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MIRËSEVINI
Të dashur mësimdhënës,
Shekulli 21 është kohë e ndryshimeve të mëdha në fushën e arsimit. Shumica nga ne nuk i
pranojmë aq lehtë ndryshimet dhe shumë më me dëshirë akomodohemi në rehatinë e shprehive
tona të përditshme. Por, ndryshimet e bëjnë punën tonë më sfiduese dhe më interesante, duke
sjellë mundësi të reja për nxënësit tanë, të cilët gjithmonë, duke qëndruar një hap para nesh, na
shohin me sy kurreshtar se çfarë risie do t’u sjellim.
Kurrikula e re e Kosovës na ofron parime, udhëzime dhe sugjerime, të cilat duhet ndjekur për ta
bërë mësimdhënien sa më të përshtatshme për epokën në të cilën po jetojmë. Prandaj, edhe ky
doracak synon t’i ndihmojë mësimdhënësit që t’i përgatisin nxënësit për jetë dhe punë siç e kërkon
shekulli 21, kryesisht duke u përqëndruar te mësimdhënia,e bazuar në projekte, nëpërmes së
cilës integrohen lëndë dhe fusha të ndryshme mësimore. . Përmes kësaj metode, tek nxënësit
do të zhvillohen jo vetëm njohuritë teorike dhe zbatimi i tyre në praktikë, por edhe shkathtësitë e
buta, të cilat mund t’i shprehin përmes sjelljeve, qëndrimeve dhe vlerave gjatë aktiviteteve
mësimore grupore apo individuale. Për të zhvilluar personalitetin e tyre në mënyrë të plotë, është
e rëndësishme që
nxënësit të zhvillohen dhe
vlerësohen edhe për shkathtësitë e buta
(shkathtësitë për jetë dhe punë), siç janë: të menduarit kritik, kreativiteti, ndërgjegjshmëria,
këmbëngulësia, zgjidhja e roblemeve, puna në ekip, komunikimi, inteligjenca emocionale,
hulumtimi , ndërmarrësia, etj.
Ky doracak është hartuar në kuadër të programit “After School Support for Teens” (ASSET) –
“Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt”, të financuar nga USAID. Programi ASSET me
kohëzgjatje 5 vjeçare, qershor 2017 – qershor 2022, është menaxhuar nga Qendra për Arsim e
Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp. Qëllimi kryesor i Programit
ASSET është zhvillimi i shkathtësive për punësim dhe ndërmarrësi tek të rinjtë, duke krijuar
botëkuptim pozitiv për të ardhmen e tyre. Programi ka punuar me 16 gjimnaze në komuna të
ndryshme të Kosovës: Prishtinë, Gjakovë, Prizren, Pejë, Gjilan, Ferizaj, Viti, Kamenicë, Istog,
Obiliq, Rahovec, Lipjan, Suharekë, Han të Elezit, Fushë Kosovë dhe Vushtrri. Aktivitetet kryesore
të realizuara nga Programi mund të përmblidhen në: zhvillim të kompetencave për jetë dhe punë,
përkrahje të edukimit për karrierë dhe ndërmarrësi në shkolla dhelidhjen e shkollave me
punëdhënës dhe komunitet.
Doracaku do t’u shërbejë mësimdhënësve, të cilët kanë përfunduar trajnimin Mësimdhënia e
bazuar në projekte, që t’i rikujtojnë njohuritë e fituara,si dhe gjithë mësimdhënësve të rinj, të cilët
dëshirojnë të mësojnë me tepër në këtë drejtim. Doracaku përmban udhëzime praktike lidhur me
organizimin e mësimdhënies së bazuar në projekte, forma të ndryshme të punës dhe disa
shembuj të projekteve të realizuara nga mësimdhënës të shkollave të ndryshme.
Suksese!
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TABELA E SHKURTESAVE
ASSET
DKA
FHI360
KEC
MBP
MESTI
UA
USAID
ZhPM

After School Support for Teens (Përkrahje adoleshentëve pas
mësimit të rregullt)
Drejtoritë komunale të arsimit
Family Health International
Qendra për arsim e Kosovës
Mësimdhënia e bazuar në projekte
Ministria e arsimit, e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit
Udhëzim Administrativ
United States Agency for International Development

Zhvillimi profesional i mësimdhënësve

Nxënësit e gjimnazit ‘Hajdar Dushi’ në Gjakovë duke bërë aktivitet gjatë projektit mësimor
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SI MUND T’JU NDIHMOJË KY DORACAK
Ky doracak ka për qëllim që t’u shërbejë mësimdhënësve që të dijnë se si mund të integrohen
lëndët/fushat mësimore, mënyrën e planifikimit të një projekti mësimor, dhe realizimin sa më të
lehtë me nxënës në klasë. Doracaku përbën konceptin dhe teorinë bazë për një qasje të re të
mësimdhënies dhe mësimnxënies, ku pritjet janë që nxënësit t’i marrin dhe pranojnë idetë e reja
të cilat u prezantohen atyre, t’i dëgjojnë pikëpamjet e të tjerëve, t’i krahasojnë dhe ballafaqojnë
informatat dhe përvojat, si dhe të gjykojnë e të vijnë vet deri te përfundimet.
Qëllimet dhe parimet e Kurrikulës së re të Kosovës synojnë që të përmirësojnë cilësinë dhe
efektivitetin e mësimdhënies në shkolla,
t’u mundësojnë mësimdhënësve t’i zhvillojnë te
nxënësit e tyre shkathtësitë përkatëse përmes aktiviteteve të vazhdueshme. Prandaj, edhe qëllimi
i mësimdhënies së bazuar në projekte, në përputhje me kurrikulën, është që të kontribuojë në
zhvillimin e mësimdhënësve dhe nxënësve që të krijojnë kompetencat mësimore për të ndërmarrë
veprime dhe për të bërë ndryshime në mënyrën tradicionale të mësimdhënies e të të nxënit.
Mësimi i bazuar në projekte është një ndër metodat mësimore të rekomanduara nga reforma
arsimore e cila është dizajnuar specifikisht për konkretizimin e mësimit teorik dhe ndërlidhjes së
fushave / lëndëve të ndryshme mësimore, me qëllim të ndërlidhjes sa më të madhe të mësimit
me jetën reale. Materiali në këtë doracak është dedikuar specifikisht për mësmdhënësit e
gjimnazeve nga të gjitha fushat mësimore, por strategjitë e prezantuara këtu mund të jenë si
shembull edhe për drejtimet dhe nivelet tjera shkollore. Me përvetësimin e këtij programi pritet që
mësimdhënësit të aftësohen që të ndihmojnë nxënësit e tyre në arritjen e kompetencave
mësimore, e në veçanti do të zhvillohen shkathtësitë e buta, si: të menduarit kritik, puna ekipore,
ndërgjegjëshmëria dhe këmbëngulësia, zgjidhja e problemeve, kreativiteti, shkathtësitë
hulumtuese dhe ndërmarrëse. Këto shkathtësi ndihmojnë mësimdhënësit e të gjitha fushave
kurrikulare, për të ndërlidhur të nxënit dhe për ta bërë të njejtin më atraktiv për çdo moshë të
fëmijëve. Pjesë e realizimit të kësaj metode janë elementet themelore të mësimëdhënies së
bazuar në projekte, krijimi i mjedisit bashkëpunues, dizajnimi i projekteve efektive dhe menaxhimi
i tyre në shkollë. Për më tepër, ky program aftëson mësimdhënësit që përmes vëzhgimit të
vlerësojnë nxënësit e tyre në mënyrë të vazhdueshme, dhe t’u japin atyre informatë kthyese për
t’u përmirësuar.
Doracaku fillimisht është menduar të jetë në shfrytëzim të mësimdhënësve të trajnuar, që të
rikujtojnë njohuritë e lidhura me MBP, por poashtu mund t’u shërbejë edhe mësimdhënësve
entuziast të cilëve u ka ikur mundësia për këtë trajnim dhe dëshirojnë të dijnë më tepër në këtë
drejtim.
Përmes aktiviteteve dhe intervenimeve të ndryshme, programi ASSET ka mbështetur zbatimin e
Kornizës Kurrikulare të Kosovës dhe Kurrikulës Bërthamë për klasat 10-12, për gjimnazet, në
veçanti duke ofruar përkrahje të fushës ‘Jeta dhe puna’, por nuk është kufizuar vetëm te kjo fushë.
Për të përkrahur shkollat në zbatimin e projekteve në mënyrë praktike, Programi ASSET i ka
mbështetur ato që të themelojnë hapësirat krijuese “Qendrat për karrierë dhe ndërmarrësi”, të
njohura si “Makerspaces”, të cilat mund të shfrytëzohen gjatë dhe pas orarit mësimor. Këto
9

hapësira janë te pajisura me teknologji bashkëkohore, për t’u mundësuar nxënësve konkretizimin
e mësimit teorik të secilës fushë mësimore, e poashtu edhe për punën e tyre hulumtuese.
Në bashkëpunim me partnerë tjerë programi ASSET ka promovuar edhe “Qendrën virtuale të
karrierës” busulla.com, portal online për karrierë, në dispozicion për të rinjtë dhe prindërit e tyre.
Poashtu, janë angazhuar bizneset që të përkrahin nxënësit në zhvillimin e shkathtësive për punë,
duke i përkrahur ata në realizimin e praktikës në kompanitë e tyre, me ç’rast të njejtit janë
mentoruar dhe këshilluar për karrierë.
Aktiviteti tjetër, “Harta e të rinjve për komunitetin”, i orientuar në veprim, ndihmon të rinjtë të
hulumtojnë komunitetin e tyre përmes anketimeve dhe reflektimeve mbi informacionet e dhëna,
dhe kështu duke iu zhvilluar
shkathtësitë, u mundëson atyre të bëhen agjentë të ndryshimit
dhe kontribues produktiv në komunitetin e tyre.

Mësimdhënësit gjatë trajnimit në MBP

Ndërlidhja me kurrikulën
Ndërlidhur me kërkesat kurrikulare të fushës ‘Jeta dhe puna’, dhe në përgjithësi me strategjitë
mësimore të rekomanduara me dokumentet kurrikulare për secilën fushë tjetër
mësimore,Programi ASSET ka hartuar gjashtë programe për zhvillim profesional të
mësimdhënësve (ZhPM):
1. Mësimdhënia e bazuar në projekte (MBP);
2. Vlerësimi për të nxënë (VpN);
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3.
4.
5.
6.

Këshillimi dhe orientimi në karrierë;
Ndërmarrësia dhe edukimi financiar;
Klubet e teknikëve; dhe
Shkathtësitë e buta në kurrikulin shkollor.

Me këto programe të ZhPM është tentuar që të intervenohet drejtëpërdrejtë në procesin mësimor
në klasë, përmes krijimit të mësimdhënësve kompetent, të cilët do të jenë në gendje të zbatojnë
sa më leht filozofnë e kurrikulës së Kosovës. Në këtë drejtim, për katër vitet e para, Programi
ASSET ka zhvilluar aktivitet të gjerë trajnimi të mësimdhënësve me programet e cekura më lart,
me ç’rast mësimdhënësit e certifikuar janë shpërblyer me pikë të ndryshme për licencim. Gjatë
këtij procesi janë përfshirë pjesa më e madhe e stafit mësimor në shkollat partnere të Programit,
e poashtu edhe një numër i konsiderueshëm i mësimdhënësve nga shkollat jopartnere.

#

Tabela me mësimdhënësit e certifikuar në programet e ASSET-it
# të certifikuar
# pikëve për
Emri i programit
licencim
F
M
Gjithsejt

1

Mësimdhënia e bazuar në
projekte

24

303

218

521

2

Vlerësimi për të nxënë

24

183

124

307

3

Këshillimi dhe orientimi për
karrierë

24

65

38

103

4

Ndërmarrësia dhe edukimi
financiar

24

30

55

85

5

Klubet e teknikëve

24

20

25

45

6

Shkathtësitë e buta në
kurrikulin shkollor

16

343

255

598

Procesi i trajnimit të mësimdhënësve është realizuar me bazë në shkollë, përmes fasilituesve
shkollor, të cilët janë certifikuar paraprakisht përmes një procesi më kompleks. Fasilituesit shkollor
janë përzgjedhur përmes një procesi rekrutimi, në bazë të kritereve të paracaktuara
(mësimdhënës të përkushtuar, njohës të mirë të kurrikulës, të vullnetshëm të punojnë në
mbështetje të kolegëve të tyre në shkollë, dhe të gatshëm që të kalojnë nëpër programin e
përgatitjes së tyre për fasilitues), dhe pas trajnimit për programin bazë (p.sh. në MBP apo VpN),
ata kanë përfunduar edhe kursin e standardeve të fasilitimit, dhe janë certifikuar.
Një numër i konsiderueshëm i fasilituesve shkollor të kurseve të lartëcekura janë në dispozicion
të shkollave nëpër komuna të ndryshme për shfrytëzim të mëtejmë nga sistemi arsimor në vend.
Ndërlidhjen me filozofinë e kurrikulës së re, të bazuar në kompetenca mësimore, Programi
ASSET e ka konkretizuar përmes posterit për mësimdhënës, dhe për nxënës, të cilët paraqesin
ndërvarësinë dhe kontributin e listës së përzgjedhur të shkathtësive të buta në realizimin e gjashtë
kompetencave kryesore të kurrikulës së Kosovës.
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SI TË PËRDORET KY DORACAK
Ky doracak do të publikohet online, dhe do të jetë në dispozicion të të gjithë mësimdhënësve në
mbarë vendin. Kryesisht do të ndihmojë për t’u njoftuar me strategjitë, të cilat duhet të përdoren
për të realizuar një MBP të suksesshme, dhe për të vlerësuar shkathtësitë e buta të nxënësve.
Kapitulli i parë përmban konceptet themelore të lidhura me mësimdhënien e bazuar në projekte
dhe komponentet kryesore të saj si dhe sugjerime lidhur me krijimin e mjedisit bashkëpunues në
shkollë. Në këtë kapitull gjeni rolin dhe përgjegjësitë e mësimdhënësve dhe nxënësve gjatë
planifikimit dhe realizimit të një projekti mësimor. Poashtu në fund të këtij kapitulli mund të gjeni
detyrat dhe përgjegjësitë e menaxhmentit shkollor gjatë organizimit të një projekti mësimor.
Në kapitullin e dytë gjeni informatat se si të planifikohet një projekt efektiv, shpjegohet se çka
është MBP, si formulohet një pyetje e mirë shtytësedhe se në çfarë duhet të përqëndrohemi
gjatë vlerësimit të MBP-së.
Kapitulli tretë përqëndrohet te vlerësimi i shkathtësive të buta dhe instrumenteve për vlerësimin
e tyre. Është një përmbledhje e kuptimit të shkathtësive të buta, dhe ndërlidhjes së tyre me
komptencat kryesore të kurrikulës. Në kapitull gjeni objekte (fajlla elektronik në word) në të cilat
do të mund të klikoni për t’i hapur dhe shkarkuar për nevojat tuaja personale: Përshkruesin dhe
treguesit e shkathtësive të buta; Udhëzuesin për vlerësim me notë; Tabelën përmbëledhëse të
vlerësimit. Në fund të kapitullit gjeni sqarime të përmbledhura lidhur me kriteret e suksesit për të
vlerësuar detyrën.
Kapitulli i katërt përqëndrohet te planifikimi dhe realizimi i mësimit apo projektit në klasë. Këtu
shpjegohen momentet e rëndësishme gjatë procesit të planifikimit, dhe mësimdhënësit mund të
mësojnë se çka duhet patur parasysh para fillimit të mësimit apo realizimit të projektit, çka gjatë
procesit të realizimit, dhe çka pas realizimit të mësimit apo projektit mësimor. Poashtu, në këtë
kapitull i jepet rëndësi shpjegimit të tërë procesit të organizimit të mësimdhënies së bazuar në
projekte, duke përfshirë hapat specifik që duhet ndërmarr në secilën fazë, elemente të ndryshme
të suksesit, dhe lista kontrrolluese për një planifikim të mirë. Edhe në këtë kapitull si në atë
paraprak, mund të gjeni objektin (fajllin elektronik në word) të cilin mund ta shkarkoni me një klikim
mbi të, dhe ta përdorni në atë mënyrë apo ta modifikoni për nevojat tuaja planifikuese: Formulari
i planifikimit të MBP.
Kapitulli i pestë, dhe i fundit në këtë doracak, përmban disa shembuj të projekteve mësimore nga
shkollat e ndryshme. Disa nga shembujt janë planifikuar dhe realizuar gjatë procesit të trajnimit,
ndërsa disa tjerë gjatë procesit mësimor të rregullt. Ka gjithashtu shembuj të projekteve të cilat
janë realizuar gjatë periudhës pandemike online me nxënës. Shembujt janë të listuar në një
tabelë, nga e cila ju mund të përzgjedhni atë që ju intereson, duke klikuar te objekti (fajlli
elektronik) pran secilit titull të projektit, dhe ju hapet dokumenti për ta lexuar apo për ta shkarkuar
për nevoja tuajat.
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Nxënësit e shkollës ‘Hajdar Dushi’ gjatë punës me projekte mësimore

14

KAPITULLI PARË
MËSIMDHËNIA E BAZUAR NË
PROJEKTE – konceptet themelore
Çfarë është mësimdhënia e bazuar në projekte?
Mësimdhënia e bazuar në projekte (MBP) është metodë bashkëpunuese e punës gjatë procesit
mësimor. Është atraktive për mësimdhënie dhe të nxënë dhe një ndër metodat mësimore që
angazhon nxënësit për të fituar kompetenca për jetë dhe punë përmes një procesi më të gjatë
kërkues dhe kreativ, të ndërtuar në bazë të sfidave dhe pyetjeve autentike, që çojnë në arritjen e
qëllimeve të planifikuara me kujdes.
Mësimdhënia e bazuar në projekte është një strategji efikase që lehtëson arritjen e rezultateve të
të nxënit për të arritur kompetencat mësimore si dhe parimet e përcaktuara me dokumentin
Kurrikula e Kosovës, si pjesë e punës praktike gjatë realizimit të projekteve. Përmes
mësimdhënies së bazuar në projekte, nxënësit do të jenë në gjendje të planifikojnë dhe të
realizojnë projekte për të rritur njohuritë akademike dhe shkathtësitë për të bashkëpunuar,
menaxhuar, udhëhequr, analizuar, komunikuar dhe për të reflektuar. Elementet bazë të
mësimdhënies së bazuar në projekte janë krijimi i mjedisit bashkëpunues, përpilimi i projekteve
efektive dhe zbatimi i projekteve në shkollë.

Cilat janë komponentet e MBP?
Si çdo strategji e re e mësimdhënies që është e përbërë prej disa komponenteve bazë, poashtu
edhe mësimdhënia e bazuar në projekte është e përbërë prej elementeve që mundësojnë,
kompletojnë dhe rrisin efektin në përmirësimin e procesit mësimor.
Elementet bazë të mësimdhënies së bazuar në projekte janë:
- Fryma bashkëpunuese në shkollë;
- Përmbajtja / rezultatet e pritura mësimore;
- Korelacioni në mes të lëndëve/ fushave mësimore;
- Pyetja shtytëse në projekt;
- Planifikimi i punës individuale, bashkëpunimi ndërmjet mësimdhënësve e nxënësve dhe
ndarja e qart e punës ndërmjet tyre;
- Roli aktiv / zëri dhe zgjedhja e nxënësit;
- Zhvillimi i shkathtësive për jetë dhe punë;
- Hulumtimi / Inovacioni;
- Produktet e projektit mësimor dhe prezantimi i tyre;
- Zhvillimi dhe vlerësimi i shkathtësive të buta të nxënësve.
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Si të krijojmë një mjedis bashkëpunues në shkollë?
Duke pasur parasysh se njëra ndër komponentet bazë të mësimdhënies së bazuar në projekte
është bashkëpunimi i mësimdhënësve ndërmjet tyre, i mësimdhënësve dhe nxënësve, dhe i
nxënësve ndërmjet veti, duhet të kemi shumë kujdes të zgjedhim metoda të përshtatshme për
krijimin e një ambienti bashkëpunues.
Disa nga hapat që duhet ndjekur për të krijuar një mjedis bashkëpunues janë:
-

Bashkëpunimi i personelit mësimor;
Mjedisi bashkëpunues me nxënës;
Hapësira të përshtatshme për punë (hapësirë e pastër, e ajrosur, me temperaturë
optimale dhe sipërfaqe të mjaftueshme për ekipin);
Realizimi i të priturave mësimore me të gjithë nxënësit;
Dhënia dhe marrja efikase e feedback-ut dhe nevoja për rishikim;
Ndarja e punës në mes të mësimdhënësve (lëndëve të ndryshme);
Përfshirja e të gjithë nxënësve të klasës në mënyrë të barabartë;
Planifikimi i punës ekipore dhe individuale të nxënësve (ndarja e nxënësve në grupe të
balansuara në aspektin gjinor, të dijeve, statusit shoqëror, etj.);
Vlerësimi i vazhdueshëm dhe përmbledhës i nxënësve gjatë realizimit të projekteve;
Zhvillimi i shkathtësive bashkëpunuese tek nxënësit – shkëmbimi i rezultateve të punës
grupore dhe individuale.

Nxënësit e shkollës ‘Jeta e re’ në Suharekë gjatë projektit mësimor
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Roli i mësimdhënësit
Çelës i funksionimit të mirë të metodës mësimdhënia e bazuar në projekte, është mësimdhënësi
. Prandaj, pas një përgatitjeje cilësore të mësimdhënësve, detyrat dhe përgjegjësitë e tyre duhet
të jenë të përcaktuara qartë gjatë tërë procesit të organizimit të mësimit. Më specifikisht,
mësimdhënësit duhet të:
-

Marrin përgjegjësi individuale dhe grupore për të punuar në projekt të përbashkët me
kolegët tjerë të shkollës;

-

Analizojnë dhe përzgjedhin rezultatet e pritura mësimore nga lënda/fusha mësimore e
tyre, gjithmonë duke pasur parasyshë arritjen graduale të gjashtë kompetencave kryesore
të kurrikulës, për t’i realizuar përmes projekteve të caktuara mësimore me nxënësit;

-

Bashkëpunojnë me kolegët tjerë, mësimdhënës të fushës mësimore, ku përket lënda e
tyre, por edhe të fushave tjera, për të gjetur pikat e përbashkëta të rezultateve mësimore,
të cilat mund të përfshihen në një projekt të përbashkët mësimor, e poashtu propozojnë
ide për projekte mësimore, ku mund të integrohen disa lëndë/fusha mësimore;

-

Planifikojnë, bashk me kolegët tjerë të përfshirë në projekt dhe me menaxhmentin e
shkollës, mundësitë optimale për realizimin e projektit gjatë procesit mësimor siç janë:
përcaktimi i fondit të orëve që kanë në dispozicion për projekt, punën e tyre si ekip prej dy
apo më shumë mësimdhënsish gjatë orëve mësimore, përcaktimin e pjesëve të projektit
që do t’i realizojnë ndaras, planifikimin e përfshirjes së gjithë nxënësve në klasë,
propozojnë orarin e punës në shkollë duke respektuar specifikat e zbatimit të projektit, etj.;

-

Inkurajojnë dhe i motivojnë nxënësit që të angazhohen në projekte komplekse, që edhe
ata të marrin pjesë në dizajnimin e mësimit tyre, dhe jo të kenë vetëm rolin pasiv të
pranuesit të detyrës;

-

Mundësojnë që nxënësit të përfshihen në hulumtime dhe t’i integrojnë përmbajtjet nga
lëndët e ndryshme, poashtu edhe të vlerësohen për rezultatet e pritura nga të gjitha lëndët
e përfshira, si dhe për shkathtësitë e buta të zhvilluara gjatë realizimit të projektit;

-

Njoftojnë menaxhmentin shkollor dhe prindërit për mënyrën e re të procesit mësimor dhe
japin vazhdimisht llogari lidhur me rezultatet e arritura (apo të ngecura) mësimore tek
nxënësit;

-

Veprojnë si fasilitues dhe mentorues gjatë procesit mësimor.

Roli i nxënësit
Te puna me metodën MBP nxënësit janë pjesëmarrës aktiv në procesin e organizimit të
mësimit, me ç’rast ata marrin pjesë në planifikimin e punës mësimore, që do të realizohet në
klasë, që nga hapat fillestar të një projekti mësimor. Në këtë mënyrë ata do të jenë në qendër të
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procesit mësimor dhe jo vetëm pranues të informatave të servuara. Gjatë procesit të planifikimit
të një projekti mësimor, nxënësit do të:
-

Kontribuojnë në mënyrë aktive dhe do të marrin përgjegjësi për të nxënit e tyre;

-

Vijojnë me rregull të gjitha orët mësimore gjatë realizimit të projektit, qoft brenda orëve
mësimore, nëse ka nevojë edhe jasht orëve të rregullta si mësim plotësues, deri në
përfundim të plotë të projektit mësimor;

-

Angazhohen në zgjidhjen e problemeve të ndryshme nga jeta reale, që kanë kuptim për
ta, e që ndërlidhen me projektin mësimor;

-

Fitojnë shprehi të reja pune, duke marr përgjegjësi individuale dhe grupore, dhe duke bërë
përpjekje të përmbushin rezultatet e pritura mësimore nga lëndët e përfshira në projekt
dhe për të njejtat të vlerësohen se sa janë arritur;

-

Zhvillojnë, zbatojnë dhe vlerësohen për shkathtësitë e buta, siç janë: shkathtësitë
hulumtuese, komunikuese, planifikuese, të menduarit kritik e kreativ, për zgjidhjen e
problemeve, punën në ekip, shpirtin ndërmarrës, këmbëngulësinë, ndërgjegjshmërinë,
etj., duke e kuptuar se këto e plotësojnë arritjen e gjashtë kompetencave kryesore të
kurrikulës të pritura nga shkollimi i tyre parauniversitar;

-

Praktikojnë shkathtësitë ndërpersonale gjatë punës në bashkëpunim me njëri-tjetrin, duke
zhvilluar një kulturë të punës në grup me të tjerët;

-

Zbatojnë dhe vet-vlerësojnë njohuritë nga përmbajtjet specifike të lidhura me rezultatet
mësimore nga kurrikula dhe kontekstet e ndryshme gjatë punës në projekte.

Roli i menaxhmentit shkollor
Është e rëndësishme që menaxhmenti shkollor (drejtori/esha, koordinatori/ja i/e cilësisë) të
inkurajojnë dhe stimulojnë mësimdhënësit që të ndjekin trajnimet të cilat ngrisin cilësinë në arsim,
e sidomos të bëjnë dallimin dhe të vendosinprioritetet për trajnime në bazë të kërkesave të
lidhura me zbatimin e kurrikulës së re. Menaxhmenti shkollor luan rol vendimtar nëse një shkollë
zbaton apo jo njohuritë e fituara nga trajnimet dhe i ndërlidhë ato me kurrikulën shkollore, prandaj
ata duhet vazhdimisht të vëzhgojnë dhe mbështesin mësimdhënësit në klasë, duke bërë biseda
të përbashkëta lidhur me aspektet e përmirësimit të cilësisë së mësimit të ofruar në klasë. Në
bazë të raporteve të vëzhgimit, menaxhmenti duhet të identifikojë nevojat e reja për zhvillim
profesional të personelit mësimor, dhe të kërkojë mundësi të ofrimit të trajnimeve të vazhdueshme
me bazë në shkollë.
Ndërlidhur me mësimdhënien e bazuar në projekte, nga menaxhmenti shkollor pritet që:
-

Të kuptojë se MPB është metodë e punës, e cila ndihmon në integrimin e mësimit të
nxënësve;
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-

Të sigurojë se MBP bëhet pjesë përbërëse në metodologjinë e punës në shkollë, e cila
reflektohet në planin zhvillimor të shkollës, planin vjetor dhe atë të periudhave të ndryshme
mësimore;

-

Të mbështesë një kulturë të re të punës në shkollë duke promovuar idenë se MBP është
metodë mësimore që duhet përqafuar në të gjitha klasat;

-

Të ftojë dhe inkurajojë mësimdhënësit që në përfundim të vitit shkollor (qershor, korrik) të
reflektojnë dhe diskutojnë së bashku për planifikim të projekteve të mundshme për vitin e
ardhshëm shkollor, dhe të bëjnë prezantime dhe shqyrtime të tyre para se të finalizojnë
ato së bashku me kolegët/et tjerë/a në shkollë. Përfundimisht, të insistojë që projektet të
jenë të gatshme para fillimit të mësimit në vitin e ri shkollor (në muajin gusht);

-

Të kërkojë nga mësimdhënësit që projektet mësimore të jenë në përputhje me planifikimet
e periudhave mësimore, respektivisht, të rishikojnë planifikimet e periudhave duke i
përshtatur integrimet e lëndëve të ndryshme në projektet mësimore të planifikuara për
vitin e ardhshëm shkollor;

-

Të sigurojë se projektet mësimore i kanë respektuar kërkesat për planifikim të projektit,
sipas formularit të projekteve (shtojca 9, te kapitulli III.1.1), dhe se aty kanë planifikuar
edhe strategjitë e vlerësimit të nxënësve sipas UA për vlerësim. Vlerësimi i nxënësve i
bërë gjatë realizimit të projekteve, duhet të merret parasysh për notimin e nxënësve për
periudhën e caktuar, kur zbatohet projekti mësimor;

-

Të ndihmojë në planifikimin e orarit mësimor të shkollës, duke mundësuar realizimin e
projekteve mësimore gjatë orarit të rregullt mësimor, duke pasur për bazë normën e orëve
mësimore të mësimdhënësve, por edhe mësimin ekipor aty ku është e përshtatshme;

-

Të inkurajojë përdorimin e teknologjisë arsimore gjatë realizimit të projekteve mësimore,
dhe të përkujdeset që hapësirat krijuese në shkollë të kenë pajisjen e duhur për
konkretizim të mësimit;

-

Në përgjithësi, të ndikojë në krijimin e klimës pozitive PRO mësimit të bazuar në projekte,
dhe konkretizimit sa më të madh të mësimit teorik.
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Produkti nga një projekt mësimor në gjimnazin ‘Xhelal Hajda Toni’ në Rahovec.
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KAPITULLI DYTË
Si të planifikojmë dhe zbatojmë një
projekt efektiv?
Fillimisht procesi duhet të mbështetet në një analizë të mirëfillt të rezultateve mësimore të pritura
nga fushat / lëndët mësimore që mund të përfshihen në projekt, duke patur gjithnjë parasysh
integrimin e mësimit si një tërësi. Planifikimi i projektit fillon me një përfundim/konkludim (në
mendje) të propozuar nga nxënësit që çon drejt krijimit të pyetjes shtytëse, vlerësimit të projektit,
hartimit të një harte të konceptit për projektin, menaxhimit të procesit dhe procesit ciklik të
realizimit të tij.

Çfarë është një pyetje shtytëse / drejtuese?
“Një pyetje e mirë shtytëse ... e bënë një projekt intrigues, kompleks dhe problematik. … kërkon
aktivitet të shumëfishtë dhe ndërthurje të llojeve të ndryshme të informacionit para se të arrijë te
përgjigjet … duhet të adresoj çështje autentike. Një pyetje shtytëse është…tërheqëse, e hapur, e
ndërlidhur me kurrikulën (rezultatet e të nxënit).”
Për të qenë një pyetje shtytëse me vlerë, ajo duhet :
-

të jetë kuptimplote për nxënësit;

-

të mundësojë mësimdhënësit të lidhin së bashku komponente të ndryshme të një
projekti;

-

të lejojë nxënësit të angazhohen në një problem intelektual gjatë një periudhe kohore;

-

të lidhë përmbajtjen dhe procesin së bashku;

-

të ndihmojë nxënësit të shohin se si përmbajtja që ata po mësojnë është e lidhur me
botën reale;
të lidhë fusha të ndryshme të lëndëve që zhvillojnë të kuptuarit ndërfushorë.

-

Hapat kryesor për menaxhimin e MBP në shkollë
-

Krijimi i klimës pozitive në klasë, e cila u jep nxënësve mundësi në zgjidhje reale;
Mësimdhënësit duhet të luajnë një rol, i cili është model në MBP në klasë, përmes të qenit
kërkues;
Mësimdhënësit të integrojnë lëndët/fushat mësimore duke nxitur mësim të integruar;
Në klasë të krijohet atmosferë e të menduarit kritik dhe kreativ tek nxënësit dhe inkurajim
i kuriozitetit, ashtu që pyetjet e nxënësve të kontribuojnë në një klimë pozitive në klasë;
Të modelohen dhe orientohen nga mësimdhënësit sjelljet emocionale të nxënësve,
përfshirë fleksibilitetin, skepticizmin dhe mendjen e hapur.
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Një qasje proaktive për zhvillimin e klimës pozitive të klasës kërkon vëmendje të kujdesshme për:
1. Rritjen e cilësisë së jetës në klasë për nxënësit dhe mësimdhënësit;
2. Ndjekjen e një kurrikule që nxit të mësuarit akademik, por edhe social dhe emocional;
3. Mundësinë e mësimdhënësve të jenë efektiv me një gamë të gjerë të nxënësve dhe
4. Nxitjen, motivimin e brendshëm për të nxënit dhe mësimdhënien.

Pse duhet ‘kritikuar’ punën e nxënësve?
Te puna bashkëpunuese, siç është rasti te MBP-ja, vijnë në shprehje më shumë se asnjëherë
‘miqt kritik’. Kolegu/ja ‘kritikon’ kolegun/en dhe nxënësi/ja ‘kritikon’ nxënësin/en, në kuptimin
dashamirës, në mënyrë që produkti i fundit të jetë sa më i mirë. Në këtë mënyrë, nxënësit
zhvillojnë shkathtësitë gjuhësore dhe të komunikimit, mësojnë vlerën e pranimit të kritikave dhe
në fund të fundit mësojnë të respektojnë punën e të tjerëve.
•

‘Kritika’ është një metodë e dhënies së komenteve me shkrim ose me gojë.

•

Qëllimi i kritikës është përmirësimi i diçkaje përmes identifikimit të fushave të meritës, si
dhe analizimit konstruktiv dhe të kujdesshëm të punës për qëllime të vlerësimit dhe
përmirësimit.
Kjo mund të përfshijë vlerësimin e kolegëve, si dhe reagimet nga mësimdhënësi ose
ekspertët.
Informata kthyese e ndërsjell nga kolegët (shoku/shoqja) është treguar se ka ndikim në
përmirësimin e të nxënit duke ofruar mbeshtetje për:
- të qartësuar dhe strukturuar të kuptuarit e tyre,
- të vendosur qëllimet,
- zhvillimin e autonomisë,
- angazhim në vetë-rregullimin e të nxënit,
- të zhvilluar shkathtesitë sociale, të rritjes së angazhimit dhe pronësisë.

•
•

Si të vlerësojmë gjatë MBP?
"Projektet e nxënësve arrijnë kulmin e përvojave, aktiviteteve të dizajnuara për të bashkuar fusha
të ndryshme mësimore në një njësi. Si aktivitete kulmore, projektet shpesh përbëhen nga
objektivat e nivelit të lartë të cilat kanë qasje integruese." (Ashton D. Trice, A Handbook of
Classroom Assessment pp.202)

Çfarë të vlerësojnë mësimdhënësit?
Mësimdhënësit mund të vlerësojnë procesin që e shfrytëzojnë nxënësit kur i qasen një problemi
të caktuar dhe gjetjes së zgjidhjeve, ata mund të vlerësojnë produktin përfundimtar ose rezultatin
përfundimtar të projektit, dhe mund të vlerësojnë rezultatet e të nxënit te nxënësit.
•

Procesi: Vlerësimi i procesit të një grupi mund të ndihmojë mësimdhënësit të vlerësojnë të
mësuarit procedural dhe kontekstual. Mësimi procedural i referohet kuptimit të nxënësve se
si të ekzekutojë disa detyra, ndërsa mësimi kontekstual përshkruan aftësinë e nxënësve për
të dalluar se cilat kontekste kërkojnë aplikimin e mjeteve ose koncepteve të dhëna.
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•

Produkti: Vlerësimi i produktit ose rezultateve nga puna e nxënësve mund të ofrojë një
mundësi për të mbledhur informacione rreth avancimeve në të nxënit metakognitiv të
nxënësve. Për shembull, mësimdhënësit mund të kërkojnë reflektim mbi përvojën dhe
procesin e përgjithshëm, kur studentët paraqesin produktin përfundimtar.

•

Rezultatet e të nxënit: Rezultatet e të nxënit (njohuritë deklarative dhe konceptuale nga
kurrikula) mund të vlerësohen nëpërmjet formave tradicionale, siç janë: përgjigjet e shkurtra
apo përmes eseve, observimeve të vazhdueshme gjatë punës së nxënësve, etj.

Sistemi i zgjedhjes dhe zbatimi i vlerësimit varet shumë nga aktivitetet dhe rezultatet e të nxënit
(kriteret e suksesit), grupi i synuar, kohëzgjatja e projektit dhe burimet në dispozicion.
•

Vlerësimi duhet të jetë një praktikë e vazhdueshme gjatë zbatimit të MBP.

•

Vlerësimi duhet të bëhet në frymën e informimit të praktikës së mësimdhënies dhe
ndjekjes së progresit dhe arritjeve të nxënësve.

Nga mësimdhënësit pritet që punën e tyre ta përqëndrojnë te:
-

Zhvillimi fillestar i "Nevojës për të Ditur" tek nxënësit, që në fillim të projektit, për të vlerësuar
njohuritë dhe shkathtësitë e tyre që ndihmonjë në udhëheqjen e procesit të projektit.

-

Përdorimi i një strategjie që ndihmon në identifikimin e prioriteteve për mësimdhënie eksplicite
dhe përcakton se çfarë lloj burimesh dhe materialesh do të jenë të dobishme për t'u ofruar
nxënësve gjatë MBP.

-

Përdorimi i një strategjie të vlerësimit për të përcjellë të nxënit e nxënësve në aspektin e
përmbajtjes së kurrikulës, progresin e tyre drejt rezultateve të MBP, bashkëpunimin e tyre,
përdorimin e teknologjisë dhe rezultatet e tjera brenda lëndës/ve.

-

Përdorimi i të njejtës strategji të vlerësimit në fund të projektit (ose të strategjive të ngjashme)
për të krahasuar të nxënit e nxënësve gjatë gjithë procesit të MBP.

Varësisht nga metodat e mësimdhënies dhe të vlerësimit, por edhe nga kurrikula, nga
mësimdhënësit pritet që të vlerësojnë edhe zbatimin e shkathtësive të buta (shkathtësive për jetë
dhe punë), specifike në fushat mësimore apo në lëndët individuale, ose të vlerësojnë një grup të
shkathtësive të buta që zbatohen në të gjitha fushat apo lëndët mësimore.
MBP është një metodë e mësimdhënies që lejon mësimdhënie dhe vlerësim të njëkohshëm edhe
në aspektin e zhvillimit të njohurive akademike, zhvillimin dhe vlerësimin e kompetencave
kryesore të kurrikulës, por edhe në një gamë të gjerë të zhvillimit dhe vlerësimit të shkathtësive
të buta.
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Nxënësit e gjimnazit ‘Gjon Buzuku’ në Prizren duke punuar gjatë një projekti mësimor

Nxënësit gjatë prezantimit të projekteve në gjimnazin ‘Eqrem Çabej’ në Vushtrri
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KAPITULLI TRETË
Vlerësimi i shkathtësive të buta
Shkathtësitë e buta janë një set i qëndrimeve, sjelljeve dhe vlerave (të cilat së bashku me njohuritë
teorike, shkathtësitë praktike dhe rutinat pozitive, e krijojnë kompetencën mësimore), të cilat janë
të transferueshme për nivele të ndryshme të shkollimit, dhe për jetën e punës apo atë personale
të njeriut.
Për të përmbushur plotësisht arritjen e kompetencave kryesore të kurrikulës shkollore, është e
nevojshme që te rezultatet e të nxënit të përcaktohen qartë dhe të vlerësohen edhe qëndrimet,
sjelljet dhe vlerat. Në këtë mënyrë do të kemi mundësi që tek nxënësit të zhvillojmë dhe
vlerësojmë kompetencat e komunikimit (komunikuesin efektiv), kompetencat e të menduarit
(mendimtarin kritik), kompetencat e të mësuarit (nxënësin e suksesshëm), kompetencat për të
qenë produktiv (kontribuesin produktiv), kompetencat personale (individin e shëndetshëm) dhe
kompetencat e qytetarisë (qytetarin e përgjegjshëm) në shoqërinë tonë dhe më gjerë.
Qëndrimet, sjelljet dhe vlerat e një shoqërie mund të dallojnë nga një shoqëri tjetër, varësisht nga
kultura dhe traditat e mjediseve ku ato jetojnë dhe veprojnë. Në literaturë këto aspekte të
shkathtësive mund të gjenden me emërtime të ndryshme (shkathtësi gjenerike, të
transferueshme, të buta, etj.), mirëpo në kuadër të këtij programi do t’i gjeni me emërtimin
‘shkathtësi të buta’ apo ‘shkathtësi për jetë dhe punë’.
Lista e shkathtësive të buta mund të jetë shumë e gjatë, dhe relevanca e tyre mund të jetë e
ndryshme në kontekste të ndryshme kohore dhe vendore. Në kuadër të këtij programi janë
përzgjedhur për t’u elaboruar dhjetë prej shkathtësive të buta, të cilat janë rishikuar dhe vendosur
së bashku me hisedarë të ndryshëm të shoqërisë sonë. Këto ndërlidhen më afër me kurrikulën
shkollore të vendit tonë dhe kërkesat e kohës, dhe janë siç vijon më poshtë:
•

Shkathtësia e të menduarit kritik;

•

Shkathtësia e komunikimit;

•

Shkathtësia e zgjidhjes së problemeve;

•

Kreativiteti;

•

Inteligjenca emocionale;

•

Ndërgjegjshmëria;

•

Këmbëngulësia;

•

Puna ekipore;

•

Shkathtësia e mbledhjes së informatave (hulumtuese);

•

Shkathtësia për ndërmarrësi.
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Për vlerësim sa më të saktë dhe objektiv të këtyre shkathtësive, janë elaboruar nga pesë tregues
për secilën prej tyre, dhe krahas tyre mësimdhënësi mund të vlerësojë nxënësin për arritjen e
secilës, me notat 1-5. Poashtu nxënësi mund të bëjë vet-vlerësim të të arriturave të veta, përmes
një posteri të përshkruar me gjuhë të afërt me moshën e tyre.
Për më tepër mund të lexoni duke klikuar në Shtojca 3_Përshkruesit dhe treguesit e shkathtësive
të buta.

Shtojca 3.docx

Si të dizajnojmë / krijojmë rubrika?
Rubrikat përdoren për t’i bërë nivelet e performancës të qarta dhe transparente si për nxënësin
ashtu dhe mësimdhënësin. Rubrikat mund të marrin forma të ndryshme. Disa rubrika
përshkruajnë vetëm tri nivele të performancës, ndërsa disa më shumë, mirëpo shpesh ndodh të,
ndyshojnë edhe përshkrimet e këtyre performancave.
Për më tepër mund të lexoni duke klikuar në Shtojca 4_Udhëzime për vlerësim me notë.

Shtojca 4.docx

Në bazë të përshkruesve të shkathtësive të buta, dhe treguesve për secilën prej tyre,
mësimdhënësit do të vlerësojnë nxënësit për arritjet e tyre. Instrumenti për vlerësimin e
shkathtësive të buta është vendosur në tabelën excel, të cilën mund ta hapni duke klikuar në
Shtojca 5_Tabela përmbledhëse e vlerësimit.

Shtojca 5.xlsx

Çfarë janë kriteret e suksesit?
Kriteret e suksesit janë masa vlerësuese që nxënësit i përdorin për të përcaktuar nëse ata i kanë
arritur rezultatet e të nxënit …ato përmbledhin hapat kyç të cilat nxënësit duhet t’i përmbushin
me qëllim që të arrijnë qëllimin e tyre të të nxënit - gjërat kryesore që duhet të bëjnë, përfshijnë
apo fokusohen” - Shirley Clarke (Ireland School Board). Kriteret e suksesit përcaktohen nga
mësimdhënësi për secilën detyrë apo pjesë të projektit mësimor që në fazën e dizajnimit të
projektit.
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Nxënëset gjatë aktivtet tit në projektet mësimore të gjimnazit ‚Eqrem Çabej‘ në Vushtrri

Katalog i krijuar nga nxënësit gjatë aktivteteve të projektit mësimor në gjimnazin ‚Xhon Buzuku‘ në Prizren
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KAPITULLI KATËRT
Momente të rëndësishme gjatë
planifikimit të MBP
Janë tri momente strategjike që duhet pasur parasysh gjatë menaxhimit të procesit mësimor
përmes projekteve, por edhe në përgjithësi të klasës me nxënës: para fillimit të mësimit/
realizimit të projektit, gjatë realizimit dhe pas përfundimit të tij.

Para fillimit të mësimit apo para fillimit të realizimit të
projektit
Mësimdhënies apo projektit mësimor duhet t’i paraprijë një analizë dhe planifikim i mirëfillët me
të gjitha udhëzimet e përshkruara te detyrat e mësimdhënësve më lart. Puna e mësimëdhënsve
në ekip duhet të jetë me tolerancë dhe mirëkuptim të lart. Me rëndësi është të planifikohet koha
dhe sinkronizimi i detyrave të nxënësve nga lëndë të ndryshme. Të planifikohet ndarja e punës
së mësimëdhënësve në ekip, dhe strategjia e ndarjes së nxënësve në grupe më të vogla, duke
analizuar të gjitha aspektet e strukturës së klasës. Shumë e rëndësishme është që të mendojmë
me kujdes për përbërjen e grupeve të nxënësve. Bashkëpunimi funksionon më me efektivitet kur
grupet janë heterogjene, të përziera, me shkathtësi, personalitete dhe përvoja të ndryshme.
Në fazën e planifikimit të projektit duhet të mendohet specifikisht për strategjitë dhe teknikat e
vlerësimit të vazhdueshëm të nxënësve dhe të zhvillohen kriteret e vlerësimit. Ato kritere duhet
të përmbushin nevojat e vlerësimit të arritjes së rezultateve të të nxënit nga të gjitha lëndët
mësimore të përfshira me atë projekt.

Gjatë procesit të mësimdhënies dhe gjatë realizimit të
projektit mësimor
Mësimi duhet të realizohet sipas planifikimit të projektit (shtojca 9) për të cilin janë dakorduar
paraprakisht të gjithë mësimdhënësit dhe menaxhmenti shkollor. Fokusimi në detyrë të jetë
maksimaldhe të dominojë ndihma e ndërsjellë për të kuptuar idetë kryesore. Gjatë procesit mund
të ketë të kritikuar pozitiv në mes të kolegëve, gjë që duhet të pranohet sa më miqësisht.
Të gjithë nxënësit duhet ta kenë të qartë, se vetëm rezultatet e tyre të bashkuara, prezantimet,
diskutimet për qëllime të përbashkëta, krijonë tërësinë e projektit mësimor. Ndarja e detyrave
të grupeve dhe detyrave individuale të nxënësve duhet të bëhet që në fillimme qëllim që ata të
mentorohen gjatë tërë kohëzgjatjes së projektit.
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Nxënësit duhet udhëzuar që diskutimet t’i mbajnë me nivel të përshtatshëm të zërit, dhe të jenë
tolerant dhe të durueshëm gjatë shprehjes dhe pranimit të mendimeve të të tjerëve. Duhet mësuar
nxënësit të dëgjojnë në mënyrë aktive, të planifikojnë dijen vetanake dhe të jenë në gjendje të
përmbledhin edhe idetë e të tjerëve. Të mësohen që të negocojnë, të bëjnë kompromise, por
edhe të kërkojnë arsyetime ashtu që mendimet e dhëna të mbështeten me argumente.
Materialet e nevojshme për projekt dhe ndarja e tyre sipas grupeve, duhe të bëhet që nga fillimi i
realizimit.
Procesi i vlerësimit të nxënësve ndodh që në fillim të realizimit të projektit. Mësimdhënësit do t’i
përdorin instrumentet e vlerësimit, të cilat i kanë planifikuar para fillimit të realizimit të projektit,
dhe do të mbajnë evidencën për secilin nxënës individualisht. Për vlerësim të arritjes së
rezultateve mësimore nga lënda e caktuar, do të përkujdeset mësimdhënësi/ja e lëndës në bazë
të kritereve të paracaktuara për vlerësim. Vlerësimi i nxënësve për secilën lëndë do të evidentohet
në ditarin e klasës. Mirëpo, përmes vëzhgimit të nxënësve, performancës, sjelljes dhe
qëndrimeve të nxënësve gjatë punës grupore, ata do të vlerësohen edhe për shkathtësitë e tyre
të buta. Për vlerësimin e shkathtësive të buta të nxënësve, ekipi i mësimdhënësve do të bazohet
te treguesit për secilën shkathtësi, dhe vetëm pasi të konsultohen në mes vete për secilin nxënës,
me konsensus (marrëveshje) do të vendoset nota e nxënësit/es. Udhëzimet për vlerësim të
shkathtësive të buta dhe instrumenti për evidentimin e tyre mund të gjendet te shtojcat 3, 4 dhe
5 (të cekura më lartë te II.4.4).
Ekipi i mësimdhënësve të projektit duhet të ketë parasysh që të mbajë me pedantëri dosjen /
portfolion për evidentimin e punës grupore dhe individuale të nxënësve gjatë realizimit të projektit
mësimor. Nxënësit duhet të kenë qasje në ato dosje, në mënyrë që të shohin aspektet se ku
duhet të përmirësohen gjatë procesit, e poashtu mund të kontribuojnë në vet-vlerësim të tyre, apo
vlerësim të shokut/qes. Informata kthyese nxënësve duhet t’u jepet personalisht, në mënyrë
individuale.

Pas realizimit të mësimit apo projektit mësimor
Nxënësit, të mbështetur nga mësimdhënësit, mund të organizojnë prezantimin e rezultateve të
projekteve të tyre për audiencën më të gjerë shkollore, prindërit etj., dhe të publikohen në faqen
e internetit të shkollës.
Mësimdhënësit duhet të kujdesen që t’i kenë të kompletuara të gjitha evidencat e realizimit të
projektit në dosjet e nxënësve, duke përfshirë edhe aspektet e vlerësimit të tyre. Poashtu, të gjitha
vlerësimet e nxënësve duhet përmbledhur dhe evidentuar në ditarët/regjistrat e klasës. Në fund,
ekipi i mësimdhënësve së bashku me nxënësit duhet reflektuar në tërë procesin dhe të
propozojnë mënyra për përmirësimin e aspekteve të ndryshme për projektet e ardhshme.
Mësimdhënësit në fund do të përgatisin një përmbledhje të shkurtër nga ato reflektime, të cilat do
të diskutohen në fund të vitit shkollor së bashku me mësimdhlnësit tjerë të shkollës.
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Planifikimi i procesit tuaj të MBP
Pasi të keni përvetësuar metodën e punës mësimore përmes MBP, për të hartuar një projekt
mësimor në klasë, ju keni nevojë të ndjekni hapat në vijim që të bëni punë më praktike dhe të
strukturuar mirë:
a) Identifikoni lëndën/ët apo fushat mësimore të cilat ju dëshironi t’i zbatoni përmes MBP;
b) Zhvilloni biseda bashkëpunuese me kolegët e lëndëve të përfshira, dhe me marrëveshje
merrni vendimet;
c) Identifikoni së bashku një pyetje shtytëse dhe sigurohuni që keni marrë informatë
kthyese për të nga kolegët e ekipit, por edhe nga nxënësit.

Hartimi i një projekti mësimor dhe elemente tjera të suksesit
Që në fillim keni nevojë të krijoni një formë për planifikim tëdetajuar të MBP, e cila duhet të
përfshijë të gjitha elementet bazë për realizimin e një projekti. Ky duhet të jetë plani i punës së
tërë ekipit të mësimdhënësve të përfshirë në projekt. Prandaj, në këtë plan të punës (formë për
hartim), pasi të keni qartësuar pikat a, b dhe c, të cekura më lartë, ju do të duhet të përcaktoni
qartë edhe:
–

rezultatet e të nxënit nga lëndët e përfshira, klasa(t) me të cilat do ta realizoni,
një përshkrim të shkurtër të projektit;

–

përcaktoni kohëzgjtjen e projektit duke e shprehur me fond total të orëve, në
bazë të fondit të orëve të parapara për realizimin e rezultateve mësimore të
përzgjedhura nga secila lëndë e përfshirë në projekt, duke përfshirë këtu edhe
kohën për vlerësimin e nxënësve lidhur me ato rezultate;

–

aktivitetet të cilat mbështesin realizimin e projektit, punën ekipore e individuale,
dhe zhvillimin e shkathtësive bashkëpunuese;

–

aktivitetet që ndihmojnë drejt pavarësimit dhe zotërimit të të nxënit nga nxënësit;

–

vlerësimin e vazhdueshëm të nxënësve dhe atë përmbledhës.

Shtatë hapat drejt një MBP të suksesshme
Hapi 1: Përfshini nxënësit tuaj që nga fillmi.
Hapi 2: Ndani temën tuaj në detyra të përcaktuara qartë.
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Hapi 3: Planifikoni në mënyrë të duhur, vendosni qëllimet, definoni rezultatet.
Hapi 4: Ndani klasën tuaj në grupe punuese me detyra të caktuara qartë.
Hapi 5: Krijoni një artifakt / produkt si rezultat i të nxënit.
Hapi 6: Arrini një përfundim.
Hapi 7: Dokumentoni dhe prezantoni para publikut.

Nxënësit e gjimnazit ‘Xhelal Hajda Toni’ në Rahovec gjatë aktiviteteve në projektet mësimore

Nxënësit e gjimnazit ‘Hajdar Dushi’ në Gjakovë gjatë prezantimit të projekteve
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Lista kontrolluese fillestare gjatë planifikimit të projektit
mësimor
Pasi të keni planifikuar projektin duke plotësuar formularin në shtojcën 9, ju keni mundësi t’a
kontrolloni nëse projekti juaj mësimor është në rregull, duke bërë krahasimin sipas listës në
vijim:
•

Ideja e projektit është e qartë;

•

Kohëzgjatja e projektit është e arsyeshme;

•

Projekti është i menaxhueshëm për mësimdhënësit, klasën dhe shkollën në përgjithësi;

•

Lëndët e propozuara për t‘u përfshirë, kanë mundësi të kontribuojnë në projekt të
përbashkët;

•

Mjetet teknologjike që planifikohen të përdoren në projekt janë në dispozicion të
shkollës, apo ka resurse me të cilat mund të sigurohen;

•

Koha, për zbatim të projektit, është në harmoni me periudhat mësimore të vitit shkollor;

•

Projekti mund të shfrytëzohet për vlerësimin e vazhdueshëm të nxënësve, dhe për
vlerësim të periudhës së caktuar.

Forma për planifikim të MBP
Me këtë doracak ju ofrohet një formë e gatshme për hartim të një projekti mësimor dhe
nëse dëshironi, mund ta zgjedhni këtë formë (për të shkarkuar formën klikoni në ikonën
Shtojca 9):

Shtojca 9. Formulari
i Planifikimit te MBP.

Inserte nga takimet planifikuese me mësimdhënës nëpër gjimnaze
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Takimi në gjimnazin ‘Hajdar Dushi’ në Gjakovvë

Takimi në gjimnazin ‘Gjon Buzuku’ në Prizren
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KAPITULLI PESTË
SHEMBUJ TË PLANIFIKIMIT DHE
REALIZIMIT TË PROJEKTEVE
MËSIMORE
Në literaturën pedagogjike dhe në praktikat shkollore për një mësimdhënie dhe mësimnxënie
efektive janë përfshirë një gamë e metodave të punës, e ndër to janë edhe puna me projektet
grupore, të cilat mundësojnë ndërlidhjen e të gjitha lëndëve dhe fushave, duke rritur kështu
bashkëpunimin ndërmjet mësimdhënësve, si dhe ndërmjet nxënësve. Projektet grupore
karakteristikë kanë formën e organizimit të aktiviteteve dhe identifikimin e roleve të antarëve të
grupit, prandaj për të siguruar një qasje përgatitore dhe të suksesshme, duhet një bashkëpunim
i mësimdhënësve dhe një planifikim i mirëfilltë, i cili duhet të bëhet gjatë hartimit të planit vjetor,
dymujor dhe javor.
Pas një procesi trajnimi intenziv të mësimdhënësve të shkollave partnere të programit ‘Përkrahje
adoleshetënve pas mësimit të rregullt’– ASSET i financuar nga USAID, për ‘mësimdhënien e
bazuar në projekte’, në periudhën 2018 – 2021 u certifikuan shumica e personelit mësimor të
këtyre shkollave. Prandaj, konsiderohej se ishin krijuar rrethanat që kjo metodë mësimore të vihet
në zbatim të rregullt në procesin mësimor. Duke u ndërlidhur me këtë, në fillim të gjysmëvjetorit
të dytë të vitit shkollor 2020/21, ASSET-i ftoi 16 shkollat partnere që të organizojnë aktivitetin e
emërtuar ‘Java e Projekteve’. Pritej që ky aktivitet të ishte pjesë e procesit të rregullt mësimor,
përmes të cilit do të realizoheshin rezultatet mësimore të parapara nga kurrikula, nëpërmes
bashkëpunimit të mësimdhënësve dhe nxënësve. Këtij procesi i parapriu një planifikim i
përbashkët i mësimdhënsëve nga fusha të ndryshme mësimore, planifikim i detyrave individuale
dhe ekipore të nxënësve, duke përfshirë hulumtime, analiza, diskutime, konkludime dhe
prezantime. Disa nga këto projekte mësimore u realizuan gjatë procesit mësimor , ndërsa disa të
tjera si aktivitete jashtëkurrikulare. Nga 16 shkollat partnere të ftuara të marrin pjesë në këtë
iniciativë, tetë prej tyre treguan vullnetin që brenda periudhës dymujore të planifikojnë dhe
realizojnë projekte mësimore, të cilat pastaj u prezantuan gjatë një jave, e cila u quajt ‘java e
projekteve’. Procesi i koordinuar shkëlqyeshëm nga koordinatorët e cilësisë në shkolla, në
bashkëpunim të ngushtë me udhëheqësit e shkollave, u përkrah me entuziazëm të madh nga
personeli mësimor. Nxënësit ishin që nga fillimi i procesit të përfshirë në planifikim të dijes së tyre,
dhe u shfaqën shumë të kënaqur, meqenëse u ishte dhënë mundësia të tregonin kreativitetin e
tyre. Kjo u pa në javën e prezantimeve të produkteve përfundimtare të punës së tyre në projektet
mësimore, të cilat i kemi përmbledhur te tabela e mëposhtme, te shtojca ‘java e projekteve’.
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Nxënëset e gjimnazit ‘Gjon Buzuku’ në Prizren gjatë aktivitetit të projektit me temën e
pandemisë
Në periudhën e parë të vitit shkollor 2021/22, programi ASSET inkurajoi shkollat partnere që kësaj
radhe të planifikojnë projekte mësimore më komplekse, duke përfshirë një numër të rezulateve të
të nxënit të cilat ata do t’i realizonin së bashku me kolegët e lëndëve tjera të përfshira në projekt,
në formë të mësimit të integruar. Si rezulat, kësaj radhe të gjitha 16 shkollat / gjimnazet partnere
të programit ASSET realizuan gjithsejt 57 projekte të ndryshme mësimore me shumë sukses.
Disa prej projekteve të përzgjedhura nga kjo periudhë janë paraqitur në tabelën e mëposhtme
(projektet 1-4: ‘Kolonia artistike’, ‘GphI talks’, ‘Pandemia dhe mësimnxënia’, dhe ‘Revista
elektronike e shkollës’). Prezantimet e këtyre projekteve do të bëhen publike në secilën shkollë
në data të ndryshme festive, respektivisht do të jenë të publikuara në faqet e shkollave .
Projektet tjera të paraqitura në tabelë, janë disa nga projektet të cilat mësimdhënësit i kanë
realizuar gjatë procesit të trajnimit (Projektet 5 – 9: ‘Jul Cezari’, ‘Atrakcionet turistike në komunën
e Lipjanit’, ‘Pamjaftueshmëria e të mirave ekonomike në kohën e pandemisë’, ‘Krijuesit e rinj’,
‘Ndikimi i pandemisë në procesin e mësimdhënies dhe të nxënit’).
Në fund të tabelës, paraqiten ‘Shembuj nga realizimi i javës së projekteve, gjatë muajit mars 2021,
në disa nga shkollat partnere të programit ASSET’.
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Tabela përmban listën me emrat e projekteve, lëndët / fushat mësimore të cilat janë të përfshira
në projekte, klasën, dhe dokumentet të cilat mund të hapen duke i klikuar (për ta parë secilin
projekt në veçanti, mund të klikoni mbi objektin e vendosur në kolonën Dokumentet).

#
1

Tabela me shembuj të projekteve të realizuara nga mësimdhënësit e shkollave të
ndryshme
Emri projektit mësimor
Fushat/Lëndët
mësimore
të Nxënësit
përfshira
e
Dokumentet
klasave
në projekt
Kolonia Artistike
Art figurativ, Gjuhë shqipe, Gjuhë
X
angleze, TIK,
Kolonia
Artistike.docx

2

3

GPhl talks - using internet TIK, Fizikë, Gjuhë angleze
services

XI

Pandemia dhe mësimnxënia TIK, Gjuhë shqipe, Gjuhë angleze

X

GPhI talks.docx

Pandemia dhe
mësimnxënia.docx

4

5

6

7

8

9

10

Revista
shkollës

elektronike

e Art figurativ, TIK, Fizikë,
Edukatë fizike, Gjuhë shqipe

‘Jul Cezari’

Atrakcionet turistike në
komunën e Lipjanit

Kimi,

Gjuhë shqipe, Gjuhë angleze
Art muzikor, Art figurativ, Jeta dhe
Puna
Gjeografi, Kimi, Biologji, Matematikë,
Histori, Edukatë qytetare, Jeta dhe
Puna, Edukatë fizike, Muzikë

X
Revista elektronike
e shkollës.docx

XII

XI

Pamjaftueshmëria e të
mirave ekonimike në kohën
e pandemisë

Gjuhë angleze, Matematikë, Histori,
Edukatë qytetare, Jeta dhe Puna

XII

‘Krijuesit e rinj’, revista
online

Gjuhë shqipe, Gjuhë angleze,
Psikologji, Kultura dhe shoqëria,
Kulturë figurative, Kulturë sportive,
Jeta dhe Puna
Gjuhë shqipe, Gjuhë angleze, Gjuhë
gjermane, Kultura dhe shoqëria,
Matematikë,

XI

Ndikimi i pandemisë në
procesin e mësimdhënies
dhe mësimnxënies

Projekti 2.docx

Projekti 3.docx

Projekti 4.docx

XII

Shembuj nga realizimi i javës së projekteve, gjatë muajit mars 2021, në disa nga
shkollat partnere të programit ASSET
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Projekti 1.docx

Projekti 5.docx

Java e
projekteve.docx
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Shtojcat:

Përshkruesit dhe treguesit për
“SHKATHTËSITË E BUTA”
- SHKATHTËSITË PËR JETË DHE PUNËInformata të përgjithshme
Programi “Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt”- ASSET, i financuar nga
USAID, ka identifikuar një grup prej dhjetë shkathtësive të buta që lidhen me jetën dhe
punësimin. Përmes pakos me të ashtuquajturat ‘shkathtësitë e buta’ apo ‘shkathtësitë për
jetë dhe punë’ do të kontribuohet tek nxënësit (dhe mësimdhënësit) e shkollave të mesme
të larta (gjimnazet) në zhvillimin e gjashtë kompetencave kryesore të përcaktuara me
kurrikulën e Kosovës. Gjatë procesit të trajnimeve dhe realizimit të aktiviteteve të
ndryshme me nxënës gjatë apo pas mësimit të rregullt, në mënyrë specifike, pos zhvillimit
të njohurive/dijes, shkathtësive dhe rutinave të pritura për këtë grupmoshë, vazhdohet
përtej me zhvillimin e qëndrimeve, vlerave dhe sjelljeve të nevojshme për punësimin apo
vetëpunësimin e nxënësve.
Shkathtësitë e buta të elaboruara në kuadër të këtij dokumenti janë:
Shkathtësia e të menduarit kritik
Shkathtësia e komunikimit
Shkathtësia e zgjidhjes së problemeve
Kreativiteti
Inteligjenca emocionale
Ndërgjegjshmëria
Këmbëngulësia
Puna ekipore
Shkathtësia e mbledhjes së informatave (hulumtuese)
Shkathtësia e ndërmarrësisë
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PËRSHKRUESIT E SHKATHTËSIVE DHE TREGUESIT SPECIFIKË TË
TYRE
Në këtë seksion janë të elaboruara të gjitha shkathtësitë e listuara më lart, përmes një
definicioni përshkrues për secilën, dhe të përcjellur me një listë prej pesë indikatorësh /
treguesish specifikë të cilët ndihmojnë matjen e arritjes së tyre.

1. SHKATHTËSIA E TË MENDUARIT KRITIK
Mendimi kritik përshkruhet si një aftësi për të pyetur, për të provuar supozimet e ngritura,
për të njohur paqartësitë, për të interpretuar, vlerësuar e gjykuar. Mendimi kritik është
proces i të menduarit reflektues dhe të arsyeshem. Sipas Enis (1987), të menduarit kritik
paraqet çfarëdo shkathtësie që kërkohet për të njohur, analizuar dhe argumentuar, kurse
sipas Petress (2004), mendimi kritik është aftësi për të shqyrtuar me kujdes diçka,
pavarësisht nëse është problem, një grup i të dhënave apo një informacion. Mendimi kritik
paraqet proceset mendore, strategjitë dhe përfaqësimet që njerëzit i përdorin për të
zgjidhur problemet, për të mësuar koncepte të reja, për të vlerësuar dhe për të marrë
vendime. Çdo mendimtar kritik përdor me kujdes aftësitë kognitive dhe strategjitë për të
bërë gjykime të arsyetuara për cilësinë e asaj që ka parë, dëgjuar ose menduar (Splitter,
1991).

Treguesit specifikë për shkathtësinë e të menduarit kritik
1.1

Shqyrton njohuri dhe pikëpamje/ide të ndryshme në mënyrë aktive

1.2

Analizon të dhënat në mënyrë sistematike dhe logjike

1.3

Arsyeton gjykimet dhe merr vendime mbi bazën e argumentimit

1.4

Reflekton për mungesën e të kuptuarit ose të informatave të gabuara

1.5

Paraqet përfundimet në mënyrë të qartë dhe të plotë

2. SHKATHTËSIA E KOMUNIKIMIT
Komunikimi është shprehje e ideve dhe ndjenjave. Ai është proces aktiv i transferimit të
informacionit nga një vend, person ose grup, në tjetrin. Komunikimi përfshin aftësinë për
të shkëmbyer, kritikuar dhe paraqitur informacione, si dhe aftësinë për të përdorur mjetet
dhe teknologjitë në një mënyrë reflektuese dhe ndërvepruese. Komunikimi efektiv
përfshin të gjitha aspektet e gjuhës, vizualizimit, dëgjimit dhe lëvizjeve kinestetike.
Komunikuesit efektiv i shprehin idetë e tyre me gojë apo me shkrim në mënyrë efikase
dhe gjenerojnë e përpunojnë mesazhe në atë mënyrë që u mundëson atyre të realizojnë
qëllimet e caktuara. Ata e vënë theksin në aftësitë ndërpersonale, përgjegjësinë
personale, përgjegjësinë sociale dhe qytetare (Greenstein, 2012). Prandaj, shkathtësitë
e komunikimit janë kritike dhe parashikuese të suksesit në karrierë dhe mirëqenies
individuale (Spitzberg, 2011).
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Treguesit specifikë për shkathtësinë e komunikimit
2.1
Identifikon dhe përdor strategji për menaxhimin e konteksteve për
komunikim
2.2

Ndërvepron me të tjerët dhe merr iniciativë për të bërë pyetje për sqarime

2.3
Lexon me kuptim (çfarë kuptohet me një fjalë, tekst, koncept, grafikë ose
veprim) për të përpunuar dhe interpretuar qartë informacionet
2.4
Përdor teknologjitë, mjetet vizuele, gjuhën e folur dhe gjuhën e trupit për
komunikim efektiv
2.5
Dëgjon në mënyrë aktive dhe përgjigjet me mirësi, qetësi e maturi në
komentet e të tjerëve

3. SHKATHTËSIA E ZGJIDHJES SË PROBLEMEVE
Zgjidhja e problemeve është proces kompleks i përpunimit kognitiv e drejtuar në
shndërrimin e situatës së dhënë në një situatë të caktuar kur nuk ekziston një metodë e
qartë e zgjidhjes (Mayer dhe Wittrock, 2012). Ai është një proces i vazhdueshëm i
gjenerimit të hipotezave, testimit të parashikimeve dhe arritjes së zgjidhjeve të
kënaqshme. Procesi i zgjidhjes së problemeve përfshin aktivitete të shumta, si:
identifikimin e problemit, të kuptuarit e tij, analizimin e informacionit, faktorëve dhe
shkaqeve, planifikimin e zgjidhjes, zbatimin e planit të zgjidhjes dhe vlerësimin e
efektivitietit të zgjidhjes. Nderkaq, shkathtësia për zgjidhjen e problemeve e një individi
paraqet gatishmërinë për t'u përfshirë në situata problemore për të arritur potencialin e
një personi si qytetar konstruktiv dhe reflektues. (OECD, 2014). Kjo shkathtësi zhvillohet
në mënyrë të vazhdueshme duke e vendosur veten në situata të reja që kërkojnë zgjidhje

dhe që mund të transferohen në kontekste të ndryshme.

Treguesit specifikë për shkathtësinë e zgjidhjes së problemeve
3.1

Analizon informacionin, faktorët ose shkaqet e një problemi

3.2

Planifikon hapat e zgjidhjes dhe gjeneron ndërhyrje alternative

3.3

Implementon strategjitë e nevojshme dhe vlerëson efektivitetin e zgjidhjes

3.4

Shqyrton zgjidhje alternative dhe i diskuton me të tjerët

3.5
Transferon njohuritë dhe shkathtësitë e zgjidhjes së problemeve në kontekste të
ndryshme
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4. SHKATHTËSIA PËR KREATIVITET
Kreativiteti është aftësia për të parë gjërat ndryshe, dhe për të gjetur mënyra të reja për
zgjidhjen e problemeve. Ai mund të shihet si një proces dhe/ose një produkt, dhe
përgjithësisht mendohet si prodhim i zgjidhjeve të dobishme për problemet (Amabile,
1996). Kreativiteti konsiderohet si një aftësi për ‘të menduarit krijues' ose 'zgjidhje e
problemeve krijuese' që duhet të inkurajohet dhe zhvillohet në të gjitha fushat. Kjo
shkathtësi shpesh është e lidhur me ndërtimin e kapaciteteve, fuqizimin, zgjidhjen e
problemeve, vetë-shprehjen dhe zhvillimin (personal) të individëve. Vetëdijesimi,
pavarësia, iniciativa, personaliteti, përgjegjësia, zgjidhja e problemeve, mirëkuptimi dhe
të menduarit janë jo vetëm të nevojshme, por edhe të domosdoshme për punën kreative
(Heilmann & Korte, 2010).

Treguesit specifikë për shkathtësinë kreative
4.1
Eksploron informacion dhe i krahason ato nga burimet e ndryshme për të
krijuar ide të reja dhe efektive
4.2
Shfrytëzon imagjinatën dhe gjurmon ide për zgjidhje të problemeve dhe
zbatim të njohurive
4.3
Sfidon praktikat ekzistuese, është fleksibël, përshtatet me lehtësi dhe
funksionon mirë me pasiguritë
4.4

Gjeneron ide në mënyrë kreative që kanë vlerë për veten dhe të tjerët

4.5
Ka gatishmëri për të provuar gjëra të reja duke demonstruar disiplinë,
këmbëngulje dhe rezistencë.

5. SHKATHTËSIA E MBLEDHJES SË INFORMATAVE
(HULUMTUESE)
Për të qenë efektiv në mbledhjen dhe analizën e informatave, një person duhet të jetë në
gjendje të dijë kur informacioni është i nevojshëm, të jetë i aftë për të gjetur atë, për të
vlerësuar dhe përdorur në mënyrë efektive (Cembell, 2004). Shkathtësitë për mbledhjen
e informatave i referohen shkathtësisë për të identifikuar burimet e të dhënave, mbledhjen
dhe analizën e tyre me qëllim të zgjidhjes së problemeve të ndryshme. Këto shkathtësi e
bëjnë një individ të jetë i aftë që të përdorë teknologjinë si mjet për të hulumtuar dhe
menaxhuar informacionet në mënyrë efikase. Është e rëndësishme që individi të jetë i
aftë të vlerësojë cilësinë dhe rëndësinë e burimeve të informacionit dhe të jetë i

vetëdijshëm për besueshmërinë e tyre.
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Treguesit specifikë për shkathtësinë e mbledhjes së informatave
(hulumtuese)
5.1
Identifikon burimet e të dhënave në bazë të saktësisë, vlefshmërisë,
përshtatshmërisë, rëndësisë dhe kontekstit.
5.2
Përdor teknologjinë dhe mjete të tjera të informacionit për të mbledhur dhe
analizuar informacionet (të dhënat)
5.3
Zhvillon dhe përmirëson pyetjet hulumtuese (kërkimore) për të marrë rezultate më
të mira të hulumtimit
5.4
Tregon këmbëngulësi per të vazhduar në kërkimin e informacionit pavarësisht
sfidave
5.5

Respekton të drejtat e pronësisë intelektuale të krijuesve dhe prodhuesve

6. SHKATHTËSIA E INTELIGJENCËS EMOCIONALE
Inteligjenca emocionale përfshin aftësinë për të monitoruar emocionet e vetvetes dhe të
tjerëve, për të bërë dallimet ndërmjet tyre dhe për të shfrytëzuar informacionin me qëllim
të udhëheqjes së mendimit dhe veprimeve të një personi (Salovey & Mayer, 1990).
Inteligjenca emocionale është kapaciteti për të arsyetuar emocionet dhe për të forcuar të
menduarit. Ajo përfshin aftësitë për të perceptuar me saktësi emocionet, për të rifituar
dhe gjeneruar emocione, për të ndihmuar të menduarit, të kuptuarit e njohurive për
emocionet, dhe për të rregulluarit në mënyrë reflektuese të emocioneve që promovojnë
rritjen emocionale dhe intelektuale (Mayer, Salovey dhe Caruso, 2004). Inteligjenca
emocionale është aftësia për të motivuar veten dhe për të vazhduar përballjen me
zhgënjimet; për të kontrolluar impulsin dhe për të frenuar kënaqësinë; për të rregulluar
gjendjen shpirtërore të një personi; për të menduar, për të ndier dhe për të shpresuar
(Goleman, 1996).

Treguesit specifikë për shkathtësinë e inteligjencës emocionale
6.1
Identifikon dhe përdor emocionet për të udhëhequr mendimin dhe arsyetimin e vet
tek të tjerët
6.2
Mirëkupton emocionet, menaxhon dhe integron ato për të lehtësuar të menduarit
dhe të vepruarit
6.3
Kupton se si ndjenjat/emocionet mund të ndryshojnë dhe zhvillohen ndërsa
shpalosen ngjarjet/situatat
6.4

Motivon dhe frymëzon të tjerët përmes reagimeve të kontrolluara dhe udhëzimeve

6.5
Degjon dhe dërgon mesazhe te qarta bindëse dhe të akorduara mirë për të
inkurajuar marrëveshjet
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7. SHKATHTËSIA PËR NDËRGJEGJSHMËRI
Ndërgjegjësimi është shkalla deri në të cilën një individ është i orientuar drejt arritjeve, sa
është i kujdesshëm, punëtor, i organizuar, planifikues, këmbëngulës, i përgjegjshëm dhe
gjithëpërfshirës (Behling 1998). Ndërgjegjësimi është një spektër i konstruksioneve që
përshkruajnë dallimet individuale në tendencën për të qenë të vetë-kontrolluar, përgjegjës
ndaj të tjerëve, punëtorë, të rregullt dhe që i respektojnë rregullat (Roberts, Jackson,
Fayard, Edmonds, & Meints, 2009). Ndërgjegjësimi parashikon arritjen më të lartë në
shkollën e mesme dhe në studime, dhe është e pavarur nga aftësia kognitive (Noftle &
Robins, 2007). Kjo shkathtësi i mundëson nxënësve të kenë një shkallë të lartë të
autonomisë, pra mënyra se si punon ai ose ajo në mënyrë individuale.

Treguesit specifikë për shkathtësinë e ndërgjegjshmërisë
7.1

Respekton rregullat dhe ndjek me kujdes udhëzimet për të përfunduar detyrat

7.2

Planifikon dhe përfundon detyrat me përpikmëri

7.3

Mban përgjegjësi për punën dhe veprimet e veta

7.4

Është përgjegjës ndaj vetës dhe ndaj të tjerëve

7.5

Zbaton kritere relevante për të gjykuar suksesin e detyrës së përfunduar

8. SHKATHTËSIA E KËMBËNGULËSISË
Këmbëngulja në përgjithësi mund të përkufizohet si kërkim i një rruge të zgjedhur për
veprim, pavarësisht nga vështirësitë dhe ndikimet e mjedisit (Muehlfeld, Urbig, & Weitzel,
2017). Këmbëngulja është vazhdimësia e përpjekjes dhe realizimit në mënyrë të plotë
dhe të kujdesshme të një qëllimi të caktuar, ndërsa tejkaloni vështirësitë, pengesat ose
dekurajimin e paparashikuar gjatë rrugës, duke ndryshuar planin tuaj të ndërhyrjes.
Këmbëngulja mund të shihet edhe si një model vendimesh relativisht të qëndrueshme
dhe angazhim për punë të madhe drejt arritjes së një qëllimi. Zakonisht, nxënësit përdorin
interesat dhe identitetin e tyre për të zgjedhur aktivitete dhe rrugë në të cilat duhet të
angazhohen. Ata krijojnë dhe vlerësojnë përpjekjet e tyre në drejtim të qëllimeve aktuale
dhe të ardhshme, përdorin burime psikologjike, sociale dhe materiale për të rritur
potencialin e tyre për sukses dhe peshojnë pasojat e veprimeve të tyre për të përcaktuar
se si të veprojnë në të ardhmen (Middleton, Tallman, Hatfield, & Davis 2015).

Treguesit specifikë për shkathtësinë e këmbëngulsisë
8.1

Kërkon rrugë zgjidhje dhe orienton veprimet drejt arritjes së një qëllimi të caktuar

8.2

Është i/e vendosur drejt arritjes se qëllimit pavarësisht pengesave dhe vështirësive

8.3

Planifikon veprime për të mbizotëruar sfidat pa u dekurajuar
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8.4
Përdor modele dhe burime të ndryshme për të përmbushur me sukses qëllimet e
caktuara
8.5
Zbaton strategji vetëvlerësimi për të kontrolluar të menduarit dhe veprimet drejt
arritjes së suksesit

9. SHKATHTËSIA PËR PUNË EKIPORE
Puna ekipore mund të përkufizohet si punë e kryer nga një grup njerëzish të bashkuar
për të realizuar një detyrë të veçantë me efikasitet më të madh sesa kur detyra kryhet pa
bashkëpunim. Secili anëtar i ekipit bën një pjesë të detyrës dhe i nënshtrohet kërkesave
të situatës në mënyrë që të nxjerrë përfitime personale për veten e tij duke bashkëpunuar
me të tjerët (Shagory, 1976). Një anëtar i ekipit bashkëvepron me të tjerët, arrin
pajtueshmëri, është mbështetës, i dobishëm dhe bashkëpunues (Robles 2012). Puna
ekipore mund të vlerësohet në dy aspekte të ndryshme: sa mirë funksionojnë ekipet në
tërësi dhe sa mirë performojnë individët në një ekip. Edhe pse e para është sigurisht e
rëndësishme, për kontekstin shkollor është me interes të zhvillohen aftësitë individuale të
nxënësve (Lingard, 2010) gjersa ata bashkëpunojnë.

Treguesit specifikë për shkathtësinë për punë ekipore
9.1

Merr pjesë aktive dhe kontribuon në kryerjen e detyrave

9.2

Mbështet pikëpamjet dhe idetë e të tjerëve dhe jep komente konstruktive

9.3

Motivon ekipin dhe ofron ide për të arritur rezultate më të mira

9.4

Kontribuon në mënyrë efektive dhe vlerëson kontributin e tij/saj brenda ekipit

9.5

Zhvillon aftësi individuale gjersa punon me të tjerët

10.

SHKATHTËSIA E NDËRMARRËSISË

Shkathtësia e ndërmarrësisë mund të përkufizohet si aftësia për të krijuar diçka të re me
vlerë duke i përkushtuar kohën dhe përpjekjen e nevojshme, duke supozuar dhe
planifikuar rreziqet financiare, psikike dhe sociale dhe duke marrë shpërblime që
rezultojnë nga kënaqësia monetare, personale si dhe nga pavarësia (Hisrich & Peter,
2002 ). Shkathtësia e ndërmarrësisë është aftësia e një individi për të shfrytëzuar një ide
dhe për të krijuar një ndërmarrje (të vogël ose të madhe) jo vetëm për përfitime personale,
por edhe për përfitime sociale dhe zhvillimore (Olagunju, 2004). Përkufizimet formale e
karakterizojnë shkathtësinë e ndërmarrësisë si aftësi për të pasur vetëbesim, guxim,
këmbëngulje, pasion, empati, gatishmëri për të marrë këshilla të ekspertëve, dëshirë për
rezultat të menjëhershëm, vizion dhe aftësi për të pranuar mundësitë (Salgado-banda,
2005). Qëndrimet e ndërmarrësit karakterizohen me marrjen e iniciativave, duke qenë
proaktiv, i/e pavarur dhe inovativ në jetën personale dhe shoqërore, aq sa edhe në punë.
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Treguesit specifikë për shkathtësinë e ndërmarrësisë
10.1

Merr iniciativa për të krijuar një ndërmarrje

10.2

Planifikon shfrytëzimin e burimeve dhe menaxhon rreziqet

10.3

Këmbëngul me vetëbesim dhe guxim për të përfunduar detyrat

10.4

Promovon përfitimet dhe vlerat ekonomike të punës së tij/saj tek të tjerët

10.5

Është i gatshmëm për të pranuar mundësitë e reja
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Rubrika e notimit: Udhëzime për vlerësim me notë:
Ky mjet bazohet në udhëzimin administrativ për vlerësimin e nxënësve sipas Kornizës së
Kurrikulës e cila është përshtatur për të vlerësuar shkathtësitë e buta.
Nota 1 (pamjaftueshëm) përcakton performancën e pamjaftueshme në realizimin e
shkathtësisë së butë. Nxënësi nuk ka arritur nivelin e minimumit të duhur në arritjen e
treguesve të sjelljes dhe nuk e arrin nivelin më të ulët të shkathtësisë (deri në 0-19%).
Nota
2
(mjaftueshëm)
përcakton
performancën
e
mjaftueshme
në
shfaqjen/demonstrimin e shkathtësisë së butë. Nxënësi ka arritur minimumin e
pranueshëm të treguesve të sjelljes dhe me anë të përkrahjes arrin deri te kriteri më i ulët
i shkathtësisë (20-39%).
Nota 3 (mirë) përcakton performancën e mirë në realizimin e shkathtësisë së butë.
Nxënësi ka arritur një nivel mesatar të pranueshëm të treguesve të sjelljes dhe dëshmon
se ka arritur shumicën e treguesve të shkathtësisë (40-59%).
Nota 4 (shumë mirë) përcakton performancë shumë të mirë në shfaqjen/demonstrimin e
shkathtësisë së butë. Nxënësi ka arritur një nivel të kënaqshëm të treguesve të sjelljes
dhe i mungojnë vetëm disa nga përshkruesit e shkathtësisë (60-79%).
Nota 5 (shkëlqyeshëm) përcakton performancën e shkëlqyer në shfaqjen/ demonstrimin
e shkathtësisë së butë. Nxënësi arriti nivel të plotë të treguesve të sjelljes dhe dëshmon
që ka shkathtësi (80-100%).
Përcaktimi i pesë treguesve për secilën shkathtësi, e bën më të lehtë identifikimin e nivelit
të notave. Rubrika më poshtë mund të përdoret për këtë qëllim. Shembulli i dhënë është
për të Menduarit Kritik, por i njëjti format mund të përshtatet për secilën shkathtësi.
Shembull i rubrikës së notimit:
Shkathësitë e të Menduarit Kritik
Niveli i notave ...?
1
2
3
4
5
Shfaq
asnjë Shfaq 2 nga Shfaq 3 nga Shfaq 4 nga Shfaq të gjitha
nga sjelljet e sjelljet
e sjelljet
e sjelljet
e sjelljet
e
mështme
mëposhtme
mëposhtme
mëposhtme
mëposhtme
Shqyrton njohuri dhe pikëpamje/ide të ndryshme në mënyrë aktive
Analizon të dhënat në mënyrë sistematike dhe logjike
Arsyeton gjykimet dhe merr vendime mbi bazën e argumentimit
Reflekton për mungesën e të kuptuarit ose të informatave të gabuara
Paraqet përfundimet në mënyrë të qartë dhe të plotë
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Dëshmi për notim
Për shkak se shumica e shkathtësive të identifikuara janë shkathtësi të nivelit më të lartë,
shumica e provave për notimin e një nxënësi do të merren nga shënimet e
mësimdhënësve të paraqitura në Seksionin 2 (2.1, 2.2, 2.3). Këto shënime do të bazohen
në shënimet nga vëzhgimi në klasë; vlerësimi i detyrave me shkrim; vlerësimet e
produkteve si audio, video, krijime.
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Shtojcat

SHTOJCA 9. FLETË PUNE - PLANIFIKIMI I MËSIMIT TË BAZUAR NË PROJEKTE

FORMA E PLANIFIKIMIT TË PROJEKTIT MËSIMOR
Emri i projektit:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Lënda (ët) / Fusha 2 bartëse dhe RM 3 e adresuara:
Lënda/Fusha bartëse 1:
_____________________________________
RM1:_____________________________________
___
__________________________________________
___
RM1:_____________________________________
___
__________________________________________
___

Kohëzgjatja e
projektit e shprehur
me fond të orëve 1:
___________

Mësimdhënësit:
1. _________________________
2. _________________________
3. _________________________
4. _________________________

Fondi minimal i orëve llogaritet duke mbledhur fondin e orëve të dedikuara për të realizuar RM-të (Rezultatet e mësimit / Rezultatet e të Nxënit) të adresuara
me këtë projekt mësimor. Këtu duhet mbledhur të gjitha orët për ligjerim të temës, ushtrime në klasë, detyra shtëpie dhe poashtu orët për vlerësim të
nxënësve (vlerësim të vazhdueshëm / vlerësimin për të nxënë, dhe për vlerësimin përmbledhës/vlerësimin sumativ). Ky fond i orëve kalkulohet i shtrirë nëpër
javë mësimore (psh. Nëse janë tri lënëd të përfshira në projekt: gjuha shqipe me 4 orë/javë, matematika me 4 orë në javë dhe artet me 2 orë në javë, dhe nëse
temat për tu shtjelluar plotësisht kërkojnë të shtrihen nëpër dy apo tri javë mësimore, kohëzgjatja e këtij projekti kalkulohet kësht: Gjuhë shqipe 4 orë x 3 javë
+ matematika 4 orë x 3 javë + artet 2 orë x 3 javë = 12+12+6=30 orë. Ky projekt mësimor realizohet për 30 orë mësimore dhe shtrihet gjatë periudhës tri javore.
2
Lënda(ët)/Fusha e caktuar mësimore mund të jetë bartëse apo të ketë rol koordinues në projekt, ndërsa lëndët/fushat tjera të jenë të ftuara të
bashkëveprojnë sipas përshtatjes së RM-ve në temën e projektit të caktuar.
3
RM (Rezultatet mësimore /Rezultatet e të Nxënit): shkruani me tekst të shkurtuar (nga Kurrikula Bërthamë) të priturat mësimore nga rezultati i adresuar. Te
rastet kur në një projekt mësimor bashkohen klasë të niveleve të ndryshme (p.sh. 10 dhe 11, apo 12), duhet specifikisht të theksohet se cili RM është e cilës
klasë, dhe si ndërlidhen ato.
1
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Klasa(t) 4 e

Lënda/Fusha bartëse 2:
_____________________________________
RM2:
__________________________________________
___
__________________________________________
___
RM2:_____________________________________
___
__________________________________________
___

përfshirë(a):
_______ / ____
_______ / ____
_______ / ____

Lënda
3:
_____________________________________
RM3:
__________________________________________
___
__________________________________________
___
RM3:_____________________________________
___
__________________________________________
___

(zgjero hapësirën sipas nevojës)

Në projekt mësimor i cili ka për qëllim realizimin e planprogramit shkollor, nënkuptohet se duhet të përfshihen të gjithë nxënësit e klasës, sikurse në orët e
rregullta mësimore.

4
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Lëndët / Fushat tjera mësimore që do të përfshihen dhe rezultatet mësimore specifike (RM) të adresuara me këtë projekt 5:
Lënda 4: ____________________________
RM 4:
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__
Lënda 5: ____________________________
RM 5:
____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__
Arsyetim/sqarim i përmbledhur i integrimit të lëndëve dhe kombinimit të rezultateve mësimore për këtë projekt 6:

Kontributi në zhvillimin e kompetencave kryesore të KK dhe në shkathtësitë e buta të adresuara përmes këtij projekti 7
Kompetencat kryesore të KK

Shkathtësitë e buta

1. Kompetenca e komunikimit

Të menduarit kritik

Ndërgjeshmëria

Nëse nuk përfshihen lëndë të tjera, kjo rubrikë mund të fshihet që të mos zë vend të panevojshëm
Ky arsyetim/sqarim bazohet në analizën e RM-ve të bërë paraprakisht, në takimin me ekipin e mësimdhënësve të këtij projektit mësimor
7
Nëse e plotësoni në mënyrë elektronike, përzgjedhni duke klikuar në kutinë përskaj kompetencave të adresuara me këtë projekt (pastaj tek dritarja që ju
hapet, tek Default Value përzgjedh Checked, pastaj OK), ose thjesht përzgjedh me dorë kompetencën e adresuar.
5
6
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2. Kompetenca e të menduarit
3. Kompetenca e të mësuarit

Komunikimi

Këmbëngulësia

Zgjidhja e problemeve

Puna ekipore

Kreativiteti

Shkathtësitë
hulumtuese

Shkathtësitë
ndërmarrëse

Inteligjenca
emocionale

4. Kompetenca për jetë, për punë dhe për
mjedis

5. Kompetenca personale
6. Kompetenca qytetare

Përshkrimi i përgjithshëm i projektit në pika të përmbledhura 8 (çështjet kryesore të adresuara, veprimet që duhet
ndërmarrë dhe përfitimet për nxënësit):
Përshkrimi
përmbledhës i
projektit

Ndarjet e detyrave të mësimdhënësve të përfshirë në ekip 9:
(përfshini këtu
edhe:
Lënda 1:
Ndarjet e
detyrave të
mësimdhënësve
dhe strategjinë
Përshkrim i përmbledhur në formë të abstraktit, 100 – 150 fjalë
Këtu duhet të shpjegohet se çka do të bëjë secila nga lëndët veç e veç për të kontribuuar në tërësinë e projektit mësimor. Sigurisht se të gjitha këto duhet të
ndërlidhen me RM e përzgjedhura për tu realizuar me këtë projekt, dhe duhet kontribuar në produktin e pritur të këtij projekti..

8
9
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e punës me
nxënës)

Lënda 2:

Lënda 3:

Strategjia e ndarjes së nxënësve nëpër grupe dhe rregullat e punës së grupit 10:

Shfrytëzimi i
hapësirës
krijuese /
makerspace,
kabineteve apo
laboratoreve të
shkollës

Pajisjet e teknologjisë arsimore që janë në dispozicion në shkollë e që do të përdoren në këtë projekt 11:
1.
2.

Këtu përshkuhen parimet e ndrarjes grupeve dhe numri i nxënësve në klasën/klasët e përfshira në projet. Grupet e nxënësve duhet të jenë heterogjene,
duke kombinuar nxënës të dy gjinive, nxënës me aftësi të ndryshme mësimore, poashtu nxënës me gjendje sociale të ndryshme. Secili nxënës, në cilindo grup
që të jetë i përcaktuar, duhet të përfitojë nga të gjitha hulumtimet dhe të gjeturat e grupeve tjera.
11
Specifikoni paisjet dhe hapësirat shkollore që do ti përdorni në këtë projekt. Poashtu, këtu specifikoni nëse në projekt parashifet ndonjë hulumtim apo vizitë,
jasht objektit shkollor
10
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Pyetja
shtytëse 12:

Skenari detaj i
punës me
nxënës

Hapat e projektit 13
Java I:
....................................................................................................................................................................................................
.....
....................................................................................................................................................................................................
................
....................................................................................................................................................................................................
................
Java II:
....................................................................................................................................................................................................
....
....................................................................................................................................................................................................
.................. ..................................................
Java III:
....................................................................................................................................................................................................
.. ............................................
Java IV:
....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................

Cila është pyetja shtytëse që ndërlidhet me thelbin e asaj që nxënësit do të mësojnë gjatë projektit? Pyetja duhet të jetë e qartë, e hapur, sfiduese dhe
provokative.
12

13

Përshkruhen hapat e punës, që do të bëhen nga secila lëndë e përfshirë në projekt. Hapat shtrihen nëpër javët mësimore aq sazgjat projekti.
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Planifikimi i punës grupore, ndarja e nxënësve nëpër grupe dhe përshkrimi i detyrave grupor 14
Grupi 1 (mund ti vehet emri) ka për detyrë
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................. ...........................................................................................................................................................................
dhe përfshinë nxënësit
1. Artan B.
2. Fitore K.
3. Driton R.
4. Era P.
5. Lamir K.
6. Irena L.
Grupi 2 (mund ti vehet emri) ka për detyrë
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................. ...........................................................................................................................................................................
dhe përfshinë nxënësit
1. Ilir B.
2. Bujar K.
3. Dorina R.
4. Mira P.
5. Nita K.
6. Gëzim L.
Grupi 3 (mund ti vehet emri) ka për detyrë
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................. ...........................................................................................................................................................................
dhe përfshinë nxënësit
1. Artan B.
2. Fitore K.
3. Driton R.
4. Era P.
5. Lamir K.
6. Irena L.
Te secili grup shkruhen emrat e nxënësve të përfshirë në grup, dhe detyrat specifike të secilit grup. Në këtë planifikim marrin pjesë edhe nxënësit edhe
mësimdhënësit e secilës lëndë. Nxënësit duhet të përfitojnë nga secila lëndë e përfshirë. Evitohet ndarja e grupeve sipas lëndëve.
14
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Grupi 4 (mund ti vehet emri) ka për detyrë
................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................. ...........................................................................................................................................................................
dhe përfshinë nxënësit
1. Artan B.
2. Fitore K.
3. Driton R.
4. Era P.
5. Lamir K.
6. Irena L.
Etj.
Ndarja e punës individuale të nxënësve dhe përshkrimi i mënyrës vlerësimit të punës tyre 15

Plani për shkëmbimin e informatave në mes të grupeve 16

Përshkruhet specifikisht përgjegjësia e individit në grup, duke ndërlidhur vlerësimin e tyre me rezltatet mësimore nga kurrikula. Nga kjo pjesë planifikohet
edhe vlerësimi i nxënësit (vlerësimi i vazhdueshëm/ formativ dhe vlerësimi përmbledhës/sumativ për periudhën mësimore të caktuar.
16
Edhepse nxënësit do të punojnë në grupe, ju duhet të siguroni se të gjithë ata do të përfiotjnë nga mësimet e secilës lëndë. Prandaj, këtu duhet të shkruani si
e siguroni shkëmbimin e informatave të grupeve në mes veti dhe poashtu që të gjithë nxënësit përfitojnë nga hulumtimet dhe të gjeturat e njëri tjetrit, dhe nga
secila lëndë mësimore e përfshirë (prezantime, diskutime me tërë klasën, etj.)
15
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Produktet:

Individuale:

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u
vlerësuar:

Grupore:

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u
vlerësuar:

Publikimi i produkteve 17
(sqaroni se si produktet do të
bëhen publike)
Njerëzit në terren, hapësirat/vendet:
Materialet dhe
burimet tjera të
nevojshme
Metodat
reflektuese /
vlerësimi 18

Materialet e nevojshme për realizim të projektit:
Burimet në komunitet:
Të mbajturit e shënimeve në ditar
Diskutim reflektues (feedback) me gjithë
klasën

Fokus Grupe

Anketim / kuiz, etj.

Vlerësimi me instrumentet e shkathtësive të buta

Tank diskutime:

Nxënësit së bashku me shkollën mund të zgjedhin se a do të bëjnë punën e tyre publike: prezantime në klasë, ekspozita, publikime në web faqe, etj.
Duke iu referuar UA 08-2016, pika 3.4 dhe 3.5 për vlerësim, punën me këtë projekt mësimor duhet ta shfrytëzoni edhe për vlerësim të vazdueshëm
(vlerësimi për të nxënë/formativ dhe vlerësim përmbledhës/sumativ, për periudhën e caktuar mësimore (I, II, apo III).
17
18
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Shënime të tjera lidhur me strategjitë e vlerësimit (Si do të përdorni strategjitë e vlerësimit për të nxënë? 19

Si nxënësit do të reflektojnë gjatë projektit?

Si do të lidhet kjo me procesin e vlerësimit në përgjithësi?)

19

Ju lutem referojuni strategjive të vlerësimit nga materiali i punës së kursit “Vlerësimi për të nxënë”
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SHTOJCA 9. FLETË PUNE - PLANIFIKIMI I MBP

FORMA E PLANIFIKIMIT TË PROJEKTIT MËSIMOR
Emri i projektit: Kolonia Artistike
Gjimnazi i shkencave të natyrës “Kuvendi i Arbërit” - Ferizaj

Kohëzgjatja e
projektit e shprehur
me fond të orëve 20:

Lënda (ët) / Fusha 21 bartëse dhe RM 22 e adresuara:
Lënda/Fusha bartëse 1: Art Figurativ /Artet
Mësimdhënësit:
RM1: Dallon dhe përdor teknika të ndryshme të pikturës për të
5. Jetullah Sylejmani
realizuar punime artistike;
RM1: Dallon rregullat e kompozimit dhe i përdor ato për të
– Art figurativ
kompozuar vepra artistike.
6. Dhurata Sahiti
Lënda/Fusha bartëse 2: TIK/ Jeta dhe Puna
Gjuhë angleze
RM2: Interpreton dizajnimet e ndërtuara duke dhënë sqarime për
secilin sllajd të dizajnuar për prezantim.
RM2: Tregon mënyrën e editimit të të dhënave në sllajde duke pasur
parasysh stilin e përdorur, madhësinë e tij dhe vendosjen e tekstit në
pozitën e caktuar.

Prej 22 Nëntor – 22 dhjetor
Art fig.4 javë x 1 orë = 4 orë
Gjuhë angleze 3 javë x2=6
TIK 3 javë x2=6
Gjuhë shqipe 3javë x3=9
Gjithsej 25 orë

Klasa(t) 23 e
përfshirë(a):
X/3

7. Albulena Ajvazi
TIK
8. Hysnije Mustafa
Gjuhë shqip

Fondi minimal i orëve llogaritet duke mbledhur orët e dedikuara për të realizuar të gjitha RM-të e adresuara me këtë projekt.
Lënda(ët)/Fusha e caktuar mësimore mund të jetë bartëse apo të ketë rol koordinues në projekt, ndërsa lëndët/fushat tjera të jenë të ftuara të
bashkëveprojnë sipas përshtatjes së RM-ve në temën e projektit të caktuar.
22
RM: shkruani me tekst të shkurtuar të priturat mësimore nga rezultati i adresuar. Po ashtu, të mendohet se si do të vlerësohet ai rezultat tek nxënësit. Te
rastet kur në projekt bashkohen klasë të niveleve të ndryshme (p.sh. 10 dhe 11, apo 12), duhet specifikisht të theksohet se cili RM është e cilës klasë.
23
Në rrethana të zakonshme, në projekt të përfshihen nxënësit e tërë klasës (sigurisht se ata ndahen në grupe sipas planifikimit të projektit).
20
21
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Lëndët / Fushat tjera mësimore që do të përfshihen dhe rezultatet mësimore specifike (RM) të adresuara me këtë projekt:
Lënda 3 Gjuhë angleze / Gjuhët dhe komunikimi

RM3: Develops further his/her creativity by producing oral and written texts of reasonable length on topics of community
and social interest and presents them to peers and teacher, and wider school community
RM3: Produces media messages for different purposes and different types of intended audiences
RM3: writes texts of a variety of lengths regarding the topics covered/studied
Lënda 4 Gjuhë shqipe / Gjuhët dhe komunikimi
RM 4: Përdor drejtshkrimin dhe pikësimin për efekte letrare.

RM4: Jep mendim për ide, tekste, autorë e subjekte të ndryshmeve.
RM4: Shkruan tekste të caktuara për qëllim dhe publik të caktuar.

Arsyetim/sqarim i përmbledhur i integrimit të lëndëve dhe kombinimit të rezultateve mësimore për këtë projekt 24:

Në këtë projekt nxënësit do të realizojnë punime artistike në një aktivitet që zgjatë disa orë, ku përveç kyçjes direkte të
lëndës së artit do të integrohen edhe lëndët tjera siç është TIK, ku punimet e realizuara do të publikohen në një katalog
artistik. Në realizimin e katalogut nxënësit duhet të dizajnojnë faqet duke përdorur programe të ndryshme kompjuterike
për dizajn dhe poashtu prezentimet do të bëhen në poëer point duke u ekspozuar në televizorin e lajmërimeve në hollin
e shkollës. Gjithashtu në katalog do të shkruhet një hyrje dhe analizë e punimeve, ku vie në shprehje shkrimi sipas
standardeve të të shkruarit në gjuhë shqipe dhe gjuhë angleze.

24

Ky arsyetim/sqarim bazohet në analizën e bërë RM-ve në takimin me ekipin e mësimdhënësve të këtij projektit mësimor
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Kontributi në zhvillimin e kompetencave kryesore të KK dhe në shkathtësitë e buta të adresuara përmes këtij projekti 25
Kompetencat kryesore të KK

Shkathtësitë e buta

7. Kompetenca e komunikimit

Të menduarit
kritik

Ndërgjeshmëria

8. Kompetenca e të menduarit

Komunikimi

Këmbëngulësia

9. Kompetenca e të mësuarit

Zgjidhja e
problemeve

Puna ekipore

10. Kompetenca për jetë, për punë dhe për
mjedis

11. Kompetenca personale
12. Kompetenca qytetare

Kreativiteti

Shkathtësitë
hulumtuese

Shkathtësitë
ndërmarrëse

Inteligjenca
emocionale

Përshkrimi i projektit (çështjet kryesore, qëllimi, veprimet që duhet ndërmarrë dhe përfitimet):
Përshkrimi
përmbledhës i
projektit

Kolonia artistike është një aktivitet në të cilin nxënësit branda një apo më shumë ditëve realizojnë punime të
ndryshme artistike. Në realizimin e veprave artistike angazhohen nxënësit që kanë shkathtësi dhe talent në art,
kurse nxënësit tjerë angazhohen në realzimin e detyrave tjera si, dizajnimi i njoftimit, posterit, katalogut,
ekspozimin dhe publikimin e katalogut në internet dhe media. Një pjesë e nxënësve angazhohet në aranzhimin
dhe përgatitjen e ekspozitës së punimeve të realizuara gjatë kolonisë.
Qëllimi është që të përkrahen, motivohen dhe promovohen artistët e rinjë në krijimtarinë e tyre artistike.
Në këtë formë nxënësit do të kenë një mundësi për të shprehur talentin e tyre, të bashkëpunojnë në grup dhe të
shkëmbejnë përvojat artistike në mes vete, të njihen dhe shoqërohen në mes vete, dhe të ofrojnë për publikun
dhe artëdashësit vepra cilësore artistike.
Mësimdhënësit do të angazhohen që të bashkëpunojnë dhe të punojnë së bashku si grup në projekt duke
dhënë ndihmën dhe përkrahjen për fushat e tyre profesionale, sipas përgjegjësive të ndara:

Përzgjedh duke klikuar në kutinë përskaj kompetencave të adresuara me këtë projekt (pastaj tek dritarja që ju hapet, tek Default Value përzgjedh Checked,
pastaj OK)
25
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(përfshini këtu
edhe:
Ndarjet e
detyrave të
mësimdhënësve
dhe strategjinë e
punës me
nxënës)

Ndarjet e detyrave të mësimdhënësve:
Mësimdhënësi i lëndës së artit do të ketë si detyrë:
• Të bashkëpunoj në vazhdimësi me mësimdhënës dhe nxënës;
• Të identifikojë nxënësit e talentuar të cilët kanë shkathtësi në realizimin e veprave artistike.
• Të siguroj materialin dhe mjetet e nevojshme për pikturim.
• Të siguroj lokacionin dhe hapësirën me kushte të përshtatshme për pikturim.
• Të siguroj hapësirën e përshtatshme për ekspozimin e punimeve.
• Të monitoroj punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxënësit sipas nevojës.
Mësidhënësi i lëndës së TIK do të ketë si detyrë:
• Të bashkëpunoj në vazhdimësi me mësimdhënës dhe nxënës;
• Të identifikoj nxënësit që kanë shkathtësi në përdorimin e programeve kompjuterike për dizajn;
• Të siguroj paisjet e nevojshme për dizajnimin e posterit dhe katalogut të ekspozitës si Llaptop dhe
programet adekuate;
• Të siguroj hapësirën me kushte të përshtatshme për punë;
• Të monitoroj punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxënësit sipas nevojës.
Mësidhënësi i lëndës së Gjuhë shqipe do të ketë si detyrë:
• Të bashkëpunoj në vazhdimësi me mësimdhënës dhe nxënës;
• Të identifikoj nxënësit që kanë shkathtësi në të shkruar sakt dhe pa gabime;
• Të siguroj që nxënësit janë të paisur me mjetet e nevojshme për shkrimin e kalalogut.
• Të monitoroj punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxënësit sipas nevojës.
Mësidhënësi i lëndës së Gjuhë angleze do të ketë si detyrë:
• Të bashkëpunoj në vazhdimësi me mësimdhënës dhe nxënës;
• Të identifikoj nxënësit që kanë shkathtësi në të shkruar sakt dhe pa gabime në gjuhë angleze;
• Të siguroj që nxënësit janë të paisur me mjetet e nevojshme për shkrimin e kalalogut.
• Të monitoroj punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxënësit sipas nevojës.
Strategjia e ndarjes së nxënësve nëpër grupe:
Mësimdhënësit do të ndajnë nxënësit nëpër grupe gjatë orëve të mësimit duke u bazuar në kërkesat e
nxënësve, nevojat e projektit dhe në shkathtësitë specifikë të nxënësve si:
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I.
II.
III.
IV.

Shfrytëzimi i
hapësirës
krijuese /
makerspace të
shkollës
Pyetja
shtytëse 26:

Grupi i parë janë nxënësit që do të realizojnë punimet artistike;
Grupi i dytë janë nxënësit që kanë shkathtësi në dizajnimin e katalogut të kolonisë artistike;
Grupi i tretë janë nxënësit që zotërojnë gjuhën shqipe në të shkruar pa gabime dhe kanë shkathtësi në
të shprehur dhe analizë të punimeve artistike;
Grupi i katërt janë nxënësit që kanë shkathtësi në përkthimin e materialit të katalogut nga gjuha shqipe
në gjuhë angleze.

Pajisjet specifike nga makerspace që do të përdoren në këtë projekt:
Nuk nevojiten për këtë projekt

Si mund ta bëjmë shkollën tonë më atraktive dhe më artistike?

Cila është pyetja shtytëse që ndërlidhet me thelbin e asaj që nxënësit do të mësojnë gjatë projektit? Pyetja duhet të jetë e qartë, e hapur, sfiduese
dhe provokative.
26
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Skenari detaj i punës me nxënës
HAPAT E PROJEKTIT

Formimi i grupeve
Mësimdhënësit e përfshirë në projekt identifikojnë nxënësit të cilët do të përfshihen në projekt dhe i ndajnë në grupe
sipas shkathtësive që kanë, ku janë:
GRUPI I ARTISTËVE
•
•
•

Melika Jahiri
Eulina Bakija
Stina Goga
Mirlinda Kamberi
Jetmira Berisha
Eulon Lalinovci
Omar Ajeti

Skenari detaj i
punës me
•
nxënës 27
•
•
(Hapat e
•
projektit, ndarja e
grupeve, ndarja
GRUPI I DIZAJNERËVE
e detyrave
• Vlerton Bytyçi
grupore dhe
• Aid Berisha
individuale,
• Blendi Çerkini
shkëmbimi
• Blerona Osmani
informatave, etj)
• Edion Hashani
• Edon Gashi
• Jon Elezi
• Leonita Aliu

GRUPI I GJUHËS SHQIPE
• Rinor Qykovci
• Erda Leka
• Erjon Ademi
• Erjona Ademi
Gjatë punës sipas skenarëve të ndryshëm me klasë të ndarë në grupe për shkak të pandemisë, projekti mësimor planifikohet ashtu që puna e nxënësve në
kuadër të projektit të ndahet në mes të atyre grupeve, duke pasur parasysh edhe ndarjen individuale të punës dhe që nxënësit duhet të shkëmbejnë dhe
diskutojnë rregullisht të gjeturat e punës së tyre në mes vete. Por, nëse numri i nxënësve në klasë është shumë i vogël, mësimdhënësit mund të bashkojnë më
shumë paralele në një projekt, gjithmonë duke pasur parasysh ndarjen e punës individuale dhe grupore.

27
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•
•
•
•

Eroll Nuredini
Erona Aliu
Euron Limani
Linor Mehmeti

GRUPI I GJUHËS ANGLEZE
• Molos Emini
• Rinesa Hyseni
• Sara Rysha
• Arbi Murseli
• Bleand Sadriu
• Elda Kçiku
• Elmi Tahiri
• Liza Hajrullahu
Ndarja e detyrave grupore dhe individuale
Mësimdhënësit së bashku me grupet e nxënësve përcaktojnë detyrat dhe përgjegjësitë e secilit grup duke specifikuar
edhe përgjegjësitë e idividëve brenda grupit.
Grupi i artistëve janë nxënësit që do të realizojnë punimet artistike;
Grupi i dizajnerëve janë nxënësit që kanë shkathtësi në dizajnimin e katalogut të kolonisë artistike;
Grupi i gjuhës shqipe janë nxënësit që zotërojnë gjuhën shqipe në të shkruar pa gabime dhe kanë shkathtësi në të
shprehur dhe analizë të punimeve artistike;
Grupi i gjuhës angleze janë nxënësit që kanë shkathtësi në përkthimin e materialit të katalogut nga gjuha shqipe në
gjuhë angleze.
Shkëmbimi informatave
Secili grup i dërgon materialit grupit tjetër për të vazhduar për të përpunuar materialin si psh. Grupi i artistëve pas
realizimit të punimeve artistike fotografon punimet dhe ia dërgon, grupeve tjera. Grupi i dizajnerëve vendos për dizajnin
e kopertinës dhe katalogut ku pikturat i vendos në katalog me të dhënat e artistëve si emri, mbiemri, titulli i punimit,
teknika, viti etj. Grupi i gjuhës shqipe analizon punimet në aspektin artistik dhe estetik duke shkruar një shkrim për
ekspoziten dhe punimet individuale, pastaj këto materiale ja dërgon grupit të dizajnit dhe grupit të gjuhës angleze për
përpunim të mëtutjeshëm. Grupi i gjuhës angleze, përkthen të gjitha materialet shkrimore nga gjuha shqipe në gjuhë
angleze dhe ia dërgon grupit të dizajnit. Grupi i dizajnit përmbledh në katalog materialet e të gjitha grupeve, ku pas
dizajnimit të katalogut, kujdeset edhe për publikimin e katalogut në internet për publikun e gjerë.
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Produktet:

Individuale:
• Realizimi i veprave artistike;
• Analizimi dhe përpunimi i materialit;
• Dizajnimi i katalogut;
• Publikimi i katalogut;

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u
vlerësuar:
I. Kompetenca e komunikimit dhe të të shprehurit
II. Kompetenca e të menduarit
III. Kompetenca e të nxënit

Ekipore:
• Realizimi i Eksozitës kolektive
• Realizimi i posterit dhe katalogut

Publikimi i produkteve
(sqaroni se si produktet do të
bëhen publike)
28

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u
vlerësuar:

IV. Kompetenca për jetë, për punë dhe për mjedis
VI. Kompetenca qytetare

Rezultatet përfundimtare të punës së nxënësve apo produktet e arritura nga PBP, një grup
i nxënësve prezantues do t’i prezantoj para një audience (mësimdhënësve, nxënësve,
artistëve, skulptorëve dhe qytetarëve tjerë).
Produketet apo rezultatet e arritura do të bëhen publike përmes formave të ndryshme të
prezantimeve apo publikimit si: Prezantimi me sllajde në shkollë, galeri, publikimi në net,
rrjete sociale, revistë, TV, Debate etj.

Njerëzit në terren, hapësirat/vendet: Nxënësit, qytetarët, Hapësirat publike, institucionet publike e artistike
Materialet dhe
burimet tjera të
nevojshme

Pajisjet: PC, Projektor, Prineter, Internet
Materialet: Pëlhura, ngjyra, brusha, paleta, kavalet, lapsa etj
Burimet në komunitet: Artistë, Mësimdhënës

Metodat
reflektuese /
vlerësimi 29
(Si

Të mbajturit e shënimeve në ditar

Fokus Grupe

Nxënësit mund të zgjedhin se a do të bëjnë prezantime në klasë, ekspozita, publikime në ëeb faqe, etj.
Duke iu referuar UA 08-2016, pika 3.4 dhe 3.5 për vlerësim, punën me këtë projekt mësimor duhet ta shfrytëzoni edhe për vlerësim për të nxënë (formativ)
dhe vlerësim përmbledhës (sumativ) të periudhës së caktuar mësimore (I, II, apo III).
28
29
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mësimdhënësit
do të përdorin
Diskutim reflektues (feedback) me
strategjitë e
gjithë klasën
vlerësimit për të
30
nxënë? ;
Si nxënësit do të
reflektojnë gjatë
projektit?
Si do të lidhet kjo Anketim / kuiz, etj.
me procesin e
vlerësimit në
përgjithësi?)
Shënime të tjera lidhur me strategjitë e vlerësimit:

Tank diskutime:

Vlerësimi me instrumentet e shkathtësive të
buta

KRITERET E VLERËSIMIT
Hulumtimi dhe
grumbullimi i materialit:

Nxënësit kanë hulumtuar dhe siguruar material të mjaftueshëm
për trajtimin e temës - Shfrytëzimi i burimeve

Përzgjedhja e materialit:

Nxënësit kanë përfshirë në projekt çështjet më të rëndësishme
dhe esenciale të temës

Organizimi strukturor i
temës:

Prezantimi:

Përdorimi i materialit
grafik dhe ilustrues:

30

Nxënësi ka bërë një organizim kronologjik dhe logjik të
çështjeve të temës

Nxënësit gjatë prezantimit dëshmojnë që e kanë kuptuar temën
të cilën prezanton, ku bën një shtjellim logjik duke përdorur
gjuhën dhe fjalorin e tij dhe nuk e lexon temën

Nxënësit përdorin ilustrime, grafikone, imazhe dhe foto të
mjaftueshme të veprave të artit.

Ju lutem referojuni strategjive të vlerësimit nga materiali i punës së kursit “Vlerësimi për të nxënë”
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PO

JO

Çfarë ishte niveli i zhvillimit të
shkathtësive

Nivel I
dobët

Nivel I
mjaftueshëm

Nivel
mesatar

Në nivel shumë të
mirë

Në nivel të
lartë

Të shkruarit
Të shprehurit me gojë
Mendimi kreativ
Zgjidhja e problemeve
Të menduarit kritik

Gjatë të gjitha fazave të projektit nxënësit bëjnë reflektime të vazhdueshme të veprimeve të tyre si vetëvlerësim në mënyrë
që të analizohen të arriturat dhe sfidat që duhet tejkaluar. Si rezultat i kësaj nxënësit hulumtojnë, gjejnë dhe propozojnë
alternativa të ndryshme për të tejkaluar sfidat duke i përfshirë ato në procesin e realizimit të mëtutjeshmë të projektit. Si
mund të bëjmë ndryshet dhe modifikimet e nevojshme në projekt?
Reflektimi është një metodë e organizimit, monitorimit dhe vlerësimit e cila ofron mundësinë e transformimit jo vetëm të
përvojës individuale, por edhe modeleve dhe marrëdhënieve brenda grupeve, organizatave dhe sistemeve.
Pyetjet

Pajtohem
plotësisht

Unë jam pjesë e rëndësishme kontribuese
në grup
Unë i di dhe i kuptoj detyrat e dhëna nga
mësimdhënësi
Unë i kam kryer të gjitha detyrat e kërkuara
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Pajtohem

Pajtohem Pajtohem Nuk
pjesërisht pak
pajtohem
fare

Unë mund ta prezentoj me gojë punën time
dhe të grupit tim
Unë i trajtoj anëtarët tjerë të grupit me
respekt dhe u ndihmoj atyre kur kanë
nevojë
Niveli i prezantimit

Po

Hyrje e duhur
Të shprehurit e qartë
Përmbajtje të duhur
Strukturë e organizuar
Kooordinim i duhur prezentim dhe ndihmë
vizuele
Lidhje e duhur prezentues/audiencë
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E pranueshme

Jo

SHTOJCA 9. FLETË PUNE - PLANIFIKIMI I MBP

FORMA E PLANIFIKIMIT TË PROJEKTIT MËSIMOR
Emri i projektit: Përdorimi i shërbimeve të internetit
GPhI talks - using internet services

Kohëzgjatja e projektit e
shprehur me fond të orëve 31:

(Gymnazium Physics Ideas - talks)

Projekti do të fillojë më 22.11.2021
dhe do të zgjas dy javë

Gjimnazi i Shkencave të Natyrës “Kuvendi i Arbërit” Ferizaj

4 orë TIK
4 orë Fizike
2 orë Gjuhë Angleze ( një javë)
Gjithsej 10 orë për secilën klasë

Lënda (ët) / Fusha 32 bartëse dhe RM 33 e
adresuara:

Mësimdhënësit:

Klasa(t) 34 e përfshirë(a):

Lënda/Fusha bartëse 1:TIK, Jeta dhe Puna
1.1. Analizon disa nga përparësitë e përdorimit të
TIK-ut për projekte dhe pune hulumtuese.

1. Edona Krasniqi, TIK

XI / 5

2. Burbuqe Bega, Fizikë

31

Fondi minimal i orëve llogaritet duke mbledhur orët e dedikuara për të realizuar të gjitha RM-të e adresuara me këtë projekt.
Lënda(ët)/Fusha e caktuar mësimore mund të jetë bartëse apo të ketë rol koordinues në projekt, ndërsa lëndët/fushat tjera të jenë të ftuara të
bashkëveprojnë sipas përshtatjes së RM-ve në temën e projektit të caktuar.
33
RM: shkruani me tekst të shkurtuar të priturat mësimore nga rezultati i adresuar. Po ashtu, të mendohet se si do të vlerësohet ai rezultat tek nxënësit. Te
rastet kur në projekt bashkohen klasë të niveleve të ndryshme (p.sh. 10 dhe 11, apo 12), duhet specifikisht të theksohet se cili RM është e cilës klasë.
34
Në rrethana të zakonshme, në projekt të përfshihen nxënësit e tërë klasës (sigurisht se ata ndahen në grupe sipas planifikimit të projektit).
32
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1.2. Demonstron shkathësi në përdorimin
aplikacioneve dhe ueb shërbimeve.

e

3. Adnan Vishi, Gjuhë
Angleze

1.3. Përdor multimedia për të marrë informacione
për implementimin e detyrave dhe projekteve
të ndryshme.
1.4. Analizon ndyshimet ndërmjet punës individuale
dhe në grupe përkatësisht gjen dallimet dhe
ngjashmëritë e punës me projekte.
Rezultatet në tema mësimore
● Tregon
për
mundësitë
e
përpunimit
të
informacioneve nga interneti duke pasur parasysh
rëndësinë e tyre.
● Demonstron shkathtësi në përdorimin e shërbimeve
të internetit.
● Hulumton tema të ndryshme nëpërmjet makinave
kërkuese në internet, si dhe tregon për mundësitë që
ofron një broëser.
● Demonstron plotësimin e formularëve elektronik
duke dhënë informacione rreth rëndësisë së tyre për
secilën fushë të formularit.

Lënda/Fusha bartëse 2: Fizikë / Shkencat e natyres
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RM2: Përdor teknologjinë e informacionit dhe të
komunikimit, si mjet për sigurimin dhe komunikimin e
informacionit;
RM2: Shfaq shkathtësi manovruese në përdorimin e
veglave, pajisjeve dhe teknologjisë së informacionit
dhe të komunikimit për të marrë informacione gjatë
hulumtimeve dhe për të realizuar projekte të
ndryshme.
Lëndët / Fushat tjera mësimore që do të përfshihen dhe rezultatet mësimore specifike (RM) të adresuara me këtë projekt:

Lënda 3: Gjuhë angleze / Gjuhët dhe komunikimi
• RM 3:
Uses most computer programs and online sites in drafting and proofreading his/her ëork and specific IT tools for
presentations, as ëell as online sources for uploading and disseminating their ëork taking into account privacy and safety
issues.
• RM 3:
Drafts his/her writing using computer programs, like spell-checkers for accuracy, online dictionaries, vocabulary lists,
as ëell as specific IT tools for presentations of their work;
Arsyetim/sqarim i përmbledhur i integrimit të lëndëve dhe kombinimit të rezultateve mësimore për këtë projekt 35:
Idea është që nxënësit të zbatojnë projekte dhe hulumtime në lëndën e fizikës duke përdorur TIK veglat e google dhe lehtësirat
tjera të ofruara nga shërbimet e TIK. Gjithashtu kalkulimet, vlerat, dhe numrat matematikor mund të fitohen duke përdorur TIK dhe
duke e ndërlidhur atë poashtu me fushën gjuhët dhe komunikimi gjatë prezantimit të projekteve të tyre.

35

Ky arsyetim/sqarim bazohet në analizën e bërë RM-ve në takimin me ekipin e mësimdhënësve të këtij projektit mësimor

74

Kontributi në zhvillimin e kompetencave kryesore të KK dhe në shkathtësitë e buta të adresuara përmes këtij projekti 36
Kompetencat kryesore të KK

Shkathtësitë e buta
Ndërgjeshmëria

1. Kompetenca e komunikimit

☒

Të menduarit kritik

☒

2. Kompetenca e të menduarit

☒

Komunikimi

☒

Këmbëngulësia

☐

3. Kompetenca e të mësuarit

☒

Zgjidhja e problemeve

☒

Puna ekipore

☒

4. Kompetenca për jetë, për punë dhe për

☒

Kreativiteti

☒

5. Kompetenca personale

☒

Shkathtësitë

6. Kompetenca qytetare

☒

☐

ndërmarrëse

mjedis

Shkathtësitë
hulumtuese
Inteligjenca
emocionale

☐

☒
☐

Përshkrimi i projektit (çështjet kryesore, qëllimi, veprimet që duhet ndërmarrë dhe përfitimet):

Qëllimi – Aplikimi i TIK-ut në mesimnxënie
Përshkrimi
përmbledhës i
projektit

Teknologjia mund të përmisojë përvojën e të mësuarit të zbulimit të informacionit në mënyra të reja dhe
krijuese prandaj përmes këtij projekti do të synohet përvetësimi i njohurive në shkenca duke përdorur
teknologjine me konkretisht projekti duhet të realizohet duke përdorur sherbimet e Google (komunikimi
elektronik, formularet, slides, spreadsheets, ëord etj).

36

Përzgjedh duke klikuar në kutinë përskaj kompetencave të adresuara me këtë projekt (pastaj tek dritarja që ju hapet, tek Default Value përzgjedh Checked,
pastaj OK)
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Përfitimet nga lënda e TIK-ut:
●

Zgjerimi i njohurive në kohën bashkëkohore
o

●

Rritje e mundësive të përpunimit të informacionit
o

●

(përfshini këtu edhe:
Ndarjet e detyrave të
mësimdhënësve dhe
strategjinë e punës
me nxënës)

●

Shkathtësi për të bërë përpunimin dhe interpretimin e informacioneve.

I bënë kompetent njohuritë për TIK-un
o

Përdorin aplikacione.

o

Rritë zhvillimin e punës me kompjuter.

o

Shfrytëzojnë makinat kërkuese për proceset arsimore.

Aftësohet për jetë dhe punë.
o

●

Shtrytëzimi i internetit në përgjithësi.

Planifikojnë projekte te ndryshme duke perdorur TIK-un.

Rrisin aftësitë e tyre per mësim dhe komunikim gjatë gjithë jetës.

Përfitimet nga lënda e Fizikës:
●

Kombinim qenësor të materialit teorik dhe praktik

Ndarjet e detyrave të mësimdhënësve:
TIK
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Nxënësit e Gjimnazit në klasën e 11 mësojnë mbi shërbimet e internetit dhe duke u bazuar në këtë
planprgoram udhëzon që në faza të ndryshme të projektit të përdoren shërbimet e platformës së Google.
●

Në bashkëpunim me mësimdhënësit dhe nxënësit grupon nxënësit në grupe

●

Udhëzon dhe ndihmon grupet për identifikimin e veglës më adekuate

●

Udhëzon nxënësit për mënyrat e përdorimit të veglave

●

Monitoron punën e nxënësve në vazhdimësi deri në përfundim të projektit

Fizikë
●

Në bashkëpunim me mësimdhënësit dhe nxënësit dhe në varësi prej ideve dhe temave që
zhvillohen në klasë grupon nxënësit në grupe të ndryshme për larimani të ideve.

●

Prezenton gjashtë tema për të cilat grupet do të kenë mundësi të përzgjedhin njërën nga temat.

●

Monitoron punën e nxënësve në vazhdimësi deri në përfundim të projektit.

Gjuhë Angleze

Në këtë projekt nxënësit do të mund të sfidohen me terme të ndryshme dhe në këto raste do të jetë e
mundur qe të aplikohet anglishtja për qëllime specifike.

●

Ndihmon nxënësit në përkthim dhe përshtatje të termeve specifike

●

Monitoron punën e nxënësve në vazhdimësi deri në përfundim të projektit

Strategjia e ndarjes së nxënësve nëpër grupe:
Nxënësit në grup do të mund të ndërlidhin njohuritë dhe shkathtësitë e tyre personale me nevojat e
projektit.
Nxënësit do të ndahen në grupe në atë mënyrë që secili anëtarë të mund të kontribojë në projekt duke
pasur parasysh shkathtësite e tyre teknike, shkathtësitë në komunikim, prezentim, hulumtim etj.
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Gr. 1 – Organizimin e faqeve në ëeb
1.
2.
3.
4.
5.

Erin Kupina
Alketa Morina
Agnesa Hysenaj
Aulon Sadiku
Andi Berisha

Gr. 2 – Hulumtim i materialeve në youtube
1.
2.
3.
4.
5.

Edonis Shabani
Erblina Ismaili
Nuhi Brahimi
Rineta Limani
Rinesa Sadiku

1.
2.
3.
4.
5.

Jon Qamili
Dea Misini
Laura Sherifi
Viola Mustafa
Earta Kamberi

Gr. 3 – Eksperiment ne Makerspace
1.
2.
3.
4.
5.

Drin Bajraktari
Myberae Krasniqi
Eliona Maksuti
Arbion Mehmeti
Edmond Tahiri

Gr. 4 – Zhvillimi i blogut 1

Gr. 5 – Eksperiment ne Makerspace 2
1. Mirlinda Kurtaj
2. Sarbenita Avdyli
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3. Erona Jashari
4. Anila Sahiti
5. Getuar Hashani

Gr. 6 – Zhvillimi i kuizeve
1.
2.
3.
4.
5.

Shfrytëzimi i
hapësirës krijuese /
makerspace të
shkollës

Pyetja shtytëse 37:

Ylli Musa
Agon Rexhepi
Yllka Osmani
Erlind Nuredini
Diellza Mahalla

Pajisjet specifike nga makerspace që do të përdoren në këtë projekt:

PC-te dhe programet softuerike, interneti, të tjerat sipas kërkesave në projekt.

Si na ndihmon shfrytëzimi i shërbimeve të Google në përmirësimin e procesit të
mësimnxënies?

Cila është pyetja shtytëse që ndërlidhet me thelbin e asaj që nxënësit do të mësojnë gjatë projektit? Pyetja duhet të jetë e qartë, e hapur, sfiduese
dhe provokative.
37
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Skenari detaj i punës me nxënës

Prezentimi i projektit në klasë

Skenari detaj i
punës me nxënës 38
(Hapat e projektit,
ndarja e grupeve,
ndarja e detyrave
grupore dhe
individuale,
shkëmbimi
informatave, etj)

Mësimdhënësit prezentojnë projektin në klasë:
●

Objektivat

●

Kriteret

●

Veglat

Grupimi i nxënësve

Mësimdhënësit sigurohen që grupet të jenë të njejta në të gjitha lëndët e përfshira në projekt duke u bazuar
në këto kërkesa:
●

Analiza logjike e realizimit konkret të projektit

●

Përzgjedhja materialit të nevojshëm, bashkëpunimi me drejtorinë e shkollës dhe sekretarën rreth
materialit

●

Realizimin teknik të prezentimit

38

Gjatë punës sipas skenarëve të ndryshëm me klasë të ndarë në grupe për shkak të pandemisë, projekti mësimor planifikohet ashtu që puna e nxënësve në
kuadër të projektit të ndahet në mes të atyre grupeve, duke pasur parasysh edhe ndarjen individuale të punës dhe që nxënësit duhet të shkëmbejnë dhe
diskutojnë rregullisht të gjeturat e punës së tyre në mes vete. Por, nëse numri i nxënësve në klasë është shumë i vogël, mësimdhënësit mund të bashkojnë më
shumë paralele në një projekt, gjithmonë duke pasur parasysh ndarjen e punës individuale dhe grupore.
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●

Testimin e prezentimit, korrigjimin e gabimeve eventuale dhe prezentimin përfundimtarë

●

Në secilin grup të nxënësve është paraparë të jetë nga një kordinatorë nga radha e nxënësve. Ai
do të bëjë vlerësime në vazhdimësi për kryerjen apo mos kryerjen e obligimeve që i cakton
mësimdhënësi.

Vlerësimi
●

Aktivitetet mbrenda projektit

●

Hulumtime;

●

Bashkëpunim;

●

Kontributi në debate;

Individuale:

Secili nxënës do të jetë pjesë e
planifikimit dhe realizimit të produktit
final i cili do të jetë një prezentim
multimedial.
Produktet:

-

Blog
Poster
Web
Video

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u vlerësuar:

I.

Kompetenca e komunikimit dhe të të shprehurit – Komunikues
efektiv

I.1 Diskuton në mënyrë konstruktive (në gjuhë amtare dhe/ose në
një gjuhë të huaj) me moshatarët dhe të rriturit për tema me interes
mësimor, shoqëror ose nga jeta e përditshme, duke bërë pyetje,
përgjigje dhe duke veçuar informacionin kryesor.
I.5 Jep dhe merr informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese
për të dhënat e mbledhura për një temë të caktuar në formë
tekstuale, numerike, verbale, elektronike apo në ndonjë formë
tjetër të të shprehurit.
I.8 Prezanton një projekt artistik, humanitar, eksperimentues etj.)
nga fusha të ndryshme mësimore, të hartuar individualisht dhe në
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grup për një temë të caktuar, duke përdorur në mënyrë efektive
teknologjinë informative dhe teknologji të tjera.
I.9 Përdor TIK-un në mënyrë efektive gjatë komunikimit dhe
ndërveprimit me të tjerët në jetën e përditshme, duke përfshirë
edhe të nxënit e informatave të reja dhe kryerjen e detyrave
shkollore.

II. Kompetenca e të menduarit – Mendimtar kreativ
II.1 Prezanton mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të
klasifikimit të informatave për fusha të ndryshme mësimore apo për
një temë të caktuar, ofron argumente për zhvillimet aktuale lidhur me
temën përkatëse (p.sh., temë nga shkenca, kultura, arti, sporti,
shëndetësia, shoqëria, mjedisi etj.).
II.2 Krahason të paktën tri burime të ndryshme të informimit për
trajtimin e temës së njëjtë, argumenton saktësinë, rrethanat, gjen
ngjashmëritë dhe dallimet, duke u bazuar në kriteret e përcaktuara
më parë, i prezanton gjetjet kryesore para të tjerëve në forma të
ndryshme shprehëse, duke përdorur teknologjinë informative.
II.7 Prezanton me sukses rezultatet e punës së një detyre
eksperimentale për një temë të caktuar nga ndonjë fushë mësimore
(p.sh., nga shkencat, teknologjia etj.) të realizuar në laborator ose
në punëtori të shkollës apo diku tjetër, përmes përdorimit të
teknologjisë informative, jep argumente që lidhin rezultatet e punës
eksperimentale me udhëzimet teorike.

III. Kompetenca e të nxënit – Nxënës i suksesshëm
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III.7 Kërkon dhe shfrytëzon në mënyrë të duhur këshilla dhe
informata për kapërcimin e vështirësive në të nxënë në një fushë të
caktuar dhe më pas prezanton rezultatet e arritura.
III.8 Paraqet idetë personale para të tjerëve për mënyrën e zhvillimit
të një aktiviteti të caktuar duke dhënë mendime të argumentuara për
rezultatet e pritura (në formë skice, grafiku, vizatimi, shkrimi, vepre
artistike etj.).
III.9 Shfrytëzon në mënyrë të pavarur udhëzimet e dhëna në ndonjë
burim të informatave për të kryer një veprim, aktivitet, detyrë ose për
të zgjidhur një problem që kërkohet prej tij, vlerëson vetë
përformancën dhe rezultatin e arritur duke iu referuar qëllimeve
fillestare (p.sh., burime të informatave në libër, revistë, enciklopedi,
internet, hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj).

VI. Kompetenca qytetare – Qytetar i përgjegjshëm

VI.9 Përshkruan (në formë verbale ose të shkruar) mundësinë e
përdorimit të internetit dhe të informatave në mënyrë të
përgjegjshme për tema të caktuara dhe argumenton
domosdoshmërinë e përdorimit të drejtë.
Ekipore:

Produkti final do te jetë një portfolio
digjitale e njesive mësimore në
lëndën e Fizikës.

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u vlerësuar:

IV. Kompetenca për jetë, për punë dhe mjedis – Kontribues
produktiv
IV.4 Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situata
ku kërkohet të kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të
veçanta mësimore, apo në kryerjen e ndonjë hulumtimi që
kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh., organizimin e
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●

Realizim multimedial

●

Kombinim qenësor të
materialit teorik dhe praktik

Publikimi i produkteve 39
(sqaroni se si produktet do të
bëhen publike)

punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë
biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve
lidhur me mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.).
IV.6 Harton një projekt (individualisht ose në grup) për organizimin e
një aktiviteti me karakter edukativ brenda ose jashtë shkollës, në të
cilin identifikon dhe vlerëson resurset e nevojshme njerëzore dhe
materiale që mundësojnë arritjen e objektivave të caktuara.

Të gjitha produktet do të publikohen në platformën e shkollës mesim.online në mënyrë qe pastaj
të mund të komëntohen edhe përmes forum-it mbrenda platformes.
Disa nga produktet do te mund të publikohen edhe ne resurset tjera të shkollës sic jane rrjetet
sociale të shkollës dhe klubeve të ndryshme që operojnë në kuadër të shkollës.

Njerëzit në terren, hapësirat/vendet: Nxënësit, mësimdhënësit, makerspace
Materialet dhe
burimet tjera të
nevojshme

Pajisjet: PC dhe lidhja në Internet, senzorë të ndryshëm; pocket lab; TV, laptop etj)

Materialet: Libri i klasës XI; material nga interneti;
Burimet në komunitet: Mësimdhënësit dhe nxënësit

Metodat
reflektuese /
vlerësimi 40
(Si mësimdhënësit

Të mbajturit e shënimeve në ditar

☒

39

Fokus Grupe

☐

Nxënësit mund të zgjedhin se a do të bëjnë prezantime në klasë, ekspozita, publikime në ëeb faqe, etj.
Duke iu referuar UA 08-2016, pika 3.4 dhe 3.5 për vlerësim, punën me këtë projekt mësimor duhet ta shfrytëzoni edhe për vlerësim për të nxënë (formativ)
dhe vlerësim përmbledhës (sumativ) të periudhës së caktuar mësimore (I, II, apo III).
40
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do të përdorin
strategjitë e
vlerësimit për të
nxënë? 41;
Si nxënësit do të
reflektojnë gjatë
projektit?
Si do të lidhet kjo me
procesin e vlerësimit
në përgjithësi?)

Diskutim reflektues (feedback) me
gjithë klasën

☐

Tank diskutime:

☐

Anketim / kuiz, etj.

☒

Vlerësimi me instrumentet e shkathtësive të
buta

☐

Shënime të tjera lidhur me strategjitë e vlerësimit:

Përmes modelit të Gibbs nxënësit do të kenë mundësi reflektimi në fund të projektit.

Çfarë ishte niveli i
angazhimit të
nxënësit

I pa
interesuar

Pjesërisht i
kyqur

Mesatarisht i
interesuar

Në pjesën më
të madhe të
rasteve

Aktivitet
Hulumtim

41

Ju lutem referojuni strategjive të vlerësimit nga materiali i punës së kursit “Vlerësimi për të nxënë”
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Në
nivel të
lartë

Bashkëpunim
Debate

Vetëvlerësimi
Pyetjet

Pajtohem Pajtohem
plotësisht

Unë jam pjesë e rëndësishme
kontribuese në grup
Unë i di dhe i kuptoj detyrat e dhëna
nga mësimdhënësi
Unë i kam kryer të gjitha detyrat e
kërkuara
Unë mund ta prezentoj me gojë punën
time dhe të grupit tim
Unë i trajtoj anëtarët tjerë të grupit me
respekt dhe u ndihmoj atyre kur kanë
nevojë

Pajtohem Pajtohem Nuk
pjesërisht pak
pajtohem
fare

Prezantimet
Po

E pranueshme

Hyrje e duhur
Të shprehurit e qartë
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Jo

Përmbajtje të duhur
Strukturë e organizuar
Kooordinim i duhur prezentim dhe
ndihmë vizuele
Lidhje e duhur prezentues/audiencë

SHTOJCA 9. FLETË PUNE - PLANIFIKIMI I MBP
FORMA E PLANIFIKIMIT TË PROJEKTIT MËSIMOR

Gjimnazi “Kuvendi i Arbërit” Ferizaj Drejtimi: Shkencat e natyrës
Emri i projektit:
Pandemia dhe mësimnxënia (video dokumentar)

42

Kohëzgjatja e projektit e shprehur
me fond të orëve 42:
Projekti do të fillojë më 22 nëntor dhe
do të përfundojë më 17 dhjetor
Gjuhë angleze 4 javë x2 orë = 8 orë,
TIK 4 javë x2 orë = 8 orë,
Gjuhë shqipe 4 javë x3 orë = 12 orë
8+8+12=28 orë

Fondi minimal i orëve llogaritet duke mbledhur orët e dedikuara për të realizuar të gjitha RM-të e adresuara me këtë projekt.
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Lënda (ët) / Fusha 43 bartëse dhe RM 44 e adresuara:
Lënda/Fusha bartëse 1: Gjuhë Angleze/Gjuhët dhe komunikimi

Burbuqe Bucaliu (gjuhë
RM1: Shkruan dhe organizon dhe prezanton tema të caktuara përmes angleze)
Dardan Aliu (TIK)
medieve të ndryshme.
Azbije Neziri (gjuhë shqipe)
RM2: Kupton thelbin e lajmeve, intervistave, njoftimeve dhe është i
gatshëm t’i përgjigjet me gojë ose me shkrim.

Klasa(t) 45 e
përfshirë(a):
X/12

RM3: Diskutojnë mbi jetën e tyre personale duke krahasuar me të tjerët.
Lënda/Fusha bartëse 2: TIK /Jeta dhe puna
RM2: Përdor multimedia për të marrë informacione për implementimin e
detyrave dhe projekteve të ndryshme.
RM2: Shfrytëzon njohuritë dhe përvojën personale për të dizajnuar dhe
për të zbatuar punë me projekte në shkollë në mënyrë individuale dhe në
grup.
Lënda 3: Gjuhë Shqipe/Gjuhët dhe komunikimi
RM3: Përdor pikësimin/drejtshkrimin për efekte letrare.
RM3: Praktikon struktura të ndërliqshme gramatikore me shkrim e me
gojë;

Lënda(ët)/Fusha e caktuar mësimore mund të jetë bartëse apo të ketë rol koordinues në projekt, ndërsa lëndët/fushat tjera të jenë të ftuara të
bashkëveprojnë sipas përshtatjes së RM-ve në temën e projektit të caktuar.
44
RM: shkruani me tekst të shkurtuar të priturat mësimore nga rezultati i adresuar. Po ashtu, të mendohet se si do të vlerësohet ai rezultat tek nxënësit. Te
rastet kur në projekt bashkohen klasë të niveleve të ndryshme (p.sh. 10 dhe 11, apo 12), duhet specifikisht të theksohet se cili RM është e cilës klasë.
45
Në rrethana të zakonshme, në projekt të përfshihen nxënësit e tërë klasës (sigurisht se ata ndahen në grupe sipas planifikimit të projektit).
43
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RM3: Shkruan, organizon dhe prezanton tema të caktuara përmes
medieve të ndryshme.

Arsyetim/sqarim i përmbledhur i integrimit të lëndëve dhe kombinimit të rezultateve mësimore për këtë projekt 46:
Dokumentari si lëndë bazë dhe bartëse e ka lëndën e TIK ku nxënësit duhet të përdorin mjete audiovizuele, planifikim, incizim,
prerje/montim etj. dhe fushën gjuhët dhe komunikimi ku nxënësit parashtrojnë pyetje, planifikojnë dhe përgatisin përgjigje,
përmirësojnë të shprehurit me gojë dhe poashtu me shkrim. Nxënësit do të shprehen dhe bëjnë pyetje rreth emocioneve, ndjenjave,
stresit etj. Titrat e dokumentarit do të vendosen në gjuhën angleze. Nxënësit do të përmirësojnë të shprehurit dhe diskutimet në një
temë apo fushë të caktuar.
Kontributi në zhvillimin e kompetencave kryesore të KK dhe në shkathtësitë e buta të adresuara përmes këtij projekti 47
Kompetencat kryesore të KK

Shkathtësitë e buta

13. Kompetenca e komunikimit

Të menduarit
kritik

Ndërgjeshmëria

14. Kompetenca e të menduarit

Komunikimi

Këmbëngulësia

Ky arsyetim/sqarim bazohet në analizën e bërë RM-ve në takimin me ekipin e mësimdhënësve të këtij projektit mësimor
Përzgjedh duke klikuar në kutinë përskaj kompetencave të adresuara me këtë projekt (pastaj tek dritarja që ju hapet, tek Default Value përzgjedh Checked,
pastaj OK)
46
47
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15. Kompetenca e të mësuarit
16. Kompetenca për jetë, për punë dhe për
mjedis

17. Kompetenca personale
18. Kompetenca qytetare

Zgjidhja e
problemeve

Puna ekipore

Kreativiteti

Shkathtësitë
hulumtuese

Shkathtësitë
ndërmarrëse

Inteligjenca
emocionale

Përshkrimi i projektit (çështjet kryesore, qëllimi, veprimet që duhet ndërmarrë dhe
përfitimet):

Përshkrimi përmbledhës i projektit

(përfshini këtu edhe:
Ndarjet e detyrave të mësimdhënësve
dhe strategjinë e punës me nxënës)

Në realizimin e këtij dokumentari me një temë shumë aktuale nxënësit do të
angazhohen në krijimin e një video dokumentari, do të mësojnë specifikat e krijimit të
një dokumentari, bashkëpunimi me nxënësit tjerë dhe me fusha të tjera është thelbësor.
Ndarja e përgjegjësive dhe detyrave, realizimi i detyrave të tyre, përdorimi i lëndëve të
ndryshme në këtë projekt, krahasimi me nxënës të tjerë etj. është shumë me rëndësi
në këtë projekt. Një pjesë e nxënësve do të formulojnë pyetësorët, se cilat instrumente
do të përdorin, disa do të realizojnë intervista, të tjerët do të jenë në teren, një grup do
të mundohet të bëjë editimin e të dhënave, incizimet, fotografitë, teksti i cili duhet të
përdoret, në ndërkohë do të zhvillojnë strategji të shkrimit.
Qëllimi i këtij projekti është që nxënsit të motivohen të zhvillojnë shkathtësi
hulumtuese, të përkrahen dhe të jenë të përkrahur, të jenë qytetarë të ndërgjegjshëm,
të jenë të lirë të japin mendimet e tyre, të jenë kritik, të flasin bukur, të zhvillojnë
shkathtësi komunikuese, të jenë të shoqërueshëm, të ndihmojnë njeri tjetrin, por
besojmë që secili prej tyre ka një talent dhe me anë të kësaj pune do të zbulojmë talent
të rinj dhe do të zhvillojnë talentin e tyre. Poashtu është me rëndësi të shohim gjendjen
emocionale të fëmijëve, mësimdhënësve, prindërve, organeve udhëheqëse, sa kanë
arritur të ballafaqohen me këtë situatë, çfarë bashkepunimi ka pasur mes nxënësve,
prindërve dhe mësimdhënësve.
Mbi të gjitha cilat janë hapat që do ndërmarim ne si shoqëri në situata të tilla, a do
kemi kapacitet ta përballojmë edhe një situatë të ngjashme etj.

90

Ndarjet e detyrave të mësimdhënësve

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

Mësimdhënësi i lëndës së Gjuhës Angleze do të ketë këto detyra:
Të bashkëpunojë në vazhdimësi me nxënësit dhe mësimdhënësit;
Të koordinojë punën e nxënësve në realizimin e detyrave;
Të sigurojë materialin për intervista, incizime dhe editime;
Të monitorojë punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxënësit
sipas nevojës.
Mësimdhënësi i TIK do të ketë këto detyra:
Të bashkëpunojë në vazhdimësi me mësimdhënës dhe nxënës;
Të identifikojë nxënësit që kanë shkathtësi në përdorimin e programeve për
editime, prerje, sllajde, vendosjen e tekstit në vende të caktuara;
Të sigurojë hapësiren për punë;
Të monitorojë punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxenesit
sipas nevojës.

Mësimdhënësi i Gjuhës Shqipe
1) Të identifikojë nxënësit që kanë aftësi në të shprehur dhe në të shkruar sakt dhe
pa gabime;
2) Të motivojë nxënësit të flasin drejt dhe të përmirësojnë të shprehurit ne gjuhën
standarde;
3) Të monitorojë punën e nxënësve dhe t’ju ndihmojë atyre sipas nevojës.
Strategjia e ndarjes së nxënësve nëpër grupe:
Fokus për ndarjen e grupeve do të jetë gjithpërfshirja duke kombinuar grupet me
nxënës të shkëlqyeshëm me ata më pak aktiv, në mënyrë që të gjithë nxënësit të
mësojnë nga njëritjetri. Ndarja e nxënësve në grupe është i njëjtë për cdo lëndë dhe
detyrat e grupeve do të ndahen gjatë orëve të mësimit dhe realizimit të projektit duke
respektuar mendimet e tyre. Grupet punuese do të jenë si vijon:
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Grupi 1
Aulon Ilazi
Tringa Zymberi
Viola Fejza
Etna Ejupi
Eriton Bytyqi
Rinor Coçaj
Detyrat e grupit:
Bëjnë hulumtime rreth dokumentarëve,
Përkthejnë titrat në gjuhën angleze,
Vendosin titrat në vendet e duhura,
Bashkëpunojnë me grupet tjera dhe I kombinojnë informatat dhe punën e bërë,
Ndihmojnë njëritjetrin në grup,
Shfrytëzojnë internetin për qëllime të grumbullimit të informatave.
Grupi 2
Blin Ibrahimi
Luan Dabinofci
Valëza Sadiku
Ylza Huruglica
Rinesa Sylejmani
Deliza Meta
Butrint Kurti
Detyrat e grupit:
Bashkëpunojnë me grupet tjera dhe I kombinojnë informatat dhe punën e bërë,
Ndihmojnë njëritjetrin në grup,
Shfrytëzojnë internetin për qëllime të grumbullimit të informatave,
Bëjnë hulumtime rreth fakteve dhe statistikave të mësimit në kohë pandemie,
Bënë prerjet dhe editimet e videove.
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Grupi 3
Arza Berisha
Artiola Gashi
Erleta Sadriu
Albulena Gashi
Eriona Sylejmani
Blina Beqiri
Erza Haziri
Detyrat e grupit:
Krijojnë një plan të punës së dokumentarit,
Bëjnë përzgjedhjen dhe insertimin e muzikës,
Përzgjedhin dhe përgatisin nxënësin që lexon narrativin e dokumentarit,
Bashkëpunojnë me grupet tjera dhe I kombinojnë informatat dhe punën e bërë,
Ndihmojnë njëritjetrin në grup,
Shfrytëzojnë internetin për qëllime të grumbullimit të informatave.
Grupi 4
Fiona Rexhepi
Lorik Ibrahimi
Ylli Gula
Euron Rexha
Edita Krosa
Erina Topalli
Detyrat e grupit:
Bëjnë shkrimin e skenarit të dokumentarit,
Përzgjedhin lokacionet e realizimit të incizimeve,
Bashkëpunojnë me grupet tjera dhe I kombinojnë informatat dhe punën e bërë,
Ndihmojnë njëritjetrin në grup,
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Shfrytëzojnë internetin për qëllime të grumbullimit të informatave.
Grupi 5
Andi Bytyqi
Olsa Beqiri
Nesa Beqiri
Ensar Halili
Edi Mustafa
Natyra Sfarqa
Shpat Huruglica
Detyrat e grupit:
Bëjnë përzgjedhjen e pjesëmarrësve në dokumentar,
Bëjnë incizimin e pjesëmarresve në dokumentar,
Bashkëpunojnë me grupet tjera dhe I kombinojnë informatat dhe punën e bërë,
Ndihmojnë njëritjetrin në grup,
Shfrytëzojnë internetin për qëllime të grumbullimit të informatave.
Pajisjet specifike nga makerspace që do të përdoren në këtë projekt:
Shfrytëzimi i hapësirës krijuese /
makerspace të shkollës

TV, kamera, kompjuter

Pyetja shtytëse 48:

Si mund ta dukumentojmë mësimnxënien në kohë pandemie dhe si të përgatitemi për
një situatë të ngjashme në të ardhmen?

Cila është pyetja shtytëse që ndërlidhet me thelbin e asaj që nxënësit do të mësojnë gjatë projektit? Pyetja duhet të jetë e qartë, e hapur, sfiduese
dhe provokative.
48
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Skenari detaj i punës me nxënës 49
(Hapat e projektit, ndarja e grupeve,
ndarja e detyrave grupore dhe
individuale, shkëmbimi informatave, etj)

Fillimisht prezentohet tema e dokumentarit. Nxënësit për detyrë shtëpie në lëndën e
gjuhës angleze duhet të bëjnë hulumtime rreth realizimit të një dokumentari. Gjatë orës
vijuese nxënësit duhet të krijojnë një plan të realizimit të dokumentarit. Duhet të
përcaktohen për llojin e dokumentarit, për strukturën e tij, cilat elemente duhet të futen
në dokumentar në mënyrë që të jetë sa më interesant dhe joshës. Gjithashtu duhet të
përcaktohet edhe numri i pjesëmarrësve në dokumentar dhe cilët akterë do të
përfshihen në filmim. Mësimdhënësit e lëndëve të përfshira duhet t’i ndajnë nxënësit në
grupe varësisht nga specifikat e detyrave dhe shkathtësive që zotërojnë nxënësit. Në
lëndën e gjuhës shqipe nxënësit krijojnë një skenar për narracionin e dokumentarit. Pas
këtyre përgatitjeve nxënësit duhet të filmojnë akterët e përfshirë dhe vendin ku do të
bëhet filmimi. Mësimdhënësi i TIK lehtëson dhe ndihmon nxënësit rreth programeve të
editimit të videove të përzgjedhura nga nxënësit. Në gjuhën shqipe nxënësit fokusohen
në mënyrën e të shprehurit, cilësinë e zërimit, largësinë e gjirimeve etj. Narracioni i
dokumentarit dhe tregimet e pjesëmarrësve poashtu përkthehen në gjuhën angleze dhe
vendosen titrat në bashkëpunim me TIK.
Dokumentari fillimisht do të prezentohet në klasët të cilat është bërë ky projekt dhe
pastaj do të prezantohet në platformën elektronike të shkollës mesim.online. Për
komunitetin jashtëshkollor dokumentari do të postohet në faqen zyrtare të shkollës në
facebook.
Gjithashtu do të kemi parasysh edhe për insertimin e muzikës.

Individuale:
Produktet:

Shkruan një tekst për një temë
specifike,

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u vlerësuar:
Kompetenca e komunikimit
1, Shpreh mendimin e vet me gojë ose me shkrim, apo në ndonjë formë
tjetër të të shprehurit (simbole, kode, shenja dhe shprehje të tjera artistike),
për një temë të caktuar që reflekton aspekte të përgatitjes 3. Përdor drejt

Gjatë punës sipas skenarëve të ndryshëm me klasë të ndarë në grupe për shkak të pandemisë, projekti mësimor planifikohet ashtu që puna e nxënësve në
kuadër të projektit të ndahet në mes të atyre grupeve, duke pasur parasysh edhe ndarjen individuale të punës dhe që nxënësit duhet të shkëmbejnë dhe
diskutojnë rregullisht të gjeturat e punës së tyre në mes vete. Por, nëse numri i nxënësve në klasë është shumë i vogël, mësimdhënësit mund të bashkojnë më
shumë paralele në një projekt, gjithmonë duke pasur parasysh ndarjen e punës individuale dhe grupore.

49
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Përdor TIK në mënyrë efektive
për nevoja specifike,
Krijon video për një publik të
caktuar,
Bënë fotografi artistike,
Kultivon respekt dhe
bashkëpunon me të tjerët,
Praktikon dhe krijon shkathtësi të
të shprehurit,
Merr masa individuale për ruajtje
kundër COVID 19.

strukturën dhe rregullat standarde të drejtshkrimit të gjuhës amtare dhe të
gjuhës së huaj në kontekste dhe forma të ndryshme të shkrimit, si: ese, email (postë elektronike), letër formale dhe joformale etj. 5. Jep dhe merr
informacione në mënyrë konstruktive dhe krijuese për të dhënat e
mbledhura për një temë të caktuar në formë tekstuale, numerike, verbale,
elektronike apo në ndonjë formë tjetër të të shprehurit. 8. Prezanton një
projekt artistik, humanitar, eksperimentues etj.) nga fusha të ndryshme
mësimore, të hartuar individualisht dhe në grup për një temë të caktuar,
duke përdorur në mënyrë efektive teknologjinë informative dhe teknologji të
tjera. 9. Përdor TIK-un në mënyrë efektive gjatë komunikimit dhe
ndërveprimit me të tjerët në jetën e përditshme, duke përfshirë edhe të
nxënit e informatave të reja dhe kryerjen e detyrave shkollore.
Kompetenca e të menduarit
8.Krijon një vepër artistike me pamje dy dhe tredimensionale me mesazhe
nga një fushë mësimore dhe shpjegon para moshatarëve hapat e ndjekur
për krijimin e veprës.
Kompetenca personale
3. Merr pjesë ose udhëheq një grup punues që bashkëpunon me
përfaqësues të komunitetit për të ndihmuar moshatarët dhe anëtarët e tjerë
të komunitetit të cilët kanë probleme shëndetësore, sociale, ekonomike etj.,
më pas raporton me gojë ose me shkrim për përvojat personale. 8. Bën
zgjidhje të bazuara në informata dhe në përvoja të drejta për të mbrojtur
shëndetin dhe mirëqenien nga rreziqet e ndryshme në jetën e përditshme
(p.sh., nga përdorimi i duhanit, i alkoolit, i drogave, nga marrëdhëniet e
hershme seksuale, zgjedhjet e gabuara ushqimore, ekspozimit të
tepruar rrezeve të diellit etj.). 9. Vepron në mënyrë të pavarur dhe të
përgjegjshme në përzgjedhjen e mënyrave të shëndetshme
të jetesës, dietave të lejuara nga mjeku, ushtrimeve të koordinuara drejt,
apo duke iu përgjigjur në mënyrë të duhur situatave të rrezikshme me të
cilat mund të ndeshet në jetën e përditshme.
Kompetenca e të nxënit
3. Parashtron pyetje dhe shfaq mendime të strukturuara për zgjidhjen e një
problemi apo detyre të një teme të caktuar, bën përmbledhjen e së paku dy
veprimeve të përdorura të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejmë të të nxënit
të vet për temën apo problemin e caktuar. 4. Zgjidh një problem të caktuar
mësimor ose një situatë nga jeta e përditshme. Në bazë të një planifikimi të
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dhënë dhe në bazë të rezultatit të fituar vërteton saktësinë e planifikimit dhe
tregon me shembuj se si do të zbatojë strategjinë e ndjekur edhe në situata
dhe kontekste të tjera gjatë të nxënit. 9. Shfrytëzon në mënyrë të pavarur
udhëzimet e dhëna në ndonjë burim të informatave për të kryer një veprim,
aktivitet, detyrë ose për të zgjidhur një problem që kërkohet prej tij, vlerëson
vetë përformancën dhe rezultatin e arritur duke iu referuar qëllimeve
fillestare (p.sh., burime të informative në libër, revistë, enciklopedi, internet,
hartë, grafik, skicë, partiturë muzikore, skenar etj).
Ekipore:
Nxënësit nxjerrin një
video dokumentar

Publikimi i
produkteve 50 (sqaroni se
si produktet do të bëhen
publike)

Dokumentari fillimisht do të prezentohet në klasët të cilat është bërë ky projekt dhe pastaj do
të prezantohet në platformën elektronike të shkollës mesim.online. Për komunitetin
jashtëshkollor dokumentari do të postohet në faqen zyrtare të shkollës në facebook.

Materialet dhe burimet tjera të
nevojshme

50

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u vlerësuar:
Kompetenca për jetë, punë dhe mjedis
4. Demonstron shkathtësi organizative për punë ekipore në situate ku kërkohet të
kontribuojnë si ekip në realizimin e detyrave të veçanta mësimore, apo në kryerjen
e ndonjë hulumtimi që kontribuon për jetë, për punë dhe për mjedis (p.sh.,
organizimin e punës ekipore për hulumtimin e shkaktarëve që e dëmtojnë
biodiversitetin e bimëve dhe të shtazëve, për dhënien e propozimeve lidhur me
mbrojtjen e tyre dhe prezantimin para të tjerëve etj.). 6. Harton një projekt
(individualisht ose në grup) për organizimin e një aktiviteti me karakter edukativ
brenda ose jashtë shkollës, në të cilin identifikon dhe vlerëson resurset e nevojshme
njerëzore dhe materiale që mundësojnë arritjen e objektivave të caktuara. 8.
Analizon gjendjen e mjedisit (në klasë, në shkollë, në komunitet apo më gjerë),
pasojat e ndotjes, propozon alternativa për mbikëqyrje dhe menaxhim të drejtë të
gjendjes së vlerësuar më të ndjeshme dhe inicion zgjidhje konkrete.

Njerëzit në terren, hapësirat/vendet: Klasa, kabineti i TIK, shtëpija
Pajisjet: kamera, TV, kompjuteri, projektori, mikrofon etj.

Nxënësit mund të zgjedhin se a do të bëjnë prezantime në klasë, ekspozita, publikime në ëeb faqe, etj.
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Materialet: letër, laps
Burimet në komunitet: prindërit e përfshirë në dokumentar
Metodat reflektuese / vlerësimi 51
(Si mësimdhënësit do të përdorin
strategjitë e vlerësimit për të nxënë? 52;
Si nxënësit do të reflektojnë gjatë
projektit?
Si do të lidhet kjo me procesin e
vlerësimit në përgjithësi?)

Të mbajturit e shënimeve në ditar

Fokus Grupe

Diskutim reflektues (feedback) me
gjithë klasën

Tank diskutime:

Anketim / kuiz, etj.

Vlerësimi me
instrumentet e
shkathtësive të
buta

Shënime të tjera lidhur me strategjitë e vlerësimit:
Angazhimi dhe përkushtimi në projekt do të jetë komponent i rëndësishëm i vlerësimit. Instrumentet e vlerësimit do të përshtaten
në mënyrë që të vlerësohen të shkruarit dhe të shprehurit si shkathtësi të gjuhës. Të menduarit kritik, puna ekipore dhe kreativiteti
dhe shkathtësitë tjera të buta, do të vlerësohen në mënyrë të vazhdueshme gjatë reaizimit të këtij projekti, Gjithashtu gjatë
reflektimit për projektin nxënësit do të bëjnë edhe vetëvlerësim.
Çfarë ishte niveli i angazhimit të
nxënësit

I pa
interesuar

pjesërisht i
kyqur

Mesatarisht i
interesuar

Në pjesën më të madhe
të rasteve

Në nivel të
lartë

Aktiviteti
Hulumtimi

Duke iu referuar UA 08-2016, pika 3.4 dhe 3.5 për vlerësim, punën me këtë projekt mësimor duhet ta shfrytëzoni edhe për vlerësim për të nxënë (formativ)
dhe vlerësim përmbledhës (sumativ) të periudhës së caktuar mësimore (I, II, apo III).
52
Ju lutem referojuni strategjive të vlerësimit nga materiali i punës së kursit “Vlerësimi për të nxënë”
51
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Bashkëpunimi në grup

Çfarë ishte niveli i zhvillimit të
shkathtësive

Nivel i
dobët

Nivel i
mjaftueshëm

Të shkruarit
Të shprehurit me gojë
Mendimi kreativ
Zgjidhja e problemeve
Të menduarit kritik
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Nivel
mesatar

Në nivel shumë të
mirë

Në nivel të
lartë

SHTOJCA 9. FLETË PUNE - PLANIFIKIMI I MBP

FORMA E PLANIFIKIMIT TË PROJEKTIT MËSIMOR

Emri i projektit: Revista elektronike e shkollës
Gjimnazi i shkencave të natyrës “Kuvendi i Arbërit” - Ferizaj

Lënda (ët) / Fusha 54 bartëse dhe RM 55 e adresuara:
Lënda/Fusha bartëse 1: Art Figurativ /Artet
_____________________________________
• RM1: Njeh rolin dhe rëndësinë e dizajnit në industri duke krijuar dizajne
të produkteve të ndryshme;
• RM1: Përpunon imazhe fotografike duke përdorur programe të
ndryshme kompjuterike;
• RM1: Merr pjesë në ekspozita e projekte artistike në klasë, shkollë e
komunitet.
Lënda/Fusha bartëse 2: Gjuhë shqipe /Gjuhët dhe Komunikimi
• RM2: Zhvillon strategjinë e shkrimit, si zgjerimi apo reduktimi i
sentencës/paragrafit.
RM2:Praktikon struktura të ndërliqshme gramatikore me shkrim e me
gojë

Kohëzgjatja e projektit e shprehur
me fond të orëve 53:
22 nëntor deri 22 dhjetor
Art 4 javë x1=4
TIK 3 javë x2=6
Fizikë 2 javë x2=4
Kimi 2 javë x2=4
Kulturë fizike 2x2=4
Gjuhë shqipe 3 javë x3=9
Gjithsej 31 orë
Mësimdhënësit:
9. Jetullah Sylejmani (Art
Figuratv)
10. Dardan Aliu (TIK)
11. Fitore Ramadani (Fizikë)
12. Imrane Thaqi (Kimi)
13. Bashkim Thaqi (Kulturë

Klasa(t) 56 e
përfshirë(a)
:
X/7

Fizike)
14. Azbije Neziri (Gj. shqipe)

Fondi minimal i orëve llogaritet duke mbledhur orët e dedikuara për të realizuar të gjitha RM-të e adresuara me këtë projekt.
Lënda(ët)/Fusha e caktuar mësimore mund të jetë bartëse apo të ketë rol koordinues në projekt, ndërsa lëndët/fushat tjera të jenë të ftuara të
bashkëveprojnë sipas përshtatjes së RM-ve në temën e projektit të caktuar.
55
RM: shkruani me tekst të shkurtuar të priturat mësimore nga rezultati i adresuar. Po ashtu, të mendohet se si do të vlerësohet ai rezultat tek nxënësit. Te
rastet kur në projekt bashkohen klasë të niveleve të ndryshme (p.sh. 10 dhe 11, apo 12), duhet specifikisht të theksohet se cili RM është e cilës klasë.
56
Në rrethana të zakonshme, në projekt të përfshihen nxënësit e tërë klasës (sigurisht se ata ndahen në grupe sipas planifikimit të projektit).
53
54
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•

RM2: Shkruan lloje të ndryshme të esesë (auto/biografike dhe
hulumtuese).

•

RM2: Shkruan, organizon dhe prezanton tema të caktuara përmes
medieve të ndryshme.

Lënda/Fusha bartëse 3: Gjuhë Angleze /Gjuhët dhe Komunikimi
• RM3: Përdor TIK-un për të lexuar, shkruar dizajuar dhe prezantuar
tema të caktuara.
• RM3: Krijon video mesazhe për qëllime të ndryshme dhe për lloje
të ndryshme të audiencës.
• RM3: Praktikon modele dhe mënyra të shkrimit në formë projekti e
eseje.
Lënda 4: TIK/ Jeta dhe puna
• RM4: Përdor multimedia për të marrë informacione për
implementimin e detyrave dhe projekteve të ndryshme.
• RM4: Krijon aktivitete të ndërlidhura me punën individuale dhe në
grup gjatë realizimit të produkteve dhe projekteve të caktuara.
Lëndët / Fushat tjera mësimore që do të përfshihen dhe rezultatet mësimore specifike (RM) të adresuara me këtë projekt:
Lënda 5: Fizikë/Shkencat e natyrës
RM 5: Përshkruan bashkëveprimet themelore në natyrë me theks të veçantë për bashkëveprimin gravitacional, elektrik dhe
magnetik.
RM 5: Zhvillojnë shprehitë për të përdorë njohuritë dhe shkathtësitë shkencore në vendimmarrje personale për çështjet e interesit
të komunitetit.
Lënda 6: Kimi/Shkencat e natyrës
RM 6: Ndërgjegjësohen lidhur me çështjet bashkëkohore shkencore, siç janë: menaxhimi i ujërave, ndryshimet klimatike, hulumtimi
i kultivimit të qelizave, nanoteknologji, teknologji të gjeneve etj.
RM 6: Shpjegon teoritë e hershme dhe zhvillimin e teorisë moderne për atomin.
Lënda 7: Edukatë fizike, sportet dhe shëndeti
RM 7: Analizon burimet ushqimore, financiare, të kulturës, religjionit, shpjegon politikat, legjislacionin mbi dietat, shëndetin, ndikimin
e tyre tek individët e komuniteti dhe aplikon njohuritë në praktikë.
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Hulumton etiken e prodhuesve të ushqimit në promovimin e ushqimit të shëndetshëm dhe jo të shëndetshëm

Arsyetim/sqarim i përmbledhur i integrimit të lëndëve dhe kombinimit të rezultateve mësimore për këtë projekt 57:
Në këtë projekt nxënësite kësaj paralele do të realizojnë një revistë elektronike të shkollës, ku përfshihen aktivitetet në shkollë dhe
sukseset e nxënësve në fusha dhe lëndë të ndryshme, ku mësimdhënësi i lëndës së artit do të kujdeset që në realizimin e Revistës
të përfshihen nxënës që kanë vullnetin dhe shkathtësinë artistike të dizajnimit të revistës, TIK me anë të programeve të ndryshme
kompjuterike për dizajn, Gjithashtu në revistë do të kemi edhe rubrika ku mund të përfshihet gjuha shqipe me nxënësit që kanë talent
në shkrimin e poezive, prozave, dramave, tregimeve, librave etj, gjithashtu edhe garat, kuizet dhe sukseset e nxënësve në lëndë të
ndryshme si Sporte, Muzikë, Matematikë, Fizikë, Kimi etj. Projekti në të ardhmen mendohet të jetë i vazhdueshëm dhe të prezantohet
vazhdimisht në platformën e shkollës sonë, poashtu sipas mundësive mund edhe të shtypen një numër i kopjeve.
Kontributi në zhvillimin e kompetencave kryesore të KK dhe në shkathtësitë e buta të adresuara përmes këtij projekti 58
Kompetencat kryesore të KK

Shkathtësitë e buta

19. Kompetenca e komunikimit

Të
menduarit
kritik

20. Kompetenca e të menduarit

Komunikimi

Ndërgjeshmëria
Këmbëngulësia

Ky arsyetim/sqarim bazohet në analizën e bërë RM-ve në takimin me ekipin e mësimdhënësve të këtij projektit mësimor
Përzgjedh duke klikuar në kutinë përskaj kompetencave të adresuara me këtë projekt (pastaj tek dritarja që ju hapet, tek Default Value përzgjedh Checked,
pastaj OK)
57
58
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Zgjidhja e
problemeve

21. Kompetenca e të mësuarit
22. Kompetenca për jetë, për punë dhe për
mjedis

23. Kompetenca personale
24. Kompetenca qytetare

Puna ekipore

Kreativiteti

Shkathtësitë
hulumtuese

Shkathtësitë
ndërmarrëse

Inteligjenca
emocionale

Përshkrimi i projektit (çështjet kryesore, qëllimi, veprimet që duhet ndërmarrë dhe përfitimet):

Përshkrimi
përmbledhës i
projektit

Projekti është një punë hulumtuese dhe e pavarur e nxënësve nën mbikqyrjen e mësimdhënësve, ku
nxënësit me anë të bashkëpunimit në grup do të hulumtojnë këto probleme apo çështje si: A keni dhe a
duhet të kemi Revistë vjetore të shkollës tonë? Përse nuk kemi dhe përse duhet të kemi revistën e
shkollës? Si mund të realizojmë dhe ta prezantojmë punën dhe aktivitetet e nxënësve në revistë?.
Nxënësit angazhohen në mënyrë aktive e të pavarur dhe ndërmarrin veprime konkrete për tu dhënë
përgjigjje dhe zgjidhje çështjeve të ngritura më lartë, duke zhvilluar kështu shkathtësitë e tyre në praktikë.
Mësimdhënësit do të angazhohen që të bashkëpunojnë dhe të punojnë së bashku si grup në projekt duke
dhënë ndihmën dhe përkrahjen për fushat e tyre profesionale, sipas përgjegjësive të ndara:
Ndarjet e detyrave të mësimdhënësve:

(përfshini këtu edhe:
Ndarjet e detyrave të
mësimdhënësve dhe
strategjinë e punës
me nxënës)

Mësimdhënësi i lëndës së artit do të ketë si detyrë:
• Të bashkëpunoj në vazhdimësi me mësimdhënës dhe nxënës;
• Të identifikojë nxënësit e talentuar të cilët kanë shkathtësi në realizimin e veprave artistike.
• Të monitorojë punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxënësit sipas nevojës.
Mësidhënësi i lëndës së TIK do të ketë si detyrë:
• Të bashkëpunoj në vazhdimësi me mësimdhënës dhe nxënës;
• Të identifikoj nxënësit që kanë shkathtësi në përdorimin e programeve kompjuterike për dizajn;
• Të siguroj paisjet e nevojshme për dizajnimin e Revistës si Llaptop dhe programet adekuate;
• Të siguroj hapësirën me kushte të përshtatshme për punë;
• Të monitoroj punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxënësit sipas nevojës.
Mësidhënësi i lëndës së Gjuhë shqipe do të ketë si detyrë:
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•
•
•

Të bashkëpunoj në vazhdimësi me mësimdhënës dhe nxënës;
Të identifikoj nxënësit që kanë shkathtësi për të shkruar poezi, prozë, tregime, libra etj.
Të monitoroj punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxënësit sipas nevojës.

Mësidhënësi i lëndës së Gjuhë angleze do të ketë si detyrë:
• Të bashkëpunoj në vazhdimësi me mësimdhënës dhe nxënës;
• Të identifikoj nxënësit që kanë shkathtësi në të shkruar sakt dhe pa gabime në gjuhë angleze;
• Të monitoroj punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxënësit sipas nevojës.
Mësimdhënësi i lëndës së edukatës fizike do të ketë si detyrë:
• Të bashkëpunoj në vazhdimësi me mësimdhënës dhe nxënës;
• Të identifikoj nxënësit që kanë shkathtësi dhe suksese në sporte të caktuara;
• Të monitoroj punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxënësit sipas nevojës.
Mësimdhënësi i lëndëve të shkencave do të ketë si detyrë:
• Të bashkëpunoj në vazhdimësi me mësimdhënës dhe nxënës;
• Të identifikoj nxënësit që kanë shkathtësi dhe suksese në lëndët e shkencave;
• Të monitoroj punën e nxënësve dhe të jetë fasilitues duke ndihmuar nxënësit sipas nevojës.
Strategjia e ndarjes së nxënësve nëpër grupe:
Mësimdhënësit do të ndajnë nxënësit nëpër grupe duke u bazuar në nevojat e projektit dhe në
shkathtësitë specifikë të nxënësve si: grupet sipas lëndëve ku veçohen grupi i artit, grupi i TIK-ut, grupi i
gjuhëve, grupi i sporteve, grupi i shkencave etj. Ndarja e nxënësve në grupe do të jetë pjesë integruese e
orës mësimore ku grupet e ndryshme do të përzgjedhin aktivitete të ndryshme varësisht nga kërkesat e
tyre.

Shfrytëzimi i hapësirës
krijuese / makerspace të
shkollës

Pajisjet specifike nga makerspace që do të përdoren në këtë projekt:
Kompjuteri, printeri
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Përse duhet të kemi Revistën e shkollës?

Pyetja shtytëse 59:

Skenari detaj i punës me nxënës
HAPAT E PROJEKTIT

Formimi i grupeve
Mësimdhënësit e përfshirë në projekt identifikojnë nxënësit të cilët do të përfshihen në projekt dhe i ndajnë
në grupe sipas shkathtësive që kanë, ku janë:
Skenari detaj i
punës me nxënës 60
(Hapat e projektit,
ndarja e grupeve,
ndarja e detyrave
grupore dhe
individuale,
shkëmbimi
informatave, etj)

GRUPI I ARTISTËVE
1.
Rina Asllani
2.
Yllëza Tërstena
3.
Belita Abazi
4.
Leona Murseli
5.
Drin Marevci
6.
Luart Ferizi
7.
Urim Ahmeti
GRUPI I DIZAJNERËVE
1.
Adnit Ahmeti
2.
Agonita Vladi
3.
Dea Fazliu
4.
Fiona Lubishtani
5.
Lendi Luzha

Cila është pyetja shtytëse që ndërlidhet me thelbin e asaj që nxënësit do të mësojnë gjatë projektit? Pyetja duhet të jetë e qartë, e hapur, sfiduese
dhe provokative.
59

Gjatë punës sipas skenarëve të ndryshëm me klasë të ndarë në grupe për shkak të pandemisë, projekti mësimor planifikohet ashtu që puna e nxënësve në
kuadër të projektit të ndahet në mes të atyre grupeve, duke pasur parasysh edhe ndarjen individuale të punës dhe që nxënësit duhet të shkëmbejnë dhe
diskutojnë rregullisht të gjeturat e punës së tyre në mes vete. Por, nëse numri i nxënësve në klasë është shumë i vogël, mësimdhënësit mund të bashkojnë më
shumë paralele në një projekt, gjithmonë duke pasur parasysh ndarjen e punës individuale dhe grupore.

60
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6.
7.

Malsor Bega
Olta Jetishi

GRUPI I GJUHËVE
1.
Alisa Sylejmani
2.
Alketa Sherifi
3.
Dionis Shamolli
4.
Flamur Tershana
5.
Leuart Shala
6.
Olsa Hoxha
7.
Rina Ejupi
GRUPI I SPORTEVE
1.
Artiola Raçi
2.
Dorart Gashi
3.
Elvira Miftari
4.
Laurent Maliqi
5.
Olsa Rexhepi
6.
Rinis Xhaferi
7.
Shpat Kurteshi
GRUPI I SHKENCAVE
1.
Anduena Hasani
2.
Arjan Topalli
3.
Elsa Jetishi
4.
Ledion Fejza
5.
Mihane Ramadani
6.
Viola Ahmeti
Ndarja e detyrave grupore dhe individuale
Mësimdhënësit së bashku me grupet e nxënësve përcaktojnë detyrat dhe përgjegjësitë e secilit grup duke
specifikuar edhe përgjegjësitë e individëve brenda grupit.
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Grupi i artistëve janë nxënësit që do të kujdesen që të sigurojnë informacion dhe material për nxënësit e
talentuar dhe punimete e tyre artistike në vizatim, pikturë, skulpturë, dizajn, fotografi etj, në mënyrë që të
publikohen në revistë;
Grupi i dizajnerëve janë nxënësit që kanë shkathtësi në dizajnimin e revistës së shkollës;
Grupi i gjuhëve janë nxënësit që zotërojnë gjuhën shqipe dhe angleze dhe kanë shkathtësi në të shkruar të
poezive,prozave, libarve etj.;
Grupi i sporteve janë nxënës që kanë shkathtësi në sportë të caktuara dhe që mbledhin informacion për
nxënësit e talentuar që kanë arritur suksese në sport, për ti publikuar në revistë.
Grupi i gjuhëve kujdeset që të identifikojnë nxënësit më të suksesshëm në shkenca duke publikuar në revistë
sukseset e tyre në gara të ndryshme.
Shkëmbimi informatave

Produktet:

Të gjitha grupet do të bashkëpunojnë në mes vete duke i dërguar njëri tjetrit informacionet e grumbulluara
dhe të përpunuara. Të gjitha grupet i dërgojnë materialet e tyre grupit të dizajnit. Grupi i dizajnit përmbledh
në katalog materialet e të gjitha grupeve, ku pas dizajnimit të Revistës, kujdeset edhe për publikimin e
katalogut në internet për publikun e gjerë.
Individuale:
Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u vlerësuar:
I. Kompetenca e komunikimit dhe të të shprehurit
• Identifikimi i nxënësve të suksesshëm;
II. Kompetenca e të menduarit
• Realizimi i veprave artistike;
• Shkathtësia për analizën dhe përpunimin e III. Kompetenca e të nxënit
materialit;
• Shkathtësia e të punuarit në grup;
Ekipore:
Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u vlerësuar:
IV. Kompetenca për jetë, për punë dhe për mjedis
• Realizimi i Revistës elektronike
VI. Kompetenca qytetare

Publikimi i
produkteve 61 (sqaroni
se si produktet do të
bëhen publike)

61

Rezultatet përfundimtare të punës së nxënësve apo produktet e arritura nga PBP, një grup i nxënësve
prezantues do t’i prezantoj para një audience (mësimdhënësve, nxënësve, artistëve, skulptorëve dhe
qytetarëve tjerë).
Produketet apo rezultatet e arritura do të bëhen publike përmes formave të ndryshme të prezantimeve
apo publikimit si: Prezantimi me sllajde në shkollë, galeri, publikimi në net, rrjete sociale, revistë, TV,
Debate etj.

Nxënësit mund të zgjedhin se a do të bëjnë prezantime në klasë, ekspozita, publikime në ëeb faqe, etj.

107

Njerëzit në terren, hapësirat/vendet: Nxënësit, qytetarët, Hapësirat publike, institucionet publike e artistike
Materialet dhe
burimet tjera të
nevojshme

Pajisjet: PC, Projektor, Printer, Internet, aparat fotografik
Materialet: letër, lapsa etj
Burimet në komunitet: Artistë, Mësimdhënës

Metodat reflektuese
/ vlerësimi 62
(Si mësimdhënësit do
të përdorin strategjitë
e vlerësimit për të
nxënë? 63;
Si nxënësit do të
reflektojnë gjatë
projektit?
Si do të lidhet kjo me
procesin e vlerësimit
në përgjithësi?)

Të mbajturit e shënimeve në ditar

Fokus Grupe

Diskutim reflektues (feedback) me gjithë klasën

Tank diskutime:

Anketim / kuiz, etj.

Vlerësimi me
instrumentet e
shkathtësive të buta

Duke iu referuar UA 08-2016, pika 3.4 dhe 3.5 për vlerësim, punën me këtë projekt mësimor duhet ta shfrytëzoni edhe për vlerësim për të nxënë (formativ)
dhe vlerësim përmbledhës (sumativ) të periudhës së caktuar mësimore (I, II, apo III).
63
Ju lutem referojuni strategjive të vlerësimit nga materiali i punës së kursit “Vlerësimi për të nxënë”
62
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Shënime të tjera lidhur me strategjitë e vlerësimit:

Gjatë të gjitha fazave të projektit nxënësit bëjnë reflektime të vazhdueshme të veprimeve të tyre si vetëvlerësim në mënyrë
që të analizohen të arriturat dhe sfidat që duhet tejkaluar. Si rezultat i kësaj nxënësit hulumtojnë, gjejnë dhe propozojnë
alternativa të ndryshme për të tejkaluar sfidat duke i përfshirë ato në procesin e realizimit të mëtutjeshmë të projektit. Si
mund të bëjmë ndryshet dhe modifikimet e nevojshme në projekt?
Reflektimi është një metodë e organizimit, monitorimit dhe vlerësimit e cila ofron mundësinë e transformimit jo vetëm të
përvojës individuale, por edhe modeleve dhe marrëdhënieve brenda grupeve, organizatave dhe sistemeve.
KRITERET E VLERËSIMIT

PO

Hulumtimi dhe
Nxënësit kanë hulumtuar dhe siguruar material të
grumbullimi i
mjaftueshëm për trajtimin e temës - Shfrytëzimi i burimeve
materialit:
Përzgjedhja e Nxënësit kanë përfshirë në projekt çështjet më të rëndësishme
materialit: dhe esenciale të temës
Organizimi strukturor i Nxënësi ka bërë një organizim kronologjik dhe logjik të
temës: çështjeve të temës
Prezantimi:

Nxënësit gjatë prezantimit dëshmojnë që e kanë kuptuar
temën të cilën prezanton, ku bën një shtjellim logjik duke
përdorur gjuhën dhe fjalorin e tij dhe nuk e lexon temën

Përdorimi i materialit Nxënësit përdorin ilustrime, grafikone, imazhe dhe foto të
grafik dhe ilustrues: mjaftueshme të veprave të artit.

Prezantimi

Po

E pranueshme

Hyrje e duhur
Të shprehurit e qartë
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Jo

JO

Përmbajtje të duhur
Strukturë e organizuar
Kooordinim i duhur prezentim dhe ndihmë
vizuele
Lidhje e duhur prezentues/audiencë
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Pyetjet për vetëvlerësim

Pajtohem
plotësisht

Pajtohem

Unë jam pjesë e rëndësishme
kontribuese në grup
Unë i di dhe i kuptoj detyrat e dhëna
nga mësimdhënësi
Unë i kam kryer të gjitha detyrat e
kërkuara
Unë mund ta prezentoj me gojë
punën time dhe të grupit tim
Unë i trajtoj anëtarët tjerë të grupit
me respekt dhe u ndihmoj atyre kur
kanë nevojë

Çfarë ishte niveli i
zhvillimit të shkathtësive

Nivel I
dobët

Nivel I
mjaftueshëm
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Pajtohem
pjesërisht

Pajtohem Nuk
pak
pajtohem
fare

Nivel mesatar Në nivel
shumë të
mirë

Në nivel të
lartë

Të shkruarit
Të shprehurit me gojë
Kreativiteti
Zgjidhja e problemeve
Të menduarit kritik
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Planifikimi i projektit mësimor “Jul Cezari”, Uiliam Shekspiri
“Jul Cezari”, Uiliam Shekspiri, projekt mësimor i realizuar nga nxënësit e Gjimnazit të Filologjisë “Eqrem Çabej” dhe Gjimnazit Natyror
“Xhevdet Doda”, Prishtinë, nën udhëheqjen e mësimdhënëses Leonorë Kasumi (Gjuhë shqipe dhe letërsi) në bashkëpunim me
mësimdhënëset Pranvera Misini, Tolinda Gojani, Njomza Selimi etj..
Për një organizim sa më të mirë të procesit mësimor, për të ngritur bashkëpunimin në nivel më të lartë, jo vetëm brenda shkollës, por
edhe jashtë saj, kemi realizuar shfaqjen “Jul Cezari”, në shërbim të rritjes së cilësisë, sukseseve dhe arritjeve të mësimnxënies nga
ana e nxënësve, duke iu ofruar mundësi që të shfaqin dhe zhvillojnë potencialin krijues/artistik që zotërojnë brenda vetes. E gjithë kjo
ka rezultuar me produktet finale të secilit grup si: skenari, ftesa, muzika, kostumet, kurora, skena dhe debutimi para spektatorëve në
teatrin “Dodona”, Prishtinë.
Fushat kurrikulare që janë përfshirë në projektin “Jul Cezari”, Uiliam Shekspir janë:
Fushat kurrikulare
Gjuhë dhe komunikim
Artet
Jeta dhe puna

Lëndët mësimore
Gjuhë shqipe, Gjuhë angleze
Art muzikor, Art figurativ
TIK
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Tabela 1. Forma e përgjithëshme e planifikimit të projektit “Jul Cezari” Uiliam Shekspiri, ku mësimdhënësit bashkarisht hartojnë hapat
që duhet të ndërmerren për realizimin e një projekti si: emërtimi i projektit, lëndët që do të përfshihen, kohëzgjatja, roli i nxënësve, pikat
kyçe, pyetja shtytëse, shkathtësitë për sukses, rezultatet e pritura ( produktet).
P L A N I F I K I M I
I
P R O J E K T I T : F O R M Ë
P Ë R G J I T H S H M E

E

faqe 1
Emri i projektit:

Kohëzgjatja e projektit:
Tre muaj, 15.09.201913.12. 2019

Drama “Jul Cezari”, Uilliam Shekspir

Lënda/ët: Gjuhë shqipe dhe letërsi, Gj.angleze,
Art figurativ, Art muzikor, Jeta dhe puna

Mësimdhënësi(t):
Leonora Kasumi
Pranvera Misini
Njomza Selimi

Niveli i klasës:XI-XII

Fusha/lëndët tjera mësimore që do të përfshihen, nëse ka ndonjë: Histori
Njohuritë dhe pikat kyçe për t’u
kuptuar/ mësuar (CCSS dhe
standarte tjera?

RNK: I.1,3,4,6,;II.4,7,8; III.1, 2,3,7,8,; IV.4,5,6,9; V.1,2,3,6,7; VI.1,2,5,9;
RNF: I.Shkathtësitë e komunikimit: 1.1,4,5; 2.1,3,4; 3.2,3; II. Vlerat dhe qëndrimet:
1.1,2,3,4,5,6,7,8,9.
RNL Edukimi artistik u mundëson nxënësve që të kenë vizion,të planifikojnë dhe të caktojnë
qëllime, të përcaktojnë metoda të ndryshme si t’i arrijnë ato qëllime, të identifikojnë
alternativat, t’i rishikojnë ato, të zgjedhin probleme, të imagjinojnë, të punojnë në grupe dhe
të aplikojnë vetëdisiplinë, durim, përqëndrim, guxim dhe iniciativë.
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Shkathtësitë për sukses (per t’u
mesuar dhe vlerësuar)

Të menduarit kritik/Zgjidhja e
problemeve
Përmbledh me saktësi idetë;
Krahason dhe shqyrton mendime të
ndryshme
Përdor të dhëna të mjaftueshme për të
mbështetur argumentet
Vlereson besueshmërinë e pohimeve
dhe autoritetin e burimeve të të
dhënave
Bashkëpunimi
Merr pjesë në bisedë pa e imponuar
mendimin personal
Ndan informacione dhe ekpertizën me
ekipin
Demonstron gatishmëri për të
udhëhequr
Negocion dhe bën kompromise të
nevojshme për të arritur një qëllim të
përbashkët.
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Vet-menaxhimi
Përfundon detyrat në mënyrë të pavarur
dhe pa mbikqyrje
Prioritizon kohën në mënyrë efektive për të
përfunduar detyrën
Zbaton kritere relevante për të gjykuar
suksesin e detyrës së përfunduar
Demonstron vetë-reflektim dhe vetëvlerësim
Të tjera:
Parashikon dhe planifikon në detaje të
duhura hapat e nevojshëm për të
përfunduar detyrën
Planifikon shfrytëzimin e burimeve
Vlerëson, peshon dhe menaxhon rreziqet



Përmbledhja e projektit
(përfshijë rolin e nxënësve, qeshtjen,
problemin apo sfidën, veprimin e
ndërmarrë, dhe qëllimin/përfitimin)

Pyetja shtyetëse
Hapi/ngjarja fillestare

Ky projekt ka për qëllim nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet nxënësve të shkollave të
ndryshme, zgjerimin e horizontit kulturor të nxënësve, zbulimin e talentëve të rinj në aktrim,
zhvillimin e kreativitetit në kostumografi dhe skenografi, si dhe paraqitjen para audiencës në
skenën teatrale.
Implementimi i këtij projekti do të bëhet nga nxënësit e Gjimnazit të Filologjisë “Eqrem Çabej”
në bashkëpunim me nxënësit e Gjimnazit “Xhevdet Doda” nën udhëheqjen e
mësimdhënësve.
Qëndrimet, vlerat dhe besimet: i përgjegjshëm, bashkëpunues, i sigurt
Njohuritë : Nxënësit njohin karakteret, modelojnë veshjet në bazë të karaktereve si dhe
dizenjojnë skenën duke u bazuar në një periudhë të caktuar kohore.
Shkathtësitë: Përdorin gjuhë koncize për të përcjellur mesazh, kombinojnë idetë e ndryshme
në një ide të re origjinale dhe unike, punojnë vazhdimisht drejt qëllimit, shpesh shton
elemente artistike ose estetike në punime.

•

Çfarë ishte veshja dhe arkitektura e shek. XVI?

Nxënësit lexojnë veprën “Jul Cezari” të Uilliam Shekspirit.
Skenari i përgatitur - fragment I shkëputur dhe I përkthyer nga vepra origjinale e Shekspirit
”Jul Cezari” nga nxënësi Loand Baxhaku, në regji të prof. Leonorë Kasumi
Audicioni – Ndarja e roleve, Kostumografia - përzgjedhja e nxënësve Skenografia përzgjedhja e nxënësve
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Produktet

Individuale:
Mësimi i rolit,
Dizajnimi i veshjeve,
Dizajnimi i skenës,
Krijimi i ftesës,
Prezantim para audinecës në skenën e
teatrit ,
Krijimi i sekuencave filmike ( Video)
Publikimi në Internet (faqen e shkollës,
youtube…).

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u
vlerësuar:

Ekipore:
Grupi I, II,III,IV,V.
Pesë-gjashtë nxënës në një grup.

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara për t’u
vlerësuar:
I.1,3,4,6,; II.4,7,8; III.1, 2,3,7,8,; IV.4,5,6,9;
V.1,2,3,6,7; VI.1,2,5,9;
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I.1,3,4,6,; II.4,7,8; III.1, 2,3,7,8,; IV.4,5,6,9;
V.1,2,3,6,7; VI.1,2,5,9;

Publikimi i produkteve (përfshijë se
si produktet do të bëhen publike,
cilët nxënës do të anagazhohen
gjatë dhe në fund të projektit

Në projekt do të angazhohen nxënësit e klasave të XI dhe XII të të dyja shkollave, nxënësit e
Gjimnazit të Filologjisë “Eqrem Çabej” në bashkëpunim me nxënësit e Gjimnazit “Xhevdet
Doda” nën udhëheqjen e mësimdhënësve.
Nxënësit do të kenë detyra të ndryshme prandaj do të ndahen në grupe.
Aktorët - lexojnë veprën, njihen me karakteret, mësojnë tekstin, ushtrojnë gjestet dhe mimikën
Kostumografët – krijimi I ideve , dizenjimi I veshjeve sipas karaktereve, prerja dhe qepja e
kostumeve
Skenografët – idejimi, dizenjimi, përcaktimi dhe sigurimi I materialit për ndërtimin e skenës
Muzika, zërimi dhe dritat – përzgjedhja e melodive që përkojnë me periudhën e caktuar,
rregullimi i zërimit dhe dritave gjatë shfaqjes
Kameramanët – inqizimi i dramës
Vlerësimin e vetes dhe grupit,
Projekti përfundon me një produkt ose performancë si:
Prezantim para audinecës në teatrin Dodona,
Krijimi i sekuencave filmike ( Video)
Publikimi në Internet (faqen e shkollës, youtube…).

Burimet e nevojshme

Njerëzit në terren, hapsirat/vendet:
Nxënësit, shkolla, teatri, audienca.
Pajisjet: libri, llap-topi, makina qepëse, 3Dprinteri, veglat e punës për ndërtimin e skenës,
kamera, aparat fotografik.
Materialet:
material tekstili, druri, hamera, letër A4, ngjyra,
Burimet në komunitet:
Nxënësit, prindërit
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Metodat reflektuese (si individët,
ekipi, dhe klasa do të reflektojnë
gjatë/në fund të projektit

Të mbajturit e shënimeve në
ditar



Fokus Grupe



Diskutim me gjithë klasën



Tank diskutime:



Anketim



Të tjera:

Mësimdhënësja me datë 23.10.2019 i ka parashtruar kërkesë Teatrit “Dodona” për dhënien e pëlqimit për shfrytëzim të hapësirës
skenike
nga data 01- 07.11.2019, e cila është aprovuar, mirëpo realizimi është bërë tek me dt. 13.12.2019.
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Tabela 2. Udhëzuesi për nxënës na ndihmon që t’i planifikojmë qëllimet e të nxënit, vlerësimet e vazhdueshme, strategjitë e
mësimdhënies për secilin grup të nxënësve.
P L A N I F I K I M I

I

P R O J E K T E V E : U D H Ë Z U E S I

P Ë R

N X Ë N Ë S

Projekti: Drama “Jul Cezari”, Uilliam Shekspir
Pyetja shtyetëse: Çfarë ishte veshja dhe arkitektura e shek. XVI?
Produkti/et
përfundimtare
Prezantime,
Performanca, Produkte
dhe/apo shërbime

(individuale dhe
ekipore)

Qëllimet e të nxënit/Targetet
njohuria, të kuptuarit &
shkathtësitë e nevojshme për
nxënësit që ata të përfundojnë
produktet me sukses

Kontrollimet/Vlerësimet e
vazhdushme
Për të kontrolluar të nxënit dhe
siguruar që janë duke
nxënë/mësuar sipas planit

Strategji mësimdhënie për të
gjithë nxënësit
Të ofruara nga mësimdhënësi,
pjesa tjetër e stafit, ekspertët;
perfshinë
dhënien e udhëzimeve rreth pikave
kyçe, materialet, mësimet e
nivelizuara me rezultatet e të nxënit
dhe vlerësimet e vazhdueshme

Aktorët - lexojnë veprën, njihen
me karakteret, mësojnë tekstin,
ushtrojnë gjestet dhe mimikën

Lista për menaxhimin e projektitDetyrat grupore
Detyrat individuale
Kontrata
Vetëvlerësimi

Nxënësit përdorin tabela të
planifikimit për të ndjekur progresin.
Mësimdhënësi i përdor këto tabela
planifikimi për vlerësimin e
përkohshëm të përparimit të
nxënësve dhe për të bërë pyetje
rreth asaj që nxënësit mësojnë
përgjatë rrugës

Kostumografët – krijimi i ideve,
dizenjimi i veshjeve sipas
karaktereve, prerja dhe qepja e
kostumeve me makinë qepëse,

Mësimdhënësi kërkon vlerësime të
përkohshme si pika të kontrollit
përgjatë rrugës - për shembull, një
listë burimesh pas hulumtimit në
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si dhe punimi i kurorës
mbretërore me 3Dprinter.

internet, një skicë planifikimi të
raportit, një draft gjatë hartimit të
raportit, një listë të roleve të
nxënësve dhe kontributet në një
prezantim me gojë

Skenografët – idejimi, dizenjimi,
përcaktimi dhe sigurimi I
materialit për ndërtimin e skenës

Muzika, zërimi dhe dritat –
përzgjedhja e melodive që
përkojnë me periudhën e
caktuar,
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M e n a x h i m i
Emri i
j ktit
Antarët e
grupit:

Detyrat

Të lexohet
vepra

I

p r o j e k t i t :

D e t y r a t

g r u p i t

Drama “Jul Cezari”, Uilliam Shekspir
Jon Latifi, Loand Baxhuku,Rinesa Haxholli,Rinor Binakun, Arian Gashin,Flornesa Demolli, Edona Maliqi dhe
Zeqir Zullufi, Ariana Gashin dhe Shkëlqim Hysenin,Vesa Gashi, Medina Haxholli, Aulona Cakolli, Erijon Ahmeti,
Hana Kaja, Anisa Karaxha dhe Elsa Krasniqi, Rinesa Ferati,Blerona Hasani,Rinesa Dili, Lorena Musliaj,
Blendina Krasniqi, Lorena Musliaj, Blendina Krasniqi, Olta Grajçevci dhe Dominik Pllashniku, Rron Qirezi dhe
Lorena Musliaj, Diellza Asllani, Sonila Pllashniku.
Deri në
Kush eshte përgjegjës
Gjendja
Përfundon
datën
Loand Baxhuku

Të
përzgjedhet
skenari,
Skena I

e

15.09.2019
13.12.2019

Është lexuar vepra
Është bërë përzgjedhja e
skenave

Është realizuar videoja
Prezantimi para
audiencës

Janë ndarë rolet.
Jul Cezari -Jon Latifi, XI/5

15.09.2019

Mark Antoni -Loand Baxhuku, XII

13.12.2019

Senator - Rinesa Haxholli, XI/1
Bruti - Rinor Binakun, XI/3
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Teksti është mësuar, secili
nxënës e ka përvetësuar rolin

Është realizuar videoja
Prezantimi para
audiencës

Skena II
Skena III
Skena IV
Skena V

Kostumografia

Qytetarët - Flornesa Demolli,
Edona Maliqi, Zeqir Zullufi XI/4
Poet Sinanin -Vesa Gashi, XI/2

15.09.2019
13.12.2019

Pinadari – Aulona Cakolli, XI/1
Erijon Ahmeti, XII

15.09.2019

Hana Kaja, XII

13.12.2019

Elsa Krasniqi. XII
Rinesa Ferati, XI/3

15.09.2019

Blerona Hasani, XI/3

13.12.2019

Rinesa Dili, XI/3

Nxënësit kanë dizenjuar veshjet
sipas karaktereve, kanë prerë
dhe qep kostumet me makinë
qepëse ,si dhe kanë punuar
kurorën me 3Dprinter.

Është realizuar videoja
Prezantimi para
audiencës

Është përgatitur skica e
planifikimit, përzgjedhur materiali
dhe është ndërtuar skena

Është realizuar videoja

Lorena Musliaj,XI/3
Muzika,
zërimi, dritat
Kamera
Moderatore

Është realizuar videoja
Prezantimi para
audiencës

Lusili- Medina Haxholli,XI/2

Anisa Karaxha, XII

Skenografia

Teksti është mësuar, secili
nxënës e ka përvetësuar rolin

Olta Grajçevci, XI/3
Lorena Musliaj XI/3
Dominik Pllashniku XII
Rron Qirezi XII

Është përzgjedhur muzika,
është përgatitur skica për zërimin
dhe dritat gjatë shfaqjes së
dramës.

Diellza Asllani, XI/1
Sonila Pllashniku XII

Kanë përgatitur skenarin dhe
prezantuar para spektatorëve
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Prezantimi para
audiencës

Tabela 4. Raporti për punën në projektin “Jul Cezari”, Uiliam Shekspiri, e ndihmon nxënësin që
gjatë gjithë kohës ta përcjellë punën e tij dhe njëkohësisht mësimdhënësin e mban të informuar
për punën individuale të secilit nxënës.
R A P O R T

P Ë R P U N Ë N N Ë
I N D I V I D U A L E

P R O J E K T :

Emri i projektit:

Drama “Jul Cezari”, Uilliam Shekspir

Emri I nxënësit:

Loand Baxhuku

Për periudhën
kohore:

Ditë(t): E hënë, e martë, e mërkure, e enjte, e premte

Gjatë kësaj
periudhe kam
pasur këto
qëllime për
punën në
projekt:

Data

15.09.2019-13.12.2019
Java: 1-12

1

Ta lexoj veprën origjinale të Shekspirit, t'i përzgjedh skenat, t'i
përkthej dhe t'i përshtat ato

2

Ta mësoj tekstin

3

Ta ushtroj rolin e Mark Antonit

4
5

Gjatë kësaj
periudhe kohore
kam arritur…

Hapat e
ardhshëm
janë…

Brengat,problemet
apo pyetjet më të
rëndësishme për
mua janë…

1

Të analizoj karakterin e Mark Antonit

2

Ta mësoj tekstin

3

Ta përvetësoj rolin

1

Paraqitja skenike

2

Xhirimi i videos

1

A do të paraqitem mirë në skenë?

2

Sa do të arrijë ta përcjellë mesazhin para audiencës ?
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Tabela 5. Raport për punën grupore në projektin”Jul Cezari”, Uiliam Shekspiri, i ndihmon nxënësit
që gjatë gjithë kohës ta përcjellin punën e tyre dhe njëkohësisht mësimdhënësin e mban të
informuar për punën e secilit grup.
R A P O R T

P Ë R

P U N Ë N

N Ë

P R O J E K T :

Emri i
projektit:

Drama “Jul Cezari”, Uilliam Shekspir

Antarët e
grupit:

Jon Latifi, Loand Baxhuku,Rinesa Haxholli,Rinor
Binakun, Arian Gashin,Flornesa Demolli, Edona Maliqi
dhe Zeqir Zullufi, Ariana Gashin dhe Shkëlqim
Hysenin,Vesa Gashi, Medina Haxholli, Aulona Cakolli,
Erijon Ahmeti, Hana Kaja, Anisa Karaxha dhe Elsa
Krasniqi, Rinesa Ferati,Blerona Hasani,Rinesa Dili,
Lorena Musliaj, Blendina Krasniqi, Olta Grajçevci dhe
Dominik Pllashniku, Rron Qirezi dhe Lorena Musliaj,
Diellza Asllani, Sonila Pllashniku.

Për
periudhën
kohore:
Gjatë kësaj
periudhe
kemi pasur
këto qëllime
për punën në
projekt:

Gjatë kësaj
periudhe
kohore kemi
arritur …

Hapat e
ardhshëm
janë…

Ditë(t): e hënë, e martë, e mërkure, e enjte

G R U P O R

Data:

15.09.201913.12.2019

Java: 1-12

1

Të shkruhet teksti,

2

Të përzgjedhet skenari,

3

Të ndahen rolet

4

Të qepen kostumet, të përgatitet skena

5

Paraqitja skenike në teatrin “Dodona”

1

Të përkthejmë t’i përzgjedhim pesë skenat më të bukura dhe t’i ndërlidhim në

2

Të mësojmë rolet dhe të ndërtojmë karakteret

3

Të qepim kostumet

4

Të ndërtojmë skenën

5

Të përzgjedhim muzikën

1

Të mësohet roli

2

Të realizohet videoja

3

Paraqitja skenike në teatrin “Dodona”
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Brengat,
problemet
apo pyetjet
më të
rëndësishme
për mua
janë…

1
2
3
4

A do të pranohet kërkesa nga teatri "Dodona" që ne të shfrytëzojmë skenën?
Si të sigurojmë materialet për ndërtimin dhe rregullimin e skenës, që ngjarja
të dal sa më origjinale?
Si të sigurojmë materialin për qepjen e kostumeve, punimin e kurorës?
Si të dal para audiences sa më mirë?
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Tabela 6. Vetëvlerësimi i punës në projektin “Jul Cezari” Uiliam Shekspiri, bën që nxënësi të
reflektojë për punën e tij dhe projektin në tërësi, kështu do të dijë në cilën pjesë ka punuar më
së miri dhe çka i ka pëlqyer më së shumti.
VETËVLERËSIMI I PUNËS NË PROJEKT
Mendo për atë se çfarë ke bërë në projekt , sa je i kënaqur me punën në projekt.
Shkruaj komentet në kolonën e caktuar.
Emri nxënësit:

Loand Baxhuku

Emri projektit:

Drama “Jul Cezari, Uilliam Shekspiri

Pyetja shtytëse:

Çfarë ishte veshja dhe arkitektura e shek. XVI?

Rradhit pikat kryesore të
projektit :

Të shkruhet teksti,
Të përzgjedhet skenari,
Të ndahen rolet
Të mësuarit e tekstit
Të qepurit e kostumeve
Përgatitja e skenës
Të realizohet videoja
Prezantimi para audiencës në teatrin "Dodona".

Për vehten:
Gjërat kryesore që keni
mësuar në këtë projekt:

Të qenurit lider, se me bashkëpunim dhe tolerancë arrihet një
rezultat I dëshiruar

Cilës pjesë të projektit do t’I
kushtonit më shumë kohë dhe
çka do të bënit ndryshe:

Të mësuarit e tekstit dhe paraqitjes skenike

Në cilën pjesë të projektit keni
punuar më së miri:

Në përgatitjen e skenarit

Për projektin:
Cila pjesë të ka pëlqyer më së
shumti në këtë projekt:

Paraqitja ime për herë të parë në skenë, ku e preka dhe e ndjeva
skenën, duke e shfaqur talentin tim para spektatorëve, mu duk
vetja si një aktor i vërtetë.
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Cila pjesë nuk të ka pëlqyer
gjatë punës në këtë projekt:

Për çdo ditë pas mësimi,t duhej të vija nga shkolla "Xhevdet
Doda" në shkollën "Eqrem Çabej" për të mbajtur provat

Si duhet ta ndryshojnë
mësimdhënësit këtë projekt që
të jetë më I mire për herën
tjetër:

Asgjë nuk duhet të ndryshoj.
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Tabela7. Tabelari për vlerësimin e shkathtësive të buta

Të menduarit kritik/Zgjidhja e
problemeve

A

B

C

D

Shkëlqyeshëm:

Shumë mirë:

Mirë:

Mjaftueshëm:

Përmbledh me saktësi idetë;
Krahason dhe shqyrton mendime të
ndryshme
Përdor të dhëna të mjaftueshme për
të mbështetur argumentet
Vlereson
besueshmërinë
e
pohimeve dhe autoritetin e burimeve
të të dhënave

Bashkëpunimi

Merr pjesë në bisedë pa e imponuar
mendimin personal
Ndan informacione dhe ekpertizën
me ekipin
Demonstron
udhëhequr

gatishmëri

për

të

Negocion dhe bën kompromise të
nevojshme për të arritur një qëllim të
përbashkët
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Vet-menaxhimi

Përfundon detyrat në mënyrë të
pavarur dhe pa mbikqyrje
Prioritizon kohën në mënyrë
efektive për të përfunduar detyrën
Zbaton kritere relevante për të
gjykuar suksesin e detyrës së
përfunduar
Demonstron vetë-reflektim dhe
vetë-vlerësim

Të tjera:

Parashikon dhe planifikon në detaje
të duhura hapat e nevojshëm për të
përfunduar detyrën
Planifikon shfrytëzimin e burimeve
Vlerëson, peshon dhe menaxhon
rreziqet
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Realizimi i projektit mësimor: Drama “Jul Cezari”, Uiliam Shekspir

Foto1. Fragment i përkthyer dhe i përshtatur i veprës origjinale ”Jul Cezari” nga nxënësi.

Foto2. Skenari i përgatitur nga nxënësit
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Foto3. Kërkesa drejtuar teatrit “Dodona” për shfrytëzimin e hapsirës skenike

Foto 4. Ftesa e përgatitur nga nxënësit
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Foto 5. Ndërlidhja e fushave,
përgatitja e skenës dhe qepja e kostumeve nga nxënësit .
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Foto 6. Inskenimi i dramës “Jul Cezari”

Foto 7. Aktorët në një foto të përbashkët me drejtoreshën e DKA, përfaqësueset e ASSET,
drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit.
Për ta ndjekur dramën mund të kyçeni në linkun: Drama “Jul Cezari”,
https://www.youtube.com/watch?v=XmtYH54sb6M ose Kliko ketu
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Planifikimit i projektit mësimorë “Atraksionet turistike në komunën
e Lipjanit”

“Atraksionet turistike në komunën e Lipjanit”, projekt i realizuar nga nxënësit e shkollës
Gjimnazi “Ulpiana”, Lipjan, nën mentorimin e mësimdhënësve të kësaj shkolle.

Në procesin e realizimit të projektit “Atraksionet turistike në komunën e Lipjanit” janë përfshirë
disa nga fushat kurrikulare.
Fushat kurrikulare
Shkencat e natyrës
Matematike
Shoqëria dhe mjedisi
Jeta dhe puna
Artet
Edukate fizike, Sportet dhe shëndeti

Lëndët mësimore
Gjeografi, Kimi, Biologji
Matematike
Histori, E.d. Qytetare
TIK
Muzike, Arte Figurativ
Ed. Fizike
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Tabela 1. Forma e përgjithëshme e planifikimit të projektit “Atraksionet turistike në komunën e
Lipjanit”, ku mësimdhënësit bashkarisht hartojnë hapat që duhet të ndërmerren për realizimin e
një projekti si: emërtimi i projektit, lëndët që do të përfshihen, kohëzgjatja, roli i nxënësve, pikat
kyçe, pyetja shtytëse, shkathtësitë për sukses, rezultatet e pritura ( produktet).

P

P L A N I F I K I M I
I
R O J E K T I T : F O R M Ë
P Ë R G J I T H S H M E

Kohëzgjatja e projektit:
Data e fillimit:14.10.2019
Date e
përfundimit:13.12.2019

Emri i projektit: Atraksionet turistike ne komunën e Lipjanit

Mësimdhënësi(t):
Alban Aliaj
Armend Rexhepi
Leutrim Luma

Lënda/Kursi: Gjeografi, TIK, Muzikë

E

Niveli i klasës:
XI

Fusha/lëndë tjera mësimore që do të përfshihen, nëse ka ndonjë:
Fusha: Shkencat e natyrës (Gjeografi, Kimi, Biologji)
Matematike
Shoqëria dhe mjedisi (Histori, E.d. Qytetare)
Jeta dhe puna: (Teknologji dhe TIK)
Artet: (Muzike, Arte Figurativ)
Edukate fizike, Sportet dhe shëndeti
Komunikues efektive: 1,2,3,5,8,9
Njohuritë dhe pikat
Mendimtar kreativ: 1,2,4,9,10
kyçe për t’u
Nxënës i suksesshëm: 2,3,4,6,8,9
kuptuar/
Kontribuues produktiv: 2,3,4,5,7,8,9
mësuar(Rezultatet
Individ i shëndoshë: 2,3,4,5,7,8
e te nxënit)
Qytetar i përgjegjshëm: 2,3,4,5,7,9
Po

Të menduarit kritik
Shkathtësitë për
sukses (për t’u
mësuar dhe
vlerësuar)

Komunikimi

Po

Intelegjenca
Emocionale

Po

Kreativiteti

Po

Zgjidhja e problemeve

Po

Ndërgjegjshmëria

Po

Këmbëngulësia

Po

Puna ekipore

Po

Shkathtesitë
hulumtuese

Po

Shkathtësitë ndërmarrëse

Po
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Ky projekte do te realizohet nga nxënësit e klasës XI-6 (Drejtimi: Natyror)
ku nxënësit do te udhëzohen rreth etapave te realizimit te këtij projekti, ku
secili nxënës do ti marre udhëzimet e duhura dhe rolin e vete ne grupe, te
cilët me pas do ti definojnë, hulumtojnë, analizojnë dhe do te rekomandojnë
veprime konkrete për realizimin e këtij projekti.

Përmbledhja e
projektit
(përfshijë rolin e
nxënësve,
Veprimet e ndërmarra për gjetjen e problemit:
qeshtjen, problemin
• Anketim me qytetare
apo sfidën,
• Interviste me drejtorin e drejtorisë për rinë kulture dhe sporte
veprimin e
• Vizite e drejtpërdrejt ne vendet turistike
ndërmarrë, dhe
• Marrja e informatave nga ciceronet
qëllimin/përfitimin)
• Video/Fotografimi i vendeve turistike
• Analiza e faktorëve fiziko-gjeografike i vendeve turistike
• Analize e kushteve infrastrukturore.

Veprimet konkrete:
• Duke u bazuar ne grumbullimin e te dhënave gjate veprimeve te
ndërmarra për gjetjen e problemeve dhe sfidave do te ndërmarrim
veprime konkrete.
Qëllimi/Përfitimi:
• Ngritja e vetëdijes qytetare për vlerat turistike ne komunën e
Lipjanit
• Promovimi i vlerave natyrore dhe kulturore ne këtë komunë
• Përfitimi financiar
• Shfrytëzimi racionale dhe mbrojtja e tyre.

Pyetja shtyetëse
Hapi/ngjarja
fill t

Sa promovohen vlerat turistike ne komunën e Lipjanit?
Si ta rrisim interesimin për vlerat turistike ne komunën e Lipjanit?
Organizi i grupeve dhe ndarja e detyrave
Individuale:

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara
për t’u vlerësuar:

Ekipore:

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara
për t’u vlerësuar:

Produktet

Njerzit në terren, hapsirat/vendet:
Nxënësit, qytetaret e vendit, vendet turistike.
Burimet e
nevojshme

Pajisjet: Libri, kompjuteri, laptopi, aparati fotografike, video kamera, droni
me kamer, pajisje per incizimin e zërit, etj.
Materialet:
Letra, letra e plastifikuar, ngjyrat, hameri, etj.
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Burimet në komunitet:
Nxenesit, qytetaret e vendit, etj.
Metodat
reflektuese (si
individët, ekipi, dhe
klasa do të
reflektojnë gjatë/në
fund të projektit

Të mbajturit e
shënimeve në ditar

Po

Fokus Grupe

Diskutim me gjithë
klasën

Po

Tank diskutime:

Anketim

Po

Të tjera:

Po

Realizimi i projektit mësimor: Atraksionet turistike në
komunën e Lipjanit
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139

140

141

142

Grupet punues të projektit “Atraksionet turistike në komunën e Lipjanit”

Për të ndjekur ecurinë dhe realizimin e projektit mund të shikoni edhe disa sekuenca filmike të
xhiruara gjatë projektit “Atraksionet turistike të komunës se Lipjanit”, linku për kyçje:
https://youtu.be/ZA2ATMqnQcg ose Kliko ketu

143

Planifikimi i projektit mësimor “Pamjaftueshmëria e të mirave ekonomike në
kohën e pandemisë”
Në projektin e bashkangjitur në vazhdim “Pamjaftueshmëria e të mirave ekonomike në
kohën e pandemisë” karakteristikë e veçantë është fakti se ky projekt është planifikuar
dhe realizuar në mënyrë virtuale (online), në kohën e pandemisë COVID-19.
Në procesin e realizimit të projektit “Pamjaftueshmëria e të mirave ekonomike në kohën
e pandemisë” janë përfshirë disa nga fushat kurrikulare.
Lëndët mësimore
Gjuhe angleze
Matematike
Histori, E.d. Qytetare
TIK, Ekonimi

Fushat kurrikulare
Gjuhe dhe Komunikim
Matematike
Shoqëria dhe mjedisi
Jeta dhe puna

Tabela 1. Forma e përgjithëshme e planifikimit të projektit “Pamjaftueshmëria e të
mirave ekonomike në kohën e pandemisë, ku mësimdhënësit bashkarisht hartojnë
hapat që duhet të ndërmerren për realizimin e një projekti si: emërtimi i projektit, lëndët
që do të përfshihen, kohëzgjatja, roli i nxënësve, pikat kyçe, pyetja shtytëse,
shkathtësitë për sukses, rezultatet e pritura.
(produktet).
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P

P L A N I F I K I M I
I
R O J E K T I T : F O R M Ë
P Ë R G J I T H S H M E

E

Emri i projektit: Pamjaftueshmëria e të mirave ekonomike në kohën e
pandemisë

Kohëzgjatja e
projektit:
2-3 javë

Lënda/Kursi: Ekonomi, Matematikë, Gjuhë
angleze, Histori

Niveli i klasës:

Mësimdhënësi(t):
Minife Suka- Selimi
Shqipe Salihu
Aida Gashi
Arta Aliu

XII

Fusha/lëndë tjera mësimore që do të përfshihen, nëse ka ndonjë:
Fusha:
Matematike (Matematike)
Gjuhe dhe komunikim (Gjuhe angleze)
Shoqëria dhe mjedisi ( E.d. Qytetare, Histori)
Jeta dhe puna: (Teknologji dhe TIK, Eknomi)
 Kompetenca komunikimt dhe të shprehurit
Njohuritë dhe pikat
kyçe për t’u kuptuar/ I Komunikues efektiv :1,2,3,4,5,6,7,8,9
 Kompetenca e të menduarit
mësuar(Rezultatet e te
nxenit)
II Mendimtar kreativ :1,2,3,4,5,6,7,8,9
 Kompetenca e të mësuarit
III Nxënës i suksesshëm:1,2,3,4,5,6,7,8,
 Kompetenca për jetë, për punë dhe për mjedis
IV Kontribues produktiv: 1,2,3,4,5,6,7,8,
 Kompetenca personale
V Individ i shëndosh:1,2,3,4,5,7,8,
 Kompetenca qytetare
VI Qytetar i përgjegjshëm: 1,3,5,6,7,8,9,10
Të menduarit kritik Po
Shkathtësitë për
sukses (per t’u mesuar
dhe vlerësuar)
Intelegjenca
Po
Emocionale

Komunikimi

Po

Kreativiteti

Po

Zgjidhja e
problemeve

Po

Ndërgjegjshmëria Po

Këmbëngulësia

Po

Puna ekipore

Po

Shkathtesitë
hulumtuese

Po

Shkathtësitë
ndërmarrëse

Po
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Përmbledhja e
projektit
(përfshijë rolin e
nxënësve, qeshtjen,
problemin apo sfidën,
veprimin e ndërmarrë,
dhe qëllimin/përfitimin)

Ky projekte do te realizohet nga nxënësit e klasës XII -2 (Drejtimi:
Natyror) ku nxënësit do te udhëzohen rreth etapave te realizimit te
këtij projekti, ku secili nxënës do ti marre udhëzimet e duhura dhe
rolin e vete ne grupe, te cilët me pas do ti definojnë, hulumtojnë,
analizojnë dhe do te rekomandojnë veprime konkrete për realizimin e
këtij projekti.

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

Pyetja shtyetëse
Hapi/ngjarja fillestare

Roli i nxënsëve është :
Hulumtues,
Bashkpunuës,
Diskutim në grupe, dhe
Ilustrim shembujsh
Çështja:
E bazuar në hulumtim, dhe
Krahasim.
Si problem apo sfidë mund të jetë:
Menaxhim mes vete,
Paisje teknologjike,
Koha.
Veprimin e ndermarrë:
Ndarja e roleve në grup,
Mënyra si bashkpunojn në mes vete,
Qëllimi:
Shkathtësit gjuhësore,
Zgjidhja e problemeve matematikore,
Aftësi në ndërmarrësi,
Njohja e historive për pandemin.
Përfitimi:
Shkathtësi në përpilimin e projekteve,
Përfitimi i pikëve në vleresim.

Cilat të mira ekonomike janë të pamjaftueshme në kohën e
pandemisë?









Njoftimi i nxënsëve për temën,
Bashkëbisedim me klasën rreth projketit në përgjithësi,
Krijimi i grupeve,
Përzgjedhja e liderit,
Ndarja e përgjegjësive brenda grupit,
Udhëzimi për hulumtim,
Rezultatet e hulumtimit,
Krijimi i satistikave për pamjaftueshmërin e të mirave
ekonomike në kohën e pandemisë,



Krahasimi i pandemisë në këtë kohë me sëmundjet tjera në
kohët e më hershme,
Pamjaftueshmëria e të mirave ekonomike në vendin ton, dhe
në një vend tjeter në kohën e pandemis etj.
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Publikimi i produkteve
(përfshijë se si
produktet do të bëhen
publike, cilët nxënës do
të anagazhohen gjatë
dhe në fund të projektit








Burimet e nevojshme

Angazhimi i nxënësëve të klasëve të dymbëdhjeta ,
Realizimi i projektit në klasën XII-2 ( Drejtimi natyror),
Grumbullimi i satistikave për pamjaftueshmërin e të mirave
ekonomike në vendin tonë në kohën e pandemisë,
Vlerësimi i vetës dhe grupit,
Prezantimi është bërë online në platformën Zoom, për shkak
të situatës së pandemisë, ( me Power Point)
Plotësimi i pytësorit është bërë online me platformën
Edmodo.

Pajisjet:
Llaptopi, telefoni,interneti, video
Materialet:
Librat, web faqet e ndryshme

Metodat reflektuese
(si individët, ekipi, dhe
klasa do të reflektojnë
gjatë/në fund të
projektit

Të mbajturit e shënimeve në programe të
ndryshme për secilen lëndë

Fokus Grupe

Diskutim me gjithë klasën- platformën
Zoom,

Tank diskutime:
Prezantimi online,

Pytësor online - për pamjaftueshmërin e të
mirave ekonomike në kohën e pandemisë,

Të tjera:
Bashkëbisedim online,

Shënime:
REZULTATET E ARRITURA
 Nxënës hulumtues,
 Analizues i situatës ekonomike në kohen e pandemisë,
 Krijues i databazave për historin e pandemisë,
 Nxënës kreativ (krijues i satistikave për pamjaftueshmërin e të mirave ekonomike në
kohë pandemisë),
 Krahasues i të dhënave me një shtetë tjetër, si dhe një gjuhë tjetër,
 Bashkëpunues të zellshëm,
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Realizimi i projektit mësimor: Pamjaftueshmëria e të mirave
ekonomike në kohën e pandemisë
Përmbledhja e projektit
 Roli i nxënsëve është :

 Veprimin e ndermarrë:

•

Hulumtues,

•

Ndarja e roleve në grup,

•

Bashkpunuës,

•

Mënyra si bashkpunojn në mes vete,

•

Diskutim në grupe, dhe

 Qëllimi:

•

Ilustrim shembujsh

•

Shkathtësit gjuhësore,

•

Zgjidhja e problemeve matematikore,

•

Aftësi në ndërmarrësi,

•

Njohja e historive për pandemin.

 Çështja:
•

E bazuar në hulumtim, dhe

•

Krahasim.

 Si problem apo sfidë mund të jetë:
•

Menaxhim mes vete,

•

Paisje teknologjike,

•

Koha.

 Përfitimi:
•

Shkathtësi në përpilimin e projekteve,

•

Përfitimi i pikëve në vleresim.

Pyetja shtytëse
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Hapi/ ngjarja fillestare

 Njoftimi i nxënsëve për temën,
 Bashkëbisedim me klasën rreth projketit në përgjithësi,
 Krijimi i grupeve,
 Përzgjedhja e liderit,
 Ndarja e përgjegjësive brenda grupit,
 Udhëzimi për hulumtim,
 Rezultatet e hulumtimit,
 Krijimi i satistikave për pamjaftueshmërin e të mirave ekonomike në kohën e
pandemisë,
 Krahasimi i pandemisë në këtë kohë me sëmundjet tjera në kohët e më hershme,
 Pamjaftueshmëria e të mirave ekonomike në vendin ton, dhe në një vend tjeter në
kohën e pandemis etj.

Burimet e nevojshme

Telefoni
Llapto

Interneti

Video

Web faqe të

Librat
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Metodat reflektuese
 Të mbajturit e shënimeve në programe të ndryshme për
secilen lëndë,
 Diskutim me gjithë klasën- platformën Zoom,
 Pytësor online - për pamjaftueshmërin e të mirave
ekonomike në kohën e pandemisë,
 Fokus grupe,
 Tank diskutime- Prezantimi online,
 Të tjera: Bashkëbisedim online,

Ndikimi i koronavirusit në ekonominë botërore

Kina

Italia
Situata aktuale
ne Itali
Humbjet gjate
periudhes se
izolimit
Opinionet e
popullsise ndaj
ekonomis se
shtetit.

SHBA

Ekonomia
e Kinës
Financimi
i shtetit
ne
sektorin
privat.
Nese kjo
pandemi
d t

Spanja
Përballja e
parë e
punëdhënësve
me
pandeminë.
Shqetsimet e
punëdhënësve
ndaj te
ardhmes.
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Perballja e
parë mes
SHBA dhe
pandemisë.
Qytetaret
besojne se
do te duhet
shume kohe
per tu
rikuperuar

KORONA VIRUS 2020 - Statistika
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209000
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112000
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25100
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28700
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Të infektuar

28000

24700

1032

919671 29

UK

Kosova

Të shëruar

Franca

Të vdekur

MURTAJA (SËMUNDJA E ZEZË) 1346-1353 NË EVROPË
Nr.i të vdekurve
33% (30 miljon)

67%
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COVID-19

Kosova
Italia
Kina
SHBA
0
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Të infektuar
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Të shëruar
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Të vdekur

Ndikimi i koronavirusit në ekonomi (gjatë 1.5 muaji)
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-2.00%
-3.00%
-4.00%
-5.00%
-6.00%
Ndikimi I koronavirusit në ekonomi (gjatë 1.5 muaji)
Fig. 1.1. Nderlidhja ndermejt fushave kurrikula
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Kosova

Sa ka ndikuar pandemia në gjendjen tuaj
ekonomike?

Mosha?
457 responses

451 responses

Sa rezerva ushqimore keni pasur gjat
pandemis?
454 responses

A ju ka ofruar ndihmë komuna gjatë përballjes me
pandemin?
447 responses
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Konkluzionet

Sëmundja koronavirus vazhdon të përhapet në

Pa ndryshime afatgjata strukturore,

të gjithë botën pas një trajektore që është e

pabarazitë me rrënjë të thella të

vështirë të parashikohet.

ekspozuara nga kriza thjesht do të

intensifikohen.

Si dhe për të trajtuar efektet e
Politikat shëndetësore, humanitare dhe socio-

menjëhershme të krizës, bashkësia

ekonomike të miratuara nga vendet do të

ndërkombëtare tani ka një mundësi

përcaktojnë shpejtësinë dhe forcën e

unike për të miratuar politika që

rimëkëmbjes.

synojnë arritjen e drejtësisë shoqëror.
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Rezultatet e arritura
Nxënës hulumtues,
Analizues i situatës ekonomike në kohen e pandemisë,
Krijues i databazave për historin e pandemisë,
Nxënës kreativ (krijues i satistikave për pamjaftueshmërin e të mirave ekonomike në kohë
pandemisë),
 Krahasues i të dhënave me një shtetë tjetër, si dhe një gjuhë tjetër,
 Bashkëpunues të zellshëm,





Për të ndjekur ecurinë dhe realizimin e projektit mund të shikoni edhe disa sekuenca filmike të
xhiruara gjate projektit “Atraksionet turistike të komunës se Lipjanit”, linku:
https://youtu.be/Y0CyoCcbjzs ose Kliko ketu

Planifikimit i projektit mësimor “Krijuesit e rinj”
Në periudhën Mars-Maj, koha e pandemisë COVID-19, kur ne po realizonim mësimin online, me
nxënësit, dashamirës të fjalës së shkruar, arritëm që të krijojmë revistën online “Krijuesit e rinj”,
si dhe ta prezantojmë në mënyrë virtuale para audiencës nëpërmes platformës Zoom.
Fushat kurrikulare të përfshira në projektin “Krijuesit e rinj”.

Fushat kurrikulare
Gjuhë dhe Komunikim
Shoqëria dhe mjedisi
Artet
Jeta dhe puna

Lëndët mësimore
Gjuhë shqipe, Gjuhe angleze, Gjuhë
gjermane
Psikologji, Kultura dhe shoqëria
Kulturë figurative, Kulturë sportive
TIK,

Tabela 1. Planifikimi i projektit “Krijuesit e rinj”, hapat që duhet të ndërmerren për realizimin e një
projekti si: fushat/ lëndët që do të përfshihen në projekt, kohëzgjatja, roli i nxënësve, pikat kyçe,
pyetja shtytëse, shkathtësitë për sukses, rezultatet e pritura ( produktet).
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P L A N I F I K I M I
I
P R O J E K T I T : F O R M Ë
P Ë R G J I T H S H M E
Emri i projektit:

E
Kohëzgjatja e
projektit:
15.03.2020- 27.05.
2020

Revista”Krijuesit e rinj”
Fusha/t ( Lënda/ët): Gjuhë dhe komunikim,
Shoqëria dhe mjedisi, Artet

Mësimdhënësi(t):
Leonora Kasumi
Elona Xhiha
Diellza Kastrati

Niveli i klasës: XI

Fusha/lëndët tjera mësimore që do të përfshihen, nëse ka ndonjë: Edukatë fizike, Art
figurativ, Psikologji, Kultura dhe shoqëria, Tik .
Njohuritë dhe pikat RNK: I. 1,4,5,6,7,8; II. 1,3,4,8,9,10; III. 6,7,8,; IV. 1,2,4,6;
V. 3,5,6,9; VI.2,7,8,9;
kyçe për t’u kuptuar/
RNF: I.Shkathtësitë e komunikimit: 1.1,2,3; 2.1,2; 3.1,2,3,6,7;
mësuar(CCSS dhe
II. Vlerat dhe qëndrimet: 1.1,3,5,7,10,15.
standarte tjera?

RNL Nxënësi zotëron dhe përdor gjuhën për qëllime të ndryshme
komunikimi dhe kreativiteti. Rrit nivelin e komunikimit me diskurset letrare
dhe joletrare, duke synuar arritjen e kulturës së mendimit të pavarur,
zotëron shkathtësitë argumentuese dhe vlerësuese për kulturën dhe për
letërsinë, sikur edhe dijet gjuhësore, duke praktikuar lloje të ndryshme të
analizave e të shkrimeve; veçanërisht në aspektin sintaksostilistik;

Shkathtësitë për
sukses (per t’u
mesuar dhe
vlerësuar)

Komunikimi



Të menduarit kritik

Ndërgjegjshmëria



Puna ekipore

Kreativiteti
Intelegjenca
Emocionale



Këmbëngulësia
Zgjidhja e problemeve
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Shkathtesitë
hulumtuese
Shkathtësitë
ndërmarrëse



Përmbledhja e
projektit
(përfshijë rolin e
nxënësve, qeshtjen,
problemin apo sfidën,
veprimin e ndërmarrë,
dhe qëllimin/përfitimin)

Ky projekt ka për qëllim krijimin e revistës që t’u hapim rrugë gjithë
krijuesëve të vijnë me ide të reja inovative dhe origjinale në të gjitha
fushat,duke avancuar shkathtësitë gjuhësore dhe të komunikimit në
funksion të formësimit gjuhësor e të menduarit kritik e kreativ, të shkruarit
funksional dhe komunikimin me shkrim dhe me gojë.
Implementimi i këtij projekti do të bëhet nga nxënësit e klasave të 11-ta të
Gjimnazit të Filologjisë “Eqrem Çabej” nën udhëheqjen e mësimdhënësve.
Qëndrimet, vlerat dhe besimet: komunikues,i përgjegjshëm,
bashkëpunues, i sigurt
Njohuritë : Nxënësit njohin nivelin e komunikimit me diskurset letrare dhe
joletrare, duke synuar arritjen e kulturës së mendimit të pavarur.
Shkathtësitë: Përdorin gjuhë koncize për të përcjellur mesazh,
kombinojnë idetë e ndryshme në një ide të re origjinale dhe unike, punojnë
vazhdimisht drejt qëllimit, shpesh shton elemente artistike ose estetike në
punime.

Pyetja shtyetëse

•

Si mund t’i publikojmë shkrimet tona online?

Hapi/ngjarja
fillestare

Nxënëset krijojnë faqen online.
Redaksia e formuar nga nxënësit
Formimi i rubrikave sipas fushave dhe ndarja e përgjegjësive
Mbledhja e punimeve

Produktet

Individuale:
Krijimi i faqes online,
Broshura
Zëri ynë
Esetë
Poezitë
Shkrimet funksionale
Libri I lexuar
Prezantime
Intervista
Fjalë të urta
Thënje
Kuriozitete
Piktorët e rinj
Shëndeti mendor
Sporti
Moda
Aktivitete

Përmbajtja dhe kompetencat e
caktuara për t’u vlerësuar:

Ekipore:
Grupi I, II, III.IV
Pesë-gjashtë nxënës në një
grup.

Përmbajtja dhe kompetencat e
caktuara për t’u vlerësuar:

I.1,3,4,6,; II.4,7,8;
III.1, 2,3,7,8,; IV.4,5,6,9;
V.1,2,3,6,7; VI.1,2,5,9;

I.1,3,4,6,; II.4,7,8;
III.1, 2,3,7,8,; IV.4,5,6,9;
V.1,2,3,6,7; VI.1,2,5,9;
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Publikimi i
produkteve (përfshijë
se si produktet do të
bëhen publike, cilët
nxënës do të
anagazhohen gjatë
dhe në fund të
projektit

Burimet e
nevojshme

Në projekt do të angazhohen nxënësit e klasave të XI-ta të Gjimnazit të
Filologjisë “Eqrem Çabej” nën udhëheqjen e mësimdhënësve.
Nxënësit do të kenë detyra të ndryshme prandaj do të ndahen në grupe.
VI.
Web faqja – nxënëset krijojnë faqen online me qëllim të publikimit
të punimeve
VII.
Redaksia – idejimi, dizenjimi, përcaktimi i rubrikave dhe ndarja e
përgjegjësive
VIII.
Mbledhja e punimeve – hulumtimi i krijuesve të rinj të shkollës
sonë, nxitja e tyre të shprehin talentin aty ku e gjejnë veten, në
gjuhë, art, sport, kulturë etj.dhe publikimi i tyre në revistë
IX.
Broshura dhe ftesa - idejimi dhe dizejnimi
Vlerësimin e vetes dhe grupit,
Projekti përfundon me një produkt ose performancë si:
Revista shkollore “Krijuesit e rinj” – online.
Prezantim para audinecës online në platformën Zoom.
Publikimi i linkut në faqen e shkollës
Njerëzit në terren, hapsirat/vendet:
Nxënësit, shkolla, audience
Pajisjet: llap-topi, internet, platforma Zoom.
Materialet:
Burimet në komunitet:
Nxënësit, prindërit

Metodat reflektuese
(si individët, ekipi, dhe
klasa do të reflektojnë
gjatë/në fund të
projektit

Të mbajturit e shënimeve
në ditar



Fokus Grupe



Diskutim me gjithë klasën



Tank diskutime:



Anketim



Të tjera:



Shënime: Është e rëndësishme të ceket se me përfundimin e projektit, realizimin e produktit puna jonë
është e pandalshme si në mbledhjen dhe publikimin e punimeve ashtu edhe në mirëmbajtjen dhe
ruajtjen e faqes, pasiqë nxënëset me vetë iniciativë për krijimin e Web faqes kanë bërë pagesën
njëvjeçare.
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P L A N I F I K I M I I
P R O J E K T E V E : U D H Ë Z U E S I
N X Ë N Ë S

P Ë R

Projekti: Revista online”Krijuesit e rinj”
Pyetja shtyetëse: Si mund t’i publikojmë shkrimet tona online?
Produkti/et
Qëllimet e të
Kontrollimet/Vlerësimet
Strategji mësimdhënie për
përfundimtare
nxënit/Targetet
e vazhdushme
të gjithë nxënësit
Prezantime,
njohuria, të kuptuarit &
Për të kontrolluar të
Të ofruara nga mësimdhënësi,
Performanca, shkathtësitë e nevojshme nxënit dhe siguruar që
pjesa tjetër e stafit, ekspertët;
Produkte
për nxënësit që ata të
janë duke nxënë/mësuar
perfshinë
dhe/apo
përfundojnë produktet me
sipas planit
dhënien e udhëzimeve rreth
shërbime
sukses
pikave kyçe, materialet,
mësimet e nivelizuara me
rezultatet e të nxënit dhe
vlerësimet e vazhdueshme

(individuale

dhe ekipore)

I.

II.

Lista për menaxhimin e
Web faqja –
projektitnxënëset krijojnë Detyrat grupore
faqen online me Detyrat individuale
qëllim të
Kontrata
publikimit të
Vetëvlerësimi
punimeve

Nxënësit përdorin tabela të
planifikimit për të ndjekur
progresin. Mësimdhënësi i
përdor këto tabela planifikimi
për vlerësimin e përkohshëm
të përparimit të nxënësve dhe
për të bërë pyetje rreth asaj që
nxënësit mësojnë përgjatë
rrugës

Redaksia –
idejimi, dizenjimi,
përcaktimi i
rubrikave dhe
ndarja e
përgjegjësive

Mësimdhënësi kërkon
vlerësime të përkohshme si
pika të kontrollit përgjatë
rrugës - për shembull, një listë
burimesh pas hulumtimit në
internet, një skicë planifikimi të
raportit, një draft gjatë hartimit
të raportit, një listë të roleve të
nxënësve dhe kontributet në
një prezantim me gojë

III. Mbledhja e punimeve –
hulumtimi i krijuesve të rinj
të shkollës sonë, nxitja e
tyre të shprehin talentin
aty ku e gjejnë veten, në
gjuhë, art, sport, kulturë
etj.
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Tabela 2. Menaxhimi i projektit “Krijuesit e rinj” na ndihmon që të caktojmë detyrat për secilin
grup, afatet kohore dhe përgjegjësit e grupit, të cilët raportojnë për arritjet në periudha të caktuara
kohore, kështu nxisim zhvillimin e shkathtësive për të komunikuar, bashkëpunuar, udhëhequr,
analizuar, reflektuar etj..
M e n a x h i m i

I

p r o j e k t i t :

D e t y r a t

e

g r u p i t

Emri I projektit:

Revista online”Krijuesit e rinj”

Antarët e grupit:

Rinesa Ferati, Olta Grajçevci, Arita Sadiku, Anjesa Gërvalla, Ardita Jashari, Erblina
Pacolli,Vesa Gashi, Diellza Asllani, Donjeta Selmani, Marigona Jusufi, Blerona
Hasani, Lorena Muslijaj, Jon Krasniqi, Altin Govori, Shkurta Demolli, Donjeta Ademi,
Erëza Uka, Blerta Jusufi

Detyrat

Web faqja

Redaksia –
idejimi, dizenjimi,
përcaktimi
i rubrikave
dhe ndarja e
përgjegjësive

Mbledhja
e punimeve

Broshura

Kush eshte
përgjegjës

Deri

Gjendja

Përfundon

në datën

Rinesa Ferati

15.03.2020

Olta Grajçevci

-27.05.2020

Ardita Jashari,
Altin Govori,
Blerta Jusufi,
Donjeta Selmani,

15.03.2020

Erblina Pacolli,
Vesa Gashi,
Diellza Asllani
Marigona Jusufi,
Blerona Hasani,
Lorena Muslijaj
Shkurta Demolli,

15.03.2020

Arita Sadiku.
Olta Grajçevci,
Anjesa Gërvalla

15.03.2020

-27.05.2020

-27.05.2020

-27.05.2020
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Është krijuar faqja
online

Është realizuar
revista

Është bërë dizajnimi i
faqes

Për çdo rubrikë është
përcaktuar temë e
veçantë dhe një
nxënës është
kryesues.

Janë ndarë rubrikat
dhe përgjegjësitë

Është bërë hulumtimi
i krijuesve të rinj të
shkollës sonë, nxitja e
tyre të shprehin
talentin aty ku e
gjejnë veten, në
gjuhë, art, sport,
kulturë etj.

Janë vendosur
punimet në rubrikat e
caktuara

Është përpiluar
broshura

Ftesës për
promovimin e
revistës i është
bashkangjitur edhe
broshura.

.Tabela 3. Raporti për punën në projektin ”Krijuesit e rinj”, e ndihmon nxënësin që gjatë gjithë
kohës ta përcjellë punën e tij, të analizojë, të reflektojë dhe njëkohësisht mësimdhënësin e
mban të informuar.

R A P O R T

P Ë R P U N Ë N N Ë
I N D I V I D U A L E

P R O J E K T :

Emri i projektit:

Revista online”Krijuesit e rinj”

Emri i nxënësit:

Rinesa Ferati

Për periudhën
kohore:

Ditë(t): E hënë, e martë, e mërkure, e enjte, e premte

Gjatë kësaj periudhe
kam pasur këto
qëllime për punën në
projekt:

1

Të hulumtoj në internet mundësitë e krijimit të një web faqe

2

Ta mësoj si ta krijoj një web faqe

3

Të marrë ide nga grupi për dizejnimin e faqes

4

Në bazë të gjeturave të bëj skicën e faqes

Data: 15.03.202027.05.2020

5

Gjatë kësaj periudhe
kohore kam arritur…

1

Të analizoj të gjeturat në internet

2

Ta krijoj faqen

3

Ta dizejnoj faqen

4
5
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Java: 1-12

Tabela 4. Vetëvlerësimi i punës në projektin “Krijuesit e rinj”, bën që nxënësi të reflektojë për
punën e tij dhe projektin në tërësi, kështu do të dijë në cilën pjesë ka punuar më së miri dhe çka
i ka pëlqyer më së shumti.
VETËVLERËSIMI I PUNËS NË PROJEKT
Mendo për atë se çfarë ke bërë në projekt , sa je I kënaqur me punën në projekt.
Emri nxënësit:

Rinesa Ferati

Emri projektit:

Revista online”Krijuesit e rinj”

Pyetja shtytëse:

Si mund t’i publikojmë shkrimet tona online?

Rradhit pikat kryesore të
projektit :

Të hulumtoj në internet ;
Ta mësoj si ta krijoj një web faqe;
Të dizejnoj faqen;
Të bëj skicën e faqes;
Të krijoj rubrikat;
Të vendos punimet;
Të prezantojë para audiencës

Për vehten:
Gjërat kryesore që keni mësuar
në këtë projekt:

Të jem e qëndrueshme ndaj situatave sfiduese dhe të vështira,
të jemë bashkëpunuese, të dijë të udhëheqë një projekt.

Cilës pjesë të projektit do t’I
kushtonit më shumë kohë dhe
çka do të bënit ndryshe:

Krijimit dhe dizejnimit të faqes

Në cilën pjesë të projektit keni
punuar më së miri:

Në dizejnimin e faqes

Për projektin:
Cila pjesë të ka pëlqyer më së
shumti në këtë projekt:

Paraqitja e punës sime para audiencës.

Cila pjesë nuk të ka pëlqyer
gjatë punës në këtë projekt:

Kur duhej ta bëja punën e njejtë disa herë

Si duhet ta ndryshojnë
mësimdhënësit këtë projekt që
të jetë më I mire për herën tjeter

Asgjë nuk duhet të ndryshojë.
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Tabela 5. Vleresimi i shkathtësive të buta në projektin “Krijuesit e rinj”
Vlerësimi i shkathtësive të buta
A

B

C

D

Shkëlqyeshëm:

Shumë
mirë:

Mirë:

Mjaftueshëm:

1.1 .Përmbledh me saktësi idetë;
1.Të menduarit kritik

1.2 .Krahason dhe shqyrton mendime të ndryshme;
2.1. Përdor gjuhë koncize për të përcjellur mesazhin;

2. Komunikimi

3.Zgjidhja e problemeve

2.2. Zakonisht përdor forma të sakta gramatikore kur
flet ose shkruan;
3.1. Përdor të dhëna të mjaftueshme për të
mbështetur argumentet;
3.2. Vlereson besueshmërinë e pohimeve dhe
autoritetin e burimeve të të dhënave;
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4. Kreativiteti

4.1. Me entuziazëm eksploron koncepte/ide të reja;
5.1. Është i vetëdijshëm për rëndësinë e inteligjencës
emocionale në jetë dhe në punë;

5. Inteligjenca artificiale

5.2. Trajton të tjerët në mënyrë të barabartë dhe me
respekt;
6.1.Ndan informacione dhe ekpertizën me ekipin;
6.2.Demonstron gatishmëri për të udhëhequr;

6. Puna ekipore

7. Ndërgjrgjshmëria

8. Këmbëngulësia

6.3.Negocion dhe bën kompromise të nevojshme për
të arritur një qëllim të përbashkët.
7.1.përfundon detyrat në mënyrë të pavarur dhe pa
mbikëqyrje;
7.2.demonstron vetë-reflektim dhe vetë-vlerësim;
8.1.punon vazhdimisht drejt qëllimeve;
8.2.provon qasje të ndryshme ndaj problemeve derisa
të zgjidhen;

9.Shkathtësia e mbledhjes
9.1.mund të japë një shpjegim për nevojën për
së informatave (hulumtuese)
hulumtime selektive;
10.Shkathtësia e
9.2.përcakton kur është siguruar informacion i
ndërmarrësisë
mjaftueshëm për të përfunduar një detyrë;
10.1.është
i
vetëdijshëm
sipërmarrëse dhe udhëheqëse;

për

10.2.shndërron idetë kreative në veprim;
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shkathtësitë

Realizimi i projektit mësimor: Revista online “Krijuesit e rinj”

Foto1. Faqja e parë e revistës dhe rubrikat sipas temave dhe fushave që përmbajnë

Foto2. Rubrikat e fushës Gjuhë dhe komunikim
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e fushës Shoqëria dhe mjedisi dhe Artet

Foto3. Rubrikat

Foto4. Rubrikat e fushës Kultura dhe sporti
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Foto5. Ftesa dhe broshurat e përgatitur me qëllim të informimit dhe promovimit të revistës, me
të cilën janë ftuar përfaqësues të DKA, ASSET, drejtorë, koordinatorë. mësimdhënës dhe
nxënës.

Foto6. Promovimi i revistës virtualisht nëpërmes platformës Zoom.
168

Foto7. Secila nga krijueset e reja ka promovuar rubrikën e saj

Foto 8. Gjatë promovimit të revistës ishin prezent edhe mësimdhënës dhe nxënës të
gjimnazeve të tjera.
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Për të ndjekur punën e nxënësve në revistën shkollore ”Krijuesit e rinj” mund të kyçeni në linkun:
https://krijuesiterinj.com/ ose Kliko ketu

Planifikimit i projektit mësimorë “Ndikimi i pandemisë në procesin e
mësimdhënies dhe mësimnxënies”
Gjatë kohës së pandemisë, kur në të gjitha shkollat e vendit po zhvillohej mësimi virtual (online),
nxënësit e Gjimnazit “Ulpiana” ne Lipjan, realizuan projektin “Ndikimi i pandemisë në procesin e
mësimdhënies dhe mësimnxënies”, nën mentorimin e mësimdhënëseve të kësaj shkolle, Albiana
Bahtiri, Lindita Krasniqi, Minire Bytyqi Nuredini, Pranvera Ilazi.
Fushat kurrikulare të përfshira në projekt janë paraqitur në tabelën e më poshtme.
Fushat kurrikulare
Gjuhë dhe Komunikim
Shoqëria dhe mjedisi
Matematikë
Jeta dhe puna

Lëndët mësimore
Gjuhë shqipe, Gjuhe angleze, Gjuhë
gjermane
Psikologji, Kultura dhe shoqëria
Matematikë
TIK, Ekonomi

Tabela 1. Forma e përgjithëshme e planifikimit të projektit “Sfidat në mësimdhënie dhe
mësimnxënie”, ku mësimdhënësit bashkarisht hartojnë hapat që duhet të ndërmerren për
realizimin e një projekti si: emërtimi i projektit, lëndët që do të përfshihen, kohëzgjatja, roli i
nxënësve, pikat kyçe, pyetja shtytëse, shkathtësitë për sukses, rezultatet e pritura
(produktet).
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P L A N I F I K I M I
I
P R O J E K T I T : F O R M Ë E
P Ë R G J I T H S H M E
Emri i projektit:Sfidat në mësimdhënie dhe mësimnxënie në gjimnain
“Ulpiana” Lipjan gjatë kohës së pandemisë me Covid-19

Kohëzgjatja
eprojektit: 2-3
Javë

Lënda/Kursi:
Ekonomi
Matematikë,
Gjuhë Gjermane,
Psikologji,

Niveli i
klasës:XII

Mësimdhënësi(t):
Albiana Bahtiri
Lindita Krasniqi
Minire Nuredini
Pranvera Ilazi

Fusha/lëndë tjera mësimore që do të përfshihen, nëse ka ndonjë:
Fusha:Shkencat e natyrës(Biologji, Gjeografi)
Matematike
Shoqëria dhe mjedisi(Psikologji, Sociologji, Histori, E.d. Qytetare)
Jeta dhe puna:(TIK)
Edukate fizike, Sportet dhe shëndeti
Njohuritë dhe pikat
kyçe për t’u
kuptuar/
mësuar(Rezultatet
e te nxenit)

EKONOMI
Komunikues efektiv:2,6,8,9
6, 7, 8
Mendimtar kreativ:1,2,5,6,9
7, 10
Nxenes i suksesshem:1,2,3,4,,9
6, 7, 9
Kontribues produktiv:6,9
Qytetar i pergjegjshem:8,10

PSIKOLOGJI
Komunikues efektiv: 1, 3, 4, 5,
Mendimtar kreativ: 1, 2, 3, 4, 6,
Nxenes i suksesshem: 1, 2, 3,
Kontribues produktiv: 2, 4, 5, 9
Individishëndoshë: 3, 7, 8, 9
Qytetar i pergjegjshem: 2, 4,

5, 7, 9
RNF:1.1,2; 2.2 ; 4.1; 7.1; 8.1RNF: 1. 1,2; 2.1; 3. 2;
MATEMATIKE
Komunikues efektiv:2,6,9
Mendimtar kreativ:1,3,4,5,6,9
Nxenes i suksesshem:1,2,3,4,9
Qytetar i pergjegjshem:8,
RNF:1.1; 3.3; 4.1,2; 6.1,2; 7.1; 8.1
GJUHE GJERMANE
TIK-u
Komunikues efektiv: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Komunikues efektiv:6,9
Mendimtar kreativ: 1, 2, 3, 4, 6, 10
Mendimtar kreativ:4
Nxenes i suksesshem: 1, 4, 6, 7, 8, 9
Nxenes i
suksesshem:1
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Shkathtësitë për
sukses (per t’u
mesuar dhe
vlerësuar)

Përmbledhja e
projektit
(përfshijë rolin e
nxënësve, qeshtjen,
problemin apo
sfidën, veprimin e
ndërmarrë, dhe
qëllimin/përfitimin)

Pyetja shtyetëse
Hapi/ngjarja
fillestare

Të menduarit kritik

Po

Komunikimi

Po

Inteligjenca
Po
Emocionale
Zgjidhja e problemeve Po

Kreativiteti

Po

Ndërgjegjshmëria

Po

Këmbëngulësia

Po

Puna ekipore

Po

Shkathtësitë
hulumtuese

Po

Shkathtësitë ndërmarrëse

Po

Ky projekte do të realizohet nga nxënësit e klasës XII-3 (Drejtimi: Natyror).
Fillimisht nxënësit do të informohen për këtë projekt, pastaj do të
udhëzohen rreth etapave të realizimit të këtij projekti. Nxënësit do të
ndahen në grupe dhe secili nxënës do të marrë udhëzimet e duhura dhe
rolin e vet në grup, te cilët me pas do t’idefinojnë, hulumtojnë, analizojnë
dhe do të rekomandojnë veprime konkrete për realizimin e këtij projekti.
Veprimet e ndërmarra për gjetjen e problemit:
1. Hartimi i pyetësorit për nxënës dhe mësimdhënës
2. Intervista me drejtorin e gjimnazit “Ulpiana” përmes platformës
Zoom
3. Analiza dhe përpunimi i të dhënave nga pyetësorët
Veprimet konkrete:
• Do të merren duke u bazuar nëgrumbullimin e të dhënave gjatë
veprimeve të ndërmarra për gjetjen e problemeve dhe sfidave.
Qëllimi/Përfitimi:
• Identifikimi i sfidave me të cilat po përballen nxënësit dhe
mësimdhënësit gjatë mësimit online në kohën e pandemisë Covid
19 në aspektin:
• Psikologjik
• Teknologjik
• Ekonomik
• Social
• Lehtësimin apo parandalimin e këtyre sfidave me qëllim të
lehtësimit të mësimdhënies dhe mësimnxënies për vitin e ardhëm
shkollor në rast se Pandemia vazhdon ose përsëritet
Cilat janë sfidat në të cilat hasin nxënësit dhe mësimdhënësit me
mësimin online gjatë pandemisë Covid 19?
Ndarja e grupeve dhe caktimii roleve brenda grupit
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Produktet

Individuale:

Përmbajtja dhe kompetencat e
caktuara për t’u vlerësuar:

Hulumtim
Diskutim
Përpilim

Jep idelidhur me përpilimin e
anketave me nxënës dhe
mësimdhënës
Ndihmon në nxjerrjen e rezultateve
nga intervistat

Ekipore:

Përmbajtja dhe kompetencat e
caktuara për t’u vlerësuar:

Përpilim i pyetësorëve
Hulumtim
Diskutim
Publikimi i
produkteve
(përfshijë se si
produktet do të
bëhen publike, cilët
nxënës do të
h h
j t
Burimet e
nevojshme

Grumbullimi i të dhënave do të bëhet për gjendjen reale të shkaktuar nga
Covid -19. Projekti përfundimtar i punuar nga nxënësit nën udhëheqjen
tonë do të publikohet nga nxënësit e klasës XII-3 në faqen e Gjimnazit
“Ulpiana” Lipjan dhe youtube.

Nxënësit, mësimdhënësit, drejtori i shkolles
Pajisjet: Lloptop, internet, smartphone, ipad
Materialet:?
Burimet në komunitet:?

Metodat
reflektuese (si
individët, ekipi, dhe
klasa do të
reflektojnë gjatë/në
fund të projektit

Të mbajturit e shënimeve Po
në ditar- nga secili
mësimdhënës për fushën
e tij

Fokus Grupe

Diskutim me gjithë
klasën- në formën e
debateve (online)

Po

Tank diskutime:

Anketim- marrja e të
dhënave për cështjen
hulumtuese

Po

Të tjera:
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Po

Shënime:
REZULTATET E SYNUARA
•
•
•
•
•
•

Nxënës hulumtues
Përpilues I pyetësorëve për nxënës dhe mësimdhënës
Krijues I tabelave dhe grafikonëve për të paraqitur rezultatet
Nxënës kreativ
Bashkëpunues të zellshëm
Komunikues efektiv

P L A N I F I K I M I

I

P R O J E K T E V E : U D H Ë Z U E S I
P Ë R
N X Ë N Ë S

Projekti: Sfidat në mësimdhënie dhe mësimnxënie në gjimnazin “Ulpiana” në Lipjan gjatë
kohës së pandemisë Covid-19
Pyetja shtyetëse:Cilat janë sfidat në të cilat hasin nxënësit dhe mësimdhënësit me mësimin
online gjatë pandemisë Covid 19?
Produkti/et
përfundimtare
Prezantime,
Performanca,
Produkte dhe/apo
shërbime

Qëllimet e të
Kontrollimet/Vlerësimet
Strategji
nxënit/Targetet
e vazhdushme
mësimdhënie për
njohuria, të kuptuarit &
Për të kontrolluar të
të gjithë nxënësit
shkathtësitë e
nxënit dhe siguruar që
Të ofruara nga
nevojshme për nxënësit janë duke nxënë/mësuar
mësimdhënësi,
që ata të përfundojnë
sipas planit
pjesa tjetër e stafit,
produktet me sukses
ekspertët;
perfshinë
dhënien e
udhëzimeve rreth
pikave kyçe,
materialet,
mësimet e
nivelizuara me
rezultatet e të
nxënit dhe
vlerësimet e
vazhdueshme

Identifikimi i sfidave
Qëllimi i arritjes së
me të cilat po
rezultateve të nxënit
përballen nxënësit
sipas KKK-së
dhe mësimdhënësit
gjatë mësimit online
në kohën e
pandemisë Covid 19.

Identifikojmë shkathtësitë
e nxënësve, përcjellim
bashkëpunimin ndërmjet
tyre, progresin, etj.
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Definohen
konceptet, japim
udhëzime të qarta
rreth pikave kyce

Hulumton gjendjen
ekonomike në zona të
prekura me Covid-19

Ngritje e motivit per punë Vlerësimi i
(kriteret e vlerësimit)
vazhdueshëm me
informata kthyese

Krijon video për ngritjen Kontrollimi i herë pas
e
hershëm i punëve
vetëdijes së gjendjes
aktuale

Kriteret e
përcaktuara saktë
për arritjen e
rezultateve

Ndërton përmbledhje për
efektet
negative psikologjike
nga situata e pandemisë

Sigurimi i materialit
për punë

Shfleton literaturë në
gjuhë të huaj
Përdorë dhe përpunon
informata të nxjerrura
nga rezultatet
Analizon ndarjen e
ndihmave sociale ne
kohën e pandëmisë
Komunikimi efektiv me
nxënësit dhe
mësimdhënësit
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Realizimi i projektit mësimor: Ndikimi i pandemisë në procesin e
mësimdhënies dhe mësimnxënies

SFIDATNË MËSIMDHËNIE DHE MËSIMNXËNIE NË
GJIMNAZIN “ULPIANA” LIPJAN GJATË KOHËS SË
PANDEMISË ME COVID-19

MËSIMDHËNËSI/T

KOHËZGJATJAE
PROJEKTIT 2-3 JAVË

Albiana Bahtiri
Lindita Krasniqi
Minire Bytyqi Nuredini
Pranvera Ilazi

Niveli i klasës:XII
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LËNDA/KURSI

Ekonomi
Matematikë
Gjuhë gjermane
Psikologji

Ekonomi

Gjeografi
Shoqëria
dhe
mjedisi
Shkencat
e natyrës

Matematikë

TIK

Jeta dhe
puna

Gjuhë dhe
komunikim

Psikologji,
sociologji,
histori, ed.
qytetare

Njohuritë dhe pikat kyçe për t’u kuptuar/ mësuar
EKONOMI
• Komunikues efektiv:2,6,8,9
• Mendimtar kreativ:1,2,5,6,9
Nxënes i suksesshëm: 1, 2, 3, 6, 7, 9
• Kontribues produktiv:6,9
•

Kontribues produktiv:6,9

•
•
•
•
•
•

Komunikues efektiv:2,6,9
Mendimtar kreativ:1,3,4,5,6,9
Nxënes i suksesshëm:1,2,3,4,9
Qytetar i pergjegjshëm:8,
RNF:1.1; 3.3; 4.1,2; 6.1,2; 7.1; 8.1

MATEMATIKË

PSIKOLOGJI
Komunikues efektiv: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Nxënes i suksesshëm:1,2,3,4,,
Mendimtar kreativ: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10
Nxënes i suksesshem: 1, 2, 3, 6, 7, 9
Kontribues produktiv: 2, 4, 5, 9
Individ i shëndoshë: 3, 7, 8, 9
Qytetar i pergjegjshem: 2, 4, 5, 7,9
GJUHË GJERMANE

Komunikues efektiv: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
Mendimtar kreativ: 1, 2, 3, 4, 6, 10
Nxënes i suksesshëm: 1, 4, 6, 7, 8, 9
Kontribues produktiv: 1, 2, 3, 6, 7, 9
Qytetar i pergjegjshëm : 1, 2, 3, 4, 5
RNF: I. 1, 4; II: 1,2, 3,4, III: 2,3,6,7
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•
•
•
•
•

TIK-u
Komunikues efektiv:6,9
Mendimtar kreativ:4
Nxënes i suksesshëm:1
Kontribues produktiv:6
RNF:1.2; 3.1,2; 4.1; 7.1;8.1

 Të menduarit kritik


SHKATHTËSITË
PËR SUKSES

Komunikimi

 InteligjencaEmocionale
 Kreativiteti
 Zgjidhjae problemeve
 Ndërgjegjshmëria
 Këmbëngulësia


Puna ekipore

 Shkathtësitë hulumtuese
 Shkathtësitë ndërmarrëse

Hartimi i pyetësorit për nxënës dhe mësimdhënës

VEPRIMET E
NDËRMARRA PËR
GJETJEN E
PROBLEMIT:

Intervista me drejtorin e gjimnazit “Ulpiana”
përmes platformës Zoom

Analiza dhe përpunimi i të dhënave nga pyetësorët
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Individuale:

PRODUKTET

Pyetja shtyetëse

• Hulumtim
• Diskutim
• Përpilim

Ekipore:

Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara
për t’u vlerësuar:

• Përpilim i pyetësorëve
• Hulumtim
• Jep ide lidhur me përpilimin e anketave
• Diskutim
me nxënës dhe mësimdhënës.
• Ndihmon në nxjerrjen e rezultateve nga
intervistat.
• Përmbajtja dhe kompetencat e caktuara
për t’u vlerësuar:

Cilat janë sfidat në të cilat hasin nxënësit dhe mësimdhënësit
me mësimin online gjatë pandemisë Covid
-19?

Hapi/ngjarja fillestare Ndarja e grupeve dhe caktimi i roleve brenda grupit.

Veprimet konkrete:

PUBLIKIMI I
PRODUKTEVE

Burimet e nevojshme

Do të merren duke u bazuar në grumbullimin e të dhënave gjatë
veprimeve të ndërmarra për gjetjen e problemeve dhe sfidave.

Grumbullimi i të dhënave do të bëhet për gjendjen reale të
shkaktuar nga Covid -19. Projekti përfundimtar i punuar nga
nxënësit nën udhëheqjen tonë do të publikohet nga nxënësit e
klasës XII-3 në faqen e Gjimnazit “Ulpiana” Lipjan dhe
YouTube.

• Nxënësit, mësimdhënësit, drejtori i shkoll ës, internet .

(Burimet në komunitet )

Pajisjet: Laptop, smartphone, Ipad .
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METODAT
REFLEKTUESE

Të mbajturit e
shënimeve në
ditar- nga secili
mësimdhënës
për fushën e tij

Diskutim me
gjithë klasën në formën e
debateve
(online)

Anketimmarrja e të
dhënave për
çështjen
hulumtuese

STRATEGJI MËSIMDHËNIE PËR TË GJITHË
NXËNËSIT

Të ofruara nga mësimdhënësit, pjesa tjetër e stafit,
ekspertët.
Definohen konceptet, japim udhëzime të qarta rreth pikave
kyce.

Informimi i nxënësve rreth pikave kyçe.

Sigurimi i materialit për punë
.
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KONTROLLIMET/VLERËSIMET E VAZHDUSHME
Për të kontrolluar të nxënit dhe siguruar që janë duke
nxënë/mësuar sipas planit.
.

Identifikojmëshkathtësitë e nxënësve, përcjellimbashkëpunimin
ndërmjet tyre, progresin, etj.
Takimetë shpeshta, marrja e informatave kthyese.
Ngritje e motivit per punë (kriteret e vlerësimit).

Kontrollimii herë pas hershëm i punëve.

Fig.1

Fig.2
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Fig.3

Fig.4

Fig.5

Po
Jo

Fig.6
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BALLAFAQIMIME
STRESIN NGA
NXËNËSIT

Metodat e ndryshme të
përballjes së stresit

Numri i
nxënësve

Përqindja

Rrjetet sociale

270

65.2%

Bashkëbisedim me dikë në
shtëpi

257

62.2%

Aktivitetet fizike

228

55.1%

Leximi I librave

166

40.1%

Bisedë me mësimdhënës

28

6.8%

Bashkëbisedimi me
psikologun e shkollës

5

1.2%

Aktivitetet e
ndryshme(muzikë,art)

1

0.2%

Tabela 1: Menaxhimi i stresit nga ana e pandemisë

Çdo ditë
Ndonjëherë
Neutral
Rrallë
Kurrë
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Asnjëherë Nganjëherë Rrallëherë

SFIDAT TË CILAT
KANE HASUR
NXËNËSIT

Shpeshëherë

Më ka ndodhur të kem probleme
teknike me WiFi/Energji elektrike apo
pajisje elektronike dhe të mos kem
çasje në mësim:

28

244

41

109

Për shkak të orarit të caktuar të
lëvizjes së lirë, kam qenë I penguar të
çasem me kohë në mësim:

189

129

66

33

Vëllau/Motra ka marrë në shfrytëzim
pajisjen në të njejtën kohë kur më
është dashur mua:

224

108

37

46

Kam pasur probleme me platformat
që kanë zgjedhur profesorët, shkaku i
telefonit/llaptopit tim.

210

122

55

29

Kur më janë dashur mjete shkollore(
laps,fletore,stilolaps etj.) kam gjetur
vendin për t’I blerë:

121

122

60

108

Tabela 2

.

KJO TABELË NA
TREGON PËR
AKTIVITETIN E
MËSIMDHËNËSVE
GJATË PROCESIT
TË MËSIMIT
ONLINE.
Tabela 3
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Kombinim i platformave

Viber

PLATFORMATMË
TË PËRDORURA
NGA
MËSIMDHËNËSIT

Google Classroom

Edmodo

Zoom
0

5

10

15

20

25

Mungesa e shkathtësive teknologjike

CILAT KANË
QENË
VËSHTIRËSITË MË
TË MËDHA PËR JU
SI MËSIMDHËNËS
GJATË MËSIMIT
NË DISTANCË?

Mungesa e pajisjeve teknologjike

Mosha e shtyrë

I kam zotëruar vite më parë platformat online

0
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2

4

6

8

10

12

14

16

18

Çfarë do të bënit ndryshe nëse do të ishte e
mundur që të bëhet realizimi i projektit përsëri?
Kohë më shumë…

NDRYSHIMETE
MUNDSHME

Fondacione për nxënësit dhe profesorët –
motivim për punë.
Sigurimi i mjeteve teknologjike për
nxënës.
Trajnimparaprak për projekt.

Thirrje për DKA -n për sigurimin e pajisjeve
teknologjike.
Sigurimi i tabelave të mençura për mësimdhënësit
për zhvillimin e orëve mësimore (në rast se
përsëritet në shtator).

REKOMANDIMETË TJERA
NGA ANA E NXËNËSVE:

Perforcimi i internetit në fshatëra nga kompanitë
përkatëse (në mënyrë që e-mësimi të zhvillohet
pa pengesa).
Trajnime për nxënës e mësimdhënës rreth
përdorimit sa më efikas të platformave online.

Mos u ndikoni nga efekti placebo.
Qëndroni pozitiv , sepse stresi vetëm
përkeqëson situatën.
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Për të ndjekur ecurinë dhe realizimin e projektit mund të shikoni edhe disa sekuenca filmike të
xhiruara nga projekti “Ndikimi i pandemisë në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies”,
linku: https://www.youtube.com/watch?v=FD4MoGe-RG4 ose Kliko ketu.
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1. Entuziazëm dhe interaktivitet në prezantimin e 26 projekteve të Gjimnazit “Gjon
Buzuku” në Prizren
Java e Projekteve ishte një moment i rëndësishëm i vitit shkollor 2021/22 për stafin dhe nxënësit
e Gjimnazit “Gjon Buzuku”. Ky aktivitet që ndodhi gjatë gjysmëvjetorit të dytë, i lejoi nxënësit që
të dalin nga rutina e rregullt e orëve të tyre mësimore. Një ekspozitë tërëditore, entuziazëm dhe
një zhurmë produktive e shoqëroi 29 prillin e 2021-ës në objektin e Gjimnazit. Për këtë, Programi
“Përkrahje adoleshentëvë pas mësimit të rregullt” – ASSET, financuar nga USAID përmes këtij
rrëfimi të shkurtër sjell përkushtimin e nxënësve dhe mësimdhënësve në realizimin e kësaj jave.
Java e Projekteve, u manifestua duke u bazuar në njohuritë e mësimdhënësve të fituara gjatë
trajnimit në kursin Mësimdhënia e Bazuar në Projekte, metodë mësimore e cila mundëson
konkretizimin e mësimit teorik, dhe ndërlidhjes së fushave/lëndëve të ndryshme mësimore në
mes veti dhe me botën reale. Ky aktivitet dëshmoi se nëse mësimdhënësit bashkëpunojnë gjatë
planifikimit në arritjen e rezultateve mësimore nga kurrikula, dhe përfshijnë nxënësit në krijimin e
dijes së tyre, mësimi do të jetë shumë më atraktiv dhe kuptimplotë.
Kështu, Programit ASSET ka inkurajuar shkollat partnere që të fillojnë zbatimin e metodës
‘mësimdhënia e bazuar në projekte’, përmes të cilës nxënësit dhe mësimdhënësit do të
përfshiheshin në një proces të pavarur kërkimi dhe eksplorimi duke zgjedhur një temë
domedhënëse për ta dhe komunitetin. Kësisoji, përgjatë një periudhe 2 mujore nëxnësit e këtij
institucioni kishin përgatitur 8 projekte me tema mjaft interensate si: kartolina postcardschreiben,
përcaktimi i grupeve të gjakut, mësimi praktik i integruar, sistemi për menaxhimin e parkingut të
shkollës duke i njohur targat e automjeteve, bullizmi si dukuri shoqërore, panorama e Prizrenit
dhe covid 19, drama dhe poezia, mësimi i gjuhës përmes TIK-ut. Produktin e këtyre projekteve
mësimore e shfaqën dhe prezantuan gjatë Javës së Projekteve, të cilën e vizituan dhe e pëlqyen
nga vizitorë të ndryshëm.
Për nder të kësaj ngjarjeje shkolla kishte përgatitur për prezantim edhe projektet tjera mësimore
të realizuara përgjatë vitit shkollor derisa ishin në proces të trajnimit në programin Mësimdhënia
e Bazuar në Projekte. Kështu, korridori dhe klasat e këtij gjimnazi ishin të mbushura me 26
projekte interesante dhe mjaft kreative, të cilat u prezantuan para përfaqësuesve të Ministrisë së
Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Drejtorisë Komunale për Arsim, mediave dhe të organizatave
të ndryshme lokale.
Edukim nga praktika/përvoja
Leonit Totaj dhe Shkodran Rexhbeqaj ishin tejet të lumtur që puna e tyre po ekspozohet dhe po
vlerësohet nga të gjithë. Ata kishin punuar maketën e Gjimnazit në proporcion 1 me 50. Këta
nxënës, kishin shfrytëzuar hapësirën krijuese Makerspace e pajisur nga Programi. Të dy na thane
që ishte hera e pare që ishin angazhuar në një projekt të tillë. “Krijimi i maketës ishte ide e Klubit
të Karrierë dhe ne me shumë dëshirë u inkuadruam. Për krjimin e projektit është ndërlidhur lënda
e Matematikë & Artit” – u shprehën ata.
Fotot e mëposhtme, duke filluar nga e majta dëshmojnë projektet: Panorama e qytetit; Maketa e
Gjimnazit; Matja e tensionit dhe sheqerit në gjak; Kartolinat.
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Në pjesën e fundit të korridorit ishin mbledhur nxënësit së bashku me mentorët, njëherit
mësimdhënësit, duke dëshmuar përcaktimin e grupit të gjakut dhe nivelit të sheqerit në gjak.
Kolegja jonë, Hana Hasimja ishte vullnetare që të kryej testin nga nxënësit për matjen e sheqerit
në gjak.
Ndërsa në hyrje të shkollës ishte ekspozuar Panorama e Qytetit të Prizrenit, e punuar nga
nxënësit e komunitetit turk. Me këtë projekt, janë bërë maketet e objekteve kulturo-historike që
simbolizojnë Prizrenin, ndërkaq është krijuar edhe QR Code, platforma nga e cila me një skanim
me telefon vizitorët mund të shohin informacionet dhe pamjet e brendshme të atyre objekteve.
Për mësimdhënësen Fetnan Dervis ishte një përvoje e jashtëzakonshme e cila u shpreh “Ishte
një proces i gjatë, por shumë atraktiv dhe i pëlqyer nga nxënësit”.

Disa nga projektet e prezantuara në kuadër të Javës së Projekteve

Për menaxhmentin e shkollës organizimi i kësaj ngjarje u cilësua si shumë i sukseshëm. Jeronim
Susuri, drejtor i shkollës, që së bashku me kolegët e tjerë kishin organizuar këtë ngjarje
madhështore u zotuan që nuk do të ndërpresim kontinuitetin e filluar për vazhdimin e projekteve
të nisura në interes të nxënësve, dhe se këtë aktivitet do ta planifikojnë dhe zyrtarizojnë në planin
vjetor të shkollës për vitin e ardhshëm shkollor.

2. Krijmtaria e nxënësve gjatë Javës së Projekteve në Gjimnazin “Hajdar Dushi”
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Për të synuar zhvillimin sa më të madh të nxënësve është e domosdoshme që atyre në arsim t'u
jepet një qasje praktike pragmatike, e cila u ndihmon të ndërlidhin mësimim shkollor me botën
jashtë saj, duke zhvilluar metoda për mësim gjithpërfshirës, interaktiv dhe atraktiv. Aktivitetet si
puna grupore, hulumtimi, vizitat në terren, ekspozitat, seminaret, puna grupore dhe ngjarje të tilla
të ngjashme kanë dëshmuar se luajnë një rol të madh në rritjen e interesimit të përgjithshëm të
nxënësve.
Java e Projekteve ishte një ogur i mirë që gjatë një periudhe të vështirë duke u përballur me
pandeminë, shkolla të organizojë aktiviteteve për ta bërë mësimin një përvojë më të mirë dhe
argëtuese për nxënësit. Kjo ishte edhe një mundësi e mirëpritur nga Programi, që pas një
periudhe vizituam shkollat partnere dhe u takuam me bashkëpunëtorët. Vizita e parë në kuadër
të këtij aktiviteti u realizua më 27 prill 2021 në Gjimnazin “Hajdar Dushi”, për të parë ecurinë në
realizimin e tri projekteve.
Aplikimi i teorisë në praktikë
Java e Projekteve, u manifestua si rezultat i programit trajnues për mësimdhënës, “Mësimdhënia
e Bazuar në Projekte”, metodë e dizajnuar specifikisht për konkretizimin e mësimit teorik dhe
ndërlidhjes së fushave/lëndëve të ndryshme mësimore. Përmes këtij kursi, mësimdhënësit nga
Gjimnazi Hajdar Dushi, të cilët janë aftësuar për zbatimin e kësaj metodologjie, kanë ndihmuar
nxënësit e tyre në arritjen e kompetencave mësimore, e në veçanti zhvillimin e shkathtësive të
buta. Këtë e pamë edhe gjatë vizitës në gjimnaz.
Në hapësirën krijuese Makerspace, e themeluar poashtu nga Programi ASSET, nxënësit ishin
duke na pritur që të na demostrojnë punën në realizimin e projekteve si struktura e atomit,
elektroliza e ujit dhe gjeneratori i rrymës alternative – si e sheh profesionin tëndë në të ardhmen
dhe iluminizimi, mendje e ndritur.
Foto nga puna e nxënësve gjatë projekteve mësimore

Për realizimin e projekteve, nxënësit kishin përdorur njohuritë dhe shkathtësitë e tyre në mënyrë
shumë kreative. Erisa Lipoveci, nxënëse në klasën XII, me bashkëmoshatarët e saj kishin krijuar
strukturën e atomit. ‘’Pse ishte atraktive për ju java e projekteve?’’ – pytëm Erisën. Ajo u përgjigj
se përmes këtij aktiviteti kanë mësuar ndërlidhjen mes lëndëve dhe sipas saj ishte një aktivitet
shumë atraktiv. Poashtu, grupi në të cilën Erisa kishte punuar, e kuptuam që në krijimin e projektit
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ata kishin zgjedhur metodën më të mirë për të përfaqësuar gjërat që ata kanë mësuar në lëndën
e Kimisë, Fizikës dhe Matematikës.
Ndërkohë, në hollin e gjimnazit ishin nxënësit tjerë duke zhvilluar projektet e tjera. Në një kënd
ishin mbledhur nxënësit të cilët pikturonin. Përmes pikturës ata paraqisnin profesionin e tyre.
Berna Ajdini, e cila ishte e koncentruar duke pikturuar e intrigoi pyetja ‘’Çfarë je duke krijuar
kështu’’. Ajo u shpreh se është duke e paraqitur shkencën e matematikës si gjuhë universale.
‘’Ka qenë një javë implusive, punë produktive sepse kemi punuar intenzivisht. Brenda pikturave
ka shumë mesazhe të bukura sepse kemi punuar në fusha të ndryshme si Art, Letërsi dhe
Grafikë’’ – u shpreh ajo.
Përballe Bernës ishin dy nxënëse tjera të cilat me llaptopin e tyre shkruanin pa u ndalur. Rinesa
Zenelaj dhe Florentina Lekaj kishin intervistuar profesionin e gazetarit. Kishin vizituar studion e
SYRI TV, një televizion lokal dhe kishin bërë intervistë me një gazetar aty. ‘’E përjetuam kohën
dhe saktësinë që duhet ta kenë gjithmonë gazetarët. Përmes këtij aktiviteti kuptuam nga afër
sfidat e gazetarit’’ – u shprehën ato.
Si përfundim, mësimdhënësit dhe nxënësit e kësaj shkolle, përmes Javës së Projekteve,
vërtetuan se janë në gjendje të planifikojnë dhe të realizojnë projekte për të rritur njohuritë
akademike dhe shkathtësitë për të bashkëpunuar, menaxhuar, udhëhequr, analizuar, komunikuar
dhe për të reflektuar.
3. Nxënësit e Gjimnazit Xhavit Ahmeti prezantojnë 6 projekte në kuadër të Javës së
Projekteve
Nxënësit e Gjimnazit Natyror “Xhavit Ahmeti”, më 29 prill 2021 prezantuan gjashtë projektet
shkollore në kuadër të Programit “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET,
financuar nga USAID.
Në hapësira të ndryshme të shkollës, nxënësit e përgatitur para përfaqësuesve të Programit
ASSET, Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë & Inovacionit, Drejtorisë Komunale për
Arsim, mësimdhënësve dhe menaxhmetit të shkollës prezantuan projektet finale si: 1. Letërsia
shqiptare ndër shekuj; 2.Ndikimi i pandemisë në mësimdhënie dhe nxënie; 3. Sterotipet dhe rolet
gjinore; 4. Shenjat e rrezikshmërisë së substancave kimike; 5. Ndotja e ambientit; dhe
6.Monumentet kulturore-historike franceze.
Ky aktivitet ishte pjesë e mësimit të rregullt, në kuptimin e zhvillimit të rezultateve mësimore të
parapara nga kurrikula, por i realizuar në një metodë pak më ndryshe me nxënësit. Metodës i
paraprinte puna e përbashkët planifikuese e mësimdhënësve të fushave të ndryshme mësimore,
planifikim i punës dhe detyrave individuale dhe ekipore të nxënësve, e cila përfshinte analiza,
hulumtime, diskutime, konkludime dhe prezantim.
Kulla e Ajfelit, Porta Triumfale, Katedrale e Kështjella të panumërta, monumente kulturore, vepra
artistike me famë botërore u prezantuan në një pano të madhe në të cilën janë ngjyrat kaltër,
bardh e kuq e që ka simbolikën e Flamurit të Francës. Nxënësit duke hulumtuar këtë lloj
trashëgime edhe më tepër janë thelluar në njohjen e kësaj pasurie kulturore e historike e më pas
të njëjtat ata i kanë paraqitur në panon e bërë enkas për qëllim që shikuesi të njihet me to.
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Prezantimi i projekteve

Një tjetër projekt i cili u prezantua ishte edhe Ndikimi i pandemisë në mësimdhënie dhe nxënie,
hulumtim nga nxënësit i realizuar në kuadër të aktvitetit Hartëzimi i Komunitetit nga të Rinjtë.
Përvec prezantimit të raportit, gjimnazi organizoi një Debat gjithëpërfshirës mbi ndikimin e
pandemisë që reflektoi avantazhet dhe disavantazhet në procesin edukativo-mësimor.
Ky gjimnaz poashtu ka përgatitur 3 artikuj rreth këtij aktiviteti, të cilët janë të qasshëm në
webfaqen e shkollës: https://bit.ly/3uW1gHR.
Për fund, menaxhmenti i shkollës shprehu falënderimet ndaj Programit ASSET për përkrahjen e
Javës së Projekteve duke u zotuar që kjo nismë do të jetë tradicionale për Gjimnazin “Xhavit
Ahmeti”.
4. Procesi i Javës së Projekteve në Gjimnazin ‘’ Jeta e Re’’ – Suharekë
Shkolla partnere e Programit ‘’Përkrahje e adoleshentëve pas mësimit të rregullt’’ – ASSET i
financuar nga USAID, Gjimnazi ‘’Jeta e Re’’ në Suharekë nga data 26-30 prill 2021 ishte
angazhuar në realizimin e projekteve në kuadër të Javës së Projekteve. Përfaqësuesit e
Programit ASSET më 28 prill 2021 kanë vizituar nxënësit dhe mësimdhënësit për të parë nga afër
procesin e implementimit të Javës së Projekteve.
Java e Projekteve, u manifestua duke u bazuar në njohuritë e mësimdhënësve të fituara gjatë
trajnimit në kursin Mësimdhënia e Bazuar në Projekte. Kjo ka rezultuar si një nga metodat më
efektive që ndihmon nxënësit të jenë kritik, krijues dhe të aftë në zgjidhjen e problemeve të
ndryshme. Gjatë këtij procesi mësimor, nxënësit patën rast në veçanti të zhvillojnë dhe aplikojnë
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shkathtësitë e buta, të nevojshme për jetë dhe punë, siç janë, puna ekipore, zgjidhja e
problemeve, kreativiteti, komunikimi me të tjerët, përgjegjësia ndaj punës dhe të tjerëve, etj., të
cilat kontribuojnë drejtëpërdrejtë në zhvillimin e komptencave kryesore nga kurrikula shkollore.
Duke u nisur nga kjo, Gjimnazi i Suharkës zhvilloi tre projekte duke u mbështuru në këtë metodë:
1. Dukuritë negative në shoqëri - Cilat janë qëndrimet e nxënësve ndaj pirjes së duhanit?; 2.
Trupat gjeometrike dhe Përcaktimi i vëllimit përmes trupave gjeometrikë dhe 3. Kultura
Tradicionale Shqiptare.
Puna me projekte pra nënkupton pikërisht faktin që temën dhe platformën e paraqet vetë nxënësi
si dhe materialin përfundimtar. Në këtë rast edhe nxënësit e ksaj shkollë kështu kanë vepruar.
Procesin e krijimit dhe përfundimit të projekteve finale nxënësit dhe mësimdhënësit me shumë
entuziazëm i ndanë me përfaqësuesit e Programit duke treguar përvojën dhe rezultatet e arritura.
Në tri klasa të ndryshme, nxënësit ishin duke punuar në finalizimin e projekteve dhe ata prisnin
përfaqësuesit e Programit dhe menaxhmentit të shkollës dhe prezantonin në detaje procesin e
angazhimit të tyre 2 mujor.

Ecuria metodike e Mësimdhënies të Bazuar në Projekte

Alketa Kololli, nxënëse e këtij gjimnazi gjatë bisedës me të ajo na tregoi në detaje angazhimin e
saj dhe nxënësve të tjerë pjesëmarrës.
‘’Gjatë fillimit të punimit të projektit, fillimisht kemi respektuar masat anti-COVID dhe jemi ndarë
në grupe duke e bërë të mundur që secili nxënës pjesëmarrës të ketë mundësi të angazohet.
Hapat e parë kanë qenë përpunimi i pyetësori me Google Forms me njohuritë e fituara nga lënda
e TIK-u dhe nga hulumtimet e tjera’’ – tha ajo. Adea më pas na tregoi që kanë distribuar pyetësorin
në formë elektornike.
‘’Nga ky projekt, pra cilat janë qëndrimet e nxënësve ndaj prijes së duhanit, ne kemi zhvilluar
shkathtësitë komunikative, jemi mësuar të dëgjojmë njëri -tjetrin dhe të pranojmë kritikat’’ –
deklaroi për fund Adea.
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Ekspozita e projekteve finale është realizuar më 30 Prill 2021 në hapësirat e gjimnazit. Në
korridorin e shkollës ishte vendosur një baner i madh që rekalmonte ngjarjen, si dhe nxënësit
pjesëmarrës prezantuan me shumë krenari punën e tyre të mrekulleshme para
bashkëmoshatarëve të tjerë, mësimdhënësve dhe menaxhmentit.
Një kënd ishte dedikuar për kulturën shqiptare duke prezantuar motive të ndryshme tradicionale.
Nxënësit kishin mbledhur enë të vjetra, veshje tradicionale të cilat i kishin mbledhur nga familjet.
Poashtu, ata prezantuan edhe disa manifestime të ndryshme si Nata e Vajzave, këndimi i
ninullave, etj. Këtu mund ta shikoni një video e publikuar nga Gjimnazi ku shihen ekspozita e
Javës së Projekteve.
Në fund, menaxhmenti i gjimnazit e konsideroi Javën e Projekteve si një pjesë integrale të
kurrikulës, dhe që realizimi i tyre do të mbetet traditë, sepse ky aktivitet do të futet në planet
vjetore të shkollës.
5. Java e Projekteve në gjimnazin “Eqrem Çabej”: Një aktivitet efikas për nxënësit e
shekullit 21
Që nga dita e enjte datë 29.04.2021 deri ditën e premte 30.04.2021 në gjimnazin “Eqrem Çabej”
u zhvillua Java e Projekteve, ku nxënësit kanë zhvilluar mësimin në mënyra të ndryshme nga ajo
e përhershmja. Nxënësit ishin shumë entuziastë për këtë risi dhe rezultatet e arritura ishin edhe
më të larta. Me njohuritë e fituara dhe shkathtësitë e buta të zhvilluara, prezantimet e nxënësve
të këtij gjimnazi ishin sa profesionale edhe aq atraktive
Java e Projekteve, e cila u organizua nga shkolla partnere “Eqrem Çabej” e Programit “Përkrahje
adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET, financuar nga USAID u manifestua duke u
bazuar në njohuritë e mësimdhënësve të fituara gjatë trajnimit në kursin Mësimdhënia e Bazuar
në Projekte. Kjo metodë bashkëkohore mësimore mundëson konkretizimin e mësimit teorik, dhe
ndërlidhjes së fushave/lëndëve të ndryshme mësimore në mes veti dhe me botën reale. Për të
prezantuar punimet e krijuar, nxënësit prezantuan projektet para përfaqësuesve të Drejtorisë
Komunale për Arsim, bashkëmoshatarëve, mësimdhënëve dhe përfaqësuesve të Programit
ASSET. Tre projektet e realizuar nga nxënësit nën mentorimin e mësimdhënësve ishin: 1.
Luminishenca; 2. Organizimi i kuizit përmes Asociacioneve dhe 3. Shqisa e të pamurit.
Prezantimet e projekteve dhe bashkëpunimi në ekip
Projekti i parë që u prezantua ishte Shqisa e të pamurit, një projekt që përfshiu lëndën e biologjisë,
fizikës, psikologjisë dhe matematikës. Përvec prezantimit për Anatomin e syrit, nxënësit kishin
bërë edhe një test për të pamurit për shokët dhe shoqet e klasës dhe krijuan alfabetin barill në
gjuhën shqipe. Ekipi i nxënësve të cilët kanë punuar në këtë projekt thanë që përmes këtij aktiviteti
kanë përfituar shkathtësi në përcaktimin e problemit, renditjen e argumenteve për zgjidhje si dhe
ndërtimin e një plan projekti. Pas përfundimit të tyre, në biblitotekën e shkollës ishte mbledhur
ekipi për të prezantuar projektin “Kuizi i asociacioneve”. Ekipi i përbër nga 3 vajza dhe 1 djalë në
krahorët e tyre kishin vendosur Name Tag dhe emrin e projektit. Të përgatitur aq mirë treguan që
përmes këtij punimi kanë zhvilluar shkathtësitë si: puna në ekip, kreativitetin, hulumtimin, etj.
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Prezantimet e nxënësve

Në fund të ngjarjes, në hapësirën krijuese ‘Makerspace’ e krijuar nga Programi po na priste ekipi
i fundit për të prezantuar punimin e tyre të quajtur Luminishenca (Lumineshenca është emetim
spontan i dritës nga një substancë që nuk rezulton nga nxehtësia; ose "dritë e ftohtë"). Një ekip i
madh i nxënësve, për 40 minuta në mënyrë profesionale dhe shumë të qartë prezantuan me
shumë krenari rezultatet e tyre. Përveç prezantimit të procesit, ata kishin vizituar edhe Spitalin e
Vushtrisë për të mësuar në praktikë për këtë proces si dhe kanë krijuar produkte që demostrojnë
procesin, të cilat janë të bashkëlidhura më poshtë.
‘’Ky projekt ka rëndësi të madhe për mua pasi që mësova shumë për procesin e Luminishencës,
e cila gjen zbatim në shumë shkenca si Biologji, Fizikë, Kimi e Teknologji. Nga aktiviteti i realizuar
unë mendoj se në një të ardhme të largët do të gjejë shumë zbatim në fusha të ndryshme si
forenzika, komunikacion etj.’’ – tha Lorik Zabërgja.
Eksperiencën e mire e ndau edhe Leonitë Bekteshi, nxënëse e klasës XI-1. ‘’Gjatë zhvilimit të
projektit ‘Luminishenca’ arrita të mësoj shumë njohuri të reja. Për mua angazhimi në një projekt
të tillë ishte përvojë shumë e mirë jetësore’’ – u shpreh ajo.
Në fund, përmes projekteve të zhvilluara mësimdhënsit u shprehen se kanë vënë re se edhe
nxënës të cilët nuk punojnë me dëshirë në programin mësimor kanë treguar plotësisht të
kundërtën kur punojnë me një projekt të caktuar. Një nga arsyet që ata gjenden më mirë në një
projekt është edhe stili i tyre i të mësuarit që përshtatet më mirë në punën në grup, preferencat e
bashkëpunimit, dhe realizimi i veprimtarive praktike që shpesh realizohen jashtë kuadratit të
klasës.
6. Java e Projekteve organizohet në Gjimnazin “Haxhi Zeka”, Istog
Më 30 prill 2021 në Gjimnazin “Haxhi Zeka” u shënua dita përfundimtare e "Javës së Projekteve"
aktivitet ky i përkrahur nga Programi “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET,
financuar nga USAID. Kjo javë ishte e mbushur me aktiviteteve dhe shumë atraktive për nxënësit
dhe mësimdhënësit.
Projektet u prezantuan grupi i gjuhës, shkencave natyrore, shoqërore, arteve dhe teknologjisë.
Gjashtë projektet si: 1. Shtigjeve të jetës; 2. Dekorimi i ambientit të shkollës; 3. Për shëndetin e
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lumit dhe për ekologjin e lumit; 4. Vetëdijësimi për format e bullizmit në shkollë; 5. Programimi
dhe Teknologjia, 6. Lojëra Sportive u prezantuan në klasa dhe në korridorin e shkollës.
Java e Projekteve, u manifestua duke u bazuar në njohuritë e mësimdhënësve të fituara gjatë
trajnimit në kursin Mësimdhënia e Bazuar në Projekte, metodë mësimore e cila mundëson
konkretizimin e mësimit teorik, dhe ndërlidhjes së fushave/lëndëve të ndryshme mësimore në
mes veti dhe me botën reale. Pika kryesore e e mësimdhënies së bazuar në projekte është se
mësimi duhet të jetë një përpjekje bashkëpunuese mes mësimdhënësve dhe nxënësve.
Nxënësit ishin shumë entuziastë për këtë risi dhe rëndësinë për organizimin e aktiviteteve si Java
e Projekteve e potencoi edhe nxënësi Artian Zogaj. “Unë kam fituar një përvojë të mirë gjatë
angazhimit në Javën e Projekteve. Është e nevojshme të organizohen këto aktivitete dhe të
preazntohen në prani të publikut” – tha ai.

Prezantim i produkteve finale

“Java e Projeketeve, ishte një javë më ndryshe dhe motivuese. Kjo javë na mësoi të kuptojmë sa
i rëndësishëm dhe produktiv është Mësimdhënia e Bazuar në Projekte që ndërtori mësimin
brenda një konteksti relevant dhe ku ne nxënësit u angazhuam” – u shpreh nxënësja e klasës
11/7, Fatjeta Gashi.
Fatjeta mëtutje shtoi se ky aktivitet ju nxorri në pah shkathtësitë e fshehura kreative, hulumtuese
dhe bashkëpunuese.
Java e Projekteve dëshmoi se ky aktivitet nuk ishte diçka që nxënësit po e bënin për një notë, por
ishte diçka që mund të nxjerr në pah aftësitë krijuese, kreative dhe talentet e fshehura.
Në fund, menaxhmenti i shkollës vendosi të ndajë mirënjohje për mësimdhënësit për z.Ibrahim
Bytyçi dhe Lindita Kaliqani për Korrektësi dhe Cilësi në Bashkëpunim, për Programin ASSET për
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bashkëpunim dhe mbështjete në proceset që kontribuojnë në rritjen e cilësisë së arsimit dhe për
nxënësin Armond Maxharraj - "Vullnetar i Vitit" - për kontribut vullnetar përgjatë tri viteve në
Gjimnaz.
7. Përfitimet e Javës së Projekteve në Gjimnazin “Xhelal Hajda – Toni”
Nga mëngjesi i 27 prillit 2021 kishte një entuziazëm midis të gjithë nxënësve në Gjimnazin ‘’Xhelal
Hajda – Toni’’ në Rahovec për të shfaqur projektet e realizuara në kuadër të Javës së Projekteve.
Shkolla partnere e Programit ‘’Përkrahje e adoleshentëve pas mësimit të rregullt’’ – ASSET i
financuar nga USAID kishte organizuar një ngjarje të veçantë për të shënuar aktivitetin duke ftuar
edhe hisedarë të tjerë në prezantimin e projekteve të punuara.
Java e Projekteve, u manifestua duke u bazuar në njohuritë e mësimdhënësve të fituara gjatë
trajnimit në kursin Mësimdhënia e Bazuar në Projekte, metodë mësimore e cila mundëson
konkretizimin e mësimit teorik, dhe ndërlidhjes së fushave/lëndëve të ndryshme mësimore në
mes veti dhe me botën reale. Ky aktivitet dëshmoi se nëse mësimdhënësit bashkëpunojnë gjatë
planifikimit në arritjen e rezultateve mësimore, dhe përfshijnë nxënësit në krijimin e dijes së tyre,
mësimi do të jetë shumë më atraktiv dhe kuptimplotë. Për një periudhe 2 mujore, mësimdhënësit
dhe nxënësit e këtij gjimnazi ishin angazhuar në planifikimin dhe realizimin e 6 projekteve
mësimore që ofrojnë një larmi aktivitetesh dhe hulumtimesh në art, shkencë, matematikë, dhe
fusha tjera mësimore në shkollë. Gjatë këtij procesi mësimor, nxënësit patën rast në veçanti të
zhvillojnë dhe aplikojnë shkathtësitë e buta, të nevojshme për jetë dhe punë, siq janë, puna
ekipore, zgjidhja e problemeve, kreativiteti, komunikimi me të tjerët, përgjegjësia ndaj punës dhe
të tjerëve, etj., të cilat kontribuojnë drejtëpërdrejtë në zhvillimin e komptencave kryesore nga
kurrikula shkollore.
Nga gjashtë projektet e realizuara si - Motivacioni i mësimit gjatë pandemisë, Ekspozita kolektive
e nxenësve, Numri ∏ PI, Uji në natyrë, Partitë Politike, Të ushqyerit në sport, përfaqësuesit e
Programit monitoruan prezantimin e projekteve Uji në natyrë dhe Ekspozitën kolektive të
nxënësve.
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Nxënësit së bashku me mësimdhënësit kishin bërë përpjekje për të eksploruar mënyra të
ndryshme të të mësuarit, duke paraqitur se si përvojat e dobishme edukative jashtë klasës janë
një përpjekje e vlefshme që nxënësit të sfidojnë vetën në forma të ndryshme. Gjatë prezantimit
të projektit Uji në natyrë, kuptuam që nxënësit janë ekspozuar ndaj aktiviteteve të reja dhe kishin
përjetuar përvoja grupore. Për nxënësen Elona Spahiu e cila prezantoi projektin ‘’Rrjedhja e ujit
të improvizuar’’ angazhimi në këtë aktivitet ishte interesant sepse nuk është përjetuar si punë e
vërtetë përshkak të atraktivitetit. Ndërkohë, shoku i saj Anes Zika i cili prezantoi burimet dhe
rëndësinë e tyre për Komunën e Rahovecit tregoi për ne përjetimin e tij në realizimin e projektit.
‘’ Ne jemi duke jetuar afër burimeve të lashta dhe ka shumë pak vizitor. Dëshira ime është që të
promovojë Rahovecin sepse ka shumë histori të lashtë dhe bukuri të vecanta. Falë këtij aktiviteti
kemi mësuar si t’i prezantojmë më mirë bukuritë e vendit’’ – u shpreh ai.
Periudhën intensive e të mësuarit, dhe po aq argëtuese e shfaqën edhe nxënësit të cilët ishin
mbledhur në hollin e shkollës. Pjesëmarrësit ishin angazhuar duke i vendosur piktuarat e
realizuara në korridorin e shkollës. Nga kjo u kuptua qartë që bashkëpunimi ndërmjet
mësimdhënësve dhe nxënësve në realizimin e Javës së Projekteve është kruciale/ e rëndësishme
pasi nxënësit punojnë ngushtë me të tjerët dhe ndajnë mendimet e tyre me grupin dhe këtë
përvojë të mrekullueshme jo të gjitha shkollat e ofrojnë.
Në fund, menaxhmenti i gjimnazit e konsideroi Javën e Projekteve si një pjesë integrale të
kurrikulës, dhe që realizimi i tyre do të mbetet traditë, sepse ky aktivitet do të futet në në planet
vjetore të shkollës.
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8. Nxënësit e Gjimnazit “17 Shkurti” në Obiliq prezantojnë projektet në kuadër të
Javës së Projekteve
Në Gjimnazin “17Shkurti” në Komunën e Obiliqit, shkollë kjo partnere e Programit “Përkrahje
adoleshentëve pas mësimit të rregullt” – ASSET, i financuar nga USAID, është organizuar
aktiviteti Java e Projekteve.
Gjimnazi 17 Shkurti ishte ndër 8 shkollat partnere të Programit që organizuan këtë aktivitet. Për
një periudhë 2-mujore, nxënësit patën rast në veçanti të zhvillojnë dhe aplikojnë shkathtësitë e
buta, të nevojshme për jetë dhe punë, siç janë, puna ekipore, zgjidhja e problemeve, kreativiteti,
komunikimi me të tjerët, përgjegjësia ndaj punës dhe të tjerëve, etj., të cilat kontribuojnë
drejtëpërdrejt në zhvillimin e kompetencave kryesore nga kurrikula shkollore.
Nxënësit së bashku me mësimdhënësit kishin përgatitur edhe ngjarjen në të cilën do të
prezantoheshin produktet e tyre finale të realizuara me shumë përkushtim. Prania e Drejtorit
Komunal për Arsim dhe përfaqësuesve të Programit në prezantimin e projekteve bëri që shkolla
të ndihej e vlerësuar për punën e bërë.
Kështu u shpreh edhe nxënësja Valentina Dedinca e cila na tregoi për Projektin Këndi i Leximit.
E pyetur për përvojën e saj gjatë këtij aktiviteti, ajo u shpreh se të gjitha projektet të cilat realizohen
në kuadër të shkollës kanë ndikim pozitiv tek nxënësit sepse sipas saj rritet bashkëpunimi. “Është
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kënaqësi e madhe kur merr njohuri të cilat mund t’i shfrytëzosh për projektet e tjera dhë
njëkohësisht na zhvillohen shkathtësitë e buta”, tha ajo.

Ndërkohë shoku i saj, Shaban Preniqi që ishte angazhuar së bashku me 19 nxënës të tjerë në
realizimin e projektit Parku i shkollës u shpreh: “Ishte një përvojë e paharrueshme sepse për
herë të parë u angazhova në një projekt të tillë. Gjatë aktivitetit kam krijuar shoqëri të re dhe kam
fituar njohuri se si të kujdesem ndaj ambientit”. Për ndikimin e këtyre aktiviteteve praktike u shpreh
edhe Drejtori Komunal i Arsimit, Rexhep Zeka, i cili tha “Ajo që mësohet në praktikë, mbahet
mend gjithë jetën”, duke i ofruar shkollës përkrahje të mëtejme nga komuna.
Për fund, menaxhmenti i shkollës shprehu falënderimet ndaj Programit ASSET për përkrahjen e
Javës së Projekteve duke u zotuar që kjo nismë do të jetë tradicionale për Gjimnazin 17 Shkurti.
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