
 

Ky projekt është një reflektim i martesës tradicionale shqiptare. 

Reflektimi i traditës gjatë ritualit të dasmës në ditën e parë të 

miratimit të tij deri në fund. Ata ftojnë të afërmit dhe miqte qe janë 

njerëzit më afër nuses dhe dhëndrit.  Ky projekt paraqet 

vetëbesimin e nxënësve për të arritur të shfaqin  synimet e tyre.  
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PËRGATITJA  PËR KËTË PROJEKT U 

ORGANIZUA NE HARKUN KOHOR  TË 

TRI ORËVE TË MËSIMIT, DUKE QENË 

EDHE ORË MËSIMI NDËRSA 

AKTIVITETI I ORGANIZUAR ME TË 

FTUAR TË DY SHKOLLAVE MË TË 

AFËRTA DHE ME PRINDËR ËSHTË 

ORGANIZUAR PAS ORËS SË MËSIMIT. 

Albanian Wedding  

e Twinning Albania 



 
Objektivat. 

Të shkëmbejmë informacione të    

ndryshme se si organizohet dasma në 

vende te ndryshme të Shqipërisë. Pasi ne 

këtu kemi pasqyruar një dasëm mbarë 

Shqiptare.  

Të sjellim foto, video, informacione, dëshmi 

te organizimeve te ndryshme . 

Të përdorim mjetet e teknologjisë  së 

informacionit për të përgatitur një projekt. 

Mësuesit dhe nxënësit mund të shqyrtojnë 

lokalitet e tyre për mënyrën e organizimit 

të dasmës dhe të krahasojnë atë me ato të 

vendeve të tjera, kështu që mund të 

inkurajohen bashkëpunimi kombëtar  me 

mësues e nxënës të shumë shkollave. 

Të hulumtojnë rreth traditave e zakoneve 

të dasmave shqiptare. 

Të interpretojnë këngë e valle dasmash. 

 Do të hulumtojnë rreth 

traditave dhe zakoneve të 

zhvillimit të dasmave në Shqipëri 

Secilit grup ka skedat e punës me 

çështjet që do të hulumtojë. 

Skeda I. Veshja dhe paja                   

Skeda II. Këngët dhe vallet                

Skeda III. Gatimet dhe pijet                    

Skeda IV. Riti i dasmës  

Nxënësit  përgatitin këngë, valle 

dasme, si dhe një moment nga dasma 

e krahinës së tyre për ta interpretuar.  

Aktivitetet: 

Mbledhja e të dhënave për dasmat 

shqiptare.                                          

Intervista  në mjediset ku jetojmë.                                    

Punimi dhe montimi i të dhënave me 

kompjuter.                                   

Organizimi i dasmës me të gjitha detajet 

e mundshme duke filluar që nga dita e 

caktimit të datës e duke mbaruar me 

ditën e dasmës së djalit . 

 

Qëllimi. 

Qëllimi i këtij projekti është besimi 

te nxënësi /fëmija për të 

menaxhuar  një aktivitet me 

rëndësi, gjë e cila na krijon besim 

edhe për gjëra të tjera më të 

rëndësishme te këta nxënës. 

Pjesëmarrësit: 

Nxënësit e klasës së tetë “Shkolla 9 

Vjeçare Rubjekë”.  Grup mosha 7-10 vjeç.                                    

Grupmosha 16-18 vjeç (gjimnazi “16 

Shtatori”), të cilët kanë shprehur dëshirën 

të jenë bashkë në këtë projekt. 

Përgatitja: Ndahen punët për 

nxënësit . 

https://twinspace.etwinning.net/6207/home 

https://twinspace.etwinning.net/62


