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Kohë  
(Min) 

Qëllime Përmbajtje Metodat Media/ Materiale 

 Ardhja Pjesmarresit e shkruajn emrin (maskimin kasetë, 
stilolaps) 
 

 Kreppband, Filzstift 

15 Mirë se vini 
Kennenlernen + Inhalte Vorstellen 

Njohtimi , presentimi emrit, moshën, vendin e lindjes  
Pyetje:Si jeni? (pikët e  Moderimti në skale  ngjiteni) 

Hedhja e një topi  të  
leshti simbolizon 
anetaresimin ne  grup. 

Topi i  leshit, skala,  
pikat moderim 

2 Prezentimi i programit dhe 
procesit 

Anetarsimi dhe planin ekohes te paraqititet Input  

5 Përcaktimi i termit shëndeti 
mendor 

Pyetje: Kur jeni shptrterisht mirë? 
Shkëmbim 
 
Pastaj të shpjegojë kuptimin fjales te shëndetit 
mendor. 

Pyetje dhe diskutime 
 
 
Input 

 

15 Ndërmjetësimi nga pesë stressoret 
 

 

Stressors janë shfaqur në poster apo në fletushk. 
 Më mungon vendi i lindjes 
 Më mungojn te afërmit / miqtë e mi 
 Arsyet për  arratisje 
 rruga per shpëtim 
 Kushtet në vendin e ri 
Është bërë pyetja a  janë stressoret të njohura. Ajo 
është duke punuar në drejtim të mënyrave për të 
ndihmuar per  këto stressore 
 

Input dhe Shkëmbim 
 

Fletushka apo Poster  

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Shkëmbimi i përvojave per 
të gjetur zgjidhje 

Ndërmjetësimi nga katër modelet e reagimit. Theksi: 
Çdo njeri është individual! Gjithkush reagon ndryshe 
për çdo situatë! 
Pyetje: Çfarë reakcine njihni ju? 
 
Do të tregohen vizatimet per emocione të ndryshme. 
 
Pyetje: Si keni  përjetuar ju  këto ndjenja? 
 
Shkëmbimi i përvojave. Të përqëndrohet në 
mobilizimin i burimeve dhe të mbijetesës  

Input dhe  
shkëmbimi i përvojave 

 

http://www.refugium.agency/


REFUGIUM Manual Psychische Gesundheit/ Udhëzues  shëndetit mendor (Albanisch) 
 

REFUGIUM – Flucht und Gesundheit Information und Multiplikation, Department Gesundheitswissenschaften, HAW Hamburg. www.refugium.agency 

Kontakt: Refugium_Info@haw-hamburg.de 

10 Çfarë mund të ndihmon në situata 
të vështira 

Ne fund moderimi  me shenja percakton resurset 
Ne fund moderimi plotëson vizatime të burimeve: 
Familja, miqtë, feja, muzikë, arti, temperamentin e 
hapur, inteligjencen, humor, vetë-ndihmë grup 
 

 bashkëveprim dhe 
përfaqësim fotografik 
 

 
Burime-resurse 

15 Parandalimi i  sëmundjeve  psiqike 
dhe  luftimi   

Pyetje: A keni përvoja pozitive për parandalimin e 
sëmundjes mendore? 
shkembimi 
 
Ne fund  duke përdorur posteren ose fletushken tre 
nivelet e parandalimit të përshkruhen. 
1. Parandalimi nëpërmjet : shetitjes, integrimt, arsimit,, 

sportive, motivimit, kontakteve sociale, Diten te 
takohen në një grup mbështetje me femra tjera ose 
me  burra me përvojë të fluturimit:  

2. Njohja e hershme dhe trajtimi nëpërmjet: qendrave te 
këshillimit, kujdesin shpirteror te refugjateve 

3. trajttimi në mënyrë profesionale nga trajtitimi 
mjekësor, psikologjik ose terapija psikiatrike 

Pyetja, ndërveprim 
fotografik - vizuel në 
Poster apo Fletushk 
 

Fletushka apo Poster 

5 Take Home Message  sëmundje mendore shpesh ndodhin pas situatave 
stresuese dhe kërcënuese. 

 ato nuk jan një shenjë e dobësisë 
 Ju pjesërisht mund të parandaloni 

sëmundjetpsiqike 
 sëmundje psiqike mund të shërohen me ndihmën 

mjekësore ose terapeutik ose të paktën të 
lehtësohet. 

 Je  i vetëdijshëm për shëndetin tend psiqik 

Përfundim dhe ndarja e 
Fletushkave 

Fletushka 

 Pershendetja lamtumirese falënderoj pjesëmarrësit dhe lamtumirë   
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