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Ndërkombëtar (USAID Kosovë), në kuadër të Programit Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të
rregullt (ASSET) të cilin e zbaton Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), në partneritet me Family
Health International (FHI 360) dhe Crimson Capital.
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MIRËSEVINI
Të dashur mësimdhënës,
Krahas ndryshimeve të shpejta në shoqëri, shkencë dhe mjedis, mësimdhënësit përballen me
kërkesa të reja në praktikat e përditshme të mësimdhënies. Këto ndryshime kanë bërë që të
rishikohen të gjitha aspektet që lidhen me shkollën, përfshirë këtu edhe vlerësimin e nxënësve.
Vlerësimi në të kaluarën ka shërbyer për të matur nivelin e njohurive të nxëna nga nxënësit, gjë
që sipas studimeve të fundit nuk ndihmon të nxënit,siç ka shkruar edhe Sherry Bennet,
Drejtoreshë ekzekutive në Konzorciumin e Vlerësimit në Alberta të Kanadas: ‘Jo para shumë
kohësh, fjala vlerësim ka sjellë në mendje testet formale, merakosjen për mësim, ndjenjën e
pritjes dhe brengës - duke pyetur veten se a i keni mësuar gjërat e duhura,jeni lehtësuar kur keni
marrë notë të mirë, ose jeni trishtuar kur rezultati nuk ka qenë ai që e keni dëshiruar’. Sot
edukatorët e dinë se vlerësimi nuk bëhet për një notë, por është proces i mbledhjes së dëshmive
për atë, se sa efektive ka qenë mësimdhënia, për të parë se ku qëndrojnë nxënësit në të nxënit
e tyre, dhe se kah do të ecin më tutje. Kjo nuk kufizohet me një ngjarje të vetme, por përkundrazi,
përbëhet nga një seri veprimesh që ndodhin për një kohë më të gjatë. Ndonëse vlerësimi mund
të përfshijë teste formale, ai më shpesh përfshinë mënyrat e ndryshme të marrjes së informatave
për punën që është duke u bërë. Te ky lloj i vlerësimit nxënësit janë të përfshirë në çdo fazë të
procesit.
Procesi i vlerësimit në shkollat e Kosovës është i bazuar në Kurrikulën e shtetit dhe është
rregulluar me Udhëzimin Administrativ UA 08/2016.
Ky doracak do t’u shërbejë mësimdhënësve të trajnuar në kursin ‘vlerësimi për të nxënë’ (VpN),
por edhe mësimdhënësve të rinj, të cilët dëshirojnë të mësojnë me tepër në këtë drejtim. Këtu
poashtu ofrohen informata për vlerësimin e ‘shkathtësive të buta’, të cilat lidhen me jetën dhe
punën e nxënësve. Doracaku përmban udhëzime praktike lidhur me strategjitë dhe teknikat e
vlerësimit, dhe disa shembuj të planeve mësimore të realizuara nga mësimdhënës të ndryshëm.
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 përmbledhen në: zhvillim të kompetencave për jetë dhe punë,
përkrahje të edukimit për karrierë dhe ndërmarrësi në shkolla, dhe lidhjen e shkollave me
punëdhënës dhe komunitet.
Suksese!
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TABELA E SHKURTESAVE
ASSET
DKA
FHI360
KEC
MESTI
RNF
RNK
RNL
USAID
ViN
VpN
ZhPM

After School Support for Teens (Përkrahje adoleshentëve pas mësimit
të rregullt)
Drejtoritë komunale të arsimit
Family Health International
Qendra për arsim e Kosovës
Ministria e arsimit, e shkencës, teknologjisë dhe inovacionit
Rezultatet e të ncënit të fushës kurrikulare
Rezultatet e të nxënit për kompetenca
Rezultatet e të nxënit të lëndës
United States Agency for International Development
Vlerësimi i të nxënit
Vlerësimi për të nxënë
Zhvillimi profesional i mësimdhënësve

FJALORTHI
SINKRON

– është ora mësimore (online), ku mësimdhënësi dhe nxënësit ndërveprojnë në
kohë reale duke bashkëbiseduar, shpjeguar, pyetur ose përgjigjur për çështje të ndryshme gjatë
formës online të mësimit përmes platformave të ndryshme (Zoom, Google classroom, etj.).

ASINKRON – është ora mësimore, ku nxënësit pas udhëzimeve të marra nga mësimdhënësi,

punojnë individualisht apo në grup ndonjë detyrë/aktivitet, në mënyrë të pavarur nga
mësimdhënësi.

Nxënësit gjatë aktiviteteve praktike në hapësirën krijuese ‘makerspace’, gjimnazi ‘Xhevdet Doda’ në
Prishtinë
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SI MUND T’JU NDIHMOJË KY DORACAK
Ky doracak ka për qëllim që t’u shërbejë mësimdhënësve, që ta kuptojnë më mirë kornizën teorike
për të kuptuarit e procesit të vlerësimit për të nxënë (VpN) dhe të udhëzimeve e shembujve praktik
që mbështesin proceset e mësimdhënies dhe të nxënit. Ka për synim që të zgjerojë
këndëvështrimin e mësimdhënësve për vlerësim, duke e parë atë, jo si një aktivitet të izoluar, që
ndodhë në faza të caktuara të orës mësimore ose periudhat e vitit shkollor, por si një proces të
vazhdueshëm që kontribuon në zhvillimin e kompetencave të përcaktuara në Kurrikulën e
Kosovës. Ky program ka për bazë dhe reflekton dokumentet zyrtare të MASHTI-t: Kornizën e
Kurrikulës së Kosovës, Standardet e Vlerësimit, Kodin e Etikës së Vlerësimit, UA për vlerësimin
e nxënësve (UA 08/2016), dhe aktivitetet tjera për zhvillimin profesional të mësimdhënësve
(ZhPM).
Qëllimet dhe parimet e Kurrikulës së Kosovës synojnë. që të përmirësojnë cilësinë dhe
efektivitetin e mësimdhënies në shkolla dhe që t’ua mundësojnë mësimdhënësve t’i zhvillojnë te
nxënësit e tyre shkathtësitë përkatëse, përmes aktiviteteve të vazhdueshme.
Materiali në këtë doracak është dedikuar, specifikisht për mësmdhënësit e gjimnazeve të të gjitha
fushave 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
të zhvillojnë dhe vlerësojnë te ta shkathtësitë e buta, si: të menduarit kritik, punën ekipore,
ndërgjegjëshmërinë dhe këmbëngulësinë, zgjidhjen e problemeve, kreativitetin, shkathtësitë
hulumtuese dhe ndërmarrëse. Këto shkathtësi ndihmojnë mësimdhënësit e të gjitha fushave
kurrikulare, për ta ndërlidhur të nxënit dhe për ta bërë të njejtin sa më atraktiv për çdo moshë të
fëmijëve. 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 nga
programi ASSET i USAID, që të rikujtojnë njohuritë e lidhura me VpN, 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 të gjimnazeve, në
veçanti duke i ofruar përkrahje fushës ‘jeta dhe puna’, po nuk është kufizuar vetëm te kjo fushë.
Për të përkrahur shkollat në zbatimin e projekteve praktike, Programi ASSET 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 hapësira janë te
pajisura me teknologji bashkëkohore, për t’iu mundësuar nxënësve konkretizimin e mësimit teorik
të secilës fushë mësimore, e poashtu edhe për punën e tyre hulumtuese.
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Në bashkëpunim me partnerët 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, përmes të cilit të rinjtë hulumtojnë komunitetin e tyre përmes anketimeve dhe
reflektimeve mbi informacionet e dhëna, përfshinë të rinjtë të cilët i pajisë me shkathtësi dhe
kështu u mundëson të bëhen agjentë të ndryshimit dhe kontribues produktiv në komunitetin e
tyre.

Mësimdhënësit gjatë trajnimit

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.
2.
3.
4.
5.
6.

Mësimdhënia e bazuar në projekte (MBP);
Vlerësimi për të nxënë (VpN);
Këshillimi dhe orientimi në karrierë;
Ndërmarrësia dhe edukimi financiar;
Klubet e teknikëve dhe
Shkathtësitë e buta në kurrikulën shkollore.

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 gjendje të zbatojnë
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sa më lehtë 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
kurrikulën shkollore

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 të rekrutimit 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 fasilituesëve shkollor, të kurseve të lartë cekura, janë në
dispozicion të shkollave nëpër komunat partnere të programit ASSET, por edhe në MASHT , 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
ndërvarrësinë 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 përdoret për t’u njoftuar me strategjitë dhe teknikat e ndryshme të
vlerësimit për të nxënë dhe për të vlerësuar shkathtësitë e buta të nxënësve.
Kapitulli i parë na njofton për llojet dhe konceptet themelore të vlerësimit, duke u ndërlidhur me
UA 08/2016 të MASHTI-t. Shpjegohet pse vlerësojmë, çka vlerësojmë dhe si vlerësojmë, duke e
bërë dallimin ndërmjet vlerësimit të vazhdueshëm për të nxënë dhe vlerësimit përmbledhës. Më
tutje, në këtë kapitull mund të gjeni informata lidhur me elementet, parimet dhe ciklin e vlerësimit
për të nxënë. Kapitulli përmbyllet me strategjitë e zbatimit të VpN-së, ndërlidhjen e tyre me
rezultatet e të nxënit, kriteret e suksesit dhe pyetjet efektive që preferohen në klasë duke u bazuar
në taksonominë e Bloom-it.
Kapitulli i dytë përqëndrohet te aspektet e vetëvlerësimit dhe vlerësimit të ndërsjellë, si dhe
përfitimet e pengesat gjatë aplikimit të tyre. Poashtu elaborohet strategjia e informatave kthyese,
ku jam duke shkuar, si do të shkoj dhe ku do të arrijë pastaj, duke shpjeguar qëllimin, funksionin,
karakteristikat, kohën dhe mënyrën se kur dhe si jepen ato.
Kapitulli i tretë thellohet në temën e planifikimit të mësimeve, duke pasur për bazë VpN-në.
Shpjegohen fazat e planifikimit të orës mësimore, praktikat e mira, shpjegohet se VpN-ja është
proces i përparimit të nxënësve, por edhe të mësimdhënësve. Pastaj, prezantohen teknika të
ndryshme të vlerësimit në klasë, për të përcjellur përparimin e nxënësve dhe për të vetëvlerësuar.
Kapitulli i katërt përmban përshkruesit
dhe treguesit e dhjetë shkathtësive të buta, të
përzgjedhura për këtë material, si dhe ndërlidhjen e tyre me kurrikulën shkollore. Poashtu
elaborohet një poster i ilustruar me dhjetë shkathtësitë e buta / shkathtësitë për jetë dhe punë, i
cili do t’u shërbejë nxënësve për vetëvlerësim. Dhe në fund të këtij kapitulli mund të gjeni
udhëzimet për vlerësimin përmbledhës të shkathtësive të buta, si dhe një instrumet të dizenjuar
për këtë qëllim, një fajll elektronik, në formatin excel, të cilin ju mund ta shkarkoni me një klikim
mbi ikonën e vendosur aty.
Kapitulli i pestë dhe i fundit për këtë doracak përmban shembuj të planeve mësimore me bazë
VpN-në, të cilat janë përzgjedhur nga procesi i trajnimit të mësimdhënësve. Shembujt janë të
listuar në një tabelë, të strukturuar sipas shkallëve dhe fushave kurrikulare, nga e cila ju mund të
përzgjedhni atë që ju intereson, duke klikuar te objekti (fajlli elektonik) pran secilit titull të projektit
dhe ju hapet dokumenti, për ta lexuar apo për ta shkarkuar për nevojat tuaja.
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Nxënësit e shkollës ‘Xhevdet Doda’ në Prishtinë gjatë punës në ‘Makerspace’
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KAPITULLI I PARË
LLOJET E VLERËSIMIT
Para se të flitet më gjerësisht për vlerësimin për të nxënë, duhet t’i kemi të qarta disa çështje
lidhur me këtë proces, e që janë konceptet themelore të vlerësimit.

Konceptet themelore të vlerësimit
Vlerësimi për të nxënë është një proces sistematik për të mbledhur vazhdimisht dëshmi rreth të
nxënit. Të dhënat përdoren për të identifikuar nivelin aktual të të nxënit të nxënësve dhe për të
përshtatur mësimet që ta ndihmojnë nxënësin të arrijë rezultatet e dëshiruara të të nxënit.
(Heritage, 2007). VpN poashtu, është proces i kërkimit dhe interpretimit të provave nga nxënësit
dhe mësimdhënësit e tyre për të vendosur se ku qëndrojnë nxënësit, ku duhet të shkojnë ata
dhe si të arrijnë më së miri atje’ (Assessment reform group, 2002).

Pse vlerësojmë?
Vlerësimi bëhet, me qëllim që mësimdhënësit të përcaktojnë hapat e ardhshëm për përparim të
të nxënit të nxënësve si dhe të informohen prindërit dhe palët tjera të interesit për rezultatet e
të nxënit të nxënësve.

Çfarë vlerësojmë?
Vlerësojmë përparimin e secilit nxënës në raport me rezultatet e të nxënit të përcaktuara sipas
kurrikulës. Poashtu, vlerësojmë nivelin që mund të arrijë secili nxënës për t’i zbatuar konceptet
bazë, njohuritë, shkathtësitë, rutinat, qëndrimet, sjelljet dhe vlerat e lidhura me rezultatet e të
nxënit.

Si vlerësojmë?
Vlerësimi bëhet, duke shfrytëzuar një varg metodash në forma të ndryshme, që e bëjnë të
dukshëm të kuptuarit dhe shkathtësitë e nxënësit. Shfrytëzimi i këtyre metodave në forma të
ndryshme, për vlerësim na sjellë deri te realizimi i produktit dhe procesit.
Siç shihet, qëllimi i vlerësimit është për të gjetur se çfarë nuk kuptojnë nxënësit dhe cilat janë
keqkuptimet eventuale në mënyrë që të përshtatet mësimdhënia me nevojat e individëve në
klasë, e kjo arrihet përmes vlerësimit diagnostifikues. Vlerësimi për të nxënë (formativ), ka
për qëllim të ndihmojë nxënësit gjatë procesit të të nxënit, ndërsa vlerësimi i të nxënit
(përmbledhës / sumativ), siguron informacione për nivelin e njohurive të nxënësve, të arritura
për një periudhë të caktuar.
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Tabela 1. Llojet e vlerësimit
Vlerësimi
Vlerësimi për të nxënë
diagnostifikues
(VpN)
Qëllimi

Vlerësimi i të nxënit
(ViN)

Për të gjetur se çfarë
nuk kuptojnë nxënësit
dhe cilat janë
keqkuptimet

Për të ndihmuar studentët
gjatë procesit të të nxënit

Për të gjetur se çfarë
dinë nxënësit

(Ngritja – përmirësimi i të
nxënit)

(MATJA e arritjeve të
nxënësve).

Koha

Para procesit të të
nxënit (planifikimit të
mësimdhënies së
bazuar në njohuritë
paraprake të nxënësve)

Në vazhdimësi – gjatë
procesit të të nxënit (para
vlerësimit përmbledhës)

Pas procesit të të nxënit
– në fund të semestrit
(apo periudhe të
caktuar )

Metodat
(Shembuj)

Metoda interaktive që u
mundësojnë nxënësve
të tregojnë se çfarë dinë
dhe si i njohin gjërat…

Pyetje, Informata kthyese
(me shkrim dhe me gojë)

Teste, provime, …

Mësimdhënësi dhe
nxënësit

Mësimdhënësi dhe
nxënësit

Kush
vlerëson?

Vlerësimi i ndërsjellë,
vetëvlerësim, …
Mësimdhënësi dhe
ekspertë të jashtëm

Vlerësimi për të nxënë u mundëson mësimdhënësve dhe nxënësve të përqëndrohen në tri pyetje
kyçe:
1. Ku qëndrojnë nxënësit tani me të mësuarit ?
2. Ku janë nxënësit duke shkuar me të mësuarit ?
3. Si do të arrijnë nxënësit në pikën e ardhshme të të mësuarit ?
Përmes strategjive të VpN-së mund të nxjerrim të dhëna të cilat ndihmojnë për të parë, se ku janë
nxënësit, sa ata janë duke përparuar në aspektin e të nxënit të rezultateve dhe si duhet të arrijnë
qëllimet e të nxënit dhe të përmirësohen. Realisht, kur flasim për vlerësimin për të nxënë dhe
vlerësimin e të nxënit, nuk duhet t’i shohim si të ndara. Përkundrazi, këto dy lloje të vlerësimit
ndihmojnë njëra – tjetrën në një formë, apo tjetër.
Përmes vlerësimit për të nxënë sigurohen informacione të vazhdueshme e të llojllojshme për
nxënësit, të cilat para se të shërbejnë si konstatim i nivelit të njohurive të nxëna, e që kanë të
bëjnë me vlerësimin e të nxënit, ato duhet shfrytëzuar për të përmirësuar cilësinë e
mësimdhënies, strategjitë e VpN-së, përshtatjen e tyre me aftësitë psiko – fizike të nxënësve etj.
Pra, këto dy lloje vlerësimi janë në njëfarë mënyre në baraspeshë.
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ELEMENTET, PARIMET DHE CIKLI I
VLERËSIMIT PËR TË NXËNË
Kur flitet për rëndësinë e zbatimit të VpN-së, është gjithashtu e rëndësishme të njihen edhe
elementet e saj. Sipas Heritage (2007) ekzistojnë katër elemente thelbësore të VpN-së:
1) Identifikimi i “boshllëqeve- që ka të bëjë me atë se mësimdhënësit duhet të identifikojnë me
kohë boshllëqet eventuale në mënyrë që të përshtasin strategjitë e mësimdhënies për t’i
zvogëluar ato .
2) Informata kthyese - është pjesë e rëndësishme e të nxënit, përmes së cilës duke u kontrolluar
të nxënit, rrjedhimisht komunikimit në mes të nxënësit dhe mësimdhënësit, sigurohen informatat
kthyese të cilat mundësojnë identifikimin e vështirësive eventuale, duke lejuar nxënësit të
kuptojnë, se ku janë dhe në cilat aspekte duhet përmirësuar.
3) Përfshirja e nxënësve - Përmirësimi i të mësuarit përmes vlerësimit, kërkon që nxënësit të
përfshihen në të mësuarit e tyre duke vlerësuar veten dhe të kuptojnë se çfarë duhet bërë për t’u
përmirësuar. Kjo bëhet duke i inkurajuar ata të rishikojnë punën e tyre në mënyrë kritike, si dhe
duke shkaktuar reagime tek nxënësit, që iu ndihmojnë t’i njohin hapat e mëtutjeshëm për
përmirësim. E gjithë kjo arrihet duke i përfshirë nxënësit në këtë proces.
4) Përparimet në të nxënit lidhen pikërisht me tri elementet e lartëcekura. Nxënësit duhet të
kenë qëllime afatshkurtra që rrjedhin nga përparimet në të nxënit dhe përshkruhen si kuptim i
kritereve të suksesit.

CIKLI i VpN-së
Nga ajo që u cek deri më tani, lë të kuptohet që vlerësimi për të nxënë nuk duhet të shihet si një
akt që ndodh në një moment të caktuar, por si një proces që ndodh në vazhdimësi.
Cikli i VpN-së fillon me qëllimet e të nxënit të pasuar me aktivitete nga të cilat mësimdhënësi
mbledh fakte për punën e nxënësve të lidhura me qëllimet e përcaktuara/rezultatet e pritura
mësimore. Faktet e mbledhura, mësimdhënësi i shfrytëzon për t’u shpjeguar punën nxënësve
dhe për të gjykuar arritjet e tyre. Më tutje, mësimdhënësi përcakton hapat e përshtatshëm për
punën e mëtutjeshme të nxënësve, duke i angazhuar ata në aktivitetin e radhës, dhe më pas
duke i ndihmuar ata drejt arritjes së rezultateve mësimore, të pritura. Cikli vazhdon të përsëritet
në këtë mënyrë për aktivitetin 3, 4 e kështu me radhë.

PARIMET E VpN-së
Reformat në arsim kanë shtruar nevojën për zhvillim profesional të mësimdhënësve (ZhPM) në
shumë aspekte, e përveç tjerave edhe në vlerësimin e nxënësve, në mënyrë që puna e
mësimdhënësve dhe arritjet e nxënësve të jenë konform kërkesave të reja të kurrikulës.
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Vetëm njohuritë për vlerësimin, nuk mund të ofrojnë dëshmi nëse realisht po ndodh të nxënit.
Janë pikërisht strategjitë e vlerësimit për të nxënë, që ndihmojnë për përcaktimin e të nxënit në
vazhdimësi, si vetëvlerësimi apo vlerësimi i ndërsjellë. E kur kjo praktikë të bëhet rutinë tek
mësimdhënësit me njohuritë, të kuptuarit dhe të zbaturit gjatë gjithë kohës, vërtetë vlerësimi do
të ketë efekt pozitiv në të nxënit e rezultateve të synuara.

Është i
ndikueshëm
dhe
dobiprurës

Është çelësi i
shkathtësive
profesionale

Forcon
motivimin
Identifikon të
arriturat e të
gjithëve

Është
thelbësor në
praktikat e
klasës

Zhvillon
kapacitetet
për
vetëvlerësim

Fokusohet në
atë se si
mësojnë
nxënësit

Është pjesë e
planifikimit
efektiv

Ndihmon
nxënësin të
përmirësohet

VpN

Parimet për VpN (Assessment Reform Group, 2002)

Nxënësja gjatë realizimit të një eksperimenti, gjimnazi ‘Eqrem Çabej’, Vushtrri
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Përkrahë të
kuptuarit e
qëllimeve dhe
kritereve

STRATEGJITË E ZBATIMIT TË VPN-së
Të rikujtojmë se vlerësimi për të nxënë është:
•
•
•
•
•
•
•

Proces i planifikuar në mënyrë efikase;
Proces i heshtur;
Synon gjithëpërfshirjen;
Lehtëson arritjen e rezultateve;
Mundëson shfaqjen e aftësive të nxënësve;
Ndihmon procesin e drejtë të vlerësimit;
Mundëson vetëvlerësim, si dhe vlërësim të ndërsjelltë nga ana e nxënësve, etj.

Strategjitë e zbatimit të VpN-së sipas Clarke janë:
•
•
•
•
•
•

Identifikimi dhe komunikimi i qëllimit/eve të të nxënit;
Identifikimi dhe komunikimi i kritereve të suksesit;
Ofrimi i komenteve dhe informatave kthyese;
Parashtrimi i pyetjeve efektive;
Vlerësimi i ndërsjellë (njëri – tjetrit) dhe
Vet ëvlerësimi.

Dhënia e
informacionit
kthyes

Parashtrimi i
pyetjeve

Strategjitë
e VpN-së
sipas
Clarke

Qëllimet e të
nxënit dhe
kriteret e
suksesit

Vlerësimi i
ndërsjellë dhe
vetëvlerësimi

Strategjitë e VpN-së sipas Clarke
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Rezultatet e të nxënit dhe kriteret e suksesit
Rezultatet e të nxënit
Rezultatet e të nxënit janë deklarata të qarta të asaj që një nxënës duhet të dijë, të kuptojë dhe
të jetë në gjendje të bëj si rezultat i të mësuarit, dhe mund të jenë të fokusuara në njohuri,
shkathtësi, rutina, vlera, qëndrime dhe sjellje.
Rezultatet e pritura të të nxënit u ndihmojnë nxënësve të fokusohen jo vetëm në detyrën ose
aktivitetin e dhënë, por edhe në atë se pse dhe çfarë janë duke mësuar. Bëhet e ditur se rezultatet
e të nxënit fillojnë me përgjigjet e këtyre pyetjeve:
Pse duhet ta mësojnë?
Çfarë dua që nxënësit të dinë?
Si dua t’u ofroj nxënësve njohuritë?
Gjatë shkrimit të rezultateve të të nxënit duhet:
•
•
•
•

Të jemi të qartë;
Të përqendrohemi në atë që do të mësohet;
Te respektohen nivelet e Taksonomisë së BLOOM-it
Të fokusohemi në kompetencat e pritura mësimore, dhe jo në memorizim të mësimit.

Kriteret e suksesit
Kriteret e suksesit janë masat e përdorura për të përcaktuar nëse janë përmbushur rezultatet e
të nxënit dhe sa mirë janë përmbushur nga nxënësit, si p.sh.
•
•

Si do ta di nëse kam arritur rezultatin e të nxënit?
Si do ta di nëse e kam kryer detyrën me sukses?

Rezultatet e të nxënit, qëllimet e të nxënit dhe kriteret e suksesit duhet të jenë në lidhje të mirë
me njëra tjetrën. Shih shembullin në vijim:
Rezultatet e të nxënit

Kriteret e suksesit

Nënësi:
Njeh burimet kryesore te ndotjes;

Shkruan së paku 5 burime të ndotjes;

Kupton pasojat e ndotjes se mjedisit

Përmend se paku 3 pasoja te ndotjes;

Analizon mundësitë për tejkalimin e
problemeve mjedisore

Krijon një listë me hapat qe duhet ndërmarrë
për tejkalimin e problemit
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Strategjitë e pyetjeve efektive
Pyetjet efektive janë të qëllimshme dhe nxisin të nxënit, andaj mësimdhënësit duhet të
parashikojnë mundësitë apo hapësirën se në cilën pjesë të materialit mund të lindin keqkuptime
dhe të parashtrojnë pyetje efektive me qëllim të mundësimit të të nxënit. Poashtu, mënyra se si
mësimdhënësit u përgjigjen pyetjeve të nxënësve, është kritike në ruajtjen e atmosferës pozitive
në klasë duke stimuluar zhvillimin e kuriozitetit tek nxënësit.
Pyetje efektive janë një mjet kyç në kuadër të strategjive të VPN-së, por duhet të planifikohen në
mënyrë të tillë që të parashikohen një varg përgjigjesh. Pyetjet e mira e drejtojnë nxënësin në një
udhëtim në të cilin ekziston një ekuilibër mes:
•

Përmbajtjës (kush, çfarë, kur); dhe

•

Procesit (si, pse).

Pse shfrytëzohen pyetjet?
•

Për të kuptuar se çfarë dinë nxënësit, çfarë kuptojnë dhe çfarë mund të bëjnë;

•

Për të analizuar përgjigjet e nxënësve dhe pyetjet e tyre;

•

Për të kuptuarit se çfarë ide të gabuara kanë nxënësit, me qëllim të orientimit të drejtë të
të nxënit të tyre të efektshëm, që synon përmirësimin e mësimdhënies dhe të nxënit.

Llojet e pyetjeve
Pyetjet e mbyllura - janë të dobishme për të kontrolluar kujtesën e nxënësve dhe për të kujtuar
faktet, zakonisht, ekziston vetëm një përgjigje "e drejtë".
Pyetje të hapura - kanë më shumë se një përgjigje dhe nxisin më shumë të menduarit e nivelit
të lartë. Këto lloj pyetjesh zakonisht u kërkojnë nxënësve të përdorin, lidhin apo zbatojnë ide,
japin arsye, përmbledhin apo vlerësojnë dhe shpesh përfshijnë përgjigje të zgjeruara, që u
mundësojnë nxënësve të paraqesin të kuptuarit më të thellë. Poashtu, ky lloj i pyetjeve, u
mundëson mësimdhënësve të kontrollojnë arritjen e njohurive dhe të kuptuarit e nxënësve, dhe
për të vlerësuar aftësinë e tyre për të zbatuar njohuritë e fituara, duke i përgjithësuar ato në
kontekste të reja që nxisin zgjidhjen e problemeve dhe zhvillimin e kreativitetit.
Ekzistojnë edhe lloje tjera të pyetjeve efektive si p.sh.
•
•

•

Pyetjet nxitëse: për të inkurajuar ose drejtuar përgjigjet e nxënësve tek aspektet
specifike të të nxënit;
Pyetjet e zgjeruara: që përdoren për shkëmbime të zgjeruara, përfshijnë pyetje të
shumta që rrjedhin, ndaj përgjigjeve fillestare të nxënësve, me qëllim të nxitjes së të
menduarit të nivelit të lartë;
Pyetjet që kërkojnë përgjigje të menjëhershme (aty për aty) përdoren për të nxitur të
nxënit e mëtejshëm.
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Këshillë:
U lejoni nxënësve kohën e duhur për të dhënë përgjigje në pyetjet që kërkojnë nivel më të thellë
të të menduarit - më shumë “kohë pritjeje” poashtu, ofroni nxënësve mundësinë të bëjnë pyetje
për veten e tyre etj.
Strategji për gjenerimin e pyetjeve efektive
•

Kërkoni pjesës tjetër të klasës që të vlerësojnë përgjigjet - çfarë mendojnë të tjerët? Kjo
ndihmon në pasurimin e përgjigjes dhe lejon të rishqyrtohen përgjigjet fillestare;

•

Lejoni kohën e të menduarit dhe më pas lejoni nxënësit për të ndryshuar mendjen ose
për të shtuar. A mendoni ende ...? Kjo ndihmon nxënësin të mendojë thellësisht dhe të
besojë, veçanërisht kur zbulohet informacion i ri – Çfarë do të ndodhte nëse ....?;

•

Vlerësoni çdo përgjigje dhe jepni lëvdata të përshtatshme për përgjigjet e nivelit të lartë të
cilësisë;

•

Siguroni një ekuilibër midis pyetjeve të mbyllura dhe atyre të hapura, si dhe pyetjeve për
përmbajtjen, si dhe pyetjeve të lidhura me procesin. Një pyetje e thjeshtë e bërë në fillim
mund të qojë në një zbulim të vërtetë më vonë;

•

Përgjigjet e gabuara nuk duhet të mbeten të pakorrigjuara, por duhet pasuar me pyetje
shtesë ose duhet lejuar “kohën e pritjes” që nxënësit të kenë mundësi për të rishikuar
përgjigjet;

•

Rifrazoni pyetjet për t’i thjeshtuar ato ose pyesni në një mënyrë tjetër.

Në tabelën e mëposhtme do të gjeni shembuj të pyetjeve, sipas niveleve të ndryshme, bazuar në
taksonominë e Bloom-it.
Tabela 2. Taksonomia e Bloom-it
Mbani në mend

Kush? Çfarë? Si? Ku? Pse?

Kuptoni

A mund ta shpjegoni idenë e shkrimtarit në lidhje me ...?

Zbatoni

Si është një shëmbull....? Si lidhet me ...?

Analizoni

Cilat janë pjesët ...? Karakteristikat e ...? Klasifikoni sipas ...për...?

Vlerësoni

Çfarë do të përfundonte...? Çfarë ide mund të shtoni për të ...?

Krijoni

Si mund të dizajnoni ... ose zbuloni një mënyrë të re ...?
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KAPITULLI I DYTË
VETËVLERËSIMI DHE VLERËSIMI I
NDËRSJELLË
Në procesin e vlerësimit të nxënësve rol të veçantë luan edhe vetëvlerësimi, vlerësimi i ndërsjellë
dhe informata kthyese.

Vetëvlerësimi
Vetëvlerësimi i nxënësve konsiderohet të jetë thelbësor për suksesin në shkollë. Black dhe Iliam
(1998) kanë theksuar se vetëvlerësimi nga nxënësit, nuk është një luks. por në fakt është një
komponent thelbësor i vlerësimit për të nxënë. Është një proces, gjatë të cilit nxënësit gjykojnë
për cilësinë e punës së tyre në vazhdimësi, reflektojnë për gjendjen ekzistuese dhe marrin
vendime për përmirësim të vazhdueshëm dhe për të mësuarit gjatë gjithë jetës. Vetëvlerësimi
ndihmon nxënësit të përgatiten për jetë dhe punë, poashtu iu ndihmon të jenë më të motivuar për
të arritur më shumë, për të përmirësuar punën e tyre, vlerësojnë veten në mënyrë të pavarur,
shohin si po veprojnë dhe si duhet të veprojnë për të përparuar në mësim.
Grafikoni 3. Aspekte kyçe të vetëvlerësimit
Nxënësit e dinë
qëllimin e punës së
tyre dhe qëllimet ose
objektivat e
aktiviteteve
Nxënësit kanë një ide
se çfarë duhet të
përpiqen për sa i përket
cilësisë së punës së
tyre

Nxënësit janë në
gjendje të shohin se
sa mirë janë

Nxënësit shohin se
sa mirë janë duke
punuar dhe ku duhet
të përmirësohen

Nxënësit kanë një ide
se si të bëjnë
përmirësime ose të
ecin përpara
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Tabela 4. Strategjitë e vetëvlerësimit të nxënësve

Strategjitë e vetvlerësimit të nxënësve

Vendosja e qëllimi të të nxënit dhe
kritereve të suksesit
Menaxhimi efektiv i kohës për të
përfunduar detyrat e përcaktuara
Aktivitetet reflektuese me gojë dhe me
shkrim
Rubrikat-monitorimi dhe vlerësimi i ecurisë
së punës gjatë një detyre apo aktiviteti
Organizatorët grafik - organizimi i fakteve,
koncepteve, ideve ose termave në mënyrë
vizuale ose skematike për të bërë të
dukshëm mendimin e nxënësve
Portofolio- mjet i fuqishëm për
vetëvlerësim

Përfitimet dhe pengesat gjatë vetëvlerësimit
Përfitimet e vetëvlerësimit
Përfshirja në vetëvlerësim, lehtëson pronësinë e të
nxënit;
Vetëvlerësimi u mundëson nxënësve të jenë përgjegjës
për të nxënit e tyre;
Siguron pavarësinë dhe mund të çojë në të nxënit e vetërregulluar;
Ngrit vetëbesimin e nxënësve;
Promovon të menduarit e nivelit të lartë, pasi ai kërkon
mendime meta-njohëse rreth të nxënit;
I jep mësimdhënësit më shumë kohë për ndërveprim me
nxënësit në mënyrë individuale.

Pengesat e vetëvlerësimit
Hezitimi për të vetë vlerësuar;
Pritja për t’u vlerësuar nga
mësimdhënësit;
Frika nga gabimet dhe marrja e
përgjegjësisë për vlerësim;
Ndikimi i çështjeve kulturore;
Inkurajimi i llogaridhënies dhe lidhja
me mbikëqyrjen dhe kontrollin.

Vlerësimi i ndërsjellë
Nga pikëpamja e vlerësimit për të nxënë “qëllimi i vlerësimit të ndërsjellë është të nxit nxënësit
që të ndihmojnë njëri-tjetrin, të planifikojnë të nxënit e tyre, identifikojnë anët e forta të tyre dhe
dobësitë, qëllimet për veprime alternative-korrigjuese, dhe të zhvillojnë aftësitë metakognitive dhe
aftësitë tjera personale” (Topping, 2009).
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Nxënësit përfitojnë duke gjykuar punën e të tjerëve, qartësojnë idetë e tyre për qëllimet e mësimit
dhe kriteret e suksesit, poashtu fitojnë njohuri për performancën e tyre, fitojnë një ndjenjë të
pronësisë së procesit të vlerësimit. Duke përmirësuar kështu motivimin, mësojnë të vlerësojnë
realisht arritjet e tyre dhe të kolegëve/shokëve të tyre.

Organizimi i vlerësimit të ndërsjellë
Planifikimi është mjet thelbësor për të siguruar vlerësimin e ndërsjellë si të suksesshëm. Hapat
në vazhdim mund të ju orientojnë në një planifikim të mirë:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bashkëpunoni me kolegët gjatë zhvillimit të iniciativës;
Konsultoni nxënësit – kërkoni ide të reja dhe miratimin e skemës;
Diskutoni procesin me nxënësit; qartësoni qëllimin, arsyetimin dhe pritjet;
Përfshini nxënësit në zhvillimin e kritereve të vlerësimit;
Në përgjithësi, merrni parasysh përputhjen e nxënësve me aftësi të përafërta;
Ofroni ushtrime, shembuj dhe praktikë - tregoni atyre se si ta bëjnë këtë;
Jepni informata kthyese dhe detyra;
Shqyrtoni dhe vlerësoni cilësinë.

STRATEGJITË E INFORMATAVE KTHYESE
Strategjitë dhe funksioni i informatës kthyese bazohen te përgjigjet e pyetjeve:

Ku jam
duke
shkuar?

Si po
shkoj?

Ku do
të
arrijë
pastaj?

Informatat e mira kthyese konsiderohen ato që e ndihmojnë shokun që të përmirësohet, prandaj
ato mund të jenë:
• Konfirmuese
• Sugjestive
• Korrigjuese
Përgjigjet mund të zvogëlojnë gabimet dhe të kenë efekte pozitive në të nxënit, kur merret me
pozitivitet. Është gjithashtu thelbësore për zhvillimin e aftësive vetërregulluese.
Tabela 5. Informata kthyese, qellimi dhe karakteristikat
Qëllimi i informatës kthyese
Korrigjim i gabimit;

Karakteristikat e informatës kthyese
Informata kthyese duhet të jetë përshkruese;
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Parashtrim i një sfide;

Informata kthyese duhet të jetë e saktë dhe e fokusuar;

Vlerësim, lavdërim;

Informata kthyese duhet të jetë specifike e jo e përgjithësuar;

Sqarim plotësues;

Informata kthyese duhet të jetë e matur;

Orientim i të nxënit dhe aktivitetit;

Informata kthyese duhet të jetë e individualizuar dhe me orientim
pozitiv për nxënësin;

Verifikim dhe vazhdim i të nxënit;

Informata kthyese duhet t’i jap mundësi nxënësit të reagojë

Sqarim i hapave të mëtutjeshëm;
Nxitje e reflektimit;
Fokusim në strategjitë e të nxënit...

Funksioni i informatave kthyese
Informata kthyese ka për qëllim që të ndihmojë në:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ristrukturim të skemave teorike;
Zbulimin e shkaqeve e vështirësive;
Diagnostifikimin e vështirësive të nxënësve;
Identifikimin dhe korrigjimin e gabimeve me qëllim përmirësimi;
Orientimin e nxënësve që të dijnë a janë në rrugën e duhur;
Përgjigjet për rezultatet e një procesi apo aktiviteti…;
Konfirmimin e informacionit ekzistues;
Shtimin e informacioneve të reja.

Kur jepet informata kthyese?
• Derisa nxënësit kryejnë një detyrë të caktuar;
• Derisa nxënësit prezantojnë detyrën;
• Pas përfundimit të detyrës.
Hulumtimet tregojnë se nxënësit mësojnë me vështirësi, kur ata janë të shqetësuar. Është e
rëndësishme që mësimdhënësi/ja të merr parasysh gjendjen emocionale të nxënësit gjatë
dhënies së informatava kthyese, në mënyrë që ato të kenë efekte pozitive.
Informata kthyese joefektive

Informata kthyese efektive

‘Punë e mirë’
‘Shumë bukur’
‘Bëje më mirë’
‘Duhet më shumë përpjekje’

‘Në paragrafin e parë ke bërë lidhje shumë të mirë me temën.
Kujdesu që së paku tri detaje nga teksti të mbështesin idenë tuaj’
‘Konstruktimi juaj është i mirë, por kujdes kur fshini me gomë’
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KAPITULLI I TRETË
PLANIFIKIMI I MËSIMEVE ME BAZË
VpN-në
Planifikimi i mësimit me bazë në zbatimin e vlerësimit për të nxënë është i fokusuar në: Ku po
shkojmë? Cilat janë kriteret që tregojnë se kemi arritur atje? Ku jemi tani?
Dhe e gjithë kjo punë bëhet falë disa aktiviteteve, që mund të realizohen përgjatë procesit
mësimor.
Qartësimi i të nxënit:
•
•
•

Përcaktoni qëllimet e të nxënit dhe kriteret e suksesit;
Identifikoni rezultatet dhe masat për matjen e suksesit;
Përgjigju në pyetjen "Ku po shkojmë?“

Është e nevojshme të mblidhen dëshmitë e të nxënit. Shembujt përfshijnë këto faza:
•
•
•
•
•

Para-vlerësim;
Detyra;
Pyetje dalëse;
Kuize që nuk vlerësohen me nota;
Vetë vlerësim dhe vlerësim të bashkëmoshatarëve.

Procesi i vlerësimit për të nxënë është…?

Procesi i vlerësimit për të nxënë nuk
është...?

Një proces i planifikuar

I paplanifikuar

Bazuar në dëshmitë/provat e vlerësimit të
përgjithshëm

Strategji individuale

Përdorimi i provave për të bërë rregullimin e
mësimeve/planifikimeve dhe/ ose verifikim
të të nxënit

Lëvizja para. pa marrë parasysh dëshminë e
nxënësit

Informatë kthyese “vepruese” për nxënësit

Nota
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Planifikimi i orës mësimore bëhet në disa faza:
Para mësimit

Gjatë mësimit

Pas mësimit

Planifikimi i strukturës së
orës mësimore;

Zbatimi i aktiviteteve të
planifikuara;

Çfarë detyrash do të bëjnë
nxënësit;

Rezultatet e të nxënit;

Analiza e procesit të
zhvilluar;

Motivimi;
Rezultatet
e të nxënit;
Kërkesat fillestare;
Përcaktimi i procedurave;
Burimet dhe menaxhimi i
kohës;
ANA TEORIKE

Rezultatet e arritura;

Ku mund të mbështeten?
Çfarë mund të
shfrytëzojnë?

Vlerësimi i nxënësve;

Për sa kohë do ta kryejnë
detyrën?

VEPRIMTARI PRAKTIKE

PUNA E PAVARUR E
NXËNËSIT

Praktikat e VpN-së
Praktikat e mira të VpN-së karakterizohen me përshkrimet në vijim:
•
•
•
•
•
•

Qëllime të qarta të të nxënit dhe kritereve të suksesit;
Ndarja e qëllimeve dhe kritereve të suksesit me nxënësit;
Planifikimi i strategjive për të nxjerrë të dhënat për të nxënit gjatë mësimit;
Interpretimi i të dhënave sa më parë që është e mundur për të gjykuar ku janë nxënësit;
Sigurimi i informatave kthyese dhe drejtimi i mësimit mbi bazën e nivelit të të kuptuarit;
Përfshirja e nxënësve në procesin e vlerësimit të ndërsjellë dhe vetë vlerësimit;

“Çdo mësues ka nevojë të përmirësohet, dhe jo sepse nuk jemi mjaftueshëm, por sepse mund të bëhemi
edhe më mirë” - Dylan Wiliam
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TEKNIKA TË VLERËSIMIT PËR TË
NXËNË
Në këtë pjesë mund të shihni disa nga teknikat e VpN-së, të cilat shërbejnë për të bërë vlerësimin
për të nxënë , dhe që duhet të realizohen para se të përfundojë angazhimi, detyra, aktiviteti,
punimi apo çfarëdo forme tjetër e punës me nxënës. Përdorimi i këtyre teknikave na ndihmon të
shohim ku janë nxënësit, ku kanë nevojë të përmirësohen dhe si mund të përmirësohen, dhe e
gjithë kjo punë mund të arrihet përmes informatave kthyese të mësimdhënësve që i shërbejnë
përmirësimit të nxnënësve. Disa nga teknikat e realizuara, mund t’i gjeni në planet e mëposhtme.
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Teknika: “SHKRIMI PËR NJË MINUTË”
Emri dhe mbiemri :
Klasa:
Lënda:
Njësia mësimore:
Shpjegoni se çfarë ju pëlqeu, kuptuat dhe nuk e kuptuat në lidhje me mësimin e sotëm?

Emri dhe mbiemri :
Klasa:
Lënda:
Njësia mësimore:
Shpjegoni mësimin e sotëm me 4-5 fjali gjërat më të vlefshme që keni mësuar!

Emri dhe mbiemri :
Klasa:
Lënda:
Njësia mësimore:
Çfarë mendoni se duhet të shpjegohet ende ngase nuk është kuptuar?

Emri dhe mbiemri :
Lënda:
Shëno:
2 gjëra që mësove....

Klasa:
Njësia mësimore:

2 gjëra që ende ke nevojë të përmirëohen...

1 informatë që ishte interesante...
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Emri dhe mbiemri :
Lënda:
Si ndjeheni me mësimin e sotëm?

I/e pakënaqur

Mesatarisht i/e kënaqur

Emri dhe mbiemri :
Lënda:

Klasa:
Njësia mësimore:

I/e kënaqur

Klasa:
Njësia mësimore:

Si mund ta lidhni mësimin e sotëm me jetën e përditshme?

Emri dhe mbiemri: _______________________________
Data: __________________________________
Njësia mësimore:___________________________________________
Tregoni: (nje detyre, material etj.)
Cfarë duhet të di?
Si ta zgjidh problemin?
Cilët hapa duhet të ndjek?
Ku mund të arrij?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Teknika

dy yje dhe një dëshirë

Emri dhe mbiemri: _______________________________
Data: __________________________________
Njësia mësimore:___________________________________________
Shënoni një problem më te detajuar që mësuat sot dhe një që nuk kuptuat?
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Para se me shku trego çfarë ke mësu?!
Mësova
__________________________________________________________________________
Mësova____________________________________________________________________
Kam ende nevojë të di:
__________________________________________________________________________
Pyetja ime është:
__________________________________________________________________________
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Mendo – Krahaso – Shperndaje
Emri dhe mbiemri ____________________

Data_____________

Pyetja: ____________________________________________________________________
Mendimet tuaja të para rreth pergjigjjes

Krahaso me shokun/shoqën përgjigjet tuaja

Përgjigjja e shokut/shoqes

Ide nga të tjerët në klasë

Vendose përgjigjjen tuaj perfundimtare

Nxënësit gjatë aktiviteteve në hapësirat krijuese ‘makerspace’
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Tabela e rubrikes
Niveli i arritjes

Shkelqyeshëm Mesatarisht Mjaftueshëm Pamjaftueshëm

Rezultatet e pritura
Kam arritur të kuptojë se si të
bëhet një punim shkencor
Kuptoj rrjedhën e hulumtimit
Jam i/e gatshm/e të ndjek
udhëzimet e kërkuara
Di të ngris hipotezë
Di të shkruaj një abstrakt
Di të jap konluzione konçize
Tani di të shkruaj referencat
ne mënyrë të drejtë

Listë për vetëvlerësim: Di, Dua të di, Mësova

Çfarë di?

Çfarë dua të di?

(Paranjohuritë e mia për temën)

(Pyetjet e mia)

Paranjohuritë e mia për temën
janë:
a) Të shkëlqyeshme;
b) Mesatare;
c) Të dobëta.

Çfarë mësova?

Njësinë mësimore e mësova:
a) Shkëlqyeshëm;
b) Mesatarisht mirë;
c) Mjaftueshëm;
d) Pamjaftueshëm.
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Fleta dalëse e vetvlerësimit të:

Fleta dalëse e vetvlerësimit të:

Emri dhe mbiemri _____________________

Emri dhe mbiemri _____________________

Klasa _______

Klasa ______

Unë tashmë di
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Unë tashmë di
____________________________________
____________________________________

Më duhet ende të mësoj
____________________________________
____________________________________
___________________________________

Më duhet ende të mësoj
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Por nuk kuptova

Por nuk kuptova
____________________________________
___________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________

Nxënësja gjatë një eksperimenti të fushën e shkencave, gjimnazi ‘Eqrem Qabej’ në Mitrovicë
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KAPITULLI I KATËRT
VLERËSIMI I SHKATHTËSIVE TË BUTA
NË KURRIKULËN SHKOLLORE
Zhvillimi i shkathtësive të buta vjen si nevojë për plotësimin e zhvillimit të elementeve përbërëse
të kompetencave kryesore të kurrikulës shkollore, të cilat përveç elementeve të para që zakonisht
përfshihen në realizimin dhe matjen e tyre përmes rezultateve mësimore të pritura në kurrikulë
njohurive, shkathtësive dhe rutinave, duhet përfshirë edhe qëndrimet, sjelljet dhe vlerat që duhet
zhvilluar tek nxënësit për t’u kompletuar si komunikues efektiv, mendimtar kritik, nxënës i
suksesshëm, kontribues produktiv, individ i shëndetshëm dhe qytetar i përgjegjshëm.
Rrethanat në të cilat jetojmë e punojmë zakonisht na tregojnë se cilat janë shkathtësi relevante
me të cilat duhet pajisur të rinjtë shkollor. Shkathtësitë e buta të elaboruara në kuadër të këtij
dokumenti janë dhjetë, të listuara siç vijon:
1. Shkathtësia e të menduarit kritik;
2. Shkathtësia e komunikimit;
3. Shkathtësia e zgjidhjes së problemeve;
4. Kreativiteti;
5. Inteligjenca emocionale;
6. Ndërgjegjshmëria;
7. Këmbëngulësia;
8. Puna ekipore;
9. Shkathtësia e mbledhjes së informatave (hulumtuese);
10. Shkathtësia e ndërmarrësisë.
Në vijim janë të përshkruara të gjitha shkathtësitë veç e veç dhe për secilën janë listuar nga pesë
tregues me të cilët mund të matet arritja e tyre.
Për nevoja të nxënësve, është dizejnuar një poster, përmes të cilit nxënësit mund të vlerësojnë
shumë lehtë veten, duke krahasuar arritjet personale me treguesit e paraqitur në poster.
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PËRSHKRUESIT E SHKATHTËSIVE TË BUTA DHE TREGUESIT
SPECIFIK TË TYRE
Në këtë sesion janë të elaboruara të dhjetë shkathtësitë e listuara më lart, përmes një definicioni
përshkrues për secilën prej tyre, dhe më pas të përcjellura me një listë prej pesë treguesish
specifik , të cilët ndihmojnë matjen e arritjes së tyre.

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 arsyeshëm. 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 specifik për shkathtësinë e të menduarit kritik
•
•
•
•

•

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.

Komunikimi
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 përfshinë 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
mirëqenien individuale (Spitzberg, 2011).

Treguesit specifik për shkathtësinë e komunikimit
•

Identifikon dhe përdor strategji për menaxhimin e konteksteve për komunikim;
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•
•
•
•

Ndërvepron me të tjerët dhe merr iniciativë për të bërë pyetje për sqarime;
Lexon me kuptim (çfarë kuptohet me një fjalë, tekst, koncept, grafikë ose veprim) për të
përpunuar dhe interpretuar qartë informacionet;
Përdor teknologjitë, mjetet vizuele, gjuhën e folur dhe gjuhën e trupit për komunikim
efektiv;
Dëgjon në mënyrë aktive dhe përgjigjet me mirësi, qetësi e maturi në komentet e të
tjerëve.

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Zgjidhja e problemeve është proces kompleks i përpunimit kognitiv i 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
përfshinë 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 efektivitetit të zgjidhjes. Ndërkaq, shkathtësia për zgjidhjen e problemeve të 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 specifik për shkathtësinë e zgjidhjes së problemeve
•
•
•
•
•

Analizon informacionin, faktorët ose shkaqet e një problemi;
Planifikon hapat e zgjidhjes dhe gjeneron ndërhyrje alternative;
Implementon strategjitë e nevojshme dhe vlerëson efektivitetin e zgjidhjes;
Shqyrton zgjidhje alternative dhe i diskuton me të tjerët;
Transferon njohuritë dhe shkathtësitë e zgjidhjes së problemeve në kontekste të
ndryshme.

KREATIVITETI
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. Vetëdijësimi, 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).
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Treguesit specifik për shkathtësinë e kreativitetit
•
•
•
•
•

Eksploron informacione dhe i krahason ato, me burime të ndryshme, për të krijuar ide të
reja dhe efektive;
Shfrytëzon imagjinatën dhe gjurmon ide për zgjidhje të problemeve dhe zbatim të
njohurive;
Sfidon praktikat ekzistuese, është fleksibël, përshtatet me lehtësi dhe funksionon mirë me
pasiguritë;
Gjeneron ide në mënyrë kreative që kanë vlerë për vetën dhe të tjerët;
Ka gatishmëri për të provuar gjëra të reja, duke demonstruar disiplinë, këmbëngulje dhe
rezistencë.

MBLEDHJA E INFORMATAVE (HULUMTIMI)
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.

Treguesit specifik për shkathtësinë e mbledhjes së informatave
(hulumtuese)
•
•
•
•
•

Identifikon burimet e të dhënave në bazë të saktësisë, vlefshmërisë, përshtatshmërisë,
rëndësisë dhe kontekstit;
Përdor teknologjinë dhe mjete të tjera të informacionit, për të mbledhur dhe analizuar
informacionet (të dhënat);
Zhvillon dhe përmirëson pyetjet hulumtuese (kërkimore) për të marrë rezultate më të mira
të hulumtimit;
Tregon këmbëngulësi per të vazhduar në kërkimin e informacionit pavarësisht sfidave;
Respekton të drejtat e pronësisë intelektuale të krijuesve dhe prodhuesve.

INTELIGJENCA EMOCIONALE
Inteligjenca emocionale përfshin aftësinë për të monitoruar emocionet e vetvetes dhe të 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 përfshinë 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,
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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 specifik për shkathtësinë e inteligjencës emocionale
•
•
•
•
•

Identifikon dhe përdor emocionet për të udhëhequr mendimin dhe arsyetimin e vet tek të
tjerët;
Mirëkupton emocionet, menaxhon dhe integron ato për të lehtësuar të menduarit dhe të
vepruarit;
Kupton se si ndjenjat/emocionet mund të ndryshojnë dhe zhvillohen ndërsa shpalosen
ngjarjet/situatat;
Motivon dhe frymëzon të tjerët përmes reagimeve të kontrolluara dhe udhëzimeve;
Dëgjon dhe dërgon mesazhe te qarta bindëse dhe të akorduara mirë për të inkurajuar
marrëveshjet.

NDËRGJEGJSHMËRIA
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 u mundëson nxënësve të kenë një shkallë të lartë të autonomisë, pra mënyra se si
punon ai ose ajo në mënyrë individuale.

Treguesit specifik për shkathtësinë e ndërgjegjshmërisë
•
•
•
•
•

Respekton rregullat dhe ndjek me kujdes udhëzimet për të përfunduar detyrat;
Planifikon dhe përfundon detyrat me përpikmëri;
Mban përgjegjësi për punën dhe veprimet e veta;
Është përgjegjës ndaj vetës dhe ndaj të tjerëve;
Zbaton kritere relevante për të gjykuar suksesin e detyrës së përfunduar.

KËMBËNGULËSIA
Këmbëngulja në përgjithësi mund të përkufizohet si kërkim i një rruge të zgjedhur për veprim,
pavarësisht nga vështirësitë dhe ndikimet e mjedisit (Muehlfeld, Urbig, & Ëeitzel, 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
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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 specifik për shkathtësinë e këmbëngulësisë
•
•
•
•
•

Kërkon rrugë zgjidhje dhe orienton veprimet drejt arritjes së një qëllimi të caktuar;
Është i/e vendosur drejt arritjes së qëllimit, pavarësisht pengesave dhe vështirësive;
Planifikon veprime për të mbizotëruar sfidat pa u dekurajuar;
Përdor modele dhe burime të ndryshme për të përmbushur me sukses qëllimet e caktuara;
Zbaton strategji vetëvlerësimi për të kontrolluar të menduarit dhe veprimet drejt arritjes së
suksesit.

PUNA 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 specifik për shkathtësinë për punë ekipore
•
•
•
•
•

Merr pjesë aktive dhe kontribuon në kryerjen e detyrave;
Mbështet pikëpamjet dhe idetë e të tjerëve dhe jep komente konstruktive;
Motivon ekipin dhe ofron ide për të arritur rezultate më të mira;
Kontribuon në mënyrë efektive dhe vlerëson kontributin e tij/saj brenda ekipit;
Zhvillon aftësi individuale, gjersa punon me të tjerët.

NDËRMARRËSIA
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
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(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.

Treguesit specifik për shkathtësinë e ndërmarrësisë
•
•
•
•
•

Merr iniciativa për të krijuar një ndërmarrje;
Planifikon shfrytëzimin e burimeve dhe menaxhon rreziqet;
Këmbëngul me vetëbesim dhe guxim për të përfunduar detyrat;
Promovon përfitimet dhe vlerat ekonomike të punës së tij/saj tek të tjerët;
Është i gatshëm për të pranuar mundësitë e reja.

Vlerësimi përmbledhës i shkathtësive të buta
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

Ky fajll në formën elektronike në excel, i cili përmban disa fletë (sheets) duhet të plotësohet nga
mësimdhënësit. Pasi të hapni dokumentin, do të gjeni se fleta e parë përmban Udhëzime për
mësimëdhënësit; fleta e dytë është Tabela përmbledhëse; dhe më pas janë dhjetë fleta me radhë,
për secilën shkathtësi nga një. Gjatë këtij procesi, mësimdhënësit mund të punojnë në ekip, duke
ndarë në mes vete numrin e shkathtësive për të vlerësuar nxënësit, por preferohet që ata
paraprakisht të diskutojnë në mes vete për secilin nxënës, para se ta vendosin vlerësimin e tyre.
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KAPITULLI I PESTË
SHEMBUJ TË PLANEVE MËSIMORE ME
BAZË VpN-në
Në këtë kaptinë janë paraqitur disa shembuj të planeve mësimore, të cilat janë përzgjedhur nga
dosjet e mësimdhënësve gjatë procesit të trajnimeve të VpN-së. Gjatë përzgjedhjes së planeve
është tentuar që të respektohen kriteret për realizimin e një plani të mirë mësimor, me të gjitha
elementet e kërkuara nga kurrikula bërthamë, duke përfshirë edhe elementet e VpN-së. Në këto
trajnime janë identifikuar një numër i madh i planeve. me përfshirje të mirë të të gjitha elementeve,
por ne kemi përzgjedhur vetëm disa nga ato, dhe i kemi sistemuar të ndara sipas shkallës dhe
fushave kurrikulare. Mund të ndodh se nuk ka shembuj për secilën lëndë specifike të fushave
kurrikulare, por shpresojmë se mësimdhënësve mund t’u ndihmojnë edhe shembujt e lëndëve
tjera, në të cilat mund të bazohen dhe t’i adaptojnë për lëndën e tyre.
Vlen të përmendet këtu se mësimdhënësit mund të shfletojnë edhe doracakun ‘Mësimdhënia e
bazuar në projekte’, sepse, ka shumë shembuj të planeve / projekteve mësimore në të cilat
poashtu, ka qenë kriter përfshirja e teknikave dhe strategjive të vlerësimit të nxënësve. Ata
shembuj mund t’ju ndihmojnë që t’i adaptoni për lëndën tuaj mësimore, respektivisht plane
mësimore specifike.
Në këtë doracak planet janë përzgjedhur sipas kritereve:
•
•
•

Lidhje e mirë, ndërmjet rezultateve dhe kritereve;
Organizimi dhe planifikimi i mirë i orës mësimore dhe
Zbatimi i teknikave të VpN-së.

Planet mësimore të paraqitura në tabelën e mëposhtme, janë vendosur ashtu siç janë dorëzuar
nga mësimdhënësit, pa bërë asnjë intervenim.
Për të parë elaborimin e detajuar të planeve mund të klikoni në ikonën e cilitdo plan mësimor, me
ç’rast do t’ju hapet dokumenti i dëshiruar.
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Tabela me shembuj të planeve mësimore bazuar në VpN
Fushat kurrikulare

Gjuhët dhe
komunikimi

Matematika

Shkencat e natyrës

Shoqëria dhe mjedisi

Shkalla V-të
kurrikulare
(klasa X dhe XI)
3 plane

Shkalla e VI-të
kurrikulare
(klasa XII)
3 plane

Nr. Total i planeve

6

FUSHA-GJ.
KOMUNIKIMI, SH.V.d

FUSHA -GJ.
KOMUNIKIMI, SH.VI.

2 plane

3 plane

FUSHAMATEMATIKA, SH.V.d

FUSHAMATEMATIKA, SH.VI.

3 plane

2 plane

FUSHA-SHKENCAT E
NATYRËS, SH.V.docx

FUSHA-SHKENCAT E
NATYRËS, SH.VI.docx

2 plane

-

2

-

2

2 plane

2 plane

4

FUSHA-JETA DHE
PUNA, SH.V.docx

FUSHA- JETA DHE
PUNA, SH.VI.docx

1 plan

1 plan

FUSHA-SHËNDETI
DHE MIRËQENIA, SH

FUSHA-SHËNDETI
DHE MIRËQENIA, SH

15

9

5

5

FUSHA-SHOQËRIA
DHE MJEDISI, SH.V.d

Artet

2 plane
FUSHA- ARTET,
SH.V.docx

Jeta dhe puna

Shëndeti dhe
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MODELE TË PLANEVE TË ORËVE MËSIMORE
SHKALLA E V-TË KURRIKULARE
FUSHA: GJUHËT DHE KOMUNIKIMI
PLANIFIKIM I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi/ja: Shqipe Sijarina Jakupi Lënda: Gjuhë shqipe dhe letërsi
ASPEKTE TË PËRGJITHSHME TË PLANIFIKIMIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Gjuhet dhe komunikimi
Lënda: Gjuhe shqipe dhe letërsi
Shkalla e kurrikulës: V
Klasa 10
Rezultatet e të nxënit të temes:
Tema:
1. Praktikon forma standarde të shkrimit
Fjalët e pandryshueshme
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës kurrikulare (të synuara):
I.3 II.1, 2
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara):I. Shkathtesite e komunikimit; II.Vlerat dhe
qendrimet
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIFIKIMIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Fjalëformimet dhe ndajshtesat
Fjalët kyçe: fjalëformim, rrënjë, ndajshtesat, parashtese, prapashtesë.
Qëllimet e të nxënit të lëndës/orës:
Të njohin fjalëformimin e gjuhës shqipe dhe ta aplikojnë drejtshkrimin e fjalëve
Rezultatet e të nxënit të lëndës/orës:
1. Identifikon morfemat;
2. Dallon fjalën dhe morfemën;
3. Krahason llojet e morfemave;
4. Shkruan fjalë dhe shpjegon formimin e tyre.
Kriteret e suksesit:
• Shkruaj të paktën dy fjalëformime;
• Nënvizo morfemat (llojet) në ato fjalëformime;
• Shpjego formimin e një fjale
• Krahaso morfemat (me theks ato ndajshtesore).
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore:
Kompjuteri, Interneti, Gramatika shqipe për të gjithë, Fletorja, lapsi
Korelacioni me fushat kurrikulare dhe çështjet ndërkurrikulare:
Gjuhët dhe komunikimi, TIK,
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PËRSHKRIMI I METODOLOGISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: (Tabela T)
(koha: 5min )
Fillimisht mësimdhënësi pyet nxënësit:
Çfarë dini për fjalët dhe formimin e tyre?
Çfarë dini për morfemat?
(Kërkohet nga ta që të krijojnë një tabelë T ku do të shkruajnë ato çfarë dinë për fjalëformimin.
Pjesa tjetër e tabelës mbetet të plotësohet në pjesën reflektuese të orës.)
Meqë ora zhvillohet ne zoom nxenesit do te japin informatat, nersa mësimdhënësi do t’i listojë
ato në tabelë.
Çfarë di për fjalëformimin?
Pasi nxënësit japin mendimet e tyre, mësimdhënësi i grumbullon në një vend të gjitha të
informatat, për t’i krahasuar ne fund të orës me njohuritë e fituara, krahasim që do ta bëjnë
edhe vetë nxënësit në mënyrë individuale.
Pas kësj nxënësit njoftohen drejtpërdrejt me njësinë mësimore Fjalëformimet dhe
ndajshtesat si dhe me rezultatet e pritura.
Pjesa kryesore: (Leksion + shqyrtim i përbashkët) 15+15
Njësia mësimore përgatitet në Poëer Point, ku edhe bazohet shpjegimi. Nxënësit ftohen të
përcjellin me kujdes dhe në çdo kohë të kësaj faze të pyesin për paqartësi të mundshme. Gjatë
gjithë kohës ata do të kenë shembuj me anë të të cilëve do të shpjegohet fjalëformimi.
Fillimisht shpjegohet dallimi mes fjalës dhe morfemës, duke përfshirë këtu llojet e morfemave.
Më pas mësimdhënësi përqëndrohet në fjalëformimin me prejardhje, konkretisht dallimin e
morfemave e veçmas dallimin e prapashtës dhe mbaresës, bazuar në shembujt e mëposhtëm:
Bashkë + jet + o + j
Bashkë + jet + o + n
Bashkë + jet + o + n
Bashkë + jet + o + jmë
Bashkë + jet + o + ni
Bashkë + jet + o + jnë
Me pas mësimdhënësi paraqet shembuj pëe shqyrtim duke u dhënë fjalën nxënësve, për të
parë rezultatin e arritur.
Në ato fjalë do të nënvizohen (ndahen) morfemat dhe t’u përcaktohet lloji sipas shembullit:
Përforcoj
Për
+ forc +
o
+ jnë
Parashtesë + rrënjë + prapashtesë + mbaresë
Përderisa nxënësit analizojnë fjalët, mësimdhënësi jep sqarime sipas nevojës.
Pjesa përfundimtare dhe vlerësimi i të nxënit
(koha: 5+5 min)
Pas përfundimit të detyrës, për të cilën nxënësit marrin vazhdimisht informatën kthyese, në
tabelën fillestare, në pjesën Çfarë mësova? do të vendosen njohuritë e fituara, duke krahasuar
vetë nxënësit se çfarë kanë ditur për fjalëformimin dhe çfarë kanë mësuar.
Çfarë di për fjalëformimin?
Çfarë mësova?
Mësimdhënësi grumbullon sërish informatat e dhëna dhe i vendos në pjesën përkatëse të
tabelës, duke i theksuar edhe një herë.
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Per shkak që njësia mësimore zhvillohet në zoom, tabela vetëvlerësuese u jepet nxënësve të
plotësohet dhe të dërgohet në google classroom. Në këtë mënyrë ata do të bëjnë
vetëvlerësimin, por njëkohësisht do t’i japin mundësi mësimdhënësit që të ketë parasysh
arritjen e tyre me qëllim të përmirësimit të tyre gjatë orëve të ardhshme.
Nxënësit do të shënojnë me √ në rubrikat përkatëse sipas arritjeve të tyre.
Parashtesa Rrënja
Prapashtesa Mbaresa Nyja
Kam kuptuar plotësisht
Kam nevojë për përforcim
Ngatërroj me morfema tjera
Detyrë shtëpie:
Shkruani pesë fjalë të prejardhura dhe ndani morfemat e atyre fjalëve sipas llojit.
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MODEL I PLANIFIKIMIT TË ORËS MËSIMORE
Mesimdhenesi: Dardane Bojaxhi
Lënda: Gjuhë gjermane
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIFIKIMIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Gjuhe dhe komunikim
Lënda: Gjuhe gjermane
Shkalla e kurrikulës: V
Klasa: XI
Koncepti bazë i fushës së kurrikulës: Te shkruarit/te lexuarit/te folurit
Tema : Udhetimi/Ne udhetim
Njësia mësimore: Unterëegs
Kontributi në rezultatet e kompetencave kryesore për shkallën I. 1, 2, 3, 5, 6
II. 1, 2,
3
III. 1, 2, 3,
Kontributi në rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën
Të dëgjuarit dhe të folurit 1. Jep mendim për ide, tekste, autorë e subjekte të ndryshmeve.
Të lexuarit 1. Kupton dhe analizon karakteristikat e gjinive e llojeve, letrare. 2. Analizon dhe
vlerëson diskurset, stilin, gjuhën dhe qëllimin e teksteve.
Të shkruarit 1. Përdor gjuhën për funksione të ndryshme gjuhësore dhe letrare. 2. Organizon
idetë dhe përdor informatën për të krijuar forma të të shprehurit me shkrim. 3. Shkruan tekste
me temë të caktuar duke përdorur rregullat drejtshkrimore dhe stilin për funksione të ndryshme.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIFIKIMIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: Reise, Unterëegs, los, komm mit
Qëllimi i të nxënit: Nxenesit do te jene ne gjendje te krijojne nje ngjarje duke u bazuar ne
fotot e mesimit
Rezultatet e të nxënit:
Klasifikon foljet qe perdoren gjate udhetimit dhe qe tregojne urdher
Dallon vendet ku eshte udhetuar dhe ngjarjen qe ndodh aty
Kriteret e suksesit:
Identifikon vendet bazuar ne fotografi
Shpjegon lidhshmerine e fotos me ngjarjen
Harton nje ngjarje imagjinare bazuar ne fotografi
Mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore : Libri dhe telefoni
Përdorimi i TIK: Çështjet e ndërlidhura (Korrelacioni) : TIK
komunikim-Gjuhe shqipe

Shoqeria dhe mjedisi

Gjuhe dhe

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE RRJEDHËS SË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: Brainstorming- Diskutohet per pushimet e fundit dhe vendet qe jane vizituar.
Me pas trajtohen fotot qe jane ne liber vec e vec dhe emertohen vendet qe shihen aty. Behet
nje pershkrim i shkurter i seciles foto.
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Pjesa kryesore: Diskutohet per fotot dhe mundohet te behet nje lidhje e logjikshme mes
fotove, per te arritur deri tek nje ngjarje e kompletuar, gjithmone duke iu permbajtur fotove dhe
vendeve qe shihen aty.
Secili nxenes e ka versionin e vet te ngjarjes. Me pas degjohet Hörtext dhe keshtu qe secili
nxenes e kupton se sa afer ngjarjes se vertete ka qene ngjarja e imagjinuar. Behet krahasimi i
ngjarjeve.
Pjesa pёrfundimtare dhe vlerёsimi i tё nxёnit tё orёs mёsimore: Ne liber fq 107 detyra 4,
rikujtohet ngjarja e degjuar dhe gjenden fjalet qe jane gabim tek secila fjali e detyres dhe
permiresohen me fjalen e sakte.
Perdoren fletat dalese per vleresimin e ores dhe njesise mesimore.
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PLANIFIKIM I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi: Arlinda Demiri Latifi
Lënda: Gjuhë angleze
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Gjuhët dhe komunikimi / Lënda: Gjuhë angleze
Shkalla e kurrikulës: V /
Klasa: 10
Tema (nga plani dymujor): Writing letters or
Rezultati i të nxënit të temës
emails
• Perdor drejtë strukturen dhe rregullat
standarte
të drejtshkrimit të gjuhës amtare dhe gjuhës
së huaj;
• Shkruan një tekst në gjuhën angleze për temë
Nga jeta e përditshme me tre deri në
pesë paragraf.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):
I-4 II. 1 IV.2
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara) : I. Shkathtësitë e komunikimit; II. Vlerat dhe Qëndrimet
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Ërtining a formal letter!
Fjalët kyçe: email, leter zyrtare, standart, realizim
Qëllimet e të nxënit të lëndës / orës : Të shkruaj një email/letër zyrtare.
Rezultati/et e të nxënit të lëndës / orës: 1. Dallon letrën/emailin zyrtar nga ai jozyrtar;
2. Shkruan një email / letër në bazë të kritereve të caktuara duke përdorur tre deri ne pesë paragrafe.
Kriteret e suksesit:
• Përdor rregullat e drejtëshkrimit në gjuhën angleze dhe përdor disa nga elementet e të shkruarit
të një letre/email zyrtar.
• Përdor tre hapat e të shkruarit të eseut, i drejtohemi personit autoritar apo zyrtar.
• Punojmë në Ëord (times neë Roman, 12).
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore:Libri(Neë Headëay Pre-Intermediate),
Kompjuteri, Interneti
Lidhja me lëndet tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare. Gjuhë shqipe, TIK, Jeta dhe Puna,
Edukimi Medial
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
Evokim : Brainstorming (5 min)
SINKRON
Në këtë pjesë të orës mësimore, unë parashtroj pyetjen:
1. Cfarë ju bie ndërmend, kur e kujtoni një letër zyrtare?
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Nga nxënësit i marrë të gjitha informacionet të cilat ata i kanë lidhur me një letër zyrtare.
Informacionet e nxënësve i shkruaj në tabelë dhe i krahasoj me të gjitha informacionet që shfaqen.
Realizimi i Kuptimit: Minileksion (25 min)
SINKRON
Përmes një minileksioni, unë bej sqarimin e të shkruarit të esene, cilat janë hapat për të shkruar një ese.
Hapat kryesor për të shkruar një ese janë: hyrje, zhvillim dhe përfundim.
Pas këtij sqarimi, kërkoj nga nxënësit të shkruajnë esenë për 20 minuta.
Reflektim: Shqyrtim i përbashkët (10 min)
ASINKRON
Pas përfundimit të punës së nxënësve, ne bëjmë një vlerësim të ndërsjellë duke iu dhënë informata
kthyese
nxënësve nga shokët e tyre si dhe nga vet mësimdhënsja.
Nxënësit i lexojnë në dyshe letrat e shkruara për të marrë informata kthyese nga shoku i bankës përmes
teknikës.
Dy yje një dëshirë.
Më pas, kërkoj nga disa nxënës të lexojnë eseun e shkruar për t’i ju dhënë informata kthyese dhe për të
bërë një kontrollim para fluturimit.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Vlerësimi I nxënësve nuk bëhet vetëm në arritjet përmbajtësore të caktuara, por edhe për shkallën e
zhvillimit
të rezultateve të të nxënit dhe të kompetencave, rezultatet e lëndës dhe dhe zbatimit praktik të njohurive
të marra,në zgjidhjen e problemeve nga jeta praktike.
ESEJA

Struktura

Drejtshkrimi

Stili

Kënaqshëm
Mirë
Shumë mirë
Shkëlqyeshëm

Koherenca

Leksiku
kuptimi

dhe

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Nxënësit duhet te lexojnë librin në faqe 110 dhe ta plotësojnë tabelen e paraqitur aty me elementet
përkatëse të cilat i përkasin eseut zyrtar.
Reflektimi për rrjedhën e orës mësimore
Përmes disa pyetjeve, zhvilloj tek nxënësit të menduarit kritik.
1. Si u ndjetë gjatë shkrimit të esesë?
2. Cfarë ishte e vështirë për ju?
3. Si do t’a shkruanit esejën herën tjetër ndryshe (cfarë do të ndryshonit?)
4. Krijoni një tjetër ese zyrtar duke i përdorur rregullat e esenë.
Për nxënësit, është shumë atraktive nëse jemi në gjendje të lidhim teorinë me praktikën, realizojmë
rezultatet
e të nxënit, zhvillojmë kompetencat dhe shkathtësitë e tyre.
Teknikat e vlerësimit formativ janë teknika shumë frytëdhënëse, sepse e ke më të qartë punën e secilit
grup,
por edhe e secilit individ.
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MODELE TË PLANEVE TË ORËVE MËSIMORE
SHKALLA E VI-TË KURRIKULARE
FUSHA KURRIKULARE: GJUHËT DHE KOMUNIKIMI
PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi/ja: Afërdita Spahiu
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Gjuhët dhe Lënda: Gjuha shqipe Shkalla e kurrikulës: VI Klasa
komunikimi
: XII
Tema 1: Letërsia moderne shqipe Rezultatet e të nxënit të temës mësimore:
- njeh disa nga veprat e autorit;
Orët/Njësitë e nevojshme për - përshkruan autorin dhe temat që i trajton ai;
- dallon autorin e letërsisë moderne shqipe nga autorët tjerë
realizim 2:
të këtij zhanri;
30 orë
- analizon personazhet në kryeveprat e tij.
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 3 (të synuara përmes temës):
1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;
2. Kompetenca e të menduarit;
3. Kompetenca për jetë, për punë dhe për mjedis.
Rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës mësimore 4 (të synuara përmes temës):
1. Të dëgjuarit dhe të folurit 2;
2. Të lexuarit 1, 3;
3. Të shkruarit 5.
Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore 5 (të synuara përmes temës):
-Identifikon profilin kompleks të Ismail Kadaresë si shkrimtar që provon t’i shmanget doktrinës
zyrtare. Raporti me pushtetin te Pallati i andrrave. Krahasimi me romanet tjera: Kronikë në Gur,
Gjenerali i ushtrisë së vdekur, Prilli i thyer.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Ismail Kadare
Fjalët kyçe: shkrimtar, modern, vepra, etj.
Rezultati/et e të nxënit të pritura nga njësia mësimore: Kriteret e suksesit për njësinë
- Kupton se përveç prozës Kadare ka shkruar mësimore:
edhe poezi;
- Krijon një listë duke shënuar
veprat e Kadaresë;
- Identifikon
Kadarenë
si
shkrimtar
bashkëkohorë, i njohur në botë;
- Gjen në tekst çmimet që ka
- Shpjegon disa nga krijimet e Ismail Kadaresë.
marrë I. K.;
- Përshkruan
me 2-3 fjali
karakteret
e
disa
1 Tema nxjerret nga plani i përgjithshëm vjetor/dymujor/javor
2 Tema mund të realizohet përmes një apo më shumë orëve/njësive mësimore
3 Nga RM të shkallës kurrikulare nga KB, këtu përzgjedhen ato të cilat synohen përmes kësaj teme
4 Nga RM të fushës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato cilat synohen përmes kësaj teme
5 Nga RM të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
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personazheve në krijimet e
prozatorit.

Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit:
Teksti shkollor, tabela, material nga interneti, skeda për vetëvlersim, skeda dalëse etj.
Lidhja me lëndët tjera, çështjet ndërkurrikulare dhe me situata jetësore:
Histori, gjeografi, filozofi.
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE
çift, bashkëbisedim

Koha: 10 min;

Metoda e punës: Individuale,

Pyetje diskutimi:
Në fillim të orës mësimore i pyes nxënësit:
-Cili është shkrimtari më i famshëm bashkëkohor shqiptar?
Pasi që nxënësit japin përgjigje në pyetjen e parashtruar i udhëzoj
ata që
në dërrasën e zezë të vizatohet një tabelë e ndarë në tri pjesë.
Nxënësit pasi janë të njoftuar që gjatë orës do të mësojnë për Ismail
Kadarenë, te pjesa e parë ata shkruajnë paranjohuritë që kanë për
këtë shkrimtar bashkëkohorë.

Strategjitë për të
siguruar informatë
kthyese përshkruese
për nxënësit
-Nxënësit diskutojnë në
çifte për jetën dhe
veprën e Ismail
Kadaresë
Strategjia e cila përdoret
për informatën
përshkruese për
nxënësit është:
-Paranjohuria e tyre
për shkrimtarin në
fjalë, veprat e tij; qasja
e tij ndaj regjimit kur
jetoi në Shqipëri.
- Nxënësit shprehin
mendimet e tyre.
- Nxënësit vlerësojnë
komentet e shokëve të
klasës, e njëkohësisht
vetëvlerësojnë edhe
komentet e tyre.

REALIZIMI I KUPTIMIT
bashkëbisedim:

Koha:15min;

Metoda e punës Individuale, çift,
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Pyetje diskutimi

Strategjitë
për
Mbledhja e provave:
vlerësim dhe vlerësim
të
-Nga nxënësit i mbledhi
përgjigjet e tyre nga tabelari
Në
fazën
e
dytë bashkëmoshatarëve
nxënësit
parashtrojnë
i shënuar në mënyrë
pyetjet për shkrimtarin - Nxënësit shprehin individuale.
në kolonën Dua të di, mendimin e tyre për
pastaj lexojnë njësinë popullaritetin
e
mësimore.
Kadaresë.
Pyetja e diskuttimit:
-A mendoni se Ismail - Vlerësimi bëhet për
Kadare
është përgjigjet e nxënësve
shkrimtari më i njohur i në tabelarin tri pjesësh,
yni?
duke evidentuar në
Pasatj u jap detyrën që fletoren e vlerësimeve
të:
me bazë në VpN. Si
-Plotësojnë
tabelën, dhe nxënësit bëjnë vetkolonën
e
tretë vlerësim me skeden
(Mësova) pasi e lexojnë dalëse.
tekstin
për
Ismail
Kadarenë.

PËRFUNDIMI
Koha: 5min;
çift, bashkëbisedim
Pyetje përmbyllëse:

Strategjit
ë për të
siguruar
informatë
n kthyese
-Me anë
të
teknikës
Di, Dua të
di/
Mësova
nxënësit
arrijnë që
të
begatojnë
njohuritë
e tyre për
shkrimtari
n Ismail
Kadarenë
.

Metoda e punës: Individuale,

Nxënësve u kërkoj që në fletat dalëse të
vetëvlerësimit t’u përgjigjen dy pyetjeve:
-Cili ishte mësimi më i rëndësishëm për sot?
-Çfarë keni nevojë të ju mësoj rishtas orën e
ardhshme?
Si dhe në fund në skedë:
-Tregojnë mësimin e sotëm në 3-5 fjali që
keni kuptuar.
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Strategjitë për të siguruar informatë
kthyese përmbyllëse
-Fleta dalëse e vetëvlerësimit, e plotësuar
nga nxënësit.
-Prezentojnë shkrimet e tyre në 3-5 fjali për
autorin e mësuar Ismail Kadarenë.

Teknikat e vlerësimit të nxënësve: Pershkruani teknikat e vleresimit, p.sh. vetevleresimi /
vlerësimi i ndërsjellë...
Nxënësit brenda kësaj ore mësimore vlerësohen:
-Për njohuritë e tyre të veprave të Kadaresë;
-Mesazhin e veprave të tij si p.sh. për qëndresën e popullit shqiptar në luftën me tuqit, në
kryeveprën e tij “Kështjella”;
-Nga skeda dalëse ku në 3-5 fjali shënojnë çka kanë kuptuar për njësinë mësimore – Ismail
Kadare.
Të gjitha këto detyra e përgjigje të nxënësve i evidentoj në fletoren personale të vlerësimit të
nxënënsve duke përdorur shenjat.
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Detyrat dhe puna e pavarur:
Detyrë shtëpie do të analizojnë dy-tri poezi të Ismail Kadaresë.
Reflektim i mësimdhënësit mbi realizimin e orës mësimore:
Nxënësit u habitën nga disa informacione që i morën për I. K., njëherit u frymëzuan për të
lexuar disa nga veprat më të njohura të autorit.
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi: Naim Bunjaku
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Gjuhë Lënda:
Gjuhë Shkalla
e Klasa: XII/7
dhe komunikim
frënge
kurrikulës: VI
Tema 6: Unité 1 : Profils.
Rezultatet e të nxënit të temës mësimore:
Orët/Njësitë e nevojshme Mëson përdorimin e drejtë të ndajfoljeve me shkrim dhe me
për realizim 7: 1orë.
gojë.
Përdorë foljen „savoir“ dhe „être capable de“+infinitif.
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 8 (të synuara me përmes temës):
Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit-Komunikues efektiv I.1, I.2, Kompetenca e të
menduarit –Mendimtar kreativ II.1, Kompetenca e t ë nxënit – Nxënës i suksesshëm. III.3.
Rezultatet e të nxënit për RM të fushës 9 (të synuara përmes temës):
• Të shkruarit – shkruan tekste me temë të caktuar duke përdorur rregullat drejtshkrimore
dhe stilin për funksione të ndryshme.
• Të dëgjuarit dhe të folurit – kultivon ndjenjën për kulturë gjuhësore dhe poetike.
• Vlerat dhe qëndrimet – komunikon mirë, merr pjesë në diskutim, dëshmon vullnet për
punë në grupe, përdor imagjinatën dhe kreativitetin.
Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore 10 (të synuara përmes temës): Kupton udhëzime të
thjeshta rreth një teme të caktuar dhe komunikon në mënyrë të thjesht duke përdorur fjalët e
mësuara. Gjithashtu shkruan fjali të thjeshta duke përdorur terminologjinë e caktuar.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Grammaire -

L’adverbe (Ndajfolja).

Fjalët kyçe: l’adverbe, définition, la place, le verbe, adjectif.
Rezultati/et e të nxënit të pritura nga Kriteret e suksesit për njësinë mësimore:
njësia mësimore:
1. Shkruani në mënyrë korrekte fjali të thjeshta
Përdor me shkrim dhe me gojë në
duke përdorur ndajfolje.
mënyrë të drejtë ndajfoljet.
Identifikon ndajfoljet në fjali.
2. Krijoni dialog të shkurtër duke përdorur
Dallon ndajfojen bien nga mbiemri bon.
ndajfolje.
3. Dalloni ndajfoljen bien mga mbiemri bon.
Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit:
Projektori, video nga YouTube, libri, fletorja, tekst nga interneti.
Lidhja me lëndët tjera, çështjet ndërkurrikulare dhe me situata jetësore:
Gjuhë shqipe dhe angleze: Shkathtësi gjuhësore dhe të komunikimit.
Çështjet ndërkurrikulare: Edukimi për media, Arsimi për zhvillim të qëndrueshëm, zhvillim
personal.
6 Tema nxjerret nga plani i përgjithshëm vjetor/dymujor/javor
7 Tema mund të realizohet përmes një apo më shumë orëve/njësive mësimore
8 Nga RM të shkallës kurrikulare nga KB, këtu përzgjedhen ato të cilat synohen përmes kësaj teme
9 Nga RM të fushës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato cilat synohen përmes kësaj teme10 Nga RM të
lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
10 Nga RM të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
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PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE
Koha 10 min.;
Metoda e punës
Pyetje diskutimi:
Strategjitë për të siguruar informatë kthyese
Në sa grupe ndahen përgjithësisht pjesët përshkruese për nxënësit
e ligjëratës dhe ku bën pjesë ndajfolja?
Fleta e punës dhe vlerësimi i ndërsjellë.
Ku vendoset ajo dhe cili është funksioni i
saj?
REALIZIMI I KUPTIMIT Koha 25 min;
Metoda e punës
Pyetje diskutimi:
Pasi nxënësit të shikojnë
materialin nga Poëer point
dhe videon nga YouTube :
Nga ajo që shikuat dhe
kuptuat,cilat janë gjërat e
reja që i vërejtët?
A
ka
dallime
apo
ngjashmëri me gjuhën
shqipe?
PËRFUNDIMI

Strategjitë
për
vlerësim
dhe
vlerësim
të
bashkëmoshatarëve
Ata plotësojnë fjalitë e
dhëna
përmes
projektorit
me
ndajfolje
individualisht e pastaj
diskutojnë mes vete.

Koha 10 min;

Mbledhja e Strategjitë për të
provave:
siguruar informatën
kthyese
Fjalitë
e
shkruara
dhe Korigjimi i fjalive të
dialogu
i shkruara dhe plotësimi
interpretuar.
i
njohurive
të
nxënësve.

Metoda e punës

Pyetje përmbyllëse:
Strategjitë për të siguruar informatë kthyese
Cili ishte funksioni i ndajfoljeve?
përmbyllëse
Ku ishin vështërsitë për të dalluar Në minutat e fundit nxënësit plotësojnë një
ndajfoljen bien nga mbiemri bon?
pyetësor ku do të përgjigjen se cila ishte gjëja më
e rëndësishme që e mësuan dhe cila pyetje është
ende në mendjen e tyre.
Teknikat e vlerësimit të nxënësve:
Kontrollimi i të kuptuarit dhe dhënia e komenteve me gojë dhe me shkrim duke pasur për qëllim,
në të njëjtën kohë edhe motivimin e tyre.
Detyrat dhe puna e pavarur:
Të shkruhen disa fjali me ndajfolje dhe të përgatitet një dialog i shkurtër për interpretim
Reflektim i mësimdhënësit mbi realizimin e orës mësimore:
Ora është zhvilluar sipas planifikimit. Në orën tjetër për pak kohë të plotësohen boshllëqet
eventuale te ndonjë nxënës.
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Planifikim i ores mesimore
Mesimdhenesi/ja: Kujtesë Salihu Keka
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha
Lënda:
Shkalla e kurrikulës:
Klasa:
kurrikulare:
Gjuhë Angleze
6
XII-7
Gjuhët
dhe
komunikimi
Tema 11:
Rezultatet e të nxënit të temës mësimore:
Direct Speech
and Reported
• Analizon strukturen e ligjerates se drejte (Direct Speech) dhe
Speech
ligjerates se zhdrejte (Reported Speech);
• Identifikon dhe liston vecorite kryesore te Direct Speech dhe
Orët/Njësitë e
Reported Speech ne formen pozitive, negative dhe pyetse;
nevojshme për
realizim 12: 2
orë
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 13 (të synuara me përmes
temës):
Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit:
Diskuton në grup në mënyrë konstruktive, të përmbledhur, duke dhënë e duke marrë
informacion për një temë të caktuar.
Kompetenca e të nxënit:
Demonstron shkathtësi funksionale të gjuhes; parashtron pyetje dhe shfaq mendime të
strukturuara.
Rezultatet e të nxënit për RM të fushës 14 (të synuara përmes temës):
• Shkathtësitë e komunikimit
• Njohuri ne strukturen e gjuhes
Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore 15 (të synuara përmes temës):
• Analizon strukturen dhe vecorite kryesore te ligjeratës së zhdrejtë në bazë te
udhëzimeve dhe rregullave te dhëna;
• Përkufizon ligjeraten e zhdrejtë (Reported Speech) dhe bën krahasimin e strukturës në
të dy gjuhët, duke ilustruar me shembuj;
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Reported Speech
Fjalët kyçe: Reported Speech, Direct Speech, Back Shift, Point of Vieë;

11 Tema nxjerret nga plani i përgjithshëm vjetor/dymujor/javor
12 Tema mund të realizohet përmes një apo më shumë orëve/njësive mësimore
13 Nga RM të shkallës kurrikulare nga KB, këtu përzgjedhen ato të cilat synohen përmes kësaj teme
14 Nga RM të fushës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato cilat synohen përmes kësaj teme15 Nga RM
të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
15 Nga RM të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
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Rezultati/et e të nxënit të pritura nga Kriteret e suksesit për njësinë mësimore:
njësia mësimore:
1. Duke respektuar udhëzimet dhe rregullat
1. Përkufizon ligjeratën e drejtë dhe të
e dhëna, plotësojnë tabelën me
zhdrejtë si dhe liston vecoritë e
ndryshimet që ndodhin gjate kalimit prej
perdorimit të secilës nga to;
ligjeratës së drejtë te e zhdrejta dhe
2. Liston ndryshimet kryesore që duhet
anasjelltas;
të behen gjatë kalimit prej ligjeratës
2. Përdorin shembuj të ndryshëm dhe
së drejtë në të zhdrejtën dhe
diskutojnë për tiparet dhe vecoritë
anasjelltas;
kryesore te ligjeratës së zhdrejtë, si dhe
3. Analizon dhe dallon rolin e shenjave
për
ndryshimet qe shkaktohen kur
te pikesimit ne ligjeratën e drejtë dhe
raportojmë një fjali pozitive, negative apo
te zhdrejtë;
pyetse.
Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit: Libri, material nga interneti,
tabela dhe projektori.
Lidhja me lëndët tjera, çështjet ndërkurrikulare dhe me situata jetësore:
Gjuhe Shqipe- Nxenesit mesojne qe si ne gjuhe shqipe ashtu edhe ne gjuhe angleze, ligjerata
e drejte perdoret per citate dhe si e tille ajo perdoret me shume ne gjuhen e shkruar, ndersa
ligjerata e zhdrejte eshte me praktike per tu perdorur gjate te folurit.
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE
Koha 10 min ;
Metoda e punës: Brainstorming
(stuhi mendimesh)
Pyetje diskutimi:
Strategjitë për të siguruar informatë
1. Cfarë nënkuptpojme me termin kthyese përshkruese për nxënësit
“ligjeratë e drejtë” dhe cfarë me
1. Sqarime shtesë lidhur me formimin dhe
perdorimin e ligjerates së drejtë dhe të
termin “ligjerate e zhdrejtë” ?
zhdrejtë;
2. Në cfarë situata përdoret me shumë
2. Diskutim;
ligjerata e drejtë dhe në cfarë ligjerata
e zhdrejtë ?
3. Plotesimi i tabeles me vecoritë kryesore
3. Cilat rregulla duhet ti respektojme kur
të ligjeratës së drejtë dhe asaj të
te kthejme ligjeratën e drejtë ne
zhdrejtë;
ligjeratë të zhdrejtë dhe anasjelltas?
REALIZIMI I KUPTIMIT Koha 15 min;
Metoda e punës: Shpjegim i
njësisë mësimore
Pyetje diskutimi:
Strategjitë
për
Mbledhja Strategjitë për të
Gjate shpjegimit të njësisë
vlerësim
dhe
e
siguruar
provave: informatën
mësimore, sqarohen dhe
vlerësim
të
kthyese
diskutohen qështjet në vijim:
bashkëmoshatarëve
o Për cfarë përdoret
ligjerata e drejtë dhe Plotësimi i tabelës me
për cfarë ligjerata e ndryshimet që duhet të Pasi
o Verifikim
dhe
zhdrejtë ?
bëhen gjatë kalimit prej shënuam në
o Cilat janë rregullat ligjeratës së drejtë në tabel
vazhdim i
që
duhet
t’i ligjeratën
e
zhdrejtë. përgjigjjet
të nxënit,
respektojmë kur të Nxënësit
nxiten
të dhe shembujt
paralelisht
me
kthejmë ligjeratën e ilustrojnë me shembuj e nxënësve,
sqarime
drejtë në të zhdrejë ndryshimet që pësojnë sqaruam dhe
shtesë
dhe anasjelltas?
foljet,
përemrat
dhe diskutuam
sipas
o Cfarë karakteristika ndajfoljet.
çështjet
e
e vecojnë formën
ngritura.
nevojës;
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o

pozitive,
negative
dhe pyetse kur të
përdorim ligjeratën e
zhdrejtë ?

PËRFUNDIMI

Koha 10 min ;

Pyetje përmbyllëse:
o

Diskutim i hapur

Aktivitete
reflektuese
me shkrim
dhe
me
gojë;

Metoda e punës:
Strategjitë për të siguruar
kthyese përmbyllëse
o Ushtrime
gramatikore:
Speech

informatë
Reported

Teknikat e vlerësimit të nxënësve:
o Vlerësimi: i vazhdueshëm.
o

Nxënësit vlerësohen:
-për idetë e dhëna
-për arsyetimet gjatë diskutimit
-për arsyetimin e dhënë gjatë pyetjeve
o Formulari për vetëvlerësim nga nxënësit
Reflektim i mësimdhënësit mbi realizimin e orës mësimore:
Ora mësimore u realizua me sukses, u arritën rezultatet e pritura nga nxënësit si dhe kriteret e
suksesit.
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FUSHA KURRIKULARE: MATEMATIKA
Planifikim i orës mësimore
Mësimdhënësi : Armend Limoni

Lënda : Matematikë

Tema : Veprimet me rrënjë
Rezultatet e fushës

Rezultatet e lëndës

1. Përcakton elementet e fuqisë me eksponent numër të plotë dhe
numër racional;
2. Paraqet rrënjën si fuqi me eksponent numër racional;
3. Përdor strategji për të kryer veprimet me fuqi dhe rrënjë;
4. Shndërron fuqitë nga fuqia me eksponent negativ në fuqi me
eksponent pozitiv dhe anasjelltas;
5. Racionalizon thyesat me emërues me shprehje që përmbajnë rrënjë;
6. Zbaton vetitë e fuqizimit dhe rrënjëzimit në zgjidhjen e problemeve;
7. Zgjidh probleme duke përdorur fuqizimin dhe rrënjëzimin;

1. Përcakton elementet e fuqisë me eksponent numër të plotë dhe
numër racional;
2. Paraqet rrënjën si fuqi me eksponent numër racional;
3. Përdor strategji për të kryer veprimet me fuqi dhe rrënjë;
4. Shndërron fuqitë nga fuqia me eksponent negativ në fuqi me
eksponent pozitiv dhe anasjelltas;
5. Racionalizon thyesat me emërues me shprehje që përmbajnë rrënjë;
6. Zbaton vetitë e fuqizimit dhe rrënjëzimit në zgjidhjen e problemeve;
7. Zgjidh probleme duke përdorur fuqizimin dhe rrënjëzimin;

Rezultati/et e të nxënit

Qëllimi/et e të nxënit

Kriteret e suksesit

Modelon marrëdhënie
dhe situata matematike
përmes
simboleve
algjebrike.
2. Përdor terminologjinë
matematikore
dhe
komunikon të menduarit
për të përshkruar situata të
ndryshme nga matematika
dhe nga jeta duke lidhur

Të analizojnë rrënjën si
veprim i kundëri fuqisë.
Të shëndrrojnë rrënjën
në fuqi dhe anasjelltas.
Të racionalizojnë thyesat
me
emërues
me
shprehje që përmbajn
rrënjë.

Me anë të shembullit të kryejnë
veprimet me rrënjë
Nxënësit racionalizojnë thyesen
me
emërues
rrenjë
dhe
diskutojnë se pse duhet te
shumëzojne me numrin e
konjuguar.

1.
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konceptet (fuqi, rrënjë,
polinom) në mënyrë që të
zgjidhë
probleme
të
ndryshme.

Keqkuptimet që nxënësit mund te kanë gjate punës drejt synimit te rezultateve të të
nxënit për njësinë mësimore
Kur rrënja të shndërrohet në fuqi mund ta ngatërrojë eksponentin dhe indeksi me
numëruesin dhe emëruesin. Të marrin vlera negative kur nuk lejohet tek veprimet me
rrënjë.
Ta ngatërrojnë se nuk vlen n a ± b ≠ n a ± n b
Strategjitë për të ndarë ose Kriteret e suksesit te bashkë-ndërtuara me nxënësit
Të bëjë pyetje fillestare se çka mbajnë mend për fuqizimin dhe rrënjëzimin, zakonisht
për rrënjën katrore. Me marrë shembull nga më i lehti tek më të vështirë që ti dijnë
procedurat se si bëhen veprimet me rrënjë.
Strategjitë në klasë për të nxjerrë prova
Mbledhja e provave
Mbledhja e provave
Fillimi
i
mësimit Mesi i mësimit
Stuhi mendimesh ...
Shembuj:
3
Pyetje diskutimi: Numëro
−
1
1
1 1
elementet e rrënjës? Si 16 4 = 3 = 4 3 = 3 =
8
2
16
shëndrrohet rrënja në fuqi?
16 4
Si dhe shembuj tjerë të
ngjashëm.

Mbledhja e provave
Fundi i mësimit
Pyetje dhe shembuj se a e
kanë kuptuar mirë njësinë
mësimore.

Çështjet kryesore të diskutimit që unë do të bëj gjatë mësimit
Pyetje Diskutimi
Fillimi i Mësimit

Pyetje Diskutimi
Mesi i mësimit

Pyetje Diskutimi
Fundi i mësimit

Çka është rrënja?

Në bazë të cilës rregull Çka është trajta e thjeshtë e
shndërron fuqinë në rrënjë rrënjëve?
dhe anasjelltas?

Strategjitë për të siguruar informatë kthyese përshkruese për nxënësit
A
mund
ti
përdorime
vetitë
Çka është trajta e thjeshtë e rrënjëve?

e

fuqive

për

të

vepruar

me

rrënjë?

Strategjitë në klasë për vetëvlerësimin dhe vlerësim te bashkëmoshatarëve
Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i
bashkëmoshatarëve
bashkëmoshatarëve
bashkëmoshatarëve
Fillim te mësimit
Mesi i mësimit
Fund të mësimit
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Emri: __________________________________
Mësimi: _________________________

Kl

1.Cili ishte pyetja juaj me e rendesishem?
2.Çfarë është Rrënja , sqaro?
3. cilat jane e lemente e rrënjes ? Kur duhet të
racioanizojmdhe pse?
4.Vlerëso vetën për pikat që plotësove më lartë a ke arritur
atë për të cilën kishe synuar për të arritur!
5.Komento dhe sygjero punen e mesimdhennsit , kishe dasht
me shtu apo me ndryshu ndoj gjë brenda orës mësimore.
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PLANI I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësja: Albana Gashi Kadolli

Lënda: Matematikë

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Matematikë

Lënda: Matematikë Shkalla e kurrikulës: V

Tema : Funksioni eksponencial

Klasa: XI

Rezultatet e të nxënit
për tema
mësimore (RNL)
Identifikon dhe zgjidhë ekuacione të
ndryshme eksponenciale

Njësia mësimore: Ekuacionet eksponenciale
Rezultatet
e
të
nxënit
për
kompetencat
kryesore
të
shkallës:
I. Kompetenca komunikim dhe të shprehur ( Komunikues efektiv): I.6 Shpjegon qartë dhe
saktë, me gojë ose me shkrim, kuptimin e termave (fjalëve, koncepteve) të reja, duke përdorur
gjuhën dhe fjalorin adekuat dhe të saktë
II. Kompetenca të menduarit ( Mendimtar
kreativ dhe kriti)k: II.4 Zgjidh një problem (aritmetik, gjeometrik, gjuhësor, shoqëror,
shkencor... etj.) të dhënë në formë tekstuale ose tekstuale e numerike, eksperimentale dhe
arsyeton
përzgjedhjen
e
procedurave
përkatëse.
III. Kompetenca të mësuarit për të nxënë( Nxënës i suksesshëm): III.5 Ndërlidh temën e
dhënë, që është duke e mësuar, me njohuritë dhe përvojat paraprake që tashmë i ka, duke i
paraqitur ato në forma të ndryshme të të shprehurit (kolona, tabela, grafikë) sipas një radhitjeje
logjike.
Rezultatet e të nxënit të fushës kurrikulare: Zhvillon arsyetimin algjebrik dhe grafik për
funksionet eksponenciale dhe logaritmike përmes studimit të marrëdhënieve të dy ndryshoreve
Burimet dhe materialet mësimore/ TIK-u: Libri i matematikës, fletorja, lapsi, tabela, fleta A4,
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Qëllimet e të nxënit :
-Kuptojnë lidhjen në mes të funksioneve dhe ekuacioneve eksponenciale
- Dijnë të zgjidhin ekuacionet eksponenciale
-Analizojnë ekuacionet eksponenciale
Rezultatet e të nxënit të njësisë mësimore:
- Identifikojnë ekuacionin eksponencial
- Zgjidhin ekuacione të ndryshme eksponenciale duke shfrytëzuar vetitë e fuqive
Kriteret e suksesit:
- Shkruajnë në fletore 3 ekuacione të ndryshme eksponenciale
- Tregojnë mënyren e zgjidhjes së detyrave duke i zbatuar vetitë e fuqive
- Përshkruajnë zgjidhjen e ekuacionit eksponencial duke i barazuar bazat
Ndërlidhja me lëndët tjera mësimore dhe çështjet ndërkurrikulare: Me fushën e gjuhës
dhe komunikimit, me fushën e shkencave natyrore.
Përshkrimi i metodologjisë dhe veprimtaritë e punës me nxënës gjatë orës mësimore
Evokim: ( Aktivitet)- I tregoj nxënësve se cilat janë qëllimet që do të ,mundohemi t’i arrijm gjatë
orës mësimore, pastaj u shtroj pyetje nxënësve :
-Si shënohet funksioni eksponencial ? (𝑦𝑦 = 𝑏𝑏 𝑥𝑥 )

67

-Cfare mund të jetë baza e ekuacionit? ( 𝑏𝑏 > 0, 𝑏𝑏 ≠ 1)
-Nëse në vend të y vendosim nje numer qfarë ndodh, qka formohet? ( nëse në vend të y
vendosim një numër atëher kalohet nga funksioni në ekuacion eksponencial )
Nxënësit pergjigjjet e pyetjeve i japin me gojë ndërsa unë i shënoj në tabelë.
Realizim kuptimi: ( copëzat e përziera) -Në bazë të përgjigjjeve të nxënësve të cilat i japin në
pyetjet e shtruara nga ana ime në fillim të orës , së bashku arrijm te forma e ekuacionit
eksponencial.Shënojmë në tabelë ekuacionin eksponencial dhe diskutojm rreth asaj se qfarë
veti dhe metoda mund të përdorim për të zgjidhur detyra nga ekuacionet eksponenciale .
𝑏𝑏 𝑥𝑥 = 𝑏𝑏 𝑦𝑦 → 𝑥𝑥 = 𝑦𝑦
Pas diskutimeve të bëra shënoj në tabelë detyrën 2𝑥𝑥 = 8 dhe kërkoj nga nxënsëit që ta
zgjidhin në fletore, pas skjarimeve të dhëna se si duhet ta zgjidhim.
Detyrën po ashtu e zgjidhin nxënsëit në tabelë dhe të tjerët shikojn duke e kontrolluar atë se e
kanë zgjidhurë mirë apo jo.
Pasi ta kemi zgjidhur detyrën në tabelë dhe nxënsit t’a kenë kontrolluar, pyesë nxënësit nëse
kanë diqka të pa qartë dhe nëse ka diqka që nuk e kanë kuptuar atëherë përsërisim atë çka
nuk kanë kuptuar. Kur nxënsësit të kenë të qartë gjthçka i shpërndajë nxënësve nga dy detyra
të zgjidhura dhe të prera në copëza dhe kërkoj nga ta që të gjejnë zgjidhjet duke i bashkuar
copëzat.
Detyrat po ashtu i zgjidhin nxënsëit në tabelë dhe të tjerët shikojnë se a i kanë bashkuar mirë
copëzat.
1
Detyrat: 1. 2𝑥𝑥−1 = 64; 2. 81𝑥𝑥 =
27
Reflektim: ( punë e pavarur)- për të kontrolluar të kuptuarit e nxënësve, u kërkoj atyre të
zgjidhin në mënyrë individuale nga nje detyrë të cilen e shënojë në tabelë. Pasi t’a kenë
zgjidhurë detyrën kërkojë që t’i ndërrojnë fletoret me shokun në mënyrë që të shohin dhe të
tregojnë se a është zgjidhur mirë detyra ,duke komentuar në fletoret e shokut, pra arrijnë të
bëjnë vlerësimin e ndërsjellë.
Detyrë për punë të pavarur
1 𝑥𝑥

Të zgjidhet ekuacioni eksponencial � � = 27
3
Në fund të orës i shpërndaj nxënësve disa fleta dalëse për të parë po ashtu sa kanë kuptuar
mësimin.
Vlerësimi i nxënësve(instrumentet për vlerësim): ): përdor vlerësimin e vazhdueshëm, duke
evidentuar çdo detaj të përgjigjeve të nxënësve, vetëvlerësim,vlerësim të ndërsjelltë.
Detyrat dhe puna e pavarur e nxënësve: Detyrë shtëpie nxënësit do të zgjidhin shembullin 7
në librin e matematikës faqe 24.
Reflektimi për ecurinë e orës mësimore:

68

FUSHA KURRIKULARE: MATEMATIKA
PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi/ja: Liridona Dodaj
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Matematikë
Lënda:
Shkalla e kurrikulës: Klasa: XII
Matematikë VI
Tema: Limiti i vargut
Rezultatet e të nxënit të temës mësimore:
Orët/Njësitë e nevojshme për realizim:
• Përkufizon limitin e vargut
1. Limiti i vargut
• Demonstron shkathtësi në zbatimin e
2. Disa
pohime
të
vargjeve dhe limitit të vargut në zgjidhjen e
rendesishme per vargjent
problemeve praktike
konvergjente
3. Veprimet
me
vargjet
konvergjente
4. Ushtrime – limiti i vargut
5. Numri e si limiti i vargut
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara me përmes
temës):
Analizon ne menyrë të pavarur informatat e marra nga burimet e ndryshme për një temë ose
detyrë të dhënë.
Shfrytëzon në mënyrë të duhur këshillat dhe informatat e marra për përkrahje në zgjidhjen e
një detyre.
Iluston me shembuj nga jeta e perditshme
Rezultatet e të nxënit për RM të fushës (të synuara përmes temës):
Planifikon, formulon, monitoron dhe reflekton mbi proceset e strategjive të zgjidhjes së
problemeve më komplekse në matematikë dhe në fusha të ndryshme nga jeta e përditshme.
Zbaton modele të shumëllojshme matematike, brenda dhe jashtë matematikës
Përdor programe të avancuara softuerike për llogaritje dhe modelime matematikore të
problemeve në shkallë më të lartë të vështirësisë.
Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore (të synuara përmes temës):
Shqyrton konvergjencën e disa vargjeve monotone dhe të kufizuara
Kryen veprimet me vargjet konvergjente
Zgjidhë detyra të ndryshme në lidhje me limitin e vargut duke
zbatuar përkufizimin e limitit të vargut dhe vetitë e tij
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Veprimet me vargjet konvergjente
Fjalët kyçe: limit, konvergjent, varg, term
Rezultati/et e të nxënit të pritura nga njësia Kriteret e suksesit për njësinë mësimore:
mësimore:
Trego 4 veti të vargjeve konvergjente
Cakto qartë se cila veti duhet përdorur në
Përshkruan vetit e vargjeve konvergjente
zgjidhjen e detyrave
Analizon vetit e vergjeve konvergjente
Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit:
Libri: Matematike 12, Khan Academy (video ilustruese)
Lidhja me lëndët tjera, çështjet ndërkurrikulare dhe me situata jetësore:
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Fizikë (shpejtësia, nxitimi, fuqia).
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE
Koha 10 min ;
Metoda e punës – Stuhi mendimesh
Pyetje diskutimi:
Strategjitë për të siguruar informatë
kthyese përshkruese për nxënësit
Cka kuptoni me fjalën Konvergjencë dhe Me anë të pytjës siguroj informacione se sa
kanë
njohuri
nxënësit
lidhur
me
divergjencë?
konvergjencen dhe divergjencen. Nxënësit
shprehin mendimet e tyre.
REALIZIMI I KUPTIMIT Koha 10 min;
Metoda e punës - Frontale
Pyetje
Strategjitë për vlerësim
Mbledhja
e Strategjitë
diskutimi:
dhe
vlerësim
të
provave:
për
të
bashkëmoshatarëve
siguruar
Shqyrtohet
Nxënësit
njehsojnë informatën
kthyese
konvergjenca
e Pasi zgjidhet detyra nxënësit limitin e vargut:
vargut me term të kanë mundësi të shohin cka
Nga zgjidhja e
përgjithshëm:
ka të qartë dhe paqartë lidhur
detyrës
së
𝒏𝒏𝟐𝟐 − 𝟕𝟕𝟕𝟕 + 𝟓𝟓
𝒂𝒂𝒏𝒏 = 𝟐𝟐
me limitin e vargut.
dhënë
𝒏𝒏 − 𝟓𝟓𝟓𝟓 + 𝟖𝟖
𝟑𝟑𝟑𝟑 − 𝟏𝟏
sigurohem se
𝒂𝒂𝒏𝒏 =
sa e kanë të
𝟐𝟐𝟐𝟐 + 𝟑𝟑
qartë nxënësit
konvergjencën
e vargut.
PËRFUNDIMI
Koha 10 min ;
Metoda e punës – Individuale(cifte)
Pyetje përmbyllëse:
Strategjitë për të siguruar informatë
Nxënësve u shpërndahet fleta dalëse në të cilen kthyese përmbyllëse
është dhënë detyra të cilën ata duhet ta punojn Informatat kthyese sigurohen nga fleta
individualisht (cift)
dalëse.
Teknikat e vlerësimit të nxënësve:
Nxënësit do të vlersohen në bazë të informatave kthyese dhe nga detyrat e zgjidhura të cilat
jepen për punë individuale.
Detyrat dhe puna e pavarur:
Nxënësve u shpërndaj nga një fletë dalëse, në të cilën duhët të zgjidhin detyrat në mënyrë
individuale.
Reflektim i mësimdhënësit mbi realizimin e orës mësimore:
Reflektim për rrjedhën e orës mësimore do të jetë suksesi i nxënësve në zgjidhjen e detyrave
për punë të pavarur në orë mësimore.
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Fleta Dalëse:
Emri dhe mbiemri ____________________

Data_____________

𝒏𝒏𝟑𝟑 +𝟐𝟐𝟐𝟐+𝟕𝟕

Detyrë: Të gjendet limiti i vargut: 𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝒏𝒏𝟐𝟐 +𝟓𝟓𝟓𝟓−𝟑𝟑
𝒏𝒏→∞

Mendimet tuaja të para rreth pergjigjjes

Krahaso me shokun/shoqën përgjigjet tuaja

Përgjigjja e shokut/shoqes

Ide nga të tjerët në klasë

SHEMBULL

Mësimdhënsia: Natyra Robelli
Lënda:Matematikë

Klasa Xll

12 .12.2019

Tema: Elipsa dhe konstruktimi i saj.
Rezultatet e fushës
Rezultatet e lëndës
Të menduarit dhe komunikimi matematikë Bën lidhjen e rrethit me elipsen .
Lidhja e koncepteve nga jeta relae
Lidhë atë me botën reale.
Konstrukton atë në metoda të ndryshme.

Rezultati/et e të nxënit
Meson për prerjen kon- rrafsh(perfitimi i elipses)
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Konstrukton elipsën
Qëllimi/et e të nxënit
Të Konstruktojë elipsën duke ditur vatrat e saj
Të Ilustrojë me një shembull elipsen dhe diskuton me shokun duke I krahasuar punen e
tyre.
Kriteret e suksesit
•
•
•

Krahason me mikun të dhënat elementare te problemit për konstruktimin e
elipsës
Rezultatet e fituara ti diskutojne mes vete shok-shoqe/diskutim i ndersjelle;
Ato rezultate njeri nga nxënësit ta bart në tabelë.

Keqkuptimet qe mund ti ken nxenesit gjate ores mesimore :
Konstruktimin e elipses kur jane dhene dy vatrat e saj.

Mbledhja e provave
Fillimi
i
mësimit
Mësusja
në
fillim
paraqet
konin dhe
rrafshin
për
ta
demostrua
r prerjen e
tyre rrethin
e pastaj të
kalojm në
elipsë .

Çfarë pozite ka rrafshi me konin qe jep
elipsën ?.
Sa qendra ka rethi dhe sa ka elipsa ?
Ku dallojn ato ?
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Vlerësimi
bashkëmoshatarëve
bëhet
përmes informatës kthyese
dhe
diskutimit
të
bashkëmoshatarve.

Mesi i mësimit
Mësusja pasi ka mar informaten kthyese nga nx.se
fitohet elipsa ajo jep përkufizimin për elipsën,Gjithashtu
se bashku me nxënës konstruktojnë elipsë.

Pyetje
diskutimi
1.A është
duke shkuar
konstruktimi
në hapa të
caktuar?
2.A mund të
përdorim
më teper
metoda
gjate
konstruktimi
t?

Vetëvlerësimi
Vlerësimi
bashkëmoshatarëv
e bëhet përmes
pyetjeve në fund të
konstruktimit qe I
vendosum se
bashku me nxënës
:
1.Çfarë mësova
nga e gjithë kjo?
2.A kam arritur atë
që përcaktova për
të arritur?
3.Si kam shkuar
konstruktimin tim?
4.Çfarë mund të
vazhdojë akoma?

Fundi i mësimit
Nxënesit pasi
kan bër
konstruktimin
ata I krhasojn
punën e tyre me
shokun dhe
diskutojn për
gabime që
hasin.

Pyetje
diskutimi

1.A ka shkuar
konstruktimi
mire?
2.A është
kuptuar
koncepti I
mësimit që
është realizuar
në këtë orë?

Vetëvlerësimi

Nxënësit krahasojne punën e tyre te konstruktimit me
njëri tjetrin.

Strategjitë për të siguruar informatën kthyese përshkruese për nxënësit.
•
•
•

Korigjimi i gabimit në konstruktim
Sqarimi për problemin e dhënë
Orientim i të nxënit në hapat e mëtuteje.

Gjatë gjithë orës mësimdhënsi ka vëzhguar
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SHEMBULL
Mësimdhënësi: Natyra Robelli
Lënda:Matematikë

Dita e premte më 13.12.2019

Klasa Xll

Tema: Funksioni (Ushtrim)
Rezultatet e fushës
Të menduarit dhe komunikimi
matematikë
Lidhja e koncepteve nga jeta
relae

Rezultatet e lëndës
Bën lidhejn e funksionit me jeten reale.
Tregon ku kemi zbatime me funksion

Rezultati/et e të nxënit
Rikujton funksionin
Shpreh fushën e përkufizimit, zerot e funksionit, perioden, monotonin,

Qëllimi/et e të nxënit
Të ndërtojë funksionin si lidhje e dy bashkësive
Me anë të shembullit ti zbërthej te gjitha vetiti e tij.

Kriteret e suksesit
•
•
•

Nderlidh të dhënat e problemit për funksionin
Rezultatet e fituara ti diskutojne mes vete shok-shoqe
Ato rezultate njeri nga nxënësit ta bart në tabelë.

Mbledhja e provave
Fillimi i mësimit
Mësusja në fillim
paraqet një
problem te
funkisonit ku së
pari nxënësit
vetëm
diskutojn…
Se cfarë
përmban ky
problem..

Pyetje diskutimi

Mësuesja shpërndan detyrat secilt nxënës :
Tregoni se funksioni është Monoton
kufizuar,periodic, çift e tek ,nëse :
𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟏𝟏
𝒇𝒇(𝒙𝒙) =
𝟓𝟓 − 𝒙𝒙
Cfarë duhet të di?
Si ta zgjidh problemin?
Cilët hapa duhet ti ndjeki?
Ku të arri?
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Vetëvlerësimi

,

Vlerësimi
I bashkëmoshatarëve
bëhet
përmes
informatës
kthyese
dhe diskutimit në të
bashkëmoshatarve.

Mesi i mësimit
Mësusja pasi ka mar
informaten kthyese nga
nx.dhe ka shpërnda
detyrat seciltin nxënës
…ajo vëzhon gjatë kësaj
pjese duke përcjell
punën e nxënësve.

Fundi i mësimit
Nxënesit pasi kan
përfunduar
detyren njëri nga
nx. e zgjidh
detyren në tabelë.

Pyetje
diskutimi

Vetëvlerësimi
Emri:
___________________________________
Klasa:
____________________________________
Mesimi: _________________________

1.A është
duke shkuar
zgjidhja në
hapa të
caktuar?

Tregoni se funksioni
është monoton , I
kufizuar,periodic, çift e
𝟐𝟐𝟐𝟐−𝟏𝟏
tek ,nëse :𝒇𝒇(𝒙𝒙) =
𝟓𝟓−𝒙𝒙
Cfarë duhet të di?
Si ta zgjidh problemin?
Cilët hapa duhet ti
ndjeki?
Ku të arri?

2. Funksioni
është cift
apo tek,
peridik, I
përkufizuar,
monoton…

Pyetje diskutimi
1.A ka shkuar zgjidhja e detyres
mire?
2.A është kuptuar koncepti I
mësimit që është realizuar në
këtë orë?

Vetëvlerësimi

Nxënësit krahasojn punën e
tyre te zgjidhjes se detyres me
njëri tjetrin.

Strategjitë për të siguruar informatën kthyese përshkruese për nxënësit.

•
•
•

Korigjimi i gamimit në detyrë
Sqarimi për problemin e dhënë
Orjentim I të nxënit në hapat e mëtuteje.

Gjatë gjithë orës mësimdhënsi ka vëzhguar
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FUSHA KURRIKULARE: SHKENCAT E NATYRËS
Mësimdhënësi: Gani Hajrizaj

Lënda: Fizikë

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkenca të Lënda: Fizikë
Shkalla
e Klasa
natyrës
kurrikulës: V
:
Tema 16: Fusha magnetike
Rezultatet e të nxënit të temës mësimore:
Orët/Njësitë e nevojshme për Shpjegon fushat magnetike të magnetëve të
realizim 17:
përhershëm dhe të formave të ndryshme të përcjllësve
Fusha magnetike e magnetëve të me rrymë elektrike
përhershëm
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 18 (të synuara me përmes temës):
II.2
II.4
III.3
Rezultatet e të nxënit për RM të fushës 19 (të synuara përmes temës):
Shpjegon ligjin e ruajtjes së energjisë në proceset natyrore, energjinë e brendshme, ndërrimet
e saja në trupat e ngurtë dhe fluide, rregullin, kaosin, ciklet dhe lidhshmërinë e nxehtësisë me
temperaturën
Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore 20 (të synuara përmes temës):
-përshkruan veçoritë themelore të magnetëve të përheshëm dhe krahason vijat magnetike të
shufrës, me vijat magnetike të Tokës dhe me vijat e fushës elektrike të dy ngarkesave.
-demonstron me limaturë, vijat magnetike të shufrës, të poleve të kundërta dhe me të njëjtin
emër. (Në mungesë të mjeteve demonstron vizualisht ato të cekura më lartë).
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Fusha magnetike e magnetëve të përhershëm
Fjalët kyçe: Magnet,fush magnetike,pole magnetike,domene magnetike
Rezultati/et e të nxënit të pritura nga njësia mësimore:
Kriteret e suksesit për
1. Konstanton vetite themelore te fushes magnetike te njësinë mësimore:
magneteve te perhershem.
1. Shkruan se si u furmua
2. Krahason vijat e dipolit elektrik me vijat e fushes magnetike fusha magnetike.
te magnetit te perhershem dhe me vijat magnetike te Tokes.
2. Tregon dy polet e
magnetëve të përhershëm
dhe bashkëveprimin mes
tyre
3. Ilustron vijat e fushes
elektrike dhe magnetike
Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit:
Fizika 11,Tabela, projektori, magnet i përhershëm ,pluher hekuri të bardhë (nëse gjindet),
gozhda, hekur etj
16 Tema nxjerret nga plani i përgjithshëm vjetor/dymujor/javor
17 Tema mund të realizohet përmes një apo më shumë orëve/njësive mësimore
18 Nga RM të shkallës kurrikulare nga KB, këtu përzgjedhen ato të cilat synohen përmes kësaj teme
19 Nga RM të fushës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato cilat synohen përmes kësaj teme20 Nga RM
të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
20 Nga RM të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
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Lidhja me lëndët tjera, çështjet ndërkurrikulare dhe me situata jetësore:
Arsimimi per zhvillim te qendrueshem
Kimi; Gjeografi, Astronomi
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE
Koha____10min___;
ose në çifte
Pyetje diskutimi:
1.
Ç’jane magnetet?
2.
Si terhiqen magnetet?
3.
Si ndertohet nje magnet

Metoda e punës: Grupore

Pyetje përmbyllëse:
A mund te provoni ti vizatoni vijat e fushes elektrike dhe
magnetike dhe te shohim si dallojne ato ne mes veti?

Strategjitë
për
të
siguruar
informatë
kthyese përmbyllëse
Me ane te vizatimit nxenesit
dalluan fushen elektrike
dhe magnetike.

Strategjitë
për
të
siguruar
informatë
kthyese përshkruese për
nxënësit
Pemë e mendimeve me
fjalën në qendër ‘’Magnetët
e përhershëm’’
REALIZIMI I KUPTIMIT Koha: 20 min;
Metoda e punës: Bashkëbiseduese
Pasi që të analizojmë figurat 5.2,
Strategjitë për
Mbledhj Strategjitë
5.3 dhe 5.4 në libër si dhe Video (2
vlerësim dhe
a
e për
të
min)
vlerësim të
provave: siguruar
bashkëmoshatarëv Pyetje
dhe informatën
e
pergjigje – te kthyese
Nxënësit u
cilat
i Pyetje dhe
Magnetic Field and Magnetic Field Lines_ What is a Magnetic Field_.mp4
vleresuan me anë te shenojne ne pergjigje
Pergjigjet e nx, pasi qe une ju
pergjigjeve që ata i
fletoret e tyre. ( Informata
parashtroj pyetjet.
dhanë në pyetjet e
kthyese)
Pyetje diskutimi:
parashtruara.
(informata kthyese)
1.Kur terhiqen dhe refuzohen dy
magnete?
2.Kur magneti eshte i perhershem?
3.Çfare mendoni, a ka Toka fushe
magnetike?
PËRFUNDIMI
Koha 5min;
Metoda e punës

Teknikat e vlerësimit të nxënësve:
Informata kthyese, ilustrimet (vizatimet)
Detyrat dhe puna e pavarur:
Të bëjnë një skemë me njohuritë dhe konceptet e mësuara dhe mbështetur në to.
(Të vizatojnë fushat magnetike të magnetëve të përhershëm, të bëjnë krahasimet me fushën
elektrike dhe të
Ilustrojnë polet magnetike dhe gjeografike të Tokës)
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Reflektim i mësimdhënësit mbi realizimin e orës mësimore:
......Besoj se ishte një prej orëve mësimore të suksesshme, por ka vend ende për përmirësim
herave të tjera.
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0-02-0a-05756f9120a5660752e5fa40a0e113082f9bfe4cae7c9a4b7f42dc3405f7893a_fcfaf84c.mp4

0-02-0a-6f8330af2b179a6c1d1159fb17dba38fcc343bfe2dbf165df872dbda6f3ebce8_c7a903e6.mp4
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PLANIFIKIM I ORËS MËSIMORE

Mësimdhënësi: Fitim Haliti

Lënda: Biologji

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare:
Lënda:
Shkalla e kurrikulës: Klasa: XI
Shkencat e natyrës
Biologji
V
21
Tema
: Rezultatet e të nxënit të temës mësimore:
BIOTEKNOLOGJIA
• Nxenesi përkufizon rolin dhe rëndësinë e aplikimit te
Orët/Njësitë e nevojshme
bioteknologjise ne prodhimin e medikamenteve,
për realizim 22: 7
proteinave, hormoneve, resurseve energjetike (biogasi).
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 23 (të synuara me përmes temës):
I.1, I.5, II.1 Nga Kb
Rezultatet e të nxënit për RM të fushës 24 (të synuara përmes temës):
2.2.1 Analizon dhe hulumton llojllojshmërinë e botes se gjalle si rezultat i evolucionit, rolin e
ADN-se ne trashëgimi dhe proceset biokimike ne qelize, biologjinë e pese mbretërive te
qenieve te gjalla dhe zbatimin e ligjeshmerise se ndërtimit dhe funksionit te sistemeve te gjalla
ne bioteknologji dhe teknike
Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore 25 (të synuara përmes temës):
• Definon termin bioteknologji
• Emerton organizmat te cilat jane përdorur dhe kane dhene rezultate te deshirueshme
• Krahason rezultatet e bioteknologjine ne kohen e sotit, me rezultatet qe kane ekzistuar
ne fillet e bioteknologjise
• Vlereson rolin e bioteknologjise ne jetën e njeriut
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Zhvillimi i bioteknologjise
Fjalët kyçe: Bioteknologji, inxhinieri, kryqezim
Rezultati/et e të nxënit të pritura nga Kriteret e suksesit për njësinë mësimore:
njësia mësimore:
• Lexon tekstin bioteknologjia e sotit, nxjerr
përfundime
• Krahason
bioteknologjine
e
djeshmit me te sotmen, dhe te
• Liston fushat ne te cilat gjen zbatim
ardhmen
bioteknologjia
• Sqaron efektin e bioteknologjise
• Analizon fotografinë e misrit hibrid me ate
te misri
johibrid
• Analizojne se si behet izolimi i
• Vlereson koalat pa ndërhyrje ne gjene me
gjenit
ate te ndehyrje ne gjene
• Vleresojne punen e Lui Pasterit
ne zhvillimin e bioteknologjise
Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit:
Libri, fletorja, lapsi, pc,
videoprojektori
Lidhja me lëndët tjera, çështjet ndërkurrikulare dhe me situata jetësore:
Gjuhe shqipe, TIK
21 Tema nxjerret nga plani i përgjithshëm vjetor/dymujor/javor
22 Tema mund të realizohet përmes një apo më shumë orëve/njësive mësimore
23 Nga RM të shkallës kurrikulare nga KB, këtu përzgjedhen ato të cilat synohen përmes kësaj teme
24 Nga RM të fushës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato cilat synohen përmes kësaj teme25 Nga RM
të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
25 Nga RM të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
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PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE
Koha; 7 min
Metoda e punës- individuale
Pyetje diskutimi:
Strategjitë
për
të
A keni degjuar per misrin hibrid ?
siguruar
informatë
Çfare shihni ne figure ?
kthyese përshkruese
për nxënësit
Nxenesit tregojne qe
shohin nje segmend te
adn-se, mundohen te
sqarojne
efektin
e
pincetes ne adn.
Gjate punes individuale,
çdo pyetje , jap pergjigje,
varesisht vullnetit te tyre

REALIZIMI I KUPTIMIT Koha: 17 min
Pyetje diskutimi:
Strategjitë për
vlerësim dhe
Çfare dalloni ne
vlerësim
të
fotografi ?
bashkëmosha
tarëve
Pse ndryshojnë me
Duke i nxitur
madhësi këta dy
per pyetje secili
tramak te misrit,
vlerson veten
cila eshte aryeja
dhe
shoket
Listo disa te mira te
varesisht
bioteknologjise?
pergjigjeve qe
japin.

PËRFUNDIMI
Koha: 6 min
Pyetje përmbyllëse:

Metoda e punës individuale-grupore
Mbledhja e provave:
Strategjitë për të
siguruar
informatën
kthyese
Nxenesit
qe
gjenden
përball
këtyre
dy
fotografive
ne
projektorë, nxiten
te bëjnë pyetje te
ndryshme si:
Si eshte e mundur
kjo?
Çfare ka ndodhur
Aeshte i njëjti lloj i
misrit ?
Pergjigjet i marin
duke analizuar dhe
shpjeguar efektin e
bioteknologjise .
Metoda e punës- Individuale
Strategjitë për të siguruar informatë
kthyese përmbyllëse

Permendi disa te mira te bioteknologjise ? A
ka te tjera perpos te atyre qe shfaqen ne Ne projektor shfaq fotografin e poshtme, ku
projektor?
secili liston disa prej te mirave, (duke e
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përkthyer nga anglishta), poashtu nxënësit
mundohen te përmendin edhe përfitime tjera
përpos atyre ne fotografi.

Teknikat e vlerësimit të nxënësve:
Gjate orës mesimore nxënësit vëzhgohen dhe ne baze te te dhënave dhe punës se tyre, pra
me fjalë të tjera bëjnë një vet-vlerësim se cilat benefite i njohin dhe ato të cilat i mësuan.
Detyrat dhe puna e pavarur:
Nxeneseve u kërkohet qe te shfletojnë ne internet me shume per bioteknologjine , dhe te
evidentojnë raste te tjera ku eshte zbatuar dhe zbatohet bioteknologjia , me fokus ne
agrikulture.
Reflektim i mësimdhënësit mbi realizimin e orës mësimore:
Ne përgjithësi jam i knaqur me rrjedhën dhe kuptimin e e njësisë nga ana e nxënëseve,
interesimi ishte ne nivel. Nxenesit interesoheshin qe te dine sa me shume raste per efektin e
bioteknologjise ne përmirësimin e jetës se njeriut, përdorimin per trajtimin e sëmundjeve
trashëguese etj.
Ora e shkurtër prej 30 min, ndoshta nuk na lejoi qe te eksplorojmë me tepër sidomos ne internet
dhe te evidentojmë me shume raste te përdorimit te bioteknologjise.
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi: Bajram Zogaj
Lënda: Gjeografi
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat Lënda: Gjeografi
Shkalla
e Klasa: 11
e natyrës
kurrikulës: V
Tema 26: Regjioni – Afrika
Rezultatet e të nxënit të temës mësimore: Nxënësi/ja:
·
dallon faktorët ekonomik të Afrikës
Orët/Njësitë e nevojshme për ·
shpjegon aspektin ekonomik të Afrikës
realizim 27:1
·
analizon prapambetjen ekonomike te këtij kontinenti
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 28 (të synuara me përmes
temës): I.3; II.1,2; III.3
Rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës mësimore 29 (të synuara përmes temës):
I.2; II.4/2,3
● Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore30 (të synuara përmes temës):
● Analizon veçoritë ekonomike të kontinentit të Afrikës
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Afrika - veçoritë ekonomike
Fjalët kyçe: Afrikë mesdhetare, tropikale, kontinentale, koloni/kolonizatorë, brez klimatik
Rezultati/et e të nxënit të Kriteret e suksesit për njësinë mësimore:
pritura nga njësia mësimore: ·
i gjen në hartë vendndodhjet e pasurive kryesore të
·
njihet me pozitën/gjendjen Afrikës
ekonomike të Afrikës
·
shpjegon pozitën ekonomike të Afrikës
·
liston pasuritë natyrore të ·
analizon pozitën ekonomike të Afrikës në botë
këtij kontinenti
·
diskuton në grup për
ngecjen e zhvillimit ekonomik të
këtij kontinenti
Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit: Libri, lapsi, fletorja, harta fizikogjeografike e Afrikës
Lidhja me lëndët tjera, çështjet ndërkurrikulare dhe me situata jetësore: Gjuhë dhe komunikim,
Matematikë, TIK, Kimi
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE
Koha 5 min__;
Metoda e punës: Stuhi mendimesh
Pyetje diskutimi:
Strategjitë për të siguruar informatë kthyese përshkruese
Cilat
janë
pasuritë për nxënësit
kryesore
në
këtë Identifikojnë pasuritë kryesore të naftës?
kontinent?
Identifikojnë shtetet me pasuritë më të mëdha te diamantit në
Ku
shtrihen
shtrihen Afrikë?
pasuritë
kryesore
të
Afrikës?
26 Tema nxjerrët nga plani i përgjithshëm vjetor/dymujor/javor
27 Tema mund të realizohet përmes një apo më shumë orëve/njësive mësimore
28 Nga RM të shkallës kurrikulare nga KB, këtu përzgjidhen ato të cilat synohen përmes kësaj teme
29 Nga RM të fushës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjidhen ato cilat synohen përmes kësaj teme
30 Nga RM të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjidhen ato të cilat synohen përmes lëndës

84

REALIZIMI I KUPTIMIT Koha_30 min._;
Metoda e punës: grupe ekspertesh
Pyetje
Strategjitë
për
Mbledhja e Strategjitë për të siguruar
diskutimi
vlerësim
dhe
provave:
informatë kthyese
vlerësim
të
Mësimdhënësi
i
përcjell
Përshkruani
bashkëmoshatarëve Mësimdhënësi i nxënësit nga mënyra
aspektin
Udhëzohen nxënësit nxit nxënësit që se si përgjigjen në pyetjet e
ekonomik
të te shkruajnë lidhur të analizojnë,
parashtruara
Afrikës?
me pyetjet qe i krahasojnë dhe dhe
si
i
të japin
zgjidhin
parashtron
detyrat
e
mësimdhënësi dhe përgjigje në
parashtruara
me pas nxënësit i pyetjet e
shkëmbejnë fletoret, parashtruara
duke e vlerësuar
punën e njeri-tjetrit
(vlers. ndërsjellë)
PËRFUNDIMI Koha 10 min.
Metodat e punës: Diagrami i
Venit
Pyetje përmbyllëse:
Strategjitë për të siguruar informatë kthyese përmbyllëse:
Përshkruaj
gjendjen Nxënësit të plotësojnë skedat dalëse dhe mësimdhënësi
ekonomike të Afrikës
fokusohet në ato pika ku nxënësit shprehin hamendje, dyshime
Evidentoni
pasuritë ose keqkuptime...
natyrore
kryesore
të
Afrikës
Teknikat e vlerësimit të nxënësve:
-vlerësim të ndërsjellë
-vrojtimi
-të shprehurit me gojë
-me përgjigje alternative të shumta
-me përgjigje të hapura të shkurtra
-me përgjigje të hapura të zgjeruara
Detyrat dhe puna e pavarur:
I gjejnë në hartë pasuritë kryesore natyrore të Afrikës
I veçojnë shtetet kryesore me këto pasuri natyrore
Reflektimi për orën mësimore:
-nxënësit konsolidojnë të nxënit, ose informacionin e ri.
-nxënësit të shprehin me fjalët e tyre informacionin e ri,
-nxënësit të shkëmbejnë ide midis tyre, lidhur me informacionin e ri
-provokon diskutim të hapur
-nxitë nxënësit të krijojnë dhe të bëjnë pyetje
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FUSHA KURRIKULARE: SHKENCAT E NATYRËS
PLANIFIKIM I ORËS MËSIMORE
Mësimdhenesi/ja:Florina Gjoka
Rezultatet e fushës
Rezultatet e lëndës

Lënda: Fizikë
I.1

I.2 II.3 III.2

1. Strukturimi I mendimit shkencor per konceptet , modelet, teorite dhe
ligjet per ndertimin e materies, te proceseve dhe dukurive ne natyre.

Rezultati/et e të nxënit

Qëllimi/et e të nxënit

Kriteret e suksesit

1.Analizon
nivelet
energjetike
dhe
serite
spektrale te atomit te
Hidrogjenit
2.Tregon per secilen vlere
qe ndryshojne keto nivele
energjetike
3.Dallon serite spektrale ne
atomin e Hidrogjenit

Te jene ne gjendje:
1.Te dallojn dhe te gjejne
vleren e secilit nivel
energjetik ne atomin e
Hidrogjenit
2.Te emertojne secilen seri
spektrale ne atomin e
Hidrogjenit

1.Zbaton format analitike per
llogaritjen e energjise te secilit nivel
energjetik ne atomin e Hidrogjenit
2.Din te dalloj serite spektrale qe
krijohen ne atomin e Hidrogjenit

Keqkuptimet që nxënësit mund te kanë gjate punës drejt synimit te rezultateve të të nxënit për
njësinë mësimore
Llogaritjen e energjise per secilin nivel energjetik dhe gjetjen e konstantes se Ridbergut
Strategjitë për të ndarë ose Kriteret e suksesit te bashkë-ndërtuara me nxënësit
Permes pyetje – pergjegjeve dhe detyrave te shtepise
Strategjitë në klasë për të nxjerrë prova
Mbledhja e provave
Fillimi i mësimit:
Pyetje dhe Pergjigje

Mbledhja e provave
Mbledhja e provave
Mesi i mësimit
Fundi i mësimit
Pergjigjet e nx, pasi qe une ju Pyetje e pergjigje, flete dalese
parashtroj pyetjet si dhe
zgjidhje e detyres

Çështjet kryesore të diskutimit që unë do të bëj gjatë mësimit
Pyetje Diskutimi
Fillimi i Mësimit
1. Cili eshte kushti per
rrotullimin e elektronit ne
orbite?
2. Tregoni format analitike te
shpejtesise,
rrezes
dhe
energjise se elektronit neper
orbite?

Pyetje Diskutimi
Mesi i mësimit
Pyetje dhe pergjigje
1. Si i gjeme nivelet e
caktuara
energjetike
ne
atomin e Hidrogjenit?
2. Si i dallojme 5 serite
spektrale ne atomin e
Hidrogjenit?
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Pyetje Diskutimi
Fundi i mësimit
1.Cili ishte mesimi me i
rendesishem qe mesuat sot?
2.Cila eshte pyetja me e
rendesishme ne mendjen
tuaj?

3. Cka eshte energjia e
jonizimit per elektron ne
atom?
Strategjitë për të siguruar informatë kthyese përshkruese për nxënësit
Pyetje dhe pergjigje dhe detyre
Strategjitë në klasë për vetëvlerësimin dhe vlerësim te bashkëmoshatarëve
Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i
bashkëmoshatarëve
Fillim te mësimit
Nxenesit permes pergjigjeve
te parashtruara ne fillim,
rikujtojne njesine paraprake e
cila eshte e lidhur ngushte me
njesine e re qe duhet punuar,
njeherit duke i lexuar secili
pergjigjet
e
tyre,
vetevlersohen dhe vlersojne
njeri-tjetrin.

Vetëvlerësimidhe vlerësimi i
bashkëmoshatarëve
Mesi i mësimit
Gjate debatit ne lidhje me
njesine e spjeguar vlersoj
nxenesit permes pergjigjeve
qe japin, njeherit vlersojne
edhe njeri tjetrin
duke i
plotesuar pergjigjet ne pyetjet
e bera.

Deshmite e nx. nga ora e fizikës:
Fillimi i ores:

Fundi i ores:
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Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i
bashkëmoshatarëve
Fund të mësimit
Krejt ne fund te ores nxenesit
plotesojne fleten dalese, duke
i shprehur mendimet e tyre.

PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi: Agron Krasniqi
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës

Lënda: K I M I

Shkalla e Klasa:
kurrikulë XII-18
s: VI
Tema 31:
Rezultatet e të nxënit të temës mësimore:
Acidet karboksilike
- Përshkruan
emërimin,
klasifikimin,
Orët/Njësitë e nevojshme për realizim 32: 6
përfitimin,
reaksionet
e
acideve
1. Acidet karboksilike
karboksilike,
2. Vetitë e acideve organike
- Përshkruan
derivatet e acideve
3. Acidi metanoik dhe etanoik
karboksilike,
4. Acidet
dikarboksilike
dhe
- Përshkruan hidrolizen e derivateve të
polikarboksilike
acideve karboksilike,
5. Derivatet e acideve karboksilike
- Emërton acidet karboksilike dhe
6. Esteret
derivatet e tyre sipas nomenklaturës
klasike dhe “IUPAC”,
- Analizon vetitë kimike të acideve
karboksilike,
- Vlerëson rëndësinë e estereve,
- Klasifikon acidet karboksilike sipas
numrit të grupeve funksionore,
- Shpjegon efektet e substituentëve në
fortësinë e acideve karboksilike,
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 33 (të synuara me përmes temës):
Komunikues efektiv: 1,3,8,9
Mendimtar kreativ: 2,3,4,6;
Nxënës i suksesshëm: 2,8;
Kontribues produktiv: 4;
Individ i shëndoshë: 1, 8;
Nxënës i suksesshëm: 5,7
Rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës mësimore 34 (të synuara përmes temës):
Analizon përbërjen, ndërtimin dhe vetitë e substancave, ndikimin e elementeve,
komponimeve inorganike e organike në botën e gjallë dhe jo të gjallë në përmasimin e
cilësisë së jetës.
Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore 35 (të synuara përmes temës):
 Emërton acidet karboksilike dhe derivatet e tyre sipas nomenklaturës klasike dhe
“IUPAC”,
 Analizon vetitë kimike të acideve karboksilike
 Dallon acidet karboksilike nga hidrokarburet si: alkoolet, aldehidet dhe ketonet, në bazë
të strukturës vetive fizike dhe reaktivitetit kimik të tyre
 Shpjegon efektet e substituentëve në fortësinë e acideve karboksilike
31 Tema nxjerret nga plani i përgjithshëm vjetor/dymujor/javor
32 Tema mund të realizohet përmes një apo më shumë orëve/njësive mësimore
33 Nga RM të shkallës kurrikulare nga KB, këtu përzgjedhen ato të cilat synohen përmes kësaj teme
34 Nga RM të fushës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato cilat synohen përmes kësaj teme
35 Nga RM të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
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ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: A C I D E T

KARBOKSILIKE

Fjalët kyçe: Acid, grup funksionar, radikal
Rezultati/et e të nxënit të pritura nga njësia mësimore:
-

Dallon acidet karboksilike nga acidet inorganike
Përshkruan grupet funksionare të acideve karboksilike
Tregon mënyrën e emërtimit të acideve karboksilike

Kriteret e suksesit për
njësinë mësimore:
Shkruan
grupin
funksionar të acideve
karboksilike;
Përshkruan strukturën
e acideve karboksilike
sipas grupit alkilik dhe
grupit funksionar të
tyre;
Shkruan së paku 3
formula strukturore të
acideve karboksilike
(dy formula strukturore
alifatike (1 të pangopur
dhe 1 të ngopur) dhe 1
formulë
strukturore
aromatike).

Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit:
Libri “Kimia 12”, fletore pune, fletë A 4, Shkumësi, Laptop, Projektori etj
Lidhja me lëndët tjera, çështjet ndërkurrikulare dhe me situata jetësore:
Bioligjia, Biokimia, T.I.K-u
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE

Koha_____5_min_;

Metoda e punës
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Pyetje diskutimi:
- Fillimisht nxënësve ju parashtroj këtë pyetje:
• Çfarë kanë të përbashkët këto produkte ushqimore ?

Strategjitë për të
siguruar informatë
kthyese
përshkruese
për
nxënësit
Duke
i
shënuar
mendimet e dhëna në
tabelë.

- Pasi t’i dëgjojmë nxënësit duke dhënë mendimet e tyre për pyetjen e
parashtruar më lartë, atëherë njoftohen me njësinë mësimore.
REALIZIMI I KUPTIMIT Koha____20 min___;
Metoda e punës
Strategjitë për vlerësim dhe vlerësim të
“Minileksio bashkëmoshatarëve
n
Pas dëgjimit të ligjëratës, nga nxënësit kërkoj që në
përmbajtës fletoret e tyre të krijojnë modelin e mëposhtëm :
or”
Puna duhet të kryhet në dyshe
“Rendit- Grupo - Emërto “
Me
një Rendit
Grupoj në :
Emërt
prezantim
disa A.
oj
në
karboksili Alifatike
Aromati
poëerpoint
ke
ke
Ngopu Pangop
ju jap nje
ra
ura
sqarim
të
shkurtër
rreth
acideve
karboksilike
.

Mbledhja e
provave:
Gjatë
kohës
derisa
nxënësit
janë duke
punuar,
unë
në
tabelë
(dërrasë të
zezë)
paraqes
tabelen
“renditgrupoemërto”
Njëri nga
nxënësit e
grupit del
në dërrasë
të zezë dhe
e plotëson
një pjesë të
tabelës.
Kështu
vazhdohet
edhe
me
grupet
e
tjera.
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Strategjit
ë për të
siguruar
informat
ën
kthyese
Pasi
të
plotësohe
t tabela
nga
nxënësit,
ju
parashtro
j
një
pyetje
Çfarë
mund të
kemi bërë
gabim?
Keni
diqka për
të shtuar
apo për
të
larguar?
Dhe pres
reagimin
e tyre!

PËRFUNDIMI

Koha

5 min ;

Metoda e punës

Pyetje përmbyllëse:
- Me projektor nxënësve ju paraqes këtë pamjen e mëposhtme,
ku në fletoret e tyre kërkohet t’i japin zgjidhje pyetjeve:
1. Emërtoni këto acide karboksilike?
O

CH3

O
H2C

C
C

CH3 C

HO

OH

OH

CH3

CH3

H

H

CH3 C

C

CH2

COOH

HOOC - (CH2)4

COOH

2. Shkruani formulat
strukturore të këtyre
acideve karboksilike:
Acidit
metanoik,
Adidit
benzoik
Acidit oksalik

- COOH

Teknikat e vlerësimit të nxënësve:
Vetëvlerësim
Detyrat dhe puna e pavarur:
Detyra : 1,2 dhe 4 në faqe 147.
Reflektim i mësimdhënësit mbi realizimin e orës mësimore:
Reflektimi shënohet në sallën e arsimtarëve
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Strategjitë për të
siguruar informatë
kthyese
përmbyllëse
Nxënësit të cilët
arrijnë
të
kanë
përgjigje, dalin në
tabelë e shkruajnë
emrin përkatësisht
strukturën.

FUSHA KURRIKULARE: SHOQËRIA DHE MJEDISI
Mësimdhënësi:

Lënda: Psikologji

PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare:

Lënda: Psikologji

Shkalla e kurrikulës: V

Klasa:
XI
Tema:Biopsikologjia
Rezultati i të nxënit të lëndës RNL: Njeh bazat biologjike të sjelljes
njerëzore. Përshkruan strukturën dhe funksionimin e neuronit.
Shpjegon organizimin e Sistemi nervor.
Rezultatet e të nxënit për kompetenca: I.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 akademike në arsim e mesëm të
lartë.
I.3 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.
II.1 Prezanton mënyrën e grumbullimit, të zgjedhjes dhe të klasifikimit të informatave për
Psikologjinë apo për një temë të caktuar. Ofron argumente për zhvillimet aktuale lidhur me
temën përkatëse.
Rezultatet e fushës kurrikulare: I.I.I; I.2.1; I.3.2; 1.6.1; 2; 3
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS
Njësia mësimore: Struktura dhe funksionet e Sistemin nervor
Fjalët kyçe: neuron, Sistem nervor, tru
Qëllimi i të nxënit:
Dallon funksionet e nënndarjeve të ndryshme të sistemit nervor.
Identifikon neuronin si baza e komunikimit neural;
Analizon se si informacioni transmetohet dhe integrohet në sistemin nervor.
Rezultati i orës mësimore:
Ndan pjesët e sistemit nervor dhe përshkruan funksionin e tyre
Kriteret e suksesit:
Liston ndarjet dhe nënndarjet e Sistemin nervor duke shkruar në fletore.
Përshkruan funksionin e secilës pjesë të Sistemit nervor duke krahasuar me njëra tjetrën.
Përmend tri nga aparaturat të studimit të trurit duke shpjeguar se për çka përdoren.
Burimet, mjetet e konkretizimit: Teksti mësimor Psikologjia 11, fletore
Lidhja me lëndët tjera apo çështjet ndërkurrikulare: Biologjia, Sociologjia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
EVOKIM
Forma e punës: Individuale
Teknika:
Stuhi mendimesh
Koha 5 min
Organizojmë me klasën stuhi mendimesh duke nxitur të menduarit për termat e mëposhtëm:
Çfarë quajmë sistem nervor? Nga se përbëhet sistemi nervor?
Presim nga nxënësit që të kenë aftësinë ti dallojnë këto dy terma. Kërkojmë që t’i hapin librat
fq. 20. Pastaj prapë vazhdojmë me disa pyetje: A e keni pyetur ndonjëherë veten si funksionon
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truri ynë? Nga na vijnë ngacmimet dhe perceptimet? Si mundemi t’i kuptojmë njerëzit rreth
nesh? Argumentoni mendimin tuaj.
REALIZIMI I KUPTIMIT Metoda e punës: Demostrim, ilustrim
Forma e punës:
Grupore Teknika:Klaster, Ditari dypjesësh Koha:15 min
Më pas i ndajmë nxënësit në dy grupe. I orientojmë nxënësit të marrin informacion rreth
çështjeve të mësimit.
Grupi I: Struktura anatomike e sistemit nervor
Grupi II: Funksionet e sistemit nervor
Nxënësve u lihet kohë në dispozicion për të marrë informacionin e nevojshëm nga teksti
mësimor.
Ata nxiten që gjatë leximit të mendojnë dhe të parashikojnë rreth asaj që po lexojnë. Grupi I
parë e paraqet strukturën e sistemit nervor me tekniken e kllasterit.
Grupi i dytë përshkruan funksionin e sistemit nervor duke cituar pjesët e tij dhe duke komentuar
për këto pjesë.
Pasi nxënësit janë gati, ata i diskutojnë informacionet . Njohuritë e nxënësve pasurohen me
informacione të tjera nga mësimdhënësi, që mban gjallë interesin e nxënësve deri në fund të
temës mësimore.
REFLEKTIM
Forma e punës: Individuale
Teknika:
Shkrim i lirë
Koha 5 min
Duke reflektuar rreth njohurive të përftuara gjatë kësaj ore mësimore, mësimdhënësi u
shpërndanë nxënësve nga një fletë dalëse duke përmbledhur të dhënat e përvetësuara nga
ana e nxënësve gjatë orës mësimore
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësim me shkrim plotësim i Kllasterit te njëri grup dhe Citat koment te
grupi tjetër.
Detyrat dhe puna e pavarur: Rubrika Kontrollë Njohurish dhe Detyrë, f. 18.
Reflektimi për orën mësimore:
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PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi: Gjon Tushaj
Lënda: Histori
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shoqëria
Lënda: HISTORI
Shkalla e kurrikulës: 5 Klasa:
dhe Mjedisi
X
Tema: Qytetërimi ilir
Rezultatet e të nxënit të temës mësimore:
Orët/Njësitë e nevojshme • Krahason veçoritë e kulturës dhe besimit ilir me ato greke,
romake dhe etnive të tjera fqinje.
për realizim:
8 – orë mësimore
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara me përmes
temës):
IV. Kompetenca për jetë, për punë dhe për mjedis (Kontribues produktiv) - IV. 4
VI. Kompetenca qytetare (Qytetar i përgjegjshëm) - VI. 7, 9
Rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës mësimore (të synuara përmes temës):
2. Hulumton objektet/monumentet, dukuritë, proceset historike, shoqërore e mjedisore
si dhe lidhshmërinë dhe ndikimet ndërmjet tyre.
1. Analizon në mënyrë kritike shkaqet dhe pasojat e ngjarjeve, dukurive dhe proceseve të
ndryshme në shoqëri dhe shpreh opinionet personale për ndikimet e tyre në individë, në
sisteme shoqërore dhe në zhvillime globale.
Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore (të synuara përmes temës):
- Krahason veçoritë e kulturës dhe besimit ilir me ato greke, romake dhe etnive tjera fqinje.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Kultura, arti dhe besimi tek ilirët
Fjalët kyçe: art, kulturë, besim, rite etj.
Rezultati/et e të nxënit të pritura Kriteret e suksesit për njësinë mësimore:
nga njësia mësimore:
• Evidenton dy shekujt gjatë të cilëve lulëzoi kultura
•
Përshkruan karakteristikat e ilire.
kulturës ilire.
• Liston së paku dy kulte që ishin të përhapura në Iliri.
• Tregon mënyrën e varrimit tek ilirët. • Përkufizon kuptimin e termit paganizëm.
•
Analizon karakteristikat e
paganizmit tek ilirët.
Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit: Historia 10, Libër Mësuesi për
tekstin shkollor (shtëpia botuese ‘Albas’, 2017), tabela, markeri (shkumësi), laptopi, projektori
etj.
Lidhja me lëndët tjera, çështjet ndërkurrikulare dhe me situata jetësore: TIK, Gjeografi,
Artet, Edukimi për paqe, Globalizmi dhe ndërvarësia etj.
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE
Koha 10 min;
Metoda
e punës
Pyetje diskutimi:
Strategjitë për të siguruar informatë kthyese
Aktiviteti I: Pyetje – përgjigje në përshkruese për nxënësit:
formë frontale.
Derisa nxënësit përgjigjen në secilën nga pyetjet e
Në fillim nx. u parashtroj pyetjet:
parashtruara, pas së cilës përgjigje që ata japin, unë
me qëllim të sqarimeve plotësuese, përmirësimit të
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1. Cilët ishin popujt më të lashtë të
G. Ballkanik ?
2. Kush janë ilirët?
3. Ku shtriheshin fiset ilire?

REALIZIMI I KUPTIMIT
e punës:
Pyetje
diskutimi:
Aktiviteti II: Di/Dua të
di/Mësova.
- Nxënësit
idividualisht
udhëzohen të lexojnë
njësinë mësimore, duke
nënvizuar
pjesët
kryesore të saj. Në
ndërkohë,
derisa
nxënësit lexojnë, unë ua
shpërndajë secilit Listën
për
vetëvlerësim
Di/Dua të di/Mësova (të
përgatitur më parë), ku
ata në fillim shënojnë
emrin dhe mbiemrin e
tyre, klasën, datën dhe
plotësojnë pjesën e parë
të rubrikave të kërkuara.

ndonjë gabimi ose të përmendjes së ndonjërit nga
popujt e ballkanit që ata mund ta kenë harruar apo nuk
iu kujtohet definicioni i plotë se kush janë ilirët, ose
ndonjë pjesë e territorit ku shtriheshin fiset ilire, në
mënyrë verbale (me gojë), e diskutoj me të gjithë
nxënësit e konkretisht u jap informata kthyese
pozitive, duke i vlerësuar dhe lëvduar për njohuritë e
tyre, atyre nxënësve që janë përgjigjur pyetjeve në
mënyrë individuale (përmes kësaj mënyre ata
përmirësojnë gabimet, shtojnë njohuritë dhe ngrisin
performancën e tyre).

Koha 25 min;

Metoda

Mbledhja
e
Strategjitë
për
provave:
vlerësim
dhe
vlerësim
të - Gjatë aktivitetit
të nxënësve, unë
bashkëmoshatarëve:
përmes
- Nxënësit pasi të
bashkëbisedimit
plotësojnë
rubrikën
“Mësova”, disa nga
me ta mbajë
nxënësit në mënyrë
shënime
për
vullnetare e lexojnë
punën e tyre dhe
njëkohësisht
punimin e tyre, ndërsa
pas
leximit
të
duke i orientuar,
versioneve të tyre
këshilluar
dhe
fillojmë diskutimin në
sqaruar
për
formë bashkëbisedimi
ecurinë e punës
për
mangësitë,
së
tyre
në
vërejtjet dhe plotësimet
mënyrë
që
që ata mendojnë se
aktiviteti të jetë
janë të nevojshme,
sa më efektiv.
ndërsa unë në tabelë
shënojë
të
përbashkëtat e të dy
grupeve në formë të
komenteve.
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Strategjitë për
të
siguruar
informatën
kthyese
- Në fund të këtij
aktiviteti,
kërkojë
nga
nxënësit që ta
plotësojnë
pjesën
e
poshtmë
të
Listës
për
vetëvlerësim:
Di, Dua të di,
Mësova, , ku
ata
do
të
vlerësojnë
veten e tyre
për
paranjohuritë
për temën dhe
vlerësojnë
sipas kriterit të
shënuar se sa
kanë arritur të
mësojnë nga
njësia
mësimore.
- Në
këtë
mënyrë siguroj
informata për
ecurinë
dhe
efektivitetin e
orës
mësimore.

PËRFUNDIMI
Koha 10 min;
Metoda e punës:
Strategjitë për të siguruar
Pyetje
përmbyllëse:
Aktiviteti
III
informatë
kthyese
përmbyllëse:
Lexo/Analizo/Komento
Shumë mirë keni planifikuar
Në fazën e tretë,
vetëvlerësimin si teknikë e
nxënësve
do
t’u
VpN-së, por nëse do keni
dhurohet një tekst për të
mundësi gjatë kohës kur i
lexuar dhe analizuar, e
plotësojnë, të ju siguroni
më pas mbi bazën e këtij
informata
kthyese,
teksti do të nxjerrin të
përndryshe
bënë
të
dhëna për ilirët. Më
kontrollohen
edhe
në
poshtë po paraqesim
shtëpi...
tekstin:
Në këtë pjesë të orës
Skymni, gjeograf grek,
mësimore, secilit nxënës i
gjatë
shek.III-II p.e.s.
shpërndajë nga një fletë
theksonte: “Pastaj vjen
dalëse
të
përgatitur
Iliria, një tokë e gjatë me
paraprakisht, ku ata duhet të
shumë popuj brenda.
shënojnë
emrin,
datën,
Popullsia e saj është
lëndën dhe do të shënojnë
shumë e madhe. Nga
mbi shenjën përkatëse duke
këta popuj disa banojnë
iu përgjigjur pyetjes:
Si
në viset e brendshme,
ndiheni rreth mësimit te
duke lëvruar tokën, disa
sotëm?, dhe Pse ?
të tjerë anës detit
Fletët dalëse do t’i kontrollojë
Adriatik. Një palë nga
dhe përmes diskutimit të
këta u binden pushtetit
përbashkët në orën e
të bazilejve, disa të tjerë
ardhshme do t’i komentojmë
u vetësunduan. Thonë
me qëllim të përmirësimit
se këta nderojnë shumë
dhe ngritjes së suksesit të
perëndi, se janë shumë
nxënësve.
të drejtë dhe mikpritës,
se
e
duan
jetën
shoqërore dhe janë të
dhënë pas një jete
shumë të hijshme”.
Teknikat e vlerësimit të nxënësve: Bëhet në bazë të pjesëmarrjes aktive në të gjitha etapat
e mësimit gjatë orës – vlerësim i vazhdueshëm. Vlerësimi i nxënësve do të evidentohet edhe
në ditarin tim personal.
Detyrat dhe puna e pavarur:
• Nxënësit, udhëzohen të shikojnë në internet dokumentarin në gjuhën shqipe Perëndia ilire e
detit, i cili i kushtohet Redonit, hyjnisë ilire të detërave.
• Ky dokumentar është realizuar në emisionin ‘Gjurmë Shqiptare’ dhe gjendet në kanalin
YouTube.
• Nga nxënësit kërkohet që të dhënat t’i përshkruajnë shkurtimisht në fletoret e tyre apo në
programin PoëerPoint, duke i paraqitur në klasë në formën e një projekti.
• Gjithashtu nxënësit për detyrë shtëpie do të shkruajnë në fletore përgjigjet e pyetjeve të
njësisë mësimore, faqe 84.
Reflektim i mësimdhënësit mbi realizimin e orës mësimore: Kjo pjesë plotësohet pas
përfundimit të orës.
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FUSHA KURRIKULARE: ARTET
PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE
Mesimdhenesi: Liridona Veseli
Lënda: Art figurativ
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: ___ARTET___ / Lënda: __Art Figurativ_
Shkalla e kurrikulës: _V_
/ Klasa: _X_
Tema ( nga– plani dymujor):
Gjuha dhe Rezultati i të nxënit të temës( nga plan
komunikimi artistik
Kupton dhe përshkruanë rëndësinë e vijë
Tema: Elementet figurative
figurativ
Dallon dhe përdor lloje të ndryshme të
realizuar punime artistike
Dallon
formën
tridimensionale

dydimensionale

n

Realizon punimi duke përdorur elementi
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës (të synuara):
I.1, II.1, II.8, III.3, IV.3, V.4, VI.7
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara) :
2.1 Përdorin elementet e gjuhës së artit për të komunikuar idetë e veta përmes veprave artistike
ne nivel me te avancuar
2.2 Eksperimentojnë dhe përzgjedhin mundësitë shprehëse të teknikave të ndryshme artistike,
në realizimin e punimeve artistike te nivelit me te avancuar
2.3Komunikojnë me mjetet shprehëse artistike përkatëse (muzikë, dramë, vallëzim dhe arte
vizuale) në mënyrë të
përshtatshme për audienca të ndryshme (kolegë, prindër, fëmijë te
tjerë, publik më i gjerë etj.).
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore : Vija dhe forma
Fjalët kyçe : Vija si tonalitet dhe vëllim, vija si lëvizje, foma dy dhe tredimensionale ne vizatim.
Qëllimi i të nxënit:
Njohjen dhe përzgjedhjen e materialeve, teknikave dhe mjete të ndryshme artistike dhe
përdorimi i tyre në vepra arti.
Rezultati/et e të nxënit për orë mësimore:
Nxënësi/ja
Vezhgon me vetëdije përdorimin e elementit të vijës në vepra të ndryshme të artit nga vende
dhe periudha të ndryshme të historisë së artit.
Reflekton mbi menyrat e ndryshme të përdorimir të elementit të vijës në vepra të ndryshme
të artit.
Përdor në mënyrë shprehëse vijën, duke u mbështetur në vepra të ndryshme të historisë së
artit për të komunikuar ide personale.
Kriteret e suksesit:
Interpreton njohurit per vijën, formen dhe rendesin e tij në artin figurativ
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Puna e nxënësit të tregoj nivel të vecantë të oigjinalitetit.
Të kujdeset për projektin gjatë krijimit, te mos demtohet fleta.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore:
Arti figurati kl.X, ilustrime të veprave të artit që ilustrojnë përdorimin e vijës dhe formës, mjete
pune si: letër laps
Lidhja me lëndet tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situata jetësore:
Gjuha dhe komunikimi, shoqeria dhe mjedisi, artet muzika, matematika.
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
Hapi i parë: Mësimdhënësi nxit nxënësit që të mendojnë për temen në fjalë:
Cfarë ju bie ndërmend kur dëgjon fjalen vijë dhe formë?
Hapi i dytë: Me anë të ilustrinmeve mësimdhënësi mund të paraqet disa shembuj, diskutohet
rreth tyre.

Nxënësit analizojnë figurat e paraqitura. Komentojne për veprat e paraqitura. Nxënësit lihen të
lirë që ti japin formë punimit të tij por mund të orientohen se si të kombinojnë teknika të
ndryshme te artit.
Hapi i tretë: Përcillet vazhdimisht puna e nxënësve të bëjnë vet-vlerësim dhe nëse nuk ështe
përfunduar puna atëherë ajo mund të vazhdohet në shtëpi deri në përfundimin e saj. Orën e
ardhshme nxënësi komenton për punimin e përfunduar duke iu referuar teknikës se dhënë për
vet-vlerësimin dhe në klasë do të bëhet vlerësim i ndërsjellë në orën vijuese.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
- Ky vlerësim do të fokusohet në diskutimet që ata/ato bëjnë duke lidhur njohuritë e tyre
me temën e re.
- Në analizen vleresuese qe nxenesit i bejne punes se tyre dhe te shokeve/shoqeve.
- Në mënyrën e realizimit të detyrës.

99

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Eksperimenton me mundësitë e shumta shprehëse të vijës dhe formës duke përdorur materiale
sipas dëshires.
Reflektimi për rrjedhën e orës mësimore

Planifikim i orës mësimore
Mësimdhënësi: Magbule Xhemaili
Rezultatet e
fushës

Rezultatet
lëndës

Rezultati/et
nxënit

Lënda: Art pamor

Nxënësit dijnë rreth periudhave më të rëndësishme nëpër të cilat ka kaluar
njerëzimi, nga pikëpamja historike. Nëpërmjet imazheve ata njihen me
periudhat e artit dhe veçoritë e tyre. Kuptojnë rëndësinë e artit në zhvillimin
e shoqërisë dhe si njerëzit u morën me art në periudha të ndryshme.
Rezultatet e fushës kurrikulare që synohen të arrihen përmes temës:
RNF:1.(1.1.&1.2); RNF:2(2.1. & 2.2. & 2.3.); RNF:3 (3.2.& 3.4); RNF: 4.
(4.1.& 4.2 & 4.3 & 4.4.)
e Nxënësi/ja:
• Diskuton drejtimin që mori arti në periudhën e Rilindjes
• Njihet me faktin se si artistët kthyen kokën nga arti i hershem
ndërsa zhvillonin stilet e reja.
• Nxjerr në pah veçoritë e artit të Rilindjes.
• Shpjegon impaktin e Rilindjes në zhvillimin e artit.
• Analizon faktin se si perspektiva lineare dhe ajrore u përdorën
për të krijuar thellësinë dhe hapësirën.
• Identifikon idetë e Rilindjes dhe influencën e tyre në art dhe
artistët.

e

të Qëllimi/et e të nxënit

Kriteret e suksesit

Keqkuptimet që nxënësit mund te kanë gjate punës drejt synimit te rezultateve të të nxënit për
njësinë mësimore
Të dallojë veprat artistike se cilit artist sakt i përkasin.
Keqkuptimet nga interneti i pikturave origjinale ndaj atyre falso.
Strategjitë për të ndarë ose Kriteret e suksesit te bashkë-ndërtuara me nxënësit
Tregojmë per karakteristikat te piktures se Rilindjes se larte ne Itali, ndikimi i religjionit.

Strategjitë në klasë për të nxjerrë prova
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Mbledhja
e provave
Fillimi
i
mësimit
Stuhi
medimes
h

Mbledhja e provave
Mesi i mësimit
Nxënësit
analizonjn informacionin e marrë nga Stuhi
mendimesh dhe se bashku e analizojmë pjesën e mësimin
për Rilindjes se larte ne Itali dhe gjithashtu me ane te
projektorit prezantojmë dhe diskutojmë per pikturat.

Mbledhja e provave
Fundi i mësimit
Diskutimi
i
përbashkët
me
nxënës .
Duke
dhene
informata
kthyese
gjithmon
nga
mesuesja .

Mona Lisakryevepra e
artit
botëror.

Çështjet kryesore të diskutimit që unë do të bëj gjatë mësimit
Pyetje Diskutimi
Fillimi i Mësimit
-Në cilën periudhë u
zhvilluan
Rilindja
e
hershme?
-Cili qe zbulim i madh
dhe kush e bëri?

Pyetje Diskutimi
Mesi i mësimit
-Në sa periudha u zhvillua Rilindja?
-A u reflektua kjo periudhë në artet e tjera
si letërsi, muzike etj?
-Dini ndonjë përfaqësues?
Në nga tiparet më dalluese të Rilindjes
së Lartë ishte begatia e talentit të
artistëve.
A dini mjaftueshëm për Rilindjen ne Itali?
Ditari Dy pjesësh:
Vitet 1495-1527 të njohura si Rilindja e
lartë
mjeshtrit,
si
Leonardo,
Mikelanxhelo dhe Rafael krijuan
kryeveprat e tyre të pavdekshme

Pyetje Diskutimi
Fundi i mësimit
Çfarë
kuptuat
ne
mësimin e sotëm?
Çfarë dini për Rilindjes
se larte ne Itali?

Strategjitë për të siguruar informatë kthyese përshkruese për nxënësit
Çfarë dini për: Leonardo, Mikelanxhelo dhe Rafael dhe kryeveprat e tyre të pavdekshme.
Strategjitë në klasë për vetëvlerësimin dhe vlerësim te bashkëmoshatarëve
Vetëvlerësimi dhe Vetëvlerësimi dhe
vlerësimi
i vlerësimi
i
bashkëmoshatarëve bashkëmoshatarëv
e
Fillim te mësimit
Mesi i mësimit

Vetëvlerësimi dhe vlerësimi i bashkëmoshatarëve
Fund të mësimit
Mësuesja me nje model flete dalese e strukturuar
ndryshe permes pyetjeve nxite reflktimin e
nxeneseve mbi veten .

Informata kthyese
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•Çfarë di për:
Leonardo,
Mikelanxhelo
dhe Rafael dhe
kryeveprat e
tyre të
pavdekshme?

• Pse e
mësova ku
dua të arrij?
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• Kur e
mësova
per
Rilindjen e
larte ne
Itali?

• Si arrita
këtu , a
eshte e
qarte e
gjitha per
mua ?

FUSHA KURRIKULARE: JETA DHE PUNA
PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi: Vlora Demaj Gashi
Lënda: TIK
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Klasa: XI
Fusha / Lënda kurrikulare: Jeta dhe Shkalla e kurrikulës: 5
Puna- TIK
Tema: Shfrytezimi i aplikacionit-Baza e Rezultatet e të nxënit të temës mësimore: Meson
te dhenave
per sortimin e te dhenave dhe filtrimin e tyre sipas
kritereve te caktuara
Orët/Njësitë e nevojshme për
realizim: 2
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës:
I.Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit - Komunikues efektiv
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.
III Kompetenca e të nxënit - Nxënës i suksesshëm
4. Bën përpunimin e informacioneve për një temë të caktuar në mënyrë të pavarur dhe efektive,
rezultatet e punës i prezanton me shkrim ose me gojë para të tjerëve duke dhënë shpjegime
për mënyrën e zgjedhjes dhe të shfrytëzimit të burimeve të informative.
V Kompetenca personale - Individ i shëndoshë
1.Demonstron vetëbesim dhe shkathtësi personale e ndërpersonale në jetën e përditshme,
duke dalluar me kohë aspektet pozitive për veten dhe duke ndërmarrë veprime konkrete për
arritjen e rezultateve të synuara personale
6.Bën zgjedhje dhe merr vendime të duhura lidhur me shëndetin, dietat dhe ushtrimet në jetën
e përditshme, apo në situata të paraqitura në formë të detyrave dhe aktiviteteve mësimore, kur
duhet të veprojë në mënyrë të pavarur për jetësimin në praktikë të këtyre aspekte
Rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës mësimore: Menaxhon veten dhe ndihmon
të tjerët në situata të jashtëzakonshme, demonstron njohuri dhe shkathtësi për përdorim dhe
reagim të drejtë me mjete adekuate.
Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore:
Demonstron perdorimin e opsionit Sort & Filter duke i paraqitur te dy opsionet
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Sortimi dhe Filtrimi
Fjalët kyçe: Sortim, Filtrim, Rrites, Zvogelues…
Rezultati/et e të nxënit të pritura nga
njësia mësimore:
• Meson llojet e sortimit
• Përcakto procesin e Filtrimit
• Analizo Sortimin rrites dhe zvogelues.

Kriteret e suksesit për njësinë mësimore:
• Identifikoni llojin e Sortimit te perdorur
• Perdorni Sortimin
• Praktiko Sortimin rrites dhe procesin e Filtrimit.
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Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit: Interneti, Libri TIK, Kompjuteri,
Projektori, Tabela
Lidhja me lëndët tjera: Gjuhë Angleze, Praktike profesionale,
Çështjet ndërkurrikulare / situata jetësore: Arsimi për zhvillim, Zhvillimi personal dhe aftësit
për jetë.
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE: 10 min
Pyetje diskutimi:
•Parashikimi i njohurive me terma
paraprake përmes Pyetje dhe Pergjigje
ku i pyes nxenesit rreth perdorimit te
Sortimit dhe Filtrimit me ç’rast hapet
diskutimi per rolin e tyre ne radhitjen
dhe filtrimin e te dhenave te cilin
paraprakisht e kane mesuar dhe ne MS
Excel te cilat i paraqes ne tabelë.
REALIZIMI I KUPTIMIT: 20 min
Pyetje
diskutimi:
Permes
projektorit
prezantoj
ndertimin e nje
tabele
mbushjen me
te dhena dhe
praktikoj duke
e shpjeguar se
si
behet
Sortimi
dhe
Filtrimi I te
dhenave .
Pastaj
I
organizoj
nxenesit
ne
dyshe dhe iu
caktoi detyrat
qe duhet ti
realizojne
gjate
ores
mesimore :
Te
lexohet
njesia
mesimore

Metoda e punës
Strategjitë për të siguruar informatë kthyese
përshkruese për nxënësit
Nxenesve u jepen sugjerime qe te ndertojne forcene
tyre dhe te siguroin nje informacion specifik per
permbushjen e qellimeve te tyre.
Per kete qellim perdoren pyetjet e meposhtme:
Çka kuptojme me Sortimin ?
Cilet jane llojet e Sortimit?
Çka perfshin Filtrimi ? etj. Ne baze te ketyre pyetjeve
nxenesit bazohen ne njohurite qe kane si pika te forta
per marrjen e hapave te ardhshem.
Metoda e punës

Strategjitë
për Mbledhja e provave:
vlerësim
dhe
vlerësim
të
bashkëmoshatarëve
• Analizimi i detyrës së
nxënësit
• Pyetje strategjike pse
dhe si?
• 3-2-1
• Vetëvlerësim dhe
reflektim
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Strategjitë
për
të
siguruar
informatën
kthyese
• Dy komente
dhe
nje
sugjerim
Nxënësit
japin reagime
specifike dhe
përshkruese
(jo
vlerësuese)
për
një
detyrë.
Reagimi
lidhet
drejtpërdrejt
me
kriteret
për detyrën
dhe tregon
një ose dy
gjëra
"komente" që
nxënësi
ka
bërë
mirë

-Te
krijohet
tabela Klienti
ne
pamjen
Dizajn
-Te mbushet
me te dhena
per se paku 10
kliente dhe
-Te aplikohet
procesi
I
sortimit ( rrites
dhe
ai
zvogelues ) si
dhe
-Te filtrohen te
dhenat duke I
perzgjedhur
keshtu
2
qytete
te
deshiruar dhe
te
shfaqen
vetem klientet
qe vijne nga
ato qytete , ne
menyre qe te
keni me te
qarte procesin
e filtrimit se te
dhenave.

(përmbushur)
dhe
një
“sugjerim”
për nxënësin
(nuk
është
përmbushur
ende) për të
punuar.

PËRFUNDIMI: 10 min

Metoda e punës

Pyetje përmbyllëse:
Strategjitë për të siguruar informatë kthyese
A kishit veshtiresi gjate perdorimit te përmbyllëse
Sortimit( rrites dhe zvogelues ) dhe 3-2-1
Permes saj nxenesve u kërkohet t'u përgjigjen tre
perdorimit te Filtrimit ?
-Demonstroni ne dyshe permes deklaratave të veçanta:
projektorit procesin e Sortimit dhe 3 gjëra me te rendesishme te mesimit
Filtrimit se te dhenave dhe lehtesimin 2 pjeset qe te pelqyen me se shumti
qe ofrojne keto dy procese ne radhitjen 1 gjë që dëshironi të pyesni
apo perzgjedhjene te dhenave.
Teknikat e vlerësimit të nxënësve: Lista e Kontrollit, vetëvlerësimi, vlerësimi i ndërsjellt,
vlerësimi i grupit.
Detyrat dhe puna e pavarur: Te krjijohen tabela Librat me tri fusha ID e llojit Autonumber,
Titulli e llojit Text, Autori e llojit Text si dhe Çmimi e llojit Currency . Pas dizajnimit te mbushen
me te dhena minimum 10 rreshta dhe te aplikohet Sortimi rrites si dhe Filtrimi.
Reflektim i mësimdhënësit mbi realizimin e orës mësimore: Ora ka rrjedhur shume mire
eshte arritur te permbushen gjitha kriteret e percaktuara . Ka pasur nje bashkpunim te
kenqashem mes nxenesve ne arritjen e qellimeve te percaktuara.
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PLANIFIKIM I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi: Vjollca Sylaj
Lënda: TIK
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha
Lënda: TIK
Shkalla e kurrikulës: V
Klasa: XI
kurrikulare: Jeta
dhe puna
36
Tema
: Rezultatet e të nxënit të temës mësimore:
Shfrytëzimi
i Ndërton një bazë të thjeshtë.
aplikacionit – Baza Planifikon një bazë të dhënash duke filluar edhe ndërtimin e saj.
e të dhënave
Demonstron ndërtimin e një tabele dhe përdor tipet e ndryshme të të
Orët/Njësitë
e dhënave në tabelë.
nevojshme
për Demonstron përdorimin e opsionit Sort dhe Filter duke i paraqitur të dy
37
realizim
: opsionet
Relacionet në mes Demonstron krijimin e lidhjeve në mes të tabelave të ndryshme.
të tabelave në
bazën e të dhënave
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 38 (të synuara me përmes temës):
I. 1, I. 8, I. 9; III. 6, 9; IV. 6; VI.9
Rezultatet e të nxënit për RM të fushës 39 (të synuara përmes temës):
RNF:4. Përdorimi i TIK-ut për të avancuar nxënien dhe cilësinë e jetës së përditshme.
4.1. Analizon disa nga përparësitë e përdorimit të TIK-ut për projekte dhe punë hulumtuese.
4.2. Demonstron shkathtësi në përdorimin e aplikacioneve dhe ueb shërbimeve.
RNF:8. Komunikimi për jetë dhe punë.
8.1. Përdor multimedia për të marrë informacione për implementimin e detyrave dhe projekteve
të ndryshme.
Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore 40 (të synuara përmes temës):
Ndërton një bazë të thjeshtë.
Planifikon një bazë të dhënash duke filluar edhe ndërtimin e saj.
Demonstron ndërtimin e një tabele dhe përdor tipet e ndryshme të të dhënave në tabelë.
Demonstron përdorimin e opsionit Sort dhe Filter duke i paraqitur të dy opsionet
Demonstron krijimin e lidhjeve në mes të tabelave të ndryshme

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Relacionet në bazën e të dhënave
Fjalët kyçe: Relacion (relationship), relacioni një me një, një më shumë dhe shumë me shumë

36 Tema nxjerret nga plani i përgjithshëm vjetor/dymujor/javor
37 Tema mund të realizohet përmes një apo më shumë orëve/njësive mësimore
38 Nga RM të shkallës kurrikulare nga KB, këtu përzgjedhen ato të cilat synohen përmes kësaj teme
39 Nga RM të fushës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato cilat synohen përmes kësaj teme40 Nga RM
të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
40 Nga RM të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
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Rezultati/et e të nxënit të Kriteret e suksesit për njësinë mësimore:
pritura nga njësia mësimore:
Tregon rolin e lidhjeve në mes të tabelave të një databaze
Përshkruan krijimin e lidhjeve Demonstron si bëhet krijimi i lidhjeve në mes të tabelave të
në mes të tabelave
databazës
Demonstron krijimin e lidhjeve
në mes të tabelave
Dallon lidhjet në mes të
tabelave
Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit:
Tutoriale të ndryshme në internet, libri: Teknologji e Informinit dhe Komunikimit kl. 11,
projektori, kompjuteri, tabela
Lidhja me lëndët tjera, çështjet ndërkurrikulare dhe me situata jetësore:
Gjuhët dhe komunikimi, Art, Matematika
Zhvillimi personal dhe shkathtësitë për jetë, Arsimimi TIK dhe mësimi elektronik, Përgaditja për
jetë dhe punë.
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE
Koha 8 minuta;
Metoda
e punës
Pyetje diskutimi:
Strategjitë për të siguruar informatë kthyese
A keni njohuri çka janë databazat përshkruese për nxënësit
relacionale?
Nx. njohuritë e tyre në lidhje me relacionet (lidhjet) në
Si dallohen databazat relacionale nga mes të tabelave, i paraqesin të listura në fletët e
tyre si dhe i lexojnë para klasës duke i plotësuar me
ato të rrafshta apo Flat databazat?
Çka mendoni si vendosen relacionet në njëri tjetrin. Të gjitha idetë e tyre mbesin deri në fund
të orës në mënyrë që t’i shohin ata idetë e tyre pasi
mes të tabelave në Access?
është spjeguar njësia mësimore.

REALIZIMI I KUPTIMIT
Metoda e punës
Pyetje
Strategjitë
për
diskutimi: vlerësim
dhe
vlerësim
të
Pasi keni bashkëmoshatarëv
e
përcjellur
mënyrën e
vendosjes - Gjatë leksionit nga
mësimdhënësi,
së
përcjellin
relacionev nxënësit
e në mes veprimet e tij dhe
kanë mundësi të
të
inkuadrimit
me
tabelave,
a
keni pyetje rreth njësisë
diçka për mësimore.Në bazë

Koha 20 minuta;
Mbledhja e provave:

Strategjitë
për
të
Mbledhja e provave behet pas dhenjes se siguruar
pergjigjeve te nxenesve ne pyetjen e informatën
diskutimit per kete pjese te ores mesimore. kthyese
Nxënësve
iu kerkohet
te
japin
përgjigjet e
tyre
në
lidhje
me
pyetjen për
diskutim për
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të pyetur të pergjigjeve të
ose për të dhëna nga ana e nx.
secili nx. e vlerëson
shtuar?
veten
dhe
bashkëmoshatarët e
vet.

PËRFUNDIMI
e punës
Pyetje përmbyllëse:
Cila mendoni së është rëndësia
e vendosjes së relacioneve në
mes të tabelave të databazave?
Çka do të jetë sfidë gjatë
vendosjes së relacioneve në
mes të tabelave.

këtë pjesë
të
orës
mësimore si
dhe te japin
pergjigjet ne
pyetjet
e
parashtruar
a
gjate
spjegimit te
njesise
mesimore

Koha 7 minuta;
Strategjitë për
përmbyllëse

të

siguruar

Metoda
informatë

kthyese

Marrja e përgjigjeve nga ana e nx.
Në fund të orës, nxënësve u ipet një skedë dalëse për
vetëvlerësim në lidhje me njohuritë e fituara gjatë kësaj
njësie mësimore
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Teknikat e vlerësimit të nxënësve:
Teknika e listimit
Skeda dalëse për vetëvlerësim – Teknika e rubrikës
Vlerësimi i detyrave (punes ne kompjuter)
Kontributi dhe aktiviteti individual dhe në grupe
Detyrat dhe puna e pavarur
Ju ipet nxënësve detyrë shtëpie t’i krijojnë relacionet në mes tabelave të databazës së krijuar
paraprakisht
Reflektim i mësimdhënësit mbi realizimin e orës mësimore:
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FUSHA KURRIKULARE: JETA DHE PUNA
PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi/ja:Lindita Fazliu
Rezultatet e fushës
Rezultatet e lëndës

Rezultati/et e të nxënit

Lënda: Ekonomi

Punë dhe edukim në ndërmarrësi
Analizon ndikimin e faktorëve të prodhimit në ndërmarje.
Qëllimi/et e të nxënit

Përshkruan katër faktorët e Te Vlerësojne faktorët e
prodhimit të ndërmarrjes në prodhimin në procesin e
procesin e prodhimit.
prodhimit.
Te Arsyetojne përfshirjen e
faktorëve të prodhimit në
një ndërmarrje.

Kriteret e suksesit
Kategorizon faktorët e prodhimit
duke ilustruar me nga nje shembull
për të katër faktorët e prodhimit.
Shembujt e ilustruar i krahason me
nxënësin e bankës.

Keqkuptimet që nxënësit mund te kanë gjate punës drejt synimit te rezultateve
tëtënxënitpër njësinë mësimore
Përfshirja e faktorëve të prodhimit në procesin e prodhimit në ndërmarrje.
Strategjitë për të ndarë ose Kriteret e suksesit te bashkë-ndërtuara me nxënësit
Sqarime shtesë për kategorizimin e faktorëve të prodhimit
Inkuadrim në krahasimin e shembujve me të tjerët.

Strategjitë në klasë për të nxjerrë prova
Mbledhja
e Mbledhja e provave
Mbledhja e provave
provave
Mesi i mësimit
Fundi i mësimit
Fillimi i mësimit
Diskutim
Punë me shkrim
Pasi realizuam sqarimin e
Kllaster
termave të mësipërme,
nxënësve u shtrohet për
diskutim pyetja
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Çështjet kryesore të diskutimit që unë do të bëj gjatë mësimit
Pyetje Diskutimi
Fillimi i Mësimit
Pasi bëjmë këtë
paraqitje, nxitim
nxënësit
të
tentojnë të kenë
një perceptim të
tyre mbi këto
terma

Pyetje Diskutimi
Mesi i mësimit
A mund të përdorim një prej
burimeve prodhuese në
vlerë të madhe?
Nga çfarë do të ndikohej
niveli i përzgjedhur?

Pyetje Diskutimi
Fundi i mësimit
Për minutat në vazhdim, nxënësve u
jepet një ushtrim, si vijon: Burimet e
mëposhtme shkruajini në kolonën e
duhur në tabelën ë mëposhtme,
duke mbajtur parasysh kategorinë së
cilës i përkasin.
Drurët e pyllit, sharra që pret dru,
puna e sharrëtarëve, energjia
diellore,
puna e sipërmarrësit të biznesit të
prerjes dhe përpunimit të drurit,
makinat
që transportojnë drutë, puna e
shoferëve që transportojnë dru,
kompjuteri,toka,pyjet, lumenjte,etj
shtohet fotoja.

Strategjitë për të siguruar informatë kthyese përshkruese për nxënësit
Dialog-komunikim i dyanshem;
Komunikim me gojë
Sqarim plotesues
Strategjitë në klasë për vetëvlerësimin dhe vlerësim te bashkëmoshatarëve
Vetëvlerësimi dhe
vlerësimi
i
bashkëmoshatarëv
e
Fillim te mësimit
Informate kthyese;
Diskutim ne grup

Vetëvlerësimidhe
vlerësimi
i
bashkëmoshatarëve
Mesi i mësimit
A
mora
informacion
mjaftueshem?
Cfare mund te mesoj
akoma?
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Vetëvlerësimi dhe
bashkëmoshatarëve
Fund të mësimit

vlerësimi

Tabela e rubrikës për plotësim

i

PLANIFIKIM I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi/ja: Pajtim Rashiti
Lënda: TIK
ASPEKTE TË PËRGJITHSHME TË PLANIFIKIMIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Jeta dhe Puna

Lënda: TIK

Shkalla e kurrikulës: VI

Klasa 12

Rezultatet e të nxënit të temes:
1. Demostron hyrjen ne boot permes komandave.
Tema:
Sistemet operative

2. Gjithashtu rregullon sistemin e brendshem per instalim te
Sistemit Operativ. Pastaj kontrollon per gabimet gjate
parapergatitjes per instalim.
3. Formaton memorjen e caktuar dhe fillon instalimin e
Sistemit Operativ.

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës kurrikulare (të synuara):
I. 1, 3, 8, 9; II. 1, 4; III. 1, 6, 9 VI. 9
Rezultatet e fushës së kurrikulës (të synuara): 1.5, 1.6, 2.1, 4.1, 6.1, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIFIKIMIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Instalimi i sitemeve operative
Fjalët kyçe: Formatimi, instalimi, boot, cd, usb, Ëindoës, Sistemi Operativ.
Qëllimet e të nxënit të lëndës/orës: Rëndësia e formatimit dhe instalimi te Sistemit Operativ.
Rezultatet e të nxënit të lëndës/orës:
1. Ilustron rëndësinë e Sistemit Operativ dhe formatimin
2. Dallon llojet e ndryshme të Sistemeve Operative dhe format e formatimit
Kriteret e suksesit:
Nxënësi/sja:
- Përshkruan rëndësinë e Sismtemeve Operative;
- Rendit 3 lloje të ndryshme të Sistemeve Operative;
- Merr shembuj praktik të sistemeve operative dhe se paku 3 menyra te formatimit.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore:
Kompjuteri, Projektori, Libri elektronik, Video nga YouTube, CD, USB, Kahoot.
Korelacioni me fushat kurrikulare dhe çështjet ndërkurrikulare:
MATEMATIKA: Variablat apo ndryshoret, Algoritmet(ciklet), llogaritjet matematikore.
GJUHË SHQIPE DHE ANGLEZE: Shkathtësi gjuhësore dhe të komunikimit.
ÇËSHTJET NDËRKURRIKULARE: Aftesim per te qene ndermarres dhe shfrytezim te
teknologjise, Edukimi për media, Arsimi për zhvillim të qëndrueshëm lidhur me logjiken
matematikore në funksionimin e Sistemeve Operative.
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PËRSHKRIMI I METODOLOGISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse:
Evokim: (Stuhi mendimesh), (Diskutim)
(koha: 5min )
Mësimdhënësi përmes kompjuterit me projektor prezanton njësinë mësimore me kriteret e
suksesit para nxënësve dhe i bënë disa pyetje për diskutim.
1. Ҫ`ka janë Sismtemet Opeative dhe si funksionojnë ato?
2. Përse e aplikojmë formatimin e një pajisje kompjuterike dhe cilat janë dallimet në mes
Sistemeve Operative?
Nxënësit fillimisht njoftohen në lidhje me atë që kan me mësu gjatë orës, dhe pastaj japin idetë
dhe mendimet e tyre lidhur me pyetjet e parashtruara duke u bazuar në njohuritë paraprake
dhe mësimdhënësi i shënon idetë e tyre në sllajd, me qëllim që ato ti krahasojë pastaj me
njohuritë e fituara gjatë orës mësimore.
Pjesa kryesore:
Mësimdhënësi përmes PoëerPoint-it apo edhe permes nje Video tutorialit fillon shpjegimin e
njësisë mësimore, ku i jep karakteristikat kryesore se çka janë Sismtemet Operative, si
funskionojne ato, si e aplikojmë formatimin, mënyrat e formatimit dhe instalimi i Sistemit
Operativ. (koha: 10 min)
Pas pjesës së shpjegimit mësimdhënësi ju jep udhëzime nxënësve se si të fillojnë ta praktikojnë
një shembull në praktikë në kompjuterët e tyre përmes Boot dhe parapergatitjen per formatim
dhe instalim te Sistemit Operativ.
Gjatë kësaj kohe mësimdhënësi e paraqet shembullin në projektor përmes të cilit jep udhëzime
se si të parapergatitet sistemi ne Boot, si te behet formatimi dheinstalimi i Sistemit Operativ,
pastaj asiston tek nxënësit që kanë nevojë dhe në ketë mënyrë sigurohet që të gjithë nxënësit
ta kuptojnë se si realizohet praktikisht pergatitja e sistemit, formatimi dhe instalimi i Sistemit
Operativ. (koha: 15 min)
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Pjesa përfundimtare dhe vlerësimi i të nxënit
(koha: 10
min)
Pas përfundimit të shembullit mësimdhënësi i udhëzon nxënësit që te kyçen ne nje kuiz online
te organizuar dhe te ju përgjigjen disa pyetjeve në lidhje me njohurit që i kanë fituar gjatë orës
mësimore.
Pyetesori përmban 5 pyetje të cilat nxënësit do ti lexojnë përmes Projektorit dhe përgjigjëjet do
ti regjistroj platforma online e pergatitur nga mesimdhenesi përmes pergjigjeve te cilat ata do
te i shtypin në telefonat e tyre dhe sistemi do ti ruaj ato ne arkiv për ti transferuar pastaj në
tabelën e vlerësimit të vazhdueshëm si aktivitet gjatë orës mësimore. https://kahoot.com/
Pyetësor
Ju lutem përgjigjuni në pyetjet në vazhdim në lidhje me njohurit që i keni fituar gjatë orës
mësimore.
Përgjigjet le të jenë në ketë format: Aspak 1 2 3 4 Shumë
Faleminderit.
Pyetja 1: Sa e vlerësoni të rëndësishëm funksionimin e nje Sistemi Operativ?
a. 1
b.
2
c.
3
d.
4
Pyetja 2: A kishin dallim Sistemet Operative?
a. 1
b.
2
c.
3
d.
4
Pyetja 3: Sa menyra perdoreshin per te formatuar nje pajisje kompjuterike?
a. 1
b.
2
c.
3
d.
4
Pyetja 4: A ishte e vështire te formatoni dhe instaloni nje Sistem Operativ?
a. 1
b.
2
c.
3
d.
4
Pyetja 5: Sa të kënaqur ndiheni pas realizimit të formatimit dhe instalimit te Sistemit Operativ?
a. 1
b.
2
c.
3
d.
4

115

FUSHA KURRIKULARE: SHËNDETI DHE MIRËQENIA
PLANI I ORËS MËSIMORE
Mesimdhenesi: Naif Jahaj

Lënda: Edukatë fizike, sportet dhe shëndeti

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIFIKIMIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Edukatë fizike,sportet dhe shendeti
Lënda: Edukatë fizike,sportet
dhe shendeti
Shkalla e kurrikulës: V / Klasa:X-1,2,3,4,5,6,7,8
Koncepti bazë i fushës:: Shëndeti fizik, Mirëqenja e plotë fizike, mendore, emocionale dhe
sociale.
Tema : Aftësitë lëvizore spotive:Basketboll Njësia mësimore: avansimi i elemeneteve teknike
te Basketbollit 2
Kontributi në rezultatet e kompetencave kryesore për shkallën: I-2.3/II-2/III -2/ IV. 9/V-1, 2,3,
5,6,8,9/VI. 9.1.2.6
Kontributi në rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 5: 1. Merr pjesë në baza ditore,
sipas zgjedhjes, në aktivitete energjetike, duke e përfshirë edhe sportin dhe mëson për
mundësitë në dispozicionnë vend dhe më gjerë.2. Shfaq qëndrim pozitiv për ndikimin e
aktiviteteve fizike dhe sportive në zhvillimine sjelljeve tolerante ndërpersonale dhe kultivimine
shprehive për ruajtjen e shëndetitdhe përparimin e mirëqenies.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIFIKIMIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe:Basketbollit ,topi,pasimi,pranimi,goditja,bashkepunimi,pozita ,trupi ,qendrimet,etj.
Qellimi: nxenesit te arrijn ti aplikojne elemenet te knike ne situate te ndryshme te lojes ne
taktika te thhjeshta.
Rezultatet e të nxënit: Demonstron teknikën e pasimeve dhe pranimeve në vend dhe lëvizje.
Demonstron dhe aplikon teknikën e udhëheqjes së topit në situata të ndryshme të lojës Kriteret
e suksesit:1. 1. Kupton elmentin teknik dhe e emerton,demonstron elemntet gjatë orës së paku
5 here,në distance te percaktuar,në hapësir të kufizua,aplikon qëndrim të drejtë të pozitës së
trupit .
Mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore : Konat ,tereni sportiv, ilustrimet e librit,topi
,bashkelojtari,slajdi,basketbolli etj.
Përdorimi i TIK: Interneti (d.sh),orijentim ne internet . Të mësuarit e rregullave të lojës së
basketbollit.
1 .Çështjet e ndërlidhura: Zhvillimi personal dhe shkathësitë për jetë, arsimimi për paqe dhe
tolerancë, arsimimi për zhvillimi të qëndrueshëm, përgaditja për jetë dhe për punë,vetëdijesimi
për karier.
2. Fushat kurrikulare: Gjuhe dhe kumunikim, matematika dhe shkencat natyrore, artet
PËRSHKRIMI METODOLOGJISË DHE RRJEDHËS SË PLANIFIKUAR TË ORËS
MËSIMORE
Pjesa hyrëse: njohja e nxënsëve me njësin mësimore përmes metodës verbale stuhi
medimesh,1-3 min.-nxemja-përgaditja e nxënsëve për nagarkesa,ushtrime formimi 5
min.Diagnostifikimi I njohurive lëvizore basketbollistike 7 -10 min.
Pjesa kryesore(55 min.):përseritja e elementeve kryesore të basketbollit në forme qarkore si
:pranimi dhe pasimi i topit në forma të ndryshme me dhe pa përplasje,driblimi, fintat pa
kundershtar ,dyhapëshi,dhe gjuajtja ne shport(kosh) .
Pjesa përfundimtare : (10min).loje e lirë dhe vlersim i ele. teknike permes rubrikes dhe
skedes dalese
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Emri: ___________________________________
Klasa: ____________________________________

Jo mirë mirë

Shumë
mirë

Lënda(Njësia): ________________
Data:___________
Tregoni se sa e kuptuat mësimin e sotëm dhe cekni nëpër pikat e dhëna?
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FUSHA KURRIKULARE: SHËNDETI DHE MIRËQENIA
PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE
Mësimdhënësi/ja: Naim Qenaj
ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha
Lënda:
Edukate Shkalla e kurrikulës: 6
Klasa: 12
kurrikulare: fizike, sportet dhe
Edukate
shendeti
fizike,
sportet dhe
shendeti
Tema 41 : Rezultatet e të nxënit të temës mësimore:
Sportet
1. Dallon startin e ulet nga starti i larte.
individuuale
2. Lexon pa gabime.
(Atletika).
3. Analizon menyren e ekzekutimit te startit te ulet.
Orët/Njësitë
e
nevojshme
për
realizim 42:
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 43 (të synuara me përmes temës):
I.
Kokunikues efektiv; 3
II.
Mendimtar kreativ: 2
III.
Nxenes i suksesshem:3
Rezultatet e të nxënit për kompetencat e fushës mësimore 44 (të synuara përmes temës):
Demonstrimi i teknikes se startit te ulet.
1. Analizon tekniken e startit te ulet.
2. Perdor startin e ulet nga pozita ulur duke u ndgritur etj.
Rezultatet e të nxënit për lëndën mësimore 45 (të synuara përmes temës):
Lexon dhe kupton elementet per ekzekutrim e startit te ulet.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Njësia mësimore: Atletike-Starti i ulet
Fjalët kyçe: , ekuilibri, vrapi, ulja,ngritja, kthesa etj.
Rezultati/et e të nxënit të pritura Kriteret e suksesit për njësinë mësimore:
nga njësia mësimore:
- Shpjegon tekniken e startit te ulet.
- Analizon
se
si
te
- Demonstron se si mirret pozicioni dhe menyra e
pozicionohet per start
nisjes.
- Pyesin rreth temes se
- Shpjegon marrjen e pozicionit
ose gabimet,
ores mesimore
qendrimi i ulet etj.
Burimet, materialet mësimore, dhe mjetet e konkretizimit:
Libri i punes, tabela, llaptopi etj
Lidhja me lëndët tjera, çështjet ndërkurrikulare dhe me situata jetësore:
41 Tema nxjerret nga plani i përgjithshëm vjetor/dymujor/javor
42 Tema mund të realizohet përmes një apo më shumë orëve/njësive mësimore
43 Nga RM të shkallës kurrikulare nga KB, këtu përzgjedhen ato të cilat synohen përmes kësaj teme
44 Nga RM të fushës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato cilat synohen përmes kësaj teme
45 Nga RM të lëndës mësimore të përcaktuara me KB, përzgjedhen ato të cilat synohen përmes lëndës
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Mjekesi sportive, Tik, Matematike, Fizike etj.
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË
ORËS MËSIMORE
PJESA HYRËSE
Koha___10 min____;
Metoda e punës :
Brainstorming
Pyetje diskutimi:
Strategjitë për të siguruar informatë kthyese
Hapin librin e punes faqe 16.
përshkruese për nxënësit
Diskutojme rreth temes mesimore. Me ane te TEKNIKES DY YJE NJE DESHIRE bejme
1. Çka eshte starti i ulet
vleresimin e bashke moshatareve
2. Si startohet nga pozicioni i Emri dhe mbiemri
startit te ulet ne atletike.
Emri dhe mbiemri i
shokut/qes
*
*

REALIZIMI I KUPTIMIT Koha__20 min_____;
Metoda e punës: Dlta
Pyetje
Strategjitë
për
Mbledhja
e Strategjitë për të
diskutimi:
vlerësim
dhe
provave:
siguruar informatën
Lexojme
vlerësim
të Pas perfundimit te kthyese
njesine
bashkëmoshatarëve detyres kerkoje nga
mesimore nga
nxenesit se qfare kane Me nje aktivitet ne
libri i punes Me ane te informatave kuptuar rreth njesise terrenin
sportiv,
dhe
kthyese te nxenesve per mesimore.
tekniken e ekzekutimit
nenvizojme
te startit te ulet.
pyetjet e parashtruara.
elementet
e
Startit te ulet.
Shkruajme
tekniken
e
ekzekutimit te
startit te ulet.
Teknikat e vlerësimit të nxënësve:
- Pjesemarrja active
- Aftesine per te punuar ne grup
- Aftesi per te prezentuar mendimin e tyre
- Ne fund secili nga nxenesit vleresohet sipas angazhimit te tyre.
Detyrat dhe puna e pavarur:
Ti zgjedhim tre elemente per ekzekutim e starti te ulet.
Reflektimi për orën mësimore:
Diskutojmë pas plotesimit te skedave dalëse me nxënësit si ju shkoi ora dhe si ishte vlerësimi
i mikut a ishte i sinqertë si u ndjet kur vlerësuat dhe si u ndjet kur ju vleresuan.
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