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                       PLAN GLOBAL 

 
 

PUNA ME KOMPJUTER DHE BAZAT E PROGRAMIMIT 

 

 

 

 

Kl.IV-2 
 

 

№ TEMA Numri i oreve Koha e realizimit 

1  BAZAT E PËRDORIMIT TË KOMPJUTERIT DHE TI (10 orë) 10 

S
h
ta

to
r-

q
e
rs

h
o
r 

2 PUNË ME TEKST (10 orë) 10 

3 PROGRAMI PËR PREZANTIME MULTIMEDIALE (8 orë)  8 

4 : NOCIONI PËR ALGORITME DHE PROGRAME (5 orë)  5 

5 ZOTËRIMI I MENDIMIT ALGORITMIK PËRMES LOJËS (11 orë) 11 

6  KRIJIMI I PROGRAMEVE TË ZAKONSHME (16 ORË) 16 

7 TEMA JETESË ONLINE (12 ORË) 12 

 

 

 

 



 

2. QËLLIMET E MËSIMIT NË KLASËN E IV 

Qëllimet e mësimit përfshijnë tre vepra të rëndësishme: shkencat kompjuterike (SHK), teknologjia 

informatike (TI) dhe shkrimleximi 

digjital (SHD). 

Me rëndësi është që nxënësja/nxënësi: 

- (SHK) të kuptojë çka janë algoritmet, si janë inkorporuar ato si programe në pajisjet digjitale dhe 

programet realizohen duke 

ndjekur udhëzimet e qarta dhe të sigurta; 

- (SHK) të zhvillojë shkathtësitë e të menduarit algoritmik përmes lojës; 

- (SHK) të krijojë dhe debagojë programe në mjedis vizual për zhvillim, të kuptojë se shumë shpesh 

programi i krijuar 

fillimisht përmban gabime dhe e njëjta duhet të debagohet; 

- (SHK) të përdorin arsyetimin logjik për të parashikuar rezultatin, përkatësisht aplikimin e programeve të 

zakonshme; 

- (TI) të shfrytëzojë teknologjinë me qëllim të krijimit, organizimit, ruajtjes ndryshimit dhe sigurimit të 

përmbajtjes digjitale; 

- (SHD) të njohë shfrytëzimin e TIK jashtë shkollës; 

- (SHD) të shfrytëzojë teknologjinë në mënyrë të sigurt dhe me siguri të përdorë të dhënat personale dhe 

të dhënat tjera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 1 

Bazat e përdorimit të kompjuterit dhe teknologjia tjetër informative 
10 orë 

 
 

№ i orës Nr i javës Përmbajtja 

1 1 Hardveri dhe softveri 

2 1 Paisjet  hyrëse dhe dalëse 

3 2 Hapsira punuese e sistemit operativ 

4 2 Ushtrime-Hapsira punuese e sistemit operativ 

5 3 Softveri aplikativ 

6 3 Rregullat per punen me kompjuter dhe shfrytezimi etik I kompjuterit 

7 4 Shfrytzimi i skedareve dhe datotekave 

8 4 Puna me skedar dhe datoteka 

9 5 Puna me ikona dhe dritare 

10 5 Paisje te ndryshme dhe ergonomija 

 
 
 
 
 
 
 
Теmа 2 
Puna me tekst 
10 orë 
 
 

№ i orës Nr i javës Përmbajtja 

11 6 Programi për përpunimin e tekstit  

12 6 Puna me dokumente 

13 7 
Ushtrime për vendosjen e tekstit përmes tastaturës dhe operacionet me 
tekst(madhesija,stili,ngjyra dha drejtimi) 

14 7 
Vazhdim-Ushtrime për vendosjen e tekstit përmes tastaturës dhe operacionet 
me tekst(madhesija,stili,ngjyra dhe rregullimi 

15 8 Rregullimi i tekstit 

16 8 Numërimi me tekst 

17 9 Vizatimi ne dokument 

18 9 Paraqitja e fotove në dokument 

19 10 Rregullimi i faqes 

20 10 printimi i dokumentit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Теmа 3 
Programi per prezentime multimediale 
10 orë 
 

№ i 
orës 

Nr i 
javës 

Përmbajtja 

21 11 Nocioni për prezentime multimediale 

   

22 11 Krijimi dhe aktivizimi i prezentimeve të zakonshme 

23 12 Aktivitete -Krijimi dhe aktivizimi I prezentimeve te zakonshme 

24 12 
Krijimi dhe  prezentimi i plotë me sllajde si dhe ndihmese e shkurte per prezentim 
me gojë 

25 13 Manipulimi me sllajde 

26 13 Rregullimi i sllajdit 

27 14 Vendosja e figurave grafike mbi sllajd 

28 14 Ushtrime-vendosja e figurave grafike mbi sllajd 

 
 
 
ТЕМА 4 
Nocioni per algoritme dhe programe 
5 orë 

 

№ i 
orës 

Nr i javës Përmbajtja 

29 15 Nocioni per algoritmin dhe programi si pjesë e softverit 

30 15 Roli i programeve ne kompjuter 

31 16 Programi si varg prej pasdhenjes se instruksioneve 

32 16 Përfundimi i programit ne kompjuter 

33 17 Përfundimi i programit prej kompjuterit 

 
Tеmа 5 
ZOTËRIMI I MENDIMIT ALGORITMIK PËRMES LOJËS 11 Orë                    
 

№ i ores Nr i javës Përmbajtja 

34 17 Mësimi përmes lojës për zotërimin te koncepteve themelore të programimit 

35 18  Mesimi permes lojes per zoterimin te koncepteve themelore nga programimi 

36 18 Mesimi permes lojes per zoterimin te koncepteve themelore nga programimi 

37 19 
Ushtrime-Mesimi permes lojes per zoterimin te koncepteve themelore nga 
programimi(Koncepti i rradhitjes,zgjedhjes,perseritjes dhe ndryshimit) 

38 19 
 Aktivitete-Mesimi permes lojes per zoterimin te koncepteve themelore nga 
programimi(Koncepti i rradhitjes,zgjedhjes,perseritjes dhe ndryshimit) 

39 20 
Urdheresat ditore(instruksionet) të dhena permes konstruksioneve ne forme te 
shprehjeve algoritmike 

40 20 
Urdheresat ditore(instruksionet)të dhëna përmes konstruksioneve në formë të 
shprehjeve algoritmike 

41 21 Koncepti i variablave 

42 21 Koncepti i variablave 

43 22 Krahasimi I aktiviteteve fizike qe stimulojne procese të caktuara kompjuterike 

44 22 
Aktivitete-Krahasimi i aktiviteteve fizike që stimulojnë procese të caktuara 
kompjuterike 

 
 



TEMA 6 
Krijimi i programeve të thjeshta 
16 orë 
 

№ i orës Nr i 
javës 

Përmbajtja 

45 23 Programi dhe gjuhët programore 

46 23 Programi dhe gjuhët programore 

47 24 Njohja me elementet themelore te hapsires së integruar per programim 

48 24 Aktivitete-Njohja me elementet themelore te hapsires së integruar per programim 

49 25 Pamja e shembullit te gatshëm të kodeve programore 

50 25 Aktivitete-Pamja e shembullit te gatshem te kodeve programore 

51 26 
Kryerja e shembujve të gatshëm ,programe dhe debagimi iprogrameve  të cilat 
përmbajne gabime 

52 26 
Ushtrime-Kryerja e shembujve të gatshëm ,programed he debagimi i programeve  
te cilat përmbajnë gabime 

53 27 Përpilimi i programeve te zakonshme me renditje te strukturave 

 

   

54 27 Ushtrime- Përpilimi i programeve të thjeshta me renditje të strukturave 

55 28 Përpilimi i programeve të thjeshta me zgjedhje të strukturës 

56 28 Aktivitete- Përpilimi i programeve te thjeshta me zgjedhje të struktures 

57 29  Përpilimi i programeve te zakonshe me strukture per perseritje 

58 29 Ushtrime- Përpilimi i programeve te thjeshta me strukture për përsëritje 

59 30 Përpilimi i programeve te cilat permbajne kombinacione të strukturave 

60 30 Ushtrime- Përpilimi i programeve te cilat përmbajnë kombinacione të strukturave 

 

 
 
 
 
TEMA 7 JETESË ONLINE (12 ORË) 
 

№ i 
orës 

Nr i javës Përmbajtja 

61 31 Historia e internetit si mjet per  dhenjen dhe marrjen e informacioneve 

62 31 Ushtrime-Historia e internetit si mjet per dhenjen dhe marrjen e informacioneve 

63 32 Kerkim ne internet,selektimi dhe ruajtja e permbajtjeve 

64 32 Ushtrime-Kerkim ne internet,selektimi dhe ruajtja e permbajtjeve 

65 33 Video permbajtjet me ze ne internet 

66 33 Aktivitete-Video permbajtjet me ze ne internet 

67 34 
Komunikimi permes internetit dhe ceshtja e sigurise ne raport me komunikim te 
internetit 

68 34 
Ushtrime-Komunikimi permes internetit dhe ceshtja e sigurise ne raport me 
komunikim te internetit 

69 35 Posta-E 

70 35 Ushtrime-Posta Е- 

71 36 Bllogu si metode e thjeshte per veprimet ne internet 

72 36 Aktivitete-Bllogu si metode e zakonshme per veprimet ne internet 

 

 



 

VLERËSIMI I TË ARRITURAVE TË NXËNËSVE Gjatë mësimit rregullisht përcillen dhe 

vlerësohen të arriturat e nxënësve, grumbullohen treguesit për aktivitetet e tyre, motivimi për 

punë, angazhimi i nxënësve, përkushtimi në punë (vlerësimi formativ). Për atë qëllim 

rekomandohet përpunimi dhe udhëheqja e portfolios së nxënësve që përfshin: - Mbledhjen e 

treguesve (punimet e nxënësve në kompjuter) për secilin nxënës në veçanti; - Lista të përgatitura 

paraprakisht për secilin nxënës të cilët përpunohen sipas aktivitetit konkret të tij, e cila është 

specifike. - Përvetësimi i koncepteve të vazhdueshmërisë, zgjedhja, përsëritja, ruajtja e vlerës, e 

ndryshueshme duhet të jetë e vlerësuar në mënyrë implicite përmes vërtetimit se vallë nxënësi 

përvetëson luajtjen e drejtë të lojës adekuate. Suksesi në lojë reflekton nivel më të lartë të 

mendimit logjik. - Gjatë përcjelljes së të arriturave të nxënësve, mësimdhënësi duhet veçanërisht 

të ketë kujdes për qasjen individuale në punën e secilit nxënës. Ajo nënkupton të përcillen të 

arriturat individuale të secilit nxënës. Me prioritet vlerësohen njohuritë e nxënësve në procesin e 

kryerjes së detyrës konkrete. Rekomandohet gjatë përcjelljes dhe vlerësimit të të arriturave të 

nxënësve mësimdhënësi të përdor lista të posaçme evaluative për vëzhgim, të cilat përfshijnë 

kritere dhe tregues për njohuritë dhe dituritë e nxënësit, në detyrën e caktuar. Të arriturat e 

nxënësit në klasën e IV notohen në mënyrë të kombinuar me nota përshkruese dhe numerike, 

ndërsa në fund të vitit shkollor realizon . 


