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 Ky aktivitet ju jep mundësinë të mendoni
rreth rregullave të nevojshme për të ndërtuar
besimin dhe respektin në procesin e 
partneritetit dhe për të marrë informacionin
për të përcaktuar disa rregulla gjatë procesit
të bashkëpunimit



 Secili shënon në fletë se cilat mendon ai se 
duhet te jene rregullat e bashkepunimit



 Diskutim minigrupi
 Hartoni disa rregulla bazë të bashkepunimit

që duhet të ketë mes partnereve dhe qe
mendoni se ndikojnë për vendimarje të
sukseshme mes partnerëve ? 

 Secili grup raporton



 Grupi, pas raportimit të minigrupeve
organizon diskutim në grup për të hartuar
disa rregulla bazë që dalin nga produktet e 
hartuara nga minigrupet



 Disa rregulla bazë bashkëpunimi mund të
jenë besimi , respekti , ndershmëria , pranimi
marëdhënies pozitive, aftësia për të ruajtur
konfidencialitetin, etj.



 Partneriteti efektiv bazohet te besimi reciprok
dhe respekti

 Të gjithë aktorët në këtë proces
bashkëpunimi në partneritet janë përgjegjës
për të zhvilluar rregullat bazë të
bashkëpunimit

 Ekipi që punon në partneritet zhvillon një
plan për të punuar së bashku



 Rregullat bazë të partneritetit janë korniza që
qartëson se cfarë shpresohet nga secili aktor
që punon në një skuadër

 Nëse cdo pjesatr I skuadrës të ndjeki rregullat
e partneritetit është esenciale të dihet se 
duhet të jetë dakord me rregullat dhe duhet ti
përmbahet atyre . 



 Kategoria regullave logjistik

 Kategoria rregullave të komunikimit
ndërpersonal

 Kategoria rregullave të sjelljes



 Grupi ndahet në tri nëngrupe

Secili nëngrup ka fokus një kategori rregullash

 Logjistik
 Komunikim ndërpersonal
 Sjellje



 Secili nën grup kryen brainstorm për të bërë
një listë me rregulla për kategorinë e  
rregullave ndikojë në bashkëpunimin mes
grupeve në partneritetin SH-F-K , sipas
detyrës së ngarkuar

 Secili nëngrup afishon listën e tij



 Diskutimi në grup harton një listë të
përbashkët me tri kategoritë e rregullave të
bashkëpunimit mes partnerëve në shkollë


