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PJESA 1: HYRJE 
 

Udhëzuesi për mësimdhënësit e matematikës për arsimin fillor në Kembrixh 
 është dizajnuar  për të siguruar qasje propozuese për realizimin dhe udhëheqjen  
e Programit mësimor për arsimin fillor të Kembrixhit në shkollën Tuaj. 

 
Ai ofron: 

 
• hyrje për kornizën e programit mësimor nga matematika për 

arsimin fillor të Kembrixhit; 
 
• udhëheqje  hap pas hapi  për procesin e planifikimit, me interpretim, me 

shembuj të secilës pikë dhe veprimtari të dobishme për trajnimin e 
mësimdhënësit me resurse; 

 
• këshill për diferencimin dhe si kjo të integrohet në procesin Tuaj mësimor; 

 
• teknika të propozuara për realizimin e vlerësimit formativ dhe 

integrimi isë njëjtës në planifikimin Tuaj të leksioneve; 
 

• shembuj të planeve për leksionin me Aktivitetet dhe resurset të cilat do t’iu 
mundësojnë të filloni; 

 
• këshillë për ndjekje, përcjellje; 

 
• këshillë për praktikë në klasë; 

 
• këshillë për resurse. 

 
 

Plan i detajuar për punë 
 

Përveç pjesëve të dhëna në këtë udhëzues, është siguruar plan i 
përgjithshëm i cili përfshin programin në tërësi për t’iu ndihmur apo lehtësuar 
fillimin. 
Plani për punë  më shumë paraqet proces se sa strukturë të ngurtë dhe këto 
plane duhet vazhdimisht të përmbushen si përgjigje e shqyrtimeve tuaja 
personale si mësimdhënës klasor, si dhe punë tjera të cilat duhet të merren 
parasysh, duke përfshirë  edhe resurset të cilat ndoshta tanimë keni qasje në 
shkollën Tuaj. Për këtë arsye këto plane për punë në asnjë rast duk janë të 
detyrueshme, por thjesht ofrojnë pikë propozuese kalimtare për përfshirjen e 
përmbajtjes të programit mësimor në kuadër të një viti shkollor. 
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1.1. Mënyra e përdorimit të Udhëzuesit 
 
Ky udhëzues siguron hyrje gjenerale për programin për arsimin fillor të Kembrixhit dhe 
filozofinë e saj kryesore edukative. 
 
Ky mundëson aplikimin hap pas hapi, udhëzues për procesin e realizimit të programit të 
Kembrixhit për arsimin fillor, duke ofruar sqarime të propozuar të programit në pjesë përmes 
kohës së mësimit, ekzemplarë të planeve për leksionet dhe ekzemplarë të leksioneve për të 
filluar. 
 
 
1.2. Korniza e programit mësimor 

 
Korniza e programit mësimor nga matematika për arsimin fillor të Kembrixhit siguron 
komplet të detajuar të objektivave të mësimnxënies në matematikë. Objektivat në 
hollësi shpiejnë në atë se çka duhet të dijë nxënësi dhe çka duhet të mund të bëjë për 
çdo vit në arsimin fillor. Objektivat e mësimnxënies sigurojnë strukturën e mësimit dhe 
mësimnxënies, si dhe referencës në bazë të cilës duhet të kontrollohen aftësia dhe të 
kuptuarit e nxënësve. 

 
Ka gjashtë klasë. Secila klasë i shpreh, pasqyron objektivat mësimore për një grup vjetor. 
Në përgjithësi, klasa e parë përfshin vitin e parë të mësimit të arsimit fillor, kur fëmijët janë 
kryesisht të moshës pesë vjeçare. Klasa e gjashtë përfshinë vitin përfundimtar të mësimit 
për arsim fillor kur nxënësit janë kryesisht të moshës njëmbëdhjetë vjeçare. 

 
Korniza për programin mësimor nga matematika është paraqitur në pesë lëmi 
përmbajtjesore të quajtura pjesë përbërëse. Katër lëmitë e para përmbajtjesore (Numër, 
Gjeometri, Matje dhe Puna me të dhëna) janë mbështetur me Zgjidhjen e problemeve. 
Strategjia mendore, gjithashtu paraqet pjesë kryesore nga lëmi përmbajtjesor Numër. 

 
Pjesët përbërëse në kornizën për programin mësimor nga matematika 

 
KORNIZA PËR PROGRAMIN 

MËSIMOR NGA MATEMATIKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Numër Gjeometria Matje Puna me 
të 
dhëna 

Zgjidhja e 
problemeve

 
 
 

Kontinuitet, progresion dhe ekuilibër 
 

Korniza për programin mësimor për matematikë  mundëson kontinuitet dhe përparim në 
suaza të dhe ndërmjet klasave. Mund të zgjedhni çfarë do qëllimi të mësimit dhe ta ndiqni 
rrugën e saj përmes klasës në suaza të programit mësimor. Ky kontinuitet mundëson 
programi mësimor të jetë në përputhje dhe ,,i pandërprerë’’ ndërmjet klasave, përderisa 
progresioni siguron nxënësit të lëvizin përpara  qetë. Tabela më poshtë tregon se si 
njohuritë dhe shkathtësitë mund të ndiqen përmes kornizës. 
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Shembuj të progresionit përmes kornizës të programit mësimor për matematikë 

  
Klasa e parë 

 
Klasa e dytë 

 
Numër 
Fillon me pjesëtimin e numrave dyshifrorë të 
dhjetësheve dhe njësheve dhe anasjelltas. 
Gjeometria 
Emërton dhe klasifikon format e 
zakonshme 3D me shfrytëzimin e 
karakteristikave siç janë numri i njerëzve, 
njerëz të drejtë dhe të lakuar. 
Matje 
Fillon të kuptojë dhe përdorë disa njësi për 
kohën, psh., minuta, orë, ditë, muaj dhe vite. 
 
Puna me të dhëna 
Përgjigjet në pyetjen me klasifikim dhe 
organizim të të dhënave ose gjësendet në 
numër të madh mënyrash. 
 
Zgjidhja e problemeve 
Zgjedh strategjitë përkatëse për 
kryerjen e llogarive, i sqaron rezultatet 
e fituara. 

 
Numër 
Di çka paraqet secila shifër në numrat 
e plotë deri në një milion. 
Gjeometria 
Vizualizon dhe përshkruan karakteristikat e 
formave 3D, psh.,faqe,  tehe, kulmet. 
Matje 
I njeh dhe kupton njësitë për matjen e kohës 
(sekonda,minuta, orë, ditë, javë, vite, dekada 
dhe shekuj); shndërron një njësi të kohës në 
tjetër. 
 
Puna me të dhëna 
Zgjidh probleme me prezantim, shkoqitje 
interpretim, përshtatje , të dhëna në tabela 
dhe diagrame. 
 
Zgjidhja e problemeve 
Të sqaroj pse ato zgjedhin metodë të 
caktuar për realizimin e llogaritjes dhe ta 
prezantojë. 

 
 
Pjesët përbërëse të kornizës së programit mësimor u zgjodhën me qëllim që të sigurohet 
mbulimi të baraspeshës të aftësive elementare, njohurisë dhe kuptimit të matematikës në 
këtë nivel dhe të njëjtat, gjithashtu, janë dizajnuar që të sigurohet bazë e fortë për fazën 
vijuese të arsimit. Nxënësit duhet të jenë të përgatitur në mbarim të klasës së gjashtë të 
vazhdojnë pandërprerë në klasë të shtatë. 
 
Zgjedhja e përmbajtjes në kornizën e programit mësimor në secilin nivel është me qëllim të 
sigurojë përparim të kuptueshëm për nxënësin. Korniza e programit mësimor është 
dizajnuar për të mundësuar kohë të mjaftueshme që secili nxënës të zhvillojë kuptim të 
realtë të njohurive dhe aftësive të nevojshme.  
 
Edhe pse është me rëndësi të mund të identifikohet avancimi i qëllimeve përmes programit 
mësimor,kështu që për Ju si mësimdhënës ka rëndësi qenësore ti ndërlidhni pjesët e 
ndryshme përbërëse së bashku në tërësi logjike kështu që mësimdhënia Juaj e bën 
mësimin të rëndësishëm, me qëllim të caktuar edhe të këndshëm. Kjo mund të arrihet 
përmes planifikimit të detajuar dhe me aftësinë Tuaj si mësimdhënës vazhdimisht da 
përshtatni mësimin sipas nevojave të nxënësve. 
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PJESA 2: PLANIFIKIMI 
 
 
 
 

2.1. Fillimi  
 

Kjo pjesë e shqyrton procesin e planifikimit, duke siguruar se duhet ta 
përfshini përmbajtjen e programit mësimor në tërësi prej klasës parë deri në 
klasën e gjashtë, duke pasur parasysh kohën për mësim për të cilën Ju keni 
qasje në kuadër të secilit vit.  

 
Do të fillojmë me përcaktimin çka saktësisht duhet të planifikoni: 

 
• përfshirjen e përgjithshme të përmbajtjeve në matematikë për të gjitha klasat 

ose atyre të cilëve iu ligjëroni; 
 

• avancimin  dhe vazhdimësinë e aftësive relevante dhe përmbajtjet e matematikës; 
. 

• radhitjen më të mirë të mundshme që të mund të ligjërohen njësitë e nevojshme; 
 

• leksione të hollësishme, të udhëhequra nga qëllimet e qarta të 
mësimnxënies të cilat nxënësit Tuaj do ti kuptojnë. 

 
Dhe pse duhet të planifikoni: 

 
• për tu siguruar se radhitjet përkatëse kohore janë dhënë në aspekte të 

ndryshme të programit mësimor; 
 

• për të qenë e qartë çka mund të vlerësohet si rezultat i leksionit/njësisë që është 
punuar; 

 
• për tu siguruar përzierja e stileve për procesin mësimor dhe mësimnxënien 

gjatë ligjërimit të leksionit-sipas nevojës së nxënësve Tuaj; 
 

• për tu siguruar se të gjitha resorët janë të kapshëm që të porositet leksioni i 
suksesshëm. 

 
Pjesa vijuese ekspozon udhëheqje hap pas hapi në procesin e planifikimit, duke 
përfshirë si të ndërtoni fleksibilitet i cili do t’iu mundësojë të riaftësoni përfshirjen, 
stilin e ligjërimit dhe kohën për t’iu përgjigjur nevojave Tuaja. 
 
2.2. Qasja konzistente 
Njihuni  me përfshirjen dhe strukturën e kornizës së programit mësimor për 
matematikë. Në vijim, do të shqyrtojmë si të fillojmë ta zbërthejmë programin 
mësimor. Këtë mund ta bëjmë në tre faza, por së pari ka vlerë të realizohet 
takim ndërmjet të gjithë mësimdhënësve të arsimit fillor që të bashkërenditet 
qasja konzistente. 
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Përpunimi i 
planeve 

afatshkurtë 

Mësimi 

Harmonizimi në 
terminologji 

Harmonizimi i 
formateve 

V
LE

R
ËS

IM
I 

 
 
 
 

Shikoni më poshtë diagramin. Filloni të mendoni për vendimet në kutinë e bardhë: qasje, 
terminologjia dhe formatet. 
 
Rruga drejt realizimit 

 
 
 
 
 
 

Harmonizimi  
në qasje 

 
 
 
 
 

Përpunimi i 
planeve afatgjate 
 
 
 

Përpunimi i 
planeve 

afatmesëm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Krijimi I listës 
kontrolluese 
për resurse

 
 
 
         
 
 
 
 

Qasja: Qasja gjenerale në pjesë të madhe do të vendoset nga kolegët në menaxhment. 
Kështu që, për shembull, mund të bëjë për programin mësimor në tërësi dhe jo 
vetëm në matematikë. Disa shkolla i gërshetojnë lëndët përmes programit 
mësimor. Për nevojat e këtij udhëzimi, supozojmë se matematika mësohet si 
lëndë e veçantë. 

 
Terminologjia: Secili i involvuar duhet ta kuptojë terminologjinë e përdorur kështu që, për 

shembull plani ,,afatgjatë’’ e cakton të njëjtën për të gjithë. Kjo është ajo 
pa dallim të qasjes së përgjithshme në kuadër të një shkollë. 

 
 
Aktivitet për trajnim: Përputhja e terminologjisë (Shtojca A1) 

 
Në shtojcat e këtij Udhëzimi do të gjeni ushtrim, të cilin grup 
mësimdhënësish mund ta realizojnë që të arrijnë kuptimin e termeve 
që kanë të bëjnë me planifikimin: 

 
Afatgjate [pasqyrë]; 

 
Afatmesëm [plan për punë]; 

 
Afatshkurtë [plan për leksionin]. 

 
Ajo, gjithashtu përfshinë edhe terme tjera të rëndësishme. Pasi të 
bëhet marrëveshja për terminologjinë, mund të fillojë planifikimi. 
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Formate: Nuk është thelbësore që të gjithë ta përdorin dokumentacionin e njëjtë për 

planifikim, por është shumë e dobishme  për komunikim dhe mirëkuptim të 
përbashkët. Në veçanti është e dobishme  në qoftë se formatet të cilat përdoren 
për planifikim, janë të njëjta për secilën klasë, madje edhe pse ato mund të 
dallohen nga lënda në lëndë. Formularët për të gjitha fazat janë siguruar në 
faqen e fundit të udhëzimit. Këtu propozohet se formatet për secilën fazë 
përdoren nga të gjithë mësimdhënësit që ligjërojnë lëndën e matematikës. Këto 
më pas janë shqyrtuar më hollësisht. 

 
Vlerësimi: Sigurisht kutia më e rëndësishme është kutia për ,,Vlerësim’’. Çdo herë paraqet 

ide të mirë për t’u verifikuar se sa mirë diçka funksionon. Diagrami tregon se kjo 
mund të jetë për cilën do fazë qoftë. Nëse ka problem ose ligjërim të leksionit, 
shpeshherë supozohet se diçka nuk është në rregull me planin e leksionit. 
Ndoshta kjo është e vërteta, por ndonjëherë kjo është ashtu sepse planit 
afatmesëm ose afatgjatë i nevojitet ndryshim në një çfarë mënyre. Çështjet që 
kanë të bëjnë me  kutinë e bardhë, ndoshta, gjithashtu, duhet nga fillimi të 
shqyrtohen.  

 
 
2.3. Përshkrimet e fazave të planifikimit 

 
Planifikimi afatgjatë përfshinë shqyrtimin e programit mësimor nga matematika për shkollën 
në përgjithësi. Kjo përfshin marrjen parasysh të kalendarit shkollor për vitin shkollor dhe 
shpërndarjen e përqindjes specifike të kohës për mësimin e matematikës në shkollë. 

 
Do të duhet të mbani ekuilibrin ndërmjet numrit, gjeometrisë, matjes dhe punës me të dhëna. 
Shkathtësitë për zgjidhjen e problemeve duhet të jenë vijuese dhe të njëpasnjëshme. 

 
Planifikimi afatmesëm përfshin perimetrin e planifikimit të programit mësimor në njësi në 
klasën në tërësi. Kjo përfshinë, duke marrë parasysh sezonat, ngjarjet shkollore dhe vizita të 
mundshme që të përmirësohet procesi mësimor. Planet për punë të cilat i siguron Kembrixhi 
janë shembuj të planifikimit afatmesëm. 
 
Kjo, gjithashtu, kërkon planifikim paraprak sa i përket  resurseve të nevojshme, pavarësisht se 
a janë të përbashkët, të kufizuar ose duhet të jenë të furnizuar. 
 
Përsëri do të duhet të mbani ekuilibër në mes të numrave, gjeometrisë, matjes dhe punës me 
të dhëna.Shkathtësitë për zgjidhjen e problemeve duhet të jenë vijuese dhe të njëpasnjëshme 
përmes të gjitha njësive mësimore. 

 
Planifikimi afatmesëm zakonisht ndahet në gjysma të posaçme. Plani për punë i siguruar nga 
Kembrixhi për secilën klasë, viti shkollor ndahet në dy semestra prej 16 javë dhe 20 javë. 
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Në këtë pikë të procesit, planifikimi në tërësi ka parasysh njësitë specifike dhe radhitjen më të 
mirë  sipas së cilës ato mund të mësohen, duke e përsosur, kompletuar mësimin paraprak dhe 
duke zhvilluar njohuritë dhe kuptimin gjatë tërë vitit shkollor. Varësisht nga ajo që do të 
vendosni, kjo mundëson që njësitë të mësohen në mënyrë të izoluar ose përmes mësimit 
interdisiplinar të programit mësimor, në veçanti sipas parimeve që kanë shkollat në tërësi. Me 
kalimin e kohës, do të mund ti përshtatni këto plane sipas resurseve dhe kohës që u premton 
për procesin mësimor, dhe në pikëpamje të profesionalizimit  dhe besimit Tuaj individual 
arsimor.  

 
Këshillë për mësimdhënësin e ri: Në qoftë se jeni mësimdhënës i ri në procesin arsimor 
dhe nuk jeni të sigurt për kohën që do të jetë enevojshme për ligjërim të temës së caktuar, 
kemi siguruar plan gjithëpërfshirës për të gjitha klasat nga i cili mund të filloni. Ky plan 
duhet të ndiqet  tekstualisht; por vetëm mundëson pikën fillestare kalimtare. Mos prisni që 
plani Juaj të jetë  i përkryer që herën e parë. Filloni me vlerësimin në atë se sa do të zgjasë  
një lëndë dhe adaptoni planet tuaja afatshkurtë, afatmesëm dhe afatgjatë ashtu siç 
avancoheni, ashtu që do të mundeni edhe të adaptoni planin përderisa ligjëroni. Ju jeni 
gjykuesi më i mirë për aftësitë e nxënësve tuaj dhe për atë se për sa kohë do t’ju nevojitej 
për ta kuptuar secilën temë duke pasur parasysh njohuritë e tyre ekzistuese.      
 

 
Planifikimi afatshkurtë- plan për leksion, përkatësisht për leksion konkret. Shpeshherë, kjo 
zhvillohet në planin javor. Është dhënë në mënyrë të hollësishme, është dokument punues dhe i 
udhëhequr nga objektivat e mësimnxënies për atë sesion. 
 
Ai siguron: 

 
• informata qenësore për të gjithë të rriturit  të inkuadruar në mësim dhe i ka parasysh nevojat e 

të gjithë nxënësve, duke përfshirë edhe ato me aftësi të kufizuara arsimore dhe /ose nxënësit 
e talentuar; 

 
• kontinuitet në mungesë të kuadrit të rregullt arsimor, psh., gjatë mungesës; 

 
• pasqyrë e shkurtë e resurseve, radhitje në kohë, grupe punuese dhe vlerësim. 

 
Vlerësimi real i planit afatshkurtë ngërthen atë që plani ndikon në hapat vijues në pikëpamje të 
përgjigjes së nxënësit të mundësive të parashtruara për mësimnxënien. Shembuj të hollësishëm 
dhe formularë janë dhënë në shtojcat. 
 
Pjesët vijuese sigurojnë debatim hap pas hapi në procesin e planifikimit, duke përfshirë këshilla 
të caktuara për plotësimin e nevojave për trajnimin e kolegëve. 
 
Hapat nga procesi i planifikimit (1-8) dhënë shkurtimisht në diagram në faqen vijuese  janë të 
ndara në tre faza logjike të cilat i formojnë nënpjesët e kësaj pjese të udhëzuesit: 

 
2.4. Faza 1 – Krijimi i planit afatgjatë (hapat 1–4) 

 
2.5. faza 2 – Krijimi i planit afatmesëm (hapat 5–6) 

 
2.6. Faza 3 – Krijimi i planit afatshkurtë (hapat 7–8) 

 
Tetë hapat e procesit zgjidhen në secilën nën-pjesë të ndërlidhur siç është dhënë më lartë. 
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Hapi 1. Koha për mësim 
Të njihni: 
– sa orë ka për të ligjëruar lëndën 
– si është bërë ndarja e kohës së mësimit 
– sa njësi do të mund në mënyrë 
akomoduese të vendosni në një semestër. 

Hapi 2. Qasje 
Mendoni për këtë: 

– si dëshironi ta sistemoni 
ligjërimin e lëndës. 

 

Shikoni në Planifikimin afatgjatë 1 
Mund të jepni përcaktimin e 

pjesëve përbërëse nëpër 
semestra.Më pas mund ta 

shfrytëzoni këtë rrjet për paraqitje 
të radhitjes së njësive (për një 
klasë ose për të gjitha gjashtë 
klasat), me zëvendësimin e 

emrave të pjesës përbërëse me 
titujt Tuaj final të njësive. Hapi 3. Ndarja e pjesëve përbërëse 

Ndani pjesët përbërëse për secilën klasë përmes 
numrit të njësive të përfshira në semestër. 

Hapi 4. Objektivat e mësimnxënies sipas semestrit 
– Shikojeni kornizën e programit mësimor. 
– Vendosni cilat objektiva të mësimnxënies do të jenë të përfshira në 
secilën pjesë të vitit, psh., secili semestër në suaza të klasës. 
– Vendosni cilat objektiva të mësimnxënies do të përfshihen në 
bazën vijuese gjatë vitit. 
– vendosni ku do ti përshtatni objektivat për zgjidhjen e problemeve. 
Mund ta shënoni kornizën e programit mësimor (psh., përdorni kod 
në ngjyra ) për ti treguar rezultatet. 

Shikoni në planifikimin afatgjatë 2 
Këtë mund ta shfrytëzoni për për 

evidencën e vendimeve Tuaja për atë 
kur duhet të aplikohet secili qëllim apo 

objektivë e mësimdhënies në vit. 

Shikoni në planifikimin afatgjatë  3 
Këtë mund ta përdorni për për ti 

treguar rezultatet e vendimeve Tuaja 
në planifikimin afatgjatë 2 semestër 

pas semestri. 

Shikoni planifikimin afatmesëm  1. 
Mund ti evidentoni vendimet Tuaja me 
komentet dhe orarin në këtë formular së 
bashku me informatat tjera. Planifikimi 
afatmesëm 2 nuk i ka këto kolona plotësuese. 

Hapi 6. Krijimi i planeve afatmesëm 
Përcaktimi i veprimtarive individuale dhe resurseve  që të 
rekomandohen objektivat  e mësimnxënies në secilën njësi. 
Theksoni se si duhet të mësohet leksioni. 

Printo dhe ndani objektivat 
individuale të mësimnxënies që 
të mund të provoni  radhitje të 
ndryshme  në listë të veçantë 

para finalizimit, në qoftë se 
mendoni se ju ndihmon. 

Hapi 7. Krijimi i planeve  për 
Përcaktimi çka do të ligjëroni dhe 
si do ta ligjëroni atë. 

Shqyrtoni planifikimin afatshkurtë  
Instruksionet janë shtypur në 
formularin në faqen 31 në Pjesën 
e planifikimit. 

Hapi 8. Vlerësimi i leksionit dhe planifikimit. Përmirësojeni 
planin Tuaj për punë dhe planet për  leksionet që më së 
miri të përshtaten  në planet  e nxënësve Tuaj. 

Hapi 5. Krijimi i njësive 
– Grupimi i objektivave vijuese dhe objektivave tjera të 

mësimnxënies në tituj dhe tema duke krijuar varg 
logjik, progresiv të mësimnxënies duke përfshirë 
zgjidhjen e problemeve. 

– Rirregullim për nxitje, ekuilibër, orarë kohor, ritmin 
dhe atraksionin.  

– Organizimin e numrit të njësive për tu 
përputhur vlerësimi i kohëzgjatjes nga hapi 1. 

 

 

  

 
Procesi i planifikimit 

 
2.4. Faza 1 
Krijimi i planit afatgjatë  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.5. Faza 2 
Krijimi i planit afatmesëm 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
2.6 Faza 3 
Krijimi i planit afatshkurtë 
leksion 
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2.4. Faza 1 –  Krijimi i planit afatgjatë 
 

Hapi 1. Koha e mësimit 
 

Së pari duhet ta caktoni numrin e semestrave në dispozicion, kohëzgjatjen  e semestrave dhe 
numrin e njësive mësimore të cilat përafërsisht do të mund të inkorporohen në secilin 
semestër. Në këtë udhëzues do të ndjekim strukturën prej tre semestrave prej dhjetë javë në 
çdo klasë.  
Parimet e njëjta  vlejnë për vitin shkollor të ndarë në dy gjysmëvjetorë. 

 
Hapi 2. Qasje 

 
Më pas vijon ajo që të vendosni për qasjen në tërësi të cilin dëshironi ta keni  sa i përket 
strukturës mësimore për lëndën. Ja disa përkujtues të dobishëm të cilët do t’iu ndihmojnë të 
mendoni në kahe të vërtetë. 

 
• Vallë kam mënyrë të punës të cilën e kam si preferencë? 

 
• Sa janë në dispozicion resurset për matematikë në shkollë? (Nëse ndahen, vallë kjo do të 

mund të diktojë atëherë kur duhet të mësoni pjesë përbërëse specifike.) 
 

• Si mundem të siguroj se do ta inkorporoj tërë programin mësimor për klasën gjatë vitit? 
 

• Si do të siguroj mundësi për zgjidhje të problemeve vazhdimisht gjatë vitit? 
 

• Cila është radhitja më e mirë e mësimit për shkathtësitë sa i përket Zgjidhjes së 
problemeve, duke pasur parasysh radhitjen dhe përmbajtjen e tepricës nga mësimi? 

 
• Si mundem në mënyrë logjike ti klasifikoj objektivat e mësimnxënies në suaza të programit 

mësimor për tIi inkorporuar në njësi të kuptueshme për mësimnxënie? 
 

Gjatë vendosjes për mënyrën më efektive, për përmbushjen e nevojave të nxënësve mund të 
jenë të dobishme  modelet e ndryshme për planifikim. Modelet mund të jenë lineare (secila 
temë rekomandohet në mënyrë konsekutive) ose spirale (shikoni më poshtë)  madje edhe 
kombinim të të dyjave.  Në këtë udhëzues dhe planin shoqërues për punë të Kembrixhit kemi 
model të zgjedhur në të cilin është përfshirë kombinimi i të gjitha pjesëve përbërëse në kuadër 
të secilit semestër. Qëllimet apo objektivat për zgjidhjen e problemit punohen në secilën temë të 
mësuar, sepse këto shkathtësi i përforcojnë të gjitha pjesët tjera përbërëse dhe iu ndihmojnë 
nxënësve në mënyrë më holistike ti kuptojnë lidhjet dhe funksionet matematikore . Ky model 
ndonjëherë quhet program mësimor spiral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koha 

 
Numër    Gjeometria    Matje Punë me të 
dhëna 

Modeli spiral i planifikimit 
 
Modeli spiral, i paraqitur këtu, mundëson 
strukturë  ku pjesët e ndryshme 
përbërëse, të paraqitura me shigjeta 
vertikale, përsëriten dhe më pas nga 
fillimi  përsëriten në procesin e 
vazhdueshëm të mësimnxënies dhe 
mësimdhënies, i cili mundëson secila 
pjesë përbërëse të vazhdojë  avancimi 
dhe kuptimi në pjesët tjera përbërëse. 
 
Natyra praktike e shkathtësive dhe 
njohurive të pjesës përbërëse Zgjidhja e 
problemeve nënkupton se ato formojnë 
pjesë të substancës dhe strukturën e atij 
procesi. 
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Hapi 3. Shpërndarja e pjesëve përbërëse 

 
Mendoni mirë për këtë se si do t’i kishit shpërndarë pjesët përbërëse  gjatë kohës së mësimit në 
dispozicion për secilën klasë. Duke e ndjekur modelin spiral, për shembull, do të mundeni të 
përfshini zgjidhje të problemeve së bashku me ligjërimin Tuaj të secilës pjesë tjetër përbërëse. 
Pasqyra e tri klasave në tërësi do të mund të dukej përafërsisht si tabela më poshtë. Tabelë e 
ngjashme do të bëhej për të dy gjysmëvjetorët.   

 

 K
la

sa
 e

 p
ar

ë 

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 3 
Numër  
Zgjidhja e problemeve 

Numër  
Zgjidhja e problemeve 

Numër  
Zgjidhja e problemeve 

Gjeometria 
Zgjidhja e problemeve 

Punë me të dhëna 
Zgjidhja e problemeve 

Punë me të dhëna 
Zgjidhja e problemeve 

Matje 
Zgjidhja e problemeve 

Matje 
Zgjidhja e problemeve 

Matje 
Zgjidhja e problemeve 

 

 K
la

sa
 e

 d
yt

ë 

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 3 
Numër  
Zgjidhja e problemeve 

Numër  
Zgjidhja e problemeve 

Numër  
Zgjidhja e problemeve 

Gjeometria 
Zgjidhja e problemeve 

Punë me të dhëna 
Zgjidhja e problemeve 

Gjeometria 
 

Matje 
Zgjidhja e problemeve 

Matje 
Zgjidhja e problemeve 

Matje 
Zgjidhja e problemeve 

 

 K
la

sa
 e

 tr
et

ë 

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 3 
Numër  
Zgjidhja e problemeve 

Numër  
Zgjidhja e problemeve 

Numër  
Zgjidhja e problemeve 

Gjeometria 
Zgjidhja e problemeve 

Matje 
Zgjidhja e problemeve 

Gjeometria 
Zgjidhja e problemeve 

Matje 
Zgjidhja e problemeve 

Punë me të dhëna 
Zgjidhja e problemeve 

Matje 
Punë me të dhëna 
  

Ky plan është dizajnuar me qëllim të sigurojë ekuilibër të mirë ndërmjet numrit, matjes dhe 
gjeometrisë në secilën klasë me zhvillim të shkathtësive për zgjidhjen e problemeve  në vijim dhe 
në tërësi. 
Do të duhet të vendosni për qasjen Tuaj kolektive në fillim të procesit të planifikimit.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

Matematika për arsim fillor Udhëzues për mësimdhënës Pjesa 1: Planifikimi 
 

 

 

 
 

Hapi i 4. Rradhitja e qëllimeve të mësim nxënies 
 

Në vijim, do të duhet të punoni në të gjitha qëllimet për mësimnxënien sipas renditjes në 
kuadër të programit mësimor, njëkohësisht duke i shënuar fund secilit prej tyre se në cilin 
semester ( semestri 1 (С1), semestri 2 (С2) ose semestri 3 (С3) mendoni se duhet të jetë e 
dorëzuar.  Qëllimi ndoshta prej fillimit do të duhet të përpunohet në semestrat në vijim madje 
për shembull, të paraqitet në C1 dhe C3. Do të duhet të mendoni për vijim e vështirësisë në 
mësim në paraqitejn e qëllimeve. Formulari planifikimi afatgjatë – 2 është krijuar që T’ju 
ndihmojë të evidentoni shpërndarje semestrale nga ana e djathtë ai ka kolonë në të cilën 
mund t’i shënoni përcaktimet adekuate të kohës për ligjërim. 
 

 
Do të mbikëqyrni se disa qëllime të mësimit kanë të bëjnë me shkathtësitë të cilat vlejnë për 
disa pjesë përbërëse, si dhe përmes tre semestrave. Në këtë udhëzues ato i quajtëm qëllime 
vijuese. Do të duhet t’i identifikoni të njëjtët në kudër të programit mësimor dhe të vendosni ,,T’’ 
pranë tyre në listën tuaj. Shikoni shembullin e përfunduar në planifikimin afatgjatë – 2 në faqen 
15. 
 
Më tutje do të duhet t’i merrni parasysh qëllimet e Zgjidhjes së problemit. Ashtu si është 
sqaruar në hyrjen e këtij udhëzuesi dhe kjo nënkupton se ata lehtë mund të vendosen në 
përmbajtjen e njësive Tuaja mësimore finale. 
 
 

 
Zgjidhja e problemeve 
 
Pjesa përbërëse Zgjidhja e problemit në kuadër të programit të matematikës siguron strukturë 
për zhvillimin e shkathtësive për hulumtim dhe vlerësimin e lidhjeve ndërmjet funksioneve, 
shkathtësive dhe njohurive të lidhjeve tjera në një tërësi. Kjo ekspozitë e vazhdueshme e 
metodave për zgjidhjen e pjesëve përbërëse në një tërësi. Kjo ekspozitë e qëndrueshme e 
metodave për zgjidhjen e problemeve krijon rrjet të asociimeve në mendjen e nxënësve e cila 
ndërlidh disa aspekte të programit mësimor së bashku. Ajo e përmirëson vullnetin e nxënësve që 
të përpiqen dhe të zgjidhin probleme, ndërsa në rrjedhë me kohën do ta shikoni suksesin e kësaj 
metode dhe se natyra sistematike e fiton rezultate. Një aspekt zgjidhës i zbatimit të teknikave për 
zgjidhjen e problemeve është që nxënësit mund të kuptojnë se ka më tepër se një herë për 
zgjidhjen e problemit. Kjo i shpie kah ajo që të kuptojnë se ka zgjedhje të strategjive të cilat do të 
munden t’i zbatojnë për zgjidhjen e problemeve dhe se ata e kanë fuqinë që ta zgjedhin më 
efikasen. 
Përderisa i keni të caktuara qëllimet e Juaja për mësimin e semestrit relevant ose semestrave, 
ndoshta do të dëshironi të përpunoni dokument që i veçon këto lista të semestrave të tyre 
individuale. Në këtë mënyrë mund të shikoni kur qëllimet e mësimit për herë të parë ju 
prezantohen nxënësve. Mund t’i përfshini qëllimet vijuese relevante në kuadër të kësaj liste ose 
të bëni listë të veçantë për ata sa i përket secilës klasë. Për këtë mund ta përdorni formularin 
planifikimi afatgjatë – 3. Si atrenativë gjithashtu mund ta ruani listën në tërësi  dhe zakonisht me 
ngjyrë ta caktoni kohën e ligjëratës së parë dhe atyre që janë dorëzuar të parat për shembull në 
Semestrin 1 madje në Semestrin 2, e në semestrin 3. Shembull i plotësuar për këtë është 
paraqitur në faqen e 16. 
 
 
 

 
Tash jeni të përgatitur të vazhdoni me krijimin e planeve të Juaja afatmesme ku duhet t’i 
organizoni qëllimet e Juaja për mësimin për secilin semestër në grupe në bazë të titujve dhe 
temave. Këto grupe i quajmë njësi. 
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Shembull i plotësuar për planifikim afatgjatë – 1 
Të gjitha qëllimet e mësimit janë të theksuara me udhëzimin e semestrave që u takojnë. 
Shembulli më poshtë është për klasën e I.  

 
Qëllimi i mësimit Vijuese (V) 

Për semestrin (С1, С2, С3) 

Numri 
Numrat dhe sistemi i numrave 

 

I tregon përmendësh numrat sipas rradhitjes (para 
prej1 deri100, mbrapa 20 deri 0). 

С1 

Lexon dhe shkruan numra prej 0 deri 20. С1 
Numëron gjësende deri 20, duke i njohur se sasia 
nuk ndryshon gjatë vendosjes fizike të gjësendeve. 

С1 

Numëron në dhjetëshe prej 0 deri më 30 e  100 ose 
më tepër. 

С1, С2, С3 

Numëron në dysha, duke filluar të njeh numra çift 
dhe tek deri më 20 ,,secili i dyti numër” 

С1, С2 

Fillon të ndajë numra dyshifrorë në dhjetëshe dhe 
njëshe dhe e kundërta. 

С2, С3 

Në kuadër të distancës prej 0 deri më 30, e shqipton 
numrin i cili është 1 ose 10 më tepër apo ma pak nga 
cili do qoftë numër. 

С2 

Shfrytëzon më tepër apo më pak në krahasim të dy 
numrave dhe thekson numër i cili gjendet ndërmjet.  

С2 

I rradhit numrat deri më së paku 20, me pozitë 
të vargut të numrave. 

С1 

E përdor shenjën „=” që të paraqesë 
barabartësi. 

С1, С2 

Jep vlerësim logjik të disa lëndëve të cilat mund të 
kontrollohen me numërim për shembull deri 30. 

С1 

Gjen gjysmën e numrave të vegjël dhe formave me 
palosje dhe njeh se cilat forma janë të palosura. 

С3 

Njehsim 
Strategji logjike 

 

I din të gjithë numrat çift deri më 10 dhe i shënon 
faktet për grumbullim/zbritje të ndërlidhura me ata. 

С2, С3 

Fillon të din çifte numrash deri më 6, 7, 8, 9 dhe 10. С1, С2 
Shton më tepër se dy numra të vegjël, shënon çifte 
deri 10, për shembull 10, 4 + 3 + 6 = 10 + 3. 

С2 

Fillon të përdorë çifte deri më 10 që t’i ndërlidhë me 10 
gjatë mbledhjes/zbritjes për shembull. 8 + 3, shto 2, 
pastaj 1. 

С2, С3 

Din çifte në së paku 5. С3 
I gjen çiftet e afërta me zbatimin e disa çifteve të 
njohura 5 + 6. 

С3 

Fillon të njeh shumëzuesit e 2 dhe 10. С2, С3 

Mbledhja dhe zbritja   

E kupton mbledhjen si numërim përpara dhe 
kombinimi i dy kompleteve; shkruan fjali të 
ndërlidhura me mbledhje. 

С1 

E kupton zbritjen si numërim prej mbrapa dhe 
,,zvogëlim’’, shkruan fjali të ndërlidhura me zbritjen.  

С1 
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(Vazhdon)  
Objektivat e mësimnxënies Vijuese (V) 

Për semstrin (С1, С2, С3) 

E kupton ndryshimin si  „edhe sa të fitohet?“ С1 

Mbledh/zbrit numra njëshifrorë me numërimin përpara 
/mbrapa. 

С1 

Gjen dy apo më tepër ose më pak prej 
numrit deri 20, duke i shënuar kalimin e 
vargut të numrave.  

С1 

E ndërlidh numërimin para dhe mbrapa në 
dhjetëshe me gjetjen e 10 më tepër/më pak (< 
100). 

С2 

Fillon t’i përdorë shenjta +, – dhe = që të shënon 
njehsime në barazime. 

С2 

Kupton se ndryshimi i rradhitjes së mbledhjes nuk e 
ndryshon shumën e përgjithshme. 

С3 

Shton çift numrash me vendosjen e numrit të madh 
si numër i parë dhe madje vazhdon të numërojë. 

С3 

E njeh përdorimin e shenjës si □ për ta prezantuar të 
panjohurin, për shembull. 6 + □ = 10. 

С3 

Fillon të mbledh numra njëshifror dhe dyshifror. С3 

Shumëzimi dhe pjestimi.  

E veçon cilin do qoftë numër njëshifrorë. С3 
Gjen gjysmat e numrave çift  të gjësendeve deri në 
10. 

С3 

Tenton të pjesëtojë numra deri më 10 që të njeh 
se cilët janë numra çift ndërsa e cilët tek 

С3 

Pjeston gjësende të dy grupeve të barabarta me 
kuptim. 

С2, С3 

Gjeometria 
Format dhe rezonimi gjeometrik 

 

Emëron dhe përcakton format e zakonshme 2D 
(psh. Rrathë, katrorë, trekëndësha dhe 
kënddrejta) me zbatimin e karakteristikave siç 
janë numri i këndeve, të lakuara dhe të drejta. 
I përdor për të bëra skema dhe modele. 

С1 

Emron dhe përcakton forma të rëndomta 3D (psh. 
katrorë, kuboid, cilindër, kon dhe sferë) me 
zbatimin e karakteristikave siç janë numri i 
sipërfaqeve, sipërfaqe të rrafshta ose të lakuara. I 
përdorë për të bërë skema dhe modele. 

С1 

Njeh vija themelore simetrike. С1 

Pozicioni dhe lëvizja  

Përdor gjuhën e përditshme të kahes dhe distancës 
që të përshkruaj lëvizjen e sendeve. 

С1 

Matje  Para  

I njeh të gjithë monedhat dhe zgjedh se si të paguaj 
shumë të saktë me shfrytëzimin e bankënotave të 
vogla. 

С2, С3 

Gjatësia, masa dhe vëllimi  

Krahason gjatësi dhe peshë me krahasim të 
drejtpërdrejtë me përdorimin e njësive matëse 
jostandarde. 

С1, С2 
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(Vazhdon)  
Objektivat e mësimnxënies Vijues (V) 

Për semestrin  (С1, С2, 
С3) 

Vlerëson dhe krahason vëllime me krahasim të 
drejtpërdrejtë madje me përdorimin e njësive 
jostandarde. 
 

С1, С2 

Shfrytëzon gjuhë komparative, për shembull më 
gjatë, më shkurt, më vështirë, më lehtë. 

С1, С2 

Koha  

Fillon të kuptojë dhe shfrytëzojë disa njësi, kohë, 
shembull. minuta, ditë, javë, muaj dhe vite. 
 
 

С2, С3 

E shikon kohën në orë dhe din kohët kryesore të 
ditës në orën më afër.. 

С2, С3 

I rradhit ditët e javës dhe disa ngjarje tjera të njohura.  С3 

Puna me të dhëna  
Organizimi, kategorizimi dhe paraqitja e të 
dhënave 

 

I përgjigjet pyetjes me rradhitje dhe organizimin e të 
dhënave ose gjësendeve në disa mënyra të mëdha, 
për shembull. me përdorimin e diagrameve dhe 
piktogrameve me resurse praktike; 
I diskuton rezultatet në diagramin e Venit ose 
Karolovit duke i dhënë kritere të ndryshme për 
grupimin e gjësendeve të njëjta. 

С2, С3 

Zgjidhja e problemeve 
Përdorimi i teknikave dhe shkathtësive 
në zgjidhjen e problemeve matematikore 

 

Zgjedh strategji adekuate për përfundimin 
e njësive me sqarimin e rezultateve të 
fituara.  

Т 

Hulumton numër të madh të problemeve dhe detyrave 
të rënda. 

Т 

Has shumë kombinime për shembull kombinime të 
tri pjesëve nga veshje të ndryshme të ngjyrosura. 

Т 

Vendos që të mblidhet apo zbritet që të vendoset 
problem i thjeshtë gojorë, dhe të paraqitet me 
gjësende të thjeshta. 

Т 

E kontrollon përgjigjen e mbledhjes me rritjen e 
numrave sipas renditjes së ndryshme. 

Т 

E kontrollon përgjigjen e zbritjes me rritjen e 
përgjigjes kah numri më i vogël në pyetjen. 

Т 

Përshkruan dhe vazhdon modeli siç janë numërimi 
para dhe mbrapa në dhjetëshe për shembull 90, 80, 
70. 

Т 

Përcakton lidhje të zakonshme ndërmjet numrave 
dhe formave për shembull ky numër është për 
dhjetë më i madh prej këtij numri. 

Т 

Jep vlerësim logjik të njehsimit dhe përcakton  
se vallë njëra përgjigje është logjike. 

Т 
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Shembull i plotësuar i planifikimit afatgjatë - 2 
  

Shembulli më poshtë është lista e qëllimeve për klasën e parë që mund të jenë të 
ngjyrosura me ngjyrë të ndryshme që të fitohet pasqyrë kur janë të aplikuar për herën e 
parë.  

 
Vijuese 
Të aplikuara në semestrin 1 

 
Të aplikuara në semestrin 2 

 
Të aplikuara në semestrin  3 

 
Objektivat e mësimnxënies 

Numri 
Numrat dhe sistemi i numrave 
I tregon numrat sipas renditjes (para prej 1 deri 100, mbrapa prej 20 deri 0). 
Lexon dhe shkruan numra prej 0 deri 20. 
Numron gjëra deri 20, duke i njohur se sasia nuk ndryshon gjatë vendosjes fizike 
deri 20, duke I njohur se sasia nuk ndryshon. 
Numëron para dhe mbrapa në dhjetëshe prej 0 ose numër njëshifror deri 100 

   Numëron në çifte, duke filluar të njeh numra çift/tek deri më 20 ,,secili numër 
i dytë’’. 
Fillon të ndajë numra dyshifrorë në dhjetëshe dhe njëshe dhe e kundërta. 
Në kuadër të distancës 0 deri 30 e shqipton numrin i cili është 1 ose 10 më 
tepër apo më pak nga cili do qoftë numër i dhënë. 
 Përdor më tepër ose më pak në krahasim me dy numra dhe thekson dhe 
vendos numër i cili gjendet ndërmjet tyre. 
I rradhit numrat më së paku deri 20, me pozitën e shiritit me numra; 
përdor numra rëndor. 
E përdor shenjën „=” që të parashtron barabartësi. 
Jep vlerësim logjik të disa sendeve që mund të vërtetohen me numërim, për 
shembull 30. 
Gjen gjysma të numrave të vegjël dhe forma me palosje dhe njeh se cilat 
forma janë të ripalosuar. 

Njehsimi 
Strategjitë logjike 
I din të gjitha çiftet e numrave deri më 10 dhe i shënon faktet e shkruara të 
ndërlidhura për mbledhjen/zbritjen.. 
Fillon të din numra çift  6, 7, 8, 9 и 10. 
Shton më tepër prej dy numrave të vegjël, cakton çifte deri 10, për shmebull 4 + 
3 + 6 = 10 + 3. 
Fillon të përdor çifte deri më 10 që t’I ndërlidhë me 10 gjatë mbledhjes/zbritjes 
për shembull,  8 + 3, shto  2, madje 1. 
Din çifte deri më së paku 5. 
I gjen çiftet e afërta me zbatimin e disa çifteve të njohura, shembull 5 + 6. 
Fillon të njeh shumëzuesit e 2 dhe 10. 
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(Vazhdon)  
Objektivat e mësimnxënies 

Mbledhja dhe zbritja  
E kupton mbledhjen si numërim para dhe kombinim dy sete: shkrun fjali të 
ndërlidhura me mbledhjen. 
E kupton zbritjen si numërim mbrapa dhe ,,zvogëlimi’’; shkruan fjali të 
ndërlidhura me zbritje. 
E kupton dallimin si „edhe sa që të fitohet?“ 
Mbledh/zbrit numër njëshifror para/mbrapa. 
Gjen dy më tepër ose më pak prej numrit deri 20, duke i shënuar kalimin e vargur 
të numrave. 
E ndërlidh numërimin para dhe mbrapa në dhjetëshe me gjetjen 10 më tepër/më 
pak prej numrit (< 100). 

Fillon t’I përdorë shenjat +, – и = që të shënojë njehsime të barazimeve. 
Kupton se ndryshimi i renditjes së mbledhjes nuk e ndryshonë shumën e 
tërësishme. 

Jep çift numrash me vendosjen e numrit më të madh si numër i parë dhe madje 
vazhdon të numëroj. 
E njeh përdorimin e shenjës si ∆ që të paraqesë të panjohurën,  
për shembull. 6 + ∆ =10. 
Fillon të mbledh numra njëshifror dhe dyshifror. 

Shumëzimi dhe pjestimi 
E veçon cilin do qoftë numër njëshifrorј. 
Gjen gjysmat e numrave çift të gjësendeve deri në 10. 
Përpiqet të ndajë numrat deri më 10 që të kuptojë se cilët janë numra çift,e cilët 

  Në kontekst ndan gjësende në dy grupe të barabarta. 

Gjeometria 
Format dhe rezonimi gjeometrik 
Emëron dhe i klasifikon format e rëndomta 2D (për shembull, rrathë, katrorë, 
kënddrejtë dhe trekëndësha) me zbatimin e karakteristikave siç janë numri i 
brinjëve, të lakuara ose të drejta. I përdor që të bëjë skema dhe modele. 

 Emëron dhe i klasifikon format e rëndomta 3D format (për shembull.katrori, kubi, 
cilindri, koni dhe sfera) me zbatimin e karakteristikave siç janë numri i 
sipërfaqeve, të rrafshta ose sipërfaqe të lakuara. I përdor që të bëjë skema dhe 

  Njeh vijën simetrike themelore. 

Pozicioni dhe lëvizja 
Përdor gjuhën e përditshme të kahes dhe distancës që të përshkruaj lëvizje 
të gjësendeve. 

Matja 
Paratë 
I njeh të gjitha monedhat dhe zgjedh se si të paguaj shumë të caktuar me 
përdorimin e monedhave të vogla. 

Gjatësia, masa dhe vëllimi 
Krahason gjatësinë dhe peshën me krahasimin e drejtpërdrejtë madje me 
përdorimin edhe të njësive të masave jostandarde. 
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Matematika për arsim fillor Udhëzues për mësimdhënës Pjesa 1: Planifikimi 
 

 

 

 
 
 
 

(Vazhdon)  
Objektivat e mësimit 

Vlerëson dhe krahason vëllimin me krahasim të drejtpërdrejtë, madje me 
përdorimin e njësive matëse jostandarde. 
Përdor gjuhën komparative për shembull. më gjatë, më shkurt, më vështirë, më 
lehtë 

Koha 
Fillon të kuptojë dhe përdor disa njësi për kohën për shembull. minuta, ora, 
ditët, javët, muajt dhe vitet. 
E shikon kohën e orës dhe din kohët kryesore të ditës deri në orën më të 
afërt. 
I rradhit ditët e javës dhe ngjarje tjera të njohura. 

Puna me të dhëna 
Organizimi, kategorizimi dhe paraqitja e të dhënave. 
I përgjigjet pyetjeve me rradhitjen dhe organizimin e të dhënave ose 
gjësendeve në disa mënyra të mëdha për shembull me përdorimin e 
diagrameve dhe piktogrameve me resurset praktike; 
I diskuton rezultatet më Diagramin e Venit dhe Diagramin e Karolovit duke 
dhënë kritere të ndryshme për grupimin e gjësendeve të njëjta.  

Zgjidhja e problemit 
Përdorimi i teknikave dhe shkathtësive në zgjidhjen e problemeve 
matematikore 
Zgjedh strategji adekuate për bërjen e llogaritjeve me sqarimin e rezultateve të 
fituara. 
Hulumton një numër të madh të problemeve dhe detyrave të rënda. 
Has shumë kombinime për shembull kombinime të të tre pjesëve nga 
veshja e ngjyrosur e ngjyrosur. 
Vendos të mbledh apo zbrit që të zgjidh problem të thjeshtë të fjalëve (me 
gojë) dhe të prezantojë gjësende. 
E kontrollon përgjigjen e mbledhjes me shtuarjen e numrave sipas renditjes së 
ndryshme. 
E kontrollon përgjigjen nga zbritja duke e shtuar numrin më të vogel nga pyetja 
detyra. 
Përshkruan dhe vazhdon modele siç janë numërimi para dhe mbrapa në 
dhjetëshe për shembull. 90, 80, 70. 

Formon lidhje të zakonshme ndërmjet numrave dhe formave si shembull: ky 
numër është për dhjetë më i madh nga ky numër. 
Bën vlerësim logjik të llogaritjes dhe përcakton se vallë një përgjigje është 
logjik.  

 
Plani për punë i cili i bashkëngjitet këtij udhëzuesi për mësimin jep plane të propozuara afatgjate 
për secilën klasë.  
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Çka është e qartë për nxënësit? Të merret parasysh njohuritë dhe njësitë 
paraprake të arritura nga klasët paraprake. 

Cilët shkathtësi duke i përfshirë 
edhe ato praktike duhet t’i 
zhvillojë? 

Të kontrollohen qëllimet që të përcaktohen dhe 
numërohen shkathtësitë për njësinë. (Të 
inkuadrohet element vijues për klasën/njësinë) 

Informatat më lartë mund të rradhiten kështu që 
shkathtësitë dhe njohuritë logjikisht do të 
përvetësohen. 

Sa kohë do të nevojitet që 
paralelja ime të fillojë të 
mësojë? 

Cilët resurse kanë qasje në 
shkollë? Çka duhet blerë? 

Me rëndësi është që të ruhen dhe të përdoren 
resurse me cilësi të mirë. Ndoshta do të duhet 
të përshtaten. Mund të përcaktohen resurse të 
reja dhe të bëhen plane për blerje. 
Vërejtje: Teknologjia informative dhe 
komunikative (TIK). 

 
 
 
 
 
2.5. Faza 2 – Krijimi i planit të mesëm afatgjatë 

 
Duhet të keni vendosur përafërsisht se sa kohë u nevojitet për secilën njësi mësimore si pjesë 
e planifikimit Tuaj afatgjatë.Për shembull, mund të jetë dy javë ose mund të jetë katër varësisht 
nga periudha kohore e cila është e përfshirë në semestret Tuaj. 

 
Hapi i 5. Krijimi i njësive dhe Hapi i 6. Planet e mesme afatgjate 

 
Pika nismëtare për krijimin e planit të mesëm afatgjatë është lista e qëllimeve që i keni të 
përcaktuar për secilin semestër. Duhet t’i rradhitni sipas titujve dhe temave kështu që do të 
fitoni: 

 
• vargu logjik dhe progresiv që e merr parasysh mësimin paraprak dhe nivelin e rritjes së 

kërkesave e cila bën pjesë në secilën shkathtësi; 
 

• orar i përshatur kohorë, kështu që tempoja e mësimit është nxitëse dhe real për të gjithë 
nxënësit; 

 
• aktivitetet e caktuara për ligjërimin e qëllimeve dhe resurseve; 

 
• mundësitë e identifikuara për teknologjitë informative dhe komunikative; 

 
• llojllojshmëria e mundësive të këndshme dhe tërheqëse për mësim për nxënësit Tuaj. 

 
Grup pyetjesh mund të ndihmojnë që të organizohen idetë. Tabela më poshtë tregon disa 
mundësi. Informatat (përgjigjet e mundshme) të dhëna në kolonën nga ana e djathtë 
paraqesin se cilat vendime janë sjellur për planin e aplikuar  afatgjatë të siguruar nga 
Kembrixhi. 

 
Pyetje 

 
 

Qasje enë këtë udhëzim 
 
 

  
 

 
  

  
 
Çfarë njohurishë më 
nevojitet që të ligjerojë? 

 
 
Siç theksohet më lartë, por për njohuri. 

 
 

Vallë ka rradhitje natyrore të 
mësimit për këto qëllime? 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Korniza kohore për njësinë është tani më e 
caktuar. Planifikoni kohën e nevojshme për 
mësim tërë grupin e qëllimeve. Gjatësia e 
leksioneve do të ndihmojë. 
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Njohuri - Logjika 

Grumbullon informata në mënyra të ndryshme ose 
propozon zgjidhje alternative. 

Prezanton dhe mbron opcione duke shprehur mendime për 
informata dhe validshmëri të ideve (në bazë të kritereve). 

Hulumton dhe këmben informata jep përmbyllje, gjen dëshmi 
përkrahësi për gjeneralizime. 

Shfrytëzon njohuri të reja; zgjidh problem në situate të reja 
me zbatim etj. në mënyrë të ndryshme. 

 

Paraqet memorien e materialeve të mësuar paraprakisht, 
duke u bazuar në fakte, koncepte dhe përgjigje 

 

 
 
 
 
 
 
 

Si ndihmë që të përcaktohet rradhitja e mësimti me marrjen parasysh të nivelit të vështirësive 
për secilën shkathtësi të nevojshme, mundet të jenë të dobishme parimet e gjera të Taksonomisë së 
Blumit. 
Shikoni hierarkinë në rritjen e shkathtësive të theksuara në trekëndëshin dhe sqaroni në të dy tabelat. 
Mendoni për nivelet e shkathtësive të nevojshme te nxënësi përmes dhe në kuadër të njësive tuaja. Vallë 
kërkoni prej nxënësve të bëjnë detyra të cilat kërkojnë nivel më të lartë të shkathtësive kah fundi i 
semestrit, prej kur i kanë ndërtuar njohuritë sistematikisht në lekcionet paraprake? Vallë shkathtësitë dhe 
njohuritë që janë të nevojshme me cilën do qoftë njësi ndërtohen gradualisht që të formohet progresioni 
logjik? Kierarkia e qartë e shkathtësive në planifikimin dhe mësimi jep shembull të mirë për nxënësit Tuaj 
për atë se si funksionon procesi i mësimit. 
 

 
Taksonomia e Blumit (e reviduar) 
 

 
 
 
 

Krijon 
 

Vlerëson 

Analizon 
 

Zbaton 
 

Kupton – Përshkruan, Sqaron Demonstron kuptim: organizim, interpretim, përshkrim    
dhe të shprehurit e ideve kryesore.  

 
 
E bazuar sipas adaptimit 

të APA të Andersonit, 
L.W. dhe Krathwohl,  
D.R. (Eds.) (2001) 

 
 

Pyetje të mundshme të cilat e ilustrojnë secilin nivel 
 

Ndyshimi i ushqimit jo të shëndetshëm në ushqim të 
shëndetshëm me kalori të ulta me ndryshimin e 
përbërësve. Sqaroni përfitimet nga zgjedhja e Juaj 
përballë origjinalit. 

Vallë mendoni se jogurti me pak kalori është ushqim 
zëmër për fëmijët e moshës prej  8 deri 11? 
Theksoni arsyet për përgjigjet e Juaja. 

Numëroni tre mënyra për servisimin e ushqimit  me pak 
kalori dhe sqaroni se cilët kanë më tepër përfitime për 
shëndetin. Siguroni dëshmi që ta përkrahin atë që e 
tregojnë. 

 
Çfarë lloj peme është më e mirë për ta pjekur? 

 
Krahasoni  përfitimet e asaj që të hahet djathi në 
krahasim me atë që të hahet pemë. 

 
Cilët janë përfitimet e ushqimit me kalori të ulëta? 



20 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Planifikimi i semestrit tjetër duhet të zhvillohet sipas vlerësimit. 

 
• Vallë nxënësit në tërësi e kanë arritur qëllimin? 

 
• Vallë qëllimi ende duhet të mësohet për nxënësit që të arrisin mirëkuptim të plotë?  

 
• Vallë qëllimi ka qenë i përfshirë në tërësi? 

 
• Vallë qëllimi ka qenë i përfshirë, por nxënësit nuk e kanë plotësuar? 

 
Diagrami i mëposhtëm do të mund t’ju ndihmojë  në shqyrtimin e tij. Me rëndësi janë që 
aktivitetet të zhvillohen nga qëllimet. Zgjedhni qëllimin, vendosni për aktivitetin nga e njëjta 
dhe resurset e nevojshme do të bëhen të dukshme.  

 
 
 
 
 

Aktiviteti 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
Qëllimi 

Resurset 
 
 
 
 
Vendimet për njësitë, aktivitetet dhe resurset duhet të evidentohet si plan afat mesëm. Dy 
formularë të zbrazët janë përfshirë në formularin Shtojca D nga ky udhëzues që të krijohen 
planet e tyre personale afatmesme. 
 
Planifikimi afatmesëm– 1, ka kolona plotësuese për komente dhe përcaktimi i kohës. 
 
Planifikimi afatmesëm – 2, nuk i përfshin këto kolona. 
 
Komplet gjithëpërfshirës nga planet afatmesme (plani për punë) ishte përgatitur nga Kembrixhi 
për përdorim në Maqedoni. 
 
Vijon: Shembulli i plotësuar i planifikimit afatmesëm - 2. 

 
 



Matematika për arsim fillor Udhëzues për mësimdhënës Pjesa 1: Planifikimi 
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Shembull i plotësuar për planifikimin afatmesëm – 1 

 
 
Klasa e tretë, Njësia 1A: Numrat dhe zgjidhja e problemeve 

 

Objektivat e mësimnxënies Aktivitetet Resurset 

Numrat dhe sistemi numerik 
Nxënësi/ nxënësja i: 
 
 Thot numrat prej 100 deri  200 
dhe më tej; 
 
Lexon dhe shkruan numra më së paku 
deri në 1000; 

 
 
Numëron para dhe prapa në hapa 
prej  2, 3, 4 dhe 5 më së paku deri 
në 50; 

 
Parashtron numër treshifror në 
vargun numerik të shënuar me 
qindëshe të plota në 100; 

 
 
Parashtron numër treshifror në 
vargun numerik të shënuar me 
dhjetëshe të plota 10; 

 
 
 
 
E tërë klasa numëron. 

 
 
E tërë klasa lexon numra, pyetje të 
plota. 

 
 
 
E tërë klasa numëron. 

 
 
Demonstrim nga mësimdhënësi, aktivitet në çifte: 
secili me radhë hedh kub prej 1–6, tre herë. 
Nxënësi përbën numër treshifror dhe e vendos në 
vijë të shënuar. 

 
Demonstrimi nga mësimdhënësi, aktivitet në çifte 
dhe vendosja e vargut të numrave: secili me 
radhë hedh kub prej 1–6, tre herë. 
Përbëhet numri treshifrorë. 

 
 
 
 
Tabela prej 100 deri 200. 

Karta të mëdha me numra treshifrorë. 

Tabelë e madhe 100, vargu i numrave. 

Kubi prej 1–6, vargu i caktuar i numrave. 
 
 
 
 
 
 
 
Kubi prej 1–6, vargu i caktuar i numrave. 



(Vazhdon)   
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Objektivat e mësimnxënies Aktivitetet Resurset 

Numëron para dhe mbrapa në njëshe, 
dhjetëshe dhe qindëshe në numra 
dyshifrorë dhe treshifrorë; 

 
Kupton çka paraqet secila shifër në 
numrat treshifrorë dhe ndanë në 
qindëshe, dhjetëshe dhe njëshe; 

 
gjen 1, 10 100 më shumë/më pak nga 
numrat dyshifrorë dhe treshifrorë. 

 
Llogaritje:  
Strategjitë logjike 

 
 
Njeh fakte për mbledhje dhe zbritje 
për të gjithë numrat deri 20; 

 
 
I njeh faktet vijuese për mbledhje 
dhe zbritje: 
Shumëzuesi me 100 me shumën e 
përgjithshme 1000; 
shumëzuesi me 5 me shumën e 
përgjithshme 100; 
 
di fakte për shumëzim/pjesëtim për 2x, 
3x, 5x dhe 10 x të tabelës; 

E tërë klasa numëron. 
 
 
 
Përdorimi i kartave për futjen e vlerave, 
përbërja e numrave treshifrorë dhe shkruarja 
e e qindësheve, dhjetësheve dhe njësheve. 

 
 
Hyrje për paralelen në tërësi, i përcjellur  
nga ndarja në grupe sipas aftësive. 

 
 
 
 
 
 
Nxënësi i përgjigjet pyetjes: 
Sa më shumë? 
Sa më pak? 

 
 
Nxënësi përgjigjet pyetjes: Sa duhet të shtojmë? 
Sa duhet të heqim (të zbritim)? 

 
 
 

 
Fillon ta mësojë tabelën me 4x. 

Tabela 100, kartat për futjen e 
vlerave. 

 
 
Kartat për futjen e vlerave. 

 
 
 
 
 
Tabela 100, llogaritëse, katrorë. 

 
 
 
 
 
 
Atyre nxënësve të cilëve iu 
nevojitet përkrahje më e madhe 
duhet të kenë qasje në 
llogaritëse dhe katrorë. 

 
 
Rrjete numerike. 

 
Tregon përmendësh në emër 
të klasës në përgjithësi me 
përcjellje të lojës në çifte: Me 
radhë hedhet kubi i caktuar 
me 2, 3, 3, 5, 5, 10. 
Në tabelë 100, gjejeni cilën do 
qoftë dhjetëshe të plotë nga 
numri i treguar. 



(Vazhdon)  
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Objektivat e mësimnxënies Aktivitetet Resurset 

Njeh shumëzuesit dyshifrorë dhe 
treshifrorë me 2, 
5 dhe 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mbledhje dhe zbritje 

 
Mbledh dhe zbret me 10 dhe me 
dhjetëshe të plota  deri dhe prej numrit 
dyshifrorë dhe treshifrorë; 

Këndon e gjithë klasa, me përcjellje të lojës 
duke përdorë tabelë 200, llogaritëse dhe karta 
(letra). 

 
E tërë paralelja: E përdorë tabelën 100 për ta 
parë modelin e shumëzuesve. Jepeni tabelën 
vijuese 100 (duke filluar nga 101) dhe 
vazhdojeni modelin. 
Çifte: Përdorni kubin e shënuar me 2, 2, 5, 5, 
10, 10. Hedheni me radhë dhe zbulojeni cili 
është shumëzues i atij numri. 

 
 
Demonstrim nga mësimdhënësi: zbuloni numër 
fillestar nga tabela 100 me llogaritëse. Hedhni dy 
kube, 1 i shënuar me + dhe –, dhe tjetra caktuar 
me dhjetëshe të plota. Lëvizeni llogaritësen në 
mënyrë përkatëse. Me punë në çifte, me radhë 
hedheni kubin dhe lëvizeni llogaritësen. 

Kubi i caktuar, 1 në çift, tabela 
100, llogaritëse, ngjyrë e 
ndryshme për secilin lojtar në 
çift. 

 
Tabela 100, llogaritëse, 
paketimi, palosja e kartave 
(letrave) me numra prej  0 deri 
40 në çift. 

 
Tabela 100, tabela 101 – 200, 
kubi i shënuar, llogaritëse ose 
kube. 

 
 
 
Tabelë e madhe 100 për 
demonstrim, tabelë individuale 
100 (për në tavolinë),  
2 kube të shënuara në çift, 
llogaritëse. 



(Vazhdon)  
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Objektivat e mësimdhënies Aktivitetet  Resurse 

mbledh 100 dhe qindëshe të plota 
deri në numrat treshifrorë; 

 
 
 
 
e shfrytëzon shenjën = për të paraqitur 
barazim; 

 
 
shton disa numra të vegjël; 
rirregullim i i mbledhjes për të 
ndihmuar me përllogarijen. 

 
 
Shumëzim dhe pjesëtim 

 
E kupton lidhjen ndërmjet  dyfishimit 
dhe përgjysmimitа разбира врската 
помеѓу удвојување и 
преполовување. 

Hyrje për paralelen me përdorimin e kartave 
(letrave) për futjen e vlerave. Përbëhet numër 
treshifrorë, mblidhet me dhjetëshe të plotë. Cila 
kartë (letër) ndryshohet? Nxënësit parashtrojnë 
sfida për të tjerët. 

 
Përdorë kub për të fituar numra dyshifrorë dhe 
treshifrorë të cilët mund të mbledhen.  Shkruani 
në mënyrë plotësuese  duke përdorur  =. 

 
Punë në çifte, secili lojtar sipas radhës hedh 
kubin përkatës të shënuar  3 ose 4 herë. 
Partneri i shkruan numrat, i radhitë, e zgjidh 
llogaritjen. 

 
 
Shitje me çmime të përgjysmuara: 
mësimdhënësi i tregon çmimet në shitore. Cili do 
të jetë çmimi në qoftë se ka shitje me gjysëm 
çmimi? Çka nëse blemë dy dhjetëshe me gjysëm 
çmimi? Nxënësit përgatisin etiketa personale me 
çmim para dhe pas shitjes. 

Karta (letra) për futjen e vlerave. 
 
 
 
 
 
 
 
Kub. 

 
 
 
Kub. 

 
 
 
 
 
 
 
Etiketa me çmim para dhe pas 
shitjes. 

 
Karta me pyetje „çka nëse“.  

 
E kupton efektin e shumëzimit të 
numrave dyshifrorë me 10. 

 
 
 
 
 
E kupton dhe zbaton idenë se 
shumëzimi është komutative 

Me përdorimin e kalkulatorit, kërkoni nga 
nxënësit të fusin numra dyshifrorë në ekran, 
shtypni x dhe më pas shtypni 10. Çka ndodhë? 
Përsëritni me numër tjetër. Vallë çdo herë do të 
ndodhë kjo? Vallë mundemi të mendojmë rregull 
për x (shumëzim) me 10? 
 
Me përdorimin e kalkulatorit, nxënësit të 
hulumtojnë futjen e numrave njëshifrorë dhe 
shumëzimin e tij me numër tjetër njëshifrorë, 
shtypni =. Shkruajeni procesin. Përsëriteni utjen e 
numrave sipas radhitjes prapa. Çka ndodhë? Çka 
vëreni? Vallë çdo herë do të ndodhë e njëjta? 

Kalkulatorë. 
 
 
 
 
 
 
Kalkulatorë. 



 

 

 
Hapat 1 dhe 2 Plotësoni qëllimet e mësimnxënies drejtpërdrejtë nga korniza e programit mësimor  nga 

matematika dhe /ose planin për punë në formularin për planifikimin afatgjatë. 
 
Hapi 3 Përcaktojeni kohën – Shfrytëzoni sygjerimet të dhëna në planin për punë si udhëzues. 
 
Hapi 4 Jepeni një pasqyrë të shkurtë të aktiviteteve të cilat kanë të bëjnë me qëllimin e 

mësimit. Kjo mund të përfshijë listën e sugjerimeve; pastaj mund të bëni zgjedhjen e 
aktiviteteve varësisht nga koha të cilën e keni për orën. 

 
Hapi 5 Të merren parasysh resurset të cilat do të ishin të nevojshme që të realizohen aktivitetet 

Tuaja të propozuara. Për disa resurse do të jetë e nevojshme përgatitja paraprake ose 
blerja e tyre. 

 
Hapi 6 Të merren parasysh mënyrat me të cilat do të mundeni ta vlerësoni qëllimin e mësimit. 

Ndoshta do të duhej të planifikoni vizitë për aktivitet të caktuar. Ndoshta do të duhej të 
mendoni për furnizim tjetër për nxënësit me aftësi të kufizuara arsimore. Shkruani këto 
ide në kolonën ,,Komente’’. 

 
Pasi ti diskutoni dhe caktoni qëllimet Tuaja në lidhje me titujt dhe temat, mund t’iu jepni tituj të qartë, të 
kuptueshëm secilit grup ose ,,Njësi’’. Pastaj duhet ti  rradhitni këto njësi që të përshtaten në orarin kohor 
për të cilin keni vendosur paraprakisht. Në këtë udhëzim zgjodhëm dy njësi sipas gjysmëvjetorëver dhe 
dy gjysmëvjetorë në klasë ose vit. Kjo është përshtatur në planet shoqëruese për punë për dy semestra. 
Struktura e ndryshme kohore ose kufizimi nga ajo që doemos të shfrytëzohen resurset e ndara, do të 
duhej të kenë efekt në radhitje sipas të cilës e përmbushni programin mësimor. 
 
Tani jeni të përgatitur të vendosni cilat aktivitete  dhe resurse mund të përputhen me qëllimet e mësimit 
të cilat bashkërisht i keni grupuar. 

 
 
2.6. Faza 3 – Krijimi i planit për leksion  
(plani afatshkurtë) 
Planet afatgjatë duhet ti shfrytëzojnë mësimdhënësit  në klasë përderisa i ligjërojnë leksionet. 

Formular i zbrazët, i cili mund të shfrytëzohet për plan ditor ose javor është siguruar në Shtojcën SH.  
Përgatitja e  planeve për leksion individual është veçanërisht e dobishme kur për here të pare aplikohet 
korniza për programin mësimor. Megjithatë, kur ju jeni të sigurtë në mësimdhënie, keni njohuei stabile të 
materies së lëndës, dhe e njihni mënyrën më të mirë për ligjërim në klasë, planet ditore mund të bëhen 
plane javore. 

 

Në mënyrë që të aplikohet formulari, për mësimdhënësit do të ishte e dobishme të bëhet trajnim, si kjo 
më poshtë, që të njihet kuadri i përgjithshëm me formatin dhe t’iu ndihmohet që të zgjedhin  kërkesat e 
tyre. Gjithashtu, kjo do të shërbente në inkorporimin e asaj që mësimdhënësit tanimë e kanë të njohur 
për planifikimin e leksioneve. 

 
Aktivitet për trajnim: Përgatitja e forms së planit për leksionin 
 (Shtojca A2) 

 
Ky aktivitet përshkruan ushtrim, i cili mund të realizohet nga një grupe mësimdhënës që 
të hulumtohet se çka duhet të përmbajë plani afatshkurtë (për leksion individual). Pastaj 
ata mund të eksperimentojnë me format  që të përfshijnë gjithë atë që mendojnë se do 
të jetë e dobishme. Janë përfshirë edhe fleta pune të cilat mund të fotokopjohen. 
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Hapi 7. Krijimi i planit Tuaj për leksionin 
Në faqen 28 do të gjeni kopje nga formulari për planifikim afatshkurtë të Kembrixhit, i cili përmban 
të gjitha instruksionet për plotësim në secilën pjesë të planit. Kaloni ca kohë duke u njoftuar me 
komponentë të ndryshëm. 
 
Formulari është si reçetë. Cilësia e përbërësve ndikon drejtpërdrejtë në rezultatin e përgjithshëm. 
Në këtë rast , planifikimi i mirë ofron mësimnxënie dhe eksperiencë të suksesshme. 
Sigurohuni se planet Tuaja për leksion e përshkruajnë: 

 
• atë që duhet mësuar; 

 
• si duhet mësuar. 

 
Kopje nga planet afatshkurtë janë në dispozicion në Shtojcën B të këtij udhëzimi. Shembull i 

plotësuar  i planit afatshkurtë mund të shihet në faqen 29.  
 

Hapi 8. Vlerësimi i planifikimit Tuaj 
Mbani mend se planet Tuaja janë dokument pune. Ju do të duhet t’iu përgjigjeni  nxënësve 
Tuaj dhe ta përshtatni mësimin Tuaj ashtu siç nevojitet. Këtu janë disa gjëra që duhet të 
merren parasysh sa i përket krijimit dhe realizimin e leksionit të planifikuar: 

 
• Mësimdhënësit duhet të jenë në kontakt me nevojat e nxënësve dhe të sigurojnë cilësi të mirë 

të mësimnxënies dhe duhet mbajtur mend njohuritë dhe shkathtësitë. 
 

• „Planifikim i tepruar“ i punës gjithë javore mund të shpie deri në jofleksibilitet. 
 

• Ndonjëherë leksionet duhet të përshpejtohen, në rrethana tjera ndoshta do të jetë e 
dobishme në kthimin  e ndonjë aspekti të mësimnxënies. 

 
• Mësimdhënësit doemos të jenë të përgatitur për ti përmirësuar planet nga leksioni në leksion. 

 
• Nëse puna e nxënësve është në nivel të ulët ose përderisa  ato kanë ngecur  gjatë kohës 

së leksionit, ndoshta do të ishte e arsyeshme të merrni në konsideratë punën dhe të 
mos shpejtoni deri te qëllimi vijues.  

 
• Planet nuk duhet vetëm të ,,qëndrojnë“ në dosje të duhur.  Kompleti i mirë i planeve mund 

gjithkund të ketë vërejtje të shënuara me qëllim që të tregohet se çka ka shkuar mirë dhe për 
çka do të nevojitej përshtatje për herën tjetër. 

 
• Cila është rradhitja sipas së cilës do ti ligjëroni qëllimet? Disa prej tyre  duhet të mësohen 

sipas renditjes, sepse pjesa vijuese e mësimit varet nga pjesa e pare. Të tjerat mund të 
punohen sipas cilës do radhitje. Nga Ju, si mësimdhënës, varet përgatitja e punës nga 
programi mësimor për Jud he për nxënësit Tuaj. Mos keni frikë për ta përshtatur planin Tuaj 
që ti përgjigjet apo përshtatet nevojave të nxënësve Tuaj. Seciën ditë planefikojeni në mënyrë 
individuale. 

 
Duhet të përpiqeni dhe të qëndroni në ,,rrugën e duhur“ ose në pajtim me punën e planifikuar, 
por nuk duhet  në mënyrë rigoroze  të ndiqni  planet e tyre dhe se nuk mundeni të ndiqni idetë e 
paplanifikuara. Shpeshherë njësitë e shkëlqyera mësimore kanë rezultat kur ndodh  diçka që të 
pengohet leksioni apo njësia e planifikuar- ngjarje lokale kombëtare, ndonjë person do të sjell 
diçka në shkollë – dhe nxënësit janë të interesuar. Duhet të ndjeni  se ata mund ti shfrytëzojnë  
këto stimulime që të zhvillohet biseda, leximi ose të shkruarit. Mësimi ndodh kur nxënësit janë të 
motivuar dhe përplot entuziazëm. 

 
Edhe pse është e vërtetë se  aktivitetet e ,,paplanifikuara’’  nuk duhet ta udhëheqin ligjërimin, me 
posaqërisht është e mundshme që mësimdhënësit ti revidojnë planet afatshkurtë dhe afatmesëm 
që të shohin vallë mund të jenë të realizuara me çfarë do qëllimesh. Në këtë mënyrë lejohet shk 
shkallë e caktuar e fleksibilitetit. Njëkohësisht, duhet të mbahet mend se koha e lejuar për njësitë 
e një gjysmëvjetori është 16 javë ( semestri i parë) dhe 20 javë (për semestrin, gjysmëvjetorin e 
dytë) – për këtë është mundur të ndodhin aktivitete të paplanifikuara  pas së cilës do të vijonte 
dhe planifikimi i paraparë.   
 
Këshillë vijuese sa i përket asaj se si të ndiqet suksesi nga mësimdhënia Juaj mund të gjendet në 
Pjesën 3: Qasjet e mësimdhënies dhe Pjesa 4: Vlerësimi. Teknikat e diskutuara mund t’iu 
ndihmojnë të inkorporoni mësim aktiv dhe vlerësim formativ në leksionet Tuaja që do ta 
përmirësojë  përgjigjen kthyese nga mësimi Juaj. 
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M
atem

atika për arsim
in fillor 

Vërejtje / mundësi për zgjerim / detyrë 

 

 

 

Instruksione për planin afatshkurtë 
 

Fillimi i javës: I jep referencat për datën;  NJËSIA: Titull i njësisë punuese KLASA:  Kl.  
planet ditore duhet të jepen çdo ditë         duhet të mësojë 

 
Qëllimet e mësimit Kriteret për 

sukses 
(Detaje në 
nën-pje3.1) 

 
Aktivitetet 
(shikoni vërejtjet më 
poshtë:detaje për 
diferencim.) 
 
Përshkrim TK/G/I 

 
Resurset 

 
E ndanë 
kohën e 
përgjithshme 
për njësinë 
(leksionin), sa 
kohë duhet të 
kalojë për 
secilin aktivitet 

  

Janë të zgjedhura 
për secilën njësi. 
Shpeshherë ka 
më shumë se një 
njësi.

 

Këto janë 
pyetje ose 
deklarata 
të cilat do 
të përdoren  
për matjen 
e të 
arriturave 
(suksesin) 
(Shikoni 
Pjesën 4  
Vlerësimi) 

 
 
Përshkrim i 
aktivitetit 

 
 
TK=tërë 
klasa; 
G=grupi; 
I=individ 
ose punë e 
pavarur

 
Materialet që do 
të jenë të 
nevojshme për 
aktivitetin 

 

Kodi tregon çfarë lloj 
të dëshmisë do të 
përdorë 
mësimdhënësi për 
të vendosur vallë 
janë përmbushur 
kriteret për sukses 
dhe vallë është 
arritur qëllimi- 
shikoni  Pjesën 4: 
Vlerësimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oanizimi:  Detaje për diferencimin / grupe / rolli I të rriturit 
(ndërlidhur me aktivitetet) 
 
 

 / mundësi për zgjerim / detyrë shtëpie 
 
 

PP: pyetje/ 
përgjigje 
D: diskutim 
V: vëzhgim 
PV: puna 
vlerësuese 

Si do të organizohet ora; kjo mund të jetë vetëm për aktivitetet të 
caktuara; kjo duhet të përfshijë detaje për diferencimin / grupe/ 
roli i të rriturit (ndërlidhur me aktivitetet). 

Këtu duhet të jepen çfarë do komentesh  për 
atë se si ka kaluar leksioni dhe vallë duhet të 
korrigjohen planet për sesionet vijuese. Para 
leksionit, si pjesë e planifikimit, këtu mund të 
theksohen aktivitetet më të zgjeruara dhe 
detyra e shtëpisë. 

Organizimi: Detaje për diferencimin / grupe/ rolli i të rriturit 
(ndërlidhur me aktivitetet) 
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Shembull i përmbushur për planin afatshkurtë 
 
Klasa e parë: Njësia 1В, Masat dhe zgjidhja e problemeve 

 
Fillimi i javës: NJËSIA: klasa 1В: Masat 

dhe zgjidhja e problemeve 
ORA: 

O
ra

ri 
i  

ko
hë

s 

Q
ël

lim
et

 e
 

m
ës

im
it 

Kriteret për 
sukses 

Aktivitetet (shikoni vërejtjet më 
poshtë: detaje për diferencim, etj.) 
T: tërë paralelja.; G: grupi; I: individi 

Resurset 

D
ës

hm
i p

ër
 

Të
 a

rr
itu

ra
t 

Përshkrimi T/G/I 

10 
min. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
min. 

 
Hulumton rradhitëse me numra 
dhe probleme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pjesa kryesore 
Vlerëson dhe krahason vëllimin me 
krahasim të drejtpërdrejtë, pastaj 
me përdorimin e njësive jo 
standarde. 

 
Vallë nxënësit 
mund të 
përdorin njohjen 
e numrit dhe 
sigurisht për ta 
zgjidhur 
problemin? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vallë nxënësit 
kanë mundur ta 
krahasojnë 
vëllimin në 2 
enë? 
Cilat metoda i 
kanë përdorur? 
Gjithsej sa kanë 
krahasuar? 

 
Lojë për dy tema. 
Përzieni kartat  dhe tregojeni 
kartën e parë njërit të ekipit, i 
cili vendos vallë karta vijuese 
do të jetë më e lartë apo më 
e ulët. Nëse nuk kanë të 
drejtë, loja hedhet te grupi 
tjetër. Loja vazhdon përderisa 
të tregohen 10 kartat në 
tërësi. 
Ekipi me më shumë pikë fiton. 
 
Paraleles tregojani kompletin 
e enëve. Cilët prej dy enëve 
mendoni se mbledhin sasi të 
njëjtë? Si do të mund ta 
dijmë? Modelojeni metodën 
para klasës. Vallë mendoni se  
ka mënyra tjera të njihet? 
Provojeni në mënyrë tjetër të 
propozuar nga nxënësi. 
Kaloni në punë grupore. Gjeni 
2 enë në tavolinën Tuaj për të 
cilat mendoni se e zënë 
sasinë e njëjtë. Testojeni. 
Gjeni çifte tjera të enëve për 
të cilat mendoni se zënë 
përafërsisht sasi të njëjtë. 

 
T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 

G 

 
Komplet kartash 
me numra 0–9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koleksion prej 
resurseve 
përkatëse: kutia, 
gota letre, bokall 
të bokallë, njësi 
që mund të 
numërohen për 
tu krahasuar 
vëllimet (kokrra, 
katrorë, bizele e 
thatë) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

/roli I të rriturit  Vërejtje   
(ndërlidhur me aktivitetet)  
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D
ës

hm
i p

ër
 

Të
 a

rr
itu

ra
t 

 

Su
ks

es
i i

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

 
 
 
(Vazhdon) 

 
Fillimi i javës: NJËSIA: klasa 1В: Masat 

dhe zgjidhja e problemeve 

 
 
ORA: 

 
                                            Kriteret 
   

 
Aktivitetet (shikoni vërejtjet më 
poshtë: detaje për diferencim, 
etj.) 

T: tërë paralelja.; G: grupi; I: 
individi 
 
 
Përshkrimi T/G/I 

 
Resurset 

 
10 min.  

Ndarja plenare e 
udhëzimeve dhe 
strategjive. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vallë keni mundur 
të gjeni 2 enë të 
cilat zënë  
përafërsisht sasi të 
njëjtë

? Vallë 
regjistruat diçka 
që do t’ju 
ndihmonte apo 
rikujtonte? Si e 
shkruajtët? 
 

Diskutoni për metodat 
dhe udhëzimet. Ftoni 
nxënësit të këmbejnë  atë  
që e kanë bërë dhe atë 
që kanë mësuar. Vallë 
diçka ka qenë e vështirë? 
Çka vepruan ata për të 
zgjidhur çfarëdo 
problemi? 

Nëse njësitë të cilat  përdoren për plotësim të enëve janë të 
vogla, dhe nxënësit i krahasojnë sasitë duke numëruar sa prej 
tyre do ta mbushin enën, disa nxënës ndoshta duhet të punojnë 
me enë më të vogla nga tjerët. 
Nxënësit para së gjithash duhet të mësojnë  me dy enë. Pastaj 
vazhdoni me eksperimentim me materialet e siguruara. Jepuni 
mundësi të vendosin për shkallën e tyre të saktësisë dhe 
inkurajoni ata ta qëllojnë para së gjithash  të përpiqen. 
Ndoshta  do të dëshironi ato në mënyrë joformale të 
regjistronjë, shkruajnë, çka mund të përdoret  si ndihmë 
memorialë për pjesën përfundimtare të njësisë apo leksionit. 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PJESA 3: QASJE NDAJ MËSIMIT 
 

 
Kjo pjesë ka parasysh disa nga mënyrat e ndryshme të cilat mund ti 
zgjedhni që të rekomandoni aktivitete konkrete gjatë vitit. 
Ka aq mënyra për ligjërimaq sa ka mësimdhënës! Të gjithë ne kemi  
preferencat tona, por edhe mënyrat me të cilat ndjehemi  jo mire përderisa 
ligjërojmë. Gjithashtu, me rëndësi është të mbahet mend se nxënësit kanë stile 
të ndryshme të mësimit dhe ne duhet të  bazohemi në të gjitha ato gjatë 
mësimit. Ngjashëm me këtë, ndonjëverë vetë njësia nxitë  ndaj punës grupore, 
punë në çifte ose punë individuale dhe Ju duhet të mendoni për qasjen më të 
mire të temës. 

 
Aktivitet për trajnim: Planifikimi dhe ligjërimi  i leksionit 
(Shtojca A3) 

 
Në shtojca do të hasni ushtrim të dobishëm për trajnim i cili ndihmon  
të zbulohet sa nga këto qasje për ligjërim tanimë janë zbatuar nga 
kuadri dhe zakonisht nuk i shënojnë përshkak  se i kanë të njohura. 

 
 
 
 

3.1. Puna në grupe, çifte dhe individualisht 
 

Të gjithë nxënësit kanë dobi nga puna në grupe, në çifte ose individualisht. 
Grupimi varet nga aktiviteti dhe ku është paralelja  në suaza të një sërë 
nleksionesh apo njësish. Ndoshta është më e përshtatur të ligjërohet në tërë 
paralelen, për shembull, në fillim të përmbledhjes së njësive kur sqarohen, 
demonstrohen ose parashtrojnë pyetje që t’iu jepen  mundësi nxënësve të 
përgjigjen dhe të diskutojnë. 

 
Gjatë  disa leksioneve vijuese, aktiviteti kryesor mund të përbëhet nga puna 
grupore, ku nxënësit punojnë si  grup (në kundërshtim në atë në grup të ndonjë 
aktiviteti të ndërlidhur, edhe pse do të duhej të filloni me një hyrje të shkurtë për 
paralelen në tërësi dhe sqarim e asaj që nevojitet. 
 
Varësisht  nga detyra (zgjidhja e problemeve ose kontrollim), puna në grupe  
duhet  t’iu mundësojë nxënësve me aftësi të ndryshme të punojnë bashkërisht. 
Shkallë më e kontrolluar e punës diferencuese mund të shfrytëzohet gjatë 
grupimit të nxënësve sipas arritjes. Në këtë rast mund të ketë qasje 
ndërlidhëse, por detyrë më e zakonshme për disa nxënës dhe  dhe më i 
vështirë ndërlidhur me nxitje për të tjerët. 
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Leksioni përfundimtarë i një njësie pune mund të bazohet te nxënësit të cilët zhvillojnë enigma apo 
lojëra që të tregojnë se çka është mësuar gjatë njësisë mësimore. Ndonjëherë nivelet e 
entuziazmit apo prirjes për këtë lloj detyre mund të dallohen ndërmjet nxënësve. Në këtë rast puna 
në çifte mund të jetë më adekuate. Gjatë kohës së leksionit, çiftet e ndryshme mund të jenë të 
përkrahuar ashtu siç nevojitet. 
  
Nxënësit të cilët punojnë individualisht mund të fillojnë të përparojnë me detyrën e tyre menjëherë 
pas hyrjes kryesore, pasi që disa nxënës punojnë në aktivitet apo ushtrim të shkurtër të aktivitetit 
apo ushtrimit të shkurtër ndërsa tjerëve ju nevojitet angazhim më i madh nga ana e arsimtarëve.  
 
Qasja e ligjërimit në matematikë, e rekomanduar me kornizën bazohet në disa parime shumë të 
qarta: 
 
• njësia matematikore në matematikë për secilën ditë; 
 
• shqiptimi i njehsimit logjik; 
 
• realizimi voluminoz i mësimit aktiv; 
 
• diferencimi i kontrolluar me çka të gjithë nxënësit janë të inkuadruar në matematikën e cila 
ka të bëjë me temën e zakonshme; 
 
• mësimi i drejtpërdrejtë dhe puna interaktive me gojë me paralelen në përgjithësi, grupet, çiftet dhe 
individët. 
 
Mësimi i drejtpërdrejtë 
 
Gjatë kohës së secilit leksionit duhet të kalojë se sa është e mundshme më tepër kohë në 
mësimin e drejtpërdrejtë dhe pyetjeve të paraleles në tërësi, grupeve apo individëve. Mësimi  me 
cilësi të lartë është me gojë, interaktiv dhe plot me jetë dhe duhet të jetë proces dy kahësh 
ndërmjet arsimtarit dhe nxënësit. Nxënësit duhet të kenë rol aktiv duke caktuar dhe duke u 
përgjigjur pyetjeve duke kontribuar për diskutime dhe sqarime si dhe duke i demonstruar metodat 
e tyre me grupin tjetër të paraleles. 
 
Motivimi 
 
Me qëllim nxënësit ta arrijnë potencialin e tyre të plotë me rëndësi është ata të mbeten në detyrën 
që të angazhohen në lëndën dhe të bëhen nxënës aktiv, shpesh herë duke e marrë përgjegjësinë 
në duart e veta. Mësimi aktiv ju ndihmon nxënësve të besojnë në njohuritë dhe në shkathtësitë e 
mësuara që do t’i realizojnë. Mësimdhënësit duhet t’i dëgjojnë dhe t’i përdorin idetë e nxënësit që 
të tregojnë se ata vlerësohen. Kjo mund ta bën mësimin përvojë të mirë për arsimtarin dhe për 
nxënësin njëkohësisht. Nxënësit kuptohet se do të bëjnë gabime nëse rrezikojnë por ata janë 
pjesë e rëndësishme e procesit të mësimnënies por ata janë pjesë e rëndësishme e procesit të 
mësimnxënies. 
 
Që të ndodh kjo, mesi i klasës duhet të jetë në qetësi, i hapur, dhe i përshtatëm për punë. Lidhjet 
duhet të jenë miqësore dhe të fokusuara në mësim, duke e pasur parasysh atë se janë proces i 
dyanshëm.  
 
Nxitje 
 
Për të gjithë nxënësit që ta arrijnë të planifikuarën, mësimdhënësit duhet të kenë arritje shumë të 
larta por dhe reale. Ata duhet të jenë të ndara me nxënësit. 
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Mësimdhënësit duhet t’i nxisin nxënësit: 
 
• të mbajnë përgjegjësi dhe të përdorin iniciativë; 
 
• të jenë të pavarur dhe aktiv; 
 
• të parashtrojnë pyetje dhe të vlerësojnë; 
 
• të ndërrojnë përvoja dhe mendime; 
 
• të parashtrojnë qëllimet e tyre personale në mësim; 
 
• të vlerësojnë punën e lartë cilësore dhe asnjëherë të mos jenë të kënaqshëm me diçka më pak.  
 
 
 
3.2. Përcaktimi i qëllimit të mësimit 
 
Qartësia e qëllimeve të nxënësve është pjesë qenësore që t’i jepet fuqi mbi (dhe përgjegjësi 
për) mësimin personal.Duke e ditur se si do të ndërlidhen qëllimet si tërësi kuptimore në afatin e 
gajtë dhe të mesëm, mundëson një rrugë për mësim, rrugicë përmes të cilës udhëtojnë 
nxënësit. Plani afatshkurtër do të ketë qëllime të zgjedhura për njësinë mësimore. Gjatë 
shpjegimit të leksionit qëllimet duhet të shpërndahen me nxënësit. Në këtë fazë nevojitet ndarja 
e më tutjeshme e qëllimeve. 
 
Para së gjithash fjala qëllim vetvetiu duhet të jetë më i lehtë që të kuptohet.  „Sot mësojmë që 
…“ është fazë më e lehtë. 
 
Kur qëllimet e mësimit janë të caktuara, nxënësit inkuadrohen, kanë  kuptuar më mirë për atë që 
duhet ta bëjnë dhe mund të komentojnë për mësimin individual.  
 
• Të kuptuarit për atë që është e paraparë të mësohet ka rëndësi vitale për nxënësit. 
 
• Qëllimi i mësimit merr shumë pak kohë. Ajo mund të bëhet njëkohësisht ashtu siç jepen 

instruksionet.  
 
• Ajo mund të paraqitet dhe të lexohet së bashku. 
 
• Duhet të sqarohet kështu që mund të jetë i domosdoshëm konvertimi nxënës – të folurit. 
 
 
 
        Aktiviteti për trajnim: Ndarja e qëllimeve të mësimit (Shtojca A4) 
 

Në shtojcat do të gjeni aktivitet të propozuar për trajnimin i cili ka detaje të caktuara për 
atë se si do të mund të bëhet kjo me grupe të ndryshme të nxënësve. Kjo, gjithashtu 
mund të ndihmojë gjata vlerësimit. 

 
 
Gjetja e fjalëve të vërteta për paralelen t’i sqarohet qëllimi i mësimit do të përmirësohet me 
praktikën dhe nuk duhet të shënohet plani i njësisë mësimore. Gjithashtu,mund të jetë e dobishme 
një fletë me të dhëna. Më lehtë është që qëllimet e mësimit në planin afatmesëm janë të qarta. 
Fjalët e përdorura njëkohësisht do të ndërlidhen prej së afërmi me ,,kriteret për suksesin’’ (shikoni 
më poshtë). 
 
Shembulli i rishpjegimit të fjalisë 
 
Qëllimi: Të vlerësohen dhe krahasohen kapacitetet me krahasim të drejtëpërdrejtë, madje 
me përdorimin e njësive matëse jostandarde.  
 
Fjalët e përdorura: „Dëshiroj të më tregosh se cila prej këtyre enëve mund të përfshijë 
më tepër ujë. Madje dëshiroj të kontrollosh vetëm me anë të shikimit, se sa gota ujë 
nevojiten që të mbushet secila enë” 
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Mundësia që qëllimet të jenë të kapshëm për nxënësit do të duhet të mbarojë nga ana e 
arsimtarëve individual, meqë ata më mirë i njohin nxënësit. Porosia e përmbajtjes së lëndës 
së matematikës kërkon fjalor specifik. Që t’ju ndihmojmë me këtë, lista – fjalori është i 
përfshirë në planin e punës. 
 
Ndonjëherë është e dobishme që të prezantohet qëllimi i mësimit si pyetje.  
 
Për shembull, „Vallë mundeni t’i emëroni këto forma të ndryshme dhe t’i klasifikoni në grupe?“ 
 
Madje, kjo pyetje ju ndihmon nxënësve që t’i vendosin kriteret për sukses. Kriteret për sukses 
shpesh herë mund të shënohen ose rishpjegohen si shprehje të llojit ,,Unë mundem …“. 
 
Si shembull, këto kritere të ndërlidhura për suksesin do të munden të jenë: 
 
„Unë mund t’i emëroj këto forma të ndryshme.“ dhe 

„Unë mund t’i klasifikojë në grupe me numër të ndryshëm të faqeve.“ 
 
 
Krijimi i kritereve për sukses 
 
Të kuptuarit e qëllimit për mësim nga ana e nxënësve është e zhvilluar tërësisht nëse është e 
përcjellur me ftesën deri te ata që të krijojnë kriteret për sukses. Këto kritere për sukses ju 
mundësojnë arsimtarëve dhe nxënësve se si të dinë se në cilën pikë të mësimit ka arritur 
qëllimi. 
 
Ekzistojnë disa mënyra se si të bëhet kjo: 
 
• diskutimi në tërë paralelen; 
 
• diskutimi në grupe i përcjellur me përgjigje reciproke nga paralelja e tërë;  
 
• diskutimi në grupe ku detyra është e diferencuar dhe nxënësit punojnë me një të moshuar 
në detyrën e vetë;  
• shfrytëzimi i partnerëve për bisedë. 
 
Njëra prej mënyrave më të mira që të fitohen kriteret për suksesin me nxënësit është që të 
përdoren ekzemplarë nga puna e vitit paraprak.  
 
• Zgjedhni dy pjesë të punës – njëra e cila i ka më tepër nëse jo edhe të gjitha kërkesat dhe 
njëra e cila nuk i përfshin të gjithë.  
 
• Kërkoni prej nxënësve të diskutojnë me shembullin, partnerët e tyre për bisedën që u 
pëlqen në lidhje me punën dhe çka do të mundej të përmirësohet. 
 
• Komentet reciproke mund të grumbullohen edhe nxënësit mund të vendosin se cilët 
janë punët më të rëndësishme për të cilat duhet të grumbullohet gjatë përfundimit të 
detyrës. Në këtë mënyrë krijohen kriteret për sukses. 
 
Qëllimi i mësimit dhe kriteret për suksesin duhet të jenë të paraqitura gjatë njësisë mësimore. 
Kriteret mund të jenë në formë të „hapave“, kështu që nxënësit mund ta kontrollojnë suksesin e 
tyre duke vëzhguar rrugën e krijuar prej ,,hapave’’. 
Nxënësit punojnë pavarësisht detyrës së njësisë. Para se të përfundojnë mund të kërkohet prej 
tyre të tregojnë se sa i kanë plotësuar kriteret dhe këtë ta evidentojnë në punën e tyre. Njëherit 
kjo do të mundet të jetë aktivitet i përbashkët nëse nxënësit grupohen në çifte të cilët krijojnë 
,,partner për bisedë’’. 
 
Përderisa nxënësit do të adaptohen të krijojnë kritere për suksesin, i cili mund të ndodh shpesh 
ajo nuk është obligative për të gjitha detyrat. Ndoshta do të brengoseni pse nuk ka kohë të 
mjaftueshme në njësitë mësimore që të ndodhë kjo. Gjithashtu shpejt do të zbuloni se koha më 
shumë nuk harxhohet së koti në përsëritjen e instruksioneve të detyrave, meqë të gjithë 
nxënësit kuptojnë se çka duhet të bëjnë dhe kanë dëshirë të vazhdojnë dhe ta mbarojnë 
detyrën. 
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Dhënia e rolit kryesore të kritereve për suksesin në leksionet dhe mundësia që t’i krijojnë: 
 
• ju ndihmon nxënësve që të fitojnë të kuptuar më të madh për atë që duhet të bëjnë; 
 
• ju jep nxënësve kritere personale kështu që ata munden të krijojnë ,, prodhim të sukseshëm“; 
 
• ju jep nxënësve bazë për vetëvlerësim dhe vlerësimi i nxënësve tjerë;  
 
• ju mundëson nxënësve që të bëhen nxënës aktiv. 
 
Shikoni pjesën për vlerësim në raport me atë se si krijimi i kritereve për sukses kryesoret në 
teknikat për vlerësimin formativ. 
 
 
      

Aktiviteti i trajnimit: Krijimi i kritereve për suksesin me nxënësit  (Shtojca  A5) 
 

Në shtojcat do të gjeni aktivitete për trajnim për atë se si të krijoni kritere për sukses për 
nxënësit e Juaj. Me zhvillimin e profesionalitetit të tyre mësimdhënësit do të gjenë mënyra 
të veta se si ta bëjnë atë. 

 
 
 
Partnerët për bisedë 
 
Shfrytëzimi i partnerëve për bisedë mund të krijojë shumë atmosferë pozitive për punën me njëz 
të ndryshëm – njerëz të cilët ata nuk i njohin në përgjithësi. Mësimdhënësit mund të vendosin se 
si t’i organizojnë partnerët për bisedë për mënyrën e strukturuar dhe të rastësishme.  
Nxënësit janë të shqetësuar nga partneri i ri për bisedë gjatë secilit rotacion. Kombinimet e 
partnerëve mund të përfshijnë cilin do qoftë në klasë, të gjithë ato janë të përfshirë. Kjo shpesh 
herë mund të ketë përfitime për nxënësit me aftësi të kufizuara. Përveç kësaj realizimi i 
partnerëve për bisedë mund të rezultojë me tolerancë të madhe dhe respekt, sjellje të 
përmirësuar dhe vetërespekt të madh. 
 
3.3. Mësimnxënia aktive 
 
Mësimnxënia aktive ose mësim i përqendruar – nxënës është qasje në arsim që fokusohet në 
nevojat e nxënësve në vend të atyre të inkuadruar në procesin arsimor si administratorë ose 
arsimtarë. 
 
Fokusi nuk është vetëm në atë që është mësuar, por edhe në atë se si duhet nxitur mësimi 
efikas. Për këtë arsye mënyra me të cilën nxënësit mësojnë në mënyra të ndryshme dhe kanë 
stile të ndryshme të mësimit, sepse përgjigjet personale dhe individuale nxiten me qëllim të 
maksimalizohet efikasiteti i mësimnxënies dhe të përcillen njohuritë bashkë me faktet dhe 
shkathtësitë. Ai është efekt i kësaj lloje të qasjes, që nxit ngjarje tjera me çka ndihmon që të 
nxitet kreativiteti i nxënësve dhe të sendërtohet besimi.  
 
 
• Dëgjoj – Harroj 
 
• Shikoj – Besoj 
 
• Bëj – Kuptoj 
 
 
Mësimi është aktiv, proces dinamik ku lidhjet (ndërmjet fakteve të ndryshme, ideve dhe 
proceseve) vazhdimisht ndryshohen. Lidhjet e tilla nxiten përmes dialogut ndërmjet 
arsimtarëve dhe nxënësve dhe ndërmjet nxënësve dhe shokëve tjerë. 
 
Nxënësit janë të nxitur që t’i formulojnë dhe riformulojnë hipotezat e tyre në zgjidhjen e 
problemit dhe detyrave në të cilat punojnë si pjesë e këtyre diskutimeve. Në këtë mënyrë 
nxënësit konstruktojnë rëndësinë e tyre personale me të folur, dëgjim, të shkruar dhe pasqyra 
e përmbajtjes, idetë, pyetjet dhe probleme 
 
Programi mësimor  nuk është i organizuar vetëm rreth ,,fakteve’’ që nxënësit duhet t’i arrijë, 
por dhe thellë rreth proceseve përmes të cilave duhet të zhvillohet mësimnxënia. Në fazën 
primare veçanërisht është e rëndësishme që mësimdhënësit të kuptojnë se qëllimi i notimit 
formativ nuk është që të,,matet’’ aktiviteti i nxënësit në pikëpamje të numrit të ,,fakteve’’që 
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duhet arritur në përmbyllje të caktuara në zgjidhjen e problemit apo detyrës së dhënë. Këtu 
është me rëndësi përgjigja konstruktive dhe e vazhdueshme. Zhvillimi i vetëdijes dhe 
inkuadrimi në planifikimin dhe procesin e mësimit të tyre personal, siç është theksuar më lartë 
(për shembull, përmes përdorimit të qëllimeve të përbashkëta në mësim nxënie dhe kriteret 
për suksesin e fituar nga nxënësi dhe përmes zhvillimit të shkathtësive për vetëvlerësim dhe 
vlerësimin e nxënësve tjerë), ju jep kompetenca  për përparimin e tyre personal dhe e rrit 
rëndësinë e atij procesi. 
 
Roli i arsimtarit në planifikimin, sigurimin dhe adaptimin e përvojave për mësim që të 
përfshihet diapazoni i aftësive për mësim (diferencim) është me rëndësi primare për 
promovimin e shkathtësive dhe zhvillimi i njohurive. Çelësi është diferencimi i mirë.
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3.4. DIFERENCIMI 
 
Diferencimi është kur arsimtari i paraqet nevojat e nxënësve dhe i përshtat metodat 
mësimore, detyrat për mësim, resurset ose mjedisi i individëve ose grupeve. Ekzistojnë 
numër i madh i arsyeve për diapazonin e nevojave të nxënësve, por parimi kyç është që 
përmes diferencimit të të gjithë nxënësve mund të bëhen të suksesshëm. 
Arsyet kryesore për nevojën e diferencimit në arsimin klasor janë: 
 
• niveli i aftësive të nxënësit – kjo është për përkrahjen e më pak aftësive si dhe për 
nxitjen e më të aftëve; 
 
• stilet personale të mësimit ose ritmet e punës. 
 
Mënyrat e definimit 
 
Ka disa mënyra në të cilat mësimdhënësit mund të krijojnë ose të përshtatin metoda 
mësimore ose materiale për t’i dhënë secilit nxënës mundësi për nxitje apo sukses.  
 
• Me shfrytëzimin e grupeve sipas aftësive – Mënyra më thjeshtë e diferencimit është 
atëherë kur për disa sende nxënësit vihen në grupe të larta, të ulta apo mesatare të 
aftësive. Kjo mund të jetë mënyrë më efikase që t’i ndihmohet arsimtarit që ta përshtat 
punën me nivelet e ndryshme, por ndonjëherë shkakton nxënës më me aftësi më të vogla 
që të zhvillojnë pasqyrë të ulët për vetveten, veçanërisht nëse grupimi revidohet rrallë. 
  
• Me shfrytëzimin e grupeve me aftësi të ndryshme. Alternativë e kësaj metode do të 
mundej të jetë që të grupohen nxënësit sipas gjinisë, moshës, shoqërisë apo kritere 
tjera. Kjo analitë dhe hulumtim ka treguar se më pak aftësi të nxënësve punojnë më mirë 
në grupe me aftësi të ndryshem. Gjithashtu nxënësit më të aftë ndoshta nuk do ta arrijnë 
potencialin e tyre dhe nuk do të nxiten detyrimisht siç janë në grupe me aftësi të njëjta. 
 
• Me ndërrimin e detyrave. Kjo është kur nxënësit kanë aktivitet e njëjtë ose i 
realizojnë qëllimet e njëjta, por në mënyra të ndryshme. 
• Me ndryshimin e rezultatit. Kjo është kur nxënësit presin të arrijnë standarde të 
ndryshme me mësim përmes stileve të përshtatshme të mësimit apo resurseve. Disa 
nxënës mund t’ju nevojitet aktivitete më të gjera. Ata duhet të bazohen në qëllimin e 
njëjtë të mësimit si për mbetjen prej paraleles dhe duhet të jenë shumë të lartë, por me 
të arritura reale. Nxitni nxënësit që të kenë përgjegjësi dhe të jenë të pavarur dhe aktiv 
dhe ta hulumtojnë dhe vlerësojnë mësimin  tyre. Në fund të njësisë mësimore prej tyre 
mund të kërkohet ta këmbejnë përvoja në nivel më të lartë. Në disa raste ata mund të 
parashtrojnë kriteret e tyre personale për sukses. 
• Me ndryshimin e realizimit të resurseve. Kjo është kur nxënësit kanë planifikuar 
aktivitete që mundësojnë kuptimin e tyre konkret apo abstrakt. Nxënësit e nivelit më të 
ulët të të kuptuarit do të duhet të punojnë me modele të shumta fizike, modele të 
prekshme (të cilët e zbusin nivelin e abstraksionit). Nxënësit në nivelin më të lartë të të 
kuptuarit do të mund të punojnë më shpejtë se modeli 2D ose me informata me shkrim 
dhe diagrame. 
Puna me shkrim ose detyra e shtëpisë mund të përshtatet që t’i plotësojë nevojat 
konkrete nëse nxënësit i nevojitet ndihmë më e madhe që ta kuptojë numrin e shënuar. 
Mund të përdoren grafika e zmadhuar, ilustrimet që mundësojnë udhëzime për 
rëndësinë e fjalëve apo audio resurseve. Fjalori mund të jetë më i lehtë dhe detyra mund 
të ndahet në hapat e thjeshta. Nxënësit të cilëve u nevojitet përkrahje plotësuese mund 
të jenë të nxitur që t’i kuptojnë materialet e tyre përkrahëse personale. 
• Me dhënien e detyrave me përgjigje të hapur. Kjo shpesh herë është rast kur 
pyeten nxënësit. Ata zakonisht fillojnë me pyetjen e cila ka disa përgjigje të mundshme.  
Me rëndësi është që të gjithë nxënësit të kenë mundësi të marrin pjesë në diskutim dhe 
të munden t’i përgjigjen gojarisht ose përmes hartave, simboleve, materiale që 
preken,me përshtatje speciale ose resurse të specializuara apo me përkrahjen e të 
rriturve.  
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Me rëndësi është që të mbahet mend se Ju si arsimtarë keni për qëllim që nxënësit për 
të cilët kujdeseni që të përparojnë në nivelin e tyre konkret gjatë vitit. Ka mundësi të ketë 
qëllime në kuadër të shkollës të cilat duhet plotësuar, por puna juaj është të tregoni se të 
gjithëve që u jepni mësim ua keni përmirësuar njohuritë, të kuptuarit dhe shkathtësitë 
praktike deri në fund të vitit. Kjo do të jetë e mundshme vetëm nëse ka dëshmi për 
diferencim të mirë në leksionet e Juaja. Kjo do t’ju mundësojë që të planifikoni për 
nevojat individuale për mësim dhe të nxisni sfida dhe sukses për të gjithë nxënësit në të 
gjithë orët e Juaja. 
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PJESA e 4: VLERËSIMI 
 
 

4.1. Çka është vlerësimi? 
 
Ashtu si planifikimin është e dobishme të mendojë për notimin si tre nivele të 
ndërlidhura: vlerësime afatshkurtre, që janë pjesë joformale e secilit leksion, 
vlerësime afatmesëm, që përdoren për kontrollin dhe evidentimin e përparimit që 
nxënësit e arrijnë në fund të vitit shkollor me qëllim që të përcillet përparimi dhe të 
arriturat në kundërshtim me qëllimet e jashtme dhe shkollore. 
 
Llojet e vlerësimit 
 
Formativ: të përcaktohet se vallë nxënësit e kanë plotësuar rezultatin e 
mësimit ose janë në rrugë që ta bëjnë atë (dhe që të dyja janë me afat). 
 
Sumativ: të „ sumohet“ çka kanë arritur nxënësit. (Kjo është afatgjate) 
 
Funksionet 
 
Diagnoza formative: të përcaktohet se vallë nxënësit nuk kuptojnë ose kanë ndonjë 
lloj vështirësie me ndonjë temë apo ide dhe të shfrytëzohen këto informata që të 
ndërmerret veprim adekuat që të korrigjohen gabimet apo mosmarrëveshjet. 
 
Vlerësimi formativ: të përcaktohet se vallë veprimi pas diagnozës i ka zgjidh 
vështirësitë e nxënësit. 
 
Notim sumativ: të përcaktohet se cili nivel gjeneral i aftësive dhe kanë arritur 
nxënësit duke e pasur parasysh të kuptuarit, zgjidhjen dhe zbatimin e njohurive 
dhe shkathtësive që i kanë mësuar. Ky lloj vlerësimi përdoret si mjet për informimin 
e personave tjerë relevant dhe prindërve për të arriturat reale të nxënësve. 
 
Vlerësimi formativ është procesi me të cilin analizojmë dhe kontrollojmë se çka ka 
mësuar nxënësi dhe se si e ka mësuar të njëjtën. Për disa arsimtarë ky është proces 
i pandashëm nga procesi real i mësimit në të cilin përcjelljet e përditshme në klasë 
mund të ndihmojnë që të ndërtohet fotografia e formuar e plotë për përparimin e një 
personi gjatë kohës. Notimi efikas formativ përfshin inkuadrim të nxënësve dhe sjell 
vendime për hapat vijuese të cilat janë të nevojshme që të shqyrtohen nevojat e tyre 
zhvillimore.  
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4.2. Zbatimi  i vlerësimit formativ për rritjen e të arriturave 
 
Rezyme për vlerësimin formativ siç është e shkruar deri tani. 
 

NOTIMI FORMATIV 
 
 
 
                              Kriteret e vlerësimit           

                                     janë qartë të    

                                     caktuara 

Përdor numër të 
madh teknikash 

Bazohet në përparësitë 
dhe zhvillon strategji 
për tejkalimin e 
dobësive 

Siguron përgjigje 
reciproke të 
rëndësishme për 
nxënësin 

 
 
 
 
 

   kështu që 
 
 

      nxënësi është i inkuadruar   
      në proces 

nxënësi ndjehet i njohur dhe i  
vlefshëm 

 
 

  kështu që  
 
 
 

  nxënësi përjeton vetërespektim dhe  
  vetëbesim 

 
 
 

kështu që 
 
 
 

          përmirësohet motivimi i nxënësit 
 
 
 

kështu që 
 
 

    është i rritur niveli i të arriturave të nxënësit 
 

Notimi bën dallim te mësimi. Mëtutje, ajo mund të bëjë dallim pozitiv kur nxënësit janë të 
inkuadruar në mënyrë aktive me mësimin e vet.  



  

  
 

 
 
 
 
Ndikimi i notimit 
 
Të menduarit, të mësuarit dhe notimi mund të jenë të ndërlidhura në mënyrë krijuese dhe 
integruese (të kombinuar). Ilustrimi më poshtë tenton ta paraqet këtë lidhje. 
 
NOTIMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TË MENDUARIT inkurajon MËSIMNXËNIA 
 
 
 
Të menduarit e nxit mësimnxënies që mundëson të zhvillohet notimi. Si rikthim, notimi e 
motivon të menduarit dhe mësimnxënien. 
 
Riktheheni në pjesët paraprake të këtij udhëzuesi dhe shikoni se si disa prej punëve për të cilat 
flasim, siç është inkuadrimi i nxënësve në mësimin individual, rezultati prej mësimnxënies dhe 
krijimi i kritereve për sukses, dobia e mësimnxënies drejtuar nxënësit etj, mund të kombinohen 
me llojet joformale dhe gjenerale të vlerësimit të cilat i keni përdorur në klasë.  
 
Njëri ndër qëllimet e vlerësimit është që të sigurojë informata për publikun e ndryshëm. 

Rezymeja më poshtë për atë se kur dhe si mund të zhvillohet notimi.  

• Gjatë njësisë mësimore  pyetje të drejtëpërdrejta 
    :          interaksioni/debati 
           mbykëqyrja 
 
• Fundi i leksionit: test për kontrollimin e shpejtë (po/jo etj.) 
 
• Pas leksionit: notimi i detyrës së shtëpisë  
• Fundi i njësisë:  testi apo fokusimi (detyra e 
shtëpisë) 
 
• Fundi i vitit: tekst më i gjatë që e përfshin punën gjatë tërë vitit. 
 
 
Për këtë arsye notimi formativ është pjesë integrale prej mësimit dhe mësimnxënies dhe nuk 
duhet të ,,shtohet’’ në aktivitetet. Ajo ndihmon që t’i jepet rëndësi programit mësimor për secilin 
nxënës. Më tutje kjo mundëson mësim për secilin nxënës që të përparojë me shkallë optimale) 
 
Rezultatet nga notimi pa dallim afatit të shkurtër, të mesëm apo të gjatë japin informata të 
drejtëpërdrejta për të arriturat e nxënësve sa i përket qëllimeve. Pa dallim se vallë i shikoni hapat 
që janë të nevojshme  për të arritur qëllim të caktuar ose të arriturat e qëllimeve gjatë kohës ata 
duhet të veprojnë me kriterin (matje me marrëveshje apo standard që duhet të arrin si ,,kritere për 
suksesin’’ të dikutuara paraprakisht) 
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Kriteret e tilla duhet të jenë të qarta dhe të vendosura mire. Mënyrat me të cilat vendosen dhe 
përdoren kriteret duhet të reflektohen rrugica në zhvillimin arsimor që mund të përcillen dhe të 
cilat ofrojnë kontinuitet për notimin nga ana e nxënësit të moshave të ndryshme: notimet duhet të 
veprojnë në përparim. Në nivelin joformal për shembull ndoshta do të dëshironi të matni se sa 
persona kanë kuptuar në njësinë dhe leksionin. 
 
Në nivelin më të lartë të themi testiranje në fund të vitit, rezultati I notimit duhet të mundësojnë 
krahasim ndërmjet klasave dhe shkollave këshu që kolegët do të munden të ndajnë gjuhë të 
përbashkët dhe të caktojnë standarde: notimet duhet të jenë mesatare. 
 
 
Ndoshta më e rëndësishme është që nxënësit duhet të kenë rol në notimin e tyre. Ata saktë duhet të 
dijnë se çka pritet prej tyre dhe gjithashtu të munden të ofrojnë pikëpamje personale për mbyrimin e 
tyre. 
 
 
Nxënësit duhet të dijnë  
 

• Deri ku janë me mësim 
• Ku shkojnë 
• Se si do të arrijnë më tutje 

 
 
Parimet themelore të notimit formativ 

• Ndarja e qëllimeve të mësimnxënies dhe kriteret për sukses dhe të dyja në afat të 
gjatë dhe të shkurtër. 

• Aktivitetet duhet të përputhen me qëllimet e mësimnxënies. 
• Zhvillimi i kritereve për suksesin me nxënësit. 
• Fokusi i kritereve për sukses duhet të jetë se si ata duhet t’i arrijnë qëllimet e 

mësimnxënies. 
• Parashtrimi efikas duhet përshtatur zbatimit duke i dhënë kohë për të menduar 

nxënësve. 
• Nxënësit duhet të jenë aktiv të përfshirë në vetëvlerësim. 

 
Notimi (vlerësimi) për mësimnxënien 
,,Notimi për mësimnxënien’’ i bashkon bashkë të gjitha idetë më lartë si qasje konceptuale. 
Pasqyra e mirë e shkurtër në punën për konceptin ishte siguruar nga ana e organit kompetent për 
kualifikime dhe programet mësimore të Anglisë (England’s Qualifications and Curriculum 
Authority – QCA). Ai u pranua më gjerë dhe zhvillohet në këtë mënyrë: 

1. Sigurimi i përgjigjes efikase reciproke për nxënësit. 
2. Inkuadrimi aktiv i nxënësve në mësimin personal. 
3. Përshtatja e mësimit që të merren parasyshë rezultatet e vlerësimit. 
4. Njohja e ndikimit të thellë që të merren parasyshë rezultatet e vlerësimit. 
5. Njohja e ndikimit të thellë që vlerëson në motivimin dhe vetërespektimit të nxënësve, prej 

të cilëve që të dy ndikojnë esencialisht mbi mësimin. 
6. Nevoja e nxënësve që të mund të notohen vetevetiu dhe të kuptojnë se sit ë 

përmirësohen. 
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4.3. Zhvillim i vlerësimit në klasë 

 
Kjo nën-pjesë ka të bëjë me fazat zhvillimore për vlerësim në klasë. Diagrami më poshtë tregon 
çfarë duhet të jetë vlerësimi. 

 
 
 

POZITIV  
    VLERËSIMI  

DUHET TË 
JETË... 

I LEHTË PËR  
UDHËHEQJE  

 
 

VAZHDUESHËM  
 
VALIDE 

 
      I VLEFSHËM  
          DHE I  
     PËRDORSHËM

 
 
 
 
Për të mbështet zhvillimi i vlerësimit në klasë, mësimdhënësit duhet të ndërtojnë dituri dhe 
shkathtësi vetanake ashtu që e njëjta do të kalojë në pjesë përbërëse të praktikës në klasë.  
Aktiviteti vijues për trajnim Ju mundëson të përcaktoni nivelin e asaj se sa vlerësimi formativ 
praktikohet në shkollën Tuaj.  

 
Aktivitet për trajnim: Identifikimi i shkathtësive ekzistuese të vlerësimit  
formativ (shtojca A6) 
• Të vlerësohen cilat shkathtësi për vlerësim formativ janë më të pranishme në mes 

kuadrit shkollor-kjo ofron të gjithëve mundësi të marrin parasysh elementet e 
vlerësimit formative.  Kjo është vegël e vlefshme për revidim.  

 
• Më pas mund të plotësoni listë plotësuese me rezyme që të tregoni se cilët fusha sipas 

mendimit tuaj duhet të mbështeten. (Njëkohësisht, revizioni ofron edhe mundësi për të 
zbatuar shkathtësitë të cilët kuadri në fjalë i ka më të zhvilluara.) 

 
• Në fund, menaxhuesit e shkollave mund të përdorin rezultatet  nga revizioni për të 

planifikuar nevojat për trajnim për të gjithë shkollën-disa nga to mund të realizohen me 
ekspertizën të cilën e ka shkolla (e treguar në listat individuale për rezyme) ose disa nga 
to mund të realizohen nëpërmjet të ndonjë trajnuesi nga jashtë.   

 
 
 
 
 
4.4. Teknika për vlerësim 

 
Eksitojnë shumë mënyra si qasje në vlerësimin formativ.  Mund të identifikoni mënyrat më të 
përshtatshme në fazë të planifikimit dhe ti specifikoni në planet e juaja.  

 
Vlerësimi i cili në realitet mund të realizohet pjesërisht varet edhe nga teknikat e vlerësimit 
dhe përshtatshmëria e detyrës për vlerësim.  Duhet të dini se aspektet kryesore të të mësuarit 
janë kuptuar,  për të vazhduar me mësimin ose me njësinë tjetër, dhe të sillni vendim për 
teknikat më të mira për vlerësim të të njëjtave.  Këtu janë të përshkruara disa udhëzime. 
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                                           Teknikat e vlerësimit në përgjithësi ndahen në dy kategori të gjëra: 
 

Produkti –Nxënësi duhet patjetër të punojë në mënyrë të pavarur që vlerësimi të jetë efikas, 
kurse vlerësimi është bërë pas përfundimit të detyrës.   

Procesi  – Nxënësi punon në mënyrë të pavarur, por vlerësohet procesi I 
mësimit dhe mu për këtë vlerësimi duhet doemos të realizohen në 
kohën kur realizohet mësimi.  

 
ose Nxënësi punon në grup bashkëpunues. Lindin pyetjet rreth asaj se sit ë 

identifikohet kontributi i nxënësit, sidomos kur ushtrimi varet nga 
përpjekja bashkëpunuese me të gjithë. 

 
Fillimisht do të shqyrtojmë procesin e vlerësimit. 

 
 

1. Pyetje dhe përgjigje 
 
 

Pyetje me përgjigje të hapura 
 

Pyetje me përgjigje të hapura-ato ofrojnë një varg përgjigjesh dhe kërkojnë nga nxënësit 
të mendojnë për vete, të japin sugjerime dhe të planifikojnë në mënyrë të përshtatshme 
për të ardhë deri te përgjigja.  Ato janë të dobishme për vlerësimin e zbatueshmërisë së 
lëndës së matematikës nga ana e nxënësve.  

 
• Formë e parashtrimit të pyetjeve nga nivelit më i lartë. 

 
• Kërkon përgjigje të zgjeruar.  

 
• Në përgjithësi përgjigjet dallojnë. 

 
• Pyetjet janë të hapura për interpretim.  

 
Pyetjet me përgjigje të mbyllura – këta lloje kërkojnë përgjigje përfundimtare dhe 
kërkojnë përshkrim dhe sqarim të shkurtë.  Ato janë të dobishme për vlerësim të fakteve të 
njohura.  

 
• Formë e parashtrimit të pyetjeve të nivelit më të ulët. 

 
• Shpesh kërkon përgjigje vetëm me një fjalë.  

 
• Shpesh ka përgjigje të saktë ose të gabuar. 

 
Tipe të pyetjeve 

 
Pyetje me të përkujtuar (fakte): 

 
•shpesh përdoren në fillim të orës me qëllim të nxitjes së përkujtimit si dhe të 
përmirësohet shpejtësia; 

 
•nëse përdoren shpesh, këta tipe mund të bëhen të mërzitshme;  

 
•qëllimi duhet të jetë i qartë për nxënësit; 

 
• supozon se dituritë janë tash më të njohura;  
•kërkon përgjigje e thënë vetëm me një 
fjalë; 

 
• e dobishme për përforcim dhe vlerësim të të mësuarit në fund të orës mësimore. 



  

  
 

46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pyetje për vëzhgim: 

 
• përdoren për të nxit nxënësit për të njohur modelet; 

 
• pyetjet do të parashohin dituri të caktuara faktike; 

 
• nga nxënësit kërkohet të sqarojnë ose të demonstrojnë diçka, zakonisht me përdorim të përgjigjeve të zgjatura; 
• zakonisht parashtrohen në lidhje me seri/vargje të shembujve, diagram ose pjesë të një aparati të strukturuar. 

 
Pyetje për të menduar: 

 
• përgjigjet kanë tendencë të jenë të zgjeruara; 

 
• janë të rëndësishme për zgjedhjen e problemeve dhe kërkimeve; 

 
• nxënësit duhet të ndërlidhin operacionet matematikore me probleme dhe domethënie reale; 

 
• nxënësit duhet të jep informacione shpjeguese për matematikën pas fjalësh; 
• nga nxënësit mund të kërkohet të ilustrojnë shpjegimet e tyre me demonstrim të 

shembujve gjatë artikulimit të përgjigjes.  
 
Nxënësit do të japin përgjigje më të mira në qoftë se Ju:  

 
• parashtroni më pak pyetje të mira. 

 
Dy ose tre pyetje mirë të formuluara janë më mirë se dhjetë pyetje të cilat nuk janë precize.  
Të largohemi nga parashtrimi i pyetjeve të cilave do t’u përgjigjemi me ,,po” ose ,,jo”. 

 
• Kërkimi i përgjigjeve të mira 

 
Në qoftë se ka më pak, ka kohë të nxiten më shumë përgjigje dhe të mundësohet më tepër 
kohë për të menduar.  Punoni në atë të fitoni përgjigje më të mira.  

 
• Nxitni nxënësit të parashtrojnë më tepër pyetje 

 
Aftësia për parashtrim të pyetjeve është një nga qëllimet kryesore të të mësuarit të suksesshëm 
dhe paraqet shkathtësi e cila duhet mësuar dhe ushtruar. Vlerësoni pyetjet e nxënësit, njëlloj 
edhe përgjigjet e tyre.  

 
Aktivitet për trajnim: Përdorimi efikas i pyetjeve (shtojca A7) 

 
Ky ushtrim mund të realizohet nga grupe mësimdhënësish për të hulumtuar llojet e 
ndryshme të pyetjeve të cilat mund të parashtrohen nga vet mësimdhënësit. Kjo 
gjithashtu ndihmon mësimdhënësit të vendosin se cilët tipe të pyetjeve do të 
dëshironin ti parashtrojnë në klasën e tyre.  Aktiviteti ka për qëllim të inkurajojë 
diskutim në mes kolegëve për të përmirësuar ekspertizën e tyre. 

 
 
2. Vëzhgimi 

 
Përkujtoni atë që thamë në lidhje me të mësuarit aktiv dhe si ajo jep kuptim diturisë, duke 
e vendosur atë në kontekst të përvojës së formuar. Mendoni rreth asaj se si kjo përvojë 
dhe njohuri mund të ndërlidhet në kontinuitet të njohurisë me të cilën do të mundësoni 
nxënësve të kuptojnë ku gjenden në raport me përparimin e të mësuarit.  
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Nxënësit kanë stile të ndryshme të të mësuarit dhe të mësuarit sipas përvojës dhe të mësuarit 
aktiv, mundëson mësimdhënësit qasje të një teme në mënyra të ndryshme në të njëjtën kohë.  
E njëjta ofron  mundësi të vëzhgoni veçmas se si nxënësit mësojnë, cilët tema më mirë i 
mësojnë dhe konkretisht në cilën mënyrë nxënësit më së miri mësojnë.  Kjo mund tju jep 
informacione për planifikim në fushën e zhvillimit të tyre, si dhe në drejtim të përmirësimit të 
qasjes suaj me kalim të kohës.  
Mendoni rreth asaj se çfarë ndikon në mendjen e një nxënës të ri: 

 
të shikuarit? * të menduarit? * të dëgjuarit? * ndjeshmëria? * 

 
Të gjithë ato mund përafërsisht të përkthehen si: 

 
- aktivitete praktike; 

- hulumtim; 

- zgjedhje problemesh; 

- lojë. 

Do të duhet të merret parasysh si do të realizohet vëzhgimi, si:  
 
 

Vendndodhja fizike e mësimdhënësit 
 
• Mësimdhënësi qëndron me grup me nxënësit ku çdo rol pjesëmarrës është “jashtë” nga 

vlerësimi i cili duhet realizuar. 
 

• Mësimdhënësi qëndron me grup me nxënësit ku roli është pasiv dhe e kuptuar nga ana e 
nxënësve.  Nëse duhet çfarë do lloj ndërhyrjeje për të zgjeruar sqarimet etj., atëherë e njëjta 
duhet të ndodhë pasi vlerësimi nuk ka të bëjë me  krijimin e situatës kërcënuese e cila mund 
të paraqitet si e frikshme për të rinjtë.  Bisedohet për të qenë pjesë e një përvoje të mirë të të 
mësuarit.  (Vlerësimi mund të vazhdojë edhe atëherë nëse duhet përshtatur qëllimin kryesor 
dhe rezultatet e pritshme.) 

• Mësimdhënësi qëndron larg nga nxënësit, por në situatë të caktuar mund të plotësojë kërkesat 
e vlerësimit. 

 
Nxënësit të cilët vlerësohen 

 
• Nxënësit duhet doemos të jenë të përfshirë,ashtu me të gjitha vlerësimet, me kriteret 

përkatëse të fillimit të aktivitetit.  
 

• Pyetjet të cilat i referohen bashkëpunimit duhet të shqyrtohen pozitivisht.  Si lëndë për nxitje të 
të mësuarit, nxënësit duhet të komunikojnë e kjo nuk duhet përjashtuar për të dhënë 
vlerësime valide.  Vëmendja duhet të fokusohet që këta pyetje të mos perceptohen si 
problem, por si kontribut pozitiv në procesin e të mësuarit.  Në këtë drejtim, gjykimi 
profesional i mësuesit luan një rol vendimtar në përcaktimin se çfarë të arriturat e çdo 
nxënësi.  

 
Vëzhgimi, vlerësimi dhe planifikimi mbështesin zhvillimin dhe të mësuarit.  Vëzhgimi paraqet 
procesin e ndjekjes, duke dëgjuar dhe shkruar shënime në lidhje me atë që kemi dëgjuar.  E 
vlerësojmë përparimin e nxënësit me anë të analizimit të vëzhgimeve tona të shënuara për të 
cilat sjellim vendim.  Planifikojmë hapat vijuese të të mësuarit të nxënësve dhe e gjithë kjo 
pason pas vëzhgimit dhe vlerësimit. 



  

  
 

Teknika 1 dhe 2 (pyetje e përgjigje, dhe ndjekje) janë të tipit të “procesit” ku 
përqendrimi për një nxënës apo një grupi më të vogël kërkohet për një kohë më të 
shkurtër.  Numri i vendimeve për vlerësim është i kufizuar në një apo një numri më të 
vogël qëllimesh.   
Teknika 3 më poshtë është dhënë e llojit të ,,produktit”.  Pjesë më e madhe e të 
njëjtës mund të realizohet jashtë klasës.  Kjo mundëson të shkruarit e vendimeve 
jashtë kufizimeve të klasës.  Mund të realizohen numër i madh i qëllimeve.  
Njëkohësisht mund të theksohet se vlerësimi i punës me nxënës mund të jetë 
shembull i një praktike të shkëlqyer.  
 

 
3. Dhënia e informatës kthyese 

 
Informata kthyese mund të jetë gojore apo e shkruar.  Çdo informatë kthyese duhet të jetë 
pozitive dhe e kuptueshme për nxënësit.  Ne vazhdimisht japim informatë kthyese nxënësve 
tanë.   
Përgjigja jonë për kontributin e tyre në kohën kur i pyesim apo diskutojmë duhet të jenë gojore, 
por gjithashtu mund të jetë jo-verbale - një buzëqeshje apo gjest. Janë të panumërta shembujt 
se si ne e bëjmë atë - buzëqeshje në fillim të një mësimi, një shenjë pohimi me kokë. Më 
poshtë janë renditura një numër i madh i teknikave të ndryshme për dhënie të informatave 
kthyese. 
 

 
a) Informatë kthyese gojore 

 
Informata kthyese gojore është forma potenciale më efikase e dhënies së përgjigjes kthyese.  
Nxitja e nxënësve për bisedë mes tyre para përgjigjes  zmadhon të arriturat e tyre. 
Për ta kjo formë është më e natyrshme dhe sjell përjetim më të madh në krahasim me 
përgjigjen kthyese.  Gjuha në klasë ka ndikim të jashtëzakonshëm, mu për këtë duhet të 
krijohet mjedis ku bisedë e lirë për të mësuarit do të konsiderohet si pozitive. Informata kthyese 
nga mësimdhënësit duhet të fokusohet në qëllimin e mësimit dhe kriteret për sukses të njësisë.  
Informata kthyese mund ti jepet një nxënësi, grupi apo gjithë klasës.  Aty ku përdoret përgjigje 
kthyese verbale për të dhënë përgjigje lidhur një punimi të shkruar, detyra duhet të shënohet 
me “PKV” (përgjigje kthyese verbale) dhe e inicializuar nga ana e vlerësuesit.   
 
 
b) Informatë kthyese jo-verbale 
 
 
Kjo është mjaft efikase, veçanërisht me nxënës të vegjël ku elementi konkurrues vërtetë 
motivon nxënësit të papërgatitur për gjithë klasat.  Ai fiton formë të sistemeve për shpërblim ose 
shenja pozitive për të treguar se mësimdhënësi është i kënaqur me përgjigjen/përgjigjet e 
nxënësit.  Shembujt përfshijnë përdorim të ,,gishtave lartë”, vulë ose ngjitëse për mundin e tyre, 
yll apo pikë për ekipin e orës.  Nganjëherë këta shpërblime ofrohen bashkë me iniciativat, 
shembull, nxënësi me rezultat më të mirë do të pranojë dhuratë të vogël në fund të semestrit.     
  
 
c) Vlerësimi në distancë 

 
Vlerësimi duhet të jetë pozitiv, i qartë dhe i përshtatshëm në raport me qëllimin e tij- ajo duhet të 
ofron përfitime pozitive për stafin dhe nxënësit, dhe rezultatet duhet të përdoren në planifikim.    
Vlerësimi më efikas ndodh kur puna vlerësohet bashkë ballë për ballë, e nëse kjo nuk ndodh 
dhe nëse nxënësi vlerësohet larg nga nxënësi, duhet të merret parasysh:  
 
A mund nxënësi të lexojë komentet Tuaja? 

 
A mund nxënësi ti kuptojë komentet Tuaja? 
 
A jepni kohë të mjaftueshme për të lexuar komentet Tuaja?
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A jepni kohë të mjaftueshme për të përmirësuar punën e tyre para se të vazhdoni me aktivitetin 
tjetër; ose a prisni që nxënësi të jetë në gjendje të përcjellë sugjerimet tuaja për të përmirësuar 
pjesën e punës në një kontekst të ri?  
 
ç) Vlerësim me mirënjohje 
 
Kjo është pamje e mirë e punës dhe mund të përfshijë (nënvizimin e një pjese të caktuar) ose të 
shënuarit e një iniciali.  Kjo nënkupton se ka ndodhur dialog në kohë të mësimit, i cili ka pasur 
ndikim në mësimnxënien e nxënësit. Mirënjohja thjesht informon të tjerët në lidhje me atë se 
detyra është e realizuar në formë gojore, në grup ose nga ana e gjithë klasës.   
 
d)Vlerësim i një detyre të mbyllur 

 
Kjo është kur puna vlerësohet bashkë, prandaj janë të dhëna më pak shembuj për punë.  
Mësimnxënia është përparësi dhe përhapen keqkuptime ose gabime, e nuk përforcohen.   Nëse 
ka qenë e diferencuar, kartat me përgjigje mund tju jepen nxënësve të vetë-vlerësohen.  Aty ku 
kjo metodë është përdorur gjatë orës mësimore, nxënësi do të vlerësojë punën duke komentuar 
me inicial personal. 
 

 
dh) Vlerësim motivues 

 
Disa nxënës kërkojnë konfirmim nga mësimdhënësi se ato kanë të arritura.  Ne duhet të 
nxisim motivimin e brendshëm ku nxënësi mund në fillim të identifikojë suksesin vetanak, e 
më pas të festojë të njëjtin. Si rregull gjeneral, ky vlerësim duhet të jetë sa më pozitiv që të 
jetë i mundur.   

 
е) Partner për përgjigje 

 
Kjo i referohet situatës kur dy nxënës së bashku diskutojnë gjetjet e tyre, mendimet, idetë 
ose përgjigjet, para se të përgjigjen para klasës ose mësuesit. Ata mund të jenë në çifte, në 
grupe me aftësi  të ngjashme ose të ndryshme.  Kjo mënyrë përfshin të gjithë nxënësit në 
njësi, zhvillon të mësuarit bashkëpunues dhe aktiv, klasifikon mendime dhe krijon mjedis “të 
sigurt”.  Kjo mund të ndodhë edhe në hyrje, si punë e pavarur dhe seancë plenare (të 
klasës). Partneri për përgjigje Ju ndihmon në punën tuaj, ofron reflektim mbi punën dhe 
ndihmon për të përmirësuar punën. 
 

 
ë)Vlerësim i cilësisë 

 
Kjo është kur nevoja për përmirësim dhe sukses potencohen kundër kritereve për sukses. Për 
të kërkuar një përmirësim të vogël përkatës ose ndikim të rëndësishëm mbi punën e nxënësve 
dhe qëndrimin e tyre në përmirësimin e të mësuarit. Kjo nuk do të kishte ndodhur për çdo njërën 
pjesë të punës, të trajnimit dhe modelimit nga mësuesi, nxënësit mund të inkurajohen për të 
shënuar punën e tyre ose të të gjithëve duke përdorur këtë qasje. Kjo qasje mund të bëhet me 
gojë, veçanërisht me grupe më të vogla, si dhe me formë të shkruar. 
 

 
f)Vetë-vlerësimi dhe vlerësim i ndërsjellë  
 
Nxënësit duhet të përfshihen sa më shumë të jetë e mundur në analiza dhe kritika konstruktive 
të punës së tyre. Ne duhet vazhdimisht të inkurajojmë nxënësit që të përdorin vetë-vlerësim, në 
mënyrë që komenti, krenaria në lidhje me suksesin, ndryshimi dhe përmirësimi do të bëhet një 
pjesë e natyrshme e procesit të të mësuarit. 



  

  
 

 
 
Vlerësimi i ndërsjellë dhe vetëvlerësimi paraqesin shumë më tepër se vlerësimi i punës 
individuale ose punës reciproke nga ana e nxënësve. Për të përmirësuar të nxënit, ajo duhet të 
jetë një aktivitet që përfshin nxënësit me cilësinë e punës së tyre dhe i ndihmon ata të shprehen 
për atë se si të përmirësojnë. Vlerësimi shokëve (vlerësimi i ndërsjellë) lejon nxënësit për të 
dhënë reagime reciproke në mënyrë që të mësojmë nga njëri-tjetri, si dhe reciprokisht të 
përkrahen. Ajo shton një dimension të vlefshëm për të mësuarit: aftësinë për të biseduar me 
njëri-tjetrin, diskutimi dhe qartësimi  lejon atyre të arrijnë arritje më të madhe në krahasim me atë 
që mund të mësojnë pa ndihmë. Vlerësimi i ndërsjellë ndihmon në zhvillimin e vetë-vlerësim i cili 
nxit të mësuarit e pavarur, duke ndihmuar nxënësit që të marrin më shumë përgjegjësi për 
përparimin e tyre. 
 
Këshilla të mëtejshme mbi vlerësimin 

 
Koha e kaluar në dhënie të informatës kthyese në formë të shkruar doemos duhet të drejton në 
përmirësimin e punës së nxënësit. Ndonjëherë mund të ketë efekte frustruese nëse vazhdimisht 
përsëriten të njëjtat gabime.  Strategjitë e shkruara për informata kthyese duhet të bëjnë 
procesin më të lehtë dhe më efikas.  
 
Informacionet kthyese në formë të shkruar përmban funksione tjera kryesore:  

 
• I njëjti mund të tregojë çfarë duhet të mësohet në të ardhmen.  Shpesh mund të 

përcaktojë të njëjtin gabim-ndoshta kjo mund ta formojë bazën për diskutim të të gjithë 
paraleles?  Informatat kthyese nga vlerësimit duhet planifikuar në sesionin e ardhshëm.  
Nxënësit duhet të shohin/pranojnë përgjigjet kthyese si mënyrë e të mësuarit.  
Shpeshherë mund të krijojnë përmirësime momentale të punës së tyre. 

 
• Gjithashtu i tregon mësimdhënësve sa ka qenë e suksesshme mësimdhënia- lehtë 

mund të përcaktohet cila nga njësitë ose aktiviteteve nuk ka ndikuar në nxënie.   
 

• Rezultati pozitiv është mënyra për të përmirësuar planet për njësinë e ardhshme.  
 
Gjatë dhënies së informatës kthyese për punë në formë të shkruar: 
 

• Mund të përdoret marker për të shënuar ku hartimi i shkruar ishte veçanërisht e 
suksesshëm.  

 
• Nëse qëllimi i të mësuarit është i shkruar, fletët e punës mund të jenë më të rëndësishme 

për nxënësit dhe mësimdhënësit gjatë shqyrtimit të punës në datë të mëvonshme. 
Mund të shkruhet komentuar i shkurtër në lidhje me qëllimin e të mësuarit për të 
shprehur a ka qenë shumë e arritur ose e arritur. ,,E paarritura” është koment mjaft 
negativ.  Ka nevojë për më shumë ndihmë ose pjesërisht e arritur tingëllon shumë më 
mirë.  Sistemi i kodeve duhet të funksionojë mirë.   Njëkohësisht, komenti i fokusuar 
kah nxënësi është i rëndësishëm gjithashtu, për shembull.  Kjo është shumë e 
strukturuar dhe raport mirë i prezantuar, Ana, u kënaqa duke lexuar.  Të faleminderit.   

 
• Aty ku qëllimi mësimit nuk është e shkruar, në fillim të krijimit duhet ët shkruhet koment me 

përgjigje kthyese në formë të shkruar e cila përfshin tekstin nga qëllimi i të mësuarit, 
për shembull.  Ia dole shumë mirë të sjellësh përfundim dhe të shtosh parashikime të 
mëtutjeshme.  Nëse përdoren letra ngjitëse për nxënësit të cilët nuk janë shumë të 
shkathtë në shkrim, mund të përdoren fjalët e propozuara më lartë.  

 
•Për të kursyer kohën e nevojshme për mbajtjen e evidencës, mund të mbështillet cepi I 

fletës dhe të ngjyroset për të treguar se pjesë e krijimit tregon arritje të një qëllimi 
konkret.  (version i folur mund të shkruhet në fillim të fletës për nxënësit më të 
mëdhenj).  Për nxënësit më të vegjël mësimdhënësi mund të shkruajë kod, për 
shembull 2Eo8, kur jep informatë kthyese për krijim në formë të shkruar.  Shkollat dhe 
mësimdhënësit do të kenë sisteme të tyre për mbajtjen e evidencës – me rëndësi është 
të mbahet në mend se dhënia e informatës kthyese në formë të shkruar në mënyra të 
ngjashme si të propozuara më lartë kursen shumë punë me dokumentacionet! 

 
Shumë nga strategjitë e përshkruara më lartë, veçanërisht vetë-vlerësimin dhe vlerësimin e 

ndërsjellë janë shembuj për atë se ku mund të realizohet të mësuarit aktiv dhe 
vlerësimi.  
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Detyrë shtëpie 
 
 
Aktivitetet për detyrë shtëpie iu jep nxënësve mundësi të ushtrojnë dhe zgjerojnë dituritë 
shkathtësitë e tyre, të zhvillojnë dhe zgjerojnë metodat e tyre, teknikat dhe strategjitë të përfshira 
në njësinë e realizuar nga lënda e matematikës në shkollë.   
Është me rëndësi të mbahet mend se detyra e shtëpisë nuk duhet e tëra të jetë detyrë e shkruar.  
Ekzistojnë edhe mënyra tjera për zgjerim dhe konfirmim të asaj që është punuar në klasë nga ana 
e nxënësve.  Ju mund të kërkoni, si për shembull:  
 
• të mësojnë disa fakte për numrat ose të mësojnë tabelën e shumëzimit përmendësh.  
 
•të luajnë me numër , të krijojnë lojë  ose të punojnë në një detyrë të vështirë; 
nëse e njëjta ka qenë fokus i punës në shkollë,kërkoni nga nxënësit të krijojnë 
problem të vet apo detyrë të vështirë.  
 
• realizoni kërkim të caktuar, duke grumbulluar të dhëna për përdorim në seritë e mësimeve 
pasuese dhe të mëtutjeshme.  
 
• merrni pjesë në aktivitet e cila do të përdor kontekstin e detyrës së shtëpisë, 
ashtu që nuk mund të realizohet në shkollë, si matja e hapësirës ose planifikim  të 
mobilieve të reja, ose vizatim preciz i planit të dhomës së gjumit.   
 
• përdorni informacionin e dhënë nga familja për të zgjidhur një problem. 
 
• përgatiteni kontributin e tyre për punë në grupe e filluar në shkollë e cila do të jetë pjesë e 
prezantimit.  
 
Aktivitetet jashtë klasës duhet qenë të shkurtra, të shpeshta dhe të rëndësishme, 
të ndryshme, interesante dhe argëtuese.  
 
Nëse përdoret rregullisht për të zgjeruar e konfirmuar  të mësuarit nga klasa dhe 
ofron përgjigje të shpejta me përgjigje kthyese konstruktive, detyra e shtëpisë 
mund të jetë pjesë e rëndësishme e të mësuarit dhe duhet të vlerësohen 
përpjekjet e investuara nga nxënësit.  
 
Informata kthyese mund të përfshijë fakte me të cilat ju do të përmirësoni 
mësimdhënien, si dhe njohjen e përmirësimeve më të realizuara.  
 
Mbajtja e ditarëve dhe portofolëve 
 
Ditarët  
 
Mbajtja e ditarëve nga lënda e matematikës është mjet në të cilin nxënësit mund të 
evidentojnë përgjigjet e tyre të qëllimeve mësimore.  Me fjalë të tjera, ata realizojnë një 
mënyrë të vetë-vlerësimit.  Në matematikë, përdorimi i ditarëve ku nxënësit mund të 
shkruajnë se çfarë mund të bëjnë, ose të shkruajnë mënyrën e trajtimit të problemeve, 
ofron pasqyrë të qartë për mënyrën se si nxënësi ka zgjedhur dhe i di problemet, i kupton 
ose çfarë mund të bëjë.  Arsyet për të mbajtur ditar mund të jenë të trefishta.      
 
 
• të rritet cilësia e të mësuarit; 
 
• të nxitet vetë-vlerësimi; 
 
• t’u mundësojë të zbuloni çfarë ka kuptuar ose çfarë nuk ka kuptuar nxënësi. 
 
Mund të përdoren formate të ndryshme për ditarët, komente të hapura, përgjigje ose pyetësor. 
Pyetësorët me përgjigje të hapura mund të kenë formë me pjesë të shkurtra në formë të shkruar 
në të cilën nxënësi shkruan për atë që ka mësuar gjatë mësimit dhe njëkohësisht vërejtjet nga 
aktivitetet e realizuara gjatë javës.  Gjithashtu, ditari mund të përfshijë komente nga e vrojtuara dhe 
përvojat matematikore.  
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Përfitimet nga e shkruara 
 
Ka përfitime të caktuara nga e shkruara për matematikën. Ditarët lejojnë nxënësit të shqyrtojnë 
mendimet e tyre dhe ti përcjellin në personi tjetër, ashtu edhe vetes së tyre.  Komunikimi në fjalë 
mund të jetë i vizatuar, grafik ose i shkruar. E shkruara nga ana e nxënësve u ofron informatë 
kthyese për përmbajtjet dhe nivelin e matematikës. Ajo gjithashtu paraqet mjet komunikimi mes jush 
dhe nxënësve. Shkrimi i lejon nxënësit për të shpjeguar konceptet dhe proceset e mendimit. Shkrimi 
nxit kreativitetin dhe vetë-besimin dhe mundëson nxënësve për të pasqyruar mësimet e mësuara. 
 
 
Portofolet  
 
Portofolet mund të jenë punime të shkruara për punën e kryer, e cila mund të përshijë detyra 
shtëpie, shënime në ditar ose detyra të realizuara në klasë.  
Përfitime nga portofolet 
 
Portofolet paraqesin mënyrë të vetë-vlerësimit nga ana e nxënësve.  Vetë-vlerësimi mund të risë 
vetëbesimin lidhur me aftësinë e tyre për ,,performancën” nga matematika dhe iu mundëson të 
bëhen sa më të pavarur.  

 
 

Portofolet ofrojnë mundësi nxënësve të ndërlidhin të mësuarën dhe të dokumentojnë përparimin e 
tyre.  Nxënësit nuk përfshijnë gjithmonë punën e tyre ,,më të mirë”, por mund të paraqesin shembuj të 
tjerë për përparimin e tyre.   
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PJESA E 5: TEKNOLOGJIA PËR KOMUNIKIM DHE INFORMIM 

 
Teknologjia për komunikim dhe informim (TIK) është burim i cili duhet të përdoret në mënyrë 
adekuate për të ndihmuar në zhvillimin e njohurive, aftësive dhe mirëkuptimin nga ana e 
nxënësve. Megjithatë, me rëndësi është të shihet ku TIK mund të shtoj vlerat e mësimit në 
lidhje me burimet tjera jot ë TIK-së. 

 
 
Planifikimi 
Si çdo plan, filloni me qëllimet. 

TIK duhet ta përmirësoj mësimdhënien e mirë. Duhet të përdoret në mësime vetëm nëse 
mbështet praktika të mira në mësimdhënie. Gjithë rrethi I TIK-së mund të përdoret në mënyra 
të ndryshme për të përmbushur dy qëllime të ndryshme në mësimdhënie: 

-për ta mbështetur mësimdhënien tuaj; 

-për të motivuar të mësuarit nga ana e nxënësve; 

Para se të merret çfarëdo vendimi për shfrytëzimin e TIK në mësim apo seri të mësimeve, 
duhet të shtrohen disa pyetje: 

-A ka të bëj në mënyrë të drejtpërdrejtë me plan programet për atë mësim? 

-A mund mësuesi apo nxënësi të arrij diçka më efikase me të se sa pa të? Shikoni 
aftësitë/dituritë e nevojshme me qëllimin e mësimit dhe mendoni cili veprim më së miri do ta 
përcjell qëllimin. Sa përdorimi i TIK shton çfarëdo vlere në rezultatin e këtij aktiviteti? 

-Keni kujdes me softuerin kreativ në vend të nxënësve kreativ. Sa përdorimi o TIK rrit dhe nxit 
kreativitetin te nxënësit? 

-Sa është e përshtatshme për gjithë paralelen, grupin e vogël apo punë individuale? 

 A duhet të përfshihem në aktivitetin e grupit i cili punon në kompjuter? 

-A është e përshtatshme  për moshën? 

-Si përdorimi i TIK do të ndikoj në ritmin e të mësuarit? 

-A ju mundëson nxënësve që të diskutojnë për të mësuarit e tyre? 

-A ka të bëj vetëm me mësimin pasiv? 

-A mundëson të mësuar aktiv? A janë nxënësit nën kontroll? 

Mësuesit duhet të jenë në gjendje të zgjedhin dhe të përdorin burimet më të përshtatshme  
dhe më efikase, duke përfshirë edhe TIK,  për të përmbushur qëllimet e tyre të të mësuarit. 
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Burimet e vërteta për TIK mund të ndihmojnë në mësimdhënie dhe të mësuarit e lëndës së 
matematikës në disa mënyra duke përfshirë: 

- Hulumtim, përshkrim dhe sqarim të shumë vargjeve; 
- Ushtrime dhe konsolidim të aftësive me numra; 
- Hulumtimi i modeleve me të dhëna; 
- Vlerësim dhe krahasim i masave për distancën, këndin dhe kohën; 
- Eksperimentim me vetitë e formave dhe modeleve gjeometrike; 
- Zhvillim i fjalorit matematikor, të menduarit logjik dhe aftësi për zgjidhjen e problemeve. 

Varësisht nga qëllimet e të mësuarit dhe grupit në klasë, burime të ndryshme të TIK mund të 
përdoren në mënyrë më efikase se të tjerat. Disa janë më të përshtatshme për mësim për tërë 
klasën ndërsa të tjerat mund të përdoren te grupet e vogla. 

Për shembull: 

Kamera digjitale mund të përdoret nga nxënësit e gjitha moshave dhe në të gjitha nivelet e 
aftësisë për të bërë fotografi, për të treguar shembuj të modelit apo formës në mes. Kjo mund të 
jetë e dobishme gjatë hartimit të një testi për matematikë në klasë, shkollë apo jashtë. Në shkollë 
këto fotografi mund hollësisht të shqyrtohen si një lloj filmi duke përdorur pako grafike. 

Robot (për nevojat e mësimit të matematikës) mund të përdoret nga nxënësit e të gjitha moshave 
dhe të gjitha nivelet e aftësisë. Mësuesi mund të punoj me grupe të nxënësve duke u përcaktuar 
atyre një sfidë për të punuar në më shumë udhëzime që ta vënë në lëvizje robotin në vijë të 
drejtë apo rreth Pastaj nxënësit mund t’i ndryshojnë dhe modifikojnë udhëzimet sipas nevojës. 
Nga disa nxënës mund të kërkohet që të regjistroj udhëzimet që do ti përdorin grupet tjera. 

Aparatet llogaritëse mund të jenë kryesore për nxënësit e rinj apo komplekse për nxënësit më të 
vjetër. Ato mund të përdoren për punë fillestare me numra dhe vargjeve përmes mësuesit i cili do 
të punoj me klasën për ta mbështetur mësimin për decimalet dhe thyesat. 

Tabela interaktive mundëson që gjithë klasa të jetë pjesë e aktivitetit. Për shembull, mësuesi 
ndoshta do dëshiroj  ta diskutoj dhe demonstroj    vargun e numrave që përmbajnë shifrën 5 
fillimisht duke përdorur rrjet prej 1 deri 100, pastaj rrjet prej 101 deri 200. 

Me përdorimin e programit kompjuterik mësuesi mund të siguroj fotografi elektronike për të 
ndihmuar nxënësit  që të zhvillojnë të kuptuarit për hyrjen e vlerës apo numrat katrorë. 
 
Audio kaseta mund të përdoret nga gjithë klasa ose nga një grup i vogël që të përforcohet puna  
që bëhet gjatë tabelës së shumëzimit. Mund të regjistrohen nxënës se si përmendësh tregojnë 
tabelën e shumëzimit dhe pastaj ta dëgjojnë punën e tyre. 

Transmetimet televizive mundësojnë që gjithë klasa të shikon program matematikor nga  sferat 
specifike. 

Interneti mund të përdoret nga grupet e nxënësve me qëllim që të logohen në veb sajtin lokal për 
informacionet aktuale për motin. Pastaj ato mund ti shënojnë temperaturën mesatare, 
maksimale, minimale si dhe parashikimet për qytetin tuaj apo destinacionin e  pushimit dhe t’i 
krahasojnë të dhënat.     

 
Mund të vendoset video kamerë për të regjistruar të dhëna për zogjtë që vizitojnë folenë e tyre 
gjatë një periudhe të caktuar. Pastaj mësuesi kthe  prapa regjistrimi  dhe nxënësit përdorin fletë 
kontrolluese dhe pastaj edhe diagram për të paraqitur të dhënat e mbledhura. Nxënësit po ashtu 
mund të përdorin video kamerë si mënyrë për të transferuar të mësuarit e tyre gjatë kohës së 
prezantimit në fund të mësimit. 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Senzorët të lidhur me kompjuter mund të matin ndryshimet e ndriçimit dhe temperaturën mbi 12 
orë. Pas kësaj kohe mësuesi mund të kërkoj nga nxënësit që të shqyrtojnë të dhënat në formë 
grafike dhe të sugjerojnë sqarime për çdo ndryshim, duke i inkurajuar ata që të kërkojnë dhe 
sqarojnë lidhjet ndërmjet ndryshimeve në grupet e ndryshme të të dhënave. 
 
Film nga  Adobe Flash Player është më e përshtatshme për punën në grupe gjatë së cilës 
mësuesi punon në kompjuter me një grup prej 6 nxënës të cilët përdorin programin Sorting 2D 
Shapes për të diskutuar vetitë e formës. Nxënësit përdorin kompjuter për t’ju ndihmuar atyre për 
llojet e formave. 
 
Aparati llogaritës me projektor mund të përdoret nga gjithë klasa, për shembull mund të përdoret 
me qëllim që të mbështet mësimin e punës themelore me një varg numrash përmes decimaleve 
dhe thyesave.  
 
Regjistrimi I audio kasetave mund të përdoret nga gjithë klasa për të dëgjuar këngë dhe vargje 
për numra. 
 
Mundësi për TIK në kuadër të plan programit të matematikës  
 
 
Shtojca B nga ky udhëzues përcakton mundësit për TIK dhe sugjerime për përdorim në kuadër të 
matematikës. 
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PJESA E 6:   MJEDISI PËR MËSIM 
 
 
 

6.1. Organizimi i klasës 
 
Ka mënyra të ndryshme për organizmin e klasës për mësim. Me kalimin e kohës, kombinimi i 
të gjitha qasjeve të theksuara më poshtë do të mundësojë burime adekuate, varësisht nga 
natyra e punës  së ndërmarr, burimeve në dispozicion ( duke përfshirë edhe kohën), aftësitë e 
nxënësve dhe karakteristikat tuaja personale. 
 
Strategji për menaxhim efikas të të mësuarit  
 

Organizimi i klasës Përparësi Kufizimet 
Mësim për gjithë 
klasën 
Diskutim 
Demonstrim 
Shikimi i TV/DVD 
 

I lehtë për organizim 
 
Ekonomik sa i përket 
burimeve të nevojshme. 

Nuk ka mundësi për 
përvojë të dorës së 
parë  
Nuk përputhet me aftësitë 
e nxënësve 
Është vështirë të 
përfshihet çdo individ 

Puna praktike  
 
Nxënësit punojnë në 
grupe të vogla që 
kryejnë detyra të 
ngjashme. 
Kërkesat për burime janë të 
njohura. 

Është lehtë që të 
planifikohet paraprakisht.  
 
Ofron mundësi për përvojë 
nga dora e parë. 
 
Mund të adaptohet me 
aftësitë e nxënësve. 
 
Lehtë krahasohen mes 
grupeve. 
Lehtëson regjistrimin. 
 

Ndjekja mund të tregohet si 
e vështirë. 
Mund të ketë nevojë për 
shumë pajisje. 
 

Cirku i aktiviteteve 
 
Një grup nxënësish 
rrotullohen nëpër klasë 
gjatë mësimit, duke 
provuar shumë aktivitete. 

Lehtë planifikohet 
Paraprakisht. 
Ofron mundësi për përvojë 
nga dora e parë. 
Më pak komplekse në 
drejtim të burimeve. 
 

Aktivitetet nuk mund të 
jenë të rëndësishme. 
Paraqet kohën e njëjtë për 
të gjitha aktivitetet dhe të 
gjitha grupet. 
Vështirëson regjistrimin. 



 

  
 

 
 
 
 
 
 
(vazhdon) 
 
 
Organizimi i klasës Përparësi Kufizimet 
Qasja tematike 
  
Grupe të vogla punojnë 
në mënyrë të pavarur 
për të kontribuar për 
temën që punohet. 

Nxënësit punojnë sipas 
ritmit personal. 
  
Ofron përvojë të dorës 
së parë. 
 
Çon në komunikim të mirë. 

Vështirë është të arrihet 
përvojë e balancuar në 
matematikë. 
Vështir është të sigurohet 
koherencë. 
Vështir është që të 
sigurohet të kuptuarit nga 
pjesa tjetër e klasës. 
 

Tema individuale 
  
Individ apo grupe të vogla  
punojnë në njësit që vet i 
kanë zgjedhur. 

Motivim i lartë. 
 
Përvojë nga dora e parë.  
 
Nxënësit punojnë me 

potencialin e tyre. 

Shumë kërkesa për 
mësuesin. 
 
Nevojitet kuadër i 
strukturuar. 
 
Kërkon më shumë burime. 

 
 
Shfrytëzoni lirin tuaj vendosjes për të zgjedhur cila nga qasjet më lartë më së miri do 
tu  përgjigjet situatave për të mësuar një mësimi të planifikuar.  Kjo do të mundësojë 
menaxhimin me klasën, me mundësi të lehtësuara për mësim në drejtime të 
ndryshme-sipas rezultatit të dëshiruar.  
 
Pasi të zgjidhet metoda organizative, atëherë me rëndësi është të vendosni si do t’i 
mbështesni, drejtoni dhe vlerësoni nxënësit gjatë kohës së sesionit dhe ajo të 
përcaktohet në planin mësimor për çdo sesion. 
 
Si mund t’i mbështes nxënësit gjatë një aktiviteti? 
 
 
Kjo duhet të formojë bazën e planit tuaj mësimor.  

Ia një list të gjërave për të cilat duhet të mendoni gjatë planifikimit. 
  
A mund të siguroj mbështetje dhe udhëzime me: 
 
• Punë 1:1 me individ? 
 
• Punë me grup aftësi të dobëta dhe duke shtruar pyetjet adekuate me të cilat do të 
nxis të menduarit e tyre? 
 
• Diferencimi i punës duke i dhënë rezultate të ndryshme grupeve të ndryshme që të 
punojnë mbi ta? 

• Organizimi i tyre për të punuar në grupe me aftësi të ndryshme, ku mund të jepet 
përkrahje e ndërsjellë? 

• Sigurimi i tabelave të përshtatshme të punës/ fletë për evidencë që të lehtësohety 
evidenca? 

• Sigurimi i aktiviteteve të ndryshme të grupeve? 

• Përdorimi i ndonjë të rrituri që është në dispozicion për të punuar së bashku me 
individ/ grupe  konkrete? 

• Lëvizje mes grupeve dhe veprimi si moderator? 

 
• Nxitja e nxënësve më të aftë për të zgjeruar të menduarit e tyre? 
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A mund të vlerësoj me: 
 
• Përcjellja dhe evidentimi i përgjigjeve individuale? 

• Marrja në pyetje e një grupi të caktuar, psh. Djem, nxënës me nivel të mesëm të 
aftësive? 

• Duke siguruar përgjigje kthyese të drejtpërdrejtë verbale? 

 
• Duke siguruar përgjigje kthyese me shkrim për punën e tyre? 

 
• Duke shtruar pyetje në të njëjtin kontekst dhe kërkesë që ata ta 
aplikojnë atë që e kanë mësuar në situatën e re? 

 
• Dhënia e testit formal? 

 
  Këto vendime duhet të përfshihen në planin tuaj për mësimin, në mënyrë që çdo 
tjetër i rritur që duhet të bëhet pjesë e mësimit mund të përfshihet dhe duhet të jetë i 
vetëdijshëm për rolin e tyre në të. 
 
 
6.2. Krijimi i atmosferës pozitive 
 
Të gjitha shënimet më lartë duhet ta përfaqësojnë skenën e shkollës. Roli juaj është 
që të krijoni atmosferë në klasë e cila ëhstë kryesore për gjithçka që ndodh për të 
përmirësuar mësimin dhe të mësuarit. 
 
Qasjet mësimore duhet të jenë në përputhje. Nxënësit do të luftojnë që të angazhohen 
në mësimin aktiv  ku do të punojnë me partner dhe grupe për bisedë nëse ata 
zakonisht janë të dekurajuar të flasin. Mendimi kreativ do ishte i vështirë në klasë ku 
nuk është nxitur. Të punuarit si grup nuk është e lehtë nëse nxënësit janë mësuar të 
punojnë individualisht. 
 
Aktivitete të shkëlqyera për mësim aktiv që rezultojnë me praktika të vlerësimit pozitiv 
nuk do të ndodhin në një atmosferë “ joproduktive”. 
 
Vlerësimi më i mirë i mësimit do të ndodh atje ku krijoni mjedis ku secili ndjehet mirë 
dhe është i njoftuar me rutinën. Nxënësit do t’u përgjigjen të gjitha llojeve të 
aktiviteteve nëse atmosfera është e tillë që i inkurajon plotësisht të marrin pjesë në 
zhvillimin e mësimit të tyre. 
 
Roli juaj do të jetë: 
 
• Të siguroni që nxënësit kanë rol aktiv në procesin e të mësuarit; 
 •Të tregoni respekt për idetë e të tjerëve; 
 •T’i nxisni nxënësit të japin shembuj të mirë për idetë e tyre; 
 
•  T’i përfshini të gjithë në diskutim; 
 • Të inspironi besim te nxënësit për të testuar idetë e tyre; 
 
• Të siguroni se nxënësit kanë kohë të mjaftueshme që në mënyrë adekuate ti 
hulumtojnë idetë; 
 
• T’ju ndihmoni nxënësve të punojnë së bashku dhe t’i ndajnë idetë 
me të tjerët si dhe të vlerësoni idetë e të tjerëve; 
 
• T`i nxisni nxënësit të marrin vet vendime; 
 • Të përdorni teknika të ndryshme për hulumtim dhe t’i nxisni nxënësit të mendojnë 
për çështjet e tyre; 
 
• Ta bëni mësimin të këndshëm dhe argëtuese;  
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
 
 
 
6.3. Zgjedhja e burimeve 
 
Burimet në klasë dhe shtëpi duhet të jenë në linjë dhe tërheqëse. Gjithë nxënësit 
duhet të jenë në gjendje për të vlerësuar burimin. Nëse burimi paraqet pengesë për të 
mësuarit, i njëjti duhet të ndryshohet apo të rregullohet. 
 
Mjedisi i të mësuarit duhet mirë të organizohet, e sigurt, interesante dhe e këndshme. 
Teknologjia për komunikim dhe informim, si dhe ndihma vizuale duhet të përdoren me 
imagjinatë. Nxënësit janë ata që dëshirojmë të jenë kreativ dhe imagjinativë. Disa 
burime nga TIK e hedhin poshtë këtë me vet faktin se janë kreative dhe imagjinatave 
pa lejuar shumë apo aspak pjesëmarrjen nga ana e nxënësve. 
 
Burimet duhet të jenë të ndryshme dhe relevante për të mësuarit dhe qëllimin. Ata 
duhet të kenë cilësi të lartë në mënyr që nxënësit t’i përdorin dhe respektojnë. 
 
Burimet mund ta mbështesin, ndihmojnë dhe më e rëndësishmja ta zgjerojnë mësimin. 
 
Burimet duhet të jenënë dispozicion për të gjithë nxënësit që të mund të marrin rolin 
pozitiv në mësim. 
 
Për të nxitur qasje më të gjërë, rekomandohet përdorimi i llojeve të ndryshme të 
aktiviteteve dhe burime që zbatojnë shqisa të ndryshme për të siguruar përjetim të 
plotë të të mësuarit. 
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6.4. Shembuj të resurseve për matematikë 
Disa shembuj të burimeve mund të gjenden në faqet e mëposhtme. 
 
Burimet e mëposhtme lehtë përpunohen dhe u përgjigjen shumë nxënësve. 
Тabela 100 
 
Përdroimi i tabelës 100 do të mundësojë qasje në të mësuarit për të gjithë nxënësit. Disa mund 
do të kenë nevojë më gjatë ta përdorinsi mbështetje nga të tjerët. Ideja e aktiviteteve është që të 
nxiten nxënësit në fund tabelën ta bëjnë burim  mendor e jo burim praktik. 
 
Tabela e madhe 100, që është paraqitur në mënyr që nxënësit mund ta prekin, është e 
rëndësishme për kryerjen e llogaritjeve duke zhvilluar metoda mendore dhe skema. Ekzistojnë 
lloje të ndryshme të tabelave 100: material në të cilin numrat vendosen në xhepa; të lidhur në 
mur; të lehta dhe të lëvizshme. Po ashtu vlen të mendohet për tabela më të vogla 100 që mund të 
vihen në tavolinë kështu që do të jëtë më i kapshëm për ata nxënës që kanë nevojë për 
mbështetje shtesë. 
 

                          Po ashtu mund të bëni dhe përdorni rrjeta për shumëzim dhe rrjeta për përqindje nga tabela bazë           
 
                                   e zbrazët 100 
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 
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86 

 
87 

 
88 

 
89 

 
90 

 
91 

 
92 

 
93 

 
94 

 
95 

 
96 

 
97 

 
98 

 
99 

 
100 

 
 

Аktivitete: 
 

1.Shikoni, shfletoni dhe tregoni: kërkoni nga nxënësit ta shikojnë tabelën dhe të tregojnë 
cfarë vërejnë pavarësisht a bëhet fjalë për vargje, modele apo ndonjë gjë tjetër. Në tabelë 
shënoni të gjitha kontributet që janë të gatshëm për një diskutim të mëvonshëm. Është e 
mundur disa nxënës t’i shohin modelet diagonale ndërsa të tjerët t’i shohin modelet 
vertikale dhe horizontale. Përmirësoni idetë që ju mendoni se janë më të rëndësishme dhe 
të cilat dëshironi t’i përdorni më tej në mësimin tuaj. 
 

 
2. Para se nxënësit të vijnë në klasë, largoni ose mbuloni disa numra në tabelën 100. 
Kërkoni që nxënësit të punojnë në çifte për të gjetur numrat që mungojnë. Nga e dinë? 
Cilët tregues kanë përdorur? A kanë përdorur nxënësit strategji të njëjtë? 
 
 

3.Para se nxënësit të hynë në klasë, ndryshoni disa numra. A mund t’i vërejnë gabimet? 
Nga e dinë? Cilët tregues kanë përdorur? 
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4.Vendosni gishtin tuaj në një numër. Numëroni deri në 10. Çfarë vëreni për numrin ku jeni 
ndalur? ( ai është nën numrin fillestar.) A do të funksionoj kjo cdoherë? Provoni një numër tjetër. 
Jepni disa nxënësve katrorë apo llogaritëse që të vendosin numrat e tyre fillestar dhe të fundit për 
ta bërë aktivitetin më vizual. 

 

 

5. Filloni me cilindo numër dhe numëroni deri në 10 mbrapsht. Çfarë vëreni? A do të ndodh kjo 
gjithmonë? 

6. Luani lojë e cila fillon nga një numër dhe atij numri cdo herë i shtoni apo i merni 10. Si nxënësit 
do të jenë më të sigurtë, shpejtoni aktivitetin. A përfunduan të gjithë në të njëjtin numër? 

7.Përsëritni aktivitetin me dhënien dhe marrjen e numrit 9 dhe 11. Çfarë vëreni? Sa më shumë 
aktivitete kryhen aq më shumë për shumë nxënës tabela 100 do të bëhet fotografi mendore. Pas 
një kohe të shkurtër,  për shumicën e nxënësve nuk do të jetë e nevojshme  dhe do të mund ta 
përdorin fotografin mendore për të llogaritur. 

 
1.Gjeni rrugën e lëvizjes horizontale ose vertikale mes dy numrave shuma e të cilave është 56. 
Mblidhni ato dhe regjistroni përgjigjet. Sa çifte të ndryshme të numrave mund të fitohen? 
Ndryshoni numrin dhe dhe jepni mundësi të gjejnë sa më shumë mënyra të mundshme. Kjo është 
një lojë e mirë ekipore ose për lojë në çifte. 
 
2.Gjeni rrugën diagonale me përdorimin e dy numrave shuma e të cilave është 105. Përsëritni 
aktivitetin si në rastin lart. 

3. Gjeni rrugë me shfrytëzimin e numrave tre diagonal për 105. A është e mundur? Nga e dini? Sa 
numra të ndryshëm si grup mund të gjeni? 

4. Tentoni me rrugë zig-zag me qëllim që të arrini shumën 130. Sa mënyra të ndryshme 
egzistojnë? Kërkoni nga nxënësit të zgjedhin numrat vetë dhe shqyrtoni mënyra të ndryshme për 
të gjetur shumën. 

5. Tabela 100 – enigmë: preni forma nga tabela 100. Çdo pjesë duhet të ketë 7 deri 10 katrorë. 
Kërkoni nga nxënësit t’i shënojnë të gjithë numrat që janë gjetur në ato katrorë. Pastaj nxënësit 
mund të prejnë forma të tyre që të tjerët  të tentojnë t;i gjejnë numrat. Disa nxënësve si 
mbështetje mund t’ju nevojitet tabela e vogël 100. 

 
 
            Modele të tabelës me numra: 

 
 
 
1. Zgjidhni cfardo katrori 3x3 nga tabela me numra dhe mblidhni të katër numrat nga këndi. A është 
shuma cdoher e njëjtë për cilindo katror 3x3? Shqyrtoni? Çfar ndodh nëse i mblidhni katër numrat e 
mesëm nga secila anë? A ndodh kjo cdoher? Nga e dini? 
 
 
2. Në sa mënyra mund ta fitoni shumën e njëjtë me mbledhjen e 4 numrave nga katrori juaj 3x3? 
 
3. A është e mundur të parashihet shuma e përgjithshme për cilindo katror 3x3 pa mbledhjen e 
katër numrave të këndit? Nga e dini? 
 
 
 
 
4. Në sa mënyra të ndryshme është e mundur të mblidhen katër numra në katrorin 4x4 ashtu 
që shuma e tyre do të jetë i barabartë me shumën e katër këndeve? 
 
 
5. Shikoni katrorin 2x2 në tabelën 100. Mblidhni numrat diagonal. Çfarë vëreni? Tentoni me një 
katror tjetër 2x2. A ndodh e njëjta? A do të ndodh cdoherë? Pse? 
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6. Shikoni katrorin 3x3. Mblidhni këndet diagonale. Çfarë vëreni? A ka ndodnjë lidhje me 
numrin në qendër? 
 
7. Tentoni me një katrorë tjerë 3x3. 
 
8. Me përdorimin e katrorit 3x3 nga tabela 100, mblidhni katër numrat e këndit. A ka ndodnjë 
lidhje mes shumës dhe numrit qendror? Tentoni me katrorë tjerë 3x3. A ndodh cdoher kjo? Pse? 
 
 
Shuma shifrore në tabelën 100 
 
 
Shuma shifrore e një numri fitohet me mbledhjen e dy shifrave të numrit, pastaj vazhdohet procesi 
derisa të mbetet një shifër. 
 
1. Përshkruani tabelën 100 si tabel me numra shifrorë. Çfarë vëreni për numrat në tabelë me 
shumat shifrorë? Shtoni të gjitha çiftet. Çfarë vëreni? 
 
 
2.   Në një tabel tjetër me shuma shifrorë shtoni të gjitha treshet. Çfarë vëreni? 
 
 
3.   Provoni  me numra të ndryshëm. 
 
 
Stili i Eratostenit 
 
Eratosten ka qenë shkencëtar grek i cili zbuloi diçka interesante për numrat. 
 
1. Me përdorimin e tabelës 100, rrethoni numrin 2, pastaj numëroni paraprakisht në dyshe duke 
vizatuar cdo numër në modelin e dysheve siç ecni para. 
 
 
2. Rrethoni numrin 3 pastaj numrin paraprakisht treshet duke vizatuar cdo numër në modelin e 
tresheve. 
 
 
3. Shikoni numrin e rradhës që nuk është vizatuar. Rrethoni këtë numër dhe numëroni 
paraprakisht në hapa te ai numër duke vizatuar SI MË PARË. 
 
 
4. Vazhdoni derisa të përdorni të gjitha numrat nga tabela 100. Çfarë vëreni për numrat që janë 
rrethuar? 
 
 
5. Çfarë nëse punonit në tabelën e ardhshme 100 e cila fillon me 101? Çka mendoni se do të 
ndodhte? Nga e dini? 
 
 
Llogaritje në tabelën 100 
 
1. Hidhni dy katrorë dhe përpiloni numrin më të madh me dy shifrat. Vendosni shenjë në këtë 
numër. Me shfrytëzimin e udhëzimeve, nxënësit regjistrojnë mbledhjet dhe zbritjet që i bëjnë. Për 
shembull mbidhni 10, mblidhni 20, mblidhni 9, mblidhni 11, mblidhni 9 mblidhni 11. 
 
 
 
2. Kërkoni nga nxënësit të mendojnë për hapa tjerë që mund t’i bëjnë dhe shkruani ato. 
 
 
 
3. Hidhni dy katrorë nga 1 deri në 6 dhe përpiloni numrin më të vogël me dy shifra. Vendosni 
shenjë në atë numër dhe shtoni dy numrat që janë në katrorët mbi dhe nën ta. Shkruani llogaritjen.  
Mendoni disa shembuj. Çfarë vërejnë nxënësit? A mund të sqarojnë? 
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4. Hidhni dy katrorë nga 1 deri në 6 dhe përpiloni numrin më të vogël. Vendosni shenjë në atë 
numër dhe mblidhni nimrat nga e djathta dhe e majta e numrit të mbuluar. Shkruani llogaritjen dhe 
numrin fillestar. Mendoni disa shembuj. Çfarë vërejnë nxënësit? A mund të sqarojnë? 
 
 
5. Hidhni dy katrorë nga1 deri në 6 dhe përpiloni numrin më të vogël. Vendosni shenjë në 
numrin dhe mblidhni katër numrat vertikal dhe horizontal. Shkruani numrin fillestar dhe llogaritjen. 
Mendoni disa shembuj. Çfarë vërejnë nxënësit? A mund të sqarojnë? 
 
 
6. Hidhni dy katrorë nga 1 deri në 6 dhe përpiloni numrin më të vogël. Vendosni shenj në 
numrin dhe mblidhni katër numrat që prekin diagonalen. Shkruani numrin fillestar dhe llogaritjen. 
Mendoni disa shembuj. Çfarë vërejnë nxënësit? A mund të sqarojnë? 
 
 
7. Hidhni dy katrorë nga 1 deri në 6 dhe përpiloni numrin më të vogël nga dy shifrat. Vendosni 
shenjë në atë numër dhe mblidhni tetë numrat rreth tyre. Mendoni disa shembuj. Çfarë vërejnë 
nxënësit? A mund të sqarojnë? 
 
8. Hidhni dy katrorë nga 1 deri në 6. Përpiloni numrin më të madh dhe më të vogël nga tëdy 
shifrat  dhe vendosni shenja në secilën. Shikoni dallimin mes dy numrave nuke numrauar nga para 
apo nga mbrapa  në tabelën 100. Mendoni disa shembuj. Çfarë vërejnë nxënësit? A mund të 
sqarojnë? 
 
 

Burime për vargjet e numrave  
 
 

                       Numria të zbrazëta për vargjet 
 
 
Numria të zbrazëta për vargjet është një burim që mund të përdoret për të zhvilluar llogaritjen 

mendore. 
 
Vija nuk ka shenja apo shkalla;por duhet të vizatohet  të regulohet me vizore. Nuk është me rëndësi 

nga cila anë  është; mundë të jetë nga ana vertikale apo horizontale. Numri të zbrazëta për vargjet 
   përdoren për të siguruar tablo mendore që mund të përdoret për zhvillimin e të menduarit të 

nxënësve në lidhje me strukturën e numrave. Ajo mund të përdoret me numra të plota, numra 
negative, fraksionet ose decimale. 

Numria të zbrazëta për vargjet janë flegsibile, mund të vizatohen shpejt dhe ngadal kudo dhe mund të 
sigurojë mbështetje vizuele për ata nxënës që kanë nevojë. Kjo është metoda  më e mir për  
nxënësite për të regjistruar të menduarit e tyre matematikore;  efikasitetin mund të shfrytëzohet 
edhe nxënësit e vegjël posa që kanë filluar të miren me aftësëi matematikore; derisa nxënësit më të 
moshuar që kanë nevojë për një metodë  llogaritës për matematikë komplekse.. 

 
Tabela me numra për vargje e shënuar dhe pashënuar,mund të sigurohet për përdorim individual. 
 
 
Karta digjitale 
 
 
         0             1              2             3             4              5              6             7             8              9 
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Çdo  nxënës ka nevoj të ket komplet të vet të kartave digjitale prej 0 deri në 9. Ato mund të 
përdoren si përgjigje vizuale të pyetjeve në të gjithë klasën ose në trajtim grupor. Ato, kithashtu 
mund të përdoren në aktivitete individuale ose në aktivitete në çifte. 
 
Ato janë të dobishme për aktivitetet e llojit ,,më trego’’  për numrat çift  dhe tek, dhjetëshe të 
plota  dhe pjesëtuesit . Më tregoni numër dyshifrorë; tregom  numër  dyshifrorë  tek; tregomë  
dhjetëshe të plotë me 3; më tregoni numër më të vogël  se 43; më tregoni numër të thjeshtë; më 
tregoni numër për 10 më i madh se 12. 
 

 
 
Kartat (letrat) për futjen e vlerave (shigjetë) 

 
 

5 0 0 6 0 7 5 6   7 
 
 
Kartat për futjen e vlerave janë komplet kartash (letrash)  të cilat pasqyrojnë  pamje vizuale për 
futjen e vlerave. Ato përbëhen nga karta të cilat palosen me gjatësi të ndryshme ,  të cilat mund 
të vendosennjëra pas tjetrës për të treguar çka paraqet secila shifër  në numër dyshifrorë ose 
treshifrorë. Ka nëntë karta ku figurojnë dhjetëshe të plota deri në 100, qindëshe të plota prej 100 
deri 900, me dhjetëshe të plota prej 10 deri 90 dhe 10 me 0-9. Për disa nxënës, secili komplet   
kartash mund të ketë ngjyrë të ndryshme, kështu që më lehtë do të njihen.  Nxënësit tjerë  mund 
të punojnë me karta të cilat tregojnë vlera më të larta. Përsëri, ato janë të dobishme jo vetëm për 
nxitjen e futjes së vlerave, por edhe për aktivitetet të llojit ,,Më trego’’ me shfrytëzimin e pyetjeve 
me përgjigje të mbyllura dhe të hapura. 
 
Tabelat me qëllimet 

 
 

17 
 

10 
 

7 
 

19 
 

25 

 
8 

 
31 

 
46 

 
6 

 
37 

 
14 

 
3 

 
12 

 
41 

 
28 

 
29 

 
5 

 
11 

 
51 

 
13 

 
Tabela me qëllime dhe resurse për punë me numra e cila është shumë e rëndomtë për përdorim  
dhe shum e dobishme. Të arriturat e tabelës me qëllimet është koleksion numrash  (numra të 
plotë, decimal, thysa, çift, gjatësia, vëllimi) Nga nxënësit kërkohetti marrin parasysh lidhjet e 
ndryshme matematikore ndërmjet numrave në tabelë. Ata mund  të përdoren nga klasa në 
tërësi, nga grupe, çifte os individë. Në të pyeturit efikasd do të inkuadrohet mësimdhënësi i cili 
do të shfrytëzojë një numër të madh pyetjesh me përgjigje të llojit të hapur dhe të mbyllur. 

 
Ekzistojnë tre aktivitete kryesore  për tabelën e qëllimeve, edhe pse Ju dhe nxënësit mund të 
mendoni edhe aktivitete tjera! 

 
1. Përdorimi i numrit të plotë. 

 
2.   Të mendohet numër. 

 
3.   Të parashtrohet një numër i madh i pyetjeve të cilat përfshijnë tema të ndryshme. 

 
Për shembull, me shfrytëzimin e tabelës më lartë: 
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Përdorimi i numrit të plotë. Numri i plotë është 27: 
Tregoni numra të ndryshëm të plotë në tabelë dhe pyesni: ,,Si mund ta fitoj numrin tim të plotë?“ 
 
Duke treguar në 17, përgjigja mund të jetë „mbledhni me 8“ ose „mbledhni 3 dhe 5“, ose „mbledhni 
14, zbritni  6 ‘’ etj. Mund të përdoren vetëm numrat e treguar në tabelë. 
 
Mendoni numër. Numri i menduar në shtëpi është : 
Shumëzues i  5 dhe ka shumë digjitale 7. Ai është për 2 më shumë nga numri i thjeshtë. (25) 
 
Pyetje tematike 
Tema: Numërimi dhe karakteristikat e numrave 
 
Fjalor:  Tek, çift, shumëzues i, pjesëtues i, numër i thjeshtë, katror etj. Më tregoni numër tek. 

Sa numra çift? Cilët janë ato? Cilët numra pjesëtohen me? Cilët janë ato? Nga e dini? Cilët numra 

janë pjesëtues të 12? 

Cilët numra janë shumëzues të 7? 
 
Vallë ka numër, cili është tek? 
 
Cila është lidhja ndërmjet numrave 19, 25 dhe 6? Mund të gjeni komplete tjera të numrave ku ka 
lidhje? 
 
     

     

     

     

 
 
Ato, gjithashtu, mund të shfrytëzohen për nxënësit të mendojnë numra individual të tyre dhe pyetje 
të cilat mund të realizohen me paralelen.
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SHTOJCA A: AKTIVITETE PËR TRAJNIMIN E 

MËSIMDHËNËSIT 
 

Faqet në vijim përfshijnë aktivitete për trajnim  të përmendura në udhëzues.  

A1 Përputhja e terminologjisë 

A2  Krijimi i formateve të planit për leksionin, njësinë.  

A3  Përgatitja dhe ligjërimi i leksionit 

A4  Këmbimi i qëllimeve të mësimnxënies 

A5  Krijimi i kritereve për sukses me nxënësit 
 

A6  Përcaktimi i shkathtësive ekzistuese për vlerësimin  
 

A7  Shfrytëzimi efikas i pyetjeve 
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Aktivitete për trajnim A1: Përshtatje e terminologjisë 
 

Sesioni i punëtorisë që të përshtatet terminologjia. 
 

Ky është një aktivitet shumë i shkurtë i cili shpie drejt diskutimit i cili arrin 
kuptimin e niveleve të ndryshme të planifikimit: 

 
Qëllimet: 

 
Të caktohen nivelet e ndryshme të planifikimit; të caktohet qëllimi i tyre; 

Të fitohet një mbikëqyrje e terminologjisë së ndryshme. 
 
 

Instruksionet: 
 

Të sqarohet aktiviteti duke pasur si model Aktivitetin për trajnim A1:  
fletë e printuar (shtypur) (e cila mund të kopjohet nga të dyja anët); 

 
• të merren parasysh të gjitha termet të cilat përdoren në planifikim dhe të 

paraqiten të njëjtat, siç janë: 

  - afatgjatë 

- afatmesëm 

- afatshkurtë 

- plani për punë 

- njësia për punë  

- kornizë 

- plani për leksion. 

• Individë ose grupe e shfrytëzojnë fletën, listen për të shkruar vërejtjet, duke 
identifikuar nivelet e ndryshme të planifikimit dhe terminologjisë dhe çfarë rëndësie 
kanë ato. 

 
•  diskutim që në fund të arrihet marrëveshje. 

 
Vlera e këtij aktiviteti është që të punohet në detyrën e dhënë, e jo aq shumë në 
rezultatin. Diskutimi do ti bëjë më të qarta nivelet e planifikimit. 

 
Në mbarim udhëzuesit e aktivitetit mund të dëshirojnë ti ndajnë  definicionet siç 
është dhënë në këtë udhëzues. Kuptimin e këmbyer udhëzuesi do ta bëjë më 
të lehtë për të vazhduar në vijim.  
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Aktivitet për trajnim A1: Materiale të shtypura (botuara) 
 

Qëllimet: 
 

• të identifikohen nivelet e ndryshme të planifikimit; 
 

• të identifikohet qëllimi i tyre; 
 

• të fitohet pasqyrë e terminologjisë së ndryshme. 
 

Planifikimi afatgjatë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planifikimi afatmesëm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planifikimi afatshkurtë 
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Aktivitet për trajnim A2: Krijimi i formatit të planit për leksion 

 
 
 

Qëllimi: 
 

Të krijohet format i planeve për leksion. 
 
 

Instruksionet 
 

• Materialet e printuara 1: ftoni kolegët të theksojnë sa është e mundur shumica e 
lëmive  për të cilat konsiderojnë se duhet të inkorporohen në planin për leksion 
ashtu siç është e mundur. 

 
• paraqitni idetë në një letër të madhe të vënë në tabelë për të arritur  ndonjë lloj 
konsenzusi. 

 
• Në fletë A4 bëni format të mundshëm për ta përfshirë materialin e rëndësishëm në 
tërësi. 

 
• Shpërndani Materialet e printuara 2 me më shumë detaje gjatë kohës së aktivitetit. 

 
• Shpërndani Materialet e printuara 3 si kopje e formatit sipas diskutimit. 

 
Përmbajtjet e mundshme të cilat mund të jenë të propozuara 

 
Qëllim(e) 

 
Kriteret për sukses – deklaratat të cilat përkrahin notim, vlerësim (pavarësisht a 
është arritur qëllimi – shikoni pjesën Notimi) 

 
Aktivitet(e) Organizimi; 

Çfarë ishin marrëveshjet e posaçme/grupe; 
 

rolet e moshave të ndryshme (përfshirë mësimdhënësin); 

resurse etj. 
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Aktivitet për trajnim A2: Material të botuara 1 
 

Qëllimi: 
 

Të bëhet formati për planet e leksioneve. 
 
 

FORMAT PËR PLANE TË LEKSIONEVE 
 

ÇKA DUHET TË PËRFSHIJË? 
• 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si duhet të duket? 
 

Dizajnoni format për planet e leksioneve. Inkorporoni të gjithë titujt përkatës 
dhe hapësirat për përfundimin e tij. 
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Aktivitet për trajnim 2: Materiale të botuara 2 
 
 

Informata për formatimin e planeve afatshkurtë 
 

Planet për aktivitet/leksion (për një leksion ose leksione të ndërlidhura sipas 
lëndës, të mësuara gjatë një jave) duhet të paraqesin: 

 
• detaje për aktivitetin e planifikuar, duke përfshirë pikat të cilat duhet të jenë të 

përfshira nga mësimdhënësi në prezantimin e detyrave dhe mbështetjen e 
mësimnxënies gjatë kohës së leksionit dhe pas secilit leksion; 

 
• pyetje të rëndësishme të cilat duhet të përfshihen/shqyrtohen 
gjatë kohës së secilit aktivitet; 

 
• ndarje e detajuar e detyrave specifike (hapa që duhet ti kalojnë 

nxënësit, në vend të aktivitetit në tërësi); 
 

• diferencim dhe grupim të nxënësve dhe çfarëdo detaje relevante për 
kuadrin; 

 
• detaje të cilat paraqesin si leksioni (leksionet) do të ndërlidhen me përcaktimin 

ekzistues për nevoja speciale arsimore, siç janë asistencat për përkrahje të 
mësimnxënies ose plane edukative individuale; 

 
• informata për orët të cilat janë të nevojshme për aktivitetin; 

 
• resurse të nevojshme për aktivitetin; 

 
• qëllimet e mësimnxënies; 

 
• rezultatet e pritura nga mësimnxënia; 

 
• kriteret për sukses – përshkrime/deklarata që të matet vallë u arrit qëllimi i 

mësimnxënies; 
 

• mundësitë për vlerësim; 
 

• hapësirë për vërejtje për grupe specifike ose realizime 
individuale. 

 
Komentimin e planit afatshkurtë, gjithashtu, duhet  ta mbështesë 
mësimdhënësi në përgatitjen e aktiviteteve të njëpasnjëshme në planin 
afatmesëm, si përgjigje e realizimeve të nxënësve ose të rezultateve nga 
detyra. 
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Aktivitet për trajnim A2: Materiale të printuara 3 

 
Fillimi i javës: NJËSIA: KLASA: 

 
   Objektivat e mësimnxënies    Kriteret 

 
Aktivitetet  
(shikoni vërejtjet më poshtë: 
detajet e diferencimitb etj.) 
T: tërë paralelja;G:grupi;I:individ 
 
Përshkrimi T/G/I 

 
Resurse 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizimi: detaje për diferencim/grupe/roli i të rriturve 
(ndërlidhur me aktivitete) 

Vërejtje/mundësi për zgjerim/detyra e 
shtëpisë 

 
 
 
 
PP:pyetje/ 
përgjigje 
D: diskutim 
V:vëzhgim 
PV: puna e 
vlerësuar 
 
 

opportunities/
homewor
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Aktivitet për trajnim A3: Përgatitja dhe ligjërimi i leksionit 
 
 

Qëllimi 
 

Ky është ushtrim motivues për këmbim të përvojave dhe krijim të besimit. 
 
 

Instruksione 
 

Shpërndani fleta ngjitëse ose stikerë. Kërkoni kolegët nga fillimi të mendojnë 
për të gjitha punët më të ndryshme të cilat i bëjnë gjatë përgatitjes dhe 
ligjërimit të leksionit. Ftoni në një fletë të veçantë secilin prej tyre të shkruajë 
vërejtje dhe ngjiteni në një fletë të madhe që të gjithë ta shohin atë. 
Diskutimi vijues mund të jetë shumë argëtues, por do të ketë edhe anën 
serioze në njohjen e të gjitha shkathtësive të cilat mësimdhënësi duhet ti 
praktikojë në klasë. 

 
Lista më poshtë është vetëm shembull e cila do të ndihmojë të vijojë nga 

Aktiviteti 3. Nuk janë paraqitur sipas radhitjes së rëndësisë: 

–  përgatitja e leksioneve/resurse; 
–  dhënie e instruksioneve në paralele; 
–  lënia e fëmijëve që të flasin; 
–  vendosja e detyrave në dispozicion për të gjithë; 
–  ndarja e të arriturave; 
–  dhënia e lëvdatave dhe shpërblimeve; 
–  parashtrimi i pyetjeve; 
–  parashtrimi i detyrave; 
–  vlerësimi i punës; 
–  zhvillimi diskutimeve; 
–  ndarja e mënyrave për mësim (qëllimet); 
–  përcaktimi i detyrave të shtëpisë; 
–  përcaktimi i qëllimeve; 
–  lënia e nxënësve për të marrë udhëheqje; 
–  vëzhgimi i nxënësve; 
–  diskutimi me grupet; 
–  diskutim me individë; 
–  ndihmë me individë; 
–  sqarimi i punëve; 
–  përgjigjet e pyetjeve; 
–  ofrimi i sigurisë. 

 
Lista mund të jetë shumë më e madhe. 

 
E gjithë e lartëpërmendura mund të ndodhë gjatë një leksioni. Me menaxhim 
të mirë të kohës, resurseve dhe më e rëndësishmja nxënësit mund ta arrijnë 
atë! 
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Aktivitet për trajnim A4: Këmbimi i qëllimeve 
 të mësimnxënies 

 
Qëllimet: 

 
• të mësohet si perimetri i qëllimeve të mësimnxënies të shndërrohet në 

gjuhë që është e lehtë për fëmijët; 
 

• të mësohet si të shkruhen kriteret përkatëse për sukses; 
 

• të jetë i vetëdijshëm për shumë mënyra ku qëllimet e mësimit mund t’iu 
prezantohen nxënësve. 

 
Instruksione 

 
1. Në Pjesën 3 bëni: Qasjet ndaj mësimit. Zgjedhni perimetrin e qëllimeve të 

mësimnxënies nga korniza e programit mësimor të cilat qartë I paraqesin 
kategoritë vijuese të aktiviteteve: 

 
• të dijë; 

 
• të kuptojë; 

 
• të jetë i vetëdijshëm të…. 

 
• të jetë i vetëdijshëm për…. 

 
2. Kërkoni  nga mësimdhënësit ti rishpjegojnë këto qëllime  duke përdorë terme 
që janë të lehta për ato. 

 
3. Kthehuni në faqen 29 dhe 38  në Pjesën 3: Qasje ndaj mësimit dhe 

kërkoni nga nxënësit të propozojnë kritere përkatëse për sukses të secilit 
qëllim. 

 
4. Shpërndani materialet e shtypura 1 dhe 2. Kërkoni mësimdhënësit të 

propozojnë një numër të madh të metodave  me të cilat qëllimet e 
mësimnxënies mund t’i prezantohen paraleles në tërësi, grupeve 
diferencuese, nxënësve më të rinjë dhe atyre më të rriturve etj. Listën me 
metoda të mundshme mund ta hasni më poshtë. 

 
• Në mënyrë verbale – nuk është çdo herë e sukseshme sikur metoda 

vizuale  e cila mbetet e kapshme apo në dispozicion  gjatë sesionit. 
 

• Të shkruarit e tabelës shkollore/tabela magnetike/fletë e madhe në tabelë 
– mënyra më e zakonshme (nxënësit më të rritur mund ta përshkruajnë 
këtë në libra/fletore pune). 

 
• Plotësimi i diagramit dhe prezantimi i të njëtit që ta shohin të gjithë. 

 
• Ruajtja e tij në kompjuter që të prezantohet në tabelën interaktive. 

 
• Të ketë komplet në fletëzat paraprake të shtypura  për secilën liber- e 

dobishme për nxënësit më të vegjël. 
 

• Të shkruhet në listë individuale ose listë të veçantë që të tregohet në byronë 
(mire ku detyrat diferencohen dhe qëllimet janë të ndryshueshme). 

 
Diagramet ose posterët do të mund të duken ngjashëm të atyre të propozuarave  
në materialet e shtypura 1 dhe 2. 
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Aktiviteti për trajnim A4: Materialet e shtypura 1 
 
Sot mësojmë të... 
 
 
 
 
 
Këtu shënoni qëllimin e mësimnxënies  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do të dijmë se do ta bëjmë këtë meqë... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Këtu numëroni kriteret për sukses 
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Aktiviteti për trajnim A4: Materialet e shtypura 2 
 
Qëllimi i  
mësimnxënies  
 

    Sipas qasjes formale mund të jetë  
     më tërheqës për nxënësit më të rritur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Do të dimë se kemi arritur këtë meqë. . . 
 
 
 
 
Kriteret për  
sukses 
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Aktivitetet për trajnim A5: Krijimi i kritereve për suksesin me nxënësit 
 
 
 
 

ARSIMTARI: 
Çka të ndihmon 
që të mësosh     
       më mirë? 

 
NXËNËSI: Të shikuarit 
e punës së nxënësve   
       tjerë në fillim të    
            leksioneve. 

Qëllimi: 
 
Të planifikohet dhe të dorëzohet leksioni në të cilin nxënësit caktojnë kritere për sukses.  
 
Instruksionet 
Faza 1: Planifikimi 
 
• Qëllimet e zgjedhura të mësimnxënies. 
• Krijoni vlerësim personal të kritereve për sukses. 
• Përgatitni ekzemplarë për punën paraprake – të mirë dhe jo shumë të mirë. 

Shembull. të shkruarit; të vizatuarit; fotografitë; 3D objektet; videoklipet për 
arsimin fizik, lojërat, drama. 
• Planifiko pyetje të mira (të hapura) që do t’i nxisin nxënësit (gjatë bisedës me partnerë) të 
mendojnë dhe të diskutojnë për thelbësoren e qëllimit të mësimit. (Përgjigjet mund të 
zbulojnë diçka që është kuptuar gabimisht) 
 
Faza 2: Zhvillimi i mësimit 
 
• Jepni hyrje të leksionit. 
• Jepni instruksione për detyrën. 
• Sqaroni qëllimin e mësimnxënies. 
• Parashtroni pyetje që të nxisni diskutim – evidentoni kritere për suksesin.  
• Shpërndani ekzemplarë për punë: Çka mund të shikoni? Krahasoni dhe kontrolloni listën 
... Kjo mund të shtojë apo shmang njësitë. 
• Paraqitni listën e caktuar në disa mënyra të caktuara. 
• Nxënësit punojnë në detyrat në të cilat ka të bëjë sjellja e kritereve në të cilët punojnë.  
• Ftoni nxënësit që ta ndajnë punën me paralelen/partnerin.  
• Nxënësit përmirësohen. 
Dhe në fund: 
planifikoni diskutim në fund të: 
– e përmbledh mësimnxënien; 
– zgjedh shembuj ku janë bërë përmirësime; 
– sillet në hapin/fokusin vijues për mësimnxënie. 
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Aktiviteti për trajnim A6: Përcaktimi i shkathtësive ekzistuese për notimin formativ 
 

• Përcaktoni se cilët shkathtësi për notimin formativ tani më ekzistojnë te kuadri.  
 

Rezultatet e dëshiruara   Çdoherë Ndonjëherë  Asnjëherë Komentet 
Shëno qëllime të qarta në 
mësimin në planifikimin tim 
afatmesëm. 

    

Shëno qëllime të qarta në 
mësim për secilin leksion në 
lëndët matematikë dhe 
shkencat natyrore në planet e 
mia javore. 

    

 Shënoj qëllimet e qarta të 
mësimit  

    

 I krahasoj qëllimet e mia në 
mësim me nxënësit verbalisht 
dhe në formë të shkruar. 

    

 Qëllimet e mia të mësimit vihen 
në pjesën ,,nxënësi flet’’ që të 
jenë të kuptuara.  
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Rezultatet Çdoherë Ndonjëherë Asnjëherë Komente 
 I përcaktojë kriteret për suksesin 
e leksionit dhe i veçojë me 
nxënësit. 

    

Nxënësit i përcaktojnë kriteret 
për suksesin kur qëllimet e 
mësimit janë të paraqitura. 

    

 Qëllimet e mësimit dhe kriteret 
janë qartë të paraqitura. 

    

Shkëmbimi i qëllimeve të 
mësimit pritet prej nxënësve në 
paralele. 

    

Nxënësve ua tregojnë arsyen 
për kryerjen e aktiviteteve. 

    

 Nxënësit i shkruajnë qëllimet e 
mësim nxënies në librat e tyre 
(ku është adekuate)  

    

 Nxënësit mund ta tregojnë 
qëllimin e mësimit njëri tjetrit 
ose arsimtarit. 

    

 I shfrytëzojnë qëllimet e 
mësimit dhe kriteret për 
suksesin si pjesë e strategjisë 
time. 

    

E kaloj kohën duke i mësuar 
nxënësit që të vlerësohen 
vetvetiu. 

    

Nxënësit rregullisht janë të 
përfshirë në vlerësimin e suksesit 
personal. 

    

Jap përgjigje reciproke me gojë 
për leksionin e bazuar konkret 
në qëllimet e mësim nxënies. 

    

Në shënimet e mia theksoj se 
nxënësi ku i ka plotësuar kriteret 
për sukses. 

    

Tregoj se ku mund të jetë 
bërë përmirësim. 

    

Shënoj pyetësor ,,mbyllja e 
zbrazëtirës’’ që t’ju ndihmojë 
nxënësve që të përmirësohen. 

    

Nxënësve u është dhënë kohë 
që ta caktojnë përmirësimin 
personal. 
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Rezultatet Çdoherë Ndonjëherë Asnjëherë Komente 
Ju jap nxënësve kohë të 
caktuar që ta lexojnë notimin 
tim. 

    

Të gjithë nxënësit në paralelen 
time kanë qëllime për lëndët e 
matematikës dhe shkencave 
natyrore 

    

 Nxënësit janë të përfshirë në 
parashtrimin dhe diskutimin e 
qëllimeve të tyre. 

    

 Qëllimet janë vizuale për 
shembull shfrytëzimi i 
kartelave, në ekran apo në 
libra. 

    

 Qëllimet janë specifike, 
matëse, realizuese, relevante 
dhe të kufizuara kohore kështu 
që nxënësit dinë se kur i kanë 
plotësuar. 

    

Qëllimet janë shkëmbyer me 
prindërit. 

    

Kur është plotësuar një qëllim 
qëllimi i ri është i caktuar dhe i 
evidentuar. 

    

 

Pikëpamja Juaj Çdoherë Ndonjëherë Asnjëherë Komentet 
Mendoj se përgjigja reciproke me 
gojë apo me shkrim e dhënë në 
kriteret për ndikim kishte ndikim 
pozitiv në mësimin e nxënësve. 

    

 Mendoj se përdorimi i qëllimeve 
individuale në lëndën e 
matematikës dhe shkencave 
natyrore kishte ndikim pozitiv në 
mësimin e nxënësve. 

    

Mendoj se përdorimi i qëllimeve 
individuale në lëndën e 
matematikës dhe shkencave 
natyrore kishte ndikim pozitiv në 
mësimin e nxënësve. 

    

 Mendoj se prindërit e kuptojnë 
qasjen tonë sa i përket qasjes 
në raport me dhënien e 
përgjigjes dhe vlerësimit 
reciprok. 
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LISTA ME REZIME PËR ARSIMTARIN 
 
 

Emri i Juaj ..................................................... Shkolla........................................................... 

Klasa që ligjëroni ...................................................................................................... 

 
 
 
 
 

Me të vërtet ndihem i sigurtë për këto aspekte nga shfrytëzimi i notimit formativ: 
 
9 
 
9 
 
9 
 
 
 
 
 
Do të kisha dashur përkrahje të mëtutjeshme për këto aspekte: 
 
 
 
9 
 
9 
 
9 
 
Përkrahja të jetë e dhënët prej - 
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LISTA ME REZIME PËR SHKOLLËN  (të plotësohet nga listat me rezyme nga 

mësimdhënësit) 

 
Emri i shkollës: ............................................................................................. 
 
 
 
 

Kuadri në këtë shkollë me të vërtet ndjehet i sigurt për – 
 
9 
 
9 
 
9  
 
 
 
 
 
Do të kisha dashur përkrahje të mëtutjeshme me 
 
9 
 
9 
 
9 
 
 
 
 
 
Mund të ofrojmë profesionalistet në shkollat tjera në – 
 
9 
 
9 
 
9 
 
9 
 
 
 
Pikë sipas marrëveshjes së aksionit pas diskutimit: 
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AKTIVITETI PËR TRAJNIM A7: Shfrytëzimi efikas i pyetjes 
 
 
 

PYETJE EFIKASE 
 

 
 

  ME PËRGJIGJE   
  TË HAPUR –  
  NUMRI I MADH  
        NUMRI I  
    PËRGJIGJEVE 

 
 
 
          FAKT =  

    DEKLARATA                   APO 
     GËNJESHTRA = 

           DREJTË APO  
 GABIM 

                NË  
     KUNDËRSHTIM  

ME PIKË  
VËSHTRIMIN 

 
 
 
DUKE FILLUAR 

PREJ 
PËRGJIGJEVE 

   APO FUNDIT 

 
 
 
 
 
 

Instruksionet  
 
Punoni me partnerin Tuaj për bisedë. 
 
Diskutoni për secilën pyetje dhe vendosni se për çfarë lloji të 
pyetjes bëhet fjalë. Shënoni numrin në rrethin adekuat. 
 
1. Gjithçka është gjallëruese. Pajtoheni apo jo? 
 
2. Vallë pse kjo lodër lëviz, ndërsa kjo jo? 
 
3. Tullat janë material më i mirë për ndërtimin e shtëpisë. Vallë? 
 
4. Përgjigja është katrori. Çka mundej të ishte pyetja? 
 
5. (Duke e lexuar poemën ,,Vozitja me tren“ dhe duke u bazuar në 
titullin.)Për cilin mjet transportues bëhet fjalë në këtë poemë? Vallë bëhet 
fjalë për autobus, automjet, aeroplan apo anije? 
 
6. Në fotografinë është paraqitur Viking. Pajtoheni apo jo? 
 
7. Vallë vetëm vajzat duhet të jenë motra medicinale? 
 
8. Çka supozoni si karakteristikë për shujtë të shëndetshme? 
 
9. Qelqi është material i shkëlqyeshëm për të bërë strehë. Pajtoheni apo jo? 
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SHTOJCA B: EKZEMPLARI I PLANEVE PËR LEKSIONE 
 

• Klasa e I: Njësia 1.1, Numri dhe zgjidhja e problemeve 
• Klasa e I: Njësia 1.2, Numri dhe zgjidhja e problemeve 
• Klasa e I: Njësia 1.3, Numri dhe zgjidhja e problemeve 
• Klasa e I: Njësia 2B, Puna me të dhëna dhe zgjidhja e problemeve 
• Klasa e I: Njësia 3B, Matja dhe zgjidhja e problemeve 
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Faza 1: Njësia 1A, Numri dhe zgjidhja e problemit (1.1) 

Fillimi i javës NJËSIA 1: 1A Numri  dhe 
zgjidhja e problemeve (1.1) 

ORA: 
R

ra
dh

itj
a 

si
pa

s 
vl

er
av

e 

K
or

ni
za

  r
ef

. Qëllimet e 
mësimnxënies 

Kriteret për sukses Aktivitetet (shikoni vërejtjet më 
poshtë: detajet për diferencim etj) 
PT: paralelja në tërësi G. Grupi.; I: 
Individi 

RESURSET 

D
ës

hm
itë

 
pë

r 
të

 
ar

rit
ur

at
  

Përshkrimi T/G/I 
 
10 min. 
 
 
 
 
 
 
40 min. 

 Fillimi gojarisht: 
Tregon përmendsh 
numra sipas 
renditjes. Numëro 
përpara në  
dhjetëshe prej zero 
ose numra njëshifror 
deri në 100 apo më 
tepër. 
 
Numëron përpara 
në çifte. 
Pjesa kryesore deri 
më 20, duke njohur 
se sasia nuk 
ndryshohet gjatë 
vendosjes fizike të 
gjësendeve. 
Lexon dhe shkruan 
numra prej 0 deri 
20. 
Radhit numra deri 
më së paku 20, 
duke i radhitur në 
vargun numerik: 
shfrytëzon numra 
rendor. 
 

Vallë a mund të 
numërojë sipas 
renditjes? A mund të 
fillojë me cilin do qoftë 
numër dhe të numëroj 
përpara në njëshe? A 
mund të numërojë 
përpara në dhjetëshe 
prej 0? Mund të 
numërojë në çifte? 
Mund t’i tregoj numrat 
deri më 20? 
Mund të bashkojë numra 
me sende, njëri pas 
njërit? 
A mund ta organizojë 
numërimin me vendosjen 
e secilit send siç 
numëroj?  
A mund ta identifikojë 
numrin e fundit si shumë 
prej gjësendeve? A 
mund t’i lexojë dhe 
shënoj numrat prej 0 deri 
20? A mund ta radhis 
numrin në vargun 
numerik?  

Arsimtari e udhëheq 
numërimin duke filluar 
prej 0 apo cilin do qoftë 
numër. Nxënësit 
propozojnë mënyra tjera 
të numërimit. 
 
Tregoni sasi të caktuar të 
gjërave para nxënësve 
në paralele dhe kërkoni 
që t’i numërojnë. Mos të 
ketë renditje apo metodë 
(lëshoni disa, disa 
numëroni dy herë? Sa 
gjëra ka atje?  
Vallë a mundeni ta 
shënoni atë numër në 
vargun numerik? Siç e 
dini? Siç jeni të sigurtë? 
Jepni secilit grup set të 
gjërave që t’i numërojë. 
Secili anëtar i grupit vjen 
në rradhë që të shmang 
dhe fsheh (apo të shtojë) 
disa prej gjërave. Mbetja 
e grupit gjen mënyra për 
numërimin e kompletit. 
Lejoni shkruarje. Si e 
bëni atë? Si e dini vallë a 
i keni numëruar të gjithë?  

 
T 
 
 
 
 
 
 
T dhe G 

.Vargu numerik 
apo tabelat për 
përkrahje. 
 
Gjërat për 
numërim. Enët 
që do të 
ndihmojnë që 
të strukturoret 
numërimi. 
Vargu numerik. 
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Fillimi i javës: NJËSIA 1: 1A Numri dhe Zgjidhja 
e problemeve (1.1) 

ORA: 

 

Qëllimet e mësimnxënies Kriteret 
Për sukses 

 
Aktivitete 
(shikoni vërejtjet më poshtë: detaje për 
diferencim, etj.) 
T: tërë paralelja.; G: grupi; I: individ 
 
Përshkrimi T/G/I 

 

Resurset 

10 min. Plenare: 
Shkëmbimi i ideve dhe 
strategjive. 

Si e ndoqët numërimin 
Tuaj? Si do ta kishit 
organizuar që numërimi 
të jetë më i shpejtë? 

Kërkoni një ose dy grupe që 

 të bëjnë këmbimin e strategjive të  

tyre, T të përkrahur nga evidencat e tyre joformale. 
D 

 
Organizimi: detaje për diferencimin / grupet / roli i të rriturit (që ka të bëjë me aktivitetet)      Vërejtje / mundësi për zgjerim / detyrë  
    shtëpie 

Fillim gojor: Tërë paralelja udhëhiqet nga mësimdhënësi, pyetje qëllimore. 
Grupet për përkrahje duhet të kenë resurse për secilin nxënës për verifikim, 
kontrollim. 
Qëllimi kryesor: Tërë paralelja me përkrahje për disa nxënës. 
Më të aftësuar për punë me numra mbi 20, dhe numërim dhe për organizimin e  
sasive më të mëdha. 
Roli i të rriturit për përkrahje, përcjellje ose për të pyetur. 

 
 
PP: pyetje/ 
përgjigje 
D: diskutim 
V: vëzhgim 
PN: puna e 
notuar 



  

 

Faza 1: Njësia 1A, Numri dhe zgjidhja (1.2) 

Fillimi I javës: NJËSIA: 1A Numri dhe zgjidhja e 
problemit (1.2) 

ORA: 
Pe

riu
dh

a 
 k

oh
or

 

K
or

ni
za

 
re

fe
re

nt
e:

 

Qëllimet e mësimnxënies Kriteret për sukses Aktivitetet 
(shikoni vërejtjet më poshtë:  detalet 
për diferencim etj.) 
T:  paralelja në tërësi.; G: grupe; I: 

 

Resurset 

D
ës

hm
i p

ër
 

të
 a

rr
itu

ra
t 

Përshkrim T/G/I 

10 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 min. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fillimi gojor: 
Të treguarit e numrave përmendësh 
me rradhë. 
Numërimi në dhjetëshe prej zero 
ose numri njëshifror deri më 100 
apo më tepër. 
Numërimi në çifte. 

 
 
 
 
T’i din të gjithë çiftet me numra 
deri më 10 dhe të evidentoj fakte 
të ndërlidhura për mbledhje/zbritje. 
Ta kupton mbledhjen si numërim 
dhe kombinim të dy kompleteve të 
numërave. E kupton zbritjen si 
numërim mbrapa dhe ,,zbritje’’ . 

Vallë mund të numëroj 
me rradhë? A mund të 
filloj me cilin do qoftë 
numër dhe të numëroj 
përpara në njësi? 
 
A mund të numëroj 
para në dhjetëshet prej 
0? Mund të numëroj në 
çifte? 
 

Vallë a mund të zgjidh 
probleme të thjeshta 
me shtuarjen e 
katrorëve që të fitojë 
10? 
T’ju tregojë se sa 
katrorë ka në enën për 
numrat deri më 10?  
A mund të kontrollojë me 
precizitet se sa katrorë 
janë në enën? 
A mund të zgjidhi 
problem të thjeshta të 
cilët përfshijnë mbledhjen 
apo zbritjen e katrorëve? 
A mund të gjejë 
mënyra që të 
kontrollojë me 
precizitet se sa katrorë 
ka në anën pa e 
numëruar secilën? 
A mund t’i gjej mënyrat 
me precizitet që të 
kontrollojë deri më 20 
katrorë pa e numëruar 
secilën (sipas numërimit 
në çifte apo pesëshe). 

Arsimtari e udhëheq numërimin 
duke filluar prej 0 apo cili do 
qoftë numër tjetër. Nxënësit 
propozojnë mënyra tjera për 
numërim. 

 
Zgjedhni numra në katrorë më të 
vogël se 10. Mbajeni enën në 
pozitë ashtu që paralelja nuk 
mund të shikojë në të dhe 
vendosni katrorët në enën njëra 
pas tjetrës? Sa katrorë ka në 
enë? Si mund të kuptojmë? 
Shpërndani katrorët dhe 
numëroni. Edhe sa ka deri më 
10? Kërkoni përgjigje. Numëroni 
prej mbrapa në numrin e parë 
madje numëroni deri në numrin e 
ri. A ka 10? Si mund të dijmë? 
Shpërndani katrorët në tavolinë 
dhe numëroni. A ka shumë? 
Pakënaqshëm? Apo shumë e 
vërtetë? Përsëritni disa herë. 
Vendosni numër tjetër fillestarë 
në enë. Nëse shtoj 7 dhe 
dëshiroj shumë 10, vallë do të 
ketë tepër? Pamjaftueshëm apo 
10? Përsëritni disa herë, duke 
kontrolluar secilën rradhë. Shkoni 
mbi 10. Nxënësit punojnë në 
grupe. Secili me rradhë hedh 
katrorin. Nëse numri është me të 
kuqe ata e zbulojnë atë numër të 
katrorëve dhe e numërojnë 
mbetjen. Nës numri është me 
ngjyrë të gjelbër, ata e shtojnë 
atë numër dhe numërojnë. 

 
T 

Vargu i numrave 
apo katrorët për 
përkrahje.  

 
 
 
 
 
 
Enë e madhe për 
demonstrim. Enë 
e vogël për 
secilin grup. 
Katrorë për 
demonstrim. 
Katrorë për 
secilin grup. 3 
numëra me të 
kuqe dhe 3 
numra me të 
gjelbërt. 

 
 

V 
 
 
 
 
 

PP 

D 

V 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н 
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 Fillimi i javës: Njësia mësimore: Numri dhe 

zgjidhja e problemit (1.3) 
 ORA: 

O
ra

ri/
af

at
 k

oh
or

 

K
or

ni
za

 
re

fe
re

nc
ës

: 

Objektivat e 
mësimnxënies 

Kriteret për sukses Aktivitete: (shikoni vëretjet e 
mëposhtme: detajet e diferencimit, 
etj.) 
P = punë e përbashkët për tërë 
klasën;G = punë në grupe; I= punë 
individuale 
 

Resurse 

Fa
kt

et
 

pë
r 

të
 

ar
rit

ur
at

 

Përshkrimi P/G/I 
    Cila është shuma e 

pikëve të këtyre numrave 
2 (ose 3) domino? Gjeni 
dy palë numra çifte të 
tjera prej 2 (ose 3) të cilët 
kanë shumë të njejtë. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minuta 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Plenare: 
Të gjeturat dhe 
ndarja e strategjisë. 

Arritët të bëni një zinxhir domino 
me lidhjen e pikave?Arritët që ti 
përdorni të gjitha 
dominat?Mendoni vallë se është e 
mundur? 
Sa  domino të ndryshme gjetët 
gjithsej me 7 pikë? Arritët të 
gjeni më shumë domina me të 
arritura më të ulëta/të arritura 
më të larta  apo është e 
barabartë. Cilën metodë e 
përdorët për tu siguruar që ju i 
keni gjetur të gjitha mundësitë? 

Kërkoni një apo dy grupe 
që ti shpjegojnë 
rezultatet e tyre. Lejoni 
nxënësve të tjerë për të  
pyetur rezultatet apo 
strategjit e tyre. 

   
 
 
 
P:pyetje 

P:përgji

gje 

D:diskuti

m 

Organizimi: hollëstë për diferencimi/grupet/ grup mosha (që ka të bëj me 
aktivitetet) 

Shënime / mundësitë për zgjerim / detyrat e shtëpisë  

Hyrje gojore: E tërë klasa udhëhiqet nga mësimdhënësi, në pyetjet objektive. 
Përkrahje nga grup nxënës që do ta mbështesin dhe  sigurojnë mjete për të 
kontrolluar çdo nxënës.  
Pjesa kryesore: tërë klasa, pastaj grupe me mbështetje për disa nxënës. 
Puna më e ndërlikuar me 9 të dyfishtë apo me 12 të dyfishtë domino.Roli i 
mbështetjes nga i rriu, monitorim ose me parshtim të pyetjeve. 

Bëni kartat me pyetjet të cilët do t’iu përshtaten 
të gjitha aftësive. Disa nxënësave mund t’ju 
duhen fotografitë e dominos për të ndihmuar 
nëfjalë.Zgjerimi: Duke përdorur komplete të 
dyfishta prej 9 apo të dyfishtë 12 domino.. 

P/P:pyetje/përgji
gje 
D:diskutim 
V: vëzhgim 
PV:puna e 
vlerësuar 
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Klasa e1: Njësia 2B, Рuna me të dhëna dhe Zgjidhja e problemit  
 

Fillimi I javës: NJËSIA: 2B Punë me të dhëna dhe 
Zgjidhja e problemit 

ORA: 

O
ra

ri/
af

at
 

ko
ho

r 

K
or

ni
za

 
re

fe
re

nc
ës

: Objektivat e 
mësimnxënies 

Kriteret për sukses Aktivitete: (shikoni vëretjet e 
mëposhtme: detajet e diferencimit, etj.) 
P = punë e përbashkët për tërë klasën; 
G = punë në grupe; I= punë individuale 

Resurse 

Fa
kt

et
 p

ër
 t

ë 
ar

rit
ur

at
 

Përshkrimi  P/G/I 
10 
minuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
minuta. 

 Hyrje gojore: 
E tërë klasa 
përsërisin në çifte 
deri te numri 10. 
Përdorim pyetje 
në shënjestër 
për çiftet e 
numrave deri në 
10. Në 
shënjestër 
pyetje për të 
gjetur çifte të 
numrave në 
grupe të tjera (6, 
7, 
8 ose 9). 
 
Pjesa kryesore: 
Përgjigjuni pyetjeve 
nga zgjidhja dhe 
organizimin e të 
dhënave ose 
objekteve në 
mënyra të shumta. 
Duke përdorur 
dijagramin dhe 
piktograme. 
 

Mundem ti them çiftet e 
numrave deri më 10 me 
rend? 
 Mundem ti them çiftet e 
numrave deri më 10 
rastësisht?  
Mundem ti them çiftet e 
numrave te cilët japin 
grupe të ndrushme? 
 
 
A janë të gjithë 
nxënësit e përfshirë 
në diskutim, si një 
klasë e tërë dhe në 
grupe? A mund ta 
vizatojn një figurë të 
ushqimit të tyre të 
preferuar? A i kuptoni 
numrat themelor? A 
keni mbledhur të 
dhënat dhe a 
interpretohen si 
duhet? A mundin ti 
lidhin vaktet e ushqipit 
sipas popullaritetit? 
Sa qartë i regjistrojnë 
rezultatat e veta. 
 

Mësimdhënësi e udhëheq 
përsëritjen e numrave duke 
filluar nga 0 ose prej cilit do 
numër  deri më 10. 
Mësimdhënësi kërkon nxënës 
konkret për t’iu përgjigjur 
pyetjes: Nëse unë kam  4, edhe 
sa më duhen për të fituar 10? (6, 
7, 8, 9). 
 
Nëse ju mund të zgjidhni ushqimin 
tuaj të preferuar për të ngrënë, ju 
do të zgjidhni? Çka nëse duam të 
hapim një dyqan kafeje, si do ta 
dimë se çfarë do të shërbejmë? 
Mblidhen ide si një klasë e tërë, 
kështu që ndahuni në grupe për të 
diskutuar mëtej. Mblidhni të gjitha 
idetë në minutën e 10. Kërkojuni 
nxënësve për të nxjerrë një foto të 
ushqimit të tyre të preferuar në 
mënyrë që ne mund ta përdorim 
vizatimin për të vendosur se çfarë 
duhet të shërbejnë në kafene. 
Mblidhni të gjitha vizatimet dhe 
diskutoni mbi mënyrat për të gjetur 
se cili është ushqimi më i njohur, e 
cila është e dytë më e njohur etj. Të 
bisedohet mbi mënyrat, për të 
regjistruar këtë informacion. Duke 
punuar në grupe, nxënësit vendosin 
për menynë e tyre  në kafiteri, duke 
futur disa nga ushqimet e njohura. 
Secili grup i projektojnë dhe  krijonë 
një meny për kafiterin e tyre.  

P 

P 

 
 
 
P i 
G 

Poster me 
numra ose 
fletë për çdo 
nxënës që ka 
nevojë për më 
shumë 
mbështetje.  
 
 
 
Postera me 
shembuj të 
menysë 
ushqimore. 
 
 
 
 

 
V 
 
 
 
 
 
 
 
PP 

D 

V 
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K
or

ni
za

 e
 

re
fe

re
nc

ës
: 

 

O
ra

ri/
 a

fa
t 

ko
ho

r 

 
 
  
 Fillimi i javës: NJËSIJA: 2B Puna me të dhëna dhe 
  Objektivat e mësimnxënies                      Zgjidha e Problemeve 
 për sukses         
                                                                                     
 
                  Kriteret 

 
Aktivitetet: 
(shikoni vëretjet e mëposhtme: detalet 
e diferencimit, etj.) 
P = punë e përbashkët për tërë klasën; 
G = punë në grupe; I= punë individuale 
 
Përshkrimi P/G/I 

 
ORA

 
 10  
 minuta. 

                                     
Plenare:                                 
Të gjeturat dhe ndarja 
e strategjisë 

 

 

 

 

Si i treguat 
informacijonet te cilat i 
mblodhet?A i treguat 
në mënyre më ndryshe 
të tjerëve?Cila mënyre 
më qartë i tregon 
njohuritë? Çka 
vendosët për të vënë 
në mënynë tuaj? A 
kishte ndonjë problem 
kur vendosët? Çfarë 
bëtë që ti zgjidhni 
problemet? 

 

P P 

 D 

V 

 

Organizimi: hollëstë për diferencimi/grupet/ grup mosha (që ka   Shënime / mundësitë për zgjerim / detyrat e  
 të bëj me aktivitetet)     shtëpisë 
 
    Por pjesa kryesore e mësimit është detyrë shumë e hapur, të  
 gjitha aftësitë do të jenë në gjendje për të arritur një çfarë suksesi.  
  Nuk ka nevojë për grupim sipas aftësive. Disa nxënës mund të  
  kenë nevojë për ndihmë nga një i rritur në numërimin sasive më 
  të mëdha. 

 
 
 
PP:pyetje/për
gjigje 
D: diskutim 
V:vëzhgim 
VP:vëzhgimi 
i punes  
PV: puna 
vlerësuese 
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Klasa 1: Njësija 3C, Matje dhe zgjedhja e problemit 
 

Filimi I javës: NJËSIJA: 3C Matje dhe Zhgjidhja 
e Problemit 

ORA: 
O

ra
ri/

af
at

  
ko

ho
r  

K
or

ni
za

 e
 

re
fe

re
nc

ës
: 

 

Objektivat e 
mësimnxënies 

Kriteret për sukses: Aktivitetet: 
(shikoni vëretjet e mëposhtme: 
detajet e diferencimit, etj.) 
P = punë e përbashkët për tërë 
klasën;G=grupe/I=individual 

 
       

 
 

 Resurset: 

Fa
kt

e 
pë

r 
të

 
ar

rit
ur

at
: 

Përshkrim P/G/I 
10 
minuta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
minuta. 

 Të hulumtojë detyra të 
rënda  dhe probleme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pjesa kryesore: 
Të vlerësohet dhe të 
krahasohen vëllimet  
drejtpërdrejtë, atëherë duke 
përdorur njësi jo-standarde 
të  njësis matëse. 
 

 A mundën mxënësit 
ta shfrytëzojnë dijenin 
për numrin dhe a ka  
gjasa për ta zgjedhur  
problemin. 
 
 
 
 
 
 
   
A mundën nxënësit  
të krahasojnë  
vëllimin e dy enëve?  
Cilat metoda i kanë 
përdorur?  
Sa është krahasimi i 
përgjithshëm? 
 
 

Lojë për dy ekipe. Përzieni  
kartat dhe tregojeni kartën e 
parë të një ekipi, që vendos 
nëse karta e ardhshëm do të 
jetë më e lartë ose më e 
ulët. Nëse keni të drejtë, ata 
marrin  pikë. Nëse jo, loja 
vazhdon me ekipin tjetër. 
Loja vazhdon derisa të 
shfaqen  të gjitha 10 kartat. 
Ekipi me më shumë pikë 
fiton. Luaj përsëri, duke 
filluar me ekipet  tjera. 
Përpara klasës tregoi një 
komplet prej enësh. Cila nga 
këto dy enë mbledhë të 
njëjtën sasi? Si mund ta 
dimë?  Modeloni metodë 
para klasës. A mendoni se 
ka mënyra të tjera për të 
ditur? Mundohuni në mënyrë 
tjetër të parashtuar nga 
nxënësi. Vazhdojni të punoni 
në grupe. Gjej 2 enë në  
tavolinën tuaj  të cilat 
mbledhi sasi të njejtë. Test. 
  
Gjeni tjera çifte të enëve 
për të cilat mendoni se 
përafërsisht mbledhin sasi 
të njejtë. 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 

G 

Komplet letra 
lojesh me numrat 
prej  0 deri  9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mbledhja e 
burimeve të 
përshtatshme : 
kuti, gota letre, 
enë të vogla, njësi 
që mund të 
llogaritet për të 
krahasuar  
vëllimin (bizele, 
kube të vogla, 
bizele të thata). 
 
 

Н 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PP 

D 

V 



 

 

 Aktivitetet: 
(shikoni vëretjet e mëposhtme: 
detajet e diferencimit, etj.) 
P = punë e përbashkët për tërë 

klasën;G=grupe/I=individual 

       Shënime / mundësitë për zgjerim / detyrat e shtëpisë 

K
or

ni
za

 e
 

re
fe

re
nc

ës
 

Fa
kt

e 
pë

r t
ë 

ar
rit

ur
at

: 

O
ra

ri/
af

at
 

ko
ho

r 

 
 
 
 Fillimi i javës: NJËSIJA:3C Matje dhe       
 Objektivat e mësimnxënies                                                                    Probleme                                                       
 për sukses   

ORA:

                               
                                                         Kriteret               
                                                                                                  
      
 
   
 
 

 
                                                                           
 
 
 
 
Resurset 

 
 
 

                                     
Plenare: 

                                   Të gjeturat dhe  
ndarja e         

                                     strategjisë 
 
 
.  

  

 

 Organizimi: hollëstë për diferencimi/grupet/ grup mosha (që ka   Shënime / mundësitë për zgjerim      
 të bëj me aktivitetet)     за 
                                                                                                               
 

10 
 minuta 

Diskutoni për metodat dhe 
rezultatet 
Ta ndajnë atë çka e kanë 
bërë dhe atë çka e kanë 
zbuluar       
A kishit diçka vështirsi? 
Çka kanë bërë për të 
zgjedhur çfarëdo 
problemi? 
 

Vallë mund të gjeni 2 
enë të cilat mbledhin 
përafërsisht sasi të 
njejtë? Çka kuptuat? 
A shkruajtët diçka që 
do të ju ndihmoje për 
të mbajtur mend? Si 
e shkruajtët? 

PP: 
pyetje/ 
përgjigje 
D: diskutim 
V: vëzhgues 
PV:puna 
vlerësuese 

Zgjërim:  

Gjeni enë të tjera që mbledhin dy herë më shumë 
nga kjo shishe (duhet për të siguruar shishe 
plastike!)    

Nëse konceptet që  shfrytëzohen për mbushjen e enëve  janë të vogla dhe 
nxënësit i krahasojnë sasitë duke numëruar sa prej tyre e mbushin enën, disa 
nxënës ndoshta  do të duhet të punojnë me enë më të vogla prej tjerëve.  

Nxënësit, para së gjithash duhet të hulumtojnë vetëm 2 enë. Pastaj  
vazhdojnë të eksperimentojnë me materialet e siguruara.  

Leni ata të vendosin për shkallën e tyre të saktësisë dhe inkurajoni  së pari të 
qëllojnë para se të përpiqen. 

Ndoshta do të dëshironi ata të zgjedhin përshkrime joformale të cilat mund të 
shfrytëzohen si ndihmë memoriale për pjesën e fundit të leksionit. 
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Matematika për arsim fillor Udhëzues për mësimdhënës Shtojca C: Mundësitë për TIK 
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   SHTOJCA C: MUNDËSITË E TIK NË KORNIZA TË   
   PROGRAMEVE MËSIMORE TË MATEMATIKËS  
   NË ARSIMIN FILLOR 
 
 
 

 
TIK është një burim i vlefshëm që duhet  të përdoret në mënyrë të 
pershtatshme  për të ndihmuar në zhvillimin e njohurive matematikore, 
aftësitë dhe kuptimin në mesin e nxënësave.  
Sugjerimet e mëposhtme nuk janë të detajuara. Ata janë të dizajnuara që të 
jetë ilustrues dhe të demonstrojnë një varg të gjërë të aktiviteteve në të cilat 
TIK mund të përdoret në mësimdhënjen e matematikës.  

 
 
 
 
 
 
Pergjithësi 

   Ka potencial për përdorimin e TIK-ut (teknologji informative dhe komunikative) 
kurrikulit në matematikë dhe idetë e paraqitura në këtë pjesë ku mund të përdoret në 
më shumë  e fusha. Përveç kësaj, kur një qasje është  veçanërisht e rëndësishme në 
aspektin e të mësuarit, gjithashtu ajo është vendosur në afërsi të këti aspekti. 

  
Aktivitetet në linjë dhe burimet: ka një pasuri e materialeve të rëndësishme të hartuara 
për të nxjerrë në pah aspektet e ndryshme të programit mësimor. Nuk janë të gjithë të 
lirë, por shumica e faqeve elektronike (e internetit) kanë burime të abonimit falas. Ata 
janë dhënë një listë të burimeve, të kategorizuara sipas fushës së mësimit (studimit). 
 
Hardveri dhe Softueri për tabllën ndërvepruese (interaktive): Ky burim është në 
dispozicion në shumë fusha, të arsimuar dhe ka një potencial të madh që nuk është 
përdorur gjithmonë. Softueri mund të instalohet te kompjuterët e nxënësave dhe të 
përdoret nga tablla në mbështetje të mësimdhënies dhe të mësimnxënjes. Edhe kur 
tablloja fizike nuk është në dispozicion, shpesh herë ka versione të ,,thjeshtë" të 
softuerë që mund të instalohen  dhe të përdoren. 
 

1. Tablloja e parë ndërvepruese (interaktive) ofron një mënyrë shumë efikase për 
të shfaqur numrat, fjali me numra dhe operacione në 2D dhe 3D formë, si dhe 
qasjet e modelimit për llogaritjen etj. Mjetet mund të shfrytëzohen për etiketimin 
e elementeve, si dhe për tërheqjen dhe lëshimin e numrave, simboleve etj. Kjo 
mbështet në krijimin e aktiviteteve të thjeshta për të mbështetur mësimin e 
matematikës. 

  
 

2. Shumica e llojeve të softueri ndërveprues kanë banka (vende) e burimeve 
matematikore në një varg të imazheve fikse dhe tekste me animacione dhe 
fotografi me zë të shëndoshë. Softueri gjithashtu shpesh përfshin mjetet 
matematikore, siç janë vizorja, këndmatës, kompas, komplet trekëndësha, të 
cilat mund të trgojnë madhësinë e matjes së këndit dhe gjatësisë së vijës. 
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Ndoshta, gjithë ashtu, do të ketë aktivitete të bazuara në teknologjinë e shpejtë, duke përfshirë 
tabelën 100, vargun e numrave, krijuesit e thyesave, mjetet grafike, thyesa të njefishtë dhe të, 
zare më shumë se gjashtë sipërfaqet, konstruktimi i kordinatës etj. Ato janë të dobishme për të 
mbështetur mësimin, por mund të përdoret edhe nga ana e nxënëzve që punojnë në mënyrë 
të pavarur. Mësimdhënësat këshillohen për të hetuar këto para se të kërkoni diku tjetër.  
 
3.  I gjithë softueri i tabllos ndërvepruese  ka potencialin për të kombinuar tekst, grafikë dhe 
me zë të thjeshtë, duke ju mundësuar nxënësave për të lidhur fjalët me vizatime , me zë ose 
me zvarritje dhe lëshim. Aktivitete të tilla mund të përdoren për të mbështetur mësimdhënien 
ose për koncepte të ndryshme, si dhe të përdoren në mënyrë të pavarur nga nxënësit për të 
vërtetuar (konsoliduar) se sa e kanë kuptuar. 

 
4.  Sepse softueri lejon lidhje të larta (hyperlinks) për t'u lidhur, kjo mund të përdoret si  
udhëzues për nxënësit deri te një faqe të veçantë elektronike (web) ose aktivitetit të burimeve 
apo mësimnxënjes të mëtutjeshme. Nxënësit mund të përdorin mjete të thjeshta në kuadër të 
programeve për të marrë çfarëdo burim të përdorura nëinternet. 
 
5. Softuer për tabllat e ndërveprimit (interaktive) është shumë e thjeshtë për t'u përdorur, 
nxënësit mund të zhvillojnë lojërat e veta dhe aktivitete për të mbështetur mësimin e tyre dhe 
pastaj të përdorin ato me shokët e klasës. Për shkak se nxënësit duhet ti kuptojnë pikat e 
mësimit për të zhvilluar aktivitetin, kjo mund të jetë një qasje e madhe për të ndihmuar në 
konsolidimin e të mësuarit 
 
6.    Fotografit me zë (zakonisht MP3) lehtë mundemi tua  bashkangjesim  shkrimin ose 
fotografi duke përdorur ndërvepruesin e softuer. Kjo mund të përdoret për të mbështetur 
nxënësit në të kuptuarit e koncepteve matematikore. Për shembull, formë 2D mund të keni një 
fotografi me zë të bashkangjitur që shpjegon pse këtë formë dhe jo një tjetër. 
 
Pajisjet / Tabletat: Tregu ka një numër të pajisje/ (vegla dorësh) dhe tableta, të cilat kanë 
programet e tyre ose mund ti shkruani aplikimet, të cilët mundet ti shkarkoni nga interneti. 
Ekziston një numër i madh i aplikimeve të tilla, disa prej të cilave ofrojnë mbështetje të 
shkëlqyer për nxënësit dhe të mësuarit e tyre, edhe pse ka shumë të tilla të cilat nuk janë aq 
të përshtatshme dhe të nevojshme por kërkon kohë për të siguruar cilësi. Ju gjithashtu duhet 
të keni në konsideratë dhe me kujdes menaxhimin e pajisjeve që janë përdorur në klasë, për 
furnizimin me energji elektrike dhe sinkronizimin e tyre. 
Sistem për përgjigjet e klasës: Nëse procedura në arsim e ka një hardver të tillë, ai thjeshtë 
është i lidhur  me tabllon interaktive softuer dhe mund të përdoret nga ana e mësimdhënësit 
dhe nxënësit për të vlerësuar të kuptuarit në lidhje me një temë të veçantë, dhe  në mënyrën 
më të hapur për të mbështetur zgjidhjen e problemeve dhe hetimeve. 
Vizuelizimi: Kur janë në dispozicion, ato mund të përdoren për  ndarje të  aktiviteteve të punës 
dhe për të mbuluar lëvizjet dhe vizatimet fikse në klasë gjatë kohës së diskutimit dhe 
shqyrtimit. 
Liogaritës dhe llogaritës (kalkulator) grafike: Në kornizat, Llogaritësi nuk është promovuar si 
një mjet i llogarisë para klasës së pestë. Theksi kryesor prej klasës së parë deri në klasën e 
katërt është vendosur në zhvillimin e strategjive për llogaritjen përmendësh. Këto të çojnë, 
përmes vëretjeve personale, kah zhvillimi i metodave efikase në formë të shkruar. Prap, 
llogaritsi shfrytëzohet për tju ndihmuar nxënësve për ti kuptuar numrat dhe sistemin numerik. 
Megjithatë, calculators janë përdorur për të ndihmuar nxënësit të kuptojnë numrat dhe 
sistemin numerik, duke përfshirë vlerën, vetitë e numrit, thyesat dhe decimalet. 
Printerë (makina shtypi) dhe vizatues grafik: Mundin ta mbështesin zhvillimin e analizës dhe të 
kuptuarit. 
Regjistrues i të dhënave: Këto pajisje munden të përdoren për të inçizuar të dhënat duke i 
ndjekur mjedisin fizik (p.sh., nivelet e dritës dhe zhurmës, dhe shpejtësinë dhe lëvizjen). Të 
dhënat mund të merren për të inspektuar dhe kopje analizën tryezë ponatoshna. Të dhënat 
munden të miren,të shqyrtohendhe kopjohen tabela për analizë të mëtutjeshme. veçanërisht 
të rëndësishme në studimet në matematikë dhe shkencë dhe mbështetjen e punës me të 
dhëna. 
Paisjet e këtilla veçanërisht janë të rëndesishme për të hulumtuar lëndën e matematikës dhe 
shkencat natyrore dhe e përkrahin punën me të dhëna.  
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Pajisjet që mund të programohen, etj "Breshkat" në ekran që ndjekin  komandë e dhënë: Përdorimi 
i objekteve fizike dhe objektet në ekran me gjuhën e tyre të lidhur për udhëzim si Logo për 
mbështetje të kuptuarit në lidhje me formën dhe masën, dhe zhvillimin e aftësive të programimit. 
Tabela e llogaritjes: Ky program (softuer)  mund të përdoret për të mbështetur një numër të 
kërkimit dhe futjen e koncepteve të formulës dhe funksioneve. Ajo, është gjithashtu e dobishme në 
mbështetjen e aktiviteteve  punë  me të dhëna, veçanërisht përdorimin e tabelave të ngulitura. 
 
Bazat e të dhënave: Ky program (softuer) ofron mbështetje thelbësore në trajtimin e të dhënave, 
duke bërë të mundur që nxënësit të kërkojnë, të rënditin të dhënat, të krijojnë raporte dhe tabelat e 
informacionit. Nxënësit, gjithashtu, mund të krijojnë dhe të shfrytëzojnë bazat e të dhënave me 
hulumtim të vetit e objekteve në fusha të veçanta të matematikës dhe shkencave natyrore. 
 
Mjetet organizative: Softueri si hartë e mençur mund të përdoret si zhvillim  idesh dhe plan për 
aktivitetet për zgjidhjen e problemit, apo eksperimente shkencore dhe hetimet. Softueri për 
përpunim e fjalëve, tabelat interaktive softuer për tabelat llogaritëse mund të përdoren për të 
mbledhur dhe organizuar informacione në lidhje me një fushë të veçantë të punës. Kjo qasje 
mbështet përfshirjen e nxënësave në idetë e tyre dhe qasje kohore gjatë problemeve dhe testimin 
për hulumtim. 
 
Vizatimor: Krijim vizatimor mund ti ndihmojë nxënësit  të hulumtojë drejt, strategjitë dhe konceptet, 
duke mundësuar mënyrën  për të regjistruar  mendmin dhe  kuptimin e tyre. 
 
 
Inçizimi me zë: zëri  mund të ju ndihmojë nxënësve të  rinj edhe atyre me aftësi të kufizuara për 
shkrim, për ti shprehur dhe këmbim të koncepteve. Shumë softuer standarde të tilla si MS 
Windows, Apple etj.,ka aftësinë për të regjistruar zëra direkt në kompjuter. 
 
 Përndryshe në përgjithësi në dispozicion i kanë lojtarët MP3 / regjistruesit që mundin të inçizojnë 
dhe përsëri të lishojjnë zë, si dhe ta bartin në kompjuter. Ka, gjithashtu, edhe shumë pajisje në 
dispozicion  që mund ta kapin për disa sekonda zërin, që përdoret për aktivitete të shkurtëra. 
Regjistrues, mikrofona etj., mund të merren nga furnizuesit e zakonshëm të elektronikës. Shih 
listën e burimeve për softuer për regullimin e zërit nga burimi i hapur. 
  
Fotografi digjitale dhe video të filmuar: fotografitë dhe video të filmuara mund të përdoret nga ana e 
nxënësve për të përfshirë mësimin e tyre, sidomos në aktivitete që përfshijnë pajisje fizike 
(informatikë, zare, formë 3D etj.) dhe në aktivitetet për zgjidhjen e problemeve dhe hetimeve. 
Nënësit, gjithashtu, mund të bëjnë filma të shkurtër në lidhje me koncepte të caktuara dhe ta 
ndajnë me bashkëmoshatarët  për të mbështetur mësimin e tyre. 
 
Softuer për imazhin e animacionit: animacione imazhit, figura dhe karakteri dhe mjete edukative 
për të krijuar karakterin tuaj, përshkrimin dhe inçizimi ofron mundësi të mira për nxënësin për  
përgatitjen e të kuptuarit të tyre mbi një temë të veçantë. (softueri është i bërë me porosi zakonisht 
është i  nevojshëm për këtë.) 
 
Një tjetër multimedia softuer: Egzistojnë  burime të përgjithshme dhe / ose burimet me burim të 
hapur për të kombinuar imazhet në 'Slideshow' dhe / ose ta ken imazhin e gjallë dhe elementet 
grafike. Ato mund të përdoren për të mbështetur nxënësit në prezentimin e të mësuarit dhe të 
ndarjen e ideve të tyre, si dhe të përdoret nga mësimdhënësi dhe nxënësit për të krijuar burime për 
të mbështetur të mësuarit. 
 
Hapësirat në të gjall (Online): Ekzistojnë në përgjithësi shumë hapsira online për ruajtje, ndarje dhe 
komente përmaterijale. Vendosja edukativ mund të ketë platformën e vet për mësim ose  mjedis virtual 
për mësim. Përderi sa  ky nuk është rasti, mësimdhënësi duhet  të sigurojë një hapësirë të sigurt  para 
se të inkurajojnë nxënësit që të përdorin atë. Nënësit, gjithashtu, duhet të mësohen të respektojnë 
punën e të tjerëve, përderi sa janë të lidhur me rrjet, duke i kuptuar rregullat, të drejtën e autorit dhe 
përdorimin e sigurt dhe të përgjegjshëm. Aktiviteti i nxënësit në vend duhet të ndiqet për të siguruar 
zbatimin e rregullave për përdorim të sigurt dhe të përgjegjshëm. 
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1. Nxënësit mund të jenë të inkurajuar për të ruajtur punën e tyre online, duke ju dhënë mundësinë për 
diskutim, kontroll dhe përmisim të punës së tyre. 
 
2. Nxënësit dhe mësimdhënësit mund të krijojnë blloqe për hulumtim dhe zhvillim të ideve në lidhje me 
temën përkatëse. 
 
3. Grupe nxënësish mund të krijojnë web-faqe për rregullimin e përbashkët të përmbajtjeve që kanë 
lidhje me fushën mësimore ose me qëllim që të ndihmojnë në ndonjë hulumtim të caktuar ose aktivitet 
për zgjidhjen e problemit. 
 
4. Nxënënësit mund të kryesoren në diskutim online në lidhje me temën a idenë ose të shfrytëzojnë 
tabela për diskutime që të zhvillojnë mënyrën e hulumtimit. 
 
Mundësi për TIK në klasën e parë 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GJEOMETRI                                Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                      
Klasa I  Të emërtojnë dhe të klasifikojnë forma 3D të zakonshme (p.sh. kuti, kub, 

kon dhe sferë) duke shfrytëzuar   karakteristikat e tyre, siç janë numri i 
sipërfaqeve, sipërfaqe të rrafshta ose të lakuara. T’i shfrytëzojnë këto për 
të bërë shabllone dhe modele. 
1. Të tërheqin fotografi në formën 3D dhe t’i organizojnë sipas 
karakteristikave të tyre.  

Klasa I  Të dallojnë vija themelore simetrike.  
1. Të shfrytëzojnë aktivitete online/elektronike dhe simertinë në 
programin mësimor interaktiv si ndihmë për të dalluar vijën themelore 
simetrike.  

Klasa I   Të shfrytëzojnë gjuhën e përditshme për kahje dhe largësi për të 
përshkruar lëvizjen e objekteve.      
1. Të shfrytëzojnë gjuhën e pozicionimit kur i japin instruksione robotit në 
dysheme që të ndjek drejtimin e dhënë.  
2.  Të shfrytëzojnë gjuhën e njejtë kur luajnë role të ndryshme dhe kur 
veprojnë si pjesë e robotit. 

NUMRI                                    Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                      
 Klasa I  Numrat, sistemi numerik dhe llogaritja. 

1. Të shfrytëzojnë aktivitete online, elektronike dhe lojra,    duke përfshirë 
programet mësimore interaktive për numra, katrorin elektronik si dhe 
resurset, në tabelën interaktive që: 
• të ushtrohet të mësuarit përmendësh, të lexuarit dhe të shkruarit e 
numrave deri më 20; 
• të ushtrohet numërimi dhe krahasimi i dy grupe objektesh;                          
• të ndihmohet për të kuptuar numërimin nga para dhe numërimin nga 
prapa; 
• të ndihmohet për të zhvilluar të kuptuarit e pjestimit; 
• të ndihmohet për të dalluar shumëzuesit e 2 dhe 10. 
 

 Klasa I  Numërojnë nga para në dyshe, duke filluar të dallojnë numrat tek/çift deri në 
20 si “çdo i dyti numër”.  
1. Shfrytëzojnë pllaka interaktive nga sfungjeri me numra, që t’i 
identifikojnë dhe ushtrojnë numrat tek dhe çift.  

Klasa I  Mbledhin/zbresin numër njëshifror me numërim nga para/nga prapa. 
1.   Shfrytëzojnë pllaka interaktive nga sfungjeri me numra, për numërim 
nga para/nga prapa. 



 

 

(Vazhdon)  
MATJE                      Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                      
Klasa I  T’idallojnë të gjitha monedhat dhe të vendosin se si do ta paguajnë 

shumën e caktua duke shfrytëzuar monedhat më të vogla.  
1. Të shfrytëzojnë lojra online për blerje dhe lojra në ekran, përfshirë 
këtu edhe resurset nga tabela interaktive, për të bërë shuma të 
caktuara të hollash.  
2. Të shfrytëzojnë lodër fëmijësh-kasafortë me lojë rolesh si ndihmë për 
këtë aktivitet.  

Klasa I  Të vlerësojnë dhe të krahasojnë aftësi me krahasim të drejtëpërdrejtë 
duke shfrytëzuar njësitë matëse jostandarde. 
1. Të shfrytëzojnë peshore elektronike në tabelën interaktive për të 
krahasuar vëllime; të vazhdojnë me shfrytëzimin e njësive matëse 
jostandarde. 
  

Klasa I   Të lexojnë kohën në orë dhe të dallojnë intervalet e rëndësishme 
kohore të ditës deri te ora më e afërt.      
1. Të shfrytëzojnë aktivitete online ose elektronike, përfshirë këtu edhe 
resurset nga tabela interaktive në të cilën shfaqen orë analoge dhe orë 
digjitale, si ndihmë për të kuptuar kohën.                                                                    
2. Të shfrytëzojnë orë të madhe elektronike me stile analoge dhe 
digjitale për të nxitur të kuptuarit tek nxënësit.  

 

PUNA ME TË DHËNA     Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                       
Klasa I   Të përgjigjen në pyetje, në mënyra të ndryshme, për të dhëna ose për 

objekte të klasifikuara ose të organizuara.       
1. Të shfrytëzojnë softuer për piktogram ose resurse online për krijimin 
e piktogrameve të ndryshme që kanë lidhje me përvojën personale të 
nxënësve. Shfrytëzoni të njejtat për parashtrimin e pyetjeve dhe 
përgjigjeve.  
2. Të shfrytëzojnë softuer për tabelën interaktive që të krijojnë dhe të 
shfrytëzojnë diagramin e Venit dhe diagramin e Karlovit. 

 

ZGJIDHJA E PROBLEMEVE     Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                     
Klasa I  Shfrytëzimi i teknikave dhe shkathtësive gjatë zgjidhjeve të problemeve 

matematikore.     
1. Të shfrytëzojnë lojra dhe aktiviteteve të ndryshme online si ndihmë 
për zgjidhjen e problemeve matematikore.  

 
 
Mundësi për TIK në klasën e dytë 
 
 
Në këtë kornizë, kalkulatori nuk promovohet si mjet llogaritës para klasës së pestë. Fokusi 
kryesorë nga klasa e parë deri në klasën e katër është vënë në zhvillimin e strategjive për 
llogaritje përmendësh. Sipas vështrimit personal, këto të çojnë kah zhvillimi i metodës efikase të 
të shkruarit. Megjithatë, kalkulatori shfrytëzohet për t’ju ndihmuar nxënësve të kuptojnë më mirë 
numrat dhe sistemin numerik, përfshirë këtu edhe vënjen e vlerës, vetitë e numrit, thyesat dhe 
decimalet.  
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GJEOMETRI                                Mundësi për TIK                                   

 Nxënësit duhet:                      
Klasa II  Të klasifikojnë, të emërtojnë, të përshkruajnë, të vizualizojnë dhe të vizatojnë 

forma 2D (p.sh. katrorë, katërkëndësh kënddrejtë, rrethe, pesëkëndësh dhe 
gjashtëkëndësh të rregullt dhe të parregullt) që kanë të bëjnë me cilësitë e tyre; 
të dallojnë forma 2D të zakonshme në pozicione dhe orientime të ndryshme.  
Të klasifikojnë, të emërtojnë, të përshkruajnë dhe përpunojnë forma 3D (p.sh. 
kutia, kube, kone, cilindra,  sferadhe piramida) që kanë të bëjnë me cilësitë e 
tyre; të dallojnë vizatime 2D në formë 3D. 

NUMRI                                    Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                      
Klasa II  Numrat, sistemi numerik dhe llogaritja. 

1. Të shfrytëzojnë aktivitete online, aktivitete elektronike dhe lojëra, duke 
përfshirë programet mësimore interaktive për numrin, katrorin elektronik 
si dhe resurset, në tabelën interaktive që: 

•të ndihmohen për t’i dalluar shumëzuesit e 2, 5 dhe 10; 
• të modelojnë dhe të ndihmojnë njëri tjetrin për të kuptuar strategjitë 
e llogaritjes mendore;   
• të ndihmohen që të zhvillojnë të kuptuarit e ndarjes së numrave 
dyshifrorë; 
• të praktikojnë vendosjen e numrave dyshifrorë;                
• të ndihmohen që të zhvillojnë strategji të ndryshme mendore, siç janë 
numërimin nga para dhe numërimin nga prapa; 
 

Klasa II  Të klasifikojnë numrat, p.sh tek/çift, shumëzues të 2, 5 dhe 10.          
1. Të shfrytëzojnë llogaritje tabelare të gatshme ose tabelë dhe të shfrytëzojnë   
klasifikim që të riorganizojnë.                             

Klasa II  Të dallojnë se një gjysmë e shkruajmë ½ , një e katërta shkruhet ¼  dhe tre të 
katerta shkruhet  ¾. 
Të dallojnë se 2/2 ose 4/4 përbëjnë një të plotë dhe se ½  dhe 2/4 janë 
ekuivalente. 
1. Të shfrytëzojnë programet mësimore interaktive për thyesat në kuadër të 
softuerit të tabelës interaktive;    
• Të hulumtojnë thyesat dhe të bëjnë lidhjen e tyre me ndonjë objekt të 

zakonshëm që mund të ndahet (p.sh. ¼ e tortës ose ½ e lapsit, etj.) 

Klasa II  T’i ndajnë në çift të gjithë numrat deri 20 dhe t’i shënojnë argumentet lidhëse 
për mbledhje dhe zbritje. 
1. Të shfrytëzojnë softuerin e tabelës interaktive me të gjithë numrat deri 20 
dhe t’i zhvendosin numrat çift para kryerjes së mbledhjes dhe zbritjes 
përkatëse.   

Klasa II  T’i gjejnë të gjithë numrat çift, shumëzues të 10 me shumën 100 dhe t’i 
shënojnë argumentet për mbledhje dhe zbritje. 
Të mësojnë dhe dallojnë shumëzuesit e 2, 5 dhe 10 dhe të fitojnë argumentet 
lidhëse për pjesëtim. 
1. Të shfrytëzojnë tabela interaktive 100 (që ofrohet në kuadër të 
softuerit të tabelës interaktive) për të hulumtuar shumëzuesin.  

Klasa II  Të zgjidhin argumente për shumëzim dhe pjesëtim për tabelat       3x dhe 4x. 
1. Të shfrytëzojnë llogaritjen tabelare për hulumtim të këtyre 
argumenteve për shumëzim dhe pjesëtim. 
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GJEOMETRI                                Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                      
Klasa II  1. Të shfrytëzojnë aktivitete online ose aktivitete  elektronike për vizatim 

dhe krahasim të formave 2D dhe 3D.  
2. Të bëjnë lidhjen e formave 2D dhe 3D sipas vetive të tyre, në 
tabelën interaktive. 
3. Të shfrytëzojnë aktivitete online ose aktivitete elektronike (p.sh. 
“breshkë” në ekran) ose rrjetën izometrike ose programin mësimor 
interaktiv për vizatime me pllaka që të hulumtojnë vetitë e formave 2D të 
rëndomta (katror, katërkëndësh kënddrejtë ). Të fillojnë të shfrytëzojnë 
funksionin e të përsëriturit për të rritur efikasitetin e instruksioneve. 

Klasa II  Të identifikojnë simetrinë refleksive në modele dhe në formën 2D; të 
vizatojnë vija simetrike.      
1. Të shfrytëzojnë aktivitete online ose elektronike (p.sh. 
programin mësimor interaktiv për simetri që do t’ju ndihmojë të 
zhvillojnë të kuptuarit e vijave simetrike).  

Klasa II  Të ndjekin dhe të japin instruksione që përfshijnë pozicionin, kahen dhe 
lëvizjen.     
Të dallojnë rrotullimin e plotë, gjysmë të plotë dhe një e katërta 
(çerek) e plotë, në kahe të shigjetave të orës ose anasjelltas. 
Të dallojnë që këndi i drejtë është një e katëta e rrotullimit.       
1.Të japin disa instruksione për kontroll të “breshkave” në ekran 
dhe/ose dysheme.  
2. Të hulumtojnë kënde në rrotullim  duke shfrytëzuar “breshkat”. 
Të fillojnë të shfrytëzojnë funksionin e të përsëriturit për të rritur 
efikasitetin e instruksioneve. 

 
 
 

MATJE                      Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                      
Klasa II  Matje    

1. Të shfrytëzojnë aktivitete online dhe aktivitete elektronike, simulime 
dhe lojra, përfshirë këtu edhe programet mësimore interaktive për matje 
dhe resurset e tabelës interaktive, për të hulumtuar mënyra të ndryshme 
për matje.               
2.Të zgjedhin nga pajisjet e ofruara digjitale dhe analoge për të matur 
kohën, gjatësinë, masën dhe vëllimin duke shfrytëzuar njësitë matëse 
standarde.  
3. Të shfrytëzojnë simulime online ose elektronike të orës e cila 
paraqet kohën analoge dhe digjitale, që të fillohet  leximi i kohës deri në 
gjysmë orën më të afërt. 

 
 

PUNA ME TË DHËNA     Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                      
Klasa II  Të përgjigjen në pyetje me mbledhjen dhe evidentimin e të dhënave në 

lista dhe tabela dhe të njejtat t’i paraqesin në diagrame dhe piktograme 
që t’i tregojnë rezultatet.       
1.Të shfrytëzojnë bazë të rëndomtë të të dhënave për të klasifikuar dhe 
organizuar të dhëna duke paraqitur kështu  diagrame dhe piktograme, 
dhe me shfrytëzimin e  rezultateve të ndihmojnë  gjatë përgjigjes së 
pyetjeve. 



 

 

 A  
1 Number thenumber 
2   
3 A2+1  
4 A3+1  
5 A4+1  
6 A5+1  
7 A6*1  
8 A7+1  
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ZGJIDHJA E PROBLEMEVE     Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                      
Klasa II  Të identifikojnë lidhjet e rëndomta mes numrave (p.sh. ky numër është i dyfishtë...)          

1. Të shfrytëzojnë llogaritje tabelare të thjeshta që të paraqesin lidhje të rëndomtë 
mes dy grupe numrash.  

  A B 
1 Numri Dyfisho numrin 
2 1 2 
3 2 4 
4 3 6 
5 4 8 
6 5 10 
7 6 12 
8 7 14 

 
p.sh.       
Të përshkruajnë lidhjen mes numrave në çdo rresht. 
Të përshkruajnë lidhjen mes numrave në çdo kolonë. 

 
 

Mundësi për TIK në klasën e tretë 
 
 

Në këtë kornizë, kalkulatori nuk promovohet si mjet llogaritës para klasës së 
pestë. Fokusi kryesorë nga klasa e parë deri në klasën e katër është vënë në 
zhvillimin e strategjive për llogaritje përmendësh. Sipas vështrimit personal, 
këto të çojnë kah zhvillimi i metodës efikase të të shkruarit. Megjithatë, 
kalkulatori shfrytëzohet për t’ju ndihmuar nxënësve të kuptojnë më mirë numrat 
dhe sistemin numerik, përfshirë këtu edhe vënien e vlerës, vetitë e numrit, 
thyesat dhe decimalet. 

 
 
 
 
 

NUMRI                                    Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                      
Klasa III  Numrat, sistemi numerik dhe llogaritja. 

1. Të shfrytëzojnë aktivitete online, elektronike dhe lojëra,    përfshirë këtu 
edhe programet mësimore interaktive për numra, katrorin elektronik si dhe 
resurset, në tabelën interaktive që: 
• të ndihmohen për t’i dalluar shumëzuesit e 2, 3, 4, 5 dhe 10; 
• të modelojnë dhe të ndihmojnë njëri tjetrin për të kuptuar strategjitë e 
llogaritjes mendore; 
• të ndihmohen që të zhvillojnë të kuptuarit e ndarjes së numrave 
treshifrorë;  
• të praktikojnë vendosjen e numrave treshifrorë;                
• të ndihmohen që të zhvillojnë strategji të ndryshme mendore, që kanë të bëjnë 
me mbledhjen, zbritjen, shumëzimin ose me pjestimin; 
• të kuptojnë efektin e shumëzimit të numrave dyshifrorë  me 10.    
2. Të shfrytëzojnë llogaritje tabelare që të hulumtojnë lidhje dhe skema të 
numrave. 



 

 

 
 
 

GJEOMETRI                                Mundësi për TIK                                   
 Nxënësit duhet:                      
Klasa III  Të identifikojnë, të përshkruajnë dhe të vizatojnë forma 2D të rregullta dhe 

të parregullta, përfshirë këtu edhe pesëkëndëshin, gjashtëkëndeshin, 
tetëkëndeshin dhe gjysmërrethin.   
1.Të shfrytëzojnë rrjetën izometrike ose programin mësimor interaktiv për 
vizatime me pllaka që të vizatojnë dhe hulumtojnë vetitë e formave 2D, 
përfshirë edhe shumëkëndëshin e drejtë dhe rrethin por duke përjashtuar 
trekëndëshin.   

Klasa III  Të identifikojnë format 2D dhe 3D, vijat simetrike dhe kënddrejtin në rreth.   
1.Të shfrytëzojnë aktivitete online ose aktivitete elektronike (p.sh. programin 
mësimor interaktiv) për vizatim dhe për plotësimin e formave me simetri 
refleksive. 
Vizatoni format e fotografive në simetrinë refleksive. 
2.Të shfrytëzojnë “breshkë” për në ekran që të programohet forma 2D e 
rëndomtë dhe vija simetrike për secilën prej tyre.  

Klasa III   Të realizojnë kënde kënddrejtë dhe të dallojnë se vija e drejt është 
ekuivalente  në dy kënddrejtë.     
1. Të japin instruksione që përfshijnë pozitën, drejtimin dhe lëvizjen në 

kahen e shigjetave të orës dhe anasjelltas, për të drejtuar robotin 
në dysheme nëpër labirint.  

Gjatë kohës së këtij procesi, vëreni efektin e instruksioneve për rrotullim 
dhe krahasoni këndet në rrotullim. 

  
 
 

 
 MATJE                      Mundësi për TIK                                   
Klasa III  Të zgjedhin dhe shfrytëzojnë njësi dhe përgatitje adekuate për 

përqindje, matje dhe evidentimin e matjeve. 
Të dallojnë lidhjen ndërmjet kilometrit, metrit dhe centimetrit, lidhjen 
ndërmjet kilogramit dhe gramit dhe lidhjen ndërmjet litrit dhe mililitrit. 
1. Të zgjedhin dhe shfrytëzojnë disa instrumente digjitale dhe 

analoge për matje. 
Merrni parasysh përputhjen e instrumenteve të ndryshme. 

Të lexojnë deri në ndarjen më të afërt ose ndarjen në gjysmë, të 
shfrytëzojnë peshore që janë numerike ose pjesërisht numerike.      
2. Të shfrytëzojnë programin mësimor interaktiv për shkallën matëse 
për të ushtruar simulimin ose të shfrytëzojnë programin mësimor 
interaktiv si ndihmë për lexim të shkallëve matëse, numerike ose 
pjesërisht numerike.      
 

Klasa III  Të lexojnë kohën në orët analoge dhe digjitale, edhe atë, deri në pesë 
minutat më të afërta në orën analoge dhe deri në minutën më të afërt 
në orën digjitale.   
1. Të shfrytëzojnë simulime online ose simulime elektronike të orës, që 
paraqesin kohën në formë analoge dhe në formë digjitale dhe të 
lexojnë kohën analoge deri në pesë minutat më të afërta dhe në kohën 
digjitale deri në minutën më të afërt.       
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PËRDORIMI I TË DHËNAVE  Mundësi për TIK                
 Nxënësit duhet:                      
Klasa III  Të përgjigjen në pyetje nga jeta e përditshme për mbledhjen, organizimin 

dhe shpjegimin e të dhënave.  
1. Të shfrytëzojnë aparate xhirimi ose senzorë për të përfshirë të dhëna 
nga jeta e përditshme në lidhje me temperaturën, forcën e zërit, nivelin e 
dritës, etj.  
Analizoni grafikonet e rezultateve.    
2. Të shfrytëzojnë bazë të rëndomtë të dhënash, llogaritje tabelare ose 
programin mësimorë interaktiv për vizatim grafik që të mblidhen, 
klasifikohen dhe organizohen të dhënat. Të shfrytëzojnë softuerin për të 
paraqitur të dhënat, siç janë: bar-diagrami, piktogrami dhe tabelat e 
rëndomta për përdorimin e shpeshtë të tyre. 
Shfrytëzoni rezultatet që t’ju ndihmojnë gjatë përgjigjeve të pyetjeve.           

Klasa III  Të shfrytëzojnë Diagramin e Venit dhe Diagramin e Kerlovit për të 
klasifikuar të dhënat dhe objektet sipas dy kritereve.       
1. Të shfrytëzojnë mjete nga tabela interaktive për të krijuar 
diagramin e Venit dhe diagramin e Kerlovit. Shfrytëzoni këta për 
klasifikim dhe organizim të të dhënave.  

 
 

 
             ZGJIDHJA E PROBLEMEVE     Mundësi për TIK                                   

                                                          Nxënësit duhet:                      

                  Klasa III      Të dallojnë lidhjet mes formave 2D të ndryshme.       
                                            1. Të shfrytëzojnë robot dyshemeje ose ndonjë objekt në ekran që            
                                                      lëviz sipas urdhrit të dhënë (p.sh „breshkë”) që të vizatojnë format  
                                                      e dhëna 2D dhe të shfrytëzojnë instruksionet për ndihmë gjatë  
                                                      identifikimit të lidhjes mes tyre.    
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         SHTOJCA G: FORMULARË PËR PLANIFIKIM      
 

Kjo pjesë përmban formularë për planifikim me vërejtje që janë theksuar në pjesën 2 të   
 këtij udhëzuesi.  

 
• Planifikim afatmesëm - 1     

 
• Planifikim afatmesëm - 2      

 
• Planifikim afatshkurtër      
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Formular për planifikim afatmesëm -1 

   Klasa 
 
Njësia:  Titulli: 
 

 Qëllimi i mësimit Aktivitetet Resurset Komentet Koha 
     

     



 

 

111 

 
 
 
 
 
 

Vërejtje 
 
• Ndoshta ka më shumë se një qëllim mësimor në secilin bllok, p.sh. nëse skema ka parasysh blloqet javore në suaza të 
një njësie të tërë.  
 
• Aktivitetet jepen vetëm në vija të shkurta.    
 
• Nevojat kryesore për resurse duhet të mundësojnë planifikim strategjik p.sh. shpenzim. 

• Ky plan kërkon përsëritje të diturive paraprake në pjesën hyrëse të mësimit.   
 
• Komentet do të theksojnë detalet specifike: 
 
–     ku do të kërkohet përgatitje paraprake;  
 
–     ku strategjitë e ndryshme për notim, mund të jenë në rrjedhë, p.sh. mundësi për notim aktiv (detajet do të jenë në 
planet afatshkurtër (për njësinë mësimore)).   



 

 

Д
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Formular për planifikim afatmesëm -2 
 
Klasa 

 
Njësia:  Titulli: 
 
Qëllimi i mësimit Aktivitetet Resurset 
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Vërejtje 
 
• Ka mundësi të ketë më shumë se një qëllim mësimor në secilin bllok. Ndoshta është logjike që të shqyrtohen së bashku 
disa qëllime të caktuara. 
 
• Aktivitetet jepen vetëm në vija të shkurta.          
 
• Nevojat kryesore për resurse duhet të mundësojnë planifikim strategjik p.sh. shpenzim. 

• Për arsye të qarta nuk është dhënë planifikimi i kohës.       
 
• Ky plan kërkon përsëritje të diturive paraprake në pjesën hyrëse të mësimit.  



 

 

Д
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Formular për planifikim afatshkurtër  
 
 

        Fillimi i javës: NJËSIA MËSIMORE ORA: 
 
        Qëllimi i mësimit    Kriteret për sukses 
    

 
Aktivitete 
( shikoni shënimet e mëposhtme:  
detaje për ndarje) 
P= punë e përbashkët për tërë 
klasën; G= punë në grupe  
I = punë individuale  
 
Përshkrimi P/G/I 

 
Resurset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Organizimi: Detaje për ndarjet në role /grupe/ të       
          rritur (lidhur me aktivitetet)   
  

Vërejtje/ mundësi për zgjerim/ detyrë shtëpie     
 
 
PP=pyetje 
/përgjigje  
D=diskutim  
V=vëzhgim 
N=notim 



 

 

 
 

 

 

 


