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I.
MATERIALET MËSIMORE 

1. KUPTIMI PËR MATERIALET MËSIMORE

Realizimi me efektivitet dhe efiçiencë të plotë i procesit mësimor kërkon dhe një mjedis të përshtatshëm 

mësimor, së bashku me tërësinë e burimeve mësimore përkatëse. Sot përmenden shpesh terma të 

ndryshëm që nënkuptojnë aspekte të veçanta të mjedisit dhe mjeteve mësimore, të tilla si: teknologjia 

arsimore, teknologjia pedagogjike, mediat arsimore, materialet mësimore, baza didaktike, materialet 

mbështetëse, etj. Secilin prej tyre mund t’i hasësh në përkufizime të ndryshme. Kështu, me “media” në 

përgjithësi nënkuptohet televizioni, radioja, gazetat, librat, etj. Ndërsa në arsim, me “media” do të quhet 

çdo gjë që shërben si mediator (ndërmjetës) në proçesin mësimor. 

Fillimisht teknologjia arsimore i referohej mjeteve në mbështetje të mësimit dhe më pas në të filluan të 

përfshiheshin dhe proçeset që lidheshin me to. Pavarësisht prej përkufizimeve të ndryshme të termave të 

mësipërme, përbashkëta është funksioni që ato kanë: lehtësojnë përvetësimin nga nxënësit të njohurive 

apo të shprehive gjatë proçesit mësimor. Këtë mbështetje të të nxënit mediat arsimore e përmbushin 

duke vepruar (veç e veç ose njëkohësisht) në dy “kanalet” kryesore të futjes së informacionit te nxënësi: të 

parit dhe të dëgjuarit. Njëkohësisht, ato kanë një ndikim të konsiderueshëm edhe në përcaktimin e stilit 

të punës së mësimdhënësi.  

Në qendrat e kompetencave, veç elementeve kurrikularë “zyrtarë” si skeletkurrikula, një “media” e 

fuqishme në dispozicion të mësimdhënësve dhe nxënësve janë dhe ato që quhen “materiale mësimore”. Në 

kuadrin e këtij diskutimi, do t’i qëndrojmë besnik një kuptimi të thjeshtë të termit “materiale mësimore”, 

si një tërësi materialesh të shkruara (tekste, formula, skica, skema, figura, grafikë, tabela, diagrama, etj.) 

në mbështetje të veprimtarive të nxënësve apo mësimdhënësve, gjatë realizimit të proçesit të mësimit.

Sigurisht që ka edhe kuptime më të gjera të këtij koncepti, ku në materialet mësimore futen edhe elemente 

të tjerë si tekstet mësimore, mjetet mësimore (makineri, aparatura, vegla, pajisje, lëndë të para, etj.) apo 

edhe mediat mësimore (dërrasë e zezë, flipçart, pankarta, projektor, aparat video-monitor, kompjuter, CD, 

disketa, kaseta vidio dhe audio, transparente, etj.). Materialet mësimore të llojeve të ndryshme organizohen 

dhe strukturohen (didaktikisht) në forma të ndryshme duke krijuar paketa (blloqe) materialesh mësimore 

të tilla si teksti mësimor, dispensa, dosja e mësimdhënësit, portofoli i mësimdhënësit, doracaku, etj. 
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2. NEVOJA PËR MATERIALE MËSIMORE

Në qendrat e kompetencës, është e rekomandueshme përgatitja e materialeve mësimore nga institucione 

të specializuara dhe nga vetë qendra, duke angazhuar mësimdhënësit përkatës. Materiale të tilla kanë 

mjaft vlera (siç do të trajtohet më poshtë) edhe në ato raste kur ekzistojnë tekstet mësimore (që sidoqoftë, 

ngelin mbrapa zhvillimeve në profesion). Në kushtet e mungesës së teksteve, materialet mësimore marrin 

një rëndësi të veçantë, ato kthehen në një burim të rëndësishëm për rritjen e cilësisë së procesit mësimor 

dhe e “zbusin” sadopak krizën e mungesës së teksteve. Ato mundësojnë informimin, konkretizimin, 

ilustrimin, shpjegimin, demonstrimin, sqarimin e përmbajtjeve mësimore si dhe zhvillimin e vëmendjes 

e koordinimit lëvizor të nxënësve. 

Materialet mësimore që përgatiten për arsimin profesional kanë karakteristika që burojnë nga veçoritë 

e këtij sektori. Tipari kryesor i këtij lloj mësimi, pra orientimi i përgatitjes së nxënësve nga kompetenca 

e punës, bën që edhe ndaj materialeve mësimore të kërkohet respektimi i kësaj veçorie.

Në shumë raste, materialet mësimore janë ekuivalente me ato që quhen “udhëzues të punës praktike” 

apo “guida pune”.

Një veçori tjetër e materialeve mësimore të arsimit profesional është dhe integrimi i teorisë me praktikën 

që kërkon kombinimin e elementeve që mbështesin formimin e koncepteve, me elemente që zhvillojnë 

shprehitë dhe qëndrimet e punës.

Përparësitë dhe mangësitë e materialeve mësimore.

Materialet mësimore të llojeve të ndryshme kanë veçori dhe karakteristika që i bëjnë ato të përshtatshme 

ose të papërshtatshme për situata të mësimore të veçanta. Faktorët që merren parasysh kur analizohen 

anët pozitive dhe negative të materialeve mësimore janë të shumtë dhe këtu mund të përmenden: kostoja, 

koha, ekspertiza e nevojshme, ndikimi që kanë, etj. Sigurisht që këto janë të ndryshme në vartësi të llojit 

të materialit mësimor që përzgjidhet dhe mjedisit mësimor ku ai do të përdoret. Kështu, përgatitja e 

një videoje për ilustrimin e një teme mësimore kërkon shpenzime dhe ekspertizë të konsiderueshme, 

por edhe efekti mësimor është i ndjeshëm. Ndërsa vizatimi i një skice dhe fotokopjimi i saj për nxënësit 

realizohet shpejt, me pak shpenzime dhe ka efekte mësimore të kënaqshme. Me gjithë shumëllojshmërinë 

e faktorëve që përcaktojnë përdorimin e materialeve të ndryshme mësimore, thelbi i analizës qëndron në 

marrjen në konsideratë të koeficientit që shpreh raportin e dy variablave kryesorë: Efekte mësimore/

Kosto. 



Pavarësisht llojeve të materialeve mësimore, ato kanë disa aspekte pozitive të përbashkëta, si më poshtë:

+ Motivojnë nxënësit nëpërmjet nxitjes së vëmendjes dhe interesave të tyre.

+ Fuqizojnë ato procese psikike dhe emocionale që ndihmojnë të nxënit.

+ Krijojnë lehtësi për trajtimin e mësimit nga mësimdhënësit.

+ I bëjnë më të kuptueshme konceptet dhe proceset e ndërlikuara dhe abstrakte.

+ Ilustrojnë objekte dhe procese të cilat është e pamundur të kapen drejtpërdrejt me anë të shqisave 

               (për shkak të madhësisë ose rrezikshmërisë). 

+ U mundësojnë nxënësve që të vazhdojnë procesin e të nxënit edhe jashtë mjediseve të qendrës së 

               kompetencës.

+ Pasqyrojnë realitetin konkret të grupit të cilit i drejtohen. 

+ Krijojnë mundësi më të mira për vlerësim dhe vetëvlerësim. 

+ Thyejnë monotoninë që shpesh karakterizon procesin mësimor.

+ Theksojnë çështjet më të rëndësishme të mësimit (përqendrojnë informacionin). 

+ Lejojnë një shfrytëzim më të mirë të kohës.

+ Pakësojnë (ose eliminojnë) marrjen e shënimeve nga nxënësit.

+ Mund të përdoren në një gamë të gjerë kontekstesh mësimore etj.

Sigurisht që përdorimi dhe përgatitja e materialeve mësimore ka edhe kufizime e vështirësi, ndër të cilat 

më kryesoret janë:

- Në disa raste kostoja për përgatitjen dhe përdorimin e tyre është relativisht e lartë.

- Kërkojnë ekspertizë për t’u përgatitur e përdorur dhe kjo gjë rrit mundësinë për pasaktësi.

- Kërkojnë mjedise dhe kushte të posaçme për t’u përgatitur ose përdorur.

- Varen nga natyra e çështjes të cilën trajtojnë (jo në të gjitha rastet mund të përdoren materiale 

               mësimore).

- Varen nga karakteristikat e grupit për të cilin përgatiten.

Këto bëjnë që përdorimi i materialeve mësimore të jetë në përgjithësi i kufizuar dhe i orientuar kryesisht 

nga ato të thjeshtat e më pak të kushtueshmet.
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3. KUSHTET E NEVOJSHME PËR PËRgATITJEN E MATERIALEVE MËSIMORE.

Përgatitja e materialeve mësimore kalon nëpër disa faza, të cilat në përgjithësi mund të renditen si në 

vijim: 

•	 analiza e nevojave dhe marrja e vendimit për përgatitjen e materialeve mësimore; organizimi i punës; 

•	 konceptimi i materialeve mësimore; 

•	 mbledhja e informacionit të nevojshëm; 

•	 zhvillimi i materialeve mësimore; editimi i materialeve mësimore; shumëfishimi dhe lidhja (aty ku 

•	 është e nevojshme). 

Në raste të veçanta, mund të kërkohen më pak apo më shumë faza, në vartësi të llojit të materialit mësimor 

të përzgjedhur.

Përgatitja e materialeve mësimore mund të bëhet nga individë apo institucione të specializuara ose nga 

vetë qendra e kompetencës (me individë ose grupe mësimdhënësish). Sigurisht që puna në grup jep 

rezultate më cilësore.

Në rastin e përgatitjes së materialeve mësimore nga vetë qendrat e kompetencës, nevojiten disa kushte 

paraprake si dhe kërkesa për hartuesit, si më poshtë:

Kushtet e nevojshme në shkollë:

•	 duhet të ketë aq nxënës sa të justifikohet shpenzimi për përgatitjen e materialit mësimor. 

•	 duhet të ketë infrastrukturën e nevojshme që lejon përgatitjen e materialeve mësimore (mjedis pune, 

•	 kompjuter, printer; fotokopjues, skaner, pajisje lidhëse apo  mjete të tjera të këtij karakteri);

•	 duhet të ketë burimet e duhura financiare për blerjen e materialeve të nevojshme për përgatitjen e  

•	 materialeve mësimore (letër format, transparente, disketa, tonerë si dhe materiale të tjera kancelarie);

•	 duhet të ketë mundësi për të marrë informacione nga burime të ndryshme që mund të shfrytëzohen 

•	 për përgatitjen e materialeve mësimore (bibliotekë, abonime të ndryshme, lidhje interneti, etj.).



4. KËRKESAT PËR HARTUESIT E MATERIALEVE MËSIMORE

•	 të zotërojnë teorikisht dhe praktikisht temën, modulin, fushën apo profesionin për të cilin përgatitet 

materiali mësimore;

•	 të njohin llojet e ndryshme të materialeve mësimore, veçoritë e përdorimet e tyre si dhe  teknikat e 

përgatitjes;

•	 të njohin parimet didaktike dhe kriteret e përgatitjes së materialeve mësimore;

•	 të kenë sensin e punës në grup;

•	 mundësisht, të zotërojnë gjuhë të huaja; 

•	 të zotërojnë përdorimin e kompjuterit, skanerit, fotokopjuesit, printerit, aparatit fotografik, si dhe 

pajisjeve të tjera të nevojshme;

•	 të zotërojnë programet e formatimit të teksteve dhe grafikëve në kompjuter;

•	 të njohin teknikat e marrjes së informacionit nga burime të ndryshme (librat, interneti, CD-të, disketat, 

etj.);

•	 të njohin teknikat e përgatitjes dhe editimit të materialeve të shkruara.

Sa më sipër, do të përfaqësonin tiparet e një personi “ideal” në drejtim të përgatitjes së materialeve 

mësimore. Është vështirë të gjenden te një njeri i vetëm të gjitha këto karakteristika. Një zgjidhje është 

puna në grup, ku individë të ndryshëm plotësojnë njeri-tjetrin.

Megjithatë, çdo mësimdhënës mund të kontribuojë diçka në drejtim të përgatitjes së materialeve mësimore 

për nxënësit e tij. Shkëmbimi i përvojës me njeri-tjetrin e mbështet këtë proces.

5. KRITERET PËR HARTIMIN E MATERIALEVE MËSIMORE

Hartimi i materialeve mësimore duhet të bazohet në disa kritere, të cilat duhen respektuar nga 

mësimdhënësit në mënyrë që ato me të vërtetë t’i shërbejnë efektivisht qëllimit për të cilin përgatiten.

Ndër kriteret më kryesore që duhen mbajtur parasysh, janë:

•	 Përmbajtja dhe objektivat e materialeve mësimore të jenë në korrespondencë me përmbajtjen dhe 

objektivat mësimore që parashtron kurrikula modulare;

•	 Përmbajtja dhe objektivat e materialeve mësimore të fokusohen nga nevojat e nxënësve për njohuri, 

qëndrime dhe shprehi pune;

•	 Të përmbajnë veprimtari (teorike e praktike) që zgjojnë interesin e nxënësve dhe janë të kapshme nga 

ata;

•	 Të respektojnë kriteret didaktike (nga më e thjeshta, te më e ndërlikuara, nga teoria, te praktika, nga 

e veçanta, te e përgjithshmja, nga e njohura, te e panjohura, etj.);
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•	 Të tentojnë të zhvillojnë te nxënësit jo vetëm njohuritë, por edhe qëndrimet e shprehitë. 

•	 Përmbajtja dhe objektivat e materialeve mësimore të jenë të realizueshme për kushtet konkrete të 

qendrës së kompetencës;

•	 Përmbajtja dhe objektivat e materialeve mësimore të respektojnë nivelin real të nxënësve (zhvillimin 

moshor dhe përgatitjen e mëparshme);

•	 Përmbajtja dhe objektivat e materialeve mësimore të pasqyrojë zhvillimet më të reja në fushën apo 

profesionin për të cilin bën fjalë;

•	 Përmbajtjet e materialeve mësimore të jenë të sakta nga pikëpamja shkencore;

•	 Materialet mësimore të përmbajnë lloje të ndryshme materialesh në funksion të koncepteve që 

trajtojnë (tekste, skema, ushtrime, pyetje, detyra, figura, teste, etj.);

•	 Nëse janë kushtet, materialet mësimore të pasurohen dhe me materiale audio-vizuale (kaseta video 

dhe audio, CD, disketa, etj.); 

•	 Materialet mësimore të shkruhen me shkrim të dallueshëm, fjalor të kuptueshëm, konciz dhe pa 

gabime gjuhësore;

•	 Ilustrimet të jenë të qarta dhe tërheqëse (mundësisht me ngjyra);

Në përgatitjen e materialeve të mësimore mësimdhënësit duhet të mbajnë parasysh funksionet kryesore 

në drejtim të nxënësve, si më poshtë:

•	 Funksioni i zhvillimit të njohurive.

•	 Funksioni i zhvillimit të aftësive dhe kompetencave.

•	 Funksioni edukues (i zhvillimit të qëndrimeve).

•	 Funksioni i përforcimit të njohurive.

•	 Funksioni i vlerësimit të ecurisë së nxënësit.

•	 Funksioni mbështetës i integrimit të njohurive, aftësive dhe kompetencave.

•	 Funksioni i referencës (ofrimit të burimeve të tjera të informacionit që lidhen me modulin përkatës).

5.1.Kritere që kanë të bëjnë me strukturës dhe pamjen (paraqitjen) e materialit

•	 Struktura e materialit mësimor duhet të jetë në përputhje me kurrikulën modulare.

•	 Faqosja e elementeve mësimore (titujve, teksteve, figurave, pyetjeve, detyrave, ushtrimeve, etj) duhet 

të jetë tërheqës dhe i mbështetur në procedurën logjike të shtjellimit të modulit.

•	 Përdorimi i hapësirave, nënvizimeve, qartësimeve, ngjyrave etj, duhet të jetë i balancuar dhe në 

funksion të çështjes që trajtohet.

•	 Ngarkesa (volumi) materialit mësimor duhet të jetë e balancuar dhe në përputhje me karakterin e 

modulit dhe veçoritë psikologjike të moshës së kursantëve.

•	 Madhësia dhe lloji i shkronjave duhet të lejojë një lexim pa vështirësi.

•	 Figurat e ndryshme (skemat, vizatimet, grafikët, fotografitë, etj) duhet të jenë të qarta, të kuptueshme, 

në përputhje me standardet dhe aty ku është e mundur, me ngjyra.  



5.2. Kritere që kanë të bëjnë me korrektësinë shkencore-teknologjike të materialit 

•	 Materiali duhet të pasqyrojë me korrektësi shkencore faktet, konceptet dhe parimet që përmban 

moduli profesional përkatës. 

•	 Përmbajtja duhet t’i referohet zhvillimeve më të fundit në fushën që trajton.

•	 Trajtimi i teknologjive (proceseve dhe mjeteve të punës) duhet të jetë korrekt dhe në përputhje me 

standardet ndërkombëtare në fushën përkatëse.

•	 Ndërtimi i frazës, gjuha dhe terminologjia e përdorur duhet të jenë korrekte, duke respektuar normat 

gjuhësore si dhe gjuhën teknike që përdoret aktualisht në fushën përkatëse, por edhe duke e pasuruar 

atë me termat shkencorë-teknikë që përdoren gjerësisht në literaturën ndërkombëtare.

•	 Opinionet e shprehura në material duhet të mos shprehin njëanshmëri apo dallime nga pikëpamja e 

racës, etnisë, seksit, besimit fetar, etj.

•	 Rekomandohet që në fund të materialit të jepet një fjalor i përmbledhur i termave dhe koncepteve 

bazë të trajtuara si dhe një indeks i termave shkencorë-teknikë të përdorur në material.  

5.3.Kritere që kanë të bëjnë me aparatin pedagogjik të materialit

•	 Në material të synohet përdorimi i elementevedidaktike që mbështesin përvetësimin gradual por të 

qëndrueshëm të njohurive, të tilla si ilustrimet (skicat, skemat, grafikët, fotografitë), shembujt nga 

realiteti

•	 Gjatë trajtimit të materialit të shkruar të respektohenparimet didaktike bazë, si:

•	 nga thjeshta, te e ndërlikuara;

•	 nga e njohura, te e panjohura;

•	 nga konkretja, te abstraktja;

•	 nga faktet, te konceptet;

•	 nga konceptet, te parimet (ligjet);

•	 nga përshkrimi i proceseve (natyrore ose teknologjike), te përshkrimi i procedurave të punës;

•	 nga njohuritë, te shprehitë e kompetencat;

•	 nga shprehitë lëvizore, te ato mendore;

•	 nga perceptimi, te analiza;

•	 nga analiza, te sinteza;

•	 nga përgjithësimi, te abstraksioni;

•	 nga të treguarit, te demonstrimi;

•	 nga demonstrimi, te praktikimi nën mbikëqyrje (imitimi);

•	 nga praktikimi nën mbikëqyrje, te praktikimi i pavarur. 

•	 Përmbajtja e materialeve të shkruara duhen parë në koherencë me modulet e tjera për të realizuar 

integrimin e balancuar mes tyre duke shërbyer si mbështetje konceptuale për zhvillimin e kompetencave 

të punës në profilin mësimor përkatës por edhe për të shmangur paralelizmat (përsëritjet).
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•	 Çështje të rëndësishme si ruajtja e mjedisit, rregullat e sigurisë në punë, ekonomia dhe organizimi i 

vogël i punës, komunikimi në gjuhën teknike ndërkombëtare, standardet ndërkombëtare, etj, duhet të 

gjejnë pasqyrimin e duhur në përmbajtjen e materialeve të shkruara.   

Për vlerësimin e materialeve mësimore duhet të kemi parasysh edhe disa elemente të tjera si:

•	 Lexueshmëria, pra shkrimi i përdorur është i lexueshëm, nuk ka shumë ngjyra që ta lodhi nxënësin.

•	 Përmbajtja, e saktë dhe bashkëkohore e paraqitur për nivelin e dhënë të nxënësve.

•	 Prezantimi i materialit duhet të jetë me format lehtësisht të përdorueshëm, me shembuj dhe ilustrime.

6. LLOJET KRyESORE TË MATERIALEVE MËSIMORE PËR NXËNËSIN qË HARTOHEN NgA MËSIMDHËNËSIT 

6.1. Materialet mësimore për mësimin teorik

•	 Skema – grafikë – diagrama – figura – “harta e mendjes”, me ose pa tekst shoqërues 

•	 Tekst i shkurtër me hapat e procedurave/proceseve

•	 Fleta detyrash

•	 Instrumente vlerësimi teorik (test teorik me njësi testi të ndryshme: alternativa, plotësim skemash, 

plotësim të pjesës që mungon, PO-JO, pyetje të hapura etj.).

•	 Rubrika vlerësimi teorik

•	 Prezantime (në PoëerPoint).

•	 Shkarkime nga Interneti (animacione, vidio mësimore, prezantime) 

Këto materiale përgatiten nga mësimdhënësit në format eletronik, hard copy, flipçart, tabela muri)

6.2 Materialet mësimore për mësimin praktik

•	 Skema – grafikë – diagrama – figura, me ose pa tekst shoqërues 

•	 Udhëzues pune (përmbushjeje)

•	 Instrumente vlerësimi praktik (Lista kontrolli).

•	 Rubrika vlerësimi praktik



Materialet e shkruara

Materialet e shkruara në përgjithësi hartohen nga mësimdhënësi kur:

•	 nuk ka teks apo burime të përshtatshme;

•	 nxënësit hasin vështirësi në procesin e të nxënit dhe arritjen e aftësive praktike;

•	 informacioni në dispozicion të nxënësit është i komplikuar apo shumë i detajuar.

Llojet kryesore të materialeve që rekomandohet të hartohen nga mësimdhënësit janë: 

Fletë informacioni

Këto përmbajnë informacion përmbajtjen e përshkruar në modul. Këto hartohen në ato raste kur mungon 

informacioni, nuk është i kuptueshëm apo i përshtatshëm për përdorim. Këto fletë informacioni përmbajnë 

të dhëna për fakte, koncepte dhe parime. Gjithashtu ato përmbajnë tekste të shkruara, skica, vizatime dhe 

formula. 

UDHËZIME PËR MËSUESIN PËR PËRgATITJEN E MATERIALEVE MËSIMORE PËR 

NXËNËSIN

•	 Analiza e skeletkurrikulës/Modulit/RM-ve

•	 Përcaktimi i njohurive që duhet të përvetësojë nxënësi.

•	 Përcaktimi i shprehive praktike që duhet të përvetësojë nxënësi

•	 Përcaktimi i Njohurive dhe Shprehive që kanë nevojë për materiale mësimore

•	 Përzgjedhja paraprake e materialeve mësimore.

•	 Konceptimi i Strukturës së materialeve mësimore.

•	 Mbledhja e informacionit të nevojshëm.

•	 Hartimi i materialeve mësimore të veçanta (materialet informuese për temën, skica, 

grafikë, foto, CD, udhëzues pune, test, listë kontrolli, etj.)

•	 Integrimi i materialeve mësimore.

•	 Editimi i materialeve mësimore.

•	 Shumfishimi, shpërndarja ose prezantimi i materialeve mësimore.

•	 Rishikimi i materialeve mësimore për të ardhmen.
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Fletë detyre

Këto ndihmojnë nxënësin për zbatimin e njohurive dhe që janë të nevojshme për zhvillimin aftësive 

praktike. Këto fletë mund të përfshijnë probleme që duhet te zgjidhen, pyetje që duan përgjigje, vëzhgime 

që duhen bërë, detyra që duhet të përmbushen.

Fletët e punës

Këto fletë japin hapat dhe proceduart e nevojshme për nxënësin që ai të përmbushë një detyrë të dhënë. 

Puna që do te realizojë nxënësi mund të jetë e kufizuar në disa hapa ose mund të përfshijë një punë më 

afatgjatë si në rastin e projekteve. Fletët e punës perfshijnë një listë me pajisje, mjete pune, materiale të 

nevojshme për realizimin e secilës pjesë të detyrës. Ato gjithashtu përmbajnë informacione, diagrama, 

foto, ilustrime që ndihmojnë mësuesin për përmbushjen e detyrës.

UDHËZIME PËR MËSIMDHËNËSIN PËR PËRgATITJEN E NJË FLETE INFORMACIONI: 

•	 Jini të qartë rreth llojit të materialit që do të përgatisni;

•	 Kërkoni sa më shumë informacion është e mundur;

•	 Paraqisni një titull të qartë;

•	 Përdorni një gjuhë të thjeshtë dhe të kuptueshme;

•	 Përcaktoni termat e reja ashtu si duhet;

•	 Ilustroni fjalët me skica, ilustrime grafike, diagrama për të ritur të kuptuarit;

•	 Përdorni nënvizimet dhe vënien në pah të fjalëve;

•	 Përdorni një terminologji konsistente;

•	 Paraqitni referencat, nëse ka, për një lexim të mëtejshëm nga të interesuarit.

•	 Pyetni nxënësit për një vlerësim të materialit;

•	 Rishikoni materialin herë pas here.
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7. PËRgATITJA E PREZANTIMEVE

7.1. Përgatitja e prezantimeve në PowerPoint (PP)

Duke qenë se videoprojektori po përdoret gjithnjë e më shumë në mësim, përgatitja e prezantimeve 

profesionale rrit efiçencën e mësimdhënies.

Përgatitja e prezantimit në PP kërkon respektimin e çështjeve si më poshtë:

Përdorimin e pak fjalëve;

Përdorimin e shkronjave të mëdha dhe të theksuara;

Prezantimi të shihet me lehtësi edhe nga rreshti i fundit;

Përmbajtja të jetë e thjeshtë për t’u kuptuar;

Njohja dhe përdorimi vazhdimisht i fonteve dhe madhësisë e tyre.

Për prezantimet në PP duhet:

Të përdoren ngjyra dhe ilustrime të thjeshta.

Të përdoret “rregulli i 6-ës”:

6 rreshta për çdo slaid

6 fjalë për një rresht

6 mm madhësia minimale për shkronjat.

Në prezantimet në PP ka shumë rëndësi përmbajtja e asaj që prezantohet si dhe aftësia e mësuesit/

instruktorit për të shpjeguar këtë përmbajtje.
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Rregullat e përgatitjes së prezantimit

1. Identifikohen konceptet të cilat do të prezantohen

•	 Theksohen konceptet e duhura.

•	 Mjafton një koncept për një slaid.

•	 Planifikoni një slaid për maksimumi 3 deri në 5 minuta prezantim. 

2. Respektohet i njëjti stil për të gjitha slaidet 

Një prezantim përmban disa slaide. Për këtë arsye kërkohet unifikim në madhësinë, ngjyrat e shkrimit si 

dhe rrjedhshmëri logjike e prezantimit. 

Përpara se të përgatitet prezantimi, mësuesi/instruktori duhet të përgatisë në një fletë skenarin e 

prezantimit.

•	 Mësuesi/instruktori duhet të përcaktojë një format interesant të prezantimit, duke marrë parasysh 

vendin ku do të projektohet.

•	 Duhet të përdoret i njëjti format për të gjitha slaidet.

•	 Prezantimi bëhet interesant duke përdorur kliparte (clipart), foto, vizatime, skema, grafikë, filma, 

tinguj etj.

•	 Përcaktohen animacionet (animations, transitions etj.)

Meqenëse fokusi kryesor është rritja e vëmendjes së nxënësve/kursantëve, duhet të mbahet parasysh që 

të mos ketë shumë informacion në një slaid, pasi do të jetë e vështirë të lexohet dhe do të humbasë thelbi 

i prezantimit. Nxënësit/kursantët mbajnë mend më mirë përkufizimet e shkurtra.



17

UDHËZUES

PËRgATITJA E PREZANTIMIT NË POwERPOINT  

A i përmbushi mësuesi hapat e mëposhtëm?                                      Po                 Jo

1. Një ide për një slaid

2. Prezantimi është i lexueshëm.

3. Shkronjat janë të mëdha dhe të theksuara.

4. Maksimumi 6 rreshta dhe 6 fjalë për një rresht.

5. Përdorimi i fonteve të njëjta në të gjitha slaidet.

6. Përdorimi i ngjyrave dhe ilustrimeve për të rritur vëmendjen.

7. Slaidet kanë informacion të qartë dhe janë tërheqëse.

8. Përmbajtja nuk ka gabime gramatikore.

Prezantim konsiderohet i efektshëm, nëse të gjitha çështjet shënohen me  PO.

7.2. Prezantimi nëpërmjet hartës së mendjes

Harta e mendjes është një mënyrë e paraqitjes grafike të ideve të ndryshme, që përmbajnë fakte, koncepte, 

parime dhe veçanërisht procedura. Harta e mendjes konsiston në një TERM qendror (p.sh., një koncept), i 

cili “rrethohet” dhe lidhet grafikisht me 5 deri në 10 terma të tjerë (koncepte, fakte, procedura…), të cilët 

kanë dhe lidhje logjike me termin qendror 

Idej a 
kryesore

Idej a 2

Ideja 2.1

Ideja 2.2

Ideja 2.3

Idej a 1

Ideja 1.1

Ideja 1.2

Ideja 1.3



Pse përdoret harta e mendjes

•	 Për të mbajtur shënime: Organizimi i shënimeve lehtëson si mbajtjen, ashtu edhe të kuptuarit dhe 

rikujtimin e tyre.

•	 Për të përgatitur raportime: Një numër shumë i madh idesh mund të strukturohen lehtë dhe qartë me 

anë të hartës së mendjes.

•	 Për të studiuar literaturën: Gjatë leximit të një materiali të shkruar, mbahen shënime për gjërat më 

të rëndësishme.

•	 Për të bërë prezantime: Kur përgatiteni për të bërë shpjegimin e mësimit, i shkruani idetë kryesore në 

një copë letër ose në një flipçart, të strukturuara sipas parimeve të hartës së mendjes.

Veçoritë e hartës së mendjes

Harta e mendjes bazohet në dy veçori kryesore: a) theksimi i një ideje kryesore dhe b) përdorimi i elementeve 

pamore (grafikë). Dihet që “një figurë flet më shumë se mijëra fjalë”, nëpërmjet angazhimit maksimal të 

trurit, për të përvetësuar ngjyrat, format, vijat, përmasat, tekstet etj. Këto bëjnë që edhe imagjinata, edhe 

të menduarit krijues të jenë më aktive. Te harta e mendjes futen në punë të dyja hemisferat e trurit.

Gjysma e majtë angazhohet për gjetjen e informacionit dhe për të menduarit logjik, ndërsa gjysma e 

djathtë, për kapjen e figurave të hartës së mendjes.

Kombinimi i të dyjave së bashku bën që ta rikujtoni më lehtë informacionin dhe të jeni më krijues gjatë 

prezantimeve

Përparësitë e hartës së mendjes

•	 Lejon të theksohet dhe të qartësohet ideja kryesore.

•	 Kuptimi, lidhja dhe varësia logjike e ideve bëhen më të qarta. 

•	 Lehtëson të mbajturit mend dhe të rikujtuarit.

•	 Mundëson shtimin ose pakësimin e informacionit brenda strukturës së hartës së mendjes.

•	 Lejon një variacion të madh formash dhe strukturash të hartave të mendjes.

•	 Mundëson të menduarit krijues, duke shtuar ide të tjera pranë idesë qendrore.



Sot, për ndërtimin e hartave të mendjes, përdoren gjerësisht kompjuterat, të cilët janë të pajisur me 

programe të posaçme që e lehtësojnë dhe e bëjnë mjaft interesante këtë metodë.
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UDHËZUES

PËRgATITJA E HARTËS SË MENDJES

A i përmbushi mësuesi/instruktori hapat e mëposhtëm?                        Po                 Jo

•	 Përcaktoi idenë (çështjen) kryesore të hartës së mendjes, duke analizuar 5-7 ide 

(çështje) të tjera të fushës për të cilën do të ndërtohet kjo hartë.

•	 Degët kryesore të hartës së mendjes u përgjigjen pyetjeve: Çfarë? Pse? Ku? Kur? 

Kush? Si?.

•	 Përcaktoi objektivat / njohuritë të cilat duhet të trajtojë harta e mendjes.

•	 Skicoi hartën e mendjes në letër A4.

•	 Skicoi hartën e mendjes duke e vendosur letrën në pozicion horizontal.

•	 Shkroi idenë kryesore në qendër të letrës dhe e rrethoi atë.

•	 Përdori një figurë për të shprehur idenë kryesore.

•	 Degëzoi të gjitha idetë dytësore që rrjedhin nga ideja bazë.

•	 Përdori vetëm një fjalë kyçe ose simbol për çdo degëzim.

•	 Shkroi (me shkronja të vogla shtypi) fjalët mbi vijat e çdo dege.

•	 Përdori edhe figura kur kishte mundësi.

•	 Përdori ngjyrat për të theksuar idetë.

•	 Përdori shigjeta për të lidhur idetë e veçanta.

•	 Nuk është fokusuar vetëm në një zonë të letrës, por i shpërndau degët njëtrajtësisht.

•	 Nëse i mbaroi letra, nuk ka filluar në një letër tjetër, por e ka shtuar letrën që ka 

filluar.

•	 Ka aftësi krijuese në prezantimin e hartës së mendjes.

Prezantimi konsiderohet i efektshëm, nëse të gjitha çështjet shënohen me  PO.



8. PËRgATITJA E UDHËZUESVE

Udhëzuesit janë materiale mësimore të shkruara për nxënësit/kursantët, të cilat hartohen dhe shërbejnë 

si shtojcë e shpjegimit të njohurive apo demonstrimit të shprehive praktike nga mësuesit/instruktorët.

Udhëzuesit realizojnë funksionet e mëposhtme:

•	 Motivojnë dhe nxitin interesin e nxënësve/kursantëve;

•	 Krijojnë variacion gjatë mësimit;

•	 Mbështetin çështjet kryesore të mësimit/demonstrimit praktik;

•	 Rritin efektivitetin e përdorimit të kohës së demonstrimit/shpjegimit;

•	 Eliminojnë apo ulin kohën e mbajtjes së shënimeve nga nxënësit/kursantët.

Materialet mësimore të përgatitura nga mësuesi/instruktori ose ndonjëherë edhe nga nxënësi/kursanti 

kanë prirje të jenë të lidhura me nevojat e mësimit, për këtë arsye janë shumë më të lehta për t’u kuptuar.

 

Udhëzuesit janë të nevojshëm të zhvillohen:

•	 Kur mungojnë tekstet mësimore;

•	 Kur nxënësit/kursantët hasin vështirësi gjatë shpjegimit të mësimit si dhe gjatë demonstrimit të 

shprehisë;

•	 Kur informacioni është shumë i komplikuar ose shumë i hollësishëm.

Udhëzuesit mund të klasifikohen si më poshtë:

8.1. Fletët informuese 

Ky lloj materiali i pajis nxënësit me informacione që nuk përmbahen në tekste. Fletët informuese kanë 

informacion rreth njohurive dhe kompetencave dhe përmbajnë material tekstual, vizatime, figura, formula 

etj. 

8.2. Fletët e detyrave/projekteve

Fletët e detyrave kanë si qëllim zbatimin e njohurive përmes problemave, vëzhgimeve, hulumtimeve, 

detyrave dhe projekteve. Mësuesi/instruktori i jep nxënësve/kursantëve fletë detyrash/projektesh për t’i 

kryer në klasë apo në shtëpi. Burimet dhe referencat, si material për përmbushjen e detyrës/projektit, 

janë pjesë e këtyre fletëve.
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Mund të përgatitet një format draft i udhëzuesit, në rastet kur materiali përgatitet nga mësuesi/instruktori 

duke përdorur referenca dhe burime të ndryshme. Kjo krijon mundësi për të korrigjuar gabimet.

Udhëzuesi më parë mund të konsultohet me kolegët dhe, më pas, printohet dhe fotokopjohet për të gjithë 

nxënësit/kursantët. 

8.3. Fletët/udhëzuesit e punës

Fleta e punës përdoret në rastet e punës në laborator, në repart, në punishte apo në fushë (për profilet 

bujqësore). Ajo jep shpjegime dhe detaje për të kryer punën.

Fleta e punës mund të përmbajë një aftësi të thjeshtë ose një projekt me shumë aftësi. Përmban gjithashtu 

dhe listën e pajisjeve, mjeteve dhe materialeve të nevojshme për të kryer procedurat e punës. Gjithashtu 

përfshihen rregullat e sigurisë, diagramet, fotografitë dhe ilustrimet, për t’i ndihmuar nxënësit/kursantët 

të realizojnë punën.

RREgULLAT E PËRgATITJES SË UDHËZUESVE

Mësuesi/instruktori duhet:

•	 Të jetë i qartë rreth qëllimit të udhëzuesit dhe duhet ta emërtojë atë.

•	 Të përdorë gjuhë të pastër dhe të qartë.

•	 Të shoqërojë udhëzimet, kur është e mundur, me skica, ilustrime dhe diagrame.

•	 Të shmangë mbingarkesën e faqes dhe të krijojë hapësirat e nevojshme.

•	 Të përdorë numra/shenja për të nënvizuar ose për të theksuar titujt, nëntitujt.

•	 Të përdorë saktë dhe me koherencë terminologjinë.

•	 Të japë referenca për lexime të mëtejshme për nxënës/kursantë që janë të interesuar.



UDHËZUES

PËRgATITJA E UDHËZUESVE

A i përmbushi mësuesi/instruktori hapat e mëposhtëm?                       Po                 Jo

•	 Ka përcaktuar një qëllim të qartë për çdo udhëzues.

•	 Ka një titull për çdo udhëzues.

•	 Jep përkufizimin e termave të rinj.

•	 Përdor figura/skica/diagrame.

•	 Jep shpjegime kur është e nevojshme.

•	 Shmang mbingarkesën e faqes.

•	 Thekson vetëm pikat kyçe.

•	 Përdor theksimet/numrat/ngjyrat për të theksuar idetë.

•	 Përdor të njëjtën terminologji.

•	 Jep referenca për studim të mëtejshëm.

•	 Sqaron konceptet/faktet etj.

•	 Jep një shpjegim për aftësinë.

•	 Paraqet sipas radhës të gjithë hapat e realizimit të aftësisë.

•	 Paraqet rregullat e sigurisë

•	 Paraqet mjetet/ veglat/ materialet

Prezantimi konsiderohet i efektshëm, nëse të gjitha çështjet shënohen me  PO.
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II.
PORTOFOLI I TË NXËNIT

1. KUPTIMI PËR PORTOFOLIN E TË NXËNIT

Portofoli i të nxënit është një qasje bashkëkohore që bazohet në kriteret e cilësisë dhe dokumenton 

kontributin e nxënësve/kursantëve në veprimtari mësimore të orientuara nga kompetenca.

Ky proces udhëhiqet dhe realizohet nga mësuesi/instruktori, i cili harton dhe dokumenton veprimtaritë 

e realizuara nga ai vetë (portofoli i mësuesit/instruktorit) si dhe udhëheq veprimtaritë dhe rezultatet e të 

nxënit (portofoli i nxënësit ose kursantit).

Portofoli i mësuesit (pra, edhe i instruktorit) dhe ai i nxënësit (pra, edhe i kursantit) është një grup koherent 

i materialeve (apo mostra të tyre) dhe që pasqyrojnë/dokumentojnë mësimdhënien dhe nxënien.

Portofoli i mësuesit është tërësia e materialeve që mësuesi përgatit dhe përdor në mësim për të realizuar 

kompetencat e parashikuara në kurikul. 

Portofoli i nxënësit është tërësia e detyrave, e projekteve, e punëve, e vlerësimeve që nxënësi përgatit 

dhe përmbush për të realizuar kompetencat e parashikuara në kurikul.

Portofoli i mësuesit është një pasqyrim i mësimdhënies bazuar në dëshmi.

Mësimdhënia (dhe të nxënit), vështruar përmes portofolit, ndihmon të eksplorojmë dhe të 

zhvillojmë qasjet për një mësim të efektshëm.

Përmes portofolit pasqyrohen dhe dokumentohen qasjet e mësimit bazuar në kompetenca/

performancën e nxënësit.

Në thelbin e tij portofoli, me dokumentacionin që e përbën, argumenton përgjegjësitë e mësuesit 

në lidhje me mësimdhënien dhe përgjegjësitë e nxënësit për të nxënit.



Portofoli i nxënësit duhet të koleksionojë:

•	 të dhëna të pjesëmarrjes së nxënësve në procesin mësimor,

•	 kontributet e nxënësit bazuar në kritere për përzgjedhje,

•	 meritat/arritjet e nxënësit gjykuar mbi kritere,

•	 evidencat e vetëreflektimit të nxënësit për arritjet e tij.

Portofoli duhet të përmbajë koleksionin e punëve apo përpjekjeve më të mira të nxënësve; mostra të 

punëve të tyre bazuar në kurikul.

Portofoli i mësuesve mund të zhvillohet në formë të shtypur ose në formë elektronike. Cilësia e portofolit 

të të nxënit është e lidhur me shumë faktorë, por mësuesi ka një rol parësor. 

Cilësia e portofolit lidhet edhe me:

•	 përcaktimin e qartë të funksionit që ka,

•	 referencat ndaj kutikulës,

•	 hapat dhe metodologjinë që ndiqet në planifikimin dhe zhvillimin e tij,

•	 të dhënat për monitorimin e mësimit,

•	 kriteret që vendosen përvlerësimin e nxënësit,

•	 transparencën dhe komunikimin e përmbajtjes te kolegët, prindërit, nxënësit,

•	 dixhitalizimin e rubrikave kryesore.

Disa sugjerime për përmbajtjen e portofolit të mësuesit: 

•	 Tabela e përmbajtjeve, si element prezantues, i cili lehtëson gjetjen e shpejtë të informacionit që 

përmbahet në portofol.

•	 Formate të planifikimit të mësimit, me struktura fleksibël, që shërbejnë për realizimin e objektivave 

të mësimit dhe që përshtaten me kushtet për realizimin e mësimit, nivelin e nxënësve etj.

•	 Përmbledhje të shkurtra të materialeve mësimore, që lehtësojnë arritjen e objektivave mësimorë dhe 

përforcojnë të kuptuarit e tekstit të nxënësit; materiale që gjykohet se janë të rëndësishme apo ato që 

lehtësojnë koncepte të vështira.

•	 Materiale mësimore të përgatitura nga mësuesit dhe që nevojiten për mësim në ato raste kur ka 

pamjaftueshmëri materialesh mësimore.

•	 Shembuj vlerësimi për nxënësit. Mësuesit dekodojnë objektivat e kurikulës në objektiva vlerësimi, 

të cilat janë një bazë e mirë për zhvillimin e metodave dhe instrumenteve të vlerësimit. Portofoli 

përmban instrumentet e vlerësimit që mësuesi përdor për të gjykuar arritjet e nxënësve.

•	 Udhëzuesit e punës, detyrat dhe projektet e pavarura që i jepen nxënësit.

•	 Punime të nxënësve. Mund të përfshihen jo vetëm punimet individuale, por dhe ato të punës në grup.

•	 CD, video etj., për të mbështetur veprimtarinë mësimore brenda dhe jashtë orës së mësimit.
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Përse i duhet mësuesit portofoli?

•	 Portofoli përfaqëson një bazë të mirë për vetëvlerësimin e punës së kryer nga mësuesi në përmbushjen 

e objektivave mësimorë dhe për përmirësimin e vazhdueshëm të saj në të ardhmen.

•	 Gjatë mbikëqyrjes së mësuesit, drejtorët apo inspektorët parapëlqejnë të shohin një material të shkruar 

të asaj që çdo mësues bën, por edhe mësuesit janë shumë më të qetë po ta kenë të “arkivuar” të gjithë 

atë veprimtari që zhvillohet gjatë orës së mësimit, për të pasur një përfaqësim sa më profesional.

•	 Shkëmbimi dhe diskutimi i përvojës mes mësuesve si dhe dhënia e përvojës pozitive mësuesve të rinj.

Arsyet e përdorimit të portofolit të të nxënit 

Mbajtja nga mësuesit dhe nxënësit e portofolit:

•	 përmirëson cilësinë e mësimit; 

•	 zgjeron gamën e elementeve që vlerësohen;

•	 krijon mundësi për të zbuluar te nxënësi një sërë aftësish;

•	 mbështet realizimin e qëllimeve mësimore;

•	 krijon një pasqyrë të ndryshimeve dhe përmirësimeve për një periudhë kohore;

•	 inkurajon nxënësit, mësuesin;

•	 siguron vazhdimësinë në edukim nga njëri vit në tjetrin.

Mësuesi mund t’i përdorë të dhënat e portofolit për qëllime të ndryshme, duke përfshirë:

•	 Inkurajimin e të mësuarit të vetëdrejtuar;

•	 Krijimin e një panorame të qartë të asaj që është mësuar nga nxënësi;

•	 Nxitjen e të nxënit për të mësuar;

•	 Demonstrimin e progresit të nxënësit bazuar në rezultatet e identifikuara;

•	 Krijimin e hapësirave për të nxënë dhe për të vlerësuar;

•	 Sigurimin te nxënësit të mendësisë së vetëvlerësimit;

•	 Nxitjen e krijimtarisë.

2. HAPAT PËR ZHVILLIMIN E PORTOFOLIT

Faza e parë: Planifikimi i përmbajtjes së portofolit

Portofoli për një lëndë/modul duhet të bazohet dhe të zhvillohet me të njëjtën strategji si për mësuesin (në 

rastin e portofolit të mësuesit), ashtu dhe për nxënësin (portofoli i të nxënit). Pra, si për mësuesin dhe për 

nxënësin qëllimi i zhvillimit të portofolit është monitorimi dhe vlerësimi i progresit dhe i arritjeve.



Në procesin e hartimit të portofolit, pyetjet kyç janë:

•	 Cilat do të jenë rubrikat që do të përbëjnë portofolin?

•	 Çfarë materialesh duhet të përzgjidhen apo të zhvillohen, për të pasqyruar sa më mirë dhe progresin 

në mësim?

•	 Si duhet të organizohen dhe të prezantohen përmbajtjet, materialet etj., që janë mbledhur?

•	 Si dhe ku duhet të ruhet dhe mirëmbahet portofoli?

Faza e dytë: Koleksionimi i materialeve

•	 Procesi i koleksionimit përfaqëson mbledhjen dhe seleksionimin e materialeve bazuar në kurikul. 

Nxënësit koleksionojnë kontributet/detyrat/projektet e tyre, të cilat pasqyrojnë përvojat e tyre në 

përputhje me kompetencat e kurikulës apo bazuar në synimet e lëndës dhe RM-të e modulit.

•	 Në këtë fazë merret vendim për përzgjedhjen e përmbajtjes së portofolit dhe kontekstin e kësaj 

përmbajtjeje në raport me kompetencat e kurikulës apo bazuar në RM-të. 

•	 Përzgjedhja dhe mbledhja e objekteve dhe produkteve duhet t’i referohet:

•	 RM-ve të modulit apo temave/çështjeve të veçanta të lëndës;

•	 Procesit të vazhdueshëm të të nxënit;

•	 Kontributit në projekte, punë praktike etj.

Të gjitha materialet e mbledhura duhet të reflektojnë qartë kriteret dhe standardet e vlerësimit.

Faza e tretë: Reflektimi

Në këtë fazë përzgjidhen:

•	 Materiale të cilat dëshmojnë ndryshimet që kanë ndodhur gjatë procesit të të nxënit. 

•	 Reflektime, vetëvlerësime, vlerësime nga mësuesit dhe nxënësit për procesin e të nxënit. Këto 

reflektime mund të jenë në formën e materialeve të shkruara në lidhje me procesin e të nxënit dhe të 

menduarit, për përjetimet dhe përvojat në periudha të ndryshme kohore. 

•	 Përshtypje të prindërve për detyrat, rezultatet e nxënësve.

•	 Të dhëna të monitorimit që lidhen me kompetencat profesionale.

Për vlerësimin dhe vetëvlerësimin e portofolit të të nxënit bazohemi edhe në disa tregues si më poshtë: 

I. Referuar funksionit

•	 A i shërbejnë punët e mbledhura nga nxënësit çështjeve si më poshtë?

•	 Vlerësimit të cilësisë së mësimit dhe arritjeve

•	 Krijimit të një “arkivi” të punëve të nxënësve

•	 Përcaktimit nëse nxënësit i kanë përmbushur kompetencat profesionale



27

II. Referuar përmbajtjes

A janë koleksionuar në portofol dokumentet si më poshtë?

•	 Detyra me shkrim

•	 Teste të përfunduara

•	 Punë krijuese 

•	 Projekte 

•	 Eksperimente

•	 Koleksione 

•	 Prezantime 

•	 Video të krijuara nga nxënësit

•	 Prezantime multimediale

•	 Fotografi apo objekte të tjera digjitale të të nxënit

•	 Çmime/certifikata/vetëvlerësime dhe rekomandime

Portofoli mund të jetë edhe online (portofolet digjitale ose e-portofole).

III. Referuar rubrikave që e përbëjnë portofolin e të nxënit

A janë koleksionuar rubrikat e portofolit në dy grupime të mëdha si më poshtë?

1. Dokumentimi dhe evidenca nga procesi i të nxënit (modele të detyrave, testeve, projekteve, 

prezantimeve, fotove etj.)

2. Reflektimi (vetëvlerësimi, vlerësimi nga mësuesi, prindi, nxënësit etj.)

Për të realizuar vetëvlerësimin, nxënësi duhet të bëjë pyetje të tilla, si:

•	 Çfarë kam mësuar? Pse nuk kam mësuar?

•	 Kur kam mësuar? Në çfarë rrethanash dhe kushtesh?

•	 Çfarë nxënësi jam?

•	 Si të organizoj një plan të plotë e të vazhdueshëm për të nxënë, dhe sa më ndihmojnë përvojat e 

shkuara?

•	 Ku, kur dhe si kam zhvilluar të nxënit e integruar?

•	 A është e zbatueshme në praktikë çfarë kam mësuar?

•	 Çfarë më ka bërë përshtypje gjatë procesit të të nxënit?

•	 Në cilat raste kam qenë krenar për arritjet? Kur jam zhgënjyer?

•	 Cilat aspekte të të nxënit kanë qenë të vlefshme?



3. KARAKTERISTIKAT E PORTOFOLIT TË NXËNËSIT

•	 Reflekton rezultatet e identifikuara të nxënësit, bazuar në pritshmëritë e RM-ve të kutikulës.

•	 Fokusohet mbi përvojat e të nxënit të nxënësve, të bazuara në performancë, si dhe në përvetësimin e 

kompetencave.

•	 Përmban shembuj të punës që shtrihet për një periudhë të tërë në vend të disa ditëve të shkëputura 

të vitit.

•	 Përmban produkte të punëve të nxënësve, që përfaqësojnë një shumëllojshmëri vlerësimesh.

•	 Përmban një shumëllojshmëri të mostrave të punës dhe vlerësimet e kësaj pune nga vetë nxënësi, 

nxënësit dhe mësuesit e tjerë, përfshirë dhe reagimet e prindërve.

4. EFEKTIVITETI I PORTOFOLIT TË TË NXËNIT

Zhvillimi i efektshëm dhe funksional i portofolit të të nxënit është një proces që duhet të orientohet dhe 

karakterizohet nga elemente të natyrës operative, si:

Portofoli i të nxënit duhet t’i shërbejë vlerësimit të nxënësve.Si një proces që realizohet përgjatë 

gjithë vitit, të dhënat e mbledhura shërbejnë për:  

•	 vlerësimin formativ/të vazhduar/për të nxënë;

•	 vlerësimin përmbledhës/përfundimtar (duke akumuluar të dhënat);

•	 monitorimin e progresit të nxënësve drejt arritjes së rezultateve të kërkuara.

Portofoli duhet të pasqyrojë aspekte të ndryshme të procesit të të nxënit. Përmbajtja e tij 

reflekton një shumëllojshmëri të objekteve/produkteve të nxënësve dhe proceseve.

Portofoli duhet të sigurojë reflektim bashkëpunues, duke përfshirë: 

•	 mënyrat se si nxënësit reflektojnë në lidhje me proceset e tyre të të menduarit;

•	 mënyrën se si ata të monitorojnë të kuptuarit e tyre;

•	 reflektimin që ata kanë mbi qasjet e tyre për zgjidhjen e problemeve dhe vendimmarrjet.
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III.
SHTOJCA

1. FJALORTH PËR AP-NË

Analizë didaktike

Procesi i përcaktimit të të gjitha veprimtarive mësimore, të nevojshme për një mësues/instruktor, që të 

organizojë procesin mësimor dhe të vlerësojë shkallën e të nxënit nga nxënësit/kursantët.

Analizë e profesionit

Procesi që përdoret për përcaktimin e funksioneve dhe të detyrave që janë të rëndësishme për punëtorët 

(punonjësit) e një profesioni të veçantë.

Arsim ose formim i bazuar në kompetenca

Programe ose kurse, në të cilat njohuritë, shprehitë dhe qëndrimet që kërkohen, rrjedhin nga një analizë 

e përmbushjes së pritshme të detyrave nga ana e nxënësit/kursantit.

Arsimi dhe formimi profesional

Fushë e veprimtarisë njerëzore që i pajis të rinjtë dhe të rriturit me njohuritë dhe shprehitë specifike si 

dhe me kompetencat e gjera që kërkohen për t’u punësuar në një profesion të caktuar, ose më gjerë, për 

t’u integruar në tregun e punës.

Demonstrim

Metodë mësimore që përdoret për të shpjeguar në mënyrë pamore (vizualisht) konceptet, parimet, 

procedurat, proceset dhe ndërtimin e funksionimin e objekteve të ndryshme. Nxënësit/kursantët mund të 

shohin çdo hap të procesit që demonstrohet dhe të dëgjojnë shpjegimet për pikat kyçe ose kritike.

Detyrë pune

Njësi pune e veçantë, e vëzhgueshme dhe e plotë në vetvete (që ka një pikë fillimi dhe një pikë mbarimi 

të përcaktuar), e cila mund të ndahet në dy ose më shumë hapa dhe realizohet në një interval kohe të 

kufizuar, që çon në një produkt, shërbim ose vendim dhe për të cilën një punëtor normalisht paguhet për 

ta kryer. Profesionet tipike përmbajnë 100-300 detyra të veçanta.



Fushë profesionale

Klasifikim i gjerë i profesioneve të veçanta, që lidhen ngushtë me njëri-tjetrin, të cilat kanë të bëjnë me të 

njëjtin produkt, proces ose shërbim (p.sh., shëndetësia, ndërtimi etj.).

Hap pune

Aspekti më i vogël, i dallueshëm dhe i vëzhgueshëm i një detyre pune.

Instrument vlerësimi

Tregon mënyrat/metodat me anë të cilave merret informacion për arritjet (teorike ose praktike) të 

nxënësve/kursantëve, për të gjykuar në lidhje me shkallën e përmbushjes së rezultateve mësimore nga 

ana e tyre.

Kompetencë

Aftësia e individit për të demonstruar përmbushjen e një detyre në një kontekst të dhënë.

Kompetencë profesionale

Aftësia e individit për të demonstruar përmbushjen me sukses (brenda standardeve) të një detyre 

profesionale të caktuar, në një kontekst profesional të dhënë.

Kurikul

Projekt pedagogjik i zhvillimit të nxënësit/kursantit gjatë periudhës së shkollimit/trajnimit, ose një sistem 

që përmban një organizim të veprimtarive dhe të përvojave të mësimdhënies dhe të të nxënit, të cilave 

duhet t’u nënshtrohet një nxënës/kursant për përmbushjen e qëllimeve mësimore specifike.

Kurikul modulare e bazuar në kompetencat

Kurikula modulare e bazuar në kompetencat (KMBK) integron module të ndryshme profesionale që 

zhvillojnë te nxënësit/kursantët kompetencat përkatëse, për të krijuar një kualifikim profesional.

Kurikul shkollore

Përfaqësohet nga dokumente kurikulare që hartohen nga vetë ofruesit (shkollat/qendrat) e kualifikimit 

profesional, bazuar në kurikulën qendrore dhe fokusohen te veprimtaritë mësimore (përmbajtjet, mjetet 

dhe metodat mësimore).

Kurs i shkurtër

Aftësim i bazuar në kompetencat, me kohëzgjatje relativisht të shkurtër (disa muaj), që përqendrohet në 

detyrat specifike, të cilat mund të jenë pjesë e një profesioni.
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Material mësimor

Informacion që u jepet nxënësve/kursantëve nëpërmjet disa llojeve të medias, për t’i ndihmuar ata në 

mësimin apo në përvetësimin e njohurive, të shprehive ose të pikëpamjeve të caktuara.

Media mësimore

Përcjellësit e mesazheve mësimore nga burimi i transmetimit te nxënësit/kursantët. Media bashkëvepron 

edhe me aspektet afektive të tyre.

Mësimdhënie

Bashkëveprimi i mësuesit/instruktori me nxënësit/kursantit, me qëllim arritjen e ndryshimeve të 

qëndrueshme në sjelljen e tyre.

Modul mësimor

Është një njësi mësimore “autonome”, me kohëzgjatje relativisht të shkurtër, ku integrohet teoria me 

praktikën dhe nëpërmjet së cilës synohet krijimi te nxënësit/kursantët i një kompetence të caktuar pune. 

Moduli përbëhet nga një grupim koherent i njohurive, shprehive apo qëndrimeve të shprehura në formën 

e rezultateve mësimore dhe të lidhura me kritere vlerësimi.

Performancë

Procedurë e dukshme (e cila kërkon njohuri, shprehi ose qëndrime) për të kryer “diçka” në standarde të 

pranueshme, që çon në një produkt, shërbim ose marrje vendimi.

Përshkrimi i punës

Listë e hollësishme e funksioneve dhe e detyrave që një individ duhet të ndërmarrë në profesionin (punën) 

e tij.

Përshkrues i modulit

Është dokumenti që paraqet informacione të rëndësishme për modulin mësimor përkatës dhe konsiderohet 

si një “minikurikul” në vetvete për zhvillimin e kompetencës profesionale që përfaqëson ky modul.

Planifikim mësimor

Procesi i hartimit dhe i detajimit të planeve udhëzuese për procesin mësimor.

Praktikë

Veprimtari e planifikuar mësimore, që krijon mundësi për të përfituar përvoja, për të zhvilluar shprehi që 

lidhen me profesionin, si dhe për të punuar në kushte reale pune.



Praktikë e pavarur

Metodë mësimore e cila siguron mundësi që nxënësit/kursantët të praktikojnë dhe të zhvillojnë shprehitë 

praktike, pa mbikëqyrjen e vazhdueshme të mësuesit/instruktorit.

Praktikë mësimore

Veprimtari e planifikuar mësimore që krijon mundësi për të përfituar përvoja që lidhen me profesionin, si 

dhe për të punuar në kushte reale pune.

Procedurë

Seri hapash të lidhur me njëri-tjetrin, që ndërmerren për të përmbushur një detyrë pune, pra shërbim ose 

produkt (p.sh, procedura e diagnostikimit të motorit).

Proces

Rrjedha e ngjarjeve që ndodhin në natyrë ose në teknike (p.sh., procesi i fotosintezës ose procesi i djegies 

në motor).

Profesion

Një tërësi kompetencash (njohurish, shprehish, qëndrimesh dhe vlerash) të individit, që shërben si 

parakusht për të kryer punë të kualifikuar në prodhim material apo jomaterial.

qëndrim (sjellje)

Qëndrimet (sjelljet) shprehin reagimin e individëve ndaj situatave të ndryshme në kontekstin jetësor ose 

profesional. 

Rezultat mësimor

Rezultati mësimor (RM) tregon se çfarë do të jetë i aftë të përmbushë nxënësi/kursanti pas kryerjes së 

veprimtarive mësimore përkatëse. Ai tregon ndryshimet që ndodhin në të menduarit, të vepruarit dhe në 

sjelljen e nxënësit/kursantit gjatë kohës që ai i nënshtrohet proceseve mësimore të kësaj RM-je.

Shprehi (shkathtësi)

Shprehitë (shkathtësitë) përfaqësojnë kryerjen e një serie veprimesh të renditura dhe të bashkëlidhura, 

në mënyrë të vetëkontrolluar, që çojnë në realizimin e detyrave të punës në përputhje me standardet e 

kërkuara.
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Të nxënit

Proces që çon në ndryshimin e qëndrueshëm të sjelljes (të të menduarit, të të ndjerit dhe të të vepruarit) 

së nxënësit/kursantët.

Udhëzues për të nxënit

Paketë materialesh që përmban udhëzime, instruksione, detyra mësimore ose projekte, të cilat, nëse 

ndiqen nga nxënësi/kursanti, i bëjnë të mundur atij kryerjen e një detyre mësimore.
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