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KOSOVA KA QYTETARË
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Ishte ditë e shtunë, dy shokë po ecnin në qytetin e bu-
kur të Pejës. Gjatë rrugës, ata panë një artist të njohur 
shqiptar. Për këtë gjë u gëzuan shumë, sepse të dy e 
pëlqenin shumë artistin dhe mënyrën se si ai aktronte. 
Me entuziazëm e përshëndetën dhe e pyetën për ar-
ritjet e tij. Duke buzëqeshur, ai u përgjigj: „Unë kam 
kaluar gjëra të ndryshme për të arritur këtu ku jam. 
Së pari kam mësuar shumë, kam qenë i përkushtuar 
në punën time, dhe duke e pasur të drejtën për të zg-
jedhur profesionin që unë kam dëshiruar gjithmonë, 
unë arrita që të bëhem aktor.“ Shteti ynë Kosova është 
vend demokratik, prandaj e drejta e profesionit dhe zg-
jedhjes së tij nuk i mohohet askujt. Mirëpo, pas zgjed-
hjes së profesionit, duhet punë dhe përkushtim.
Të dy shokët e falenderuan artistin dhe vazhduan të 
ecnin. Pas dhjetë vjetësh njëri nga shokët u bë mjek i 
famshmëm për punën e mirë, dhe tjetri u bë këngëtar 
mjaft i njohur. Të dy i kujtonin fjalët që aktori u kis-
hte thënë, se me punë arrihen shumë gjëra. Po ash-
tu, e kuptuan se duke i përdorur sa më mirë të drejtat 
tona dhe duke qenë të përgjegjshëm, jeta do të jetë e 
ndriçuar.
Demokracia i ka parimet e saja, siç janë: liria, barazia,  
solidariteti, paqja, bashkëpunimi, etj. Por, qytetarët 

janë ata të cilët me punën dhe angazhimin e tyre në 
shtetin ku jetojnë, ndikojnë në të ardhmen. Edhe ne si 
fëmijë i kemi të drejtat tona, por kemi edhe përgjegjë-
sitë ndaj këtyre të drejtave.
Mesazhi ynë është: Ne fëmijët, e ardhmja e vendit 
tonë, duhet të mësojmë sa më shumë, për një jetë më 
të mirë.

E ARDHMJA ËSHTË NË DUART TONA

Në jetën e përditshme shumë shpesh dëgjojmë 
për të drejtat e fëmijëve. Por, sot në Punëtorinë e 
Demokracisë mësuam se këto të drejta i kemi të 
garantuara me ligj. Ndërsa, forma e qeverisjes e 
cila na mundëson këto të drejta është demokracia

MENDIM (10), ERZA (10), SALI (11), ORGES (10), ERIDON (10), ANDI (10), ANISA (10)

"Grupi i Dijetarëve"

Kosova është shtet i pavarur dhe demokratik
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Ligjet janë për të gjithë. Andaj, thuhet se para ligjit të gjithë 
jemi të barabartë

Një shtet funksional është ai shtet, qytetarët e të cilit 
vazhdimisht respektojnë ligjet

E siguruar me sistemin më të mirë të qeverisjes, 
demokracinë

Solidariteti i jep vlerë dhe kuptim jetës sonë. Kur 
bashkëndjejmë me të tjerët ne jemi më afër nevojave të tyre

Qytetarë aktiv janë ata të cilët marrin iniciativa që të 
nënshkruajnë peticione në dobi të popullit

Këto që po i shihni janë shtyllat kryesore të demokracisë. 
Ato e bëjnë demokracinë sistem të vlerave
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Ne besojmë se ju keni dëgjuar shumë për ligjet dhe  
respektimin e tyre. Por, a e keni menduar ndonjëherë  
se si do të ishte jeta pa ligje? Këtë e provuam ta pa-
ramendojmë edhe ne sot. Ama nuk u ndamë aspak të 
kënaqur me atë mënyrë të jetesës. E duke e parë se 
sa e vështirë dhe e komplikuar do të ishte jeta jonë pa 

ligje, filluam t‘ua dijmë edhe më shumë vlerën ligjeve 
tona që i kemi sot. I sollëm ndërmend disa raste se si 
do të funksiononim pa ligje, si p.sh. do të kishte më 
shumë aksidente, do të shkeleshin të drejtat bazike të 
njerëzve, mendimet dhe kërkesat nuk do të merres-
hin parasysh, si dhe zgjedhja e lirë nuk do të vinte në 
konsideratë. Andaj, u pajtuam të gjithë se pa ligje nuk 
ka shtet funksional. E këto ligje miratohen nga depu-
tetët e Kuvendit tonë, të cilët janë zgjedhur nga votat e 

prindërve, familjarëve dhe tërë popullit, i cili ka arritur 
moshën 18 vjeçare. 
Ndër të tjerash, në Kuvendin e Kosovës diskutohen 
vazhdimisht çështje të ndryshme ku interesat e qyte-
tarëve dhe kërkesat e tyre zënë vend të veçantë. Kuve-
ndi, përkatësisht deputetët, zgjedhin Qeverinë e ven-
dit, Presidentin dhe Kryetarin e Kuvendit i cili është 
kryesuesi i seancave plenare. 
Tjetër e veçantë e Kuvendit është se në Ditën Ndër-
kombëtare të Fëmijëve dhe në Ditën Ndërkombëtare 
të Demokracisë, ky institucion i hap dyert për të gjithë 
qytetarët të cilët janë të interesuar ta vizitojnë për nga 
afër ndërtesën e Kuvendit dhe të informohen për funk-
sionalitetin e tij. 
Mos harroni, sa më shumë që keni kontakte me insti-
tucionet shtetërore, e kuptoni punën e tyre, dhe në të 
ardhmen nëse keni pretendime mund edhe të punoni 
në to. Kuvendi ju do dhe ju mirëpret!

KUVENDI ME DYER TË HAPURA PËR TË GJITHË

Qytetarë të nderuar, a e dini ju se cili është roli i 
Kuvendit në jetën tonë? Këtë do ta mësoni nga ne 
sot 

LION (10), GENTONIS (10), RUARD (10), ADRIATIK (10), ART (10), DJELLZA (10), ALBA (10)

Jemi shumë të përkushtuar për të punuar si gazetarë

Në të ardhmen edhe unë dua të jem përfaqësues i popullit
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Qytetaria aktive është më shumë se ajo çka ne kemi 
mësuar në lëndën e Edukatës Qytetare. Qytetaria ak-
tive ka të bëjë me jetën e secilit prej nesh. Me për-
ditshmërinë tonë në shtëpi, në shkollë, në lagje, në 
qytet, etj. Ajo çka kemi mësuar nga kjo lëndë është 
më shumë pjesa teorike dhe proceset çka bëjnë qyte-
tarët aktiv dhe çka i shtyn ata t‘i bëjnë ato punë. Këto 
informata besojmë që i dini edhe ju të dashur lexues, 
sepse këto i mësojmë në librat shkollor. Ne dëshiro-
jmë që të bëjmë një lidhje mes asaj që kemi mësuar 
dhe punës sonë si qytetarë aktiv. Kështu kuptohet më 
së miri, kur teoria lidhet me praktikën. 
Ju kujtohet dita e parë e shkollës, kur me gëzim dhe 
lumturi u njoftuat me mësuesin/mësuesen tuaj? Ne 
e kujtojmë shumë mirë atë ditë. Gjatë kësaj dite, më-
suesja jonë kërkoi nga ne çertifikatat tona të lindjes. 
Në ato çertifikata shkruhet ndër të tjerash se unë p.sh. 
jam Tokesa dhe jam qytetare e Republikës së Kosovës. 
Kështu, ne të gjithë mësuam të dhëna për njëri-tjetrin. 
Ndoshta ka pasur rast që jeni befasuar kur ndonjë 
nxënësi/e, i/e cili/a jeton në fshat mësuesja/mësuesi 
iu ka drejtuar si qytetar/e. Kjo nuk është për t‘u habi-
tur, sepse të gjithë qytetarët të cilët janë të regjistruar 
në Regjistrin Civil të Kosovës quhen qytetarë. Kjo ishte 
ndër të parat gjëra që i mësuam. E keni mësuar edhe 
ju besojmë. 

Tash të flasim pak për ne si qytetarë aktiv. Edhe pse jo 
shumë të rritur në moshë, ne si nxënës aktiv, muajin 
e kaluar kemi marrë iniciativë të pastrojmë ambientin 
shkollor. Ishim të ndarë në dy grupe: një grup ta pa-
stronte shkollën, kurse grupi tjetër ta pastronte qyte-
tin. Për një kohë jo shumë të gjatë, arritëm që qytetit 
dhe shkollës t‘i japim një pamje më të pastër dhe më 
të bukur. 
Nëse doni të dini se a u krenuam me punën tonë, pa 
modesti ju themi që po. U krenuam sepse ne qysh në 
këtë moshë kemi filluar që ta praktikojmë atë që sh-
kolla na ka mësuar. Kjo nuk ishte hera e parë që ne 
pastruam shkollën, e as nuk do të jetë e fundit. 
Për ne si nxënës është shumë e rëndësishme që vull-
neti dhe dëshira jonë për të punuar për vendin tonë të 
mos ndalen asnjëherë. 
Këtë premtim ja dhamë edhe edukatores sonë, që ky 
do të jetë fillimi për ne si qytetarë aktiv, e për fund 
nuk duam të flasim. Për qytetarët aktiv nuk ka fund, 
ka vetëm fillim!

QYTETARËT AKTIV FLASIN PËR 

Të dashur lexues, ne nxënësit e shkollës 
„Dardania“ jemi shumë të lumtur që të gjitha 
informatat e fituara për qytetarinë aktive do t‘i 
ndajmë me ju

EDISON (10), AGNESA (10), TOKESA (10), ERNES (9), DONART (10), GETUAR (10), ALTIN (10)

Qyetarët aktiv të cilët kurrë nuk ndalen 

QYTETARINË AKTIVE
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Ky publikim është produkt i punës së pjesëmarrësve të 
projektit „Demos-ti“ i cili realizohet nga 

i implementuar nga 

Projekti është mundësuar dhe përkrahur nga 

Redaktohet nga 
Kuvendi i Kosovës

Qëllimi i publikimit
Edukimi qytetar nëpërmes metodave edukative joformale 

shtypur nga
TOKA

Na kontaktoni për të marrë pjesë:             Pjesëmarrësit:
Tel: +381 38 704 560
E-mail: info@demos-ti.org
Website: www.demos-ti.org  

SHFMU „Dardania“
Klasa: V-1
Vendi: Pejë


