për arsimimin: “A” Të Ardhurat e Përgjithshme Mujore – “B” Shpenzimet e Përgjithshme Mujore = “C”
ose 50 dollarë.
Më pas ata përllogaritin se sa mund
të paguanin për një vit: “C” (50
dollarë) x 12 (muaj) = “D” (600
dollarë). “D” ose (600 dollarë)
është shuma e përgjithshme që
mund të paguajnë çdo vit për
arsimimin.
Më tej ata përllogaritin se cilat do të
jenë kostot e arsimimit të tyre, “E”.
Dhe së fundi, ata përllogaritin atë që
ata nuk mund ta paguajnë aktualisht, “F”.
Ata duhet ta paguajnë këtë shumë
duke punuar në një punë tjetër,
duke marrë një hua ose në ndonjë
mënyrë tjetër.

Diskutoni:
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KOSTOT E ARSIMIMIT
(për një vit)
Pagesa e Shkollimit

INSTITUTO
TECHNICO
9800 dollarë

Mblidhini Provimet dhe
Tarifat

+ 500 dollarë

Mblidhini Librat dhe pajisjet

+ 1200 dollarë

Zbritini Bursat

-1150 dollarë

“E” Kostot e Arsimimit
Tim
“D” Çfarë mund të
paguajmë ne
“F” Çfarë nuk mund të
paguajmë ne

=10350 dollarë
-600 dollarë
=9750 dollarë

Manuelit dhe Elisabetës do t’i duhet të paguajnë një shumë shtesë
prej 9750 dollarë, për vitin e parë të arsimimit. A e shihni se si i bënë
ata përllogaritjet? Bisedoni së bashku për çfarëdo pyetje që keni.

3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

SA TË ARDHURA KAM? CILAT JANË SHPENZIMET E MIA?
Lexoni:
Ushtrohuni:

Tani, le të krijojmë planin tonë vetjak financiar për arsimimin.
Në mënyrë të pavarur, merrni disa minuta për të plotësuar formularin. Jini të sinqertë me veten. Ju mund të përdorni një laps. Më
pas, gjatë javës, punoni me familjen tuaj për ta bërë atë më të saktë. Për momentin, jepni më të mirën tuaj për t’i llogaritur numrat.

TË ARDHURAT MUJORE
(përfshini të ardhurat e bashkëshortit/es,
nëse jeni i/e martuar)
Të ardhurat nga puna

Shpenzimet e banesës

Të ardhura të tjera

Uji

“A” Të Ardhurat e Përgjithshme
Mujore

Shpenzimet mjekësore

Pasi t’i keni plotësuar të ardhurat tuaja dhe shpenzimet,
përllogaritni se sa mund të paguani për arsimimin tuaj
çdo muaj:
“A” Të Ardhurat e Përgjithshme Mujore – “B” Shpenzimet e Përgjithshme Mujore = “C”

.

Nëse “C” është 0 ose më e vogël, ju nuk keni para të tjera për të
paguar për kostot e arsimimit tuaj.
Nëse “C” është më e madhe se 0, atëherë përllogaritni se sa
mund të paguani për një vit:
.

“D” është shuma e përgjithshme që mund të paguani
çdo vit për kostot e arsimimit.

Të dhjetat, ofertat

Ushqimi

Të ardhura të tjera

x 12 (muaj) = “D”

SHPENZIMET MUJORE

Kursimet

Kontributet e familjes për kostot e
arsimimit

“C”

Përdorini numrat
që keni gjurmuar
në kapakun e
pasmë të broshurës
Shtegu Im.

Transporti
Shpenzimet e arsimimit
Pagesat e borxheve
Veshjet
Energjia elektrike
Telefoni
Të Tjera
“B” Shpenzimet e Përgjithshme
Mujore
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3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

CILAT JANË KOSTOT E ARSIMIMIT TIM?
Lexoni:
Ushtrohuni:

Më tej, ne i këqyrim kostot e arsimimit tonë.
Përpiquni t’i plotësoni vendet bosh dhe bëjini përllogaritjet.
Përdorni një laps. Nëse keni zgjedhur një program të posaçëm,
plotësojeni një kolonë. Nëse po mendoni për dy ose tre programe, plotësojini këto kolona për t’i krahasuar ato. Punoni me
njëri-tjetrin ose me ndërmjetësin tuaj nëse ju nevojitet ndihmë.
Shembulli është për një vit. Nëse programi juaj është më i shkurtër, përshtatini llogaritjet tuaja. Lista e SHMV-së për Shkollat dhe
Programet e Parapëlqyera dhe informacioni te plani juaj i arsimimit, do t’ju ndihmojë.

PLANI IM FINANCIAR PËR ARSIMIMIN
(për një vit)

Shembulli
Teknik mjekësor
për Radiologji

Programi 1

Programi 2

Programi 3

Pagesa e shkollimit (për një vit)

12000 dollarë

Mblidhini provimet dhe tarifat e tjera (hyrja, licenca, certifikimi, provimi përfundimtar dhe tarifa të
tjera – për një vit)

+ 2000 dollarë

+

+

+

Mblidhini librat dhe pajisjet (për një vit)

+ 1000 dollarë

+

+

+

Zbritini bursat ose ndihmat (nëse keni ndonjë –
për një vit)

-1000 dollarë

-

-

-

= 14000 dollarë =

=

=

-

-

-

= 13000 dollarë =

=

=

“E” Kostot e Arsimimit Tim (për një vit)
“D” Çfarë mund të paguajmë ne (për një vit)
“F” Mbetet për t’u paguar (për një vit)

-1000 dollarë

SA PREJ KOSTOVE TË ARSIMIMIT TIM MUND TË PAGUAJ?
Ushtrohuni:

Shikoni në rreshtin e fundit te tabela më lart.
Nëse “F” është 0 ose më e vogël, ju mund të paguani për të gjitha
kostot e arsimimit tuaj – përgëzime!
Nëse “F” është më e madhe se 0, atëherë ju duhet të gjeni një
mënyrë që të paguani shumë më tepër, për këtë. Ju mund ta plotësoni hapësirën duke shënuar më shumë bursa, vend tjetër pune
ose një hua.
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3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

CILAT JANË MUNDËSITË E MIA NËSE NUK MUND TË
PAGUAJ DOT VETË?
Lexoni:

Diskutoni:

Është më mirë nëse ne i paguajmë kostot e arsimimit tonë vetë,
edhe nëse duhet pak sakrificë. Nëse përllogaritjet tona tregojnë se
ne nuk mund t’i paguajmë vetë të gjitha kostot e arsimimit tonë,
atëherë ne drejtohemi te burime të tjera.
Lexojeni me radhë çdo pjesë të kësaj tabele, si grup. Diskutojeni
shkurtimisht çdo mundësi. Cila do të ishte më e mira për ju?

MUNDËSIA FINANCIARE

PIKAT E FORTA

PIKAT E DOBËTA

Filloni një punë tjetër
ndërkohë që shkoni në
shkollë

Mund të jetë e vështirë të punoni
në dy punë dhe të keni sukses te
Asnjë borxh ose interes. Mësoni ose
lëndët mësimore. Mund të jetë
përmirësoni aftësi. Krijoni lidhje të
e vështirë për familjen. Mund
rëndësishme.
të duhet më shumë kohë për ta
përfunduar programin.

Merrni hua nga familja

Mund të dëmtojnë marrëdhëniet
Njerëzit që i njihni dhe i mirëbesoni. familjare. Mund të jetë e vështirë
Ata duan që ju të keni sukses.
nëse krijohet një nevojë e ngutshme në familje.

Gjeni bursa ose ndihma

Asnjë borxh ose interes. Të jep liri
për të studiuar pa pasur një punë
të dytë.

Gjeni një stazh ose trajnim
pune që paguhet

Mësoni aftësi që lidhen me arsimiMund të jetë e vështirë të bëni
min. Fitoni përvojë. Mund të çojë te një punë, të studioni e të bëni një
një vend pune.
stazh.

Merrni një hua nga një bankë
ose një agjenci shtetërore

Merrni kredi nga një bankë. Disa
hua nga shteti kanë norma të ulëta
interesi.

Mund të jetë e vështirë për t’i
gjetur bursat dhe ndihmat. Por ia
vlen përpjekja!

Normat e interesit mund të jenë
të larta. Është një hua dhe duhet
shlyer.

Në dispozicion për anëtarët e denjë
Bëni kërkesë për një
Është një hua dhe duhet shlyer
të Kishës. Norma të ulëta interesi.
huamarrje nga Fondi i
(në mënyrë që të tjerët të mund të
Stimujt e arritjes janë në dispozicion
Qarkullueshëm Arsimor (FQA)
marrin një hua).
për t’ju ndihmuar ta shlyeni huanë.
Diskutoni:

A e keni gjetur shkollën më me vlerë, duke e marrë në shqyrtim
çmimin dhe cilësinë?
Nëse po shqyrtoni për të marrë një hua, a do të jeni në gjendje që
ta shlyeni atë? Si një orientues, pagesa e huasë suaj mujore pasi ta
përfundoni programin e arsimimit tuaj, nuk duhet të jetë më shumë
se 10 përqind e të ardhurave të përgjithshme mujore që ju prisni.
Nëse ju nevojitet më shumë informacion për pagesën e kostove
të arsimimit, kush mund t’ju japë përgjigje? A do ta diskutoni
këtë me familjen tuaj? Ku mund të drejtoheshit tjetër për më
shumë informacion?
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3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

SI TA PARAQIT PLANIN TIM FINANCIAR PËR ARSIMIMIN?
Ushtrohuni:

Javën e ardhshme ju do ta paraqitni planin tuaj financiar në më
pak se tre minuta. Ju mund të përdorni shkrimin më poshtë. Nuk
do të jetë e nevojshme të jepni ndonjë informacion të fshehtë.
Pas paraqitjeve tuaja javën e ardhshme, grupi do të shqyrtojë
imtësisht një mundësi financiare – një huamarrje nga Fondi i
Qarkullueshëm Arsimor.
Gjatë javës, gjejini këto përgjigje për t’i plotësuar vendet bosh.
Ushtrohuni për t’ia dhënë paraqitjen familjes suaj ose të tjerëve.

PLANI IM FINANCIAR PËR ARSIMIMIN
1. Krahasova

(numrin) shkolla për çmimin dhe vlerën.

2. Tre shkollat më të mira për mua janë:
,
3. Në këtë pikë, unë besoj se shkolla 

,

.

do të jetë më e mira për mua sepse



.

4. I këqyra të ardhurat e mia dhe shpenzimet me familjen time. Mësova këto gjëra:


.

5. Unë i bëra përllogaritjet për të parë nëse mund të paguaja vetë për arsimimin tim dhe
kuptova që (mundem ose nuk mundem).
(Nëse mund ta paguani vetë, kaloni te numri 9; nëse nuk mundeni, shkoni te numri 6.)
6. Më duhet të gjej (shuma)
shtesë, për vitin tim të parë të shkollës nëpërmjet një vendi tjetër pune, burse, ndihme nga familja ose një huamarrjeje.
7. Pas këtij viti të parë, do të më duhet rreth
vitet e ardhshme të shkollës.

(shuma) më tepër, për

8. Kam filluar të shqyrtoj imtësisht mundësi të ndryshme që ta paguaj arsimimin tim. Në
këtë çast, po anoj drejt 

.

9. (Nëse zgjidhni ta tregoni) u luta për arsimimin tim e planin tim financiar dhe


.

10. Do të më pëlqente këshilla dhe ndihma juaj. A keni ndonjë sugjerim për mua? Shkruajeni
çdo ide këtu.
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3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.


“Gjithë fitorja dhe
lavdia ju sillet juve nëpërmjet zellit, besnikërisë dhe lutjeve tuaja
të besimit.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE
103:36






Diskutoni:

A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?
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3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ UNË ÇDO DITË?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion Kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të punoj me familjen time për t’i renditur saktë të ardhurat e
mia dhe shpenzimet e jetesës.
Unë do t’i shënoj kostot e arsimimit tim dhe do të vihem në dijeni për
bursat, ndihmat financiare, huamarrjet dhe mundësi të tjera financiare.
Unë do ta përgatit planin tim financiar për paraqitjen.
Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Unë do t’u shtoj kursimeve të mia, qoftë edhe një a dy monedha.
Unë do të raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim

3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Punova me
familjen për
të renditur të
ardhurat dhe
shpenzimet
(Po/Jo)

Lexoni:

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për
të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë shkruani “Po”,
“Jo” ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.
I shënova
kostot e
arsimimit;
i studiova
mundësitë
financiare
(Po/Jo)

E përgatita
paraqitjen
e planit
financiar
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli dhe
ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në
anën e prapme të broshurës suaj, Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.
Zgjidheni dikë për të qenë ndërmjetësi për temën te broshura
Themeli Im, në mbledhjen e radhës. Nuk dini se si të ndërmjetësoni një temë nga broshura Themeli Im? Lexojeni faqen 17 dhe
pjesën e brendshme të kapakut të përparmë.)
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Mirëpritja e
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.
Shënim për
Ndërmjetësin:
Përpara mbledhjes
së radhës, përgatitni
udhëzime për t’i bërë
pagesat për huanë
nga FQA-ja, në vendin
tuaj. Në mbledhjen e
radhës, sillni kopje të
udhëzimeve për çdo
anëtar të grupit.
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3: Si do ta paguaj arsimimin tim?

Burimet
PAGESA PËR ARSIMIMIN TIM
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
MEKALA: Ua. Mësova shumë rreth shkollave të ndryshme këtë javë.

KONSUELO: Por ti ishe shumë i suksesshëm.

KONSUELO: Duhet ta kishe parë atë. Ajo
shkoi vrik dhe bisedoi me gjithë ata njerëz.
Nuk munda t’ia mbaja dot ritmin.

KUEJMI: M’u desh pak kohë, por, vërtet u
bekova. Dhe u përmirësova në këtë pjesë.

ROBERTI: A e ke një zgjedhje përfundimtare?
MEKALA: Jo, por i kam ulur në dy mundësitë.
KONSUELO: Kurse unë kam arritur në tre
mundësi.
KUEJMI: Shkëlqyeshëm, djema dhe vajza.
Unë mendoj se nuk jam gjëkundi.
ROBERTI: Çfarë do të thuash?
KUEJMI: Oh, ndihem ende shumë i turbulluar. Ose ndoshta veç i frikësuar. Askush
nga familja ime nuk ka shkuar ndonjëherë
në shkollë apo të ketë kaluar klasat bazë.
Unë bisedova me pesë shkolla të ndryshme
dhe kjo qe e vështirë. Kushtet m’u dukën të
ndërlikuara, dhe kostot – kurrë nuk do t’i
gjej aq shumë para.
ROBERTI: A nuk qe kjo mënyra se si u
ndjeve në fillim të misionit tënd?
KUEJMI: Po, në fakt, më kujtohet. Kështu
u ndjeva.

MEKALA: Edhe unë jam paksa e frikësuar.
Mundësitë financiare duken të pamundura.
Por bisedova me një motër në lagjen time,
e cila bëri gjithçka mundi dhe më pas mori
një hua për të paguar pjesën e mbetur.
Ishte një hua nga FQA-ja. Ndoshta, nëse
ne vazhdojmë ta ndihmojmë njëri-tjetrin,
hollësirat do të zgjidhen.
ROBERTI: Është edhe një vëlla në lagjen
time, i cili pagoi për vitin e parë dhe fitoi
një bursë për vitin e dytë.
KONSUELO: Bashkëshorti im dhe unë
jemi duke u përpjekur për të menduar se ku
mund të gjejmë disa para, dhe unë kam një
xhaxha, i cili mund të jetë në gjendje që të
na ndihmojë.
KUEJMI: Epo, në familjen time nuk ka
xhaxhallarë të pasur. Por ne kemi mbërritur deri këtu dhe tani nuk mund të heq
dorë nga ëndrra. Ndoshta ke të drejtë,
Mekala! Do t’i jap vetes edhe dy javë të
tjera mundësi, nëse ju djema dhe vajza do
të vazhdoni të më jepni zemër.
Kthehuni te faqja 45
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A duhet të bëj kërkesë për
një huamarrje nga Fondi i
Qarkullueshëm Arsimor?
Arsimim për Punë më të Mirë

4: A duhet të bëj kërkesë për një huamarrje nga Fondi i Qarkullueshëm Arsimor?

PËR NDËRMJETËSIT

Ditën e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit.
Ftojini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për
zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet për mbledhjen.
• Merrni kopje të broshurës vendore të FQA-së për secilin anëtar të
E RE!
grupit, nga qendra juaj e kunjit për mbështetjen te vetja. Sillini ato
në mbledhjen e sotme.
• Sillni udhëzime për t’i bërë pagesat për huanë nga FQA-ja në vendin
E RE!
tuaj, (në dispozicion te qendra juaj e kunjit për mbështetjen te vetja ose
në internet te srs.lds.org/pef). Bëni një kopje për çdo anëtar të grupit.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.
Emri i
anëtarit të
grupit

Punova me
familjen
për të
renditur të
ardhurat dhe
shpenzimet
(Po/Jo)

I shënova
kostot e
arsimimit;
i studiova
mundësitë
financiare
(Po/Jo)

E përgatita
paraqitjen
e planit
financiar
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli dhe
ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gloria

P

P

P

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur anëtarët e grupit të mbërrijnë, kërkojuni atyre që të plotësojnë
tabelën e zotimeve në dërrasë.
• Caktoni dikë të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat e tyre dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 4 te broshura Themeli Im. Më pas kthehuni te
fletorja e punës dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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4: A duhet të bëj kërkesë për një huamarrje nga Fondi i Qarkullueshëm Arsimor?

RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta vetëm për këtë faqe (jo për
të gjithë pjesën Raportoni).

Ushtrohuni:

Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

Lexoni:

Tani, ngrihuni që të gjithë! Ne duhet të përpiqemi t’i mbajmë
të gjitha zotimet tona. Ky është një prej zakoneve kyç të njerëzve të mbështetur te vetja. Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë.

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”
Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besimin te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë mësuat ndërsa i mbajtët zotimet tuaja këtë javë? A ju nevojitet ndopak ndihmë nga grupi?
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4: A duhet të bëj kërkesë për një huamarrje nga Fondi i Qarkullueshëm Arsimor?

ÇFARË MËSOVA NGA PËRGATITJA E PLANIT TIM
FINANCIAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Diskutoni:

Vendoseni kohëmatësin te 40 minuta vetëm për këtë faqe.
Çdo anëtar i grupit tani duhet të marrë
më pak se tre minuta për t’ia paraqitur
grupit planin e tij apo të saj financiar.

1. Krahasova 

(numrin) shkolla për çmimin dhe vlerën.

Pasi ta keni përfunduar paraqitjen kërkoni përshtypje. Hidhini në letër përshtypjet që merrni. Përdoreni hapësirën
më poshtë për të mbajtur shënimet.

2. Tre shkollat më të mira për mua janë:

Lejoni që përshtypjet të jenë sa më të
shkurtra, në mënyrë që secili të ketë
mundësinë të raportojë brenda kohës
së caktuar.

5. Unë i bëra përllogaritjet për të parë nëse mund të paguaja vetë për arsimimin tim dhe
kuptova që (mundem ose nuk mundem).

A morët ndonjë ide nga raportimet që
mund t’ju ndihmojnë për vendimet
tuaja? Shkruajini mendimet tuaja më
poshtë.

8. Kam filluar të shqyrtoj imtësisht mundësi të ndryshme që ta paguaj arsimimin tim. Në
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PLANI IM FINANCIAR PËR ARSIMIMIN

,
3. Në këtë pikë, unë besoj se shkolla 

,

.

do të jetë më e mira për mua sepse



.

4. I këqyra të ardhurat e mia dhe shpenzimet me familjen time. Mësova këto gjëra:


.

(Nëse mund ta paguani vetë, kaloni te numri 9; nëse nuk mundeni, shkoni te numri 6.)
6. Më duhet të gjej (shuma)
shtesë, për vitin tim të parë të shkollës
nëpërmjet një vendi tjetër pune, burse, ndihme nga familja ose një huamarrjeje.
7. Pas këtij viti të parë, do të më duhet rreth
tet e ardhshme të shkollës.

(shuma) më tepër, për

vi-

këtë çast, po anoj drejt 

.

9. (Nëse zgjidhni ta tregoni) u luta për arsimimin tim e planin tim financiar dhe

10. Do të më pëlqente këshilla dhe ndihma juaj. A keni ndonjë sugjerim për mua? Shkruajeni
çdo ide këtu.





.

4: A duhet të bëj kërkesë për një huamarrje nga Fondi i Qarkullueshëm Arsimor?

MËSONI
A DUHET TË BËJ KËRKESË PËR NJË HUAMARRJE NGA
FONDI I QARKULLUESHËM ARSIMOR?
Ora:
Lexoni:

Java 1
Çfarë lloj pune
do të më ndihmojë të bëhem
i/e mbështetur
te vetja?

Vendoseni kohëmatësin te 30 minuta për pjesën Mësoni.
Ne i kemi marrë në shqyrtim mënyrat për të paguar për arsimimin tonë. Një mundësi është një hua nga Fondi i Qarkullueshëm
Arsimor (FQA).
Java 2
Çfarë arsimimi do të më
kualifikojë për
punën time?

Java 3
Si do ta paguaj
arsimimin tim?

JAVA 4

Java 5

Java 6

Si do të kem
A duhet të bëj Si do të kem
sukses në klasë? sukses jashtë
kërkesë për
klasës?
një huamarrje
nga Fondi i
Qarkullueshëm Arsimor?

Lexoni:

Këtë javë ne do të gjejmë përgjigjet për pyetjen vijuese dhe do të
ndërmarrim veprimin vijues:

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – A duhet të bëj kërkesë për një huamarrje nga Fondi i Qarkullueshëm Arsimor?
VEPRIMI I JAVËS – Do ta vendos me familjen nëse do të
bëj ose jo kërkesë për një huamarrje nga FQA-ja. Nëse
një hua nga FQA-ja është gjëja e drejtë për t’u bërë nga
unë, do ta plotësoj kërkesën për huamarrje.
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4: A duhet të bëj kërkesë për një huamarrje nga Fondi i Qarkullueshëm Arsimor?

ÇFARË ËSHTË NJË HUAMARRJE NGA FONDI I
QARKULLUESHËM ARSIMOR?
Shihni:
Diskutoni:
Ushtrohuni:

Çfarë mendimesh e ndjenjash patët gjatë materialit filmik?
Mblidhuni në grupe me nga dy ose tre veta. Lexojini me radhë
pohimet vijuese të thëna nga Presidenti Gordon B. Hinkli, për ata
që marrin hua nga FQA-ja.

“[Ata] do të mësojnë . . . aftësi, të cilat janë
të kërkuara. . . . Me aftësi të mira punësimi, këta të rinj e të reja mund të dalin nga
varfëria. . . . Arsimimi është çelësi drejt
mundësisë” (“The Perpetual Education
Fund”, Ensign, maj 2001, f. 52–53).

“Ata do të martohen dhe do të përparojnë
me aftësi që do t’i kualifikojnë ata të fitojnë
mirë para dhe të zënë vendin e tyre në
shoqëri, ku ata mund të japin një ndihmesë
thelbësore” (“The Church Goes Forward”,
Ensign, maj 2002, f. 6–7).

“Ata do të bëhen udhëheqës në këtë punë
të madhe në mëmëdheun e tyre. Ata do
t’i paguajnë të dhjetat dhe ofertat e tyre
të agjërimit, të cilat do të bëjnë të mundur
që Kisha ta zgjerojë punën e saj në mbarë
botën” (“Reaching Down to Lift Another”,
Ensign, nëntor 2001, f. 53–54).

“Ata do t’i shlyejnë paratë dhe, kur ta
bëjnë këtë, ata do të shijojnë një ndjenjë
të mrekullueshme lirie, për shkak se e kanë
përmirësuar jetën e tyre. . . . Ata mund ta
mbajnë kokën lart me një frymë pavarësie”
(“The Perpetual Education Fund”, Ensign,
maj 2001, f. 53).

Diskutoni:
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“What is a PEF Loan?” [“Çfarë Është një Hua nga FQA-ja?”] (Nuk
keni material filmik? Lexoni faqen 68.)

Cilat premtime më lart janë të rëndësishme për ju? Si mund të
jetë e ndryshme jeta për ju dhe familjen tuaj, nëse këto premtime
do të përmbusheshin?
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KUSH MUND TË MARRË NJË HUA NGA FQA-JA?
Lexoni:

Ushtrohuni:

Më parë, huatë nga FQA-ja ishin në dispozicion vetëm për misionarët e kthyer të moshave 18 deri 30 vjeç. Tani ato janë në dispozicion për të gjithë anëtarët e kualifikuar të Kishës, të moshave 18
vjeç e lart. Le t’i shqyrtojmë imtësisht kushtet. (Përjashtimet për
këto kushte mund të miratohen nga udhëheqësit e priftërisë për
të plotësuar nevoja të pazakonta.)
Kthejini karriget tuaja përballë një anëtari tjetër të grupit. Së
bashku lexojini kushtet në të majtë, te kutia më poshtë. Pastaj
hiqni një vizë deri te fjalët në të djathtë që plotësojnë hapësirat
boshe. Është treguar një shembull.

PJESËMARRËSIT PËR PROGRAMIN E HUAMARRJES NGA FQA-JA, DUHET TË JENË:
Anëtarë aktivë të Kishës që shërbejnë në një 

.

Të miratuar nga udhëheqësit e tyre të priftërisë si të denjë 
në nevojë për ndihmë financiare dhe të përkushtuar për t’i arritur
synimet e tyre.

,

Mosha 

.

thirrje

Duke studiuar në një shkollë a program që është 

.

Arsimim për Punë më të Mirë

Të përgatitur duke marrë pjesë në një grup 
dhe duke plotësuar planin për huamarrjen nga FQA-ja.

institut
18 vjeç ose më shumë

për në tempull

Duke jetuar, punuar dhe duke frekuentuar shkollat vendore në zonat
ku 

.

në Listën e Shkollave dhe
Programeve të Parapëlqyera

Të zotuar për integritet moral dhe për mbështetje te vetja duke 

.

këshilltar

Partnerë me një 
, që i ndihmon pjesëmarrësit
të kenë sukses në shkollë, në punë dhe në shlyerjen e huasë.

miratohen huamarrjet nga FQA-ja

Duke marrë pjesë në 
po të jetë një i/e ri/e në moshë madhore beqar/e.

e shlyer plotësisht huanë

,

Ju lutem, referojuni faqes 69 për t’ju ndihmuar t’i kuptoni kushtet.
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SI FUNKSIONON NJË HUAMARRJE NGA FQA-JA?
Shënim për ndërmjetësin: Shpërndajeni broshurën vendore
të FQA-së që përmban orientime të posaçme për programin e
FQA-së për zonën tuaj.
Diskutoni:

Lexojeni shkurtimisht broshurën vendore të FQA-së, e cila përmban orientime për huamarrjen nga FQA-ja për zonën tuaj. Çfarë
mësoni ju?

Lexoni:

Kur ne mësojmë siç duhet, ne mund të marrim ulje për pagesat
tona të huasë. Shuma e përgjithshme e huasë që duhet paguar,
mund të ulet kur 1) marrim nota të mira, 2) diplomohemi, 3)
arrijmë synimin e punësimit tonë dhe 4) i bëjmë në kohë pagesat
e huasë. Nëse ne i bëjmë këto gjëra, ne fitojmë mirëbesim për
rendimentin tonë të arrirë dhe shuma që kemi detyrim ta paguajmë, ulet.
Për më shumë informacion mbi huamarrjet nga FQA-ja, shihni
faqen 70. Lexojeni përsëri me kujdes këtë informacion në shtëpi.
Ju mund të komunikoni edhe me një qendër për mbështetjen te
vetja për pyetje.

Diskutoni:

A keni pyetje të tjera që grupi mund t’ju ndihmojë për t’iu
përgjigjur?

SI TË BËJ NJË KËRKESË?
Lexoni:

Në vijim janë hapa për të bërë një kërkesë për një huamarrje nga
FQA-ja. Lidhuni me një partner dhe vihuni në dijeni për informacionin që do t’ju duhet për secilin hap. Kthehuni te faqja
që rendit çdo hap, dhe me radhë lexojeni (por mos e plotësoni
informacionin në faqet e tjera). Më pas kthehuni te kjo faqe dhe
vendosni një shenjë përzgjedhëse te kutia për atë hap.

☐ 1. Përzgjidhni një vend pune, program dhe shkollë nga Listat e Parapëlqimeve të
☐ 2.
☐ 3.
☐ 4.
☐ 5.
☐ 6.

SHMV-së (shihni faqet 11, 14, 33, 34).
Plotësojeni një plan financiar për arsimimin (shihni faqen 50).
Përzgjidheni një këshilltar për huamarrjen nga FQA-ja (shihni faqet 71–72).
Plotësojeni fletën e punës së planit për huamarrjen nga FQA-ja (shihni faqet
73-74).
Merreni miratimin e udhëheqësit të priftërisë (shihni faqet 75-76).
Plotësojeni kërkesën në internet për huamarrjen nga FQA-ja te srs.lds.org/pef,
(shihni faqen 77).

Diskutoni:
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A e keni të gjithë informacionin që ju duhet për t’i plotësuar
hapat? Nëse jo, si mund ta merrni atë?
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ÇFARË NDODH PASI UNË BËJ KËRKESËN?
Lexoni:

1

Ju e dorëzoni
një kërkesë

Diskutoni:

Pasi ne e përfundojmë kërkesën, ja se çfarë ndodh.

2

3

4

5

Udhëheqësit
dhe punonjësit e
FQA-së e shqyrtojnë kërkesën

Nëse kërkesa
miratohet,
ju i pranoni
marrëveshjet për
haumarrjen në
faqen e internetit
të FQA-së

Specialisti i FQA-
së ju interviston
nëpërmjet telefonit dhe e interviston këshilltarin
tuaj nëpërmjet
telefonit

Ju regjistroheni
për shkollën dhe
kërkoni që shkolla të paguhet

A ka pyetje të tjera? Nëse nuk i dini përgjigjet, vizitoni qendrën
më të afërt për mbështetjen te vetja.
Pas mbledhjes, nëse ndërmjetësi juaj ka të drejtë hyrjeje në internet, ai ose ajo mund ta hapë faqen e internetit të kërkesës për
huamarrjen nga FQA-ja dhe t’jua tregojë se si ta përdorni atë.

SI TA BËJ NJË PAGESË?
Lexoni:

Një hua nga FQA-ja nuk është një dhuratë dhe nga ne pritet
që t’i kthejmë paratë. Ne zotohemi që t’i kthejmë paratë. Ne e
bëjmë këtë zotim gjatë intervistës sonë për miratimin e huasë nga
FQA-ja, me udhëheqësin tonë të priftërisë si dhe kur e plotësojmë
kërkesën në internet.
Shlyerjet tona të huasë nga FQA-ja, sigurojnë para që të tjerët të
marrin një hua nga FQA-ja në të ardhmen, përfshirë anëtarët e
kunjit apo të distriktit tonë. Nëse nuk e shlyejmë, do të ketë më
pak para për huadhënie në të ardhmen nga FQA-ja.
Lexojeni thënien në të djathtë.

Diskutoni:

Lexoni:

Përse është e rëndësishme që të shlyhet huaja nga FQA-ja? Merrini në shqyrtim këto arsye:
• Ju i respektoni zotimet dhe e rritni aftësinë tuaj për t’i mbajtur
besëlidhjet.
• U jepni të tjerëve të njëjtën mundësi për të marrë një hua.
• Merrni bekimet e premtuara për veten dhe familjen tuaj.
• E rritni besimin tuaj te Jezu Krishti dhe bëheni të mbështetur
te vetja.
Për t’u siguruar që ne e dimë se si t’i bëjmë pagesat e huasë, ne
duhet ta bëjmë pagesën tonë të parë përpara se shkolla jonë të
mund t’i marrë paratë.

“Përfituesit do t’i shlyejnë paratë dhe, kur
ta bëjnë këtë, ata do
të gëzojnë një ndjesi
të mrekullueshme lirie,
për shkak se e kanë
përmirësuar jetën e
tyre, jo nëpërmjet një
ndihme apo dhurate,
por nëpërmjet huamarrjes dhe shlyerjes
së parave. Ata mund
ta mbajnë kokën lart
me një frymë pavarësie. Mundësia që ata
të mbeten besnikë
dhe aktivë gjatë gjithë
jetës së vet, do të jetë
tepër e madhe.”
GORDON B. HINCKLEY,
“The Perpetual Education
Fund”, Ensign, maj 2001,
f. 53

Shënim për Ndërmjetësin: Shpërndajini udhëzimet për pagesat për vendin tuaj.
Së bashku, shqyrtojini shkurtimisht udhëzimet për pagesat për
vendin tuaj.
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ÇFARË DO TË NA DUHET PËR TË PASUR SUKSES NË
SHLYERJEN E NJË HUAJE NGA FQA-JA?
Shihni:
Diskutoni:

“I Have Two Hands to Work” [“Unë Kam Dy Duar për të Punuar”]
(Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 78.)
Zgjidhni një fjalë për të përshkruar se çfarë ndiet nga ky material
filmik. Tregojeni fjalën.
Nga ajo që dini tashmë, a do të zgjidhni që të bëni një kërkesë
për huamarrje nga FQA-ja? Çfarë mund të bëni gjatë javës për të
marrë një vendim të mirë për këtë mundësi?

Lexoni:
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Ndërsa ne përparojmë, nuk jemi të vetëm. Le të kujtojmë:
“Unë mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon”
(Filipianëve 4:13).
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PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.


“Dëgjoni fjalët e Zotit
dhe i kërkoni Atit, në
emrin e Jezusit për
çdo gjë që do të keni
nevojë. Mos dyshoni,
por jini besues.”
MORMONI 9:27






Diskutoni:

A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?
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ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ UNË ÇDO DITË?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion Kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të diskutoj për punën, arsimimin dhe planet financiare me
familjen time.
Me familjen time, unë do të vendos nëse më nevojitet ose jo një hua
nga FQA-ja.
Unë do të gjej një këshilltar huaje, do të flas me udhëheqësin tim të
priftërisë dhe do të filloj procesin për bërjen e kërkesës.
Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Unë do t’u shtoj kursimeve të mia, qoftë edhe një a dy monedha.
Unë do të raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Diskutova
për punën,
arsimimin
dhe planet
financiare
me familjen
(Po/Jo)

Lexoni:

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për
të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë shkruani “Po”,
“Jo” ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.
E vendosa
nëse më
nevojitet
një hua nga
FQA-ja
(Po/Jo)

Nëse më
nevojitet
një hua nga
FQA-ja,
e fillova
procesin
për bërjen
e kërkesës
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli dhe
ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në
anën e prapme të broshurës suaj, Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.

Mirëpritja e
Përshtypjeve

Zgjidheni dikë për të qenë ndërmjetësi për temën te broshura
Themeli Im, në mbledhjen e radhës. (Nuk dini se si të ndërmjetësoni një temë nga broshura Themeli Im? Lexojeni faqen 17 dhe
pjesën e brendshme të kapakut të përparmë.)

Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.

Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.
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Burimet
ÇFARË ËSHTË NJË HUA NGA FQA-JA?
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
VËLLA NGA BRAZILI: Kur u ktheva në
shtëpi nga misioni im, unë doja vërtet të
merrja një arsimim. U përpoqa e u përpoqa, vit pas viti, por thjesht nuk munda të
hyja në shkollë. Vazhdoja të mendoja se
mos kurset do të bëheshin më të lira, por
ato kurrë nuk u bënë më të lira. Gjithnjë e
më të shtrenjta ishin, gjithnjë e më e vështirë, gjithnjë e më e vështirë.

dova kursin, unë u punësova për të drejtuar
një ekip prej 450 vetash dhe sot kam një
pagë shumë më të mirë. Gruas sime nuk i
duhet më të punojë. Ajo kujdeset për fëmijët tanë, gjë e cila është më e rëndësishmja
për ne. Dhe unë jam i aftë të shërbej në
Kishë me dashuri. Jam i aftë të shërbej me
përkushtim. Kjo vërtet e ka ndryshuar jetën
time dhe jetën e familjes sime.

MOTËR NGA HAITI: Në Haiti pa një
arsimim është e pamundur të gjesh punë.
Atje nuk mund të jetosh dot pa një arsimim.

NADINA: Unë duhet të bëj gjithçka mundem për ta shlyer huanë, sepse e di se ajo
do t’i ndihmojë të tjerët të jenë pjesëmarrës
dhe të marrin një arsimim. Duhet të jesh i
ndershëm nëse je pjesë e këtij programi.

VËLLA NGA ARGJENTINA: Unë kam të
njëjtat ëndrra si çdo i ri në Kishë – të krijoj
një familje dhe të shërbej në Kishë. Dhe me
qëllim që t’i bëj këto gjëra mirë, më duhet
një vend pune i mirë.
PRESIDENTI HINKLI: Në përpjekje për
ta ndrequr këtë situatë, ne propozojmë një
plan – një plan që ne besojmë se është i
frymëzuar nga Zoti. . . . Ne do ta quajmë
atë Fondi i Qarkullueshëm Arsimor.
VANDERLAI: Kur u ktheva nga misioni,
nuk pata mundësi që të studioja. Pastaj,
fap! Doli Fondi i Qarkullueshëm Arsimor
dhe unë isha kaq shumë i lumtur! Unë
shkova në shkollë, u regjistrova dhe pagova
për kursin. Dhashë më të mirën time dhe
ia dola mbanë. Në klasën time isha ai
studenti numër njësh! Përpara se ta filloja
kursin, unë isha një punëtor krahu. Njerëzit e tjerë më jepnin urdhra. Kur e përfun-
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KARLOS: Në bekimin tim patriarkal
përmendet se unë do ta kisha këtë mundësi
dhe ajo u përmbush. Për ne, Fondi i Qarkullueshëm Arsimor nuk është thjesht diçka
tokësore. Ai për ne është një profeci. Është
i shenjtë.
KEVIN: Unë ndjeva se profeti po më shihte
mua, ndjeva që ai i pa rrethanat në të cilat
ndodhesha. Dhe unë thjesht ndjeva sikur
tha: “Duhet të të ndihmoj”.
PRESIDENTI HINKLI: Udha përpara
nesh është e qartë, nevoja është e pamasë
dhe Zoti na e ka treguar udhën. FQA-ja do
të bëhet një bekim për të gjithë ata jetën e
të cilëve prek – për të rinjtë dhe të rejat, për
familjet e tyre të ardhshme, për Kishën. Ne
lutemi me përulje dhe mirënjohje që Perëndia do ta çojë përpara këtë përpjekje.
Kthehuni te faqja 60
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CILAT JANË KUSHTET PËR NJË HUAMARRJE NGA FQA-JA?

• Të merrni pjesë në një grup të Arsimimit për Punë më të Mirë; të
plotësoni fletën e punës së planit për huamarrjen nga FQA-ja.
• Të përzgjidhni një vend pune, shkollë dhe program nga Listat e
Parapëlqimeve të SHMV-së; përjashtime bëhen vetëm me kërkesë.
• Të zgjidhni një këshilltar huaje, që t’ju ndihmojë për shkollën,
punën dhe zotimet për huamarrjen.
• Të frekuentoni institutin (për të rinjtë në moshë madhore beqarë).
• Të jeni 18 vjeç ose më të mëdhenj.
• Të jeni të denjë për tempullin dhe të shërbeni në një thirrje.
• Të merrni një miratim nga një udhëheqës priftërie.
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SI MUND TË PËRDORET NJË HUAMARRJE NGA FQA-JA?
SI FUNKSIONOJNË SHLYERJET?
Huamarrjet nga FQA-ja mund të përdoren që të paguhet për:
• Arsimimin dhe trajnimin që çojnë drejt një vendi pune apo biznesi
vendor të suksesshëm.
• Pagesën e shkollimit, librat dhe disa pajisje (pagesa e shkollimit i
paguhet shkollës).
Orientimet për shlyerjen e huave janë sa vijon:
• Shumat e caktuara dhe udhëzimet për shlyerjen janë në dispozicion
për çdo vend.
• Shlyerja bëhet nëpërmjet një ndërthurjeje midis stimujve të rendimentit dhe parave.
◦ Stimujt për rendimentin do ta ulin bilancin e huasë sa
më poshtë:
• 5% zbritje e pagesës së huasë vjetore për notat e mira, çdo
vit (shihni broshurën e FQA-së për përkufizimin e notave
të mira)
• 10% zbritje për përfundimin e programit arsimor
(diplomimin)
• 10% zbritje për plotësimin e synimeve të planit (për vendin
e punës dhe nivelin e të ardhurave)
• Stimul të barabartë me 25% zbritje për të gjitha pagesat e
kryera brenda afatit për huanë
• Zbritje shtesë me 10% për shumën e mbetur nëse huaja
shlyhet më herët

◦ Pagesat mujore të huasë gjatë shkollimit

• Pagesa e parë kërkohet përpara se të paguhet shkolla
• Pagesë e vogël mujore gjatë shkollimit, për programet me
kosto të ulët e më të shkurtra
• Pagesë më e lartë mujore gjatë shkollimit, për programet më
të kushtueshme e më të gjata

◦ Pagesat mujore të huasë duke filluar gjashtë muaj pas
përfundimit të shkollës ose largimit nga shkolla
• Pagesë e përcaktuar nga shuma e huamarrjes dhe kohëzgjatja
e programit
• Përfshin një shumë të vogël interesi
• Mund të shlyhet plotësisht brenda tre a katër vjetëve me
stimuj të plotë të rendimentit
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KËSHILLTARI PËR HUAMARRJEN NGA FQA-JA
Kush është këshilltari për Huamarrjen nga FQA-ja?

Një këshilltar për huamarrjen nga FQA-ja, është një i rritur që ju
ndihmon të keni sukses në shkollë, në punë dhe në shlyerjen e
huasë. Këshilltari për huamarrjen nga FQA-ja nuk është bashkënënshkrues ose garant dhe nuk ka detyrim
financiar lidhur me huamarrjen nga FQA-ja.

Si ta përzgjedh këshilltarin tim për huamarrjen nga
FQA-ja?

Kërkojini një të rrituri të përgjegjshëm që të jetë këshilltari juaj
për huamarrjen nga FQA-ja. Ju mund të zgjidhni dikë që i di
planet tuaja, përfshirë ata me të cilët biseduat rreth vendeve të
punës dhe shkollave. Ai ose ajo mund të jetë një anëtar i Kishës
ose dikush i cili nuk është një anëtar.
Për të pasur të drejtë hyrjeje në faqen në internet të këshilltarit
për huamarrjen nga FQA-ja, këtij këshilltari do t’i duhet një llogari SHDM. Do t’ju duhet informacioni vijues nga këshilltari juaj
për ta plotësuar kërkesën në internet për huamarrjen nga FQA-ja:
1. Emri i përdoruesit i Llogarisë SHDM (me dëshirë)

(Llogaritë SHDM janë në dispozicion për këdo.)
2. Telefoni (parësor) 
3. Telefoni (dytësor) 
4. Adresa e Postës Elektronike 
Me këshilltarin tuaj për huamarrjen nga FQA-ja do të komunikojë një përfaqësues i FQA-së, për të pranuar përgjegjësitë e një
këshilltari.
vazhdon në faqen tjetër
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Çfarë ka nevojë të dijë dhe të bëjë këshilltari im për huamarrjen
nga FQA-ja?
Këshilltari juaj:
• Duhet të dijë se ai ose ajo nuk është përgjegjës nga ana
financiare për huamarrjen tuaj nga FQA-ja.
• Do t’ju japë juve nxitje dhe këshillë teksa hasni sfida për
arsimimin, punën ose për shlyerjen dhe do t’ju ndihmojë t’i
mbani zotimet tuaja për ta shlyer huamarrjen nga FQA-ja.
• Duhet të pranojë telefonata ose mesazhe elektronike nga
përfaqësuesit e FQA-së dhe udhëheqësit e priftërisë, për të
diskutuar mbi përparimin tuaj.
• Duhet të ruajë fshehtësinë e informacionit tuaj për
huamarrjen.
• Pranon dhe jep pëlqimin që FQA-ja të mund të ketë të drejtë
përdorimi të informacionit, ta grumbullojë dhe ta përpunojë atë
nga dokumentet e anëtarësisë së Kishës për qëllime lidhur me
rolin e tij apo të saj, si një këshilltar për huamarrjen nga FQA-ja.
Kthehuni te faqja 62

72

4: A duhet të bëj kërkesë për një huamarrje nga Fondi i Qarkullueshëm Arsimor?

PLANI PËR HUAMARRJEN NGA FQA-JA
Plotësojeni këtë plan në shtëpi, jo gjatë mbledhjes. Përdoreni informacionin nga fletorja
juaj e punës Arsimim për Punë më të Mirë. Tregojani këtë plan udhëheqësit tuaj të priftërisë gjatë
intervistës së miratimit për huamarrjen nga FQA-ja.
Këshilltari Im (nga java e 4-ët, faqe 71)
Emri:
Emri i përdoruesit i Llogarisë SHDM (me dëshirë):
Telefoni (parësor):
Telefoni (dytësor):
Adresa e Postës Elektronike:
Plani Im i Punës (nga java e 1-rë, faqe 14)
PLANI IM I PUNËS: ÇFARË PUNE MUND TË MË NDIHMONTE
TË BËHESHA I/E MBËSHTETUR TE VETJA?
Puna e Tanishme
Orët që punoni në javë (të
gjitha vendet e punës):
Pozicioni/et në punë:
Të ardhurat në muaj:
Puna e Ardhshme (duhet të jetë te Lista e SHMV-së për Vendet e
Parapëlqyera të Punës ose duhet të kërkohet një përjashtim)
Pozicioni i ardhshëm në
punë:
Të ardhurat e llogaritura për
muaj (pas përfundimit të
programit):

Plani Im i Arsimimit (nga java e 2-të, faqe 34)
PLANI IM I ARSIMIMIT: ÇFARË ARSIMIMI OSE TRAJNIMI
DO TË MË KUALIFIKOJË PËR PUNËN TIME?
Shkolla e zgjedhur (nga Lista e SHMV-së për Shkollat dhe
Programet e Parapëlqyera):
Dega ose programi (nga Lista e SHMV-së për Shkollat dhe
Programet e Parapëlqyera):
Vendi i parapëlqyer i punës (nga Lista e SHMV-së për
Vendet e Parapëlqyera të Punës):
Me këtë kërkesë për huamarrje, kur do ta filloni shkollën?
Muaji dhe viti i diplomimit të planifikuar:

vazhdon në faqen tjetër
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PLANI PËR HUAMARRJEN NGA FQA-JA (VAZHDON)
Të Ardhurat dhe Shpenzimet e Mia (nga java e 3-të, faqe 47)
MBLIDHINI TË ARDHURAT MUJORE
(përfshini të ardhurat e bashkëshortit/
es, nëse jeni i/e martuar)
Të ardhurat nga puna

MBLIDHINI SHPENZIMET MUJORE
Të dhjetat, ofertat
Kursimet

Kontributet e familjes për kostot e arsimimit

Ushqimi

Të ardhura të tjera

Shpenzimet e banesës

Të ardhura të tjera (mujore)

“A” Të Ardhurat e Përgjithshme Mujore

Uji
Shpenzimet mjekësore
Transporti
Shpenzimet e arsimimit
Pagesat e borxheve

Tani, përllogaritni se sa mund të paguani çdo muaj për arsimimin
tuaj:
“A” Të Ardhurat e Përgjithshme Mujore – “B” Shpenzimet
e Përgjithshme Mujore = “C”
“D”

x 12 (muaj) =

.

Veshjet
Energjia elektrike
Telefoni
Të Tjera

“B” Shpenzimet e
Përgjithshme Mujore

Kostot e Arsimimit Tim (nga java e 3-të, faqe 48)
Shkolla e
Zgjedhur

PLANI IM FINANCIAR PËR ARSIMIMIN (për një vit)
Pagesa e shkollimit (për një vit)
Mblidhini Provimet dhe tarifat e tjera (hyrja, licenca, certifikimi, provimi përfundimtar dhe tarifa të tjera
– për një vit)

+

Mblidhini Librat dhe pajisjet (për një vit)

+

Zbritini Bursat ose ndihmat (nëse keni ndonjë – për një vit)

-

“E” Kostot e Arsimimit Tim (për një vit)

=

“D” Çfarë mund të paguajmë ne (për një vit)

-

“F” Mbetet për t’u paguar (për një vit)

=

Miratimi i Ndërmjetësit
(emri) ka përfunduar katër mësime të broshurës Arsimim për Punë më të Mirë dhe është gati të bëjë kërkesë për një huamarrje nga FQA-ja.

Emri i ndërmjetësit të grupit
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MIRATIMI I UDHËHEQËSIT TË PRIFTËRISË
Ky formular është në dispozicion te qendra juaj e kunjit për mbështetjen te vetja
ose në internet te srs.lds.org/pef. Silljani planin tuaj për huamarrjen nga FQA-ja
(faqet 73–74), udhëheqësit tuaj të priftërisë që ju bën intervistën për miratimin.
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Doktrinat Thelbësore të Mbështetjes te Vetja për Udhëheqësit e Priftërisë dhe Personat që Bëjnë Kërkesë
Besim te Jezu Krishti
DeB 104:15; Ethëri 12:27

Mirëbesoni se është qëllimi i Perëndisë për të
siguruar nevojat tokësore për shenjtorët e Tij
dhe se Ai ka të gjithë fuqinë për ta bërë këtë.

Bindja
DeB 130:21; Mateu 7:21

Bekimi për mbështetjen te vetja varet nga
bindja ndaj urdhërimeve dhe ordinancave
mbi të cilat bazohet mbështetja te vetja.

Individët Duhet të Veprojnë
2 Nefi 2:16, 26

Mbështetja te vetja është ndihmë ndaj
vetvetes, jo një e drejtë. Ju duhet të punoni.
Duhet të veproni dhe jo të veprohet mbi ju.

Uniteti dhe Shërbimi
Moisiu 7:18; DeB 56:16–17

Të varfrit dhe të pasurit duhet të jenë një.
Të gjithë duhet t’i shërbejnë dhe ta duan
njëri-tjetrin.
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PO LIDHENI ME KËRKESËN NË INTERNET PËR HUAMARRJEN
NGA FQA-JA
Në mënyrë që të bëni kërkesë për një huamarrje nga FQA-ja, ju duhet të plotësoni
një kërkesë në internet për huamarrje te srs.lds.org/pef, duke përdorur Llogarinë
tuaj SHDM.
Këshilltarët për huamarrjen nga FQA-ja, të cilët kanë një Llogari SHDM, mund të
kenë të drejtë hyrjeje në faqen e tyre të këshilltarit për huamarrjen nga FQA-ja, në
faqen në internet të FQA-së.
Nëse keni shërbyer së fundi në një mision, ju mund ta keni tashmë një Llogari
SHDM. Nëse nuk keni, ju mund të hapni një Llogari SHDM te ldsaccount.lds.org.

Pyetje të Përgjithshme

1. Çfarë është një Llogari SHDM?
Llogaria SHDM është sistemi për të nënshkruar hyrjen (emri i
përdoruesit dhe fjalëkalimi) për shumicën e faqeve në internet të
Kishës, përfshirë ldsjobs.org, historinë familjare, kërkesa në internet për misionin dhe faqet e internetit të kunjeve dhe të lagjeve.
2. A duhet të jem një anëtar i Kishës së Jezu Krishtit të
Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme për ta përdorur
Llogarinë SHDM?
Jo, nuk është e nevojshme. Ndërkohë që anëtarët e Kishës do të
kenë të drejtë hyrjeje në burime të tjera të posaçme për anëtarësinë e tyre (e kërkuar për një huamarrje nga FQA-ja), çdokush është
i lirë të regjistrohet për një llogari si një “mik” (përfshirë këshilltarët joanëtarë për huamarrjen nga FQA-ja).
3. Çfarë informacioni do të më duhet, për të krijuar Llogarinë time SHDM?
Nëse jeni një anëtar i Kishës, juve do t’ju duhet numri i dokumentit të anëtarësisë suaj, datëlindja juaj dhe një adresë e vlefshme e
postës elektronike. Ju mund ta gjeni numrin tuaj të dokumentit të
anëtarësisë në rekomandimin tuaj të tempullit ose duke folur me
nëpunësin e lagjes ose të degës suaj. Nëse këshilltari juaj për huamarrjen nuk është anëtar i Kishës, ai ose ajo duhet të japë emrin e
vet, datëlindjen, gjininë dhe vendin.
Për të pasur të drejtë hyrjeje në internet për kërkesën e huamarrjes
nga FQA-ja, neve do të na duhet:
1. Informacioni bazë për veten dhe familjen
2. Miratimi i nënshkruar i udhëheqësit të Priftërisë
3. “Plani për Huamarrjen nga FQA-ja” i Plotësuar
◦ Informacioni mbi Këshilltarin
◦ Plani i Punës
◦ Plani i Arsimimit
◦ Plani Financiar për Arsimimin
◦ Miratimi i Ndërmjetësit
Kthehuni te faqja 62
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UNË KAM DY DUAR PËR TË PUNUAR
Lexojeni me radhë këtë tregim rreth Arturos, një anëtar i Kishës nga Peruja.
Largimi nga terreni i misionit nuk qe i
lehtë. Unë kisha kaq shumë synime dhe
ëndrra; por kur u ktheva duhet të përballesha me realitetin. Unë nuk kisha ndonjë
zanat dhe as shumë të ardhura. Nuk qe e
lehtë të gjeje një vend pune.
Më në fund, ngrita një tezgë për fruta dhe
me ato para pagova për shkollimin, ndihmoja në shtëpi dhe pagova të dhjetat dhe
ofertat e mia të agjërimit.
Kështu veprova deri në shtator. Ndërsa po
shisja frutat, një kamion me verë erdhi
pas meje dhe më goditi. Më përplasi pas
murit dhe ma gjymtoi këmbën time të
djathtë. E humba këmbën time të djathtë
dhe nga njëri sy mbeta i verbër. Po ashtu
m’u dëmtuan edhe krahu im i djathtë dhe
këmba e majtë.
Pas gjithë kësaj, unë e dëgjova profetin
që tha se varfëria duhet të zhduket dhe se
misionarët e kthyer që nuk kishin burime financiare, do të ishin në gjendje të
merrnin një arsimim. Fondi i Qarkullueshëm Arsimor do të krijohej për rininë me
aspirata të larta. Ishte e vërtetë se i kisha
humbur këmbën dhe syrin tim, por jo
dëshirën për të jetuar apo që të vazhdoja të
endërroja. Vendosa të luftoja për t’i arritur
synimet e mia.
Falë Fondit të Qarkullueshëm Arsimor,
unë për tre vjet e përfundova trajnimin tim
profesional dhe më pas doja edhe më tepër.
Bëra kërkesën dhe u pranova në universitet.
Aktualisht po punoj në mënyrë të pavarur
si përfaqësues i zyrës së ndihmës. Unë jap
mbështetje për klientët dhe mbështetje
teknike për kompjuterat për disa kompani, nga mëngjesi deri rreth orës 14:00 ose
15:00, kompjuterat i riparoj edhe në shtëpi. Pasditeve frekuentoj shkollën. Nisem në
orën 17:00 dhe e filloj orën e mësimit në
orën 18:00. Orët e mësimit zgjatin deri në
orën 23:00, marr një taksi rreth orës 23:30
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që të arrij në shtëpi diku midis mesnatës,
dhe orës 00:30 të mëngjesit. Ha diçka, i
rishikoj detyrat e shkollës dhe shkoj në
shtrat. Ditën tjetër zgjohem herët për të
shkuar në punë ose për të gjetur punë.
Punoj deri në orën 14:00 ose 15:00 dhe më
pas nisem për në universitet.
I jam shumë mirënjohës Perëndisë për
gjithçka që kam. Do të doja t’ia shpërbleja
Atij në njëfarë mënyre për gjithçka që Ai ka
bërë për mua. Ai e bën më të shumtën dhe
do t’i jem gjithmonë borxhli. Unë shërbej
si vullnetar në qendrën telefonike në zyrat
e Kishës për Fondin e Qarkullueshëm
Arsimor.
Pas dy vjetësh e gjysmë e shoh veten të
diplomuar si inxhinier sistemesh. Pas
pesë vjetësh, do të jem duke punuar në një
kompani të rëndësishme për të ndihmuar familjen time si edhe familjen time të
ardhshme dhe fëmijët.
Synimi im është të martohem në tempull.
Kjo është arsyeja përse studioj dhe arsyeja
përse punoj. Dhe kjo është arsyeja përse
luftoj çdo ditë.
E di që nuk do të jetë e lehtë, por kam mësuar se Zoti nuk na jep kurrë urdhërime pa
e përgatitur udhën.
Ai më ka dhënë jetën. Ai më ka dhënë Fondin e Qarkullueshëm Arsimor. Ai më ka
dhënë dy duar për të qenë i aftë për të punuar, një mendje për të menduar, një gojë
për të folur dhe një zemër për të ndier dhe
për të shkuar përpara me ëndrrat e mia.
E di se çdo gjë është e mundur, sikurse tha
Pali: “Sepse fuqia ime përsoset në dobësi”.
Zoti më ka ndihmuar mua.
Për çdo gjë që kam – familjen, shkollën dhe
madje jetën time – i detyrohem Perëndisë.
Çdo gjë vjen nga duart e Tij dhe i jam
mirënjohës për këtë.
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Si do të kem sukses
në klasë?
Arsimim për Punë më të Mirë

5: Si do të kem sukses në klasë?

PËR NDËRMJETËSIT

Ditën e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit.
Ftojini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për
zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet për mbledhjen.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.
Emri i
anëtarit të
grupit

Diskutova
për punën,
arsimimin
dhe planet
financiare me
familjen
(Po/Jo)

E vendosa
nëse më
nevojitet
një hua nga
FQA-ja
(Po/Jo)

Nëse më
nevojitet
një hua nga
FQA-ja,
e fillova
procesin
për bërjen
e kërkesës
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli dhe
ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gloria

P

P

P

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur anëtarët e grupit të mbërrijnë, kërkojuni atyre që të plotësojnë
tabelën e zotimeve në dërrasë.
• Caktoni dikë të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat e tyre dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 5 te broshura Themeli Im. Më pas kthehuni te
fletorja e punës dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta vetëm për këtë faqe (jo për
të gjithë pjesën Raportoni).

Ushtrohuni:

Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

Lexoni:

Tani, ngrihuni që të gjithë! Ne duhet të përpiqemi t’i mbajmë
të gjitha zotimet tona. Ky është një prej zakoneve kyç të njerëzve të mbështetur te vetja. Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besimin te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë mësuat ndërsa i mbajtët zotimet tuaja këtë javë? A ju nevojitet ndopak ndihmë nga grupi?
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PËRPARIMI IM
Vendoseni kohëmatësin te 15 minuta vetëm për këtë faqe.

Ora:
Lexoni:

Le të raportojmë për përparimin tonë deri më tani. Ky material
filmik do të na ndihmojë të shohim se si ta bëjmë këtë.

Shihni:

“Reporting My Progress” [“Raportimi i Përparimit Tim”] (Nuk
keni material filmik? Lexojeni faqen 92.)
Anëtarët e grupit do të tregojnë tani përparimin e tyre gjatë pak
javëve të kaluara. Lexojini fillimisht këto udhëzime.
1. Merrni një minutë të mendoni me vete për përgjigjet tuaja
ndaj pyetjeve kyç më poshtë. Informacioni duhet të jetë në
fletoret tuaja të punës nga javët e mëparshme.
2. Kur çdokush të jetë gati, me radhë, paraqitjani përgjigjet tuaja
partnerit tuaj në veprim. Sigurohuni që të kërkoni përshtypje.

Ushtrohuni:

PËRPARIMI IM DREJT ARSIMIMIT PËR PUNË MË TË MIRË
Përse dua të bëhem më i/e mbështetur te vetja? 
Çfarë të ardhurash do të më duhet të fitoj për t’u bërë i/e mbështetur te vetja?

Çfarë lloj pune të ardhshme kam zgjedhur për t’i fituar këto të ardhura?

Çfarë trajnimi ose arsimimi më duhet për t’u kualifikuar për punën time të ardhshme?

Çfarë shkolle dhe programi kam zgjedhur? Përse? 
A jam në dijeni për kostot e arsimimit tim? Si do t’i paguaj ato? Puna? Familja?
Huaja? 
A më nevojitet të bëj kërkesë për një huamarrje nga FQA-ja që të më ndihmojë t’i
paguaj ato kosto? 
Nëse po, a e kam gjetur një këshilltar dhe a kam komunikuar me udhëheqësin tim të
priftërisë? 
Nëse po, a e kam përfunduar procesin e bërjes së kërkesës për huamarrjen? 

Ja ku është pyetja ime ose shqetësimi im më i madh: 

A ka ndonjë përshtypje ose këshillë për mua? 
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MËSONI
NDËRKOHË QË JAM NË SHKOLLË, SI DO TË KEM SUKSES?
Ora:
Lexoni:

Java 1
Çfarë lloj pune
do të më ndihmojë të bëhem
i/e mbështetur
te vetja?

Vendoseni kohëmatësin te 45 minuta për pjesën Mësoni.
Ne kemi bërë përparim të madh duke planifikuar për arsimimin
tonë. Por në fakt, ndërkohë që jemi në shkollë, çfarë na ndihmon
për të pasur sukses?
Java 2
Çfarë arsimimi do të më
kualifikojë për
punën time?

Java 3

Java 4

Si do ta paguaj
arsimimin tim?

A duhet të bëj
kërkesë për
një huamarrje
nga Fondi i
Qarkullueshëm
Arsimor?

JAVA 5

Si do të kem
sukses në
klasë?

Lexoni:

Këtë javë, ne do të gjejmë përgjigje për këtë pyetje dhe do të
ndërmarrim këtë veprim:

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – Si do të kem sukses në klasë?

Java 6
Si do të kem
sukses jashtë
klasës?

VEPRIMI I JAVËS – Ta forcoj bindjen time ndaj parimeve
shpirtërore dhe t’i përmirësoj aftësitë e zakonet e mia të të
mësuarit.
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PËRSE ZOTI NA KËSHILLON QË TË MËSOJMË?
Lexoni:

Zoti dhe profetët e Tij na kanë këshilluar që të synojmë arsimim
dhe trajnim, të fitojmë aftësi për të gjetur vende të mira pune
dhe të punojmë fort.

Shihni:

“Education Is the Key to Opportunity” [“Arsimimi Është Çelësi
drejt Mundësisë”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 93.)

Diskutoni:

Mblidhuni në grupe me nga tre veta. Merrni disa minuta për t’i
diskutuar këto pyetje. Pastaj përmblidheni atë që mësuat si grup.
1. Përse Zoti dëshiron që ne të marrim arsimim dhe trajnim? A
mund të na ndihmojë Ai të kemi sukses?
2. Si na ndihmon arsimimi dhe trajnimi për ta “lartësuar
thirrjen” që na ka dhënë Perëndia?

SI TË MËSOJ ME ANË TË BESIMIT?
Lexoni:
Ushtrohuni:

Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë.
Zgjidheni një parim tek tabela dhe lexojeni për vete. Pyeteni
veten: “Si do ta ndryshojë kjo mënyrën si unë mësoj”?

“Kërkoni me zell dhe i
mësoni njëri-tjetrit fjalë urtësie; po, kërkoni
nga librat më të mirë
fjalët e urtësisë; kërkoni të mësoni, madje
me anë të studimit
dhe gjithashtu me anë
të besimit.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE
88:118

PARIMET E BESIMIT
Qëndroni të denjë. “Në rast se jeni të gatshëm të bindeni, do të hani gjërat më të mira të vendit”
(Isaia 1:19); “Kur ne fitojmë ndonjë bekim . . . është me anë të bindjes ndaj atij ligji mbi të cilin ai
bazohet” (DeB 130:21).
Kërkoni Shpirtin. “Ngushëlluesi . . . do t’ju mësojë çdo gjë dhe do t’ju[a] kujtojë të gjitha” (Gjoni
14:26); “Kërkoni me zell, lutuni gjithmonë e jini besimtarë” (DeB 90:24).
Dëgjoni, përsiatni, besoni. “Dëgjoni zërin e Jezu Krishtit, Shëlbuesit tuaj” (DeB 29:1); “Kështu thotë
zëri i vogël” (DeB 85:6); “Mos u mrekulloni . . . mos dyshoni, por jini besues” (Mormoni 9:27).
Veproni; përfshihuni. “Në qoftë se dikush don të bëjë vullnetin e tij, do ta njohë” (Gjoni 7:17); “Unë
do të shkoj dhe do të bëj gjërat që Zoti ka urdhëruar” (1 Nefi 3:7); “Njerëzit duhet të përfshihen me
zell . . . e të shkaktojnë shumë drejtësi” (DeB 58:27).
Diskutoni si grup për atë që mësuat. Si do t’i zbatoni këto katër
parime në jetën tuaj? Si do t’ua mësoni ato familjes suaj?
Lexoni:
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Ne mund të mësojmë me anë të besimit, sepse ne e dimë të vërtetën! Perëndia është Ati ynë dhe ne jemi fëmijët e Tij. Ai do që
ne të jemi si Ai. Shpëtimtari mund të na i mundësojë nëpërmjet
fuqisë së Tij. Shpirti i Shenjtë mund ta rritë kuptueshmërinë tonë
dhe do të na ndihmojë të kujtojmë. Ngaqë i dimë këto të vërteta,
ne mund ta kemi besimin se mund të jemi nxënës të mirë!

5: Si do të kem sukses në klasë?

SI TË MËSOJ ME ANË TË STUDIMIT?
Lexoni:

Përveç të mësuarit me anë të besimit, ne duhet të mësojmë edhe
me anë të studimit. Studimi përfshin atë që ne bëjmë brenda klasës,
dhe mënyrën si përgatitemi jashtë klasës. Gjatë pjesës së mbetur të
kësaj mbledhjeje ne do të përqendrohemi te këto pjesë kyçe, për
të pasur sukses brenda klasës. Javën tjetër ne do të diskutojmë për
përgatitjen jashtë klasës.

E rrok dhe e mbaj
mend atë që mësoj

Marr pjesë aktivisht,
jap ndihmesë në klasë

Mësoj me anë
të studimit:
brenda klasës
I mësoj e i plotësoj
pritshmëritë

Mësoj t’i bëj provimet në
mënyrë të efektshme

SI TË MBAJ SHËNIME PËR TA RROKUR ATË QË MËSOJ?
Lexoni:
Ushtrohuni:

Ne mbajmë shënime për të rrokur atë që shohim dhe dëgjojmë në
klasë. Ne i rishikojmë ato shënime për të kujtuar se çfarë kemi mësuar.
Zgjidhni një person që të lexojë “Arsimimi në Jetën e Përditshme”,
te faqja 94. Të tjerët në grup duhet të dëgjojnë dhe t’i shohin shënimet më poshtë. A i përmbledhin këto shënime atë që tha Presidenti Ajring?

ARSIMIMI NË JETËN E PËRDITSHME: HENRI B. AJRING
Zoti do që unë të mësoj; hiri
i Tij do të më ndihmojë

Të mësuarit më lejon të
shërbej
Jeta e përditshme është
jeta e përjetshme!!

Kthimi në besim sjell dëshirën për të mësuar
Zoti do që ne të mësojmë dhe të shërbejmë
Hiri i Tij na ndihmon që të mësojmë më shpejt, më mirë
Përparësia e parë është të mësuarit shpirtëror
Zoti e di atë që na nevojitet të bëjmë
Jeta e përditshme është jeta e përjetshme
Ajo çfarë mësojmë na mbetet

3. Pas orës mësimore,
sa më parë që të
mundeni, përmblidhini
shënimet tuaja në
këtë hapësirë.

1. Shkruajeni
titullin, emrin e
folësit.

Perëndia do që ne të mësojmë, të shërbejmë
Lutuni më shumë rreth studimeve, mbështetuni te
Shpirti i Shenjtë

2. Ndërkohë
që ata flasin,
shkruajini pikat
kyçe në këtë
hapësirë të
madhe; shkruani
thjeshtë.
4. Vendosni
gjënë më të
rëndësishme që
duhet të kujtoni
dhe të bëni.
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Diskutoni:
Ushtrohuni:

Diskutoni:

Lexoni:
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Çfarë mësuat nga mbajtja e shënimeve të duhura?
Tani, zgjidhni një person që të lexojë “Mësimi dhe Shenjtorët e
Ditëve të Mëvonshme”, te faqja 95. Dëgjoni dhe mbani shënime
në hapësirën më poshtë:
1. Në krye, shkruajeni titullin, folësin dhe datën.
2. Ndërkohë që dëgjoni, shënojini pikat kyçe në të djathtë
(hapësirën e madhe).
3. Pas leximit, merrni dy minuta për t’i përmbledhur në të majtë.
4. Në fund, shkruajini gjërat që doni të ndryshoni ose t’i bëni
më mirë.

Ballafaqojini shënimet tuaja me anëtarët e tjerë të grupit. A i
mbajtët shënimet e duhura? Si do ta ushtroni këtë që ta bëni
një zakon?
Le t’i kujtojmë këto gjëra për të na ndihmuar të rrokim atë që
mësojmë:
• Të heqim viza në letrën tonë të shënimeve për ta ndarë atë;
të ndjekim hapat.
• Të rrokim idetë kryesore; t’i plotësojmë më vonë hollësitë.
• Në mendjen tuaj, lidheni informacionin e ri me diçka që
tashmë e dini.

5: Si do të kem sukses në klasë?

SI TA KUJTOJ ATË QË MËSOJ?
Lexoni:

Nëse jemi të denjë, Fryma e Shenjtë mund të ndihmojë të na i
“kujtojë të gjitha këto” (Gjoni 14:26). Ne mund ta zhvillojmë
aftësinë për të mbajtur mend duke i rishikuar me intervale të caktuara kohore. Shkencëtarët kanë treguar se ne mund të mbajmë
mend përafërsisht gjithçka që mësojmë, nëse e ndjekim modelin
më poshtë:

Informacion i ri
Lexoni diçka ose
mësoni diçka në
klasë dhe mbani
shënime

Diskutoni:

1 orë më pas
Shpenzoni 10
minuta për t’i
rishikuar shënimet
tuaja

1 ditë më pas
Shpenzoni 10
minuta për t’i
rishikuar përsëri;
përmblidhini
shënimet tuaja

1 javë më pas
Shpenzoni 10
minuta për t’i
rishikuar përsëri

1 muaj më pas
Shpenzoni 10
minuta për t’i
rishikuar përsëri;
nuk duhet ta
harroni!

Si mund t’i ndryshoni zakonet tuaja të studimit dhe të planifikoni që t’i përfshini këto rishikime? A do ta bëni këtë?

SI TË MARR PJESË AKTIVISHT NË KLASË?
Diskutoni:
Ushtrohuni:

Përse është kaq e rëndësishme që të marrim pjesë në klasë apo
në grup? Çfarë i tregoni mësuesit kur merrni pjesë?
Vlerësoni sa mirë merrni pjesë në klasë duke iu përgjigjur pyetjeve vijuese.

Shenjoni “x” në një prej katër kutive në krah të çdo pohimi, për të treguar ecurinë tuaj në secilën prej këtyre
fushave.
Në grupin tonë të mbështetjes te vetja, unë jam i/e
përgatitur. U përgjigjem pyetjeve dhe marr shpesh pjesë
në klasë.

Kurrë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë

Kur jam në një orë mësimore në shkollë, unë jam i/e përgatitur. Unë bëj pjesën time, u përgjigjem pyetjeve dhe i
bëj të gjitha veprimtaritë e kërkuara.

Kurrë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë

Përpiqem t’i ndihmoj anëtarët në grupin ose në klasën
time duke i dëgjuar dhe duke studiuar në mënyrë aktive
ose duke punuar me ta.

Kurrë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë

Unë studioj çdo ditë; e planifikoj kohën time dhe e ndjek
planin tim; i përfundoj detyrat e caktuara në kohë.

Kurrë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë

Përpiqem ta ndihmoj mësuesin tim ose ndërmjetësin
duke i dëgjuar dhe duke bërë më shumë nga sa pret ai
ose ajo.

Kurrë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë

Diskutoni:

Si do ta përmirësoni pjesëmarrjen tuaj aktive çdo ditë?
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SI T’I BËJ PROVIMET NË MËNYRË TË EFEKTSHME?
Lexoni:

Diskutoni:

Lexoni:

Të bësh provime mund të jetë e vështirë. Por ato janë të nevojshme për ne që të na tregojnë sa mirë kemi mësuar. Provimet na
vënë përpara përgjegjësisë – gjë që është e mirë nëse duam që të
kemi sukses!
Tregojini idetë tuaja për këto pyetje, si grup:
1. Si keni vepruar që t’i bëni provimet në mënyrë më të efektshme?
2. Çfarë druajtjeje keni për provimet? Si i mposhtni ato?
3. Si mund ta ndryshoni mënyrën e përgatitjes për provimet?
Këtu janë disa gjëra të tjera që mund të bëjmë për t’u bërë studentë që dalin mirë në provim:
• Lutuni me besim! Lutuni përpara se të studioni dhe përpara
provimit.

• Punoni fort për t’u përgatitur; hartojeni vetë provimin
përpara kohe.
• Kontrollojeni kohën gjatë një provimi; vendosni sa kohë mund
të shpenzoni për secilën pyetje ose nëndarje ndërsa filloni.
• Lexojini dhe rilexojini me kujdes udhëzimet: çfarë kërkohet në
të vërtetë?
• Plotësojini fillimisht pyetjet më të thjeshta që të fitoni vetëbesim, pastaj kthehuni tek të tjerat.
• Pyetni nëse do t’ju hiqen pikë për përgjigjet e gabuara; nëse
nuk ju hiqen, hamendësoni.

SI MUND TA BËJ ATË QË PRET MËSUESI?
Diskutoni:
Ushtrohuni:

Diskutoni:
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Përse është e rëndësishme t’i njohim dhe t’i realizojmë pritshmëritë e mësuesve?
Drejtojuni një anëtari tjetër të grupit. Njëri prej jush do të sillet
si mësues dhe tjetri do të jetë studenti. Studenti duhet ta pyetë
mësuesin për pyetjet më poshtë. Mësuesit mund t’i sajojnë përgjigjet. Më pas ndërrojini rolet dhe interpretojeni sërish.
1. Si mund të kem sukses në orën tuaj mësimore?
2. Çfarë doni prej nesh që të mësojmë dhe të bëjmë?
3. Si do ta vlerësoni rendimentin tim?
4. Çfarë vlerësoni më tepër? Pjesëmarrjen, përpikërinë,
përgatitjen? Diçka tjetër?
Tani që e ushtruat këtë, a mund ta bëni këtë me mësuesit tuaj të
vërtetë? Kur do ta bëni këtë?

5: Si do të kem sukses në klasë?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.

“Lypni dhe do t’ju jepet; kërkoni dhe do të
gjeni; trokitni dhe do
t’ju hapet.”
3 NEFI 14:7







Diskutoni:

A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?
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ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ UNË ÇDO DITË?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion Kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do t’u jap mësim familjes dhe miqve të mi si të mësojnë me anë të
besimit.
Unë do t’i ushtroj çdo ditë pikat kyçe për të mësuar me anë të studimit
në klasë.
Unë do ta plotësoj kërkesën për huamarrjen nga FQA-ja, nëse më
nevojitet një hua.
Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Unë do t’u shtoj kursimeve të mia, qoftë edhe një a dy monedha.
Unë do të raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi Im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

U dhashë
mësim
familjes dhe
miqve të
mi se si të
përgatiten
shpirtërisht
për të mësuar
(Po/Jo)

Lexoni:

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për
të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë shkruani “Po”,
“Jo” ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.
I ushtrova të
gjitha pikat
kyçe për
të mësuar
me anë të
studimit në
klasë
(Po/Jo)

Vazhdova ta
plotësoja
kërkesën për
huamarrjen
nga FQA-ja,
nëse më
nevojitet një
hua
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli dhe
ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në
anën e prapme të broshurës suaj, Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.
Në mbledhjen tonë të radhës, ne do t’i bëjmë vlerësimet sërish,
për të parë nëse po bëhemi më të mbështetur te vetja. Ne duhet
të sjellim broshurat tona, Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.
Zgjidheni dikë për të qenë ndërmjetësi për temën te broshura
Themeli Im, në mbledhjen e radhës. (Nuk dini se si të ndërmjetësoni një temë nga broshura Themeli Im? Lexojeni faqen 17 dhe
pjesën e brendshme të kapakut të përparmë).
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Mirëpritja e
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.
Shënim për
Ndërmjetësin:
Për javën e ardhshme,
sillni pesë kopje shtesë
të broshurës Shtegu
Im drejt Mbështetjes
te Vetja.
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Burimet
RAPORTIMI I PËRPARIMIT TIM
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
NDËRMJETËSI: Tani ne do të raportojmë
për përparimin tonë. Robert, a mund të
fillosh?
ROBERTI: Në rregull. Pyetja e parë është:
“Përse dua unë që të bëhem më i/e mbështetur te vetja?” Mirë, ti e di situatën time –
familje për të ushqyer dhe shumë përgjegjësi
– prandaj më duhet një vend pune i mirë.
Unë dua vërtet të jem i mbështetur te vetja
që të kujdesem për familjen time dhe të
shërbej më mirë në thirrjen time.
ROBERTI: Pyetja tjetër është: “Sa të
ardhura më nevojiten?” Ishte mirë për ne
ta shqyrtonim buxhetin. Na nevojiteshin
pak më shumë se dyfishi i të ardhurave që
po fitojmë tani. Por nuk ka problem; do të
zgjidhet.
ROBERTI: Tjetra: “Çfarë lloji pune në të
ardhmen do të m’i sigurojë këto të ardhura?” Ne ndihemi mirë rreth një vendi pune
si përkthyes. Tani flas dy gjuhë të huaja.
Dhe ky vend pune ka orare të lëvizshme.
MEKALA: A është te Lista e Vendeve të
Parapëlqyera të Punës?
ROBERTI: Po, është. Kjo është punë që
kërkohet shumë dhe po përhapet në mënyrë
të shpejtë.
ROBERTI: Në rregull: “Çfarë trajnimi do të
më duhet”? Më duhet të përmirësoj aftësitë
e mia në gjuhët e huaja. Si edhe më duhet
të mësoj nga teknologjia dhe disa aftësi
biznesi gjithashtu. Gjithashtu kam kuptuar
se më duhet të bëj një stazh për të gjetur një
vend pune.
KUEJMI: A e gjete një shkollë që i ofron të
gjitha këto?
ROBERTI: Po! Si programi po ashtu dhe
shkolla janë te Lista e Shkollave dhe Programeve të Parapëlqyera. Unë shpresoj të
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ndjek programin për Përkthimin e Përparuar
te Lingua Celeri. Ata ofrojnë probabilitet
të lartë për të gjetur vend pune, stazhe të
dobishme dhe lidhje të mira.
JANIA: Sa zgjat programi dhe sa kushton ai?
ROBERTI: Është një program dyvjeçar,
bashkë me stazhin. Më së shumti mund ta
frekuentoj në mbrëmje, që të mund të vazhdoj me thirrjen time. Ne mund të paguajmë
gjysmën e çmimit dhe për pjesën që mbetet,
do të më duhet një hua nga FQA-ja.
NDËRMJETËSI: Duket mirë Robert. A ke
ndonjë shqetësim apo pyetje tjetër?
ROBERTI: Në fakt, gruaja ime dhe unë
jemi të shqetësuar për kohën që do të jem
larg familjes, veçanërisht për thirrjen time
në Kishë. Por ne i pyetëm fëmijët dhe secili
është tejet përkrahës. Kjo gjë në fakt mund
t’i trefishojë të ardhurat e mia.
NDËRMJETËSI: Raportim i shkëlqyeshëm.
Ndonjë përshtypje apo ndonjë këshillë për
Robertin?
JANIA: A ka ndonjë linjë të përshtatshme
transporti publik që t’ju çojë në shkollë
dhe a i planifikuat se si do t’i paguani ato
kosto?
ROBERTI: Mua më duhet të marr dy autobusa në vajtje dhe në ardhje, dhe jo, nuk e
kisha menduar. Ndaj, të falënderoj për këtë.
KUEJMI: Mendoj se do të jesh një përkthyes
i mirë. Ti mendon në mënyrë të shpejtë dhe
flet mirë. A mund të bësh punë si përkthyes ndërkohë që je në shkollë, për të krijuar
përvojë?
ROBERTI: Kjo është një ide e mrekullueshme. A ka ndokush ndonjë referencë për
punë?
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ARSIMIMI ËSHTË ÇELËSI DREJT MUNDËSISË
Lexojini me radhë pohimet vijuese:
Tomas S. Monson
“Unë ju nxit që të vazhdoni të arsimoheni dhe të mësoni aftësitë që kërkohen në
treg, në mënyrë që . . . të jeni të përgatitur për të siguruar të ardhura. Talentet tuaja
do të zhvillohen ndërsa ju studioni e mësoni. Do të jeni të aftë t’i ndihmoni familjet
tuaja më mirë në të mësuarin e tyre dhe do të keni paqe në mendje nga dijenia se e
keni përgatitur veten” (“ ‘Be Thou an Example’ ”, Ensign, nëntor 2001, f. 99).
Gordon B. Hinkli
“Planifikoni tani për të gjithë arsimimin që mund të merrni dhe më pas punoni që të
mund të ndodhë një përmbushje e atij plani. . . . Kultivoni një këndvështrim afatgjatë për jetën tuaj” (“Four B’s for Boys”, Ensign, nëntor 1981, f. 40).
Doktrina e Besëlidhje 130:18
“Çfarëdo parimi inteligjence që fitojmë në këtë jetë, do të ngrihet me ne në
ringjallje.”
Doktrina e Besëlidhje 88:78-80
“I mësoni me zell dhe hiri im do të jetë me ju, që ju të udhëzoheni në mënyrë më të
përsosur . . . për gjërat si në qiell, edhe në tokë dhe nën tokë; gjërat që kanë qenë,
gjërat që janë, gjërat që duhet të ndodhin së shpejti. . . . Me qëllim që ju të mund
të përgatiteni në gjithçka, kur unë t’ju dërgoj përsëri për të lartësuar thirrjen në të
cilën ju kam thirrur.”
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ARSIMIMI NË JETËN E PËRDITSHME
Kërkojini një studenti të grupit ta lexojë këtë me zë të lartë, ndërkohë që pjesa
tjetër e grupit u hedh një sy shënimeve në faqen 85.
HENRI B. AJRING
Kthimi në besim te ungjilli i Jezu Krishtit
sjell një dëshirë për të mësuar. . . . Ai është
fryti i vërtetë i të jetuarit të ungjillit të Jezu
Krishtit. . . . Nëse ne vazhdojmë të synojmë të mësojmë që t’i shërbejmë Perëndisë
dhe fëmijëve të Tij më mirë, ky është një
bekim me një vlerë të madhe. . . .
Zoti dhe Kisha e Tij gjithnjë e kanë nxitur
arsimimin për të rritur aftësinë tonë që
t’i shërbejmë Atij dhe fëmijëve të [Tij].
Për secilin prej nesh, pavarësisht se çfarë
talentesh kemi, Ai kërkon që ne të japim
shërbim. Dhe për ta bërë mirë këtë, përfshihet gjithnjë të mësuarit, jo veç një herë ose
për një kohë të caktuar, por në mënyrë të
vazhdueshme.
. . . Nëpërmjet lutjes, agjërimit dhe të
punuarit fort me një shtysë për t’i shërbyer
Atij, ne mund të presim që hiri i Tij të na
shoqërojë. . . . [Kjo] do të thotë se ne do të
mësojmë me shpejtësi dhe do të na zhvillohet aftësia përtej asaj që mund të bënim
veç me mundësitë tona të natyrshme, pa
ndihmë. . . .
Përparësia jonë e parë duhet të shkojë drejt
të mësuarit shpirtëror. . . . Ju jeni të interesuar që të arsimoheni, jo vetëm për jetën e
vdekshme, por për jetën e përjetshme. Kur
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e shihni me kthjelltësi atë realitet, ju do ta
vini të parin të mësuarin në mënyrë shpirtërore, e prapëseprapë nuk do ta shpërfillni
të mësuarin laik. Në të vërtetë, ju do të punoni më fort për të mësuarin laik nga sa do
të bënit pa atë largpamësi shpirtërore. . . .
Zoti e di atë që Ai ka nevojë që ju të bëni si
edhe atë që ju nevojitet të dini për ta bërë
atë. Ju mund të prisni me vetëbesim që Ai
ka përgatitur mundësi që ju të mësoni. . . .
Arsimimi ynë nuk duhet të reshtë kurrë.
. . . Jeta e vërtetë, për të cilën po përgatitemi, është jeta e përjetshme. Bindja jonë
është se Perëndia, Ati ynë Qiellor, dëshiron
që ne të jetojmë jetën që Ai jeton. Gjthçka
që është e vërtetë që ne mund të mësojmë
ndërkohë që jemi në këtë jetë, do të ngrihet
me ne në Ringjallje. Dhe gjithçka që ne
mund të mësojmë, do ta rritë aftësinë tonë
për të shërbyer. . . .
Unë lutem që ju të ndieni një mirënjohje të
thellë ndaj Mësuesit Mjeshtër, Shpëtimtarit
tonë Jezu Krishtit. Unë lutem që ju ta ndieni shërbimin e madh që një Atë i dashur
Qiellor pret nga ju që t’u jepni fëmijëve të
Tij dhe që ju të shihni mundësitë që Ai ka
përgatitur për ju që të mësoni. (“Real-Life
Education”, New Era, prill 2009, f. 2–8)
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MËSIMI DHE SHENJTORËT E DITËVE TË MËVONSHME
Kërkojini një anëtari të grupit ta lexojë këtë me zë të lartë, ndërkohë që grupi ushtrohet duke mbajtur shënime në faqen 86.
DALLIN H. OUKS DHE KRISTEN M.
OUKS

Arsimimi është i detyrueshëm për sigurinë
dhe mirëqenien vetjake.

Si shenjtorë të ditëve të mëvonshme, ne
besojmë tek arsimimi. . . . Besimi ynë fetar
jep mësim se ne duhet të kërkojmë të mësohemi me anë të Shpirtit dhe që të kemi
një kujdestari për ta përdorur dijen tonë për
dobinë e njerëzimit. . . . Shpirti i [Atit Qiellor] mund t’i drejtojë e t’i shtojë përpjekjet
tona për të mësuar dhe të zmadhojë aftësinë tonë për të përvetësuar të vërtetën. . . .

Ati ynë Qiellor pret që ne të përdorim
lirinë tonë të zgjedhjes dhe frymëzim për
të shqyrtuar veten dhe aftësitë tona dhe
të vendosim drejtimin arsimor që duhet të
ndjekim. . . . Lexoni bekimin tuaj patriarkal, mendoni prirjet dhe talentet tuaja
të natyrshme dhe shkoni përpara. Hidhni
hapin e parë dhe dyert do të hapen. . . . Për
Zotin, “të gjitha gjëra[t] bashkëveprojnë
për të mirë[n tonë]” (Romakëve 8:28). . . .

Përpjekjet tona për të mësuar duhen ndërthurur me denjësinë vetjake që ne të marrim udhëheqjen e Frymës së Shenjtë. . . .
Mëkati e përzë Shpirtin e Zotit dhe, kur kjo
ndodh, ka ikur ndriçimi i veçantë i Shpirtit
dhe llamba e të mësuarit regëtin. . . .
. . . Ne kemi një premtim që, nëse syri ynë
është i drejtuar te lavdia e Perëndisë, gjë
e cila e përfshin denjësinë vetjake, “tërë
trup[i ynë] do të mbushe[t] me dritë dhe
nuk do të ketë errësirë në [ne]; dhe ai trup
që mbushet me dritë, kupton gjithçka”
(DeB 88:67). . . .
. . . Pendimi, i cili mund të na pastrojë nga
mëkati përmes sakrificës shlyese të Jezu
Krishtit, është, pra, një hap i domosdoshëm përgjatë shtegut të të mësuarit, për të
gjithë ata që kërkojnë dritë dhe të vërtetë
përmes fuqisë mësimdhënëse të Frymës së
Shenjtë. . . .
Me zgjedhjet tona arsimuese duhet të
përgatitemi të mbështesim veten dhe ata që
mund të vihen nën varësinë tonë. Është e
nevojshme të kemi zotësi që vlejnë në treg.

Mund të na duhet të mundohemi për të
arritur qëllimet tona, por mundi ynë mund
të prodhojë po aq rritje sa të mësuarit.
Fuqitë që zhvillojmë me kapërcimin e
sfidave, do të qëndrojnë bashkë me ne në
përjetësitë që vijnë. . . .
Ç’është më e rëndësishmja, ne kemi
detyrimin të vazhdojmë arsimimin tonë
shpirtëror me anë të studimit të shkrimeve
të shenjta e të literaturës së Kishës dhe
duke frekuentuar Kishën dhe tempullin.
Ushqimi me bollëk me fjalët e jetës do të
na pasurojë, do të rrisë aftësinë për t’u
dhënë mësim atyre që i duam, dhe do të na
përgatisë për jetë të përjetshme.
Qëllimi final i një arsimi është të na bëjë
prindër dhe shërbestarë më të mirë në
mbretëri. . . . Arsimimi është një dhuratë nga Perëndia; ai është guri i qoshes i
fesë sonë, kur ne e përdorim në dobi të të
tjerëve. (“Mësimi dhe Shenjtorët e Ditëve
të Mëvonshme”, Liahona, prill 2009, f.
26–31)
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SHËNIME
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Si do të kem sukses
jashtë klasës?
Arsimim për Punë më të Mirë

6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

PËR NDËRMJETËSIT

Ditën e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të
grupit. Ftojini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të
raportojnë për zotimet e tyre.
E RE!
• Sillni 5 kopje shtesë të broshurës Shtegu Im drejt Mbështetjes
te Vetja.
• Në gjashtë mbledhjet e radhës, ne do të përdorim broshuE RE!
rën Kërkimi Im për Vend Pune. Sillni disa kopje në këtë
mbledhje në mënyrë që anëtarët e grupit të mund t’i shohin ato.

Kërkimi i Vendit
Tim të Punës
MBËSHTETJA TE VETJA

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë.
Emri i
anëtarit të
grupit

U dhashë
mësim
familjes
dhe miqve
të mi se si
të mësojnë
me anë të
besimit
(Po/Jo)

I ushtrova të
gjitha pikat
kyçe për
të mësuar
me anë të
studimit në
klasë
(Po/Jo)

Vazhdova të
merrem me
procesin e bërjes
së kërkesës për
huamarrjen nga
FQA-ja, nëse më
nevojitet një hua
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli dhe
ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gloria

P

P

J

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur anëtarët e grupit të mbërrijnë, kërkojuni atyre që të plotësojnë
tabelën e zotimeve në dërrasë.
• Caktoni dikë të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat e tyre dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 6 te broshura Themeli Im. Më pas kthehuni te
fletorja e punës dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

Ushtrohuni:

Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni.)

Lexoni:

Tani, ngrihuni që të gjithë! Ne duhet të përpiqemi t’i mbajmë
të gjitha zotimet tona. Ky është një prej zakoneve kyç të njerëzve të mbështetur te vetja. Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”
Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besimin te Zoti ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë mësuat ndërsa i mbajtët zotimet tuaja këtë javë? A ju nevojitet ndopak ndihmë nga grupi?

99

6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

MËSONI
SI TË PËRGATITEM JASHTË KLASËS?
Ora:
Lexoni:

Java 1
Çfarë lloj pune
do të më ndihmojë të bëhem
i/e mbështetur
te vetja?

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.
Javën e kaluar, ne diskutuam mënyrën si të mësonim me anë të
besimit dhe gjithashtu si të mësonim me anë të studimit në klasë. Këtë javë, ne do të përqendrohemi te mënyra si të përgatitemi
jashtë klasës.
Java 2
Çfarë arsimimi do të më
kualifikojë për
punën time?

Java 3

Java 4

Si do ta paguaj
arsimimin tim?

A duhet të bëj
kërkesë për
një huamarrje
nga Fondi i
Qarkullueshëm
Arsimor?

Java 5

JAVA 6

Si do të kem
Si do të kem
sukses në klasë? sukses jashtë

Lexoni:

Këtë javë, ne do të gjejmë përgjigje për këtë pyetje dhe do të
ndërmarrim këtë veprim:

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – Si do të kem sukses jashtë klasës?

klasës?

VEPRIMI I JAVËS – Ta forcoj përgatitjen time shpirtërore dhe t’i përmirësoj aftësitë e zakonet e mia të të studiuarit, përfshirë të punoj me të tjerë dhe t’i përfundoj
detyrat.
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6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

SI TË PËRGATITEM SHPIRTËRISHT?
Lexoni:

Ne kemi një përparësi të madhe ndërsa kërkojmë arsimim. Ne
mund ta ndjekim Shpirtin e Shenjtë, i cili e di të vërtetën e të gjitha gjërave! Ndonëse jemi shumë të ngarkuar me punë, ne duhet
të shpenzojmë kohë çdo ditë për t’u përgatitur shpirtërisht. Më
pas Shpirti mund të na ndihmojë që të mësojmë më shpejt e të
mbajmë mend më shumë.

Shihni:

“Spiritually Prepared” [“Të Qenit i Përgatitur Shpirtërisht”] (Nuk
keni material filmik? Lexojeni faqen 112.)

Diskutoni:

Si kualifikohemi ne për udhëheqjen e Shpirtit? Si do të na ndihmojë Shpirti për të mësuar?

Lexoni:

Ushtrohuni:

Këtu janë disa pika kyçe për përgatitjen shpirtërore:
• Të lutemi në mëngjes dhe në mbrëmje; të lutemi përpara dhe
pasi të studiojmë; t’i kërkojmë Atit Qiellor që të na i bekojë
mendjen tonë dhe përpjekjet tona.
• T’i lexojmë shkrimet e shenjta çdo ditë.
• T’u bindemi urdhërimeve; ta mbajmë veten të pastër dhe të
panjollë.
• T’u shërbejmë të tjerëve; t’i ndihmojmë të tjerët që të mësojnë
me ne.

“Ju dhe unë jemi
këtu në tokë për t’u
përgatitur për përjetësinë, për të mësuar
se si të mësojmë, për
të mësuar gjërat që
janë të rëndësishme
nga ana materiale dhe
thelbësore nga ana e
përjetësisë dhe për t’u
ardhur në ndihmë të
tjerëve që të mësojnë
urtësinë dhe të vërtetën [shih DeB 97:1].”
DAVID A. BEDNAR,
“Learning to Love
Learning”, Ensign, shkurt
2010, f. 27

Tabela më poshtë rendit parime që do t’ju ndihmojnë të përgatiteni shpirtërisht dhe të keni sukses në shkollimin tuaj.
Mendoni për ecurinë tuaj në fushat vijuese. Shkruani mënyra për
t’u përmirësuar.

Unë e ndiej Shpirtin që më ndihmon dhe që vepron
nëpërmjet meje.
Dëshira ime për të mësuar, dashuria ime për të mësuarin
dhe aftësia ime për të mësuar, po rriten.
Unë u bindem urdhërimeve të Perëndisë dhe i zbatoj
parimet e të mësuarit në mënyrë të efektshme.
Unë studioj çdo ditë; e planifikoj kohën time dhe e ndjek
planin tim; i përfundoj detyrat e caktuara në kohë.
I zhvilloj cilësitë si të Krishtit dhe i ndihmoj të tjerët të
bëjnë të njëjtën gjë.

Diskutoni:

Çfarë zotimesh mund të bëjë secili nga ne, për ta përmirësuar
përgatitjen tonë shpirtërore? Si do ta ndihmojmë njëri-tjetrin që
t’i mbajmë këto zotime?

101

6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

SI TË PËRGATITEM JASHTË KLASËS?
Lexoni:

Këtu gjenden katër pika kyçe për të pasur sukses kur përgatitemi
jashtë klasës. Ne do të mësojmë për secilën.

Planifikoni për të mësuarit
në mënyrë të efektshme

Punoni dhe mësoni
me të tjerë

Mësoni me anë të
studimit: përgatituni jashtë klasës
Lexoni për të kuptuar e
për të mbajtur mend

Përfundojini detyrat
e caktuara në kohë

SI TË PLANIFIKOJ PËR TË MËSUARIT NË MËNYRË TË
EFEKTSHME?
Diskutoni:

Ushtrohuni:

Ushtrohuni:

Përse është e rëndësishme që të planifikoni se ku dhe kur do të
studioni? Përse është e rëndësishme ta administroni me kujdes
kohën tuaj?
Bashkohuni me një anëtar tjetër të grupit. Ndihmojeni njëri-tjetrin
të vendosë se kur dhe ku do të studioni sapo të filloni shkollën.
1. A mund të gjeni një vend që është i pastër e i qetë për të
studiuar çdo ditë? Ku do të studioni? 
2. A mund të planifikoni të studioni në një kohë të caktuar çdo
ditë?

E hënë

E martë

E mërkurë

E enjte

E premte

E shtunë

Me një anëtar tjetër të grupit, renditeni çdo problem që mund
t’ju pengojë të studioni çdo ditë. Vendoseni tani se si mund t’i
zgjidhni këto probleme.

ÇFARË MUND TË MË PENGOJË
QË TË STUDIOJ?
Fqinjët që bëjnë zhurmë
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SI DO TA ZGJIDH KËTË PROBLEM?
Me mirësjellje u kërkoj të mbajnë qetësi nga ora
15:00-17:00

6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

SI TË PËRGATITEM JASHTË KLASËS?
Lexoni:
Diskutoni:

Lexoni:

Diskutoni:

Disa njerëz mësojnë mirë në grup. Grupi ynë i mbështetjes te
vetja është një shembull i shkëlqyer!
Çfarë e bën grupin tonë të mbështetjes te vetja një vend kaq të
mirë për të mësuar? Si ju ndihmon grupi ynë që të veproni dhe të
jeni të përgjegjshëm?
Kur jemi duke mësuar në shkollë, ne zakonisht kemi shokë klase
rrotull nesh. Ata po përpiqen gjithashtu që të mësojnë. Nëse ne
gjejmë njerëzit e duhur, ata mund të na ndihmojnë ne dhe ne
mund t’i ndihmojmë ata.
Diskutoni për këto pika kyçe ndaj të mësuarit në grup në mënyrë
të efektshme. Bisedoni për një rast kur ju përfituat shumë nga
studimi në grup. Bisedoni për një rast kur ju nuk përfituat shumë.
Cili qe ndryshimi?
• Gjejini studentët më të mirë me të cilët të punoni – veçanërisht me ata që janë po aq të zotuar sa dhe ju.
• Caktoni një kohë të rregullt për të studiuar bashkërisht.
• Për të filluar çdo sesion studimi, bini dakord për një synim të
caktuar.
• Çdo sesion studimi përfundojeni duke bërë zotime – çfarë do
të bëjë secili nga ju dhe kur do ta përfundojë?
• Argëtohuni së bashku, por qëndroni të përqendruar.
• Jini të përgatitur dhe bëjeni pjesën tuaj. Ndihmojini anëtarët e
grupit të mësojnë. Mësoni gjithçka që mundeni prej tyre.

Ushtrohuni:

Si do t’i përdorni grupet e studimit për ta rritur efektshmërinë
tuaj të të mësuarit? Shkruajini idetë tuaja e më pas zbatojini ato.
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6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

SI TA KUPTOJ DHE TA MBAJ MEND ÇKA LEXOJ?
Lexoni:

Me gjasë do të na duhet të lexojmë shumë në shkollë. Ka shumë
gjëra që mund të bëjmë për t’i kuptuar e për t’i mbajtur mend ato
që lexojmë.

Diskutoni:

Bisedoni për këto hapa që do t’ju ndihmojnë t’i kuptoni, t’i mbani mend e t’i zbatoni ato që lexoni.
1. Lutuni. Kërkojini Shpirtit t’ju ndihmojë të kuptoni e të
mbani mend.
2. Bëni një skicë përmbledhëse. Shkruajini idetë kryesore rreth
të cilave lexoni. Më pas, shtoni ide, fakte dhe figura që i
mbështetin ato. Rishikojini përsëri këto shënime atë ditë, një
javë më vonë dhe një muaj më vonë.

3. Nëse e keni librin, nënvijëzojini ose theksojini me ngjyrë fjalët
kyçe dhe fjalorin e ri; shkruajini përkufizimet në anë të faqes.
4. Shkruajini shënimet në anë të faqes; tregojini ndërlidhjet dhe
proceset; bashkojeni informacionin e ri me atë që tashmë e dini.
5. Bëjini pyetje rrufe vetes; gjeni mënyra që ta përdorni dhe ta
vini në zbatim këtë informacion.

Ushtrohuni:

Shikojeni artikullin si grup. Si i përdori lexuesi të gjitha idetë më
lart? Shqyrtojeni planin e studimit të lexuesit te faqja tjetër. Çfarë
mësoni rreth të lexuarit në mënyrë të efektshme?

TRI PARIMET E ZGJEDHJES

Presidenti Tomas S. Monson
Kohët e fundit kam menduar rreth zgjedhjeve dhe rrjedhojave të tyre. . . . Ndërsa kam
medituar mbi aspektet e ndryshme të zgjedhjes, i kam ndarë ato në tri kategori: së pari,
e drejta e zgjedhjes; së dyti, përgjegjësia e zgjedhjes; dhe së treti, pasojat e zgjedhjes. . . .
Përmend së pari të drejtën e zgjedhjes. I jam kaq mirënjohës një Ati të dashur Qiellor
për dhuratën e Tij të lirisë së zgjedhjes, ose të drejtën për të zgjedhur. . . . Ne e dimë se
e kishim lirinë tonë të zgjedhjes përpara se kjo botë të krijohej dhe se Luciferi u përpoq
të na e merrte. . . . Ne që zgjodhëm planin e Shpëtimtarit, e dinim se do të nisnim një
udhëtim . . . të rrezikshëm e të vështirë, sepse ne ecim në rrugët e botës dhe mëkatit
dhe pengohemi, duke na ndarë nga Ati ynë. Por i Parëlinduri në Shpirt e ofroi Veten si
një sakrificë për të shlyer mëkatet e të gjithëve. . . . Brenda kufijve të çfarëdo situate në
të cilën gjendemi, ne gjithmonë do të kemi të drejtën për të zgjedhur.
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Lutja: Ndihem sikur
kam nevojë për këtë
mesazh.
“Liria e Zgjedhjes”
është e drejta për të
zgjedhur.
Shlyerja mund t’i
ndreqë zgjedhjet
e këqija, nëse
pendohem.

6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

TRI PARIMET E ZGJEDHJES (VAZHDIMI)
Pastaj, me të drejtën e zgjedhjes vjen përgjegjësia e zgjedhjes. . . . Ati ynë Qiellor nuk
na dërgoi në udhëtimin tonë të përjetshëm pa siguruar mjetet nëpërmjet të cilave të
mund të merrnim prej Tij drejtim të perëndishëm për të na ndihmuar në kthimin tonë të
sigurt në fund të jetës së vdekshme. E kam fjalën për lutjen. Gjithashtu e kam fjalën për
pëshpërimat prej atij zëri të qetë, të ulët brenda secilit prej nesh, dhe nuk i lë pa përmendur shkrimet e shenjta, të shkruara nga marinarë që i lundruan me sukses detet, që
ne gjithashtu duhet t’i kalojmë. . . . Vendimet vërtet përcaktojnë fatin. . . .
Së fundmi . . . flas për pasojat e zgjedhjes. Të gjitha zgjedhjet tona kanë pasoja. . . . Ju
jeni nga një trashëgimi fisnike. Jeta e përjetshme në mbretërinë e Atit tonë është qëllimi
juaj. Një qëllim i tillë nuk arrihet me një përpjekje të lavdishme, por është rezultat i një
jete të drejtë, një grumbullim zgjedhjesh të mençura. . . .
Qofshim të mbushur me mirënjohje për të drejtën e zgjedhjes, pranoni përgjegjësinë e
zgjedhjes dhe jini përherë të ndërgjegjshëm për pasojat e zgjedhjes. . . . Ne jemi përfshirë në veprën e Zotit Jezu Krisht. Ne, sikurse ata të kohërave të lashta, i jemi përgjigjur
thirrjes së Tij. Ne jemi duke bërë punën e Tij. (Ensign ose Liahona, nëntor 2010, f.
67–70)

Unë duhet të mbaj
vesh më mirë kur
lutem.

E mësova këtë në
misionin tim.

Si përputhet kjo me
synimet e mia?

SKICA PËRMBLEDHËSE E STUDIMIT (NË DITARIN E STUDIMIT)

1. E drejta për të zgjedhur
Ne e kemi lirinë e zgjedhjes; Zoti na e dha mundësinë
2. Përgjegjësia për të zgjedhur
3. Pasojat e zgjedhjeve tona
T’i përmbush synimet duke bërë zgjedhje të mira, me kalimin e kohës
4. Duhet të bëj zgjedhje të mira, të rëndësishme për jetën
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6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

Ushtrohuni:

Në mënyrë të pavarur, kthehuni te faqja 113 dhe lexoni “Kërkoni
të Mësoni me Anë të Besimit”. Punoni fort për të kuptuar dhe për
të mbajtur mend. Bëjini të pesë hapat te faqja 104.
Bëjeni provimin me alternativa rreth asaj që keni lexuar, pa iu
kthyer artikullit. A lexuat për të kuptuar e për të mbajtur mend?
1. Çfarë duhet të bëjmë që të kërkojmë të mësojmë me anë të
besimit?



2. Përse është e rëndësishme që secili prej nesh të kërkojë të
mësojë me anë të besimit?



3. Si e tregoi Jozef Smithi që ai donte të mësonte me anë të
besimit?


Diskutoni:

106

Si do t’i përdorni këto pesë hapa që t’ju ndihmojnë ta mbani
mend më mirë këtë informacion?

6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

SI T’I PËRFUNDOJ DETYRAT E CAKTUARA?
Lexoni:

Si t’i kuptojmë dhe t’i përfundojmë në kohë detyrat e caktuara? Si
ta japim më të mirën tonë? Këto janë pyetje që i has çdo student.

Diskutoni:

Çfarë keni bërë për t’i kuptuar detyrat e caktuara? Çfarë ju ka ndihmuar që t’i përfundoni detyrat e caktuara, mirë dhe në kohë?

Lexoni:

Kjo na ndihmon që të kujtojmë se një fillim i mirë zakonisht të
çon drejt një fundi të mirë. Kur ne marrim një detyrë, më e mira
është që të planifikojmë dhe të nisim nga puna herët!

Ushtrohuni:

Kontrollojeni veten me këtë veprimtari. Shenjoni një “x” në një
nga katër kutitë në secilin rresht, për të treguar ecurinë tuaj në
këto fusha. Përsëriteni këtë për disa javë që të përmirësoheni.

Unë bëj pyetje gjersa ta kuptoj plotësisht një detyrë të
caktuar.

Kurrë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë

Kur marr një detyrë ose projekt, e shënoj datën e afatit
përfundimtar në kalendar dhe i ndërmarr hapat për ta
përfunduar atë.

Kurrë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë

Sigurohem që ta di mënyrën si do të më vlerësojnë dhe
do të mësoj e do të bëj gjithçka që është e nevojshme
për të pasur sukses.

Kurrë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë

Punoj për t’i përfunduar detyrat e mia pa i vonuar. Unë
nuk i shtyj gjërat për më vonë.

Kurrë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë

Nëse është e mundur, unë ia tregoj përparimin tim
mësuesit dhe nëse është e nevojshme, marr ndihmë
përpara se detyrës t’i kalojë afati.

Kurrë

Ndonjëherë

Shpesh

Gjithmonë

ZOTIMI DHE NGULMIMI
Lexoni:

A jemi të zotuar që të mësojmë “me anë të studimit dhe gjithashtu me anë të besimit” (DeB 88:118)? A jemi të zotuar që të
vazhdojmë të përpiqemi dhe kurrë të mos heqim dorë?
A besojmë ne se Fryma e Shenjtë mund të na lartësojë nëse jemi
të denjë? A po mësojmë në mënyrë që të shkojmë përpara për të
shërbyer?

Diskutoni:
Ushtrohuni:

Si mund ta ndihmojmë njëri-tjetrin për të pasur sukses?
Në shtëpi, kontrollojeni përgatitjen tuaj te faqja 114, për të
pasur sukses.
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6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

A PO BËHEM MË I/E MBËSHTETUR TE VETJA?
Ora:
Lexoni:

Diskutoni:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 15 minuta vetëm për këtë faqe.
Synimi ynë është mbështetja te vetja, si materialisht edhe shpirtërisht. Marrja e një arsimimi dhe e një vendi pune janë veçse
pjesë e atij synimi. Rritja e besimit tonë dhe rritja shpirtërore
është pjesa tjetër.
A jeni bërë më të mbështetur te vetja ndërsa i keni ushtruar dhe i
keni dhënë mësim parimet e broshurës Themeli Im?
Sa të mbështetur te vetja jeni ju dhe familja juaj sot? Hapeni
broshurën Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja te një faqe bosh
e Vlerësimit të Mbështetjes te Vetja. Zhvillojini hapat: Merrni tre minuta për të përsiatur sa vijon:
A jeni tani më të vetëdijshëm për shpenzimet tuaja? A
mundeni tani t’i përgjigjeni me “shpesh” ose “gjithmonë”,
shumë prej këtyre pyetjeve? A jeni më të sigurt për shumën
që e keni vendosur si të ardhurat tuaja për mbështetjen
te vetja? A jeni më pranë arritjes së të ardhurave tuaja për
mbështetjen te vetja?

Lexoni:

Synimi ynë është mbështetja te vetja, si materialisht edhe
shpirtërisht. Marrja e një arsimimi është veçse pjesë e atij
synimi. Ne bëhemi gjithashtu të mbështetur te vetja nëpërmjet të jetuarit të parimeve te broshura Themeli Im dhe
nëpërmjet gjetjes së një pune më të mirë.

Shtegu Im drejt
Mbështetjes te Vetja

Për gjashtë mbledhjet e ardhshme, ne do të vazhdojmë të
ushtrojmë parimet te broshura Themeli Im. Ne do t’i mbarojmë parimet e mbetura dhe do ta plotësojmë projektin
përfundimtar.
Ne do të ushtrohemi për të gjetur një punë më të mirë duke
përdorur fletoren e punës Kërkimi Im për Vend Pune.
Kërkimi i Vendit
Tim të Punës
MBËSHTETJA TE VETJA
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6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni më poshtë çfarëdo mbrese që të keni.


“Mëso nga unë dhe
dëgjoji fjalët e mia; ec
në butësinë e Shpirtit
tim dhe ti do të kesh
paqe në mua.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE
19:23






Diskutoni:

A dëshiron njeri t’i japë idetë e veta?
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6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ UNË ÇDO DITË?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion Kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do t’u mësoj familjarëve dhe miqve të mi se si të përgatiten
shpirtërisht për të mësuar.
Unë do t’i ushtroj çdo ditë pikat kyçe për të mësuar me anë të studimit
jashtë klasës.
Unë do ta plotësoj kërkesën për huamarrjen nga FQA-ja, nëse më
nevojitet një hua.
Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Unë do t’u shtoj kursimeve të mia, qoftë edhe një a dy monedha.
Unë do të raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për
të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë shkruani “Po”
ose “Jo”.
I mësova
I ushtrova të E plotësova
familjen
gjitha pikat kërkesën për
dhe miqtë e
kyçe për
huamarrjen
mi se si të
të mësuar
nga FQA-ja,
përgatiten
me anë të
nëse më
shpirtërisht
studimit
nevojitet një
për të
jashtë klasës
hua
mësuar
(Po/Jo)
(Po/Jo)
(Po/Jo)

Lexoni:

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli dhe
ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në
anën e prapme të broshurës suaj Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.

Mirëpritja e
Përshtypjeve

Zgjidheni dikë për të qenë ndërmjetësi për temën te broshura
Themeli Im, në mbledhjen e radhës. (Nuk dini se si të ndërmjetësoni një temë nga broshura Themeli Im? Lexojeni faqen 17 dhe
pjesën e brendshme të kapakut të përparmë.)

Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.

Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.
Shënim për Ndërmjetësin: Sillni një fletore pune Kërkimi Im
për Vend Pune, për çdo anëtar të grupit në mbledhjen e radhës.
Filloni te faqja 1 e broshurës Kërkimi Im për Vend Pune, në
mbledhjen e radhës. Edhe pse materialet do t’ju çojnë drejt letrës
së Presidencës së Parë dhe drejt parimit 1 të broshurës Themeli
Im, vazhdoni më tej me parimin 7. Gjatë 6 mbledhjeve të radhës,
përfundojeni parimin e mbetur të broshurës Themeli Im si dhe
projektin përfundimtar.
Gjatë mbledhjes së 12-të, kujtohuni të plotësoni një tjetër vlerësim për mbështetjen te vetja, në anën e prapme të broshurës
Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.

Shënim për
Ndërmjetësin:
Pasi t’i plotësoni të
dymbëdhjeta parimet
te broshura Themeli
Im, kujtohuni që të
raportoni për përparimin e grupit te srs.lds.
org/report, në mënyrë
që ata të marrin një
certifikatë nga Kolegji
i Biznesit SHDM.

111

6: Si do të kem sukses jashtë klasës?

Burimet
TË QENIT I PËRGATITUR SHPIRTËRISHT
Lexojini me radhë sa vijon.
XHULI B. BEK
Aftësia për t’u cilësuar për të marrë dhe
vepruar sipas zbulesës vetjake, është zotësia e vetme më e rëndësishme që mund të
fitohet në këtë jetë. Cilësimi për Shpirtin
e Zotit fillon me një dëshirë për atë Shpirt
dhe kërkon një nivel të caktuar denjësie.
Mbajtja e urdhërimeve, pendimi dhe ripërtëritja e besëlidhjeve të bëra në pagëzim,
çojnë në bekimin e pasjes së Shpirtit të
Zotit gjithmonë me ne [shih DeB 20:77].
Gjithashtu bërja dhe mbajtja e besëlidhjeve të tempullit . . . shton forcë e fuqi
shpirtërore. . . .
Shumë përgjigje për pyetje të vështira
gjenden nga leximi i shkrimeve të shenjta
sepse shkrimet e shenjta janë një ndihmesë
për zbulesën [shih 2 Nefi 32:3]. Thellësia
që gjendet në shkrimet e shenjta, grumbullohet me kalimin e kohës, prandaj është
e rëndësishme që të kalojmë ca kohë me
shkrimet e shenjta çdo ditë.
Lutja e përditshme është gjithashtu thelbësore për ta pasur Shpirtin e Zotit me vete
(shih 3 Nefi 19:24–33). Ata që kërkojnë me
zell për ndihmë nëpërmjet lutjes dhe studimit të shkrimeve të shenjta, shpesh kanë
një letër dhe laps pranë për të shkruar pyetje
dhe për të shënuar përshtypje dhe ide.
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Zbulesa mund të vijë në çdo orë dhe në
çdo çast kur bëjmë gjërat e duhura. . . .
Zbulesa vetjake na jep kuptimin e se çfarë
të bëjmë çdo ditë për ta rritur besimin dhe
drejtësinë vetjake, për forcimin e familjeve
dhe shtëpive dhe për t’u përpjekur për ata
që u nevojitet ndihma jonë. Meqenëse zbulesa vetjake është një burim i vazhdueshëm
e i ripërtëritshëm force, është e mundur që
të ndihesh i zhytur në ndihmë edhe gjatë
kohëve të trazuara.
Na është thënë ta vëmë mirëbesimin
tonë tek ai Shpirt që na çon “për të bërë
të drejtën, për të ecur me përulësi, për të
gjykuar me drejtësi” (DeB 11:12). Na është
thënë gjithashtu se ky Shpirt do të ndriçojë
mendjet tona, do të mbushë shpirtrat tanë
me gëzim dhe do na ndihmojë të dimë
gjithë gjërat që duhet të bëjmë (shih DeB
11:13–14).
Zbulesa vetjake e premtuar vjen kur ne e
kërkojmë atë, përgatitemi për atë dhe ecim
përpara me besim, duke pasur mirëbesimin që do të na jepet. (“Në Ato Ditë do
të Përhap Frymën Time Mbi Shërbëtoret”,
Ensign ose Liahona, maj 2010, f. 11)
Kthehuni te faqja 101
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KËRKONI TË MËSONI ME ANË TË BESIMIT
Lexojeni këtë mesazh vetëm ose me një anëtar tjetër të grupit. Lexojeni dhe shenjojeni atë duke përdorur idetë në faqen 104. Rishikojeni atë më vonë, sot, pas një
jave dhe pas një muaji. Nëse do ta bëni, do t’ju kujtohet thuajse gjithçka që keni
mësuar!
DEJVID A. BEDNAR
Çfarë do të thotë të kërkoni të mësoni me
anë të besimit?
. . . Si bij dhe bija të Atit tonë Qiellor, ne
jemi bekuar me lirinë e zgjedhjes. . . . Si
nxënës, ju dhe unë duhet të veprojmë dhe
të jemi bërës të fjalës. . . . A jemi ju dhe
unë veprues që veprojmë dhe kërkojmë të
mësojmë me anë të besimit, apo po presim
që të na jepet mësim dhe të veprohet
mbi ne? . . . Ne të gjithë duhet të jemi të
përfshirë me zell në pyetjen, kërkimin dhe
trokitjen [shih 3 Nefi 14:7].
. . . Të mësuarit me anë të besimit kërkon
përpjekje shpirtërore, mendore e fizike dhe
jo thjesht pranim pësor. . . . Të mësuarit
me anë të besimit kërkon si “zemrën dhe
një mendje të gatshme” (DeB 64:34). Të
mësuarit me anë të besimit është rrjedhojë
e mbartjes së fuqisë së fjalës së Perëndisë te
zemra dhe brenda saj nga Fryma e Shenjtë.
Të mësuarit me anë të besimit nuk mund
të përçohet nga një mësues te një student
. . . përkundrazi, një student duhet të
ushtrojë besim e të veprojë, me qëllim që të
marrë njohuri për veten e vet.
Djaloshi i ri Jozef Smith . . . e kuptoi se
çfarë do të thoshte të kërkosh të mësosh me
anë të besimit. . . . Ai dallueshëm e përgatiti veten e tij për të “kërk[uar] me besim”
[Jakobi (Bibël) 1:6] dhe për të vepruar. . . .
Vëreni që pyetja e Jozefit nuk u përqendrua
vetëm tek ajo që ai duhej të dinte, por edhe

tek ajo që duhej të bënte. . . . Lutja e tij
nuk ishte vetëm [për të ditur] se cila Kishë
ishte e vërtetë. Pyetja e tij ishte se me cilën
Kishë ai duhej të bashkohej. Jozefi shkoi në
korije për të mësuar me anë të besimit. Ai
ishte i vendosur për të vepruar. . . .
Në të vërtetë, një nga sfidat më të mëdha
të vdekshmërisë është të kërkosh të mësosh
me anë të besimit. . . . Jozefi dha mësim:
“Mënyra më e mirë për ta marrë të vërtetën
dhe njohurinë nuk është ta kërkosh atë nga
librat, por t’i kërkosh Perëndisë në lutje dhe
të marrësh mësimdhënie hyjnore” [History
of the Church, 4:425]. . . .
. . . Përvoja më ka mundësuar të kuptoj që
një përgjigje e dhënë nga një person tjetër,
zakonisht nuk mbahet mend për shumë
kohë. . . . Por një përgjigje që ne e zbulojmë
ose e marrim nëpërmjet ushtrimit të besimit, zakonisht, mbahet gjithë jetën. . . .
Përgjegjësia për të kërkuar të mësuarin me
anë të besimit, bie mbi secilin prej nesh
më vete. . . . Të mësuarit me anë të besimit
është thelbësor për zhvillimin tonë shpirtëror dhe për rritjen e Kishës. . . . Secili prej
nesh pastë vërtetë uri dhe etje për drejtësi
dhe u mbushtë me Frymën e Shenjtë [shih
3 Nefi 12:6] – që ne të mund të kërkojmë të mësojmë me anë të besimit. (“Seek
Learning by Faith”, Ensign, shtator 2007,
f. 63–68 ose Liahona, shtator 2007, f.
19–24)
Kthehuni te faqja 106
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VEPRIMTARI NË SHTËPI: A JAM I/E PËRGATITUR PËR TË
PASUR SUKSES NË SHKOLLË?
Ne duhet të përgatitemi për të pasur sukses në arsimimin apo trajnimin tonë. Përfundojeni këtë vlerësim në mënyrë të pavarur. Ju mund t’u kërkoni të tjerëve që
t’ju japin informacionin e tyre.
Vini një numër përpara çdo pohimi, qoftë 1, 2, apo 3. 1 = kam nevojë për punë 2
= po eci mirë 3 = po eci shkëlqyeshëm
Shkruani disa ide rreth mënyrës se si të përmirësoheni në atë fushë.
Vetështytja. Mund ta shtyj veten të bëj gjëra të vështira. Unë
punoj çdo ditë pa më shtyrë të tjerët.
Mënyra për t’u përmirësuar:

Vendimet për Karrierën. Unë kam një synim të qartë dhe
jam i zotuar për ta përfunduar shkollën.
Mënyra për t’u përmirësuar:

Dëshirë për të Mësuar. Kam një pasion për të mësuar dhe nuk
do t’i lejoj sfidat të më pengojnë.
Mënyra për t’u përmirësuar:

Planifikimi. Marr përgjegjësitë për jetën time. I planifikoj ditët
dhe javët dhe e lejoj Shpirtin të më drejtojë.
Mënyra për t’u përmirësuar:

Mbështetja. Unë kam njerëz përreth meje të cilët do të më
mbështetin, do të më udhëzojnë dhe do të më duan. Nëse jo, unë do të
gjej njerëz për të më dhënë mbështetje.
Mënyra për t’u përmirësuar:

Administrimi i Parave. Mund të fitoj dhe të kursej para. Unë
i paguaj faturat e mia brenda afatit, përfshirë pagesën time për huanë nga
FQA-ja. Unë jetoj brenda mundësive të mia.
Mënyra për t’u përmirësuar:

Çfarë mësuat nga kjo përvojë? Ndajini shkurtimisht idetë tuaja me familjarët ose
miqtë tuaj.
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