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Shahu në shkolla 
“PËR MË SHUMË NJERËZ INTELIGJENTË”

Në kuadër të programit të Shahut  në Shkolla, 
ndërmarë  prej disa vitesh nga nga FSHSH, perkrahur 
dhe mbeshtetur nga nje numer i konsiderueshem 
shkollash te Tiranës dhe të gjithë vendit. lançuar   me 
slloganin:” Shahu në shkolla për më shumë njerëz 
inteligjentë”; 
Duke e konsideruar shahun si  një mjet të  kulturës dhe 
duke besuar fort tek fuqia edukuese e tij, për të 
ndihmuar  dhe kontribuar në zhvillimin e  cilesive 
specifike  tek nxenesit e shkollave, te tilla si: të 
menduarit strategjik te nxenesve përqendrimin, 
aftësive analitike dhe aftësive për zgjidhjen e 
problemeve;  
Duke qënë të bindur se kjo lojë do ti  ndikojë në 
përgatitjen dhe zhvillimin e  fëmijëve dhe nxënësve të  
shkollave, për të  qënë më të përgatitur në fusha të 
ndryshme të jëtës; 
FSHSH, me mbështetjen e Bashkisë Tiranë, ndërmerr 
projektin “Shahu në Shkolla dhe Komunitete” me 
dëshirën për t’u dhënë nxënësve të shkollave të 
përfshira në projekt dhe familjeve të tyre një mundësi 
për t’u njohur me  lojën e shahut, për të luajtur dhe për 
të zhvilluar kapacitetet e tyre.

Eduard SHALSI  
President i FSHSH

Anembanë botës sporti i shahut po bëhet gjithnjë e më popullor. Aktualisht janë pothuajse 800 
milionë njerëz që luajnë shah dhe janë të regjistruar pranë federative përkatëse kombëtare. 
Objektivi i Federatës Ndërkombëtare të Shahut “FIDE”, në vitet në vijim është ai i masivizimit të 
mëtejshëm të sportit të shahut, i cili kryesisht do të mund të arrihet nëpërmjet implementimit të 
shahut në shkolla.
Në shumë vende të botës tashmë është bërë e mundur që sporti i shahut të implementohet në 
shkollat fillore dhe nëntëvjecare. Ndërsa në disa shtete, ky projekt ka avancuar edhe mëtej, duke e 
implementuar sportin e shahut si një lëndë të detyrueshme kurrikulare.
Në Shqipëri, tradicionalisht, loja e shahut është pëlqyer dhe luajtur masivisht. Shah është luajtur 
dhe luhet jo vetëm në mënyrë profesionale nëpër klube shahistike, por edhe nëpër shtëpi, shkolla, 
universitete, plazhe, parqe qytetesh apo edhe në kafene. 
Cka është më e rëndësishme mbetet tërheqja dhe dëshira e trashëgueshme ndër breza e fëmijëve 
në moshë të vogël për të mësuar dhe luajtur shah, e shoqëruar kjo në mënyrë konstante nga 
interesimi gjithmonë i lartë i prindërve për të afruar fëmijët e tyre pranë sportit të bukur të shahut.  
Pak rëndësi ka nëse fëmijët, të cilët mësojnë të luajnë sot shah, në të ardhmen do të bëhen mjeshtra 
të mëdhenj dhe kampionë të ardhshëm, më e rëndësishme është fakti se fëmijët duke luajtur shah 
argëtohen, zhvillojnë aftësitë e tyre dhe  bëhen më socialë dhe të përgjegjshëm. 
Jemi të bindur se me realizimin dhe implementimin e këtij  projekti, jo vetëm do të arrijmë të 
masivizojmë edhe mëtej sportin e bukur të shahut, por mbi të gjitha do të mund të krijojmë bazën e 
nevojshme për të pikasur dhe përgatitur mëtej talentet e reja dhe kampionët e ardhshëm në shah.
Formimi dhe edukimi në mënyrë të përgjegjshme i brezave të ardhshëm, mbetet ende sot një ndër 
sfidat kryesore të vendit tonë. Padyshim loja e shahut do të mund ti ndihmojë në këtë drejtim! 

ERALD DERVISHI

Pavarësisht moshës, të gjithë mund të mësojnë dhe të luajnë shah. 
Shah mund të luajnë fëmijët, të rinjtë, të rriturit dhe të moshuarit, 
qoftë për pasion në rrafshin amatoresk, qoftë në mënyrë profesionale. 
Lumturia e një fitoreje dhe hidhërimi kundrejt një humbje mbeten ndjesi 
të njëjta pavarësisht moshës apo nivelit shahistik, dhe janë pjesë 
përbërëse e kënaqësisë së të luajturit shah.

Të dashur nxënës  dhe prindër,  
të nderuar mësues dhe drejtues 
të shkollave.



Ky material publikohet me rastin e 
Ditës Ndërkombëtare të Shahut
20 Korrik

dhe 

95 vjetorin e FIDE
( Federata Botërore e Shahut)

Shahu në shkolla
"Për më shumë njerëz inteligjentë"

2019 - FIDE’s 95th Anniversary

International Chess Day - 20 July

Arkady Dvorkovich

FIDE President

Dita ndërkombëtare e shahut festohet çdo
vit më 20 korrik, në ditën kur u themelua 
Federata Ndërkombëtare e Shahut (FIDE),
 në vitin 1924.

Ideja për të festuar këtë ditë si dita
ndërkombëtare të shahut u propozua nga 
UNESCO dhe është festuar si e tillë që nga 
viti 1966, pasi u themelua nga FIDE.

FIDE, e cila ka 181 federata të shahut si 
anëtarë të saj, organizon në këtë ditë 
ngjarjet dhe garat e shahut në mbarë 
botën. Deri në vitin 2013, dita ndërkombë-
tare e shahut u festua në 178 vende.
Origjina e vërtetë e lojës së shahut 
është akoma e panjohur dhe 
misterioze. Megjithatë është mjaft e 
sigurt që erdhi nga lindja. Në �llimet e 
saj loja e shahut ishte pjesë e strategjisë 
së luftës.

Sot, Dita ndërkombëtare e Shahut

Mendohet ta këtë origjinën nga India Veri-
perëndimore gjatë Perandorisë Gupta. Ajo 
përbëhej nga katër divizione ushtarake: 
këmbësoria, kalorësia, elefantët dhe chario-
try (lloj transporti me kafshë), të cilat respe-
ktivisht i përkasin ushtarëve, kuajve, 
o�cerëve dhe torrave.

Fillesat e shahut gjenden në Perandorinë 
Kushan në Afganistanin e lashtë, ku �ala 
shah ka kuptimin e një fosili të gjallë. 
Prova më e hershme e shahut gjendet në
Persi rreth vitit 600, ku loja quhej “chatrang”.

“Chatrang” u huazua nga myslimanët pas 
pushtimit të Persisë prej tyre në vitet 633-
644, nga ku u quajt “shatranj”, por emrat
e gurëve nuk u ndryshuan dhe shumica 
mbetën me origjinë persiane.

Secili nga shtetet që e adoptoi këtë lojë i 
dha asaj një emër të përshtatshëm për 
vendin ku luhej.
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 krijimin e  
    besimit në     
    vetvete

Unë luaj shah, 
po ti ?

QELLIMI KRYESOR I PROJEKTIT

• Të ndihmojë  në zhvillimin pozitiv të  aftësive 
   njohëse të fëmijëve dhe  nxënësve.

 rritjen e  
    përmirësimin e
    rezultateve në 
    testet e lëndëve
   të ndryshme
   mësimore

 rritjen e 
    kujtesës, të 
    menduarit e 
    disiplinuar,
   përqendrimin

 përmirësimin e 
   performancës në  
   procesin e të 
   mesuarit.  

• Të promovojë e të 
zhvillojë: 

  praktika  integruese 
tek nxënësit  me aftësi 
ndryshe. 
 kulturën e mundësive 
të barabarta, pjesëmarr-
jen e femrave
 
• Të  promovoje vlerat 
dhe edukimin  sportiv

 bukuria e  ndjesisë së  
fitores  ndaj kundershta-
rit
 Perballimi I humbjes 
me dinjitet 

• Te përfshijë 
përdorimin e shahut 
në kompiuter,si një 
platformë për veinterak-
tive ndërlëndore dhe të  
përdorimit të teknolog-
jisë në  klasë dhe jashtë 
saj.

SHAHU NË SHKOLLA



PROJEKTI « SHAHU NË SHKOLLA PËR MË SHUMË NJERËZ  INTELIGJENTË” 

I. PROMOVIMI I SPORTIT TË SHAHUT

3. TRAJNIMI DHE LICENCIMI I MËSUESVE TË SHKOLLAVE- KORDINATORËVE TË  
QYTETEVE.
3.  TRAJNIM DHE LICNCIM I INSTRUKTORËVE TË SHAHUT NË SHKOLLA NGA FIDE(Federata Boterore)  
(SI) NËNTOR 2016

4. PUBLIKIMI I LIBRAVE TË SHAHUT NË SHKOLLA- NËNTOR 2016

        PERMBAJTJA
• C’ është Fide
• Misioni  I shahut në shkolla
• Heronjtë 
• Himni I Fide 
• Mesime
• Skica dhe ilustrime
• Diagrama 
• Njohuri per shahun ne bote
• Thënie e proverba 

PERMBAJTJA

• Të njihemi me shahun
• Të njihemi me fushën e shahut
• Të mësojmë gurët e shahut
• Të sulmosh
• Shah
• Shah mat
• Rregulla të tjera
• Mate të thjeshta
• Finalet 1
• Të sulmosh një �gurë 2
• Hapjet
• Shkëmbimi i �gurave
• Finalet 2
• Mbërthimi
• Barazimet
• Finalet 3
• Fjalori i shahut

 
5. TRAJNIMI PRAKTIK I MESUESVE TË  SHKOLLAVE TË TIRANËS-  MAJ 2017

• Organizimi i  mesimdhenies se  shahut ne shkolla, nepermjet projekteve nderlendore
(shkollat vendosin për formen e organizimit  nepërmjet projekteve bashkepunuese )
• Organizimi I aktiviteteve shahistike ne shkolla 
• Evidentimi I talenteve dhe krijimi i  grupeve të shkollës
• Lidhja me specialistët e shahut prane klubeve sportive të komunitetit, për më shumë cilësi
• Delegimi I elementeve te talentuar ne grupet sportive të shahut pranë klubeve sportive të 
              komunitetit.

Kampionate dhe simultane në sheshet e qyteteve dhe shkolla 2014-2015

Mundësimin e   marrjes së leksioneve  dhe njohurive mësimore për shahun nga nxënësit e shkollave 
nëpërmjet:

o   Aktiviteteve extrakurrikulare në oret mesimore
o  Anëtarësimit on line  I nxënësve në  FIDE dhe FSHSH
� http://sm.�de.com/  
� http://psm.�de.com/,
o Zhvillimin e orëve mësimore extrakulikulare, në formën e  praktikave  zbavitëse 
o Ngritjen e grupeve sportive te shkolles 
o  Zhvillimin e garave  sportive të organizuara.

2. NËNSHKRIMI I  MAREVESHJES SE BASHKËPUNIMIT TË FSHSH& ECU  ME MASR
PËR MËSIMET E SHAHUT NË SHKOLLA DATË 18.06.2015 konsiston në:

6. MINI AKADEMITE E SHAHUT

- Pajisje e  një pjese të shkollave të Tiranës me bazë materiale për kabinitete dhe mini 
               akademitë e shahut,  Janar 2018 



Shahu ndihmon në zhvillimin e : 

 Aftësive njohëse:   
 vëmendja, kujtesa,

të menduarit logjik
 

  përqëndrimi, memorja, 
intelligjenca

 

Benefitet e shahut

 Promovon përdorimin e 
dobishëm të teknologjisë.

 





 Aftësive  thelbësore për zhvillimin e individit: 
 Kreativiteti, nëpërmjet zgjidhjeve të problemeve  
 Të menduarit kritik  
 Aftësia për të vlerësuar pikat e forta dhe të dobëta    
 Gjykimi  I  vlerave    
 Marja e  vendimeve 

Sensit etik:  përmirësime në qëndrimet  dhe 
sjelljen e përgjithshme 

      Shahu inkurajon vetëvlerësimin, konkurencën 
      e shëndetshme, punën në grup, studimin e 
      vazhdueshëm si një rrugë për të arritur objektivat
      dhe ka për qëllim përmirësimin personal.
      Rrit ndjeshëm performancën në mësime. 
      Shahu shërben për të strukturuar kohën e lirë 
      të fëmijës. 

Benefite specifike :  

" Shahu kontribuon në zhvillimin

e të menduarit strategjik, 

përqendrimin, aftësitë analitike 

dhe zgjidhjen e problemeve  .

 

"

• Përqëndrimi  
Fëmijët zhvillojnë aftësinë e vëzhgimit të kujdesshëm dhe 
përqëndrimin. Nëse ata nuk kuptojnë se çfarë po ndodh, 
ata nuk mund të reagojnë, pavarësisht se sa të zgjuar janë.  

 

•

 

Përfytyrimi

  

Fëmijët janë të prirur për të imagjinuar sekuencën e 
veprimeve perpara se ato  të ndodhin. Shahu zhvillon aftësinë
e kujtesës nëpërmjet trajnimitpër të zhvendosur gurët në 
mendjen e tyre, duke filluar nga  një lëvizje, për të kaluar 
më pas në disa lëvizje.   

•

 

Të menduarit e llogjikshëm   

 Fëmijët mësojnë të mendojnë 
përpara se të veprojnë. Ata 
mesojne të pyesin veten "Nëse e 
bëj këtë, çfarë mund të ndodhë 

e llogjikshëm.  

•  Vlerësimi I Opsioneve/
Alternativave

  

 
 

Fëmijët mësojnë të mos veprojne 
instiktivisht, por të identifikojnë 
alternativat dhe të marrin parasysh 
të mirat dhe të këqijat e veprimeve
të ndryshme.  

 

 

• Analiza Konkrete 

 

Fëmijët mësojnë të vlerësojnë 
rezultatet e veprimeve dhe sekuen-
cave e veçanta, duke gjykuar nëse
është e vlefshme apo jo.

•

 

Të  menduarit abstrakt 

 

 Fëmijët mësohen t’u rikthehen detajeve dhe t’i rivlerësojnë ato
në mënyrë periodike duke I konsideruar ato në tërësinë e tyre. 
Ata gjithashtu mësojnë modele të caktuara për t’i përdorur dhe  
zbatuar në lidhje me kontekstet dhe situatat  e ndryshme.     

 

 

 

•

 
Planifikimi 

 
 
Fëmijët aftësohen të zhvillojnë qëllime afatgjata dhe të ndërmarin 
një varg veprimesh drejt realizimit të tyre, si dhe të rivlerësojnë
planin e tyre, në lidhje me situatat dhe zhvillimet e reja. 

. 
• Aftësia për  të ndërtuar strategji

Fëmijët inkurajohen në përpjekjet për të vleresuar njëkohësisht 
aktorë të ndryshëm.  

më pas dhe si mund të përgjigjem?
Me kalimin e kohës, shahu ndihmon
zhvillimin e durimit dhe të menduarit



SHAHU NË SHKOLLË 

SI MJET MËSIMOR

PSE SHAHU NË SHKOLLA
 

Nga studime dhe hulumtime të shumta të kryera mbi efektet dhe ndikimin e lojës së 

shahut mbi  fëmijë të moshave të vogla,  tashmë është një qëndrim ndërkombëtar i 

konsoliduar se Shahu, përvec anës agonistike dhe elementëve të tjerë sportivë, në 

vetvete mbart shumë vlera të tjera pozitive në formimin dhe edukimin e fëmijëve që

 në moshë të re. Hulumtimet tregojnë se shahu promovon të menduarit logjik,

rrit ndjeshëm shkallën e kreativitetit, dhe ndikon drejtpërdretë në të sjellurit në 

mënyrë sistematike.  

 

 

Shahu I ka të gjitha cilësitë për të qënë një mjët I shkëlqyer mësimor. Për një përfitim

 maksimal prej tij, shahu do të duhet të futet në shkolla, jo për të zhvilluar lojtarët e 

shahut, por për të  rritur  më shumë zhvillimin e fëmijve. Shahu mund të përdoret për 

të zgjidhur problemet edukative , vecanërisht në procesin e  mësimdhënies me 

standarte, “ aftësitë e të menduarit”  

Shahu, I përdorur jo për hir të të mësuarit të shahut, jo për të krijuar shhistë më të mirë,  

por për të ndihmuar që  shkollat të  nxjerrin  më shumë nxënësvë  inteligjentë, më të 

adaptuar me njohuritë bazë për botën, një të ardhme më të shkëlqyer për shoqërinë tonë. 



DEKLARATA E PARLAMENTIT EUROPIAN 2012

    P7_TA(2012)0097:  Introduction of the programme ‘Chess in School’ in the educational systems 

of the European Union 

Declaration of the European Parliament of 15 March 2012 on the introduction of the programme 

‘Chess in School’ in the educational systems of the European Union 

The European Parliament,

      – having regard to Articles 6 and 165 of the Treaty on the Functioning of the European Union,

      – having regard to Rule 123 of its Rules of Procedure,

A. whereas the Treaty on the Functioning of the European Union, in its Article 6, provides that

 sport is among the areas ‘ëhere the Union shall have competences to carry out actions to support, 

coordinate or supplement the actions of the Member States’;

B.  whereas chess is an accessible game for children from every social group and can 

help social cohesion and contribute to policy objectives such as social integration, combating 

discrimination, reducing crime rates and even the fight against various addictions;

C.  whereas whatever the age of the child, chess can improve children’s concentration,

 patience and persistence and can develop the sense of creativity, intuition, memory, and analytic 

and decision-making skills; whereas chess also teaches determination, motivation and s

portsmanship;

 

DEKLARATA E PARLAMENTIT EUROPIAN 2012 DEKLARATA E PARLAMENTIT EUROPIAN 2012

1. Calls on the Commission and the Member States to encourage the introduction of the 

programme ‘Chess in School’ in the educational systems of the Member States;

a2. Calls on the Commission, in its forthcoming communication on sport, to pay the necessary

 attention to the program ‘Chess in School’ and to ensure sufficient funding for it from 2012 

onwards;

3. Calls on the Commission to take into consideration the results of any studies on the effects 

of this programme on children’s development

4. Instructs its President to forward this declaration, together with the names of the 

signatories,

 to the Commission and to the Parliaments of the Member States.

_____________________________________

The list of signatories is published in Annex 3 to the Minutes of 15 March 2012 

(P7_PV(2012)03-15(ANN3)).



MODELE ORGANIZIMI  TË AKTIVITETEVE

• Qëllimi: 

Zhvillimi real dhe i qëndrushëm i nxënësve, në sajë të praktikave të përjetuara me organizimin e: 

- “Dita / Java e Shahut” 

- Përfshirja  më tej e nxënësve në klubet e shahut.

• Organizimi i  mesimdhenies se  shahut ne shkolla, nepermjet projekteve nderlendore 

            (shkollat vendosin për formen e organizimit  nepërmjet projekteve bashkepunuese)

- Organizimi I  orëve mësimore me subjekt shahun

- Organizimi i  aktiviteteve shahistike  

- Evidentimi I talenteve dhe krijimi i  grupeve të shkollës

- Lidhja me specialistët e shahut prane klubeve sportive të komunitetit, për më

            shumë cilësi

- Delegimi I elementeve te talentuar ne grupet sportive të shahut pranë klubeve

            sportive të  komunitetit.

 Organizimi grupeve dhe klasave  të shahut në shkollë

• Njohuri:

- Mësimi i lëvizjeve të shahut, konceptet bazë të lojës, teknika dhe taktika, strategjitë për 

            një lojë të mbyllur me sukses, aftësia për të parashikuar lëvizjet e mundshme të

            kundërshtarit.

- Ndërtimi i një plani stërvitor sipas një objektivi dhe pikësynimi.

- Parimet e lojës së shahut, për të ndërtuar një projekt të përshtatshëm dhe të realizueshëm.

• Aftësi 

- Diferencimi i fazave të veprimit  

- Aplikimi i një plani pune. 

- Ndërtimi, adaptimi dhe respektimi i një projekti në funksion të aftësive të nxënësve , 

            moshës së tyre dhe kushteve të shkollës dhe ambjentit rrethues

• Sjellje

- Të përgatitesh për një  proces të mësuari të lojës së shahut 

- Të  bëhesh pjesë e një komuniteti sportiv

- Të pranosh ngarkesën e punës (studim dhe përsëritje).

- Të bashkëpunosh brenda grupit për të ndërtuar një projekt kolektiv, i cili mobilizon 

            burimet më të mira.



• Përgatitja e një projekti të perbashkët ndërlëndor

Matematike:  
- Nderthurje e njohurive matematikore me levizjet e gureve te shahut
- Fusha e shahut, forma e saj, rreshti, kolona, diagonalet etj 
- Nderthurje e njohurive te matjes se kohes , me kohen e lojes etj. 
Gjuhe shqipe 
- Emertimi i gureve te shahut  dhe diferencimi nga kuptimi i mirefillte etj..
Gjuhe e huaj: si ne gjuhen shqipe 
Histori: Historia e lojes se shahut, sportit te shahut , figurave te shquara ne shah, etj 
Gjeografi: shperndarja gjeografike e vendeve qe kane future shahun ne shkolla si 
lende mesimore
Informatike :  nen kujdesjen e mesuesve qe drejtojne lenden dhe duke u mbeshtetur ne
 udhezimet e dhena nga  
ana e FSHSH , vizitojme faqen e Fide Chess in School,  opsionet e regjistrimit, 
biblioteken e saj si dhe inkurajojme 
nxenesit per t’u regjistruar ne paketat e mesiperme. Ne bashkepunim me mesuesit e 
gjuheve te huaja, perdorim o
psionet ne gjuhet e ndryshme te dhena ne faqen e Fide. 
Aftesi teknologjike: 
- Ne kompiuter,  zbulimi dhe perdorimi i link-eve te ndryshme per mesimet e 
shahut 
- Krijimi I nje fushe shahu apo gure me mjete  te riciklueshme  etj.. 
Vizatim: vizatimi i fushes, gureve te shahut etj..
Edukim fizik: rreshtimi ne kolone dhe rresht,  imitimi i levizjes se gureve,  koncepti 
brenda/  jashte etj..

• Formatet e planifikimit të projektit
- Pergatitja e nje projekti te shkolles 
- Përgatitja e nje projekti te klases  
- Pergatitja e nje tabele krahasuese me ndryshimet dhe vecorite e nje projekti te 
shkolles dhe te klases. 

ORGANIZIMI NË SHQIPËRI I KAMPIONATIT BOTËROR 
TË SHKOLLAVE- PRILL 2018

Zhvilluar në Tiranë gjatë muajve Prill, Maj, Qershor 2019. Në permbajtjen e Projektit 
qëndron  organizimi i aktiviteteve shahistike,  në zonat e lidhura me 10 shkolla të 
Tiranës,  ku janë konfirmuar mini akademitë e shahut. 
Konceptuar si  “ Java e  Shahut në Shkolla “projekti u zhvillu me zhvillimin e  
kampionatit ndërmjet klasave, të finalizuara në një aktivitet përmbyllës
gjatë të cilit u organizuan : 

- Simultane  shahu ( Mjeshter shahu – Vs nxenes;  prinder; mesues) 
- Garat finale të kampionatit  të shkollës 
- Ekspozita me punime te nxenesve me tematike shahu si vlere edukative 
-  Shfaqje filmike me subjekt “Vlerat edukative të  Shahut në shkolla”   
- Prezantime të  modeleve  mesimore në  lënde të ndryshme 
- Ceremoni të  dhëmies së cmimeve dhe mirënjohje për shkollën



"Për më shumë njerëz  Inteligjentë"

Shahu 
           në
               Shkolla

Pergatiti dhe Monitoroi: Msc. Majlinda Pilinçi

Dizajn:  Enida Shyrba - Inpress SHPK

Partnere

Rruga "Liman Kaba", Parku Olimpik

Tiranë- SHQIPËRI

Web. : achf.org.al

Facebook . Federata Shqiptare E Shahut "fshsh"

Instagram: federatashqiptareeshahut

Twitter: https://twitter.com/FShahut

FEDERATA SHQIPTARE E SHAHUT

BASHKIA TIRANË

FIDE


