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Moduli 2: Marrja e vendimeve pedagogjike në arsimin 

profesional 

 

Titulli i 

Modulit 

 

MARRJA E VENDIMEVE PEDAGOGJIKE 

NË ARSIMIN PROFESIONAL 
 

 

Qëllimi i 

Modulit 

 

Nёpёrmjet kёtij moduli pjesmarrёsit njihen me elementet bazë 

pedagogjike në arsimin profesional, rezultatet kritike të një 

kompetence punë dhe mënyrën e zgjedhjes së metodave mësimore 

në varësi të kategorive të arsimit profesional dhe rezultateve të 

pritura. Gjithashtu, moduli i njeh pjesëmarrësit me kontekstin në 

arsimin profesional dhe transferimin e të nxënit nga një kontekst në 

tjetrin. 

 

Kohëzgjatja 

e Modulit 

 

 

 

2 ditё (16 orë) trajnim 

Rezultatet e 

të Nxënit 

 

RN1: Pjesmarrësi shqyrton elementet bazë pedagogjike, kategoritë 

që përfshihen si dhe rolin e edukatorëve në arsimin profesional. 

 

RN2: Pjesmarrësi identifikon dhe formulon rezultatet kritike të një 

kompetence pune në një fushë të caktuar profesionale. 

 

RN 3: Pjesmarrësi përzgjedh metodat mësimore në varësi të 

kategorisë së arsimit profesional dhe rezultateve të dëshiruara. 

 

RN 4: Pjesmarrësi identifikon aspektet e kontekstit në arsimin 

profesional dhe jep shembuj si mund të transferohet të nxënit nga 

një kontekst në tjetrin me efektivitet. 

 
 

RN 1 Pjesmarrësi shqyrton elementet bazë pedagojike, kategoritë që 

përfshihen si dhe rolin e edukatorëve në arsimin profesional. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 
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 Elemente të pedagogjisë në arsimin profesional 

 Kategorizime të arsimit profesional 

 Kompetenca e punës, ekspertiza dhe profesionalizmi 

 Kompetenca pune, por jo një listë aftësish 

 Kompetenca që plotësojnë nevojat reale të punëdhënësve 

 Arsimi profesional si “edukim për punën” 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në powerpoint 

o Brain storming mbi kuptimin e kompetencës së punës, 

ekspertizës dhe profesionalizimit 

o Bashkëbisedim për mënyrën si lidhet shkolla me tregun e 

punës 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 2 Pjesmarrësi identifikon dhe formulon rezultatet kritike të një 

kompetence pune në një fushë të caktuar profesionale. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Rezultatet e përgjithshme që duhet të synojë arsimi profesional 

 Ekspertiza rutinë 

 Shkathtësia 

 Aftësitë funksionale 

 Sjellja profesionale 

 Qëndrime biznesi 

 Aftësi të gjera për zhvillim 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Punë në grupe për përcaktimin e rezultateve të pritshme 

(kritike) të një kompetence pune të dhënë 

o Prezantim i punës në grup dhe diskutim 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 3 Pjesmarrësi përzgjedh metodat mësimore në varësi të kategorisë 

së arsimit professional dhe rezultateve të dëshiruara. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Kategoritë e arsimit profesional dhe metodat mësimore 

 Rezultatet e dëshiruara në arsimin profesional dhe metodat 
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mësimore 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Ushtrim në grup për përzgjedhjen e metodave sipas kategorive 

të arsimit profesional 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Ushtrim në grup për përzgjedhjen e metodave në varësi të 

rezultateve trezultateve të dëshiruara 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 4 Pjesmarrësi identifikon aspektet e kontekstit në arsimin 

profesional dhe jep shembuj si mund të transferohet të nxënit 

nga një kontekst në tjetrin me efektivitet. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Rëndësia e kontekstit në arsimin profesional 

 Nxënësit e arsimit profesional: 

a. Motivet e nxënësve të arsimit profesional 

b. Preferencat e nxënësve të arsimit profesional 

 Mësuesit e arsimit profesional 

 Mjediset e arsimit profesional: 

a. Hapësira fizike 

b. Kultura e të mësuarit 

 Transferimi i të nxënit 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Brain storming mbi kuptimin e kontekstit të arsimit 

profesional 

o Diskutim mbi motivet dhe preferencat e nxënësve të arsimit 

profesional 

o Punë në grup për mbledhje shembujsh në lidhje me mënyrën e 

transferimit të të nxënit nga një kontekst në tjetrin 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
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MATERIAL MBËSHTETËS PËR ZBATIMIN E MODULIT 

Ky material ёshtё hartuar nё mbёshtetje tё modulit “Marrja e vendimeve pedagogjike 

në arsimin profesional” dhe do tё ndihmojё nё shpjegimin, konkretizimin, ilustrimin 

dhe pёrvetёsimin sa mё tё mirё tё ҫёshtjeve qё trajton ky modul. 

 

Materiali u shërben tё gjithё lektorёve/trajnerёve të trajnimit tё vazhduar pёr 

m ёsues dhe instruktorё tё arsimit profesional, pёr t’i bёrё sa mё efektive seancat e 

trajnimit qё do tё zhvillojnё. Ai ёshtё gjithashtu njё burim informacioni edhe pёr 

trajnerёt e kurseve tё ndryshme tё trajnimit, qё mund tё organizohen nga ofrues tё 

ndryshёm dhe nga vetё shkollat profesionale pёr mёsuesit dhe instruktorёt e tyre. 
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RN 1: Pjesëmarrësi shqyrton elementet bazë pedagogjike, kategoritë që 

përfshihen, si dhe rolin e edukatorëve në arsimin profesional. 

“Pa edukim, nuk je duke shkuar askund në këtë botë.” 
 Malcolm X 

 

1. 1 Elemente të pedagogjisë në arsimin profesional 

 

Megjithëse pedagogjia është parë herë pas here si koncept i mjergullt (i paqartë), në fakt 

është një kombinim i njohurive dhe aftësive të kërkuara për një mësimdhënie efektive. 

Përcaktimet më tradicionale e përshkruajnë pedagogjinë si shkenca apo teoria apo arti i 

mësimdhënies që sjell ndryshim në zhvillimin intelektual dhe social të nxënësve. 

 

Pedagogjia, gjithashtu, përfshin vendimet që merren për krijimin e një kulture më të 

gjerë të të nxënit ku mësimdhënia bën pjesë. 

 

 

 

Thënie1 

 

”... Të dashur mësues! 

• A ju kujtohet koha kur ishit nxënës në shkollën 

fillore? 

• Si dukej klasa juaj në atë kohë? 

• A e keni ndier klasën si një vend të këndshëm në 

të cilin hulumtohet dhe mësohet për gjithë jetën? 

• Si ishin mësuesit tuaj? 

• A i dëgjuan dhe i respektuan idetë tuaja ose i 

dekurajuan mendimin dhe idetë tuaja? 

• A kishte mësues, të cilët i zbatuan rregullat e tyre 

në mëyrë strikte ose ju kanë mësuar për vlera të 

cilat i mbani mend gjithë jetën? 

Vihuni në vend të nxënësve tuaj dhe kujtoni 

fëmijërinë tuaj dhe kujtesat që i keni nga kjo kohë.“ 

 

 

                                                           
1
 BURKE, Walsh, Kate. 2000. Krijimi i mjedisit për të nxënit për shekullin XXI/ (autore: Kate Burke Walsh, Suzana 

Kiranxhiska, Tatjana Llazarevski, Gjorgjieva) 

http://thenie.org/nga/malcolm-x/
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“Tani mendoni: 

• Në çfarë lloji të hapësirës do të kishit dëshirë të 

mësonit? 

• Si do të donit të dukej klasa? 

• Cila strategji dhe teknikë për të nxënit do t‘ju 

nxitnin më shumë? 

• Si mund të përkrahet natyra kureshtare e 

fëmijëve? 

• Si të transformohet klasa në një mjedis stimulues 

në të cilin çdo nxënës do të ndihet mirë dhe do të 

jetë krenar me arritjet e veta, vend ku mund të 

shfrytëzohet gjithë potenciali i tij?“ 

 

Kur u krijuan fillimisht sistemet e AFP-së, diskutimet për një pedagogji profesionale e 

kishin bazën te parimet e arsimit të përgjithshëm. Madje, edhe sot, pedagogjia 

profesionale s’e gjen vendin e saj ndërmjet asaj çfarë mësohet në shkolla e qendra 

formimi dhe asaj që nevojitet në vendin e punës. Dhe, shpesh, punëdhënësit ankohen se 

përmbajtja e mësuar nuk lidhet ngushtë me kërkesat e një profesioni të caktuar. 

 

Arsimi profesional përballet me dy sfida të mëdha. Dy botët, institucioni arsimor dhe 

vendi i punës, kërkojnë dy lloje ekspertizash: mësues me përvojën përkatëse aktuale të 

vendit të punës dhe punëtorë që mund të mësojnë nga instruktorët. Dhe shumë nxënës 

të arsimit profesional kanë nevoja të ndryshme, të cilat mund të jenë sfiduese. Nxënësit 

e arsimit profesional e çfarëdo moshe mund të mos kenë patur përvoja të plota në 

arsimimin e tyre. Ose ata mund të jenë aq të “uritur” për punë të paguar në botën reale 

të punës saqë nuk presin (durojnë) sa të përfundojnë arsimimin e tyre formal. Çdo lloj 

qasjeje e pedagogjisë profesionale ka nevojë t’u përgjigjet këtyre sfidave shtesë. 

 

Arsimi profesional ka një qëllim të përgjithshëm për pajisjen e nxënësve me kompetenca 

pune si dhe 6 rezultate të dëshiruara: 

a – Ekspertizë rutinë: zotërimi i procedurave të punës së përditshme në fushën 

përkatëse. 

b – Shkathtësi (mprehtësi): pasja e njohurive dhe zotësisë për të menduar me efektivitet 

kur kërkohet. 
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c – Aftësi funksionale: zotërimi i aftësive për të shkruar e lexuar, punuar me numrat 

dhe aftësitë dixhitale. 

ç – Sjellje profesionale: qëndrim krenar dhe kuptimplotë për punën. 

d – Qëndrime biznesi: kuptimi i aspekteve ekonomike dhe sociale të punës. 

dh – Aftësi të gjera për zhvillim: pasja e një qëndrimi kureshtar dhe fleksibël me qëllim 

përmirësimin e vazhdueshëm. 

 

Është më se e qartë se arsimi profesional duhet të realizohet në kontekstin e zgjidhjeve 

të problemeve praktike dhe se, një arsim profesional i cilësisë së lartë, përmbledh një 

tërësi metodash. Një arsim profesional i mirë është praktik, eksperimentues, sa më afër 

botës reale dhe, gjithashtu, përmbledh informatën kthyese, të pyeturit, zbatimin dhe 

reflektimin dhe, kur kërkohet, modelet teorike dhe shpjegimet e nevojshme. 

 

Efektiviteti i të gjithë sistemit arsimor varet shumë nga cilësia e mësimdhënies dhe të 

nxënit në klasa, reparte, laboratore dhe hapësirat e tjera ku realizohet edukimi. 

Ndërkaq, mësuesit e mirë, nxënësit e angazhuar, programet e hartuara mirë, pajisjet 

dhe burimet e një niveli të mirë janë të domosdoshme për çdo lloj arsimimi, por vetëm 

këto nuk mjaftojnë. Përgjigjia e duhur për përmirësimin e rezultateve të arsimit 

profesional gjendet në “klasë”, në të kuptuarit e vendimeve që ndërmarrin mësuesit 

ndërsa bashkëveprojnë me nxënësit. 

 

1.2 Kategorizime të arsimit profesional 

 

Ka një varietet shumë të gjerë të arsimit profesional dhe janë bërë përpjekje për 

kategorizimin e tyre për të kuptuar më mirë përmbajtjen dhe proceset e elementeve 

specifike. Një nga këto mënyra është kategorizimi sipas nivelit të kompetencës dhe 

kualifikimit, si: “profesional”, “teknik”, “zanatçi”, “i kualifikuar” dhe “gjysmë i 

kualifikuar” (ose “ndihmës”), por megjithatë ky kategorizim nuk ndihmon shumë në 

marrjen e vendimeve pedagogjike. 

 

Por, një kategorizim tjetër i arsimit profesional mund të bëhet duke u nisur nga 

mediumi (mjeti) i përdorur gjatë punës: 

A – Materialet fizike – për shembull, ndërtues, hidraulik, parukier (frizer) etj. 

B – Njerëzit – për shembull, konsulencë financiare, infermier, hoteleri, shitje me pakicë e 

shumicë etj. 

C – Simbolet (fjalët, numrat dhe pamjet) – për shembull, kontabilitet, gazetari, zhvillim i 

software, zhvillim i website etj. 
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Fig. 1 – Tri aspektet e arsimit profesional 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Fig. 2 – Tri aspektet e arsimit profesional 

 

Të gjitha profesionet përdorin të tri llojet e mediave të mësipërme, por në raporte të 

ndryshme, pra secili prej aspekteve është gjithmonë i përfshirë. (Fig. 3) 
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Fig.3 – Kualifikime të vendosura sipas përdorimit të “Materialeve fizike”, “Njerëzve” dhe 

“Simboleve” 

Mësuesit e arsimit profesional mund t’i gjejnë konceptualizimet në Fig. 2 dhe Fig. 3 si të 

dobishme, kur hartojnë planet dhe veprimtaritë e lëndëve dhe praktikave profesionale. 

Për shembull, këto figura mund të shërbejnë për të kontrolluar nëse janë përfshirë 

“njerëzit” kur punohet me “simbolet” si në kontabilitet, apo me “simbolet”  në rastin e 

rrjedhjes së gazit dhe kondensimit në një bolier etj. 

 

1.3 Kompetenca e punës, ekspertiza dhe profesionalizmi 

 

Qëllimi i përgjithshëm i arsimit profesional është zhvillimi i kompetencave të punës në 

një fushë të caktuar profesionale. E thënë ndryshe, arsimi profesional i aftëson nxënësit 
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Hidraulik 

 

Instalime  
Elektrike 
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të mësojnë si bëhen gjërat sipas standardit të vendosur nga ekspertët e fushës që ata 

(nxënësit) studiojnë. Rezultati parësor i arsimit profesional është ekspertiza – aftësia për 

t’i bërë gjërat me mjeshtëri. Kjo e dallon arsimin profesional nga format më akademike 

të arsimimit, ku qëllimi kryesor është aftësia për të shkruar dhe folur për diçka, apo për 

të shpjeguar, kritikuar, teorizuar dhe argumentuar. 

 

Për të kuptuar nëse ai apo ajo ka arritur një standard të caktuar, dikujt i duhet të jetë i 

aftë të përshkruajë se çfarë po bën ai apo ajo, duke përdorur ndoshta kritere, të 

shprehura me fjalë. Por, për një nxënës të arsimit profesional, kjo fillimisht mund të mos 

jetë e domosdoshme. Pra, mund të mos jetë e nevojshme të përshkruajë proceset me 

fjalë, si rishtar që është. Ndërsa ekspertiza dhe vetëbesimi (siguria) rriten, po ashtu 

shtohet edhe aftësia e nxënësve për të vërejtur se çfarë ndodh në punën e tyre dhe në 

veprimtaritë e të tjerëve përreth. Sigurisht, nga këndvështrimi i mësimdhënies, është e 

nevojshme aftësia për të përshkruar çfarë ndodh. Kjo mund të jetë sfidë shtesë për ata 

mësues të arsimit profesional që kanë filluar profesionin e mësuesisë pas një përvoje 

pune reale. 

 

1.4 Kompetenca pune, por jo një listë aftësish 

 

Në kuadër të qëllimit të përgjithshëm të arsimit profesional – që është kompetenca e 

punës – nuk mohohet se edhe dijet dhe shpjegimet zënë një vend të mirë gjatë ushtrimit 

të çdo lloj profesioni. Por “të dish” dhe “të mendosh” janë në kontekstin e, dhe në 

shërbim të, ekspertizës praktike. Evidenca (dëshmia) e suksesit është makina larëse e 

riparuar që punon, klienti i kënaqur, dhe jo thjesht aftësia për të qenë ekspert për këto 

gjëra. Kështu, “të dish” dhe të mendosh në kontekstin e arsimit profesional duhet të 

mësohet në mënyrë të tillë që të kujtohen sa më lehtë dhe të jenë të dobishme në situata 

praktike. 

 

Kompetencë pune do të thotë edhe të marrësh vendimet e duhura në një situatë reale, 

në një çast të caktuar, dhe kjo nuk ka të bëjë me listën e kompetencave specifike apo me 

detyra të caktuara. Gjithashtu, kompetenca e punës duhet të jetë e përshtatshme dhe e 

kohës (jo e vjetëruar). 

 

1.5 Kompetenca që plotësojnë nevojat reale të punëdhënësve 
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Shpesh, punëdhënësit ankohen se fuqia 

punëtore nuk ka aftësitë e duhura. Dhe aspirata 

e arsimit profesional duhet të jetë përgjigjia ndaj 

nevojave aktuale dhe të perspektivës së punës 

duke përditësuar përmbajtjen dhe qasjet. 

 

 

 

1.6 Arsimi profesional si “edukim për punën” 

 

Është e rëndësishme të marrim parasysh shkallën në të cilën përqendrohet arsimi 

profesional në nevojat e një profesioni të veçantë, ose madje në nocionin e vetë punës. 

Kështu, ka një dallim ndërmjet “edukimit për punën” dhe “trajnimit për punën”. Nëse 

shihet vetëm si “trajnim”, atëherë fare mirë arsimi profesional mund të transferohet te 

punëdhënësit dhe këta të fundit të kryejnë “trajnimin”. Arsimi profesional e përfshin 

“trajnimin për punën”, por është më shumë se kaq. Edukimi, në një kuptim të 

përgjithshëm, ka të bëjë me futjen në një formë të vlefshme të jetës – është vetë jeta! - 

dhe e shikon trajnimin si një nga aspektet e saj të nevojshme: kështu që mund të themi 

se trajnimi është pjesë e përvojës së një njeriu të arsimuar, por megjithatë mund të 

bëhen trajnime për një profesion por jo të edukojmë për të. Roli i edukatorëve të arsimit 

profesional është shumë më tepër se ajo çka është kërkuar historikisht. Pra, kuptimi 

është që puna është një formë e vlefshme e jetës. Kështu, një arsim profesional që e sheh 

“edukimin” si qëllim të vetin do të ishte ai që përgatit dhe zhvillon punëtorë që e duan 

profesionin e tyre për atë që është, që ata ta duan punën jo thjesht se sjell shpërblim, por 

për kënaqësinë e brendshme që buron nga të bërit e diçkaje me vlerë. 

 

Jo rrallë. arsimi profesional shihet si “kushëriri i varfër” i arsimit akademik. Si rrjedhojë 

e kësaj, ekzistojnë mite për arsimin profesional që duhen çmitizuar (zhvlerësuar). Këto 

mite mbështesin çdo lloj opinioni se të mësuarit e një profesioni nuk është një 

veprimtari komplekse dhe inteligjente: 

Miti 1 – Të nxënit praktik është i lehtë për t’u mësuar nga pikëpamja konjitive 

(njohëse) 

Miti 2 – “Njerëzit e zgjuar” gjenden jashtë të nxënit praktik 

Miti 3 – Më parë duhet të kuptosh diçka përpara se të jesh në gjendje ta bësh 

Miti 4 – Njerëzit e zgjuar s’kanë pse të punojnë me duart e tyre 

Miti 5 – Arsimi praktik është për më pak të aftët 

Miti 6 – Të nxënit praktik përfshin vetëm nivelet e ulta të të menduarit 

Miti 7 – Mësimdhënia praktike është një veprimtari e dorës së dytë 
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RN 2: Pjesëmarrësi identifikon dhe formulon rezultatet kritike të një 

kompetence pune  në një fushë të caktuar profesionale 
 

2.1 Rezultatet e përgjithshme që duhet të synojë arsimi profesional 

 

Tradicionalisht, rezultatet në arsimin profesional shprehen në formën e aftësive ose 

kompetencave, që lidhen me një fushë të caktuar profesionale dhe, së fundi, me një 

shtim të interesit për të ashtuquajtura “aftësi të buta” (“soft skills”) ose “aftësi më të 

gjera” (“wider skills”). Por, ka ende zhvillime në lidhje me aftësitë, kapacitetet që duhet 

të jenë në qendër të arsimit profesional në shekullin e 21-të. Siç e kemi përmendur, 6 

janë rezultatet kritike për të kuptuar kompetencën e punës: 

1 – Ekspertiza rutinë 

2 – Shkathtësia 

3 – Aftësitë funksionale (komunikimi dhe aftësitë për të lexuar, për të llogaritur 

dhe për të përdorur teknologjitë e informacionit dhe komunikimit) 

4 – Sjellja profesionale 

5 – Qëndrime biznesi 

6 – Aftësitë e gjera për zhvillim 

Në tabelën 1 janë vendosur të gjashta rezultatet e mësipërme në kontekstin e një 

shembulli: hidrauliku që ka si fokus përdorimin e materialeve në një bolier. 
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Tabela 1 – Rezultatet e dëshiruara për hidraulikun 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertiza rutinë Hidrauliku është i 

familjarizuar me modelin 

dhe kryen një proces rutinë 

për të kontrolluar nëse 

bolieri është i sigurtë dhe 

funksionon siç duhet. 

Bolieri kërkon 

shërbim vjetor 

 
 
1 
 
 

    

 
 
 

 

Shkathtësia Pasi provon zgjidhje të 

dukshme që nuk e zgjidhin 

problemin, hidrauliku 

shqyrton shkaqet e tjera 

dhe kërkon arsyen e 

bllokimit të tubit, që 

shkakton tejnxehjen e ujit 

dhe ndikon te termostati. 

Bolieri fiket pak 

minuta pas ndezjes 

dhe duhet riparuar  

 
 
 
2 
 
 

    

 
 
 

 

Aftësi funksionale Hidrauliku e përshtat 

gjuhën teknike për t’iu 

përshtatur përvojës dhe të 

kuptuarit të klientit. 

 

Hidrauliku përmbledh 

problemin dhe veprimet e 

kryera që të kenë kuptim 

për klientin, kolegët dhe 

pronarin. 

Klienti tregon interes 

duke pyetur për 

mënyrën e riparimit, 

shkakun dhe 

zgjidhjen 
 
Hidraulikut i 

kërkohet të 

përmbledhë 

veprimet për klientin 

dhe pronarin 
3 
 
 

    

Sjellja profesionale Pasi vëren një problem 

bllokimi te lavamani, 

hidrauliku afrohet të 

kryejë një veprim të 

thjeshtë mirëmbajtjeje. 

Megjithëse kjo kërkon 

kohë shtesë, hidrauliku e 

kryen këtë punë sepse 

dëshiron që t’i shohë në 

rregull instalimet 

Hidrauliku vëren një 

problem tjetër te 

shtëpia e klientit 
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2.2 – Ekspertiza rutinë 

 

“Por unë gjithmonë ndihem se çfarëdo që bëj, mund ta 

kisha bërë më mirë. Supozoj se quhet perfeksionizëm.” 

Rowan Atkinson 

 

Kjo qëndron në thelb të kompetencës së punës. Përfshin rutinën profesionale dhe 

aftësitë për të kryer veprimtari profesionale brenda një standardi të kënaqshëm. Lidhet 

me përdorimin e materialeve, mjeteve të punës dhe koncepteve abstrakte: 

1 – “Materialet”. Kjo përfshin njohjen e vetive, sjelljeve dhe gjendjes së një “materiali” i 

cili është fokusi i fushës profesionale – shembuj: metal, dërrasë arre etj. 

2 – “Mjetet”. Këtu përfshihen llojet dhe natyra e mjeteve të duhura, si dhe një qëndrim i 

kujdesshëm për përzgjedhjen, përdorimin, përshtatjen dhe mirëmbajtjen e këtyre 

mjeteve. 

3 – Konceptet abstrakte. Konceptet që duhen për përmbushjen në vendin e punës 

shpesh janë të pakuptueshme nga fillestarët. Kur praktikantët janë në distancë nga 

mjetet fizike dhe ndërveprimet që kryhen – ndoshta se janë të maskuara nga teknologjia 

– të kuptuarit bëhet abstrakt.  

 

Fitimi i çfarëdolloj ekspertize praktike kërkon kohë dhe praktikim. Është llogaritur që, 

për t’u bërë ekspert, duhen rreth 10 mijë orë pune, pra rreth 5 vjet. 

 

Një pozicion i parazgjedhur për zhvillimin e ekspertizës rutinë do të ishte që mësuesi t’i 

kushtonte vëmendje shpjegimit, demonstrimit, dhënies së detyrave angazhuese, krijimit 

Qëndrime biznesi Hidrauliku kupton se 

klienti e ka thirrur edhe më 

parë për këtë problem. 

Ai/ajo kthehet për një 

verifikim pa pagesë për të 

minimizuar mundësinë e 

ankesave dhe për të 

siguruar vazhdimësi në 

raportet me klientin. 

Klienti po përjeton 

përsëritjen e 

problemit 
 
 
 
 
5 
 
 

    

 
 
 

 

Aftësi të gjera për 

zhvillim 
Me kalimin e kohës, 

hidrauliku është bërë më 

elastik dhe këmbëngulës, 

duke mos pranuar të heqë 

dorë. Kur ka dyshime, 

përdor shkathtësitë dhe 

këshillat e kolegëve me më 

shumë përvojë. 

Zgjidhja e problemit 

është fillimisht e 

ndërlikuar 

 
 
6 
 
 

    

 
 
 

 

http://thenie.org/nga/rowan-atkinson/
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të mundësive nxënësve që të praktikohen dhe sigurimit të hapësirave të shumta për 

feedback, pyetje dhe reflektim. 

 

Ekspertiza rutinë zhvillohet nëpërmjet, për shembull, vëzhgimit, imitimit, praktikimit të 

kujdesshëm dhe sistematik, feedback-ut nga ekspertët dhe shokët, si dhe instruktimit. 

 

2.3 – Shkathtësia 

 

Ka raste kur na duhet të ndalojmë dhe të mendohemi. Ndeshemi me diçka që s’është 

rutinë dhe që ka nevojë t’i përgjigjemi në mënyrën e duhur. Ndonjëherë, kjo ndodh pasi 

dija jonë është e ngulitur në kokë dhe ne mund ta gjejmë kur na duhet, edhe pse 

rastësisht. Herë të tjera na duhet të ndalojmë, të shohim rreth vetes se kush apo çfarë 

mund të na vijë në ndihmë për të na nxjerrë nga telashi: “kush” mund të jetë një koleg i 

aftë, “çfarë” mund të jetë një mjet apo procedurë e dobishme për zgjidhjen e problemit. 

 

Ekspertët, përtej gjërave me të cilat janë familjarizuar dhe që janë rutinë, janë në gjendje 

të sjellin në mendje njohuri të zbatueshme në situata të reja dhe të panjohura. Në 

kontekstin profesional, funksioni parësor i dijes (njohurive) – teoritë, formulat, parimet, 

arsyetimet dhe deduksionet – është të mundësojë të menduarit e duhur, marrjen e 

vendimeve dhe përmbushjen në situata jo rutinë (të pazakonta). Deduksionet (ose “hilet 

e zanatit”) janë procedurat e zhvilluara përgjatë kohës në sajë të praktikës. Njohja e tyre 

u siguron nxënësve mjetet efektive për një performancë të suksesshme në vendin e 

punës, veçanërisht kur konceptet abstrakte duken të pakuptueshme. Njohuritë e 

qëndrueshme janë të rëndësishme, por vetëm njohuritë janë të pamjaftueshme për 

punësim dhe individëve u duhet t’i zbatojnë ato në kontekste specifike.  

 

Nxënësi praktikant duhet të jetë i aftë të identifikojë situatat që mund të mos jenë të 

afërta me rutinën dhe duhet të kujtojë njohuritë, që ndihmojnë në ndërtimin e një 

mënyre jo rutinë për gjetjen e zgjidhjes së kënaqshme. Pra, pedagogjia profesionale 

duhet jo vetëm të sigurojë përdorimin dhe testimin e informacionit të duhur, por edhe 

rikthimin dhe vendosjen në kontekste dhe kohë reale të botës së punës. 

 

Marrëdhënia mes njohurive dhe ekspertizës është komplekse. Pyetjet që shtrohen janë: 

- Sa njohuri i duhen nxënësit që të jetë në gjendje të përmbushë një detyrë? 

- Sa nga njohuritë e domosdoshme do të fitojë nxënësi “gjatë punës” (praktikës)? 

- Cili është roli i teorisë dhe modeleve të të nxënit? 

- Si dhe kur duhet përfshirë teoria në mënyrë që të rithirret nga kujtesa kur nevojitet? 

 

Nxënësit duhet të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë në një sërë situatash që nuk janë 

përsëritje shumë e afërt e atyre të ndeshura gjatë trajnimit. Kjo ka çuar në diskutimin 
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nëse njohuria duhet të fitohet “në kohën e duhur” (just in time), apo “le të jetë, se nuk i 

dihet” (just in case). “Tamam në kohë” (just in time) është kur eksperti demonstron 

pikërisht përpara se të bëhet përpjekja e parë për diçka. “Le të jetë” ndodh kur një 

formulë, për shembull ligji i Ohm-it, mësohet me synimin që mund t’i duhet në të 

ardhmen nxënësit, që do të bëhet elektriçist. 

 

Nga këndvështrimi pedagogjik, nxënësit kanë nevojë për më shumë se për vendin e 

punës. Ata kanë nevojë, gjithashtu, për hapësira për reflektim dhe për t’u instruktuar 

me qëllim që teoria dhe praktika të mësohen në mënyrë efektive. 

 

Por, ndonëse disa prej burimeve që i duhen praktikantit ai tashmë i ka, përsëri këto do 

të plotësohen vazhdimisht nga burime të jashtme, gjë që i ndihmon atë të zgjerojë 

njohuritë – nevoja për të verifikuar me klientët, furnitorët, prodhuesit, mentorët dhe 

shokët; apo për t’u konsultuar me katalogë, faqe online (në web), skica dhe plane. 

Nxënësi i arsimit profesional duhet të mësojë se ç’janë këto, ku të kërkojë ndihmë dhe si 

të komunikojë me efektivitet, si nga ana teknike me njerëz të të njëjtës fushë, ashtu edhe 

nga ana jo teknike me konsumatorë, klientë dhe përfaqësues të fushave dhe 

profesioneve të afërta. 

 

Elementi social i të nxënit është zbuluar dhe konfirmuar nga studime të ndryshme. 

Kështu, Hyland deklaron se të nxënit gjatë punës: “përveçse përforcon njohuritë dhe 

aftësitë profesionale që duhen për “kapitalin ekonomik”, mund të lehtësojë zhvillimin e 

kapitalit të vlefshëm “social”, që gjendet në ato kontekste dhe kultura që nxisin 

komunikimin dhe të nxënit e ndërsjelltë si pjesë e elementeve të jetës së përditshme.” 

 

Shkathtësia mund të mësohet nëpërmjet praktikës intensive në një sërë kontekstesh. Ajo 

mund të nxitet (ndihmohet, jepet shtysë) me anë të zgjidhjes së problemit, të nxënit me 

anë të kërkimit, duke u instruktuar, me anë të mjediseve virtuale, simulimit dhe lojës 

me role.  

 

2.4 Aftësitë funksionale 

 

Te këto funksione, përveç aftësive funksionale për të lexuar, për të llogaritur dhe për të 

përdorur teknologjitë e informacionit dhe komunikimit përfshihen edhe aftësitë e 

komunikimit dhe të kuptuarit, të cilat janë thelbësore në arsimin profesional, ashtu si në 

arsimin e përgjithshëm.  

 

Ekziston një debat i gjerë se si duhet të mësohen aftësitë funksionale. Disa 

argumentojnë se duhen ngulitur nëpërmjet konteksteve të mirëfillta, prandaj duhet të 

trajtohen nga mësuesit e lëndëve profesionale. Disa sugjerojnë që ato mund t’i trajtojnë 
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më mirë mësuesit specialistë: të gjuhës, matematikës, teknologjive të informacionit dhe 

komunikimit etj.  

 

Për sa i takon metodave specifike, nëse këto aftësi nuk janë mësuar ende deri në 

moshën 15 vjeç, mund të përdoret metoda e punës individuale me këta nxënës. Disa 

nxënës përmirësohen nëpërmjet mjediseve virtuale të strukturuara mirë, ndoshta duke 

përdorur lojrat me kompjuter si nxitës. Të tjerë thjesht kanë nevojë të praktikojnë dhe 

përsërisin, të shoqëruar me feedback dhe reflektim. 

 

2.5 Sjellja profesionale 

 

Studiuesit kanë zbuluar mënyrat me të cilat trajtimet pedagogjike mund të kultivojnë 

“etikën e ekselencës”. Për nxitjen e sjelljes profesionale, paraqiten këto rrugë: 

1 – Përdorimi i opinionit pozitiv për zhvillimin e një kulture pozitive që përshkohet nga 

krenaria për “punën e bukur të nxënësit” dhe duke vendosur pranë një nxënësi më pak 

të aftë një nxënës të përparuar. 

2 – Duke njohur faktin se vetëvlerësimi (vetëçmuarja) shtohet nga “arritjet, jo nga 

komplimentet” dhe se ai mund të kultivohet nga “projekte të fuqishme” që i 

angazhojnë plotësisht nxënësit dhe i nxisin ata të bëjnë kritikë të ndërsjelltë.  

3 – Duke i nxitur të gjithë mësuesit që ta shohin profesionin e tyre si një zanat dhe që ata 

vazhdimisht duhet të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë e tyre. 

 

Sjellja profesionale mësohet, më së pari, nëpërmjet përballjes së vazhdueshme me 

kultura të ndryshme, kur ekselenca “ndihet në ajër” dhe ku reflektimi kritik është pjesë 

e jetës. Modelimi i rolit, nga mësuesit e arsimit profesional, është shumë i rëndësishëm. 

Vëzhgimi, imitimi, biseda dhe mësimi dhe ndihma ndaj të tjerëve janë, gjithashtu, 

shembuj të metodave të dobishme. Konkurrenca mund të luajë rol gjithashtu, kur i 

bashkëlidhet etikës së një performance të nivelit të lartë. 

 

2.6 Qëndrime biznesi 

 

Puna nuk jep gjithmonë përfitime. Për shembull, shërbimet sociale apo shërbimet për 

mjedisin i përkasin sektorit “të tretë” dhe nuk sjellin përfitime. Megjithatë, një nga 

rezultatet thelbësore të arsimit profesional është aftësimi për të kuptuar dhe praktikuar 

bazat e funksionimit të një organizate, që siguron shërbime apo produkte, apo kryen 

detyra specifike si marketing, kontabilitet, vlerësime etj. Këtu përfshihen edhe të 

ashtuquajturat “aftësi të buta”, si të qënit i aftë për të biseduar dhe komunikuar me 

konsumatorët apo kolegët në mënyrë profesionale, të edukuar dhe efektive. 
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Një qëndrim biznesi mund të shfaqet në sjellje të tilla si korrektësia, rregulli, 

gatishmëria për të shpenzuar kohë dhe përpjekje, apo shpalosja e një niveli shërbimi më 

të lartë e që tejkalon pritshmëritë e klientit. Së fundi, ndjesia e biznesit duhet të përfshijë 

aftësinë për të menaxhuar kolegët, vartësit dhe madje eprorët, si edhe për të motivuar 

pjesëtarët e ekipit, që të japin më të mirën për biznesin dhe të punojnë së bashku në 

mënyrë efektive. 

Disa nga aspektet e qëndrimeve të biznesit janë:  

- Vepro ndershmërisht 

- Vepro me integritet 

- Ji i hapur dhe transparent 

- Ji i përgjegjshëm në të gjitha veprimet 

- Vepro brenda kufijve të tu 

- Ji objektiv gjithë kohën 

- Trajtoji të tjerët gjithmonë me respekt 

- Ji një shembull i mirë 

- Ki kurajon të mbash një qëndrim të pavarur 

 

Të mësuarit e qëndrimit (sjelljes) së biznesit ndikohet shumë nga kultura në të cilën 

realizohet të nxënit dhe, veçanërisht, nga modeli i sjelljes së stafit dhe nxënësve të tjerë. 

Vëzhgimi, imitimi, biseda, të dëgjuarit, të mësuarit dhe të ndihmuarit e të tjerëve janë 

shembuj metodash të dobishme për këtë qëllim. 

 

2.7 Aftësi të gjera për zhvillim 

 

Siç dihet, arsimi profesional duhet t’i përgatisë nxënësit për tregjet aktuale dhe 

perspektive të punës dhe kjo është një pikë kritike për arsimin profesional. Ato që 

quhen aftësi më të gjera janë të ndryshme dhe të rëndësishme dhe i gjejmë edhe me 

emërtimet “kompetenca”, “kapacitete” etj. Punëdhënësit kërkojnë rregullisht punonjës 

me aftësi më të gjera, të tilla si zgjidhje problemi, punë në grup, fleksibilitet, shpirt 

sipërmarrës etj, përveç aftësive funksionale dhe ekspertizës teknike të nivelit të lartë. 

 

Metodat që u kërkojnë nxënësve të marrin përgjegjësi për të nxënit e tyre dhe që mund 

të funksionojnë mirë janë: praktikimi, feedback-u, të mësuarit dhe ndihmuarit e të 

tjerëve, zgjidhja e problemeve reale, kërkimi, instruktimi dhe llojet e ndryshme të 

simulimit dhe lojës në role.  
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RN 3: Pjesëmarrësi përcakton metodat sipas kategorive të arsimit 

profesional dhe rezultateve të dëshiruara. 
 

Për sa i takon metodave të të nxënit, vendimmarrja pedagogjike merr parasysh një 

tërësi faktorësh, që lidhen me natyrën e lëndës dhe rezultatet e pritura (dëshiruara). Në 

vijim, tregohen faktorët (çështjet) që duhen patur parasysh kur përzgjidhet në metodë të 

nxëni, për një kategori të caktuar të arsimit profesional dhe rezultatet e dëshiruara. 

 

3.1 Kategoritë e arsimit profesional dhe metodat mësimore 

 

Siç e kemi përmendur, arsimi profesional duhet të mësohet në kontekstin e zgjidhjes së 

problemit. Një arsim profesional cilësor, pothuajse gjithmonë, përfshin një larmi 

metodash praktike, eksperimentuese, situatash reale si edhe feedback-un e reflektimin. 

 

Tabela 2 – Kategoritë e arsimit profesional dhe metodat korresponduese të të 

nxënit 

 

Kategoritë Faktorët që merren parasysh gjatë 

përzgjedhjes së metodës 

mësimore 

 

Disa metoda të efektshme 

Njerëzit Përvojat praktike janë thelbësore, 

nxënësve nuk mund t’u 

ekspozohen disa prej “klientëve” 

(fëmijët apo të moshuarit për të 

cilët duhet të kujdesen, klientët e 

Vëzhgimi dhe imitimi (filma), 

mjedise virtuale të nxëni, 

simulime dhe lojë me role 

dhe, ndonjëherë lojën. 
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frizerisë etj.), përpara se ata 

(nxënësit) të kenë arritur një 

standard të caktuar. Ka raste, kur 

kjo mund të mos jetë fare e mundur 

(në se klienti mund të dëmtohet 

nga një qasje e paprovuar më parë 

nga nxënësi). 

 

Materialet 

fizike 

 

Kur punohet me materialet fizike, 

ka shumë rëndësi të dihet raporti i 

duhur ndërmjet teorisë dhe 

praktikës, si dhe të zhvillohet 

praktikë në kontekste të ndryshme. 

Duke u nisur nga kjo është e 

nevojshme të përcaktohet se kur do 

të ofrohet njohuria: përpara, gjatë 

apo pasi një aftësi specifike 

praktikohet. 

 

Të nxënit nëpërmjet 

vëzhgimit, imitimit, duke 

mësuar të tjerët, skicimit, 

mbikqyrjes dhe konkurrimit. 

Simbolet Shumë prej profileve të arsimit 

profesional kërkojnë aftësi për të 

punuar me fjalët, numrat dhe 

konceptet abstrakte në mënyrë të 

drejtpërdrejtë (si tek kontabiliteti) 

apo jo të drejtpërdrejtë (si tek 

instalimet elektrike). Kur mësohen 

koncepte abstrakte është e 

rëndësishme të përdoren një sërë 

metodash, veçanërisht për ato 

koncepte që janë me interes gjatë të 

nxënit praktik. 

 

Të nxënit nëpërmjet lojrave 

bën që abstraktja të jetë më 

tërheqëse, e po ashtu mund të 

përdoren modele pamore 

(skica, figura etj.) historitë 

dhe shembujt. 

 

3.2 Rezultatet e dëshiruar në arsimin profesional dhe metodat e të nxënit 

 

 

Tabela 3 – Rezultatet e dëshiruara të arsimit profesional dhe metodat e të nxënit 

 

Rezultatet Çështjet që merren parasysh Disa metoda të efektshme 
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gjatë përzgjedhjes së metodës 

mësimore 

Ekspertiza 

rutinë 

Për të fituar ekspertizën rutinë 

kërkohet t’i jepet kohë realizimit 

të detyrave dhe kjo u siguron 

nxënësve të arsimit profesional 

mundësi të shumta për t’u 

praktikuar. Të thuash se “si bëhet 

diçka” nuk është njëlloj me “të 

përpiqesh ta bësh atë” 

 

Vëzhgimi, imitimi, praktikimi, 

diskutimi me shokët, marrje 

dhe dhënie feedback-u.  

Shkathtësitë 

 

Aftësia për t’u marrë me situata jo 

rutinë (të zakonshme) kërkon 

praktikim në kontekste të 

ndryshme, ku situata apo burimet 

e disponueshme janë të 

pazakonshme; kjo aftësi 

ndërthuret me një të kuptuar të 

thellë të proceseve të arsimit 

profesional në të cilat angazhohet 

nxënësi. 

Cilado metodë të zgjidhet, 

është e rëndësishme që, si 

proceset e profesionit konkret 

në veçanti, ashtu edhe proceset 

më të përgjithshme të të nxënit, 

të shprehen hapur dhe qartë. 

Kjo kërkon që mësuesi të 

përshkruajë vazhdimisht se 

çfarë po ndodh ndërkohë që po 

modelon një aftësi, t’u japë 

rregullisht feedback nxënësve 

se çfarë duket se po bëjnë ata, si 

dhe të nxisë një kulturë në të 

cilën nxënësit ndihen të lirshëm 

të kritikojnë punën e njëri-

tjetrit. Të nxënit nëpërmjet 

simulimeve dhe skenarëve 

mund të ndihmojë, ashtu 

sikurse mund të ndihmojnë 

edhe trajtimet e mbështetura në 

kërkimin e të dhënave dhe në 

zgjidhjen e problemeve të botës 

reale. Fletët e shënimeve – 

fletët/kartonat që listojnë pikat 

kyç, si ato të cilave u hedhin 

sytë komentatorët apo folësit në 

podium për t’u kujtuar se çfarë 

mund të thonë apo bëjnë më 
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pas, sipas situatës – jo e njëjta 

gjë me checklists, që janë statike 

dhe mbulojnë një situatë të 

përcaktuar dhe të parashikuar 

më parë – të krijuara nga 

nxënësit mund të ndihmojnë në 

sugjerimin e rrugëve të 

kërkimit të të dhënave të cilat 

mund të ndiqen nga ata nxënës 

kur ngecin. Këto lista do të 

përfshinin dy rrugë 

vetëmbështetje: 

1. të menduarit se ku mund ta 

kenë ndeshur më parë një 

situatë të ngjashme, dhe 

2. hedhja e vështrimit përreth 

mjedisit të tyre për të gjetur 

mjete apo njerëz që mund të 

japin ndihmë. 

 

Sjellje 

profesionale 

Këtij aspekti të arsimit 

profesional me raste nuk i 

kushtohet vëmendje gjatë 

trajtimeve të mbështetura te 

kompetencat. Ai kërkon 

përshkrim të posaçëm të 

zakoneve të caktuara të mendjes: 

krenarisë, vendosmërisë për të 

arritur përsosmërinë, si dhe 

kritikës së vazhdueshme ndaj 

vetes. 

 

Nxitja e krenarisë dhe pasioni 

për rezultate të shkëlqyera nuk 

para mbulohet nga një metodë 

apo tjetër. Ai është, në fakt, 

rezultati i modelimit të roleve 

të mësuesit dhe nxënësve të 

tjerë, gjuhës së përdorur dhe 

kulturës në të cilën bën pjesë 

arsimimi profesional konkret. 

 

Aftësi 

funksionale 

 

Ekzistojnë dy shkolla mendimi në 

lidhje me mësimdhënien e 

aftësive funksionale. E para 

sugjeron që ato mësohen më mirë 

në situata autentike (të mirëfillta, 

jo të sajuara) si pjesë e mësimit 

profesional në të cilin po 

përfshihen nxënësit. Në këtë rast, 

Cilido trajtim të ndiqet, lind 

nevoja që aftësitë funksionale të 

shoqërohen më saktësisht me 

hapësirat apo kategoritë e 

caktuara profesionale, në 

mënyrë që të rritet mundësia që 

nxënësit të angazhohen, 

pavarësisht se kush i jep mësim 
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aftësitë në fjalë ka më shumë të 

ngjarë që të përçohen (dhënë 

mësim) nga mësuesi i lëndës 

profesionale. Shkolla tjetër e të 

menduarit i përmbahet bindjes që 

aftësitë funksionale janë aftësi të 

specializuara, të cilat një mësues 

lënde profesionale mund ose 

mund të mos i ketë dhe, prandaj, 

ato duhet t’u lihen specialistëve. 

ato aftësi. 

 

Nëse aftësitë funksionale nuk 

merren që me herën e parë (në 

shkollë), atëherë metodat e 

zgjedhura duhen të jenë 

novatore, veçanërisht 

gjithëpërfshirëse, dhe të afta të 

rrisin vetëbesimin në sajë të 

kërkesës që përparimi në 

shkallë të vogël të sjellë një 

shpërblim të dukshëm. 

Qëndrime 

biznesi 

 

Ashtu si shkathtësitë, qëndrimet e 

biznesit kanë të bëjë përgjithësisht 

me mënyrën e të menduarit, por 

janë ndoshta më të lehta për t’u 

përshkruar, meqë përfshijnë 

lidhjet me klientët; tregjet dhe 

konkurrentët; koston, të ardhurat 

dhe fitimin; detyrimet financiare 

etj. Të rëndësishme janë edhe 

aspektet e përgjegjësisë ndaj 

shoqërisë dhe të sjelljes etike. 

 

Pavarësisht nga metodat e 

veçanta, është e rëndësishme që 

të përdoret një fjalor dhe gjuhë 

nga profesioni i synuar, si dhe 

rutinat, proceset dhe 

pritshmëritë kulturore që sjell 

ai. 

 

Do të jenë të rëndësishme 

metodat që janë më të 

mirëfillta, ndonëse është e 

nevojshme që kjo të 

barazpeshohet nga të mësuarit 

e plotë dhe të qartë rreth 

nevojave të biznesit të 

zgjedhur. 

 

Aftësi të gjera 

 

Punëdhënësit janë përgjithësisht 

të një mendjeje që, përveç aftësive 

që kërkohen ngushtësisht nga 

hapësira profesionale të cilës i 

përkasin, edhe aftësitë e 

ashtuquajtura me raste aftësitë e 

shekullit të 21-të janë thelbësore. 

 

Është e rëndësishme që të mos 

lejojmë përjashtimin apo 

Cilatdo metoda të përdoren, 

është i dobishëm zhvillimi i një 

gjuhe të përbashkët që vlen në 

kontekstin konkret profesional. 

 

Po kështu, do të jetë e 

rëndësishme edhe përvoja e 

gjerë në kontekste të ndryshme. 



24 
 

shmangien e këtij rezultati kritik 

të arsimit profesional, pavarësisht 

trysnisë së vlerësimit. 

 

Aftësitë më të gjera mund të 

përfshihen më mirë në 

mësimdhënien profesionale, por 

kjo kërkon emërtimin e plotë dhe 

të qartë të tyre; për shembull, një 

grup studentësh të arteve skenike 

do të mësojnë rreth një aspekti të 

punës në teatër dhe në të njëjtën 

kohë t’u mësohen shprehimisht 

aftësitë e ndryshme 

bashkëpunuese që nevojiten në 

një grup pune efektiv. 

RN 4: Pjesëmarrësi identifikon aspektet që karakterizojnë kontekstin e 

arsimit profesional dhe jep shembuj si mund të transferohet të nxënit 

nga një kontekst në tjetrin me efektivitet. 
 

4.1 Rëndësia e kontekstit në Arsimin Profesional 

 
 
 
 

 

Konteksti është i rëndësishëm në çdo lloj 

të nxëni. Të nxënit e diçkaje, për 

shembull, nën drejtimin e një mbikqyrësi 

në një fabrikë ndryshon nga të nxënit në 

repartin e punës në shkollë apo on line 

(në distancë me anë të kompjuterit). 

Secila prej këtyre situatave është e 

ndryshme. Së pari, në se nxënësit janë 

apo nuk janë të pranishëm për të vepruar 

me gjërat. Së dyti, ”mësuesi” me 

përvojën, traditën dhe kulturën e tij/saj si 

do ta modelojë atë procesin. Së treti, 

sigurisht, mjedisi fizik ka një rol të 

veçantë. 

 

Konteksti i të nxënit përbëhet nga dy elemente bazë: arena dhe mjedisi. Tek ”arena” 

(institucioni) bëjnë pjesë shkollat, punëtoritë, fabrikat, fermat. Secili prej tyre ka 
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kulturën e vet dhe ekziston pavarësisht prej nxënësve, që zgjedhin të mësojnë në to. 

”Mjedisi” ka të bëjë me atë ç’ka ndodh kur nxënësi ndërvepron në një arenë të caktuar 

dhe konteksti krijohet nga ky ndërveprim.  

 

Sot flitet për ”komunitetet e praktikës” për të përshkruar llojet e të nxënit social, që kjo 

hapësirë ushqen. Anëtarët e një komuniteti kanë interesa të përbashkëta dhe ndihmojnë 

njëri-tjetrin. Dhe, ndërsa punojnë dhe zgjidhin probleme sëbashku, secili prej tyre mund 

të mësojë nga tjetri zakonet e të nxënit dhe qëndrimet. 

 

Konteksti është shumë i rëndësishëm në arsimin profesional, pasi të nxënit realizohet 

kryesisht në të dy mjediset: në vendin e punës dhe në institucion. Një aftësi mund të 

mësohet tek njëri mjedis me qëllimin për t’u përdorur në mjedisin tjetër. Kjo na 

ballafaqon me dy sfida: 

1. Të sigurohemi që ajo ç’ka është mësuar teorikisht në njërin kontekst aplikohet me 

efektivitet në kontekstin tjetër. 

2. Të parashikohet se deri në ç’masë duhet të mësohen nxënësit, me qëllim që ata të 

jenë të gatshëm t’i përdorin aftësitë e mësuara tek njëri kontekst, kur u nevojiten në 

kontekstin tjetër. 

 

4.2 Nxënësit e arsimit profesional 

 

Për të përcaktuar mënyrat më të mira të mësimdhënies, deri tani kemi argumentuar se 

është e nevojshme të përcaktohen rezultatet e dëshiruara, natyra e përgjithshme e 

fushës dhe rrethanave në të cilat punohet dhe llojet e proceseve, qëndrimeve dhe 

zakoneve të të nxënit të nxënësve të ndryshëm në kontekstin profesional. 

 

4.2.1 Motivet e nxënësve të arsimit profesional 

 

Nxënësit regjistrohen në arsimin profesional për arsye 

nga më të ndryshmet, prandaj duhet të shmangen 

përgjithësimet e gjera. Studiuesit sugjerojnë se shumë 

nxënës regjistrohen në arsimin profesional sepse mezi 

presin ta lënë mjedisin e shkollës sa më parë. 

 
 

 

Por është e qartë se, si shoqëri, ne u kushtojmë nevojave të disa nxënësve më pak 

vëmendje se sa duhet. Përveçse identifikojnë atë që quhet “gjysma e harruar”, studiuesit 

bëjnë thirrje për një sistem arsimor që përqendrohet më shumë te pajisja e 50% apo më 
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shumë e nxënësve, që nuk shkojnë në universitet, me aftësitë për të përparuar në tregun 

e punës. 

 

Ndonëse shumë të rinj dëshirojnë të trajtohen si të rritur dhe të kalojnë në botën reale, 

ata për të cilët rruga akademike drejt punës duket më pak premtuese, mund të jenë më 

të motivuar për t’i hyrë një forme apo tjetër të të mësuarit që lidhet me punën. Motivimi 

i disave për t’u përfshirë në fusha të caktuara pune buron nga arsye thjesht financiare. 

Për disa nxënës – por sigurisht jo të gjithë – ndjekja e një rruge apo një tjetër të të 

mësuarit, që lidhet me punën, shoqërohet me arritje relativisht të ulëta në shkollë. 

Nxënësit mund ose mund të mos i shoqërojnë arritjet akademike me vlerësim të ulët për 

veten. 

 

Ka raste, kur drejtuesit e shkollave u drejtohen nxënësve në mënyrën jo të duhur kur iu 

përshkruajnë kualifikimet profesionale: u flitet sikur ata vetvetiu janë më pak 

inteligjentë. Ndonëse nuk jemi të sigurtë në se këto modele të mangëta të sjelljes 

shtrihen në shkallë të gjerë apo jo, fakti që ato vazhdojnë të shfaqen tregon se në to 

duhet të ketë njëfarë të vërtete. 

 

Gjatë trajtimit të karakteristikave të nxënësve të grupmoshës 14-19 vjeç studiuesit kanë 

identifikuar nxënësin tipik adoleshent si relativisht të paqëndrueshëm, të prirur nga 

natyra për t’iu hyrë rreziqeve dhe për të sfiduar kufijtë. Kjo periudhë të mësuari është 

gjithashtu një periudhë rritjeje në përgjithësi, veçanërisht ndërkohë që nxënësi vazhdon 

të zhvillojë personalitetin e tij apo të saj. 

 

Të rinjtë duhet të motivohen nga të mësuarit praktik dhe aktiv, nga mundësitë për të 

zbatuar mësimet e tyre në kontekstet, që lidhen me punën, si dhe nga përdorimi i 

burimeve cilësore nga fushat përkatëse. 

 

Aty ku nxënësit e arsimit profesional ndihen të pakënaqur apo e kanë përjetuar rrallë 

suksesin, studiuesit propozojnë që arsimi profesional duhet të modelohet në mënyrë të 

tillë që të rritë vetëbesimin. Studiuesit e kundërshtojnë nocionin se arsimi profesional 

priret më shumë se ç’duhet drejt rritjes së vlerësimit për veten dhe të inteligjencës 

emocionale2 (dhe, pra, priret më pak drejt njohurive dhe aftësive profesionale); 

gjithashtu, ata argumentojnë se një trajtim “terapeutik” që përfshin mësimin e aftësive, 

                                                           
2 Inteligjenca Emocionale është aftësia e individëve për të njohur emocionet e tyre apo të të 

tjerëve, të dallojnë ndjenjat e ndryshme e t’i emërtojnë ato siç duhet dhe të përdorin 

informacionin emocional për të drejtuar të menduarit dhe sjelljen. Ka studjues që nuk e pranojnë si 

formë të inteligjencës, por të sjelljes. 
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qëndrimeve dhe motivimeve bazë mund të jetë pikërisht ajo që kanë nevojë ata nxënës, 

të cilët kanë arritur rezultate të pakta dhe të ulëta në shkollë dhe që e shoqërojnë të 

mësuarit me ankthin, brengën dhe dështimin. Jo vetëm kaq, por pa ndërhyrje të 

posaçme për të mposhtur problemet me vetëbesimin, edhe nxënësit e mirë, me përvojë 

të gjerë pune, mund të bien në rezultate. 

 

4.2.2 Preferencat e nxënësve të arsimit profesional 

 

Nxënësit në përgjithësi ndryshojnë nga njëri-

tjetri në kapacitetet e tyre për të nxënë fusha të 

ndryshme njohurish, në interesat e tyre dhe në 

njohuritë e tyre bazë. Këto fakte njihen nga 

mësuesit dhe shkencëtarët e fushës konjitive. 

Këto dallime ndikojnë në përmbushjen 

(performancën) e nxënësit dhe mësuesit, 

natyrisht duhet t’i marrin në konsideratë këto 

ndryshime. 

 

 

Por, ndërkohë që nxënësit kanë preferenca për mënyrën se si mësojnë, zgjedhjet e 

mësuesve për mënyrat se si e paraqesin materialin duhet të varen më shumë nga 

përmbajtja se sa nga parapëlqimet individuale. Kjo ndodh sepse përmbajtja (qoftë një 

procedurë higjiene apo sigurie në punë, përgatitja e një makine për punë, apo riparimi i 

një bolieri) është faktor më i qëndrueshëm në zgjedhjen e metodave më të mira të 

mësimdhënies. 

 

Pavarësisht nga pretendimet për mundësitë e përdorimit të “stileve të të mësuarit” gjatë 

zhvillimit të strategjive të përshtatshme të mësimdhënies, pretendimi se përshtatja e 

metodës së paraqitjes së përmbajtjes me “stilin” e parapëlqyer të të mësuarit të 

individëve sjell përthithje më të mirë të përmbajtjes, mbështetet pak ose aspak nga 

studjuesit. 

 

Gjithashtu, disa nga instrumentet e stileve të të mësuarit nuk janë fare të besueshme. 

Studiuesit kanë gjetur se qasjet që, për shembull, presupozojnë parapëlqimet për anën 

vizuale, dëgjimore apo kinestetike janë të paqëndrueshme dhe, me raste, të 

padobishme. Nëse mësuesit e arsimit profesional përpiqen të nxisin vetëbesimin dhe 

aftësinë për të trajtuar situatat jo rutinë, duke e ofruar materialin mësimor në një format 

të caktuar – për shembull, me figura, për t’iu përshtatur nxënësve “vizualë” – kjo nuk 

ka të ngjarë të sjellë dobi. Në këtë aspekt, mësuesit e mirë priren nga përdorimi i një 

sërë trajtimesh vizuale, dëgjimore dhe kinestetike gjatë mësimdhënies. Dhe nëse 

nxënësit po hyjnë në një territor, që mësuesit e dinë se do të jetë i vështirë për ta, do të 
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ishte e arsyeshme zgjedhja e një metode të mësuari, që do të ishte sa më e përshtatshme 

për parapëlqimet e nxënësve, të zbuluara më parë nga mësuesi. Por, ajo që ka më 

shumë të ngjarë është, që individët parapëlqejnë një metodë të caktuar të paraqitjes së 

përmbajtjes, pasi kjo metodë qëllon të jetë më e përshtatshmja për mësimin e një detyre 

apo përmbajtjeje të caktuar, për të cilën ata persona kanë aftësi dhe afërsi të zhvilluar. 

Nëse me ata individë do të përdorej ajo metodë e parapëlqyer e paraqitjes së 

përmbajtjes për një detyrë, për të cilën ata nuk kanë ndonjë aftësi apo afërsi të zhvilluar, 

provat tregojnë se ata nuk do të mësonin më mirë se sa po t’u paraqitej ajo përmbajtje 

atyre me një metodë tjetër, e cila i përshtatet më mirë përmbajtjes në fjalë. 

 

Sidoqoftë, mësuesit mund të jenë të sigurtë se nxënësit përfitojnë, si nga trajnimi teorik 

ashtu edhe ai praktik, në përshtatje me përmbajtjen e mësimit, pavarësisht nga afërsia 

vetjake e secilit nxënës me një nga tipet e ndryshme të paraqitjes. 

 

4.3 Mësuesit e arsimit profesional 

Për shumë vite, kur merrej staf për të dhënë mësim në arsimin profesional, theksi vihej 

te njerëzit me përvojë në profesionin e tyre, jo në aftësitë e tyre për të dhënë mësim. Në 

fakt, vitet e fundit, trajnimi i mësuesve të arsimit profesional është standardizuar. 

 

Mësimdhënia e mirë përfshin:  

- Mësues shumë të aftë dhe entuziastë. 

- Përdorimin e ekspertizës së gjerë për frymëzimin e një kulture të mësuari dhe sfide. 

- Planifikim shumë efektiv që sjell mësimdhënie të shpejtë, energjike dhe me imagjinatë, 

që siguron plotësimin e nevojave të ndryshme të nxënësve. 

- Pritja e rezultateve të larta prej nxënësve. 

- Ushtrimin e kontrolleve të shpeshta mbi të mësuarit. 

- Bërjen e pyetjeve sondazh (kqyrëse). 

- Caktimin e detyrave sfiduese të përshtatshme për moshën, njohuritë dhe aftësitë e 

nxënësve. 

- Përfshirjen e nxënësve në vlerësimin dhe reflektimin ndaj punës së tyre, që ata të 

mësojnë dhe të përparojnë shpejt. 

- Identifikim sa më të shpejtë të nxënësve që kanë nevojë për ndihmë shtesë dhe dhënie 

mbështetjeje ndaj tyre sa më herët. 

 

Nga ana tjetër, mësimdhënia e dobët shihet, kur: 

- Mësuesit flasin shumë, duke ndrydhur kështu feedback-un nga nxënësit. 

- Përçohet përmbajtje pa imagjinatë. 

- Pyetjet nuk janë aq hulumtuese sa t’i bëjnë nxënësit të mendohen mirë, gjë që i pengon 

ata të zhvillojnë idetë e tyre, të bëjnë kërkime, të eksplorojnë apo t’i komunikojnë idetë e 

tyre në mënyrë të pavarur. 
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- Nxënësit nuk përballen me sfida të mjaftueshme dhe nuk kanë kërkesa gjithnjë e në 

rritje për arritjet e tyre. 

- Mësimdhënia është e plogësht dhe nuk i frymëzon nxënësit, kështu që ata e kanë të 

vështirë të ruajnë interesimin e tyre dhe të përparojnë. 

 

Për sa i përket cilësisë së mësimdhënies, 

të kuptuarit dhe përdorimit të 

pedagogjisë profesionale, sfida themelore 

mbetet që arsimi profesional kërkon 

profesionalizëm të dyfishtë, si ekselencë 

profesionale ashtu edhe ekselencë 

mësimdhënieje. Studiuesit nënvizojnë 

nivelin e vështirësisë që përmban në 

vetvete arsimi profesional; po kështu, 

studimet e mëparshme sugjerojnë, se 

mësimdhënia me sukses e lëndëve 

profesionale mund të jetë më sfiduese 

dhe të kërkojë më shumë trajnim se sa 

mësimdhënia e lëndëve akademike. 

 
 
 

 

4.4 Mjediset e arsimit profesional 

 

Ashtu sikurse mësuesit e arsimit profesional merren nga botët e dy profesioneve, po 

kështu edhe mjediset e arsimit profesional përfshijnë botën e punës dhe atë të arsimit. 

Por, pavarësisht nga të qenit në një klasë shkolle apo në një sallon kozmetik, aspektet 

fizike të cilitdo “mjedisi mësimor të modeluar” ndikojnë shumë mbi zgjedhjet që mund 

të bëjnë mësuesit për sa i përket pedagogjisë. Në një mjedis punëtorie, për shembull, 

është e lehtë për nxënësit që të përfitojnë instruktim ekspert, hulumtime në 

bashkëpunim me njëri-tjetrin dhe praktikimin e një aftësie duke përdorur pajisje të 

specializuara. Ndërsa në një linjë prodhimi aktive dhe të zënë me punë, apo në një klasë 

të vogël, kjo ndërthurje metodash është më vështirë të arrihet. Organizimi i hapësirës 

dhe ndikimi i saj te nxënësit është përgjithësisht e pastudiuar sa duhet. Por për të 

kuptuar “mjediset” duket e dobishme që të mendojmë në të paktën dy nivele të 

kuptimit të tyre: 

- hapësira fizike; 

- kultura e të mësuarit. 

 

4.4.1 Hapësira fizike 

 

 Vendet ku zhvillohet arsimi profesional 

përfshijnë kolegjet, vendet e punës, 
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shkollat, universitetet dhe një sërë 

organizatash të tjera. Brenda tyre 

ekziston një listë shumë më e gjatë 

mjedisesh mësimore të modeluara, 

përfshirë këtu edhe studiot, punëtoritë, 

sallonet, klasat, dhomat e trajnimit, sallat 

e leksioneve, kopshtet, fushat, zyrat, 

restorantet, laboratoret, kompjuterat dhe 

mjediset virtuale.  

 

Secili mjedis jep mundësi të ndryshme për nxënie dhe mësimdhënie. Kështu, për 

shembull, ndonëse është e mundur që nxënësit të punojnë së bashku në grupe treshe 

për realizimin e një detyre, kjo është e vështirë të kryhet në një sallë leksioni. Po kështu, 

ndonëse atmosfera e një salloni të vërtetë bukurie mund të simulohet në një klasë të 

zakonshme me karrige të rëndomta, te të cilat pritet të ulen klientët e përfytyruar, kjo 

sjell humbje të një pjese të përvojës që merret në një mjedis real pune. Pra, është e qartë 

që mjediset fizike ndikojnë te zgjedhjet pedagogjike, duke i përforcuar apo kufizuar ato. 

 

 

4.4.2 Kultura e të mësuarit 

 

Në çfarëdolloj mjedisi, kultura e të mësuarit përkufizohet nga vlerat dhe besimet e atyre 

që punojnë dhe mësojnë aty. Nga kërkimet që janë bërë në shkolla, ne e dimë se çfarë e 

karakterizon kulturën e të mësuarit në shkollat më të suksesshme. Këto shkolla:  

1. Kanë ambicie më të larta për secilin nga nxënësit. 

2. I kushtojnë prioritet më të lartë mirëqenies së nxënësve se sa rehatisë së stafit. 

3. Përqendrohen te aftësitë dhe të nxënit për përmirësuar rezultatet. 

4. U kërkojnë mësuesve të mbajnë përgjegjësi para të gjithë shkollës; i japin shtysë 

punës në grup dhe të mësuarit nga njëri-tjetri; pakësojnë autonominë profesionale. 

5. Nuk tolerojnë dështimet dhe shfajësimet e stafit për performancë të ulët. 

6. Vlerësonjnë disiplinën, qëndrueshmërinë dhe realizimin e shërbimeve. 

 

Ndonëse do të ishte e arsyeshme të paramendonim se disa nga këto aspekte janë të 

zbatueshme në mjediset e arsimit profesional, duhet të marrim parasysh, gjithashtu, 

aspektet e tjera të ngritjes dhe formimit të një institucioni “të suksesshëm” në arsimin 

profesional. Për këtë, duhet të sigurohemi, që mjediset profesionale gjithashtu 

kultivojnë ekspertizën rutinë, të paturit dhe shfrytëzimin e burimeve, aftësitë 

funksionale, shkathtësitë, qëndrimet e biznesit dhe aftësitë e gjera; kjo do të ndikojë si te 

zgjedhja e mjedisit fizik, ashtu edhe në përcaktimin e kulturës mësimore më të 

favorshme. 
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Ndoshta, mbi të gjitha, në arsimin profesional është e rëndësishme që kultura të jetë e 

tillë, që të krijohet një marrëdhënie e fuqishme midis mësuesit dhe nxënësit, me qëllim 

që nxënësi të angazhohet. Kur marrim parasysh kulturën, është thelbësore që të marrim 

parasysh mesazhet e përçuara pa dashje që mund të kapen nga nxënësit. Shprehja 

“kurrikuli i fshehur”, e krijuar nga sociologu Phillip Jackson më 1968 është një mënyrë e 

dobishme për marrjen parasysh të këtij aspekti të kulturës. Në këtë kontekst, me 

“kurrikul të fshehur” kuptojmë “të gjitha mesazhet dhe kuptimet – të mira dhe të këqija 

– që nxjerrin nxënësit nga përvoja e tyre në arsimin profesional”. Kështu, për shembull, 

nëse veglat janë të kyçura në dollape, kjo lë të kuptojë që veglat kontrollohen nga 

mësuesi, në vend që nxënësit të jenë të lirë t’i përdorin ato në çdo kohë. Nëse “aktorët” 

në një mjedis tregtar të simuluar dalin vazhdimisht nga roli i tyre, atëherë forca e 

ndikimit dobësohet. Nëse koha gjatë zhvillimit të lëndëve shumë praktike mbushet 

vazhdimisht me fjalë dhe teori nga drejtuesit e sesioneve, atëherë, pavarësisht nga 

pohimet e tyre për rëndësinë dhe vlerën e përvojës së dorës së parë, ky nuk do të jetë 

mesazhi që do të përthithet nga ata që ndjekin sesionet e atyre drejtuesve. E kështu me 

radhë. Mësuesit e arsimit profesional e përdorin pashmangshmërisht – me apo pa 

dashje – hapësirën për të nënvizuar qëllimet e tyre për mësimdhënien, si dhe besimet 

dhe opinionet e tyre vetjake, gjë që ka ndikim të konsiderueshëm te zgjedhjet 

pedagogjike që ata bëjnë. 

 

4.5 Transferimi i të nxënit 

 

Transferimi i të nxënit (të mësuarit) është, në një farë kuptimi, “qëllimi përfundimtar i 

mësimdhënies”. Nëse diçka e mësuar në një kontekst mund të zbatohet dhe përdoret 

sërish në një kontekst tjetër, atëherë të mësuarit është bërë me të vërtetë i vlefshëm. 

Ndonëse transferimi i të mësuarit përbën interes për akademikët në fusha nga më të 

ndryshme si psikologjia, filozofia, shkollimi dhe arsimi profesional, për të flitet pak me 

praktikantët e arsimit profesional, ashtu si dhe për pedagogjinë. 
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Transferimi ndihmohet nga: 

- Praktika e gjerë në kontekste të ndryshme. 

- Dhënia e modeleve, shpjegimeve dhe modeleve mendore të qarta në çastin e fillimit të 

nxënies së një aftësie të re. 

- Shtytja e posaçme e nxënësve për të marrë parasysh se si mund ta përdorin në 

kontekste të tjera atë që po mësojnë, në çastin kur ata mësojnë diçka për herë të parë. 

- Vënia në pah e sa më shumë lidhjeve me njohuritë ekzistuese të secilit nxënës. 

Nëse mësuesit e lëndëve profesionale janë të ndërgjegjshëm se parimet e mësipërme 

mund të përshkojnë çdo gjë që bëjnë ata, cilado qoftë metoda që ndjekin, atëherë 

transferimi mund të ndodhë me efikasitet më të lartë. 

 

Studiuesit që janë marrë posaçërisht me çështjen e transferimit në mjedise të arsimit 

profesional sugjerojnë se, ndonëse është e qartë që në arsimin profesional transferimi 

ndodh, ai nuk është një proces i thjeshtë mekanik. Ata tregojnë që, transferimi në 

arsimin profesional është marrë tradicionalisht si i mirëqenë nëpërmjet dy rrugëve: ose 

“përftimit gjatë përvojës” në stazhet e punës në zanate, ose duke kaluar lehtësisht 

ndërmjet mësimit në punë dhe ndërfutjes së njohurive teknike të marra jashtë pune në 

shkollë. Ata bëjnë dallimin midis tre llojesh transferimi: 

 

1. “Transmetimi si rrjedhojë”, kur nxënësi ndryshon identitetin e tij/saj (nga nxënës në 

punëtor, për shembull) dhe konteksti ndryshon (vendi i punës në vend të klasës). 

2. “Zgjerimi i të mësuarit”, kur diçka e mësuar në një kontekst nis të përdoret më shumë 

në një kontekst tjetër. 

3. “Rikontekstualizimi”, kur veprimtaria ndryshon pikërisht ngaqë ndodh në një 

kontekst të ndryshëm. 

 

Në vetvete, të qenët të vetëdijshëm për faktin që transferimi është i ndërlikuar dhe merr 

trajta të ndryshme nuk do të thotë medoemos që mësimdhënia profesionale do të 

përmirësohet. Por, ndërkohë që nxënësit e arsimit profesional bëhen më të vetëdijshëm 

dhe reflektues, mund të krijohet mundësia për t’i përgatitur ata që të njohin dhe të 

kuptojnë se çfarë po ndodh dhe, kështu, të përshtatin veprimet e tyre. Si shembull 

mund të marrim nxitjen e tyre për të përfytyruar ndryshimet midis shkarjes nga duart 

të një pjate me ushqim në një restorant të vërtetë dhe asaj në një restorant trajnimi, si 

edhe si mund ndryshojnë veprimet e tyre më pas. 

 

Puna në arsimin profesional kërkon përdorimin e aftësive funksionale, që janë pjesë e 

realizimit të detyrës dhe drejtimit me sukses të biznesit. Studiuesit vënë në dukje se nuk 

mjafton thjesht shtimi i mësimdhënies së aftësive funksionale në një kurs arsimi 

profesional; ato duhet të shihen dhe të përfshihen si pjesë përbërëse e arsimit 

profesional. 
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Lëndët e ndryshme profesionale u sigurojnë mësuesve kontekste të ndryshme, në të 

cilat ata mund të japin mësim për aftësitë funksionale; mënyra se si zbatohen ato aftësi 

varet më së shumti nga hapësirat profesionale në të cilat do të zbatohen ato. Këshillohet 

fuqimisht që aftësitë/shkathtësitë e posaçme profesionale dhe teoritë përkatëse nga 

njëra anë, dhe përmirësimi i aftësive të përgjithshme funksionale nga ana tjetër, duhet të 

mësohen së bashku sa më shumë të jetë e mundur, në vend që të mësohen si të veçuara 

nga njëra-tjetra. Gjithsesi, e njohim faktitn që jo të gjithë mësuesit e arsimit profesional e 

shohin nxitjen e këtij integrimi si rol të tyrin, apo kanë aftësitë e nevojshme për t’u 

përçuar me efektivitet aftësitë funksionale nxënësve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS 1 – Integrimi i lëndëve 

 

Vështrim i përgjithshëm mbi integrimin 

Arsimimi ose të mësuarit e shkencës së integruar, në përgjithësi, mund të konceptohet 

në dy plane: 

 

 Në planin e parë, shkenca shihet si një unitet njohurish me ligjet e veta universale, me 

strukturë konceptuale të përbashkët dhe procese informimi në të cilat elementet 

bashkuese janë më të fuqishme se ndryshimet ndërmjet disiplinave shkencore të 

veçanta. Kështu, shkenca mund të përfytyrohet si një ndërtesë me shumë dhoma 

(themeli pra është i përbashkët) ku, vazhdimisht, shtohen kate të reja (disiplinat e reja), 

prishen muret ndarëse e bëhen të tjera dhe çdo dhomë ka mobilim të ndryshëm nga të 

tjerat por me të njëjtin stil rregullimi. 

 

Në planin e dytë, disiplinat e ndryshme të shkencës, trajtohen në mënyrë të integruar në 

përputhje me qëllimet e të mësuarit. 

 

Në rastin e parë flitet për arsimim shkencor të integruar të bazuar në argumente njohëse 

(epistemologjike) dhe metodologjike, i cili gjen shprehje konkrete në lëndët e 

përgjithshme; në të dytin për të mësuar shkencor të integruar, për realizimin e 
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synimeve psikologjike, pedagogjike, shoqërore dhe praktike konkretizimi i të cilit 

shfaqet në lëndët e integruara. 

 

“Lëndët e përgjithshme” mund të shihen si pararendëse të “lëndëve të integruara”. Ato 

janë një hyrje në botën e shkencës që, më pas, ndiqet nga disiplinat e veçanta klasike. 

Strukturimi i tyre (lëndëve të përgjithshme), u ndikua mjaft nga lëvizja arsimore e cila e 

konsideron nxënësin si qendrën e procesit të edukimit. Kërkesa e saj kryesore ishte që 

nxënësit të marrin një koncept shkencor për botën në të cilën ata jetojnë dhe të kuptojnë 

ndërveprimet midis shkencës, teknologjisë dhe shoqërisë njerëzore. 

 

Ideja për një të mësuar shkencor “të përgjithshëm”, kryesisht për ata që nuk do të 

bëheshin shkencëtarë, u zhvillua në gjysmën e parë të shekullit XX. Ajo lindi në Shtetet 

e Bashkuara ku dhe u bë shumë popullore që nga 1930 deri 1950. Pak më vonë, kjo ide u 

përhap edhe në Mbretërinë e Bashkuar e disa vende të tjera. Por ky model nuk u përfill 

nga të gjithë: p.sh. sistemi francez i arsmimit i mbeti besnik programeve shkencore 

tradicionale, me kurse të ndara qartë nga njëri tjetri. 

Gjatë reformës së kurrikulit shkencor të viteve 1960 dhe 1970 filloi të pranohej një 

këndvështrim më i gjerë për shkencën. Vala e re e kurrikulit erdhi si pasojë e theksit 

mbi parimet e përbashkëta shkencore. Të mësuarit shkencor të integruar ndihmon në 

kuptimin më konkret të lidhjeve që kanë disiplinat e ndryshme ndërmjet tyre. 

 

Lindja e disiplinave të reja jo vetëm që nuk e dobëson por, përkundrazi, e përforcon 

kërkesën për një trajtim shkencor të integruar të njohurive. Është kjo arsyeja që, kohët e 

fundit, pjesa më e madhe e kërkimeve u kryen nga grupe shkencëtarësh me njohuri dhe 

shprehi të posaçme në fushat e tyre përkatëse, por që mund të komunikonin dhe të 

ndërvepronin në mënyrë krijuese me shkencëtarët e disiplinave të tjera. 

 

Cilat janë argumentet psikologjike dhe pedagogjike mbi të cilët mbështetet të 

mësuarit e integruar? 

 

Të përvetësuarit e shkencës si një e tërë buron nga psikologjia e të nxënit. Trajtimi 

shkencor i integruar bën që nxënësit t’i perceptojnë ngjashmëritë e koncepteve, 

parimeve dhe strategjive më mirë se kur studiojnë disiplina të ndara, në të cilat vetëm 

sa vihen në dukje ndërlidhjet midis këtyre të fundit. Veç kësaj, dhe, që është ende më e 

rëndësishme, konceptet e marra në mënyrë të integruar mund të zbatohen më lehtë në 

një situatë të vërtetë nga fusha të ndryshme të shkencës së zbatuar. Kështu p.sh., 

nxënësit mund të përdorin teoritë dhe modelet matematikore të këtyre teorive, metodat 

statistikore, etj. për studimin e kërkesës dhe ofertës, për përcaktimin e ecurisë së kostos 

për njësi të produktit apo pikës së largimit të ndërmarrjes nga tregu (break even point) 

etj. për një ndërmarrje të zonës ku ata banojnë. 
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Disiplinat e zbatuara dhe lëndët e integruara japin një ndihmesë të drejtpërdrejtë në 

realizimin e objektivave të të mësuarit të vetë shkencës në tërësi që kanë të bëjnë me 

rritjen dhe zhvillimin e mendimit kritik dhe përdorimin e shqyrtimit të hollësishëm 

shkencor në jetën e përditshme. Pse ndodh kjo? Sepse në një trajtim të ngushtë të 

disiplinave nxënësit mund të krijojnë përshtypjen se teoritë (qëndrimet) shkencore janë 

të vlefshme vetëm në “klasë” ose vetëm brenda “mbretërisë” së çdo disipline. Kështu 

p.sh. përcaktimi i një strukture organizative në një ndërmarrje është i rëndësishëm për 

disiplinën e organizimit dhe, në një trajtim të integruar, duhet të shkuar në mënyrë 

logjike e të vetvetishme në përfundimin se, një përcaktim i drejtë i saj, ka vlerën e vet 

gjatë diskutimit të çështjeve që lidhen me të, por që u takojnë disiplinave të tilla si 

administrimi, personeli, marketingu etj. Kjo mund të realizohet nga lëndë të integruara 

por pa lënë mënjanë trajtimin e disipilinave të veçanta. Kuptohet që bëhet fjalë për ato 

çështje që mund të trajtohen në mënyrë të integruar pasi, gjithmonë, nevojitet 

përvetësimi i koncepteve bazë p.sh. ai i strukturimit të një organizate sipas funksioneve 

që ajo do të kryejë. Mësuesi që jep këtë lëndë duhet të jetë i mirëpërgatitur për sa i 

përket përmbajtjes dhe metodave që do të përdorë, duke rritur shkallën e 

bashkëpunimit me kolegët e lëndëve përkatëse. 

 

Çfarë argumentesh shoqërore dhe praktike sillen për përparësitë e të mësuarit të 

integruar? 

Zhvillimet e sotme, jo vetëm të shkencës e teknologjisë por edhe ato ekonomiko-

shoqërore, kanë sjellë si rezultante nevojën që, lidhjet ndërmjet shkencës (në kuptimin e 

gjerë të saj) dhe shoqërisë, të njihen jo vetëm nga shkencëtarët: ato duhet të bëhen të 

njohura edhe për udhëheqjen politike dhe opinionin e gjerë si subjekte vendimmarrëse 

për çështjet kryesore duke përfshirë shkencën dhe shoqërinë. Sot, në botë, janë jo të 

rralla p.sh. kundërshtimet e opinionit publik për problemet shqetësuese të mjedisit që 

kanë të bëjnë me studimet shkencore në fushën bërthamore apo me mbetjet e dëmshme 

teknologjike; ose përpjekjet e sindikatave të të punësuarve për legjislacionin mbi 

shpërblimin, sigurimet, trajtimin e personelit etj.; ose, prirjet në fushën e arsimit, për të 

përgatitur jo vetëm profesionistë por edhe qytetarë, njerëz që të dinë të punojnë  e të 

komunikojnë në grup, të marrin vendime në një situatë të dhënë etj,. Mendohet se 

kurrikulat e njohurive të integruara janë ato që pasqyrojnë këto prirje e synime në 

mënyrë më të përshtatshme me zhvillimet bashkëkohore, duke dhënë, kështu, një 

ndihmesë të rëndësishme për vetë zhvillimin. 

 

Cilat janë kriteret (ose parimet) e integrimit të njohurive? 

 

Shumë kurrikula shkencore të integruara janë organizuar sipas parimit të unitetit të të 

gjitha njohurive ose sipas idesë së “koncepteve të përbashkëta”. Kurrikula të tjera 
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përdorin si parime integrimi proceset dhe metodologjitë shkencore, p.sh. në një prej 

tyre theksi vihet në “çfarë bën shkencëtari”: vëzhgim, klasifikim, matje, ngritje 

hipotezash, eksperimentim dhe kështu me radhë. Studimet psikologjike të Piazhesë 

(Piaget) apo hierarkia e të mësuarit e Ganjesë (Gagné) u kanë dhënë impuls kurrikulave 

që, shpesh, si parime integrimi shfrytëzojnë tema nga mjedisi i afërt i nxënësve. 

Kurrikulat me orientime të theksuara shoqërore nxjerrin në pah ndërveprimet midis 

shkencës dhe kulturës ose shkencës dhe shoqërisë. 

Në vendet në zhvillim, ku janë bërë përpjekje për të kaluar nga shqyrtimi shkencor në 

shkencën e zbatuar, si pika kyçe të hartimit të programeve dhe përmbajtjeve të 

integruara janë marrë shëndeti, produktet ushqimore, ushqimi, teknologjia dhe çështje 

të tjera të zhvillimit. 

Si përfundim, mund të themi se zgjidhen ato parime të integrimit të njohurive që i 

shërbejnë zhvillimeve bashkëkohore e rajonale të çdo vendi.  

 

Me çfarë përmasash duhet bërë integrimi? 

Sipas Blumit, programet e integruara kanë tri përmasa: qëllimin, intensitetin dhe 

përfshirjen e mjedisit. 

 

Qëllimi. I referohet radhës së disiplinave dhe fushave të studimit prej të cilave rrjedh 

përmbajtja e kurrikulit të integruar. Qëllimi tregon në se integrimi është bërë ndërmjet 

disiplinave të ngjashme ose ndërmjet atyre që, tradicionalisht, janë larg njëra tjetrës. 

Intensiteti. Kurrikulat e njohurive të integruara ndryshojnë në varësi të shkallës së 

integrimit. Njihen tri shkallë integrimi: bashkërendimi, kombinimi dhe integrimi i plotë 

(amalgimi). Bashkërendimi, zakonisht, bëhet për programet e pavarura të cilat mësohen 

(jepen) në mënyrë të njëkohshme. Një program i kombinuar ka kapituj ose njësi më të 

mëdha të organizuara rreth titujve të marrë nga disiplina të ndryshme, ndërsa në një 

program të integruar plotësisht, një temë ndërdisiplinore formon parimin e njësimit në 

nivel kapitulli (pra njësohen aspektet e ndryshme të një teme). Megjithatë, në të vërtetë, 

nuk ekzistojnë kufij të prerë, të qartë të shkallëve të integrimit. Ky i fundit, merr një 

kuptim relativ dhe, kështu, programet mund t’i radhisim nga më shumë ose më pak të 

bashkërenduarat te më shumë ose më pak të kombinuarat apo të integruarat plotësisht.  

 

Prirja që shfaqet është lëvizja drejt integrimit të plotë. 

 

Përfshirja e mjedisit. Të mësuarit e integruar nuk është i kompletuar pa përfshirjen e 

mjedisit madje kjo pasqyrohet edhe gjatë hartimit të qëllimeve të arsimit, p.sh. “nxënësit 

të kuptojnë rolin dhe funksionin e shkencës në jetën e tyre të përditëshme dhe në botën 

ku ata jetojnë”. 

 

Tri janë nivelet e përfshirjes së mjedisit: 
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a) Përshkrimi i problemeve të mjedisit me objektivin që nxënësit t’i njohin, t’i kuptojnë 

këto probleme dhe të reagojnë në mënyrë afektive. 

b) Kërkimi për zgjidhje të një problemi të marrë nga mjedisi duke zbatuar njohuritë e 

marra në një situatë të simuluar (imituar). Zgjidhjet e ofruara mund të jenë disa prandaj 

punohet për alternativën më të mirë. Ky nivel kërkon shprehi intelektuale më të larta 

dhe, njëkohësisht, një shkallë më të lartë integrimi. 

c) Nxënësit ndërmarrin një veprim konkret për përmirësimin e treguesve cilësorë të 

mjedisit në një projekt të vërtetë (të marrë nga realiteti). 

 

Përfshirja e mjedisit e bën lëndën e integruar më të kuptueshme por, gjithashtu, më të 

vështirë për mësuesit, të cilët duhet të zotërojnë një seri lëndësh (disiplinash), të rrisin 

intensitetin e punës së tyre, të venë në dukje parimet integruese dhe t’i zbatojnë ato në 

mënyrë të kuptueshme në mjedisin e nxënësve. 
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Moduli 1: Aspekte të të nxënit. Metoda mësimore për 

mësimin praktik 
 

Titulli i 

Modulit 

 

ASPEKTE TË TË NXËNIT.  

METODA MËSIMORE PËR MËSIMIN 

PRAKTIK 
 

Qëllimi i 

Modulit 

 

 

Nёpёrmjet kёtij moduli pjesmarrёsit njihen me natyrën e tё nxёnit, 

veçoritë e perceptimit pamor-dëgjimor, parimet konjitive dhe 

zbatimet praktike të tyre, si dhe me dy metoda për mësimin praktik. 

 

Kohëzgjatja 

e Modulit 

 

 

2 ditё (16 orë) trajnim 

Rezultatet e 

të Nxënit 

 

RN1: Pjesmarrësi analizon dhe jep shembuj mbi natyrën dhe teoritë 

e të nxënit, si realizohet ai dhe si mund të përdoren, gjatë 

mësimdhënies, të dhënat mbi funksioninimin e trurit. 

 

RN2: Pjesmarrësi përshkruan faktorët që ndikojnë në perceptimin 

pamor-dëgjimor, si dhe rolin që ai ka në procesin e krijimit të 

kompetencave të punës të nxënësit. 

 

RN 3: Pjesmarrësi përshkruan llojet e mjeteve që ndihmojnë 

kujtesën, epërsitë dhe kufizimet, përdorimin dhe zhvillimin e tyre. 

 

RN4: Pjesmarrësi tregon cilat janë parimet konjitive dhe jep 

shembuj të zbatimeve praktike. 

 

RN 5: Pjesëmarrësi përshkruan qëllimin e metodës së demonstrimit 

të një kompetence pune, proçedurën që duhet ndjekur dhe e zbaton 

atë në mënyrë korrekte. 

 

RN 6: Pjesëmarrësi shpjegon qëllimin, epërsitë dhe mangësitë, 

strategjitë dhe fazat e metodës së eksperimentit dhe e zbaton atë në 

mënyrë korrekte. 
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RN 7: Pjesëmarrësi shpjegon qëllimin dhe mënyrën e menaxhimit të 

metodës së punës në grupe të vogla 

 
 

RN 1 Pjesmarrësi shpjegon dhe jep shembuj mbi natyrën dhe teoritë e 

të nxënit, si realizohet ai dhe si mund të përdoren, gjatë 

mësimdhënies, të dhënat mbi funksioninimin e trurit. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Çfarë është të nxënit. Teoritë e të nxënit 

 Si realizohet të nxënit 

 Modeli i rezervimit të dyfishtë në kujtesë 

 Modeli i ndarjes së trurit 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në powerpoint 

o Brain storming për mënyrën se si nxëmë 

o Detyrë individuale për ndërtimin e skemës së modelit të 

rezervimit të dyfishtë në kujtesë dhe komenti përkatës  

o Bashkëbisedim për mënyrën e përdorimit të të dhënave mbi 

funksionimin e trurit gjatë mësimdhënies 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 2 Pjesmarrësi përshkruan faktorët që ndikojnë në perceptimin 

pamor-dëgjimor si dhe rolin që ai ka në procesin e krijimit të 

kompetencave të punës të nxënësit. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Veçori të perceptimit pamor-dëgjimor. 

 Aspekte të perceptimit pamor 

 Faktorët që ndikojnë në perceptimin pamor 

 Aspekte të përceptimit dëgjimor 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Eksperimente të shkurtra për perceptimin e informacionit 

pamor dhe dëgjimor 

o Punë në grupe të vogla për studime rasti të përbashkëta, 

referuar aspekteve të përceptimit pamor-dëgjimor 
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o Prezantim i punës në grup dhe diskutim 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 3 Pjesmarrësi përshkruan llojet e mjeteve që ndihmojnë kujtesën, 

epërsitë dhe kufizimet, përdorimin dhe zhvillimin e tyre. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Hyrje: Mjete që ndihmojnë kujtesën (mnemonics) 

 Mjetet muzikore 

 Mjetet me emra, fraza dhe fjalë 

 Modelet 

 Figurat (imazhet) 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Bashkëbisedim për mjetet që ndihmojnë kujtesën që përdoren 

në jetën e përditëshme 

o Ushtrime në grup për përdorimin e mjeteve që ndihmojnë 

kujtesën 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 

 

RN 4 Pjesmarrësi tregon cilat janë parimet konjitive dhe jep shembuj 

të zbatimeve praktike. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Si i fitojnë nxënësit konceptet e reja? 

 Si mësojnë nxënësit dhe si e fitojnë informacionin e ri? 

 Si i zgjidhin problemet nxënësit? 

 Si transferohet të nxënit në një situatë të re? 

 Çfarë i motivon nxënësit për të mësuar? 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Brain storming për mënyrën e zbatimit të parimeve konjitive 

o Detyra në grupe për mbledhje shembujsh në lidhje me 

zbatimet e parimeve konjitive 

o Diskutime për një zbatim sa më të mirë të këtyre parimeve 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
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RN 5 Pjesëmarrësi përshkruan qëllimin e metodës së demonstrimit të 

një kompetence pune, proçedurën që duhet ndjekur dhe e zbaton 

atë në mënyrë korrekte. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

o Demonstrimi dhe qëllimi i tij. 

o Proçedura e demonstrimit të një kompetence pune 

o Këshilla dhe udhëzime 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Demonstrim i një kompetence pune 

o Diskutime për  mënyrën e realizimit të demonstrimit të 

kompetencës së punës 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit praktik 

 

RN 6 Pjesëmarrësi shpjegon qëllimin, epërsitë dhe mangësitë, 

strategjitë dhe fazat e metodës së eksperimentit dhe e zbaton atë 

në mënyrë korrekte. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

o Eksperimenti dhe qëllimi i tij. 

o Epërsitë e metodës së eksperimentit 

o Mangësitë e metodës së eksperimentit 

o Strategjitë e përdorimit të eksperimentit 

o Fazat e eksperimentit të udhëhequr 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Demonstrim i një eksperimenti 

o Diskutime për  mënyrën e realizimit të eksperimentit 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit praktik 

 

RN 7 Pjesëmarrësi shpjegon qëllimin dhe mënyrën e menaxhimit të 

metodës së punës në grupe të vogla. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Puna në grupe të vogla. 
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 Menaxhimi i grupeve të vogla. 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Lojë me role 

o Diskutime për  mënyrë e menaxhimit të grupeve të vogla gjatë 

veprimtarive praktike 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
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MATERIAL MBËSHTETËS PËR ZBATIMIN E MODULIT 
 

Ky material ёshtё hartuar nё mbёshtetje tё modulit “Aspekte të të nxënit. Metoda 

mësimore për mësimin praktik” dhe do tё ndihmojё nё shpjegimin, konkretizimin, 

ilustrimin dhe pёrvetёsimin sa mё tё mirё tё ҫёshtjeve qё trajton ky modul. 

 

Materiali u shërben tё gjithё lektorёve/trajnerёve të trajnimit tё vazhduar pёr mёsues 

dhe instruktorё tё arsimit profesional, pёr t’i bёrё sa mё efektive seancat e trajnimit qё 

do tё zhvillojnё. Ai ёshtё gjithashtu njё burim informacioni edhe pёr trajnerёt e kurseve 

tё ndryshme tё trajnimit, qё mund tё organizohen nga ofrues tё ndryshёm dhe nga 

vetё shkollat profesionale pёr mёsuesit dhe instruktorёt e tyre. 
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RN1: Pjesëmarrësi shpjegon natyrën dhe teoritë e të nxënit, si realizohet 

ai dhe si mund të përdoren, gjatë mësimdhënies, të dhënat mbi 

funksioninimin e trurit. 
 

1.1 Çfarë është të nxënit? 

 

“Të mësuarit pa të menduarit është mund i humbur; të 

menduarit pa të mësuarit është i rrezikshëm.” 

Konfuci 

 

Të nxënit përfshin fitimin të njohurive, sjelljeve, aftësive (shkathtësive) dhe vlerave të 

reja apo modifikimin dhe përforcimin e tyre, nëpërmjet përvojës, studimit, apo 

mësimdhënies. Aftësinë për të nxënë e kanë njerëzit, kafshët madje dhe disa makina 

(makinat e inteligjencës artificiale – kompjuterat). 

 

Të nxënit mund të shihet si më shumë si një proces se sa si grumbullim i njohurive mbi 

faktet dhe procedurat. Të nxënit sjell ndryshime në organizëm dhe këto ndryshime janë 

pothuajse të përhershme. Në vijim, po japim përkufizimin e përgjithshëm të të nxënit: 

 

• Të nxënit është proces i pavarur, është proces intelektual i individit, është aktivitet 

intelektual e psikomotorik me anën e të cilit përvetësohen dituri, shkathtësi e shprehi të 

cilat ndryshojnë sjelljet e përgjithshme.  

• Ai është “proces aktiv dhe i pavarur i secilit që nxë dhe, si i këtillë konsiderohet se është 

faktori   kryesor i ndryshimit të veprimtarisë së individit.” 

 

Pra, “të nxënit është një ndryshim i brendshëm në një person, formimi i lidhjeve të reja 

ose potenciali për reagime të reja. Të nxënit është kështu një ndryshim i qëndrueshëm në 

aftësitë e një personi. Ky përcaktim pranon se të nxënit është proces që ndodh brenda një 

personi (pikëpamja kognitive), por gjithashtu thekson rëndësinë e ndryshimeve në 

sjelljen e vëzhgueshme si tregues që të nxënit ka ndodhur (pikëpamja biheivioriste).  

 

Disa nga teoritë mbi të nxënit: 

http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
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http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
http://thenie.org/thenie-nga-konfuci-27/
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Teoria bihevioriste (Uatson, Thorndaik, Skiner): 

përqëndrohen në sjelljen e vëzhgueshme, 

ndryshimet në sjellje. Sipas kësaj teorie, të nxënit 

është një ndryshim në sjellje, në mënyrën se si 

vepron një person në një situatë të caktuar. Është 

teori relativisht e thjeshtë, e cila mbështetet në 

sjelljet e vëzhgueshme; përshkruan disa 

ligjshmëri universale të sjelljes; ecuritë e saj 

pozitive dhe negative mund të jenë të efektshme 

edhe te njerëzit e edhe te kafshët. 

 

Teoria kognitiviste (Piazhe, Anderson, Brunër, Glaser): përqendrohen në proceset 

mendore. . Sipas kësaj teorie, të nxënit është një proces i brendshëm që nuk mund të 

vëzhgohet (njohuritë, synimet, ndjenjat, krijimtaria, mendimi). Si ndikon teoria 

kognitiviste në nxënie? 

• Kurrikuli: Nga mësimdhënësit kërkohet të planifikojnë sipas rezultateve të 

planifikuara në planin e studimeve dhe programin e lëndës/modulit; të përpilojnë 

përmbajtje logjike të cilat nxënësit “i shtyjnë “të mendojnë në mënyrë aktive; të 

përmirësojnë rritjen logjike dhe konceptuale të nxënësve. 

• Mësimdhënia: Kërkohet theksimi i rolit kritik të përvojave, i rëndësisë së 

ndërveprimit me rrethin e nxënies të nxënësit, si dhe evidentimi i rrugëve e 

modeleve të shumta varësisht sipas afiniteteve të secilit nxënës. 

• Vlerësimi: Vlerësimi bëhet pjesë e procesit të nxënies. 

 

Neobihevioristët – teoria social kognitive (Albert Benduras). Neobihevioristët 

përqendrohen edhe në gjendjet mendore dhe ngjarjet. Socialkognitivistët përqendrohen 

në të nxënët duke vëzhguar të tjerët. Teoria social kognitiviste është një urë midis teorisë 

bihevioriste dhe teorisë kognitive. 

 

Teoria humaniste është një teori e të nxënit, që synon të udhëzojë nxënësit drejt rritës së 

tij si personalitet” i tërë”. Formimi i personalitetit “i tërë ” – total - nënkupton zhvillimin 

fizik, mendor, emocional, moral, punues, religjioz etj. Qëllimi i humanizmit nuk qëndron 

vetëm në konstatimin se duhet të prodhohen nxënës ose punonjës të mire, por qëllimi rezulton në 

rezultatin final të procesit – që subjektet të jenë qenie njerëzore të kënaqshme e funksionale, të 

cilat  i kontribuojnë pozitivisht rrethit të tyre. Si ndikon teoria humaniste në nxënie? 

• Kurrikuli: Nuk theksohet zotërimi i fakteve dhe as memorizimi mekanik i tyre; 

kërkohet ofrimi i mundësive për të kuptuar dhe motivimi i nxënësve – ata duhet 

“të mendojnë - ofrimi i më shumë mundësive dhe vënia e subjektit në pozitën që 

të zgjedhin”; zhvillimi i shkathtësive të të menduarit kritik. 
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• Mësimdhënia: Formimi i ndjenjës për” identitet personal”; theksimi i rolit të 

vetëvlerësimit; respektimi i interesimeve dhe orientimeve të nxënësit. 

• Vlerësimi: Vlerësimi bëhet pjesë e procesit të të nxënit, duke shkëmbyer idetë 

sinqerisht me nxënësin; krijimi i raporteve autentike e spontane. 

 

Neuroshkenca: Sistemi nervor dhe truri janë fundamente fizike të procesit të të nxënit të 

njeriut dhe janë tri lloje fushash funksionale: 

1. FUSHA SENSORIKE – kontrollon ndijimet deri te perceptimet 

2. FUSHA MOTORIKE – është “programi” për veprime të vullnetshme 

3. FUSHA ASOCIATIVE – ka të bëjë me të mësuarit, kujtesën, të menduarit, 

veprimet e ndërlikuara 

 

Konstruktivizmi: Sipas kësaj teori individët 

krijojnë ose ndërtojnë (konstruktojnë) të kuptuarit 

ose njohuritë e tyre, duke ndërlidhur atë që tanimë 

e dinë dhe besojnë me idetë, ngjarjet, dhe 

aktivitetet me të cilat ballafaqohen. Teoria e 

konstruktivizmit mbështet idenë se njerëzit 

ndërtojnë të kuptuarit e tyre mbi botën duke 

përjetuar gjërat e pastaj duke reflektuar në ato 

përvoja. 

 

 

Të nxënit nga përvoja: Shumë njerëz më së miri mësojnë duke bërë pyetje dhe duke u 

përgjigjur në to, duke diskutuar, debatuar, duke bërë stuhi idesh (brainstorming), 

hulumtime, dhe duke shpjeguar. Mësimdhënësit e suksesshëm ju ofrojnë nxënësve 

mundësi të angazhohen në lloje të tilla të aktiviteteve me qëllim të përmirësimit të të 

nxënit të tyre. 

 

Të nxënit mund të klasifikohet në: 

Informal dhe realizohet nëpërmjet përvojës së situatave të përditëshme (për shembull, 

dikush duhet të mësojë të shikojë përpara ndërsa ecën për të shmangur rreziqet e 

mundshme në se nuk ka kujdes); apo të nxënit nga jeta, duke vëzhguar si punojnë apo 

sillen të tjerët, duke luajtur etj. 

Formal është të nxënit e organizuar dhe ndjek qëllime dhe objektiva të caktuara brenda 

një sistemi shkollor apo trajnimi. Rezultatet e arritura certifikohen dhe njihen nga shteti.   

Joformal është të nxënit e organizuar jashtë sistemit formal të të nxënit dhe që mund të 

përfundojë me certifikim, por që nuk njihet nga shteti. Për shembull, këtu përfshihen 

kurset e ndryshme të trajnimit, takimet në organizatat rinore, klubet, seminaret etj.  

Aksidental, i cili nuk është i planifikuar as nga mësuesi apo nxënësi, por ndodh si 

nënprodukt i një veprimtarie tjetër që mund të jetë një përvojë, vëzhgim, vetëreflektim, 
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ndërveprim, ngjarje e veçantë apo detyrë e zakonshme rutinë. Ky lloj të nxëni ndodh si 

shtesë apo veçmas nga plani i mësuesit dhe pritmërive të nxënësit.  

 

1.2 Si realizohet të nxënit? 

 

Të nxёnit realizohet në trurin tonё. Çfarёdo që nxёmё magazinohet, nёpёrmjet krijimit të 

zinxhirёve të rinj proteinikё si dhe lidhjeve ndёrmjet qelizave nervore. Prandaj, 

biologjikisht, të nxёnit mund të pёrkufizohet si shndёrrim i strukturave të trurit. 

Ende ka shumё mistere të pazbuluara rreth trurit tonё, por faktet që tashmё dihen, 

mund t’i bashkojmё në formёn e teorive dhe modeleve të dobishme, nёpёrmjet të cilave 

mund të depёrtojmё në procesin e vёrtetё të të nxёnit. Kёto teori na ndihmojnё të 

strukturojmё mёsimdhёnien në njё mёnyrё “tru-favorizuese” – njё mёnyrё që e bёn të 

nxёnit më të lehtё për nxёnёsin. 

Disa fakte biologjike 

Truri mbrohet nga eshtrat e kafkёs. Ai peshon rreth 1,3 kg – rreth 2% e peshёs për njё 

person 65 kilogram. Qarkullimi i gjakut dhe konsumi i oksigjenit janë njё tregues i mirё 

të aktivitetit të çfarёdo zone të trupit. Për shembull, mbas ngrёnies, qarkullon më shumё 

gjak në zonёn e stomakut. Njё vrapues ka nevojё për më shumё oksigjen te kёmbёt. 

Megjithёse pesha e trurit është e vogёl, rreth 15% e të gjithё gjakut qarkullon atje dhe 

25% e oksigjenit konsumohet nga 15 miliard neuronet, sasi kjo e njёjtё me atё që 

konsumojnё indet mbajtёse dhe ushqyese. Ndryshe nga qelizat e tjera, neuronet nuk 

mund të rigjenerohen. Çfarё dёmtohet, humbet për gjithmonё. 

Informacioni brёnda qelizave transmetohet me anё të impulseve elektrike. Ndёrmjet 

qelizave, transmetimi është subjekt i proceseve kimike te sinapset. Sinapset funksionojnë 

si transmetues “kimikë”. Për shembull, kur jeni i bllokuar në një provim, ndoshta janë 

sinapset që nuk funksionojnë mirë për shkak të stresit.  

 

1.3 Modeli i rezervimit të dyfishtë në kujtesë (dual – store model) 

Modeli Artkinson-Shriffing i kujtesës, i cili paraqitet i thjeshtuar në kutinë në të djathtë, 

përbëhet nga tri komponente: 
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 Regjistruesit ndijorë ose mbaresat nervore (RN) 

 Kujtesa afatshkurtër (KASH) 

 Kujtesa afatgjatë (KAGJ) 

Një input – për shembull, një shkrepëtimë e 

perceptuar nga syri – fillimisht hyn në regjistruesit 

ndijorë, ku mbahet për një kohë fare të shkurtër. 

Ndërsa ju prisni (i kushtoni vëmendje) për 

bubullimën, shkrepëtima është përpunuar dhe ka 

kaluar në kujtesën afatshkurtër, ku rri vetëm për pak 

sekonda. Në se përpunohet edhe një herë, atëherë 

kalon në kujtesën afatgjatë. Përpunimi i dytë i 

informacionit, shpesh, përfshin informacionin nga 

KAGJ (për shembull, duke e krahasuar me 

shtërngatën e fundit). 
Procesi i ruajtjes së informacionit në kujtesën tonë varet 

shumë nga fakti, se sa vëmendje i kushtojmë inputit (ju 

ndjeni frikë nga shtërngata) dhe nga strategjia jonë për t’u 

marrë me të. Sidoqoftë, ne asnjëherë nuk e kemi nën 

kontroll të plotë atë. 

Duket se regjistruesit ndijorë kanë një kapacitet pa kufi. 

Por, duhet të dimë edhe një detaj: inputet vizuale 

(pamore) mbesin aty në më pak se një sekondë, ndërsa 

inputet dëgjimore 2 deri 4 sekonda. 

Modeli i rezervimit të 

dyfishtë 
 

 

                                                          

                                  (shkrepёtima) 

                                                         inputi 

 

 

 

     vemendje                             humbet 

 

 

 

 

 

      

      kodim                                 humbet 

 

 

 

         

                                                humbet ? 

Kujtesa afatshkurtër ka një kapacitet të kufizuar: 7 +/- 2 njësi. Kohëqëndrimi në të është 

mbi 20 sekonda. Meqë vepron mbi bazën e impulseve elektrike, ajo mund të 

çrregullohet kollaj. Në se kushtet janë të duhurat, KASH ngjesh informacionin, e 

organizon dhe e dërgon atë te KAGJ për përpunim të mëtejshëm. 

Kujtesa afatgjatë ka një kapacitet të pakufizuar. Kohëzgjatja mund të jetë edhe për tërë 

jetën. Informacioni ruhet në mënyra të ndryshme dhe në zona të ndryshme të trurit. 

Përpunimi i informacionit është i ngadaltë. Sa më mirë të bëhet ky përpunim, aq më i 

lehtë do të jetë rikthimi (thirrja nga kujtesa). Ne aplikojmë mënyra të ndryshme të 

përpunimit: 

 përzgjedhja (e pandërgjegjëshme) e asaj që do të ruhet; 

 përsëritja; 

 të nxënit e kuptimshëm: në marrëdhënie (lidhje) me informacionin tashmë të 

ruajtur; 

 organizimi i brendshëm: duke kërkuar për një strukturë të brendshme të 

informacionit të dhënë. 

 Përpunimi: duke e kompletuar (plotësuar) informacionin. 

RN 

KASH 

KAGJ 
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Përpunimi i ndërgjegjshëm i informacionit quhet kodim. 

 

1.4 Modeli i ndarjes së trurit (The Split-Brain Model) 

Thamё se informacioni ruhet në mёnyra të ndryshme dhe në zona të ndryshme të trurit. 

Ekzistojnё harta të trurit, të cilat tregojnё se çfarё pёrpunohet dhe ku ruhet ajo që 

pёrpunohet. Modeli i ndarjes së trurit i R. Sperry-t, i cili ka marrё çmimin Nobel për 

kёrkimet e tij mbi “dy anёt e mёndjes sonё”, mund të na sigurojё disa depёrtime 

interesante. 

 

Po t’a shikosh trurin duket sikur pёrbёhet nga dy pjesё gati të njёjta (hemisfera), të cilat 

lidhen nga njё vandak lidhёsash të quajtur corpus callosum. Në mёnyrё të habitёshme, 

eksperimentet treguar se të dyja hemisferat funksionojnё ndryshёm nga njёra-tjetra dhe 

kanё mёnyrat e tyre për ruajtjen dhe pёrpunimin e informacionit. Kombinimi i të dy 

hemisferave çon në eficiencёn e pabesueshme të trurit njerёzor. 

 

Kur shohim njё fytyrё, shumё nga ne “shohin”hollёsi, si hundёn, gojёn, buzёt, ngjyrёn e 

syve e kёshtu me radhё me anёn e hemisferёs së majtё, ndёrkohё që forma tёrёsore e 

fytyrёs “shihet” nga hemisfera e djathtё. 

 

Ana e majtё e trurit është “analisti”. Ai kёrkon hollёsitё, ndёrsa ana e djathtё është 

“sintetizuesi”, i cili i vendos të gjitha inputet (ngacmimet) sёbashku, në njё të tёrё. Ana 

e djathtё ka njё karakteristikё shumё të veçantё: nuk e njeh fjalёn “JO”. Çfarёdo gjёje që 

të vijё në formё negative pёrpunohet pozitivisht. Lista e mёposhtme e karakteristikave 

të të dy anёve të trurit tonё ilustrojnё mёnyrat e ndryshme të funksionimit të tyre. 

 

             truri i majtё                       truri i djathtё  

                    fakte                                   pёrshtypje 

                  simbole                                   imazhe 

                   logjikё                                     intuitё 

             mёnyra po/jo                           mёnyra po 

          (vetё) kritikuese                    kundёrshtuese 

            çfarё të thuhet                        si të thuhet 

                 melodi                                       ritёm 

 

Çfarë mësojmë nga modeli i ndarjes së trurit 

Me qёllim që të pёrshihen në procesin e ruajtjes zonat e ndryshme të trurit dhe për të 

lidhur dy anёt e trurit të nxёnёsve, mund tё vijnё në ndihmё kёshillat e mёposhtme: 

 Bёj të dukshme (vizualizo) imazhet. 

 Paraqit, së pari krejt “pikturёn” dhe, më pas, hollёsitё. 
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 Fut në lojё shqisa të ndryshme. 

 Pёrdor ritmin dhe rimёn. 

 Formuloi idetё në mёnyrё pozitive. 

 Jep njё pamje të pёrgjithshme pёrpara dhёnies së hollёsive. Më pas, hollёsitё mund 

të shoqёrohen në pёrputhje me rrethanat. 
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RN2: Pjesëmarrësi përshkruan faktorët që ndikojnë në perceptimin 

pamor-dëgjimor si dhe rolin që ai ka në procesin e krijimit të 

kompetencave të punës të nxënësit. 
 

2.1 Veçori të perceptimit pamor-dëgjimor 

Organizmi ynë është i rrethuar nga informacioni: pamje, tinguj, shije e aroma të 

shumëllojshme ngacmojnë sistemin tonë nervor nëpërmjet shqisave. Si arrijmë ne ta 

menaxhojmë këtë “xhungël” ndjesish? Si arrin një fëmijë të dallojë të ëmën nga njerëzit 

e tjerë, pavarësisht nga fakti se ç’ka veshur ajo, se si i ka rregulluar flokët apo se çfarë 

shprehjeje ka në fytyrë? Qëllimi kryesor i arsimimit është që të zhvillojë te njerëzit 

njohuri, shprehi dhe qëndrime (sjellje) të caktuara, prandaj të kuptuarit e faktit se si 

njerëzit i përvetësojnë ato, është mjaft i rëndësishëm për procesin mësimor. Po kaq e 

rëndësishme është edhe njohja nga mësuesit dhe instruktorët e faktorëve që ndikojnë në 

procesin e marrjes dhe të përpunimit të informacionit.  

Veprimi i një ngacmimi (informacioni) në shqisa nuk është drejtpërdrejt perceptim i 

këtij ngacmimi. Perceptimi i një ngacmimi është interpretimi nga vetë personi i këtij 

ngacmimi dhe ndikohet nga gjendja mendore e tij, përvoja dhe njohuritë e mëparshme, 

motivimi dhe shumë faktorë të tjerë. Kështu, kur shohim një libër në një raft, ai na duket 

thjesht si një shirit letre, por në të vërtetë, ne e perceptojmë atë si një bashkësi fletësh 

drejtkëndëshe, që formojnë librin. 

Sytë dhe veshët janë “portat” kryesore të futjes së informacionit në organizmin e njeriut. 

Për pasojë, perceptimi pamor dhe ai dëgjimor luajnë një rol mjaft të rëndësishëm 

(vendimtar) në procesin e krijimit të kompetencave të punës te nxënësit e shkollave 

profesionale. 

Më poshtë trajtohen disa aspekte të procesit të perceptimit pamor dhe dëgjimor, njohja 

e të cilave ndihmon në rritjen e efektivitetit të procesit mësimor. 

 

Aspekte të perceptimit pamor 

Një nënë e re ecën së bashku me djalin e saj pesëvjeçar në një rrugë ku ndodhen dyqane 

të shumta, me mallra të shumëllojshme. Më pas, gruaja takon bashkëshortin, i cili i pyet 

se çfarë panë nëpër dyqanet e kësaj rruge. Ndërsa gruaja i tregon për një fustan të bukur 

(por disi të shtrenjtë) që i kishte pëlqyer në një dyqan veshjesh, fëmija i tregon për një 

robot-lodër që komandohej me telekomandë, të cilin e kishte parë në dyqanin e lodrave. 

Ata ishin futur në të njëjtat dyqane, kishin parë të njëjtat produkte, por i kishin 

perceptuar ato me mënyra të ndryshme. Pra është mendja që interpreton dhe njeh ato 

që vijnë nëpërmjet shqisave, dhe këtu janë interesat që kanë një ndikim të madh. 

Njerëzit perceptojnë ato gjëra që kanë njëfarë kuptimi për ta.  

 

Në perceptimin pamor ndikojnë disa faktorë: 
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- Njerëzit kanë prirje të perceptojnë si njësi më vete ato elemente që janë pranë njëri-tjetrit në 

hapësirë. 

Kështu, në figurën e mëposhtme, shumica e njerëzve perceptojnë tri grupe prej tre 

pikash, më shumë sesa nëntë pika të veçanta. 

 

 

 

  

- Njerëzit kanë prirje të perceptojnë si të plota edhe ato figura që i shohin të pjesshme. 

Në figurën më poshtë, bashkësia e pikave të zeza perceptohet si një rreth, megjithëse 

perimetri i tij nuk është i mbushur plotësisht me pika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E njëjta gjë mund të thuhet edhe në rastin në vijim. Shumica e njerëzve, kur shohin 

figurën e mëposhtme, jo vetëm janë në gjendje të thonë se është një fytyrë, por edhe se 

kujt i përket, megjithëse tregohet vetëm një pjesë e tipareve. Pra, kujtojmë të tërën mbi 

bazën e disa pjesëve të saj. 

 
 

- Njerëzit kanë prirje t’i perceptojnë gjërat bashë me sfondin (kontekstin). 

Kështu, në figurën që vijon pjesa unazore me ngjyrë gri që ndodhet në sfondin e zi, 

duket më e ndritshme sesa ajo që ndodhet në sfondin e bardhë. 
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- Njerëzit kanë prirje t’i perceptojnë gjërat duke marrë parasysh dhe largësinë prej tyre. 

Paraqitja në perspektivë e dy vijave me gjatësi të njëjtë krijon përshtypjen e gabuar se 

vija më e largët është dhe më e gjatë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Njerëzit kanë aftësinë të bëjnë analogji. 

Vetëm identifikimi i objekteve nuk çon shumë larg. Ekziston dhe një aftësi tjetër, e cila 

hyn në thelbin e një objekti, ngjarjeje, situate, historie etj. pa u ndikuar ngo hollësitë 

sipërfaqësore. 
 

 
 

 

Ajo që ne perceptojmë nga pamja e objekteve të ndryshme varet dukshëm edhe nga 

vëmendja që ne u kushtojmë atyre.  

Vëmendja është përqendrimi (fokusimi) te një ngacmues i caktuar, duke i shpërfillur 

ngacmuesit e tjerë. Vëmendja është e kufizuar dhe shteron me kalimin e kohës.  

Në përvojën mësimore, marrëdhëniet midis perceptimit pamor, vëmendjes dhe 

memorizimit janë mjaft të rëndësishme. Rritja e vëmendjes ndikon drejtpërdrejt në 

fuqizimin e memorizimit dhe favorizon procesin e të nxënit. Më poshtë analizohen disa 

faktorë që ndikojnë në vëmendjen ndaj perceptimit pamor. 

- Madhësia: Objekteve me përmasa të mëdha u kushtohet më shumë vëmendje.   

 

a  A B c D e 
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- Intensiteti: Ngacmuesit e fuqishëm si ngjyrat e ndezura, tehet e mprehta, bordet 

(anësoret), tërheqin më shumë vëmendjen. 

- Risia (veçantia): Gjërat e reja dhe të pazakonta bien më tepër në sy se ato që i kemi 

parë shpesh. Një tip i ri automjeti në një parking ku ndodhen dhjetëra të tjerë, na tërheq 

vëmendjen. 

- Mospërputhja: Objektet që nuk janë në përshtatje me kontekstin ku ndodhen, kanë 

prirje të na tërheqin më shumë vëmendjen. Kështu, një grua me mustaqe na tërheq më 

shumë vëmendjen sesa një burrë me mustaqe. 

- Ana emocionale: Pamjet që lidhen me ndjenja të forta dhe shkaktojnë emocion, na 

tërheqin më shumë vëmendjen dhe fiksohen në kujtesën tonë. Cila nga fjalët e 

mëposhtme na tërheq më shumë vëmendjen? Patjetër që fjala “puthje”.  

 

 

 

 

- Interesi personal: Ngacmimeve që janë të rëndësishme për ne (në një moment të 

caktuar) u kushtojmë më tepër vëmendje. Një nëne që i ka humbur fëmija dhe po e 

kërkon atë në një turmë njerëzish, fytyrat e të rriturve nuk i tërheqin vëmendjen, por ajo 

pëqendrohet vetëm te fëmijët që sheh. 

Këto karakteristika psikologjike që lidhen me perceptimin pamor, janë mjaft të 

rëndësishme në procesin mësimor, sidomos në ilustrimin e fakteve, koncepteve, ligjeve 

apo procedurave të punës që përmbajnë çështje të ndryshme teorike ose praktike. 

Materiale të ndryshme mësimore që përgatiten nga vetë mësuesit e instruktorët, nëse i 

respektojnë këto veçori, sigurisht që janë më efektive. Kështu, në përgatitjen e tyre 

duhet të respektohet rregulli i 5/8-ve, sipas të cilit ne kemi prirje ta përqendrojmë 

vështrimin në një zonë të caktuar të figurës, që ndodhet në 5/8 e lartësisë së saj. Po 

kështu, duhet të respektohet edhe rregulli i pikës së përqendrimit (fokusimit) më të 

mirë, që tregon se vështrimi ynë përqendrohet në pikën e pozicionuar si në figurën e 

mëposhtme. Duhet mbajtur parasysh, gjithashtu, se hapësirat boshe e vënë më tepër në 

dukje mesazhin kryesor, simetria krijon ndjenjën e harmonisë, pamjet e shoqëruara me 

tekst përforcojnë njëra-tjetrën, ngjyrat e forta ngjallin emocion dhe  korrespondenca një 

mesazh-një pamje është më e lehtë për t’u mbajtur mend. 

 

 

 

 

 

 

mollë     shtëpi     vrapim     puthje    

kalendar 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



18 
 

 

Aspekte të perceptimit dëgjimor  

Të dëgjuarit është një nga mënyrat bazë të komunikimit dhe studimet tregojnë se rreth 

60% e informacionit që merr organizmi i njeriut futet në tru nëpërmjet të dëgjuarit. 

Megjithatë, jo çdo ngacmim akustik (zanor) që kapet nga veshët e njeriut perceptohet në 

tru. Truri ka aftësinë të përzgjedhë nga tërësia e zërave që ngacmojnë veshët dhe të 

“dëgjojë” (perceptojë) vetëm një pjesë të tyre. Kjo përbën atë që quhet “të dëgjuarit 

aktiv” dhe kërkon përqendrim dhe disiplinë dëgjimore. Mësuesi dhe instruktori duhet 

t’i njohin epërsitë e të dëgjuarit aktiv si dhe teknikat për ta zhvilluar te nxënësit këtë 

aftësi. 

Ashtu si te të parit, edhe te të dëgjuarit është vëmendja që luan rol parësor. Vëmendja e  

nxënësit ndaj të folurit të zgjatur të mësuesit ka kufij të caktuar, më pas fillon të 

dobësohet. Edhe intensiteti i të folurit ndikon në vëmendjen dëgjimore. Të dëgjuarit 

aktiv ka katër faza: 

- Marrja e ngacmimit dëgjimor: Kjo fazë ndodh vetvetiu (automatikisht), duam apo 

nuk duam ne. E vetmja ndërhyrje që mund të bëjmë është që të marrim masa për të 

mënjanuar zhurmat, ndërhyrjet ose pengesat zanore, në mënyrë që ato të mos dëmtojnë 

mesazhin zanor kryesor për të cilin jemi të interesuar (p.sh., shpjegimin e mësuesit).  

- Përqendrimi i vëmendjes: Të dëgjuarit fokusohet te mesazhi i duhur. Dëgjuesi 

ndërpret të folurit, të lexuarit apo të menduarit për diçka tjetër dhe i kushton vëmendje 

folësit. Kjo fazë mund të përforcohet me disa mënyra: 

- kontakti me sy – dëgjuesi është mirë ta shohë drejtpërdrejt folësin; 

- shprehja e fytyrës – tundja e kokës, ngritja e vetullave, hapja e buzëve – këto janë 

shenja të përqendrimit tek ajo që po thuhet; 

- pozicioni i trupit – në përgjithësi dëgjuesi përkulet lehtë në drejtim të folësit; 

- mjedisi fizik – dëgjuesi duhet të jetë në një largësi optimale nga folësi dhe të mos ketë 

pengesa të ndryshme midis tyre. 

- Të kuptuarit e mesazhit zanor: Mesazhi zanor në vesh kodohet (kthehet në mesazh 

elektrokimik) dhe më pas dekodohet (çkodohet) në qendrat përkatëse të trurit, ku 

përpunohet (dëgjuesi mendon për atë që dëgjon) derisa të “kuptohet”. Në të kundërt, 

mund të kërkohen sqarime nga folësi. 

- Ruajtja në kujtesë (memorizimi): Në përgjithësi, memorizojmë ato mesazhe zanore 

që, pasi i vlerësojmë, na bëjnë “përshtypje”. Ndaj fjalëve të një tjetri mund të mbajmë 

qëndrim pozitiv ose negativ. Në rastin e dytë ndodh shpesh ndodh që, pa e dëgjuar dhe 

vlerësuar të gjithë mesazhin, e ndërpresim folësin de reagojmë negativisht ndaj tij. 

Mësuesi duhet të zhvillojë te nxënësi (dhe te vetja) vetinë për të qenë i duruar, për ta 

dëgjuar mesazhin të plotë deri në fund dhe më pas për të bërë vlerësimin e tij. 

Të dëgjuarit është fenomen shumë kompleks, që kryhet nëpërmjet disa stileve kryesore: 
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- Të dëgjuarit pasiv: Dëgjuesi merr mesazhe zanore pa 

bërë ndonjë reagim të dukshëm (p.sh., dëgjimi i një 

muzike në radio). Treguesi kryesor i këtij stili është 

“heshtja” e dëgjuesit. Kjo heshtje i lejon mësuesit në 

klasë që të futet gjithnjë e më thellë në temën që po 

trajton. 

 
 

 

 

- Të dëgjuarit aktiv: Dëgjuesi reagon me mënyra të 

ndryshme ndaj mesazhit zanor që merr:  

o e miraton atë (pohon me kokë, me “po” ose me 

mërmërimë miratuese – hhmmm); 

o e kundërshton atë (mohon me kokë, me “jo” ose 

duke e ndërprerë mesazhin); 

o kërkon sqarime (bën pyetje); 

o e perifrazon mesazhin, duke treguar se e ka kuptuar 

atë. 

 

 

- Të dëgjuarit empatik (emocional): Dëgjuesi e 

shoqëron dëgjimin e mesazhit zanor me shfaqje të 

gjendjeve emocionale (të ndjenjave të caktuara). Kështu, 

një këngë e bukur apo fjalim prekës shoqërohet me 

duartrokitje dhe thirrje entuziazmi, një lavdërim 

shoqërohet me buzëqeshje, një kritikë e ashpër 

shoqërohet me nervozizëm. Sidoqoftë, në të gjitha këto 

raste, memorizimi i mesazhit është shumë i fuqishëm.  
 

 

“Njerëzit mund të harrojnë çfarë thoni, çfarë bëni, por kurrë 

nuk do të harrojnë ndjenjat që i bëtë ata të ndjenin.” 
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RN 3: Pjesëmarrësi përshkruan llojet e mjeteve që ndihmojnë kujtesën, 

epërsitë dhe kufizimet, përdorimin dhe zhvillimin e tyre. 
 

3.1 Hyrje: Mjetet që ndihmojnë kujtesën (mnemonics) 

Mjetet në ndihmë të kujtesës (mnemonics) i ndihmojnë nxënësit të rrithëresin pjesë të 

informacionit, veçanërisht të informacionit në lloj liste, si karakteristika, hapa, faza, 

elemente, pjesë etj. duke lehtësuar kështu të nxënit. Termi në anglisht “mnemonics” 

buron nga Mnemosyne, që është emri i perëndeshës së kujtesës së Greqisë së lashtë. 

 

Përmirësimi i kujtesës është njëlloj sikur të zhvillosh çdo lloj aftësie tjetër. Duhet punuar 

për të mësuar mjetet përkatëse dhe praktikuar ato. Mësuesit mund t’u tregojnë nxënësve 

se si t’i zhvillojnë vetë këto mjete. 

 

Epërsitë 

- Mjetet në ndihmë të kujtesës përmirësojnë kujtesën në mënyrë thelbësore. 

- Mjetet në ndihmë të kujtesës e bëjnë zbavitës procesin e rikujtimit. 

 

Kufizimet 

- Mjetet në ndihmë të kujtesës janë më pak të dobishme për të kuptuar dhe kujtuar ide 

komplekse. 

- Mjetet në ndihmë të kujtesës kërkojnë kohë për t’u krijuar. 

 

Ka shumë lloje mjetesh të tilla dhe, se cili prej tyre funksionon më mirë, mbetet ta gjykojë 

vetë mësuesi. Në vijim, po paraqesim disa prej tyre. 

 

3.2 Mjetet muzikore 

Sa lloj këngësh mbani mend? Si i kujtoni ato? E njëjta metodë që përdoret për të kujtuar 

këngët mund të funksionojë fare mirë në shkollë. Reklamat ose radio dhe televizioni e 

përdorin muzikën në ndihmë të konsumatorit, që të kujtojë produktet e tyre kur ai/ajo 

bën blerje. Ju mund të përdorni çdo lloj muzike ose këngë të shkurtra për çdo lloj liste 

çështjesh. Për shembull, fëmijët mësojnë shkronjat e alfabetit duke kënduar këngën 

“ABC” etj. 

 

3.3 Mjetet me emra, fraza dhe fjalë 

Po të merret shkronja e parë e çdo fjale, mund të formohet një emër apo shprehje, apo 

fjalë.  

Shembull (në shqip dhe anglisht): qëllimet e reklamës janë: 
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V ëmendje      = A ttention 

I   nteres          = I   nterest 

D ëshirë          = D esire 

A ksion           = A ction 

 

VIDA               

 

AIDA 

 

Shembull: Keep it short and simple = KISS 

 

Shembull: rendi i veprimeve në matematikë është: Kllapa, Fuqia, Shumëzimi, Pjestimi, 

Mbledhje dhe Zbritja. Mjeti që formohet në këtë rast, mund të jetë një frazë (përpiquni ta 

formoni atë!). 

 

3.4 Modelet 

Modelet janë prezantime në formë piramide, rrethi, shigjete, torte etj.  

Shembull: Nivelet e njohjes sipas Taksonomisë së Bloom-it janë: 

 

 

 

 

 

Krijimi 

Vlerësimi 

Analiza 

Zbatimi 

Kuptimi 

Kujtimi 

 

 

3.5 Figurat (imazhet) 

Në mjetin me figurë, informacioni është ndërtuar në formën e një pamjeje (figure) në 

mënyrë, të tillë që ndihmon në rrithirjen e informacionit, kur ju duhet. Sa më e thjeshtë të 

jetë figura, aq më e lehtë është kujtimi i informacionit përkatës. Mos u mërzisni për 

aftësitë tuaja artisitike në se e ndërtoni vetë figurën. Për sa kohë e dini se ç’kuptim ka 

figura, ajo do t’ju ndihmojë të mësoni. 

 

Shembull: 

Çfarë është numismatisti? Vizatoni mjegullën që bie në plazh nga deti dhe plazhin bëjeni 

me monedha (në vend të rërës). Budallallëk? Patjetër, por kjo e bën më të lehtë të kujtosh 

se, numismatisti është një koleksionist monedhash.  



22 
 

 

RN 4: Pjesëmarrësi tregon cilat janë parimet konjitive dhe jep shembuj të 

zbatimeve praktike 
 

 

 
 

 

4.1 Hyrje: Parimet e njohjes (konjitive) 

Në bazë të studimeve për mënyrën si funksionon truri ynë janë ndërtuar dhe parimet e 

njohjes ose konjitive. 

Në vijim, shtrohen disa pyetje kyç rreth të nxënit, që janë të rëndësishme për të gjithë 

mësuesit dhe që, këta të fundit, duhet t’u përgjigjen bazuar në parimet e njohjes 

(konjitive). Dhe, çdo mësues, përfshi edhe mësuesit e rinj, duhet t’i zbatojnë këto parime 

në klasë, ose kudo ku realizohet mësimdhënia dhe të nxënit. 

 

4.2 Si i kuptojnë nxënësit konceptet e reja? 

 

PARIMI NJOHËS 

 

ZBATIMET PRAKTIKE NË KLASË 

 

Nxënësit mësojnë  Programi mësimor (kurrikuli) duhet të jetë hartuar me 
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konceptet e reja mbi 

bazën e koncepteve 

tashmë të fituara prej 

tyre. 

një vijimësi logjike, e tillë që të garantojë se nxënësit i kanë 

njohuritë paraprake për të fituar koncepte apo aftësi të reja. 

 Mësuesit duhet të përdorin analogjitë sepse konceptet e 

reja ata i trajtojnë mbi bazën e njohurive që nxënësit tashmë 

i zotërojnë. Por, analogjitë janë efektive vetëm nëse mësuesit 

i përpunojnë mirë ato, duke i orientuar nxënësit tek 

ngjashmëritë ndërmjet njohurive ekzistuese dhe atyre të 

reja. 

 

 

Që të mësojnë, nxënësit 

duhet të transferojnë 

informacionin nga 

memoria (kujtesa) afat-

shkurtër (ku 

informacioni përpunohet 

në mënyrë të 

ndërgjegjëshme) në 

memorien afat-gjatë (ku 

mund të ruhet dhe 

rithirret më vonë). 

 Nxënësit kanë kapacitet të kufizuar të memories afat-

shkurtër (ose memories përpunuese), e cila mund të 

mbingarkohet nga detyrat me kërkesa shumë të larta. Të 

kuptuarit e koncepteve apo veprimeve të reja mund të 

pengohet, në se nxënësi përballet me sasi të madhe 

informacioni në të njëjtën kohë. Prandaj, mësuesit duhet të 

përdorin shembuj të përpunuar, me qëllim pakësimin e 

kësaj ngarkese. Një shembull i përpunuar është 

demonstrimi hap pas hapi i kryerjes së një detyre ose i 

zgjidhjes së një problemi. Kjo lloj udhëheqjeje mund të 

mënjanohet ngadalë gjatë paraqitjes së situatave të reja 

problemore, duke ju kërkuar nxënësve të kryejnë më shumë 

hapa në mënyrë të pavarur. 

 Shpesh, mësuesit përdorin modalitete (mënyra) të 

shumta për përçimin e koncepteve të reja; për shembull, ata 

e shoqërojnë ligjërimin me një grafik apo tabelë apo figurë. 

Në këtë rast, të nxënit përforcohet në se mësuesit kujdesen 

që, të dyja llojet e informacionit plotësojnë njëra-tjetrën. 

Përkundrazi, të nxënit përkeqësohet, në se të dyja burimet e 

informacionit janë të veçuara (si për shembull, leksioni është 

i ndryshëm nga teksti i shfaqur në një mjet ilustrues – tabelë, 

grafik, prezentim në Power Point etj.). 

 Përmbatja duhet të jepet e qartë, në copëza të vogla 

nëpërmjet një shpjegimi të kujdesshëm dhe me ritmin e 

duhur, paraqitjes së modeleve dhe shembujve, në mënyrë që 

nxënësit të mos mbingarkohen. 
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4.3 Si mësojnë nxënësit dhe si e fitojnë informacionin e ri? 

 

PARIMI NJOHËS 

 

ZBATIMET PRAKTIKE NË KLASË 

 

Shpesh, informacioni 

thirret nga kujtesa në të 

njëjtën mënyrë siç hyn 

në të. Zakonisht, ne 

duam që nxënësi të 

tregojë kuptimin e 

informacionit dhe pse ai 

është i rëndësishëm. 

Kështu që, ata duhet të 

mendojnë rreth kuptimit 

të materialit të thirrur 

nga kujtesa. 

 Mësuesit mund t’u japin nxënësve detyra, të tilla që 

kërkojnë shpjegim (për shembull, duke ju përgjigjur 

pyetjeve si dhe pse ndodh diçka), ose të tilla që i kërkojnë 

nxënësit të organizojë materialin në mënyrë të kuptimtë. 

Këto detyra i fokusojnë nxënësit në të kuptuarit e 

përmbajtjes. 

 Mësuesit mund t’i ndihmojnë nxënësit të kujtojnë 

përmbajtjen (kuptimin e saj) që mezi rithirret nga kujtesa. 

Ngjarjet dhe mjetet që ndihmojnë kujtesën (mnemonics) janë 

mjaft efektive për t’i ndihmuar nxënësit, në këtë rast. (shih 

Shtojcën 1) 

 

 

Praktikimi është 

thelbësor për të mësuar 

fakte të reja. 

 Mësuesit mund të krijojnë hapësira për praktikim, duke 

rishikuar përmbajtjen përgjatë javëve e muajve, në mënyrë 

që t’i ndihmojnë nxënësit ta kujtojnë përmbajtjen në afat të 

gjatë. 

 Mësuesit mund t’u shpjegojnë nxënësve se përpjekja për 

të kujtuar diçka bën, që kujtesa të zgjasë më tepër në kohë se 

sa me format e tjera të studimit. Mësuesit mund të përdorin 

provime (teste) të shkurtra, të shpejta ndërsa, nxënësit 

mund të përdorin vetëtestimin. 

 

 

 

4.4 Si i zgjidhin problemet nxënësit? 

 

PARIMI NJOHËS 

 

ZBATIMET PRAKTIKE NË KLASË 

 

Çdo lëndë ka një tërësi 

faktesh, të cilat në se 

futen në memorien afat-

gjatë, ndihmojnë në 

 Mësuesve u duhet të japin mësim një tërësi faktesh të 

ndryshme në mosha të ndryshme. Për shembull, grupet e 

fakteve më të kapshme (dhe më të studjuarat me themel) 

janë faktet matematikore dhe bashkimet e gërmave në 



25 
 

zgjidhjen e problemeve, 

duke çliruar burimet e 

memories afat-shkurtër 

dhe duke ndriçuar 

kontekstet në të cilat 

njohuritë dhe aftësitë e 

fituara mund të 

zbatohen. 

shkollën fillore. Për matematikën, kujtesa është më e 

rëndësishme se llogaritja. Faktet matematikore (si për 

shembull, 8 x 6 =?) janë të ngulitura në çështje të tjera (për 

shembull, tek pjestimi). Një fëmijë që ndalon së llogarituri, 

mund të gabojë dhe të humbasë fillin e problemeve më të 

ndërlikuara. 

 

Feedback-u efektiv, 

shpesh, është thelbësor 

për fitimin e njohurive 

dhe aftësive të reja. 

 Një informatë kthyese (feedback) është e mirë, kur: 

- është specifike dhe e qartë; 

- fokusohet më tepër tek detyra se sa tek nxënësi; 

- është sqaruese dhe fokusohet më tepër tek përmirësimi, 

se sa tek përmbushja e detyrës. 

 

 

4.5 Si transferohet të nxënit në një situate të re? 

 

PARIMI NJOHËS 

 

ZBATIMET PRAKTIKE NË KLASË 

Transferimi i njohurive apo 

aftësive te një problem i ri 

kërkon njohjen, sa të 

kontekstit të problemit, 

ashtu dhe të kuptimit të 

thellë të strukturës së tij. 

 Mësuesit duhet të sigurohen që nxënësit i kanë njohuritë e 

mjaftueshme paraprake për të çmuar (vlerësuar) kontekstin e një 

problemi. 

 

Ne i mësojmë konceptet 

e reja nëpërmjet 

shembujve, por shpesh 

është e vështirë të 

shikosh se cilat janë 

konceptet e përbashkëta 

(të njëjta) në brendësi të 

shembujve të ndryshëm. 

 Mësuesit u kërkojnë nxënësve të krahasojnë probleme me 

struktura sipërfaqësore të ndryshme, por që në brendësi 

kanë strukturë të njëjtë. Për shembull, nxënësi mund të 

mësojë të llogarisë sipërfaqen e një drejtkëndëshi, në një 

ushtrim të parashtruar vetëm me fjalë (pa figurë), duke 

përdorur kompjuterin. Nxënësi, ndoshta, jo menjëherë 

mund ta kuptojë, që kjo njohuri vlen dhe në një ushtrim 

tjetër (i përshkruar po vetëm me fjalë), i cili kërkon 

llogaritjen e sipërfaqes së një fushe futbolli. Krahasimi i 

problemeve i bën nxënësit të percpetojnë dhe kujtojnë 

strukturën e brendshme. 

 Për procedurat me shumë hapa (veçanërisht në mësimin 
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praktik), mësuesit mund t’i nxisin nxënësit të identifikojnë 

dhe emërtojnë nënhapat e nevojshëm për zgjidhjen e 

problemit. Kjo praktikë bën që nxënësit të kuptojnë më mirë 

strukturën e brendshme të problemit dhe të aplikojnë hapat 

e zgjidhjes së problemit tek problemet e tjera. 

 Mësuesit mund të alternojnë shembujt konkretë 

(ushtrimet vetëm me fjalë) me paraqitjet abstrakte (për 

shembull, formulat) për t’i ndihmuar nxënësit të kuptojnë 

strukturën e brendshme të problemit. 

 

 

4.6 Çfarë i motivon nxënësit për të mësuar? 

 

PARIMI NJOHËS 

 

ZBATIMET PRAKTIKE NË KLASË 

Besimet në lidhje me 

inteligjencën janë 

parashikues të rëndësishëm 

të sjelljes së nxënësit në 

shkollë. 

 Mësuesit duhet të dinë se nxënësit janë më të motivuar në 

se besojnë se inteligjenca dhe aftësitë mund të përmirësohen 

nëpërmjet punës së vazhdueshme (të palodhur). 

 Mësuesit mund të kontribuojnë në besimin e nxënësve, që 

ata e kanë aftësinë të përmirësojnë inteligjencën e tyre, duke 

i lavdëruar ata më shumë për përpjekjet e tyre produktive 

(si dhe procese të tjera nën kontrollin e nxënësve) se sa për 

përmbushjen e tyre. 

 Mësuesit mund t’i pyesin nxënësit në se ndjejnë që mund 

të kontrollojnë të nxënit e tyre, duke i nxitur të vendosin më 

shumë qëllime për të nxënit (për shembull, qëllime për 

përmirësimin e të nxënit) se sa për përmbushjen (për 

shembull, qëllime për kompetenca). 
 

 

Motivimi i pavarur (një 

tërësi vlerash ose 

interesash) çon në 

rezultate më të mira afat-

gjata se sa motivimi i 

kontrolluar (tërësi 

shpërblimesh apo 

dënimesh). 

 Mësuesit mbajnë parasysh dhe kontrollojnë një sërë 

faktorësh që lidhen me shpërblimin ose lavdërimin, të cilët 

ndikojnë  në motivimin e nxënësit, pra në se: 

- nxënësi është tashmë i motivuar për të kryer detyrën; 

- shpërblimi i ofruar për një detyrë është verbal (me gojë) 

ose i prekshëm; 

- shpërblimi i ofruar për një detyrë pritet ose nuk pritet të 

jepet; 

- lavdërimi jepet për përpjekjen, përfundimin apo cilësinë 



27 
 

e përmbushjes 

- lavdërimi ose shpërblimi jepet menjëherë ose më vonë. 

 

 

Aftësia për të monitoruar 

(ndjekur) të menduarit e 

tyre, i ndihmon nxënësit 

të identifikojnë çfarë 

dinë e çfarë nuk dinë, 

por shpesh njerëzit nuk 

janë në gjendje të 

gjykojnë të nxënit dhe të 

kuptuarit e tyre me 

saktësi. 

 Mësuesit mund t’u japin nxënësve detyra, të tilla që u 

krijon mundësi atyre të vëzhgojnë në mënyrë të besueshme 

të nxënit e tyre (për shembull, testimi, vetë-testimi dhe 

shpjegimi). Në se nuk nxiten për t’i përdorur këto detyra si 

udhëzuese, nxënësit ka të ngjarë të gjykojnë për njohuritë e 

tyre, bazuar në përvojat e tyre të mëparshme dhe në 

informacionin e pjesshëm për situatën e re apo 

informacionin e lidhur me të (situatën); këto gjykime mund 

t’i çojnë në shtigje të gabuara.  

 

Nxënësit do të jenë më të 

motivuar dhe të 

suksesshëm në mjediset 

mësimore, në se ata 

ndihen se u përkasin 

atyre mjediseve dhe janë 

të pranuar në to. 

 Mësuesit duhet t’i garantojnë nxënësit se dyshimet në 

lidhje me përkatësinë janë të zakonshme dhe me kohë ato 

pakësohen. 

 Mësuesit mund t’i nxisin nxënësit ta shikojnë feedback-un 

kritik (objektiv negativ) si shenjë e besimit të të tjerëve, që 

ata (nxënësit) janë në gjendje të arrijnë standarde të larta, 

megjithë ndonjë mossukses të momentit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RN 5: Pjesëmarrësi shpjegon qëllimin e metodës së demonstrimit të një 
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kompetence pune, proçedurën që duhet ndjekur dhe e zbaton atë në 

mënyrë korrekte 

 

“Nëse do të rilindja, do të punoja hidraulik” 

Albert Anjshtain 

5.1 Demonstrimi dhe qëllimi i tij 

Në procesin e mësimdhënies marrin pjesë një numër i madh faktorësh, të cilët ndikojnë 

drejtpërdrejt ose jo drejtpërdrejt në realizimin e tij. Faktor shumë i rëndësishëm në 

arsimin profesional konsiderohet metoda mësimore. Njihet një numër i madh metodash 

mësimore, të tilla si: leksioni, diskutimi, rrahja e mendimeve (debati), vrojtimi 

eksperimentimi, lojë me role, demonstrimi, etj. Çdo mësues për të realizuar një orë 

efektive mësimore dhe për të rritur efiçiencën e saj, mund dhe duhet të përzgjedhë atë 

metodë mësimore e cila është më e pranueshme dhe më e përshtatshme për një orë të 

caktuar mësimi. Kjo zgjedhje është një domosdoshmëri pasi vetë AP është i orientuar 

nga tregu i punës i cili vazhdimisht kërkon njerëz të pajisur me kompetencë 

profesionale. Duhet theksuar që sikurse orët mësimore janë të ndryshme, ashtu edhe 

metodat për realizimin e tyre janë të ndryshme. Megjithëse midis mësimit teorik 

profesional dhe mësimit praktik profesional ekziston një lidhje e ngushtë dhe e 

pandashme, dallimi kryesor midis tyre është: mësimi teorik kryesisht sqaron lidhjet 

teorike, mësimi praktik përqëndrohet në sqarimet dhe aplikimet praktike. Dallimet e 

tjera midis mësimit teorik dhe praktik janë: 

 

Mësimi teorik (teoria) 

 realizimi në klasë i njohurive të përgjithshme; 

 fokusohet në njohuritë e domosdoshme; 

 përparësi në orë të tilla mësimore është teoria; 

 trajton sistematikisht dhe në vazhdimësi materialin mësimor; 

 planifikim afatgjatë i njohurive; 

 metodat e të mësuarit janë kryesisht ligjërata, diskutimi, bashkëbisedimi; 

 vlerësimi bëhet kryesisht me pyetje-përgjigje me gojë ose me shkrim, test me 

shkrim, ese etj. 

 

Mësimi praktik (praktika) 

 realizimi i praktikës në reparte pune, për shembull punëtori, servis, fermë, etj; 

 prioritare janë shkathësitë dhe procesi i punës; 

 rëndësi marrin veprimtaritë zbatuese; 

 tregon materialin mësimor sistematikisht në zbatim; 

 planifikim apo përgatitje afatshkurtër; 

 metodat e të mësuarit janë: demonstrimi, instruktimi (sqarimi), imitimi etj.; 



29 
 

 vlerësimi bëhet: 

 me listë kontrolli për shkallën e përmbushjes së kompetencës profesionale; 

 me anë të zgjidhjes së detyrave; 

 me anë të testeve praktike. 

 

Ura lidhëse midis teorisë dhe praktikës është demonstrimi, që zakonisht përcillet me 

veprime praktike për përmbushjen e kompetencës profesionale. 

 

Lind pyetja ç’është demostrimi? 

Demonstrimi është një ndër metodat e mësimdhënies, nëpërmjet të cilit mësuesi bën një 

shpjegim vizual të fakteve të rëndësishme, ideve dhe proceseve. Është një metodë e 

fuqishme mësimore, ku mësuesi shfaq ose “demostron” si të kryhen veprime të 

ndryshme praktike për të përmbushur një kompetencë profesionale. Kjo lloj metode 

gjen zbatim për çdo lloj moshe shkollimi. Ja disa shembuj për të cilët mund të 

demostrohet: 

 Si të punojmë me një makinë apo instrument të caktuar. 

 Si të ndërrojmë pjesët e një motori. 

 Si të përdorim mikroskopin. 

 Si të presim një xhaketë. 

 Si të gatuajmë rosto viçi. 

 Si të përdorim furçën për lyerjen e flokëve. 

 Si realizohet puna kryq në qëndistari. 

 Si kryhet një lidhje e shkurtër. 

 Si instalohet një lavapjatë. 

Kjo metodë ve në veprim tek nxënësi disa shqisa: të parit, të dëgjuarit dhe shpesh herë 

edhe të nuhaturit, të prekurit dhe të shijuarit. 

 

Demonstrimi është një metodë e përshtatshme për të mësuar aftësi. Qëllimi i tij është të: 

 tregojë qartë si fitohet aftësia; 

 tregojë procedurat të cilat janë vështirë të përshkruhen; 

 mundësojë nxënësit të kryejnë (demonstrojnë) detyra të veçanta; 

 nxisë vetëveprimin dhe vetëbesimin te nxënësit. 

 

5.2 Proçedura e demonstrimit të një kompetence pune 

Në përgjithësi demostrimi përbëhet nga dy faza: planifikimi dhe përgatitja si dhe 

prezantimi.                          

Planifikimi dhe përgatitja: janë pjesë themelore që një demonstrim të jetë i përkryer. 

Nuk mund të demonstrohet nëse nuk planifikohet se çfarë do të demonstrohet, ashtu 

sikurse nuk mund të realizosh një gjë të tillë, nëse nuk ke përgatitjen e duhur për të  

demonstruar. Pikat kyçe për të kësaj faze janë: 
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 të hartohet lista e veprimeve apo detyrave qe duhen kryer për të përmbushur 

kompetencën profesionale; 

 të rregullohet ambjenti fizik; 

 të grumbullohen mjetet dhe pajisjet e nevojshme; 

 të bëhen të dukshme vizualet; 

 të sigurohen kushte të mira me qëllim që, veprimet dhe detyrat të organizohen siç 

duhet; 

 të përgatitet një shembull para demonstrimit, nëse për kryerjen e një veprimi apo 

detyrë të caktuar duhet kohë (p.sh lyerja,tharja,etj). Në këtë rast mësuesi sqaron:”në 

praktikë kjo lyerje kërkon 25 minuta kohë tu tharë, para se të kalojmë në hapin tjetër”; 

 të mbahen afër mjetet mësimore; 

 të përcaktohet saktësisht kur dhe si do të përdoren ato (transparentet, modelet, 

objektet reale, vegla, pajisje te ndryshme, etj); 

 të ushtrohet demonstrimi veçanërisht kur është hera e parë që e kryeni atë. 

 

Prezantimi 

Kur përfundon faza e planifikimit dhe e përgatitjes themi që kemi bërë gjysmën e punës 

dhe kur planifikimi është i mirë atëherë edhe demonstrimi do të jetë i mirë. Gjysma 

tjetër e demonstrimit mbetet prezantimi. Për të realizuar me sukses këtë fazë duhet të: 

 tregoni nxënësve se çfarë do të demonstrohet; 

 jepni një pasqyrë të përgjithshme të tij; 

 përdorni një objekt real apo model për të treguar produktit përfundimtar; 

 lidhni aftësinë aktuale me detyra të kryera dhe me ato që do të kryhen në të 

ardhmen; 

 shpërdani dhe shpjegoni listën e detyrave që keni hartuar më parë për secilin 

nxënës; 

 rregulloni shpërndarjen e nxënësve në mënyrë të tillë që secili prej tyre të ketë 

mundësi të shohë dhe të dëgjojë; 

 demostroni ngadalë, n.q.s demostroni shpejt, ndodh që dikush nga auditori të mos e 

ndjekë gjithë këtë procedurë hapash; 

 bëni të pamundurën që të keni sa më shumë sukses në demonstrim; 

 mos ngarkoni nxënësit me procedura dhe metoda të gabuara; 

 tregoni vetëm një procedurë në një kohë; 

 ruani vijueshmërinë e hapave të procedurës së demonstrimit; 

 theksoni pikat kritike dhe ato të sigurisë; 

 pushoni në pikat kyçe, dhe bëni pyetje për t’u siguruar që nxënësit po ju ndjekin; 

 bëni pyetje përmbledhëse të tilla si: “cilat janë pikat kritike, që duhet të mbahen 

mend?”; “cili është qëllimi i kësaj aftësie?”; “cilat janë hapat kritike për përgatitjen e 

produktit apo kryerjen e shërbimit?”; 

 nëse është e nevojshme përsërit të gjithë ose një pjesë të demostrimit; 
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Nganjëherë lind e nevojshme që mësimdhënësit të bëjnë demostrimin dy ose më shumë 

herë. Herën e parë thuhen më zë të lartë hapat e demostrimit dhe i demostrojmë ato 

ngadalë, e ndjekur kjo nga hera e dytë, ku ju mund të bëni edhe pyetje. Kur bindemi që 

mbaroi demonstrimi i kompetencës nga ana jonë, atëherë do të vëmë të demonstrojnë 

vetë nxënësit. Fillimisht një nxënës do të përsërisë demonstrimin i udhëhequr nga 

mësuesi apo instruktori, pastaj nxënësi tjetër do ta përsërisë atë duke u ndihmuar nga 

dikush tjetër, që përdor listën e kontrollit. Kjo praktikë e demonstrimit vazhdon derisa 

nxënësit të punojnë sipas kritereve të dhëna. 

 

5.3 Këshilla dhe udhëzime 

1) Kur jeni duke demonstruar një aftësi, mbani kontakte në sy me nxënësit dhe jo 

vetëm me pajisjet që jeni duke përdorur. 

2) Përdorni vizuale (pamje) për të qartësuar hapat e ndërlikuar. 

3) Letrat e murit (skema, grafikë etj.) janë shumë të përdorshme gjatë demonstrimit 

dhe qëndrojnë të varura në mur, gjatë gjithë kohës së aktiviteteve mësimore. 

4) Kur demonstroni me duar (majtas-djathtas) apo bëni rrotullime në drejtim të 

akrepave të sahatit ose në kahun e kundërt, sigurohuni që nxënësit ju kanë kuptuar. 

5) Përfshini nxënësit në demonstrim duke ju bërë pyetje të tilla si: Çfarë duhet të bëj 

pastaj? Pse është e nevojshme ta bëj në këtë mënyrë? Çfarë ndodh nëse e bëj në një 

mënyrë tjetër? 

6) Nëse materialet që nxënësit tuaj përdorin gjatë praktikimit, nuk janë disponibël 

(mungojnë) kur ata i kthehen punës (praktikimit), atëherë pyetni nxënësit se çfarë 

materialesh të tjera mund të përdoren për të arritur këtë apo atë kompetencë. 

Demonstrimi mund të jetë metodë interesante dhe efektive përmes një planifikimi dhe 

përgatitjeje të kujdesshme. Për të realizuar këtë mësuesi duhet të: 

 bëjë pyetje dhe të nxisë nxënësit; 

 përsërisë hapat kritikë të procedurës; 

 nënvizojë masat e sigurisë; 

 bëjë një demonstrim serioz; 

Pas demonstrimit tuaj nxënësit duhet të jenë të gatshëm të fillojnë ushtrimet praktike, 

por të mbikqyrur. 
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RN 6: Pjesëmarrësi shpjegon qëllimin, epërsitë dhe mangësitë, strategjitë 

dhe fazat e metodës së eksperimentit dhe e zbaton atë në mënyrë 

korrekte. 

 

 
 

6.1 Metoda e eksperimentit dhe qëllimi i tij 

 

Eksperimentet krijojnë një mundësi të shkëlqyer për të nxënit. Nxënësve u pëlqen 

entuziazmi dhe sfida që shkakton e panjohura si dhe manipulimi i gjërave. Në 

laboratorët e mësimit profesional nxënësit mësojnë duke bërë. Qëllimi i eksperimentit 

është: 

 të përforcojë konceptet teorike te nxënësit; 

 të bëjë që nxënësit të formulojnë një problem dhe të planifikojnë hapat për zgjidhjen 

e    tij; 

 t’i mësojë nxënësit me durimin dhe disiplinën e kërkimit shkencor; 

 të nxisë kuriozitetin e nxënësve. 

 

6.2 Epërsitë e metodës së eksperimentit 

 

Eksperimentet kanë disa epërsi, në krahasim me metodat e tjera të të mësuarit: 

 Eksperimentet zgjerojnë fushën e të nxënit duke bërë dhe i sfidojnë nxënësit të 

mendojnë vetë.  

 Nxënësit aftësohen në përdorimin e aparaturave dhe të pajisjeve. 

 Nxënësit fitojnë aftësinë e organizimit të të dhënave dhe të nxjerrjes së 

përfundimeve prej tyre. 

 Nxënësit fitojnë përvojë pune në bashkëpunim të ngushtë me të tjerët. 

 Nxënësit fillojnë të mbështeten më shumë në fakte që i shohin me sytë e tyre, sesa në 

opinionet e të tjerëve. 
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6.3 Mangësitë e metodës së eksperimentit 

 

Eksperimentet kanë edhe disa pika të dobëta: 

 Duan kohë për t’u zhvilluar. 

 Materialet shtesë dhe hapësira që kërkojnë mund të jenë të kushtueshme. 

 Në një klasë me probleme disipline, përdorimi i tyre nuk do të ishte i këshillueshëm. 

 

6.3 Strategjitë e përdorimit të eksperimentit 

 

Dy janë strategjitë që duhet të mbahen parasysh, kur planifikojmë eksperimentet: 

1. Eksperimenti i udhëhequr. Në këtë rast, mësuesi fillimisht jep parimin dhe, më pas, 

demonstron eksperimentin që e mbështet atë parim. Nxënësit përsërisin eksperimentin 

pas demonstrimit të mësuesit. 

Për shembull:  

 Mësuesi shpjegon ligjin e Hukut. 

 Mësuesi demonstron eksperimentin që mbështet këtë ligj. 

 Nxënësi përsërit eksperimentin. 

Kjo metodë sjell më pak entuziazëm sesa eksperimenti zbulues, por, njëkohësisht, do 

më pak kohë. 

2. Eksperimenti zbulues. Në këtë strategji, mësuesi parashtron një pyetje ose problem. 

Nxënësi, më pas, duhet të konceptojë dhe të bëjë një eksperiment për zgjidhjen e 

problemit. Përgjatë rrugës, nxënësi “zbulon” vetë ligjin (rregullin etj.) përkatës. 

Për shembull:  

 Mësuesi tregon sustën me peshë.  

 Mësuesi pyet se ç’ndodh nëse pesha dyfishohet.  

 Nxënësi koncepton dhe bën eksperimentin.  

 Nxënësi “zbulon” ligjin e Hukut.. 

Kjo metodë është shumë efektive, nxënësit entuziazmohen dhe fitojnë përvojën e parë. 

Por, kjo metodë zbuluese kërkon kohë. 

 

6.3 Fazat e eksperimentit të udhëhequr 

 

1. Faza përgatitore  

Me qëllim që nxënësit të fitojnë përvoja të suksesshme në laborator, mësuesi duhet të 

identifikojë dhe të sigurojë burimet e nevojshme. Nxënësit duhet të kenë të gjitha 

materialet, mjetet dhe pajisjet e nevojshme për të kryer detyrën e dhënë. Nxënësit kanë 

interesa dhe aftësi të ndryshme. Që të plotësojë të gjithë nxënësit me burime, mësuesi 
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duhet të sigurojë librat, manualet, revistat dhe materialet audio-vizuale përkatëse. 

Mësuesi duhet të organizojë dhe të menaxhojë mjedisin fizik të laboratorit. Laboratori 

duhet të jetë i pastër, i organizuar mirë dhe në përputhje me kushtet e punës.  

2. Faza e instruktimit 

Para se nxënësit t’i kryejnë veprimet vetë, kanë nevojë të udhëzohen (instruktohen) për 

kompetencën që u kërkohet, me qëllim përmbushjen me sukses dhe pa rreziqe të 

detyrës. Mësuesi mund ta japë këtë informacion me anë të shpjegimit të ilustruar, një 

demonstrimi ose materialeve udhëzuese të shtypura. Një kombinim i këtyre metodave, 

në shumë raste, është më efektiv. Më poshtë jepet një shembull tipik i radhës së 

instruktimit për një eksperiment të udhëhequr: 

 Shpjego eksperimentin (përdor ilustrime). 

 Shpërnda një fletë me udhëzime për eksperimentin. 

 Demonstro eksperimentin.  

 Sqaro qëllimin e eksperimentit. 

 Nënvizo shkallën e kërkuar të saktësisë. 

 Thekso rregullat e sigurisë. 

 Bëj dhe përgjigju pyetjeve. 

 

3. Faza e eksperimentit 

Siguro përfshirjen e nxënësit. Nganjëherë, mësuesit e drejtojnë veprimtarinë nga shumë 

afër dhe përfshirja e nxënësve kufizohet vetëm nga lëvizjet e fytyrës (mimikës) gjatë 

demonstrimit. Nxënësit duhet të përfshihen në të gjithë hapat e eksperimentit, 

kurdoherë që është e mundur. Ata nxënës që e kanë kryer me sukses punën 

laboratorike, mund t’ua tregojnë nxënësve më të ngadaltë  rezultatet e tyre, nëpërmjet 

diskutimit dhe të tregojnë se si e konceptuan eksperimentin. Të gjithë nxënësit duhet të 

përfshihen aktivisht edhe në menazhimin, edhe në mirëmbajtjen e vendit të tyre të 

punës dhe të pajisjeve.  

Lejo shtrimin e pyetjeve nga nxënësit. Për të minimizuar mundësinë e gabimeve ose të 

ngatërresës, mësuesi duhet të nxisë nxënësit të bëjnë pyetje para, gjatë dhe pas punës 

laboratorike. Përpara se çdo nxënës të fillojë punën, sipas planit që ka bërë vetë, duhet 

kontrolluar me kujdes çdo plan nëse është i plotë, i saktë dhe pa rreziqe.  

Jep ndihmën tënde në laborator. Gjatë zhvillimit të eksperimentit, nxënësit nuk duhen lënë 

vetëm, madje edhe kur ata janë tejet të aftë dhe iu është dhënë një fletë udhëzuese e 

përsosur. Mësuesi duhet të qarkullojë nga nxënësi në nxënës, duke bërë komentet 

përkatëse. Një teknikë shumë efektive është të pyeturit e vazhdueshëm të nxënësve:  

“Çfarë po bëni?”  

“Cili do të jetë hapi tjetër?”  

“A u parapritë vështirësive dhe rreziqeve?” 

“A po ia dilni të vendosni pajisjet e nevojshme?” 
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Sidoqoftë, nuk këshillohet ndihma e tepruar ndaj nxënësve. Nëse kjo ndodh shpesh, 

atëherë ata mund të humbasin interesin dhe përfshirjen personale në punën e tyre. 

Ndonjëherë, ia vlen ta lësh një nxënës të vazhdojë dhe të bëjë edhe ndonjë gabim, për sa 

kohë që siguria e tij nuk kërcënohet dhe, kur nuk përdoren materiale të kushtueshme. 

Në një bisedë të shkurtër me nxënësin, pas gabimit të tij, diskuto çfarë qe gabim, si të 

korrigjohet, ose si mund të shmanget në të ardhmen. Mbi të gjitha, i duhet bërë 

përforcim pozitiv, me anë të lavdërimit, për punën e bërë mirë. Mjedisi i laboratorit 

krijon një mundësi të shkëlqyer për një kontakt të tillë personal.  

Vlerëso punën e nxënësve. Me qëllim që nxënësit të nxënë nga përpjekjet e tyre dhe që 

mësuesi të ruajë cilësinë dhe sasinë e dëshiruar të punës laboratorike, nxënësve ju duhet 

dhënë informatë kthyese për përmbushjen dhe produktin që nxjerrin. Mësuesi duhet të 

bëjë vazhdimisht kontrolle të shpejta të punës së secilit nxënës dhe të japë një vlerësim 

të shkurtër për të. Nxënësit mund t’i thuhet nëse puna e tij është brenda tolerancave të 

specifikuara, nëse cilësia e produktit është e kënaqshme, nëse është bërë ndonjë gabim, 

nëse ecuria e tij përkon me çfarë pritet prej tij nga ana profesionale dhe kështu me 

radhë.  

 

4. Faza përmbledhëse 

Në fund të eksperimentit, mësuesi duhet të bëjë një seancë përmbledhëse. Në këtë 

seancë ai duhet: 

    të diskutojë konceptimin e eksperimentit; 

    të diskutojë rezultatet e eksperimentit; 

    të diskutojë përfundimet e eksperimentit;  

    të përforcojë lidhjen ndërmjet teorisë dhe eksperimentit; 

    të pyesë nxënësit si mund përmirësohet përvoja “herën tjetër”. 
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RN 7: Pjesëmarrësi shpjegon qëllimin dhe mënyrën e menaxhimit të 

metodës së punës në grupe të vogla 

 

7.1 Mësimdhënia në grupe të vogla  

 

Menaxhimi i grupeve të punës, është procesi i organizimit dhe drejtimit të grupeve për 

një bashkëpunim të ngushtë me njëri-tjetrin për të qënë të frytshëm sëbashku. Kjo sjell 

reduktimin e kohës dhe lëvizjes së panevojshme. Në punën në grup çdo nxënës/kursant 

di çfarë do të kryejë, sa kohë i duhet për ta realizuar detyrën dhe cilat janë materialet 

me të cilat do të arrijë kryerjen e saj. Pra, menaxhimi i klasës apo dhe i grupit në veçanti, 

mund të përkufizohet si procesi i ngritjes dhe mbajtjes së mjedisit të brendshëm të 

grupit dhe kushtet e klasës për arritjen e kompetencës profesionale. Ai përbëhet nga 

gjithë proçedurat dhe materialet e tjera të nevojshme për të ruajtur një mjedis, në të cilin 

ndodh procesi mësimor (mësimdhënie-të nxënët). Thelbi i menaxhimit të grupit është 

fokusimi mbi pikat kyçe të detyrës dhe jo në çështje të tjera anësore dhe jo fort të 

rëndësishme në lidhje me detyrën e dhënë. 

 

A keni vёrejtur ndonjëherë se si njerёzit sillen dhe komunikojnё me tё tjerёt ndёrsa janё 

duke punuar nё grup? Nёse do ta bёni kёtё, atёherё ju do tё gjeni persona tё cilёt flasin 

shumё dhe tё tjerё qё ngurojnё tё flasin. Nisur nga ky fakt, mësuesit duhet tё jenё tё 

vetёdijshёm pёr tipat e ndryshёm tё sjelljes njerёzore dhe tё dinё se si tё dialogojnё me 

to. Në veprimtari të ndryshme të organizuara trajnime apo kualifikime është vërejtur 

që, disa pjesёmarrёs, kërkojnë rregullisht fjalёn dhe pёrcaktojnё rrjedhёn e punёs, tё 

tjerёt heshtin. Pra, pjesёmarrja dhe kontrtibuti nё grup ёshtё i ndryshёm. Nevoja qё 

kemi pёr njohuri tё barabarta apo dhe tё njёjta me pjesёmarrёsit e tjerё nё grup ёshtё e 

madhe. Por, sa mё shumё njerёz tё marrin pjesё nё njё diskutim, aq mё e vёshtirё ёshtё 

qё çdo person tё pёrqendrojё mendimin e tij pёr njё temё tё caktuar. Shpesh ndodh qё 

ai/ajo tё pajtohet me tё tjerёt ose tё heshtë vetёm qё tё jetё njё mё pak nga ato qё 

mendojnё ndryshe. Kjo ndodh pёr disa arsye: 

 Dёshira e madhe pёr tё qёnё anëtar i njё grupi; 

 Frika se ndonjё gjё e padёshirueshme bie nё sy tё tё tjerёve; 

 Dyshimi nё qёndrimet personale; 

 Etj. 
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Por nёse tё gjithё anёtarёt janё tё vetёdijshёm pёr njё rrezik tё tillё, nёse respektohen 

midis tyre, atёherё i japin mundёsi njёri-tjetrit tё arsyetojnё pikpamjet e tyre dhe do tё 

arrihet pёrfundimisht nё njё zgjidhje tё pёrbashkёt.   

 

Nёse një mësues i praktikave profesionale pyet njё nxënës, i cili ishte me vonesё pёr tё 

punuar: “Jeni pregatitur pёr sot apo do tё shkoni tё bёni punё nё grup pёrsёri?” kjo “shaka” 

reflekton njё keqkuptim tipik pёr punёn nё grup. Metoda tё tilla si loja me role, stuhi e 

mendimeve, lojra tё ndryshme nё mbёshtetje tё temёs janё më efektivet gjatë kryerjes së 

veprimtarive në grup. Ato kёrkojnё njё menaxhim dhe njё planifikim tё kujdesshёm, pa 

planifikuar bёrjen e shakave me mёsimdhёnien. Mёsimdhёnia nё grupe tё vogla pune 

bёhet pёr dy arsye kryesore: sociale dhe arsimore. Nё kёto grupe pune pjesёmarrёsit kanё 

shansin pёr të krijuar marrëdhënie sociale gjatё takimeve tё tyre. Puna nё grup 

ndihmon nё zhvillimin e aftёsive ndërpersonale, tё tilla si: tё dёgjuarit, tё folurit dhe 

lidёrshipin (udhёheqёsin). Mёsimdhёnia nё grup nga ana pedagogjike, ёshtё e pёrdorur 

zakonisht pёr tё zhvilluar nё njё nivel mё tё lartё aftёsitë intelektuale si arsyetimi dhe 

zgjidhja e problemeve. Puna nё grup ka kuptim kur: 

 detyra ёshtё brenda nivelit të përvojave tё nxёnёsve; 

 opinionet dhe përvojat mund tё kontribuojnё nё rezultat; 

 detyra ёshtё nxitёse dhe sfiduese; 

 synimi i detyrës ёshtё pёrcaktuar qartё. 

 

7.2 Menaxhimi i grupeve të vogla 

 

Veprimtaritё nё grup nxisin pavarёsinё e tё nxёnit tё nxёnёsve. Pёr tё menaxhuar 

veprimtaritё nё grupe tё vogla mësuesit duhet tё hartojnё udhёzuesin e pёrmbushjes. 

Aspekte tё menaxhimit tё veprimtarive nё grupe tё vogla pune janё: 

 Detyra e dhёnё; 

 Madhёsia e grupit; 

 Formimi i grupit. 

 Raportimi i punёs nga grupi; 

 Pёrmbledhja e shkurtёr e tёrё veprimtarive tё kryera. 

 

Detyra: duke qёnё e pёrcaktuar qartё pёrbёn themelin e punёs në grup sepse ajo ndikon 

nё krijimin qetёsisht tё njё klime pozitive brenda grupit. Atёherё mësuesit i duhet:  

sё pari, tё jetё i qartё rreth asaj çfarё ai/ajo dёshiron tё arrijё me nxёnёsit nёpёrmjet 

veprimtarive tё planifikuara mё parё; 

sё dyti, t’i japё detyrat tё shkruara nё fletё detyrash, tabelё apo flipçart. Detyra duhet tё 

pёrfshijё gjithё informacionin e nevojshёm, qё grupi i punёs tё funksinojё lehtёsisht me 

njё minimum pyetjesh. Anёtarёt e grupit nё tё njёjtёn kohё mund tё punojnё me detyra 

tё njёjta ose dhe tё ndryshme.  
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Madhёsia e grupit: Rregulli i madhёsisё sё grupit ёshtё qё (1) grupi ёshtё i mjaftueshëm, 

pёrsa kohё shfytёzohen mjaftueshёm tё gjithё burimet pёr tё kryer me sukses detyrёn e 

caktuar dhe (2) e kundёrta, grupi ёshtё i vogёl, pra ai nuk ёshtё aq i madh sa duhet, 

pёrderisa nuk shfrytёzohen burimet e nevojshme nё dispozicion pёr kryerjen e detyrёs. 

Kjo do tё thotё qё madhёsia ideale e grupit, nё pёrgjithёsi, nuk mund tё pёrcaktohet 

paraprakisht, por varet nga natyra e detyrёs qё i ёshtё dhёnё grupit dhe nga 

kompetenca metodologjike qё zotёron grupi pёr pёrmbushjen me sukses tё detyrёs sё 

dhёnё. Praktikisht grupet me 4-7 anёtarë funksionojnё mjaft mirё dhe rezultojnё tё 

suksesshёm. Bashkё me madhёsinё (qё ka tё bёjё me numrin e personave qё pёrfshihen 

nё grup) pёrcaktohet edhe numri i grupeve. Grupeve, nё fund tё punёs sё tyre, u 

kёrkohet tё raportojnё pёr rezultatet e arritura, atёherё mësuesi duhet tё planifikojё 

edhe kohёn nё pёrputhje me kёtё kёrkesё. Sa më shumë grupe të ketë, aq më shumë 

kohë duhet për të prezantuar rezultatet e tyre, me përjashtim të rasteve kur prezantimi 

do të bëhet verbalisht. 

Formimi i grupit: mund tё bёhet nё mёnyra tё ndryshme: 

a) Nё mёnyrё tё rastёsishme - duke numёruar, sipas rreshtave tё tavolinave, me anё tё 

kartave tё pikturuara apo me numёr. 

b) Sipas interesit - formulohen detyra tё ndryshme dhe nxёnёsit zgjedhin atё qё 

preferojnё. 

c) Sipas lidhjeve sociale (shoqёrore) apo fqinjёsie etj - nё kёtё rast nxёnёsit lejohen tё 

grupohen pёrpara dhёnies sё detyrёs. 

d) Nё mёnyrё logjike - p.sh, sipas grup moshave, nё raste tё veçanta sipas gjinisё ( ose 

vetё femra ose vetёm meshkuj).  

Kjo proçedurё e thjeshtё bёhet pёr tё shkurtuar kohёn e punёs nё grup dhe padyshim 

grupi ёshtё mё produktiv.                           

Sipas kohёs, tё cilёn e shfrytёzojnё për kryerjen e detyrës, grupet mund tё jenё me kohё 

tё shkurtёr dhe me kohё tё gjatё pune. 

Grupet me kohё tё shkurtёr pune, janё grupet tё cilat grupohen sipas pikёs “d”, ndёrsa 

grupi me kohё tё gjatё pune zgjidhet me shumё kujdes, duke marrё parasysh interest, si 

dhe lidhjet sociale apo personale brenda grupit. Kooperimi i mirё (bashkёpunimi) ose jo 

midis anёtarёve tё grupit pёr kyerjen e detyrёs, mund të çojë nё rikompozimin e grupit. 

Raportimi nga grupi i punёs:  Kur grupet janё duke punuar, mësuesi mund tё ndёrhyjё, 

por sa mё pak tё jetё e mundur. Kur mbaron koha nё dispozicion dhe nxënësit kanё 

pёrfunduar detyrёn e dhёnё atёherё detyra e instruktorit ёshtё tё lehtёsojё raportimin e 

punёs nga grupet. Mësuesi duhet tё sigurohet, qё gjatё prezantimit tё punёs nga 

pёrfaqёsuesi i njёrit grup, grupet e tjera të jenë duke e dёgjuar dhe duke marrё shёnime, 

gjithashtu.    

Pёrmbledhje e shkurtёr e veprimtarive: Hapi i fundit dhe mё i rёndёsishmi i punёs nё grup 

ёshtё pёrmbledhja. Grupi diskuton çfarё ndodhi, si u ndjenё gjatё punёs dhe çfarё 

duhet tё pёrmirёsojnё ato herёn tjetёr. 
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Veprimtaritё nё grup janё metoda tё fuqishme qё iu lejon nxёnёsve tё: 

- marrin pjesё nё procesin mёsimor, 

- nxitin sjellje sociale dhe tё menduarit nё nivel mё tё lartё.  

Mirёpo, qё grupi i punёs tё jetё efektiv duhet tё pёrfshihet nga teknika planifikimi dhe 

menaxhimi tё qarta si dhe të ketë një produkt të evdentueshëm.  

Mё poshtё, vijon njё model udhёzuesi pёrmbushjeje, i cili ndihmon çdo mёsues pёr tё 

rritur efektivitetin dhe produktivitetin e punёs sё tyre si mёsimdhёnёs. Ky model ёshtё 

fokusuar pёr tё operuar gjatё punёs nё grup. Nё tё janё tё pёrfshirё faza e planifikimit 

dhe e implementimit tё veprimtarive nё grupe tё vogla: 

 

Udhёzues pёrmbushjeje pёr 

menaxhimin e veprimtarive nё grupe tё vogla 
 

Moduli: _________________. 

RM: __________________________________. 

Data: ______________________.                         

 

P
L

A
N

IF
IK

IM
I 

Metodat gjatё 

punёs nё grupe 

 Stuhi mendimesh 

 Lojё me role 

 Eksperimente gjatё punёs 

 Aftёsitё praktike  

 Simulimet 

 Detyra ose fokusi i grupit 

 Studimi i rastit 

 Lojrat e ndryshme  

 Projektet 

Zgjidhen ato që i përshtaten më 

mirë natyrës së detyrës 

P
L

A
N

IF
IK

IM
I 

Qёllimi i 

veprimtarive 

 Pse duhet kyer ajo? 

 Çfarё dёshirojmё tё arrijmё me 

nxёnёsit tanё? 

 Cili ёshtё rezultati i pritshёm? 

 Sa ёshtё pritja (parashikimi) pёr 

pёrmbushjen e detyrёs? 

 

Qëllimi/Objektivat specifikë 

mësimor. 

 

Rezultatet e pritshme 

Parashikim i përafërt i asaj që 

pritet të arrihet 

 

P
L

A
N

IF
IK

IM
I 

Formimi i grupit  Nё sa grupe duhen grupuar 

nxënësit?  

 Sa do tё jetё madhёsia e grupit? 

 Si t’i grupojmё ato? 

 

Përcaktohet nr. i grupeve  do të 

jenë 2, 3…etj. 

Sa anëtarë do të ketë grupi (4-7) 

Rastёsisht, sipas interesit, sipas 

lidhjeve etj. 
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P
L

A
N

IF
IK

IM
I 

Koha  Pёr pёrgatitjen e grupit. 

 Pёr tё punuar aktualisht nё 

grup. 

 Pёr raportimin e rezultateve. 

 Pёr pёrmbledhjen e 

veprimtarive. 

 

Koha e përgatitjes së grupit. 

Koha e kryerjes së detyrës 

Koha e prezantimit të 

rezultateve. 

Koha e përmbledhjes së 

veprimtarive dhe konkluzionet 

e punës. 

  Koha nё total  

 

 

Procedura e zbatimit (implementimit) 
 

1. Parashtroni qёllimin e veprimtarive. 

2. Bёni njё vёshtrim tё pёrgjithshёm tё gjithё veprimtarive. 

3. Parashtroni pyetjet, çёshtjet ose problemet qё do t’i adresohen grupeve. 

4. Bёni ndarjen e grupeve. 

5. Siguroni informacionin dhe logjistikёn e duhur, pёr t’u dhёnё pёgjigje pyetjeve tё 

tilla:   

 Ku? – dhoma (klasa/reparti) apo hapësira pёr secilin grup. 

 Kur? – sa kohё janё tё lejuar tё punojnё. 

 Çfarё? – produktesh priten. 

 Kush? – do tё udhёheqë grupin. Cila do tё jetё strtuktura e grupit? 

 Si? – do tё procedojё grupi. 

 Materialet? – çfarё materialesh i nevojiten grupit. 

6. Pyesni pёr ndonjё paqartёsi apo pyetje tё fundit. 

7. Jepni sinjalin pёr fillimin e punёs. Puna fillon. 

8. Monitoroni progresin e punёs, shtoni kohёn nёse ёshtё e nevojshme, zgjidhni 

ndonjё konflikti gjatё punёs nё grup.  

9. Rikujtoni kohёn. 

10. Lehtёsoni raportimin e rezultateve. 

11. Bёni konkluzionet e gjithё veprimtarive tё kryera nga grupet. 
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ANEKS 1 - Mjetet që ndihmojnë kujtesën (mnemonics) 
 

Tani le të provojmë përdorimin e mjeteve që ndihmojnë kujtesën. Përdorni një prej 

mjeteve të përmendura, duke u përpjekur të mos ndryshoni renditjen (fjalët me Bold – të 

zeza), veç në se ju përshtatet më mirë me mjetin e përzgjedhur nga ju. 

 

1. 9 karakteristikat që lehtësojnë të nxënit – të qënit i hapur, vetëndërgjegjësimi, 

toleranca, vëmendja, energjia, aftësia për të vendosur qëllime, gatishmëria për të 

ndërmarrë rreziqe, vetëdisiplina dhe aftësia për të vlerësuar, pranuar dhe ndërmarrë 

ndryshimin. 

_______________________________________________________________________ 

 

2. 6 pjesët e makinës – leva, plani i pjerrët, boshti dhe rrota, kriku, pulexha (makara), 

marshi. 

_______________________________________________________________________ 

 

3. 6 mënyrat për pastrimin e ujit – kullimi, filtrimi, koagulimi, klorifikimi, gazimi, 

zjerja. 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Faktorët që ndikojnë në avullimin e ujit – temperatura, ekspozimi ndaj ajrit, era, 

lagështira. 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Si i kthehet pjelloria tokës – qarkullimi bujqësor, shtimi i plehërimit, lënia djerrë, 

kullimi dhe ujitja, largimi i tokës së dëmtuar. 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Karakteristikat kryesore të biznesit “pronar i vetëm” – lehtësia për të filluar, marrje 

e shpejtë e vendimeve, pa pronar (bos), fitimet nuk ndahen, humbjet nuk ndahen dhe 
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huamarrja e kufizuar. 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS 2 – Shembuj perceptimi 
 

Identifikimi i objekteve 
 

Shembull 1:        

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ...  Cili është numri në vijim? 

 

Shembull 2:    

      Çfarë është shkronja në mes? “A” apo “H”? 

 

Përshkrimi minimal 
 

      Çfarë është vizatuar në figurë? 

 

Iluzionet optike 
 

Çfarë shihni në figurat e mëposhtme? 
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- Chiranjibi Tiwari, Use demonstration, Teaching Methodology Handbook 

- Lindita Dhima, Përdorimi i eksperimenteve, (autor), Buletini i AFP 10, Tiranë, 2007 

- Lindita Dhima, Udhëzues për hartimin e kurrikulave në AFP, (bashkë-autore), Prishtinë, 2007, 

finacuar nga GTZ 

- Effective delivery of the training event – 

ECApediahttp://ecahe.eu/w/index.php/5._Effective_delivery_of_the_training_event 

- Instructional Strategies for Effective Training Delivery, Paula Connors, August, 2011, The 

Maricopa County Community College District is an EEO/AA 
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- John Collum, Manage group activities, Teaching Methodology Handbook 
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ANEKS 3 – Informata kthyese (fidbek) 
 

DHЁNIA E FIDBEK-UT PËR VLERЁSIMIN E AFTËSIVE TË NXЁNЁSVE 

 

Hyrje 

Mësuesi është një udhëheqës. Dhënia e fidbekut është një veprimtari kyçe për çdo udhëheqës. 

Të pasurit e një fidbeku i ndihmon nxënësit për të zhvilluar sjelljen, në mënyrë që të 

përmirësojnë nivelin e tyre.  

Një prezantim i formuluar mirë, që shoqërohet me një shpjegim të qartë të asaj që ndodh (duke 

u bazuar në udhëheqjen interpretuese) është hapi i parë për të pasur një udhëheqje 

konstruktive. Hapi i dytë është sigurimi i udhëheqjes zhvilluese gjatë veprimtarive praktike. 

 

“Ushqim” paraprak  

Në fillimin e praktikës mësuesi duhet të qëndrojë pranë nxënësit, për t’i siguruar atij 

informacion:  

 Se çfarë do të ndodhë 

 Për çfarë të ketë kujdes 

 Si të përgjigjet 

 Çfarë të bëjë më pas 

 Si ta bëjë 

 Pse duhet bërë 

Këto veprimtari duhen kryer patjetër gjatë kohës kur nxënësi po ushtron aftësinë – jo më vonë! 

 

Kalimi 

Në kohën kur nxënësi fillon të ushtrojë aftësinë mësuesi vazhdon ta udhëheqë, por i jep më pak 

informacion. Një teknikë e dobishme do të ishte zëvëndësimi i paralajmërimeve me pyetje. P.sh 
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në vend që t’i thoni nxënësit “tani, liroje presionin nga rezervuari”, pyeteni atë: “po tani ç’duhet 

të bësh?” Sa më efiçient bëhet nxënësi, aq më pak udhëheqje kërkon ai nga instruktori. 

 

Fidbeku 

Fidbeku formulohet si: Informacioni që i jepet nxënësit mbas ushtrimit të aftësisë.  

Fidbeku për kohën kur nxënësi praktikon aftësinë është i rëndësishëm për dy arsye: 

1. Në kohën kur nxënësit janë duke u përpjekur të ushtrojnë aftësinë, vëmendja e tyre 

përqëndrohet në kryerjen e kësaj aftësie. Dhe kështu ata nuk janë në gjëndje të bëjnë një 

përmbledhje të asaj që po ndodh. Kjo gjë mund t’i pengojë ata në zhvillimin e hapava të 

mëvonshme. Mësuesi, që po vështron nga afër ushtrimin e tyre dhe është duke dhënë 

fidbek me kalimin e kohës, duhet të zbulojë këto bllokime dhe t’i ndihmojë nxënësit për 

të shkuar më tutje. 

2. Fidbeku mund të shikohet edhe si një formë lavdërimi. Studimet e kryera kanë 

theksuar rëndësinë e lavdërimeve. 

 
Fidbeku - Pozitiv apo Negativ 
Hidhini një sy thënieve të mësipërme mbi fidbekun dhe shikoni nëse thëniet e mëposhtme janë 

pozitive apo negative: 

 

 + - 

1. E bëre ashtu siç ramë dakort, bravo.   

2. Kjo mund të ishte bërë më mirë. Apo jo?    

3. Pa hë, çfarë s’u krye siç duhet aty?   

4. Si mendon, çfarë u krye mirë kësaj rradhe?   

5. Shkëlqyeshëm, bravo.   

6. Hmmmm   

7. Oh jo! Pse e lejove të ndodhte një gjë e tillë?   

8. Po, tamam, bëje prapë kështu.   

9. S’është dhe aq keq.   

 

Fjalitë me numër 6 dhe 9 s’janë dhe aq të qarta. Numri 9 ishte menduar ndoshta si kompliment, 

por mori një tjetër kuptim. Numrat 2, 3 dhe 7 kanë kuptim negativ. Shmangini ato. Numrat 1, 4, 

5 dhe 8 janë pozitive dhe i japin informacion të dobishëm nxënësit.  

 

Fidbeku - Objektiv apo Subjektiv  
Hidhini një sy thënieve të mësipërme mbi fidbekun dhe shikoni nëse këto thënie janë objektive 

apo subjektive: 

 

Fidbek O S 

1. E bëre ashtu siç ramë dakort, të lumtë.   

2. Kjo s’ishte dhe aq mirë, apo?   
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3. Jo, jo, jo!  E ke gabim.   

4. Mendoj se e kishe bërë mirë herës tjetër?   

5. Shkëlqyeshëm, të lumtë.   

6. Këto dy ditë dështove 3 herë me ushtrimin.   

7. Këto dy ditë punove shkëlqyeshëm 4 herë    

8. Po, tamam, bëje prapë pikërisht kështu.   

 

Komentet objektive janë 1, 6, 7 dhe 8. Komentet 2 dhe 3 janë subjektive dhe negative dhe 

përmbajnë pak informacion të dobishëm. Komentet 4 dhe 5 janë subjective, por pozitive. 

Komentet 6 dhe 7 i referohen dy ditëve të njëjta, por njëri është pozitiv dhe tjetri negativ. 

 
Llojet e fidbekut 
Nëse i referohemi të dhënave të mësipërme, fidbekun mund ta ndajmë në katër lloje specifike. 

(shikoni grafikun) 

Fidbeku objektiv pozitiv është më efektivi. Ai mund të rrisë motivimin dhe entuziasmin e 

nxënësve. Gjatë zhvillimit të praktikës mund të përdoret fidbeku objektiv negativ me kujdes, 

vetëm nëse nxënësi po bën diçka të rrezikshme ose të pasigurtë. Fidbeku subjektiv negativ nuk 

duhet të përdoret. 

 

Dhënia e fidbekut 
Si mund të kryeni një fidbek efektiv?   

Gjatë praktikës: 

  Vështrojeni të trajnuarin me kujdes (ju duhet të jeni aty gjatë praktikimit!). 

 Thoni diçka mbështetëse sa herë të jetë e mundur.  

 Pastaj thoni „Sepse....“ 

 Dhe më pas jepni një fidbek të bazuar në fakte. Thoni atë që shihni. 

Pas praktikës: 

 Jepni sa më shpejt të jetë e mundur fidbek. 

 Mbani kontakte me sy me nxënësin. 

 "Pronëzojeni" fidbekun. Filloni me "Unë .....". 

 Filloni me gjërat pozitive për të nxitur nxënësin. 

 Jini më shumë përshkrues se sa vlerësues. 

 Kur jepni fidbek negativ, bëhuni specifik dhe ofroni alternativa (sugjerime). 

Kufizojeni madhësinë e fidbekut në atë që mund të pranohet apo “tretet” nga nxënësi. 

 

Konkluzione 
Puna juaj konsiston në dhënien e ndihmës nxënësit për të përvetësuar aftësinë. Kjo mënyrë të 

mësuari kërkon një planifikim të kujdesshëm të prezantimit, praktikës dhe vlerësimit. Që 

nxënësi të jetë efiçient duhet, që praktika të udhëhiqet me kujdes si dhe duhet dhënë fidbek, i 

cili do të ndihmojë nxënësin për të zhvilluar aftësinë. 
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Grafiku: 

Stilet e 

fidbek-ut 

 

       

 

OBJECTIVE

SUBJECTIVE

NEGATIVEPOSITIVE

Fine, you are

doing it in the

right sequence.

Good! You have

an 80% quality

pass rate.

That's not right, you

are doing it in the

wrong sequence.

You have a 20%

quality fail rate.

That's not bad.

Excellent! Well

done.

You are making

good progress.

I am pleased

with how you

are doing.

You will have to

try harder than

that.

This is going

badly. You must

do better!

I am not pleased

at all with your

progress.

The four

feedback styles

Katёr stilet 
e fidbek-ut 

OBJEKTIV 

Mirё, ke arritur 
80% tё cilёsisё 

Mirё, po ndjek 
radhёn e duhur 

 Ke arritur 20% 
më pak tё 
cilёsisё 
Jo keq! POZITIV NEGATIV 

SUBJEKTIV 

Jo mirё, nuk po 
ndjek 

radhёn e duhur 

Shkёlqyeshёm! 
E ke bёrё mirё! Jam i kёnaqur që 

po e kryen mirё. 

Po pёrparon 
mjaft mirё. 

Duhet të 
pёrpiqesh 

akoma. 
S’jam i kёnaqur 

me ecurinё 
tёnde. 

Po shkon keq. 
Bёje më mirё. 

Grafiku: Stilet e fidbek-ut 
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Moduli: Metodologjia e hartimit të programit të modulit 

“Bazat e teknikës bujqësore” dhe projektit kurrikular 
 

Titulli i 

Modulit 

 

Metodologjia e hartimit të programit të 

modulit “Bazat e teknikës bujqësore”  

dhe projektit kurrikular 
 

 

Qëllimi i 

Modulit 

 

 

Me anë të këtij moduli pjesëmarrësit pajisen me aftësi për të hartuar 

programin e zbatimit të modulit “Bazat e teknikës bujqësore” – 

duke mbajtur parasysh ndër të tjera edhe metodikën e trajtimit të 

këtij moduli – si dhe për hartimin e instrumenteve të vlerësimit, 

bazuar në kriteret përkatëse. Njëkohësisht, pjesëmarrësit njihen me 

terma e koncepte që përdoren për projekte kurrikulare, si strategji 

mësimore me qendër nxënësin. Në të përmblidhen shpjegime dhe 

argumentime mbi projektet kurrikulare, sa të efektshme aq dhe të 

vështira për t’u realizuar.  Në modul gjithashtu jepet një shembull 

konkret i një projekti mësimor në profilin mësimor “Prodhuesit e 

kulturave të përziera dhe të kafshëve.” 

 

Ky modul orientohet të jetë teoriko-praktik, në mënyrë që 

pjesëmarrësit që do të trajnohen të fitojnë kompetencat e duhura, të 

jenë në gjendje për të hartuar programet e zbatimit të moduleve 

profesionale, si dhe  për të hartuar  projekte mësimore/kurrikulare 

të ndryshme në laminë e bujqësisë. 
 

 

Kohëzgjatja 

e Modulit 

 

 

 

2 ditё (16 orë) trajnim 

Rezultatet e 

të Nxënit 

 

RN1: Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të 

modulit “Bazat e teknikës bujqësore” dhe diskuton mbi metodikën 

për trajtimin e tij. 

 

RN2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Bazat e teknikës bujqësore.” 
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RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 

profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

RN 4: Pjesëmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, 

parimet, rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 

 

RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

RN 6: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për 

planifikimin e produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti 

mësimor. 
 

RN 1 Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Bazat e teknikës bujqësore” dhe diskuton mbi metodikën për 

trajtimin e tij. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Qëllimi i përgjithshëm i modulit “Bazat e teknikës bujqësore” 

 Të dhëna të përgjithshme për modulin “Bazat e teknikës 

bujqësore” 

 Elementet bazë strukturore të përshkruesit të modulit 

“Bazat e teknikës bujqësore” 

 Elementet strukturore të rezultatit mësimor. 

 Metodika e trajtimit të modulit “Bazat e teknikës bujqësore” 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në powerpoint 

o Diskutim mbi metodikën e prezantuar 

o Bashkëbisedim për mënyrën si mund të trajtohen ndryshe RM-

të në varësi të kushteve të shkollës 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 2 Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Bazat e teknikës bujqësore.” 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 

 Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh në kuadër të modulit 

 Pyetjet me alternativa 

 Pyetjet e vërtetë (V), e gabuar (G) 
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 Pyetjet me pohim/arsyetim 

 Pyetjet me përgjigje të shkurtër 

 Pyetje me plotësim 

 Pyetjet me përputhje (rrjetë) 

 Lista e kontrollit. 

 Vlerësimi i produktit. 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Punë në grupe për hartimin e instrumeve të ndryshme të 

vlerësimit 

o Prezantim i punës në grup dhe diskutim 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 3 Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 

profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Të dhënat në programin e modulit “Bazat e teknikës bujqësore” 

dhe plotësimi i tyre 

 Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit “Bazat e 

teknikës bujqësore”: 

 Rezultatet mësimore dhe koha 

 Njësitë/Veprimtaritë mësimore 

 Koha për çdo njësi/veprimtari mësimore 

 Metodat mësimore 

 Metodologjia e vlerësimit 

 Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim 

 Shembull i programit të modulit “Bazat e teknikës bujqësore” 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Ushtrim në grup për përcaktimin e njësive/veprimtarive 

mësimore dhe kohës përkatëse, përzgjedhjen e metodave 

mësimore dhe përzgjedhjen e burimeve shtesë të nevojshme 

për realizim 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 4 Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 
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Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Kuptimi i termit “projekt” 

 Parimet e të nxënit bazuar në projekte 

 Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 

 Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 

 Disa vështirësi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Brain storming mbi projektide të mundshme në laminë e 

bujqësisë 

o Diskutim mbi epërsitë dhe vështirësitë e zbatimit të një 

projekti kurrikular 

o Punë në grup për plotësimin e formularëve të planifikimit të 

një projekti kurrikular 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 5 Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Projekti lëndor 

 Projekti multilëndor 

 Projekti ndërlëndor 

 Projekti tejlëndor (translëndor) 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Diskutim dhe shkëmbim përvojash të mëparshme të 

përdorimit të projekteve kurrikulare të ndryshme, si dhe 

propozime për përmirësimin e tyre 

 

RN 6 Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimor. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

o Grumbullimi i projektideve 

o Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 

o Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

o Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 
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o Puna për hartimin e projektit 

o Përfshirja e aftësive mendore 

o Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Punë në grup për skicimin e planit të një projekti 

o “Panairi” i projekt-ideve – prezantimi dhe përzgjedhja e ideve 

më të mira 
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MATERIAL MBËSHTETËS PËR ZBATIMIN E MODULIT 
 

Ky material ёshtё hartuar nё mbёshtetje tё modulit “Metodologjia e hartimit të 

programit të modulit ‘Bazat e teknikës bujqësore’ dhe i projektit kurrikular” dhe do 

tё ndihmojё nё shpjegimin, konkretizimin, ilustrimin dhe pёrvetёsimin sa mё tё mirё 

tё ҫёshtjeve qё trajton ky modul. 

 

Materiali u shërben tё gjithё lektorёve/trajnerёve të trajnimit tё vazhduar pёr 

m ёsues dhe instruktorё tё arsimit profesional, pёr t’i bёrё sa mё efektive seancat e 

trajnimit qё do tё zhvillojnё. Ai ёshtё gjithashtu njё burim informacioni edhe pёr 

trajnerёt e kurseve tё ndryshme tё trajnimit, qё mund tё organizohen nga ofrues tё 

ndryshёm dhe nga vetё shkollat profesionale pёr mёsuesit dhe instruktorёt e tyre. 

 

Trajtimi i modulit “Metodologjia e hartimit të programit të modulit ‘Bazat e teknikës 

bujqësore’ dhe projektit kurrikular” ka për qëllim të ndihmojë mësuesit që do të 

trajnohen, për të planifikuar në mënyrë më të plotë programin e zbatimit të modulit 

profesional “Bazat e teknikës bujqësore” për përzgjedhjen dhe planifikimin e 

veprimtarive mësimore dhe metodave të përshtatshme, vlerësimin e duhur të 

arritjeve të nxënësve bazuar në kritere, si dhe për zbatimin e punës me projekte 

kurrikulare. 

 

Udhëzimet, rekomandimet dhe shembujt që jepen në këtë material nuk janë 

detyruese dhe janë vetë mësuesit që mund t’i ndryshojnë dhe përshtatin ato në 

përputhje me kushtet dhe mundësitë konkrete të zbatimit të modulit “Bazat e 

teknikës bujqësore.” 
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RN 1: Pjesëmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Bazat e teknikës bujqësore” dhe diskuton mbi metodikën për trajtimin e 

tij. 

 
Kurrikula bërthamë e profilit “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve” 

është hartuar me mbështetjen e projektit “ALLED” dhe miratuar nga MASHT. Ky 

kurrikul bazohet në kompetenca. Përgatitja profesionale e nxënësve realizohet me 

anë të “moduleve profesionale”, të cilët janë me përmbajtje teorike – praktike.  

 

Përshkruesit e moduleve profesionale, duhet të zhvillohen dhe të detajohen më tej 

nga vetë mësuesit e Shkollës së Mesme Profesionale. Gjatë përgatitjes së programeve 

mësimore të hollësishme, mësimdhënësit duhet të kenë parasysh që, për çdo modul 

profesional, Rezultatet Mësimore dhe Kriteret e Vlerësimit të nxënësve janë të 

detyrueshme dhe nuk mund të ndryshohen prej tyre. Ndërsa përmbajtjet e rubrikave 

të tjera të moduleve profesionale janë rekomanduese dhe mund të përshtaten nga 

vetë mësimdhënësit në përputhje me zhvillimet më të fundit në profesionet 

përkatëse dhe kushtet konkrete për zbatimin e moduleve. 

 

1. Qëllimi i përgjithshëm i Modulit 
 

Nëpërmjet veprimtarive teorike dhe praktike të parashikuara në modul synohet 

pajisja me njohur për materialet, elementet e makinave dhe vetitë e tyre, lëndët 

djegëse e lubrifikantet e përdorimin e tyre; ndërtimin dhe funksionimit të 

akumulatorit dhe gjeneratorit; ndërtimin dhe funksionimin e sistemeve kryesore të 

motorit me djegje të brendshme, të traktorit dhe mirëmbajtjes së tij  si dhe zhvillimi i 

aftësive psikomotore të nxënësve për drejtimin e traktorit, lidhjen dhe shkëputjen e 

pajisjeve në traktor; përdorimin e makinave dhe pajisjeve për punimet e tokës. 

 

Moduli shërben për krijimin e njohurive dhe shkathtësive profesionale të nxënësve 

sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare profesionale, me synim përgatitjen 

e tyre për tregun e punës. 

 

Moduli “Bazat e teknikës bujqësore” i referohet edhe njohurive që nxënësit kanë 

fituar në lëndë të tjera, të tilla si Fizika, Kimia, Proceset dhe makinat si dhe njohurive 

në drejtim të mbrojtjes dhe sigurisë në punë, të cilat do të gjejnë zbatim gjatë kryerjes 

së veprimtaritë praktike.  

 

Ky modul kryesisht praktik i ndihmon nxënësit që të vendosin një marrëdhënie 

konkrete dhe të drejtpërdrejtë me veprimtaritë praktike, me karakter profesional, si 

dhe të thellohen më shumë në natyrën e profesioneve të cilat i “prek” ky modul, të 

tilla si profesioni i agronomit dhe mekanikut të bujqësisë. Përfshirja në veprimtari të 

tilla i ndihmon nxënësit për një orientim më të mirë për karrierën e tyre të ardhshme, si 
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për atë që ka të bëjë me shkollimin dhe trajnimin e mëtejshëm, ashtu dhe për 

punësimin në të ardhmen. 
 

Moduli “Bazat e teknikës bujqësore” shërben edhe si mjet për zhvillimin aftësive 

kyçe jetësore dhe ndërprofesionale. Transferimi në kontekste të tjera, profesionale 

dhe joprofesionale, i njohurive dhe aftësive të fituara në kuadrin e këtij moduli, është 

një mundësi që i jepet nxënësve në kuadrin e të nxënit gjatë gjithë jetës. 

 

2. Të dhëna të përgjithshme për Modulin 
 

Moduli “Bazat e teknikës bujqësore” është pjesë e ciklit të moduleve për 

kualifikimin e profilit “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe kafshëve.” Ai do të 

trajtohet me nxënësit e klasës X, të nivelit I në përmbushje të qëllimeve të 

përgjithshme dhe për zhvillimin e kompetencave profesionale përkatëse të këtij 

niveli. Kohëzgjatja e Modulit është 105 orë mësimore (3.5 Kredite) përcaktuar kjo në 

Kurrikulën Bërthamë. 

 

Përshkruesi i Modulit “Bazat e teknikës bujqësore” ka strukturë modulare, me 

fokusim te kompetencat profesionale, të shprehura në Rezultatet Mësimore (RM), të 

cilat priten të përmbushen nga vetë nxënësit, në fund të veprimtarive mësimore të 

orientuara nga praktikimi i tyre për ato aspekte që përmban moduli.  

 

2.1. Elementet bazë strukturore të përshkruesit të modulit janë: 

- Titulli i modulit, i cili tregon fushën ku janë fokusuar veprimtaritë e nxënësve 

gjatë trajtimit të modulit. 

- Klasa në të cilën do të trajtohet moduli. 

- Titulli i kualifikimit në të cilin është përfshirë moduli. 

- Vlera e Krediteve të Modulit, që tregon kohëzgjatjen e Modulit, e shprehur në 

numrin e krediteve dhe orët përkatëse mësimore për krejt Modulin. 

- Niveli i Modulit në KKK, që tregon se në cilin nivel të Kornizës Kombëtare të 

Kosovës përfshihet Moduli. 

- Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore, që shpreh përkatësinë e Modulit me 

nivelin e organizimit strukturor të Arsimit Profesional. 

- Rezultate Mësimore (RM) të Modulit, të cilat tregojnë arritjet (teorike dhe 

praktike) të pritshme të nxënësit, në përfundim të veprimtarive mësimore të 

planifikuara për çdo RM. 

 

2.2. Elementet strukturore të Rezultatit Mësimor janë: 

- Rezultati e të Mësuarit është një formulim që identifikon atë çka nxënësi pritet të 

dijë ose të dijë të bëjë, në përfundim të realizimit të RM-së. 

- Kriteret e vlerësimit, shërbejnë si “standarde” që mundësojnë krahasimin e 

arritjeve reale të nxënësve, me ato që pritet të arrihen. 
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- Kushtet e nevojshme, përmbajnë listën e mjediseve, veglave, pajisjeve dhe 

materialeve, pa të cilat do të ishte e vështirë përmbushja e duhur e RM-së. 

- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë përmbajtjet kryesore teorike 

të nevojshme për përmbushjen e RM-së. 

- Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë aftësitë praktike që 

përftohen në përfundim të RM-së. 

- Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohet te nxënësi përfshijnë ato kompetenca sociale, 

të cilat duhet të shfaqë nxënësi në përfundim të RM-së. 

- Kërkesat për vlerësimin e nxënësve përmbajnë rubrikat:  

 “Metodat e vlerësimit”, ku renditen metodat (e vlerësimit) për mbledhjen e 

informacionit mbi shkallën e përmbushjes së RM-së nga nxënësi; 

 “Evidentimi i vlerësimit”, ku përshkruhet se si duhet të ndërtohen 

instrumentet e vlerësimit, si të njohurive, ashtu dhe të aftësive praktike. Si 

dhe kufijtë e kalueshmërisë. 

 

Nga të gjitha rubrikat e mësipërme, Rezultatet mësimore dhe Kriteret e vlerësimit 

janë të detyrueshme për zbatim, ndërkohë që ekipi mësimor përcakton më tej 

njësitë dhe veprimtaritë mësimore që do të kryhen, metodat që do të përdoren si dhe 

kushtet për realizimin e modulit, në përshtatje me kontekstin e shkollës. 

 

 

3. Metodika e trajtimit të modulit “Bazat e teknikës bujqësore” 
 

Le të marrim nga një shembull – në formë rekomandimi - të metodologjisë së 

zhvillimit të një RM-je teorike, një RM-je teoriko-praktike dhe një RM-je praktike 

të modulit në fjalë. Parashikimi dhe konceptimi i kësaj metodologjie në mënyrë 

paraprake, i shërben mësuesit për të hartuar njësitë/veprimtaritë mësimore tek 

programi i modulit (modeli i të cilit do të ipet në vijim) dhe për përzgjedhjen e 

metodave mësimore.  

 

Shembulli 1 (RM teorike) 

 

RM1: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve dhe elementeve të makinave 

si dhe vetitë e tyre 

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore të rekomanduara: 

 

-  Mësuesi bën një prezantim të përgjithshëm të modulit dhe të RM-ve, duke 

theksuar rëndësinë e zhvillimit intensiv të bujqësisë, që mbështetet fuqimisht 

në teknikën bujqësore dhe në përdorimin e drejtë të veglave dhe pajisjeve 

bujqësore në proceset e punës, në përshtatje me proceset teknologjike të 

prodhimtarisë. 
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- Mësuesi motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e këtij rezultati mësimor 

me njohuritë dhe aftësitë e fituara më parë dhe me ato që do të fitojë më pas. 

Konkretisht, mësuesi shpjegon se nxënësit mund të shfrytëzojnë njohuritë e 

marra prej tyre në lëndën e Kimisë (për vetitë kimike të materialeve), Fizikës 

(vetitë fizike të materialeve). Gjithashtu, mësuesi shpjegon se njohuritë që do 

të fitohen nëpërmjet RM 1 kanë lidhje logjike dhe janë bazë për njohuritë dhe 

aftësitë që të arrihen me anë të RM-ve që vijnë më pas në këtë modul. 

 

Njohuri 

Rëndësia e teknikës në prodhimtarinë bujqësore bashkëkohore 

- Mësuesi me anë të metodës “stuhi mendimesh” kërkon nga nxënësi të japin 

ide se pse është e rëndësishme teknika në prodhimtarinë bujqësore 

bashkëkohore. Më pas, plotëson njohuritë e nxënësve për rëndësinë e teknikës, 

duke theksuar se sot është e pamundur të flitet për bujqësi intensive pa 

modernizimin e mekanizmave bujqësorë, të cilat janë të lidhura drejtpërdrejt 

me rritjen e rendimentit dhe kualitetit të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. 

- Mësuesi ka përgatitur paraprakisht një listë me emërtime të materialeve të 

ndryshme dhe ua shpërndan nxënësve. Këta të fundit rrethojnë vetëm ato lloje 

materialesh që i njohin. Mësuesi pyet disa prej nxënësve se cilat janë 

materialet që ata nuk i njohin.  

 

Njohuri të përgjithshme mbi materialin 

- Mësuesi me anë të metodës së bashkëbiesdimit kërkon nga nxënësi të 

tregojnë për llojet e materialeve që ata njohin, si dhe për përdorimin e tyre.  

- Mësuesi shpjegon rëndësinë e materialeve në ndërtimin e pjesëve të 

mekanizmave bujqësore për shkak të specifikave të punëve në bujqësi. 

- Mësuesi duke përdorur objekte reale të prodhuara nga materiale të 

ndryshme, shpjegon karakteritikat dhe vetitë e materialeve. 

….. 

 

Vlerësimi për RM 1 – Test me shkrim 

 

 

 

Shembulli 2 (RM teoriko-praktike) 

 

RM5: Nxënësi përshkruan ndërtimin, funksionimin dhe mënyrën e 

përdorimit dhe mirëmbajtjes së traktorit.  

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore të rekomanduara: 

 

-  Mësuesi bën një prezantim të RM-së,  
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- Mësuesi motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e këtij rezultati mësimor 

me njohuritë dhe aftësitë e fituara më parë dhe me ato që do të fitojë më pas. 

Konkretisht, mësuesi shpjegon se nxënësit mund të shfrytëzojnë njohuritë e 

marra prej tyre në RM2. Gjithashtu, mësuesi shpjegon se njohuritë dhe aftësitë 

që do të fitohen nëpërmjet RM 5 kanë lidhje logjike dhe janë bazë për njohuritë 

dhe aftësitë që të arrihen tek RM6, RM77 dhe RM8 të këtij moduli. 

 

Njohuri 

 

Ndarja e traktorëve sipas kategorive  

Mësuesi shpjegon pse është e rëndësishme ndarja e traktorëve sipas 

kategorive (sepse traktorët kanë ndërtim të ndryshëm) dhe sipas përdorimit 

(pasi traktoret përdoren në mënyra të ndryshme). Për shembull, një klasifikim 

bëhet mbi bazën e sistemit të lëvizjes. 

- Mësuesi u jep detyrë shtëpie nxënësve të identifikojnë dhe sjellin foto me 

disa pamje (anë/faqe) të traktorëve të kategorive të ndryshme që ekzistojnë në 

zonën ku ata banojnë. 

 

Mekanizmi përcjellës – lidhës 

- Mësuesi u kërkon nxënësve fotot e traktorëve të kategorive dhe llojeve të 

ndryshme për të ilustruar, se në secilin prej tyre ka një mekanizëm përcjellës-

lidhes me specifika të veçanta.  

- Mësuesi shpjegon specifikat e mekanizmit përcjellës-lidhës tek çdo lloj 

traktori, mekanizëmi i cili shërben për lidhjen e traktorit me pajisjet punuese 

por edhe me pajisje të tjera përcjellëse. 

 

Sistemi hidraulik i traktorit 

- Mësuesi shpjegon sistemin hidraulik të traktorit, drejtpërdrejt në një traktor 

real (puntori ose biznes). Ky shpjegim mund të bëhet edhe me anë të 

përdorimit të fotove, skemave. 

 

Vlerësim i njohurive 

 

- Mësuesi përgatit një test me shkrim për vlerësimin e njohurive të kësaj RM-je 

(përshkrimin e ndërtimit, funksionimit dhe mënyrës së përdorimit të 

traktorit). 

 

Veprimtari praktike 

 

Lubrifikimi 

- Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit për të rikujtuar njohuritë mbi 

lubrifikantët (të fituara paraprakisht tek RM 2 i këtij Moduli). 
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- Mësuesi demonstron kryerjen e operacioneve praktike për mirëmbajtjen e 

pjesëve të traktorit me anë të lubrifikantëve. 

- Nxënësit kryejnë praktikë të mbikqyrur dhe më pas praktikë të pavarur për 

përdorimin e lubrifikantëve gjatë mirëmbajtjes së traktorit. 

- Gjatë vlerësimit të arritjeve me listë kontrolli mund të përfshihen, përveç 

hapave të procedurës së punës, edhe biseda profesionale (që realizohet gjatë 

kryerjes së veprimtarive nga nxënësi) dhe kompetencat kyçe specifikisht të 

nevojshme për kryerjen me sukses të veprimtarive. 

 

Ndërrimi i vajrave 

- Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit për të rikujtuar njohuritë mbi vajrat (të 

fituara paraprakisht tek RM 2 i këtij Moduli). 

- Mësuesi demonstron kryerjen e operacioneve praktike për ndërrimin e vajit 

në motorin kryesor, në sistemin hidraulik dhe në sistemin e frenimit. 

- Nxënësit të ndarë në grupe, me rotacion, kryejnë praktikë të mbikqyrur dhe 

më pas praktikë të pavarur për ndërrimin e vajit në pjesët e mësipërme të 

traktorit. 

- Gjatë vlerësimit të arritjeve me listë kontrolli mund të përfshihen, përveç 

hapave të procedurës së punës, edhe biseda profesionale (që realizohet gjatë 

kryerjes së veprimtarive nga nxënësi) dhe kompetencat kyçe specifikisht të 

nevojshme për kryerjen me sukses të veprimtarive. 

 

 

Shembulli 3 (RM praktike) 

 

RM6: Nxënësi drejton dhe manovron i sigurt një traktor dhe rimorkio.  

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore të rekomanduara: 

 

-  Mësuesi bën një prezantim të RM-së,  

 

- Mësuesi motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e këtij rezultati mësimor 

me njohuritë dhe aftësitë e fituara më parë dhe me ato që do të fitojë më pas. 

Konkretisht, mësuesi shpjegon se nxënësit mund të shfrytëzojnë njohuritë e 

marra prej tyre tek RM 5. Gjithashtu, mësuesi shpjegon se njohuritë dhe 

aftësitë që do të fitohen nëpërmjet RM 6 kanë lidhje logjike dhe janë bazë për 

njohuritë dhe aftësitë që të arrihen tek RM7 dhe RM8 të këtij moduli. 

 

Veprimtari praktike 

 

Lidhja e traktorit me pajisje të ndryshme 

- Mësuesi demonstron kryerjen e operacioneve praktike për lidhjen e traktorit 
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me pajisjet punuese si plug, frezë, kultivator apo makinë mbjellëse. 

- Nxënësit të ndarë në grupe, me rotacion, kryejnë praktikë të mbikqyrur dhe 

më pas praktikë të pavarur për lidhjen e traktorit me pajisjet e mësipërme. 

- Mësuesi bën vlerësimin e nxënësve me anë të listës së kontrollit, ku 

përfshihet edhe zbatimi i rregullave të sigurisë dhe kompetencat kyçe. 

 

Lidhja e traktorit me rimorkio 

- Mësuesi demonstron kryerjen e operacioneve praktike për lidhjen e traktorit 

me pajisjet punuese si plug, frezë, cultivator apo makinë mbjellëse. 

- Nxënësit të ndarë në grupe, me rotacion, kryejnë praktikë të mbikqyrur dhe 

më pas praktikë të pavarur për lidhjen e traktorit me pajisjet e mësipërme. 

- Mësuesi bën vlerësimin e nxënësve me anë të listës së kontrollit, ku 

përfshihet edhe zbatimi i rregullave të sigurisë dhe kompetencat kyçe. 

 

Manovrimi i traktorit me rimorkio 

- Mësuesi bën demonstrimin e manovrimit të traktorit para, mbrapa dhe 

anash, duke theksuar rregullat e sigurisë gjatë manovrimit. 

- Secili nxënës manovron me traktorin nën mbikqyerjen e mësuesit. 

- Më pas, secili nxënës manovron në mënyrë të pavarur. 

- Mësuesi bën vlerësimin e nxënësve me anë të listës së kontrollit, ku 

përfshihet edhe zbatimi i rregullave të sigurisë dhe kompetencat kyçe. 

 

 

 

Theksojmë se, në rastet kur shkolla nuk i disponon mjetet dhe materialet e duhura 

për realizimin e RM-ve praktike, nxënësit mund të vizitojnë ndonjë biznes të kësaj 

natyre apo ndonjë pikë servisi për mjetet dhe mekanizmat bujqësore. 
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RN 2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Bazat e teknikës bujqësore.” 
 

 

 

2.1. Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 
 

Vlerësimi mund të kryhet në mjedise të ndryshme, të tilla si në klasë, sallë, vendin e 

punës (ose në një simulim të kushteve të vendit të punës) etj. Pavarësisht se ku ose se 

në ç’formë kryhet, vlerësimi në çdo rast përfshin vëzhgimin, vlerësimin e produktit, 

ose pyetjet, ose kombinim e dy apo tre prej tyre. Ekzistojnë shumë metoda vlerësimi, 

të cilat në praktikë emërtohen “instrumente vlerësimi”.  Të gjitha instrumentet e 

vlerësimit mund të përfshihen në një ose më shumë prej grupimeve të mëposhtme: 

 Pyetje – do të thotë t’i bësh nxënësve pyetje, përgjigjet e të cilave mund të jenë me 

gojë ose me shkrim. Pyetjet mund të kenë lidhje me veprimtaritë e përshkruara në 

rezultatin mësimor, ose mund të testojnë aftësinë e nxënësit për të punuar në 

kontekste (situata) të tjera (kjo ka të bëjë me transferimin e aftësive nga një situatë në 

tjetrën). Pyetjet, gjithashtu, janë një mjet i rëndësishëm për të përftuar prova 

(dëshmi/evidencë) mbështetëse për nivelin e njohjes dhe të kuptuarit në fushën e 

njohurive. Mund të përdoret, gjithashtu, për të konfirmuar vërtetësinë e evidencës 

(detyrës me shkrim që ka bërë nxënësi/kursanti, apo ai/ajo të shpjegojë procesin për 

nxjerrjen e produktit që do të vlerësohet etj.). 

 Vëzhgimi – nënkupton vëzhgimin e nxënësve gjatë kryerjes së një aktiviteti (real 

ose të simuluar) Vëzhgimi mund të kryhet në vendin e punës, ose në kushte 

simulimi të vendit të punës (puntori), në laborator apo në çfarëdolloj vendi ku 

nxënësi është duke kryer veprimtari praktike.  

 Vlerësimi i produktit – nënkupton shqyrtimin e diçkaje (produkti), që një nxënës ka 

realizuar ose prodhuar gjatë veprimtarisë.  

 

 

2.2. Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh 

 

Një nga instrumentet e vlerësimit të njohurive më 

të përdorura janë pyetjet me alternativa. 

Struktura e tyre përbëhet nga trungu (fjalia ku 

formulohet kërkesa në formë pyetje ose pohim) dhe 4 alternativat, nga të cilat vetëm 

një është përgjigjia e saktë, ndërsa 3 të tjerat janë çorientuesit.  

 

Për ndërtimin e pyetjeve me alternativa duhen mbajtur parasysh disa rregulla: 

- duhet të bazohen, mbi atë çka nxënësit kanë mësuar gjatë studimit të modulit; 

- duhet të vlerësojnë njohuritë e rëndësishme të modulit dhe jo detaje të rastit; 

Pyetje me alternativa 
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- mos filloni të shkruani njësitë duke shkruar një trung – identifikoni diçka, që 

nxënësit duhet të kenë nxënë; 

- bazojini njësitë në materiale të trajtuara njësoj për të gjithë nxënësit; për 

shembull, nëse nxënësit kanë mësuar të paraqesin një seri matematike si X1, X2, 

X3, përdorimi i simboleve të ndryshme, të tillë si X(1), X(2), X(3) do të krijonte 

konfuzion tek ata; 

- trungu duhet të përqëndrohet në një fushë specifike të të nxënit dhe duhet të 

paraqesë një pyetje apo një problem të veçantë; 

- sigurohuni që përgjigja të jetë korrekte dhe të mos jetë vetëm preferencë 

personale e hartuesit (shembull i gabuar: Cili është qyteti më i rëndësishëm në 

Kosovë?); 

- mos drejtoni pyetje ku kërkohet opinion (mendimi) i nxënësit sepse ajo që 

mendon nxënësi mund të mos jetë përgjigjia e saktë; (shembull i gabuar: Kush 

mendoni se është elementi më i lehtë kimik?); 

- mos e filloni trungun me një hyrje të panevojshme apo sfond historik; kjo 

mund të jetë interesante, por është, gjithashtu, çorientuese sepse pyetja është e 

fshehur në mesin e tërë atyre fjalëve; 

- shmangni një trung negativ ose trung me përcaktim negative; pyetje të 

shkruara keq, shpesh, përmbajnë fjalë të tilla si 'nuk”, “kurrë” (në mënyrë të 

qartë negative) ose ”më të ulët” , “më pak”, “po të mos” ose ” me përjashtim”; 

- nëse çdo alternativë fillon me të njëjtën frazë, atëherë vendoseni atë në trung; 

teksti i tepërt e bën përgjigjen më të vështirë për t’u gjetur dhe tenton të 

diskriminojë nxënësit me aftësi më të ulëta leximi; 

- vendosini sipas rendit (ngjitës apo zbritës) alternativat që përmbajnë numra 

(shembull i mirë: A. 24, B. 48, C. 56, D. 64); kërkojuni nxënësve të zgjedhin 

alternativën më të AFËRT me përgjigjen; 

- mos përdorni alternativa që mbivendosen (shembull i gabuar: A.1000-1200; B. 

Më pak se 1500); 

- mos përdorni si alternativë “asnjë nga të mësipërmet” ose “të gjitha të 

mësipërmet”; këto alternativa mund të shkaktojnë konfuzion dhe janë të 

palogjikshme, në disa raste; 

- përgjigja nuk duhet të jetë e dukshme/e spikatur, pra që kuptohet gati 

menjëherë; 

- çorientuesit: 

 formulojini në të njëjtën gjatësi me përgjigjen; 

 përdorni të njëjtin nivel të gjuhës si në përgjigje; 

 përdorni një fjalë, apo sinonim të saj, që shfaqet edhe në trung; 

 përdorni fjalë, të tilla si “zakonisht” ose “shpesh”.  
 

 

 

 

Shembull 1 
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Rretho përgjigjen e saktë. Për përpunimin e detaleve makinerike më shumë përdoret:    

           (1 pikë) 

           

A) Plastika 

B) Alumini 

C) Bakëri 

D) Qeliku 

 

Shembull 2 

Rretho përgjigjen e saktë. Cila prej materialeve të mëposhtme është karburant? 

 

A) Dezinfektuese 

B) Organike të djegëshme 

C) Lidhëse 

D) Metalike 

 

Nxënësit i paraqitet një pohim, i cili ndiqet nga dy alternativa (p.sh., Po/Jo ose e 

vërtetë/e gabuar – V/G), ku një prej 

tyre është e saktë. Këto lloj pyetjesh 

përdoren për vlerësimin e kritereve 

të vlerësimit (ose objektivave 

mësimore), që lidhen me kujtesën ose me aftësinë për të dalluar. Por, me që është i 

thjeshtë hamendësimi i përgjigjes së saktë, ato mund të përdoren më mirë për 

vetëvlerësim dhe vlerësim diagnostikues, se sa për vlerësim përmbledhës. 

Gjithashtu, mund të përdoren për testimin me anë të kompjuterit (nxënësi është 

përpara kompjuterit dhe i përgjigjet pyetjeve të testit, i cili është në formë 

elektronike), vlerësohen pa vështirësi me notë dhe mund të shërbejnë për nxitjen e 

diskutimeve mes nxënësve. Gjatë formulimit të tyre duhet: të shmangen pohimet 

negative; të shmangen pohimet e gjata dhe me dy kuptime; të përcaktohet përqindje 

e lartë (kufiri i kalueshmërisë) e përgjigjeve të sakta për të marrë notë kaluese. 

 

Te këto lloj pyetjesh, shkalla e lartë e hamendësimit mund të zbutet duke shtuar një 

opsion të tretë: “nuk e di”. Në këtë rast, nxënësit i paraqitet një pjesë teksti për 

interpretim dhe i parashtrohen një sërë pyetjesh, përgjigja e të cilave mund të jetë 

“po”/”jo”/”nuk e di”. Përparësitë e këtij varianti janë se pakëson hamendësimin dhe 

mund të përdoret për vlerësimin e aftësive të një niveli më të lartë siç është të 

arsyetuarit. 

 

Një mundësi tjetër për të zbutur shkallën e hamendësimit të përgjigjes së saktë është 

kërkesa ndaj nxënësit për të argumentuar përgjigjen (pse është i vertetë apo i gabuar 

pohimi). 

 

Shembull 1 

Pyetje e vërtetë (V) e gabuar (G) 
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Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë ose me G në se pohimi është i gabuar:      

(1 pikë)            

Metalet me ngjyra kanë elasticitet të lartë ____   

 

Shembull 2 

Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë dhe me G në se pohimi është i gabuar dhe, 

më pas, argumento:                           

           (3 pikë) 

 

1. Metalet me ngjyra kanë elasticitet të lartë ____           (1 pikë) 

2. Argumento përgjigjen:              (2 pikë) 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Këto lloj pyetjesh përmbajnë një pohim dhe një arsyetim në mbështetje të tij. 

Nxënësit i kërkohet të zgjedhë 

përgjigjen e saktë nga një listë prej 5 

mundësish pasi të ketë përcaktuar, 

në se pohimi dhe arsyetimi janë të 

vërtetë secili veçmas dhe, në se po atëherë, në se arsyetimi mbështetës është i 

vlefshëm në lidhje me pohimin. Këto lloj pyetjesh mund të përdoren për vlerësimin e 

aftësive analizuese dhe vlerësuese të nxënësit. Disa nga epërsitë e tyre janë: mund të 

përdoren për vlerësimin në mënyrë të shpejtë të çështjeve komplekse, pasi përfshijnë 

të gjithë informacionin e nevojshëm dhe nxënësi duhet vetëm të bëjë analizën për të 

përcaktuar përgjigjen e saktë; mund të përdoren për testimin me anë të kompjuterit 

dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. Ndërsa, disa nga kufizimet janë: niveli 

shprehës i pohimit mund të jetë disi i lartë për disa nxënës; është disi e vështirë për 

mësuesit të formulojnë arsyetime me kuptim për pohimin. Gjatë hartimit të këtyre 

lloj pyetjeve duhet pasur kujdes, që: arsyetimi të ketë kuptim në vetvete pa qenë 

nevoja për shpjegim plotësues, kështu që të mund të analizohet në mënyrë të 

pavarur nga pohimi; të shmangen arsyetime jo shumë të rëndësishme. 

 

Shembull 

Vendos X në krah të përgjigjes së saktë.      (1 pikë) 

Pohim: Makinat bujqësore kryesisht përbëhen vetëm nga metalet. 

Arsyetim: Motorët e makinave nuk mund të durojnë temperatura mbi 90o C. 

 

Përgjigjet e mundshme: 

                                           

 Pohimi Arsyetimi 

Pyetjet me pohim/arsyetim 
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 I vërtetë I vërtetë dhe i vlefshëm 

 I vërtetë I vërtetë dhe i pavlefshëm 

 I vërtetë I gabuar 

 I gabuar I vërtetë 

 I gabuar I gabuar 

 

 

Në këto lloj pyetjesh, kandidatëve u jepet një pyetje me përgjigje të paracaktuar, e 

cila përmban pak fjalë. Në to mund të 

përdoren numrat, skemat dhe 

grafikët. Në përgjithësi, përdoren për 

testimin e kujtesës së fakteve, por 

edhe për të kuptuarit dhe zbatimit të njohurive. Si epërsi përmendim: mund të 

përdoren për testimin me anë të kompjuterit; vlerësohen pa vështirësi me notë; kanë 

më pak vështirësi hartimi se sa pyetjet me zgjedhje të shumëfishtë dhe ato me 

përputhje; krijojnë më pak mundësi hamendësimi se sa pyetjet me përzgjedhje; 

lejojnë mbulimin e një pjese të konsiderueshme të përmbajtjes. Mangësitë janë: ka 

prirje për t’u përdorur vetëm për nivelet e ulta të kompetencës njohëse; mund të 

fokusohen te një pjesë e vogël e përmbajtjes. 

 

Gjatë ndërtimit duhet pasur kujdes që: të pasqyrojnë kërkesat e objektivave 

mësimore; të shprehin qartë detyrën që ka kandidati; të përgatitet në hollësi zgjidhja 

për të mos lejuar keqinterpretime nga vlerësues të ndryshëm. 

 

Shembull 

Cili është roli i lubrifikantëve?       (1 pikë) 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Janë një variacion i pyetjeve me përgjigje të shkurtër. Kandidatëve u kërkohet të 

plotësojnë fjalët që mungojnë në një 

pohim, ose të emërtojnë pjesët e një 

skeme/skice/figure. Këto pyetje janë 

një mjet i volitshëm për të vlerësuar 

kujtesën, por mund të përdoren edhe për testimin e të kuptuarit dhe zbatimit të 

koncepteve matematike. Epërsitë e tyre janë: administrohen lehtë; përdoren me 

lehtësi për vetëvlerësim dhe vlerësim diagnostikues; bëjnë të mundur mbulimin e 

një pjese të konsiderueshme të përmbajtjes meqë janë të lehta për t’u plotësuar; 

mund të përdoren për testimin me anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi 

me notë. Si kufizim, përmendim: në se ka më shumë se një përgjigje të saktë, atëherë 

vështirëson testimin me anë të kompjuterit; janë jo aq të thjeshta për t’u hartuar. Kur 

Pyetjet me përgjigje të shkurtër 

Pyetjet me plotësim 
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hartohen të tilla pyetje duhet të mbahet parasysh që: vendet bosh duhet të jenë 

vetëm për fjalët kyç (thelbësore); skema/figura etj. duhet të jetë shumë e qartë, po 

ashtu edhe pjesët që do të emërtohen në të; fjalët/termat e hequra duhet të jenë të 

vetmet të mundshme. 

 

Një variacion i këtyre pyetjeve është vendosja e një grupi fjalësh, nga të cilat 

kandidati duhet të zgjedhë për plotësimin e vendeve bosh 

 

Shembull 1 

Vendosni emërtimet e pjesëve të traktorit në figurën më poshtë: (3 pikë) 

 

 

 

 2 

 

                                    3 

 

 

               1 

  

 

 

               1 

1.__________________  

2.__________________ 

3.__________________ 

 

Shembull 2 

Plotësoni vendin bosh.        (1 pikë) 

 

Shumë motorë janë të pajisur me një pajisje të quajtur _______________, i cili nuk bën 

pastrimin apo filtrimin e ajrit por rrit fuqinë. 

 

Nxënësve u paraqiten dy lista: një me pohime dhe një me përgjigje. Nxënësve u 

kërkohet të gjejnë se cila përgjigje 

nga lista e dytë përputhet 

(korrespondon) me cilin pohim. 

Mund të përdoren për testimin e 

kujtesës, të kuptuarit dhe zbatimit të njohurive. Janë të dobishme për të vlerësuar 

sasi të madhe informacioni që përmban fakte, mund të përdoren për testimin me anë 

të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. Si kufizime, përmendim se ka 

pak raste kur mund të gjendet numër i madh përgjigjesh bindëse dhe se, këto lloj 

pyetjesh, kërkojnë kohë e janë të vështira për t’u hartuar. Për të ulur shkallën e 

 

Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 

Pyetjet me përputhje (rrjetë) 
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hamendësimit, lista e përgjigjeve duhet të jetë më e gjatë se lista e pohimeve për 

shmangur procesin e eliminimit (të përgjigjeve). Gjithashtu, nuk duhet të ketë më 

shumë se një përgjigje të saktë dhe, të gjitha përgjigjet, duhet të jenë bindëse. 

 

Shembull 

Vendos shkronjën (A, B ose C) tek përgjigjia e saktë:    (3 pikë) 

 

Pyetje Përgjigje 

A. Sistemi i vajosjes shërben për të 

B.  Gjeneratorët shërbejnë për të 

C.  Bateritë shërbejnë për të 

 

1. ruajtur energjinë elektrike  _____ 

2. mënjanuar papastërtitë _____ 

3. prodhuar energji elektrike  _____ 

4. zvogëluar fërkimin midis pjesëve   _____ 

  

 
(Në Shtojcën 1 gjeni udhëzime për ndërtimin e një testi me shkrim) 

 

2.3. Lista e kontrollit 

Vlerësimi i nxënësve për aspektet praktike kryhet me anë të vëzhgimit dhe si 

instrument vlerësimi përdoret Lista e kontrollit, e cila duhet të përmbajë kriteret e 

renditura në secilin prej moduleve të Kurrikulës Bërthamë “Bazat e teknikës 

bujqësore.” Me anë të listës së kontrollit vëzhgohen kryerja e veprimeve praktike 

sipas një procedure të caktuar, përdorimi i mjeteve të punës dhe zbatimi i rregullave 

të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Në listën e kontrollit mund të përfshihen edhe 

qëndrime (sjellje) apo aftësi të tjera si komunikimi, puna në grup, shfrytëzimi i literaturës 

profesionale, përdorimi i teknologjisë së informacionit etj. 

 

 

 

Shembull: 

 

 

Moduli – Bazat e teknikës bujqësore 

Klasa - X 

Listë kontrolli 
RM6: Nxënësi drejton dhe manovron i sigurt një traktor dhe rimorkio 
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Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri dhe mbiemri i nxënësit 
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1. Majlinda … + + + + +   +  67 

2. Valmir … + + + + + + + + + 100 

3. Vjollca … + + + + + +  + + 89 

… …           

 

Shënim: Kufiri minimal i kalueshmërisë është kur nxënësi plotëson 80% të kritereve të 

vlerësimit. 

Mësimdhënësi: …                     Data……………………….. 

 

 

 

 

 

2.4. Vlerësimi i produktit 

Nxënësve mund t’u vlerësohet procedura e punës, por mund t’u vlerësohet dhe 

vetëm cilësia e produktit në fund të një procedure pune. Për vlerësimin e produktit 

mësuesi duhet të hartojë kriteret e cilësisë së produktit dhe të përshkruajë nivelet e 

përmbushjes së tyre. 
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Shembull: 

 
 

 

Listë përshkruese për kriteret 

 

Vlerësimi organo-leptik i Cilësisë së domates: 

1 = cilësi e dobët; 2 = cilësi mesatare; 3 = cilësi e mirë 

  

1                                        2                                  3  
!--------------------------------------------!-----------------------------------------! 

Ngjyrë portokall                  Ngjyrë portokall        Ngjyrë e kuqe    

i çelur  

 

Madhësi e vogël                  Madhësi e mesme                            Madhësi normale 

 

Aromë jo tipike                   Aromë jo tipike                                Aromë tipike 

e llojit                                   e llojit                                               e llojit 

 

Papjekur                             Mesatarisht                                       E pjekur 

                                             e pjekur 

 

Pamja:                                 Pamja:                                             Pamja: 

shumë të çara                       disa të çara                                       pa të çara (normale) 

 

Freskia:                               Freskia:                                           Freskia: 

shumë e butë                        disi e butë                                        fortësi normale 

 

 

Komente: 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



23 
 

RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli profesional 

në bazë të modelit të ofruar. 

 

3.1. Të dhënat në programin e modulit “Bazat e teknikës bujqësore” 

dhe plotësimi i tyre 
 

Për të realizuar mësimin bazuar te përshkruesi i modulit mësuesi duhet të hartojë 

programin e detajuar të modulit. Për të hartuar këtë program, më poshtë, po 

sugjerojmë një format, i cili nxit planifikimin e mësimit, duke u bazuar te veprimtaritë që 

do të realizojë mësuesi dhe nxënësi referuar përshkruesit përkatës të modulit dhe 

metodologjisë që mendohet të përdoret. 
 

Programi mësimor i propozuar përmban të dhëna mbi Modulin “Bazat e teknikës 

bujqësore”, si dhe disa rubrika të paraqitura në kolona (shih shembullin e programit të 

modulit). Të dhënat dhe rubrikat duhet të plotësohen nga mësuesi përgjegjës, referuar 

shpjegimeve si më poshtë. 

 

Rubrika Mënyra e plotësimit 

Emri i shkollës Shkruhet emri i plotë i shkollës 

Profili Shkruhet emërtimi i profilit, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Niveli i modulit në KKK Shkruhet niveli i modulit në KKK, 

referuar Kurrikulit bërthamë 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore Shkruhet niveli në strukturë, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Muaji Shënohet muaji për të cilin bëhet 

planifikimi 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek 

nxënësi 

Shënohen ato qëndrime (sjellje) që 

përmban përshkruesi i modulit 

Kompetencat profesionale që mbulon 

Moduli 

Shënohen ato kompetenca profesionale 

të Kurrikulit bërthamë që kanë lidhje me 

modulin 

Lëndët/Modulet që lidhen me modulin Shënohen ato lëndë/module që kanë 

lidhje ndërlëndore me modulin 

Emërtimi i programit të modulit Shënohet emërtimi i plotë i modulit 

Klasa Shënohet klasa në të cilën zhvillohet 

moduli, referuar Kurrikulit bërthamë 

Orë Shënohen orët mësimore, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Kredi Shëohet numri i kredive, referuar 

Kurrikulit bërthamë 
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3.2. Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit “Bazat e 

teknikës bujqësore” 
 

Ndërkohë, tabela me rubrikat përmban: 

- Rezultatet mësimore/Koha. Në këtë kolonë vendosen RM-të, të cilat merren nga 

moduli në Kurrikulën Bërthamë. Mësuesit nuk kanë lirinë që t’i ndryshojnë 

formulimet e RM-ve, por kanë lirinë të përcaktojnë numrin e orëve mësimore që ata 

gjykojnë se duhen për përmbushjen e RM-ve nga ana e nxënësit. 

- Njësitë/Veprimtaritë mësimore  

 Në rastin e RM-ve me karakter teorik, në këtë kolonë vendosen njësitë mësimore, 

të cilat lidhen me njohuritë që përvetësohen nga nxënësi (merren nga moduli tek 

Kurrikula Bërthamë). Mësuesi ka lirinë që të detajojë më tej këto njohuri, duke 

vendosur edhe ngarkesën në orë mësimore (në kolonën përkatëse) për secilën prej 

çështjeve mësimore brenda njësisë. Përveç kësaj, mësuesi duhet të planifikojë edhe 

testimin me shkrim të nxënësve, kur kjo është përcaktuar në modul. 

 Në rastin e RM-ve më karakter praktik, në këtë kolonë mësuesi parashikon 

veprimtaritë mësimore të nevojshme për realizimin e RM-së, duke u bazuar te 

kriteret e vlerësimit (të RM-së) dhe shkathtësitë që duhet të fitojë nxënësi, të 

përcaktuara në modul (tek Kurrikula Bërthamë). Është me rëndësi që të parashikohet 

edhe hapësira për vlerësimin e nxënësve, në përfundim të çdo RM-je. 

Rekomandohet, që aty ku ka kuptim, të parashikohen edhe projekte lëndore apo 

projekte tejlëndore, në bashkëpunim me komunitetin, të cilat krijojnë mundësi për 

formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të nxënit, bazuar në përvojat reale, 

autentike jetësore, me perspektiva të shumëfishta. 

 Në rastin e RM-ve me karakter teoriko-praktik, në këtë kolonë mësuesi do të 

shënojë si njësitë mësimore teorike që do të trajtohen, ashtu edhe veprimtaritë 

praktike që do të kryhen, duke përfshirë demonstrimin nga ana e mësuesit. Mësuesi 

mund t’i parashikojë këto edhe në mënyrë të alternuar, kur për realizimin e 

veprimtarive të ndryshme praktikebrenda RM-së, janë të nevojshme njohuritë 

paraprake teorike. 

- Koha për çdo njësi/veprimtari. Në këtë kolonë parashikohet koha për çdo 

njësitë/veprimtari mësimore tëshënuar. Koha e planifikuar për çdo RM vendosur në 

kolonën e parë ndahet, më tej, sipas njësive/veprimtarive mësimore të planifikuara në 

kolonën e tretë. Përcaktimin e kohës, mësuesi duhet ta bëjë duke mbajtur parasysh: 

- veçoritë e RM-së, teorike, teoriko-praktike apo praktike; 

- numrin e nxënësve; 

- burimet dhe kushtet për të realizuar RM-në; 

- vendin ku do të realizohet mësimi, në klasë, biznes apo pjesërisht në klasë dhe 

pjesërisht në biznes; 

- kohën që duhet për të shpjeguar, simuluar, bashkëbiseduar, demonstruar 

aftësinë etj.; 

- kohën që duhet për punën e mbikqyrur dhe të pavarur të nxënësve; 
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- kohën që duhet për të bërë vlerësimin e nxënësve. 

- Metodat mësimore. Pasi mësuesi ka plotësuar kolonën e njësive/veprimtarive 

mësimore, e ka më të qartë – dhe ka lirinë e plotë - që të parashikojë 

metodat/teknikat mësimore që do të përdorë përgjatë trajtimit të secilës prej RM-ve. 

- Metodologjia e vlerësimit. Vendosen instrumentet e vlerësimit, të përcaktuara 

në Modul tek Kurrikula Bërthamë, por mësuesi mund të vendosë edhe instrumente 

të tjera, të cilat shërbejnë për vlerësimin e vazhduar (përgjatë zhvillimit të RM-së) 

dhe përfundimtar të nxënësve (në përfundim të RM-së). 

- Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim. Është kolona e fundit, por jo më pak e 

rëndësishme. Këtu renditen kushtet, që janë përcaktuar në Modul (tek rubrika 

“Kushtet e nevojshme”) dhe që përbëjnë kërkesat kryesore për burime. Por mësuesi, 

në se e sheh të nevojshme, rendit edhe burime të tjera, që i konsideron të 

rëndësishme për realizimin e RM-së. Në se vendosen Ligje, Kode apo Standarde, 

rekomandohet që të shoqërohen dhe me emërtimin, numrin dhe datën e miratimit të 

tyre. 

 

3.3. Shembull i programit të modulit “Bazat e teknikës bujqësore”  

 

Në vijim, ju paraqitet një shembull i programit për realizimin e Modulit “Bazat e 

teknikës bujqësore.” 
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SHKOLLA E MESME _____________________________________________________________ 

Profili: “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve” 

Moduli: “Bazat e teknikës bujqësore” 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Muaji: Shtator, Tetor 

 

1. Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek nxënësi: Komunikimi korrekt, bashkëpunimi  

2. Kompetencat profesionale që mbulon Moduli “Bazat e teknikës bujqësore”:  

- Të përdor makinat dhe pajisjet për punimin themelor dhe plotësues të tokës. 

- Të përdor makinat për mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit. 

- Të kryejë veprime parapërgatitore për mbjelljen e farës. 

- Të përgatitë tokën për mbjellje dhe mbjell drithërat. 

- Të kryejë shërbimet agroteknike gjatë rritjes së drithërave. 

- Të kryejë veprime në mirëmbajtjen dhe higjienën e fermës. 

- Të përgatitë tokën dhe bën mbjelljen fidanëve të pemëve frutore. 

- Të zbatojë rregullat e higjienës, të sigurisë dhe të mbrojtjes së mjedisit. 
 

- Lëndët/Modulet që lidhen me modulin “Bazat e teknikës bujqësore”: Fizika, Kimia, Proceset dhe makinat 
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Program i modulit: “Bazat e teknikës bujqësore”  

Klasa X-105 orë-10.5 kredi 

 

Nr Rezultatet 

mësimore/Koha 

Njësitë/veprimtaritë mësimore Koha për 

çdo njësi/ 

veprimtari 

Metodat 

mësimore 

Metodologjia e 

vlerësimit 

Burimet, vendi dhe 

kërkesat për realizim 

1 RM1: Nxënësi 

përshkruan llojet 

e materialeve dhe 

elementeve të 

makinave si dhe 

vetitë e tyre 

 

(17 orë) 

 

 

 

 

 

 

- Prezantim i përgjithshëm i modulit 

dhe i RM-ve nga mësimdhënësi. 

Njohuri: 

 Rëndësia e  teknikës në 

prodhimtarinë bujqësore bashkohore  

 Njohurit të përgjithshme mbi 

materialet 

 Rëndësia e metaleve dhe ndarja e 

tyre 

 

 Metalet e zeza dhe të ngjyrosura 

 Rëndësia e jometaleve dhe ndarja e 

tyre. 

 Detalet kryesore dhe llojet e tyre. 

 Elementet lidhëse 

 Elementet për përcjelljen e lëvizjes 

dhe fuqisë 

 Elementet për përcjelljen e lëngjeve, 

avullit dhe gazrave 

1 orë 

 

 

 

 

2 orë 

 

2 orë 

 

1 orë 

 

2 orë 

1 orë 

 

2 orë 

2 orë 

 

1 orë 

 

2 orë 

 

 

- Prezantim 

- Bashkëbisedim 

- Shpjegim 

- Stuhi 

mendimesh 

- Diskutim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetje-përgjigje 

me gojë 

 

Pyetje-përgjigje 

me shkrim 

-Test (me 

alternativa, me 

kombinim, me 

përgjigje të 

mbyllur) 

 

 

 

 

Fermë 

Katalogë dhe 

prospekte 

Pjesë të metaleve dhe 

jo metaleve, druri 

masë plastike etj. 

Pjesë të ingranazheve 

(dhëmbëzoreve), rripa 

të ndryshëm 

Gypa për përcjelljen e 

lëngjeve dhe gazrave 

Projektor 

Llaptop 

Prezentime në Power 

Point 

Internet 

Materiale të shkruara 
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Vlerësimi i nxënësve – test me shkrim 

 Informatë kthyese nga 

mësimdhënësi dhe nxënësi 

(vetëvlerësim) mbas testimit 

 

1 orë 

 

 

 

 Test me shkrim 

Çelësi i testit 

 

2 RM2: Nxënësi  

përshkruan 

lëndët djegëse, 

lubrifikantët dhe 

përdorimin e tyre 

në mekanizimin 

bujqësor 

(6 orë) 

Prezantim i RM-së dhe i lidhjeve me 

RM/lëndë të tjera. 

 

Njohuri: 

 

 Rëndësia dhe llojet e lëndëve 

djegëse. 

 Klasifikimi i lëndëve djegëse dhe 

vetitë e tyre. 

 Rëndësia  dhe llojet e lubrifikantëve. 

 Rëndësia dhe llojet e yndyrave. 

 Vetitë dhe klasifikimi i 

lubrifikanteve. 

 Përdorimi i lëndëve djegëse dhe 

lubrifikanteve në mekanizimin 

bujqësor. 

 

Vlerësimi i nxënësve – test me shkrim 

 Informatë kthyese nga 

mësimdhënësi dhe nxënësi 

(vetëvlerësim) mbas testimit. 

 

 

 

 

1 orë 

 

1 orë 

 

1 orë 

1 orë 

1 orë 

 

1 orë 

 

 

 

1 orë 

 

 

 

 

 

- Prezantim 

- Bashkëbisedim 

- Shpjegim 

- Stuhi 

mendimesh 

- Diskutim 

 

 

 

Pyetje-përgjigje 

me gojë 

 

-Test (me 

alternativa, me 

kombinim, me 

përgjigje të 

mbyllur) 

 

 

Katalogë dhe 

prospekte 

Projektor 

Llaptop  

Prezentime në Power 

Point 

Internet 

Materiale të shkruara 

 

Test me shkrim 

Çelësi i testit 
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3 RM3: …      

4 RM4: …      

5 RM5: Nxënësi  

përshkruan 

ndërtimin, 

funksionimin, 

mënyrën e 

përdorimit dhe 

mirëmbajtjes  së 

traktorit 

(25 orë) 

Prezantim i RM-së dhe i lidhjeve me 

RM/lëndë të tjera 

Njohuri: 

  Ndarja e traktorëve sipas 

kategorive. 

 Mekanizmi përcjellës – lidhës. 

 Ndërruesi i shpejtësive. 

 Diferenciali përcjellës i përparmë 

dhe i prapmë. 

 Sistemi i drejtimit të traktorit. 

 Sistemi i frenimit dhe llojet e tij. 

 

 Instalimet e ndriçimit dhe 

sinjalizimit. 

 Sistemi hidraulik i traktorit. 

 Përdorimi i traktorit 

 

Vlerësimi i nxënësve – test me shkrim 

Informatë kthyese nga mësimdhënësi 

dhe nxënësi (vetëvlerësim) mbas 

       
        

       

 

2 orë 

 

1 orë 

1 orë 

1 orë 

 

2 orë 

2 orë 

1 orë 

 

1 orë 

1 orë 

 

 

1 orë 

 

 

 

- Prezantim 

- Bashkëbisedim 

- Shpjegim 

- Stuhi 

mendimesh 

- Diskutim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetje-përgjigje 

me gojë 

 

-Test (me 

alternativa, me 

kombinim, me 

përgjigje të 

mbyllur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katalogë dhe 

prospekte  

Bizneset te cilat 

posedojnë mekanizim 

bashkëkohor 

Pjesë të metaleve dhe 

jo metaleve, druri 

masë plastike etj. 

Pjesë të ingranazheve 

(dhëmbëzoreve), rripa 

të ndryshëm 

Gypa për përcjelljen e 

lëngjeve dhe gazrave 

Projektor 

Llaptop  

Prezentime në Power 

Point 

Internet 

Materiale të shkruara 
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testimit. 

Veprimtari praktike:  

Demonstrimi nga mësuesi i lubrifikimit 

të pjesëve të ndryshme të traktorit. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kontrolli 

 

Demonstrimi nga mësuesi i ndërrimit të 

vajrave në motor dhe sistemin hidraulik 

dhe atë të frenimit. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kontrolli 

 

 

 

 

6 orë 

 

 

 

 

 

6 orë 

 

 

 

 

 

 

 

- Demonstrim 

- Praktikë e 

mbikqyrur 

- Praktikë e 

pavarur 

- Punë në grup 

- Bashkëbisedim 

profesional 

 

 

Listë kontrolli 

Vetëvlerësim 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test me shkrim 

Çelësi i testit 

 

Lista kontrolli 

 

6 RM6: Nxënësi, 

drejton dhe 

manovron i sigurt 

një traktor dhe 

rimorkio 

 

(25 orë) 

Prezantim i RM-së dhe i lidhjeve me 

RM/lëndë të tjera 

Veprimtari praktike:  Drejtimi dhe 

manovrimi i traktorit pa rimorkio 

 

Demonstrim nga mësuesi i kryerjes së 

veprimeve për kontrollimin (për ujë, vaj 

dhe lëndë djegëse) dhe përgatitjen për 

punë të traktorit. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

1 orë 

       

        

      12 orë 

 

       

 

 

 

 

 

 

- Demonstrim 

- Praktikë e 

mbikqyrur 

- Praktikë e 

pavarur 

- Punë 

individuale 

- Bashkëbisedim 

 

 

Pyetje-përgjigje 

me gojë 

Listë kontrolli 

Vetëvlerësim 

 

 

 

Fermë 

Traktor 

Bizneset të cilat 

posedojnë mekanizim 

bashkëkohor 



31 
 

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kontrolli 

- Informatë kthyese nga mësimdhënësi 

dhe nxënësi (vetëvlerësim) gjatë 

bashkëbisedimit apo testimit. 

 

Demonstrim nga mësuesi i kryerjes së 

kontrollimit përfundimtar dhe i ndezjes 

së traktorit. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kontrolli 

-  Informatë kthyese nga mësimdhënësi 

dhe nxënësi (vetëvlerësim) gjatë 

bashkëbisedimit apo testimit. 

Demonstrim nga mësuesi i kryerjes së 

veprimeve për lëvizjet me traktor para, 

prapa dhe në kthesa. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kontrolli 

- Informatë kthyese nga mësimdhënësi 

dhe nxënësi (vetëvlerësim) gjatë 

bashkëbisedimit apo testimit. 

Veprimtari praktike:  Drejtimi dhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

profesional 
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manovrimi i traktorit me rimorkio 

 

Demonstrim nga mësuesi i kryerjes së 

veprimeve për lidhjen e rimorkios me 

traktorin dhe lëvizjet para dhe prapa. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kontrolli 

- Informatë kthyese nga mësimdhënësi 

dhe nxënësi (vetëvlerësim) gjatë 

bashkëbisedimit apo testimit. 

12 orë 

 

 

 

 

 

 

 

7 RM 7:      

8 RM8:       

 

Mësimdhënësi: …………………………….. 
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RN 4: Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe identifikon 

vështirësitë e zbatimit. 

 
 

 

“PROJEKTI është një problem i planifikuar për zgjidhje” 

 

J. M. Juran 

 

 
 

 

4.1. Kuptimi i termit “projekt” 
 

Fjala “projekt” ka prejardhje nga fjalët latine “projectum” dhe “projicere”,  

që kanë kuptimin “hedh diçka përpara”.  

Fjala "projekt" në të vërtetë nënkupton "diçka që i paraprin diçkaje që do të ndodhë”.  

Për konceptin “projekt” ka shumë përkufizime. Në një nga përkufizimet thuhet se 

projekti: 

- është detyrë komplekse, që shërben për të organizuar dhe drejtuar një tërësi 

veprimtarish;  

- ka afate të përcaktuara; 

- kërkon një vëllim pune; 

- kërkon një buxhet; 

- kërkon dhe një nivel cilësor të caktuar. 

 

Projekti mësimor (kërkimor): 

- është metodë hulumtuese komplekse: 

- kombinon në shkallë të ndryshme shumë nga metodat e punës së nxënësit, si: 

                            zgjidhjen e problemit; 

                              studimin e rastit; 

                                  vrojtimin;  

                                          eksperimentimin etj. 

 

Metoda e punës me projekte është një qasje mësimore gjithëpërfshirëse, në kuadër të 

së cilës nxënësit: 

- planifikojnë; 
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- zbatojnë; 

- vlerësojnë projekte që zbatohen në botën reale; 

- angazhohen në kërkime/hetime të pandërprera bashkëpunuese etj. 

 

Projektet mësimore: 

- fokusohen në krijimin e një produkti (objekt konkret apo shërbim) të ri,  

- kërkojnë që nxënësit: 

të zgjedhin dhe të organizojnë veprimtaritë e tyre; 

të kryejnë kërkime dhe të sintetizojnë informacionin e 

grumbulluar; 

të punojnë në mënyrë të pavarur; 

të prodhojnë një produkt ose prezantim. 

 

Nxënësit kështu fitojnë një seri mjeshtërish dhe përsosin komunikimin personal. 

 

Baza e punës me projekte është konstruktivizmi, i cili gjen pasqyrim në: 

- krijimin e mjedisit të të nxënit me nxënësin në qendër;  

- tërheqjen e vëmendjes në formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të 

nxënit, bazuar në përvojat reale, të vërteta jetësore e me perspektiva të shumëfishta. 

 

Kjo metodë përfshin etapa dhe kohëzgjatje të ndryshme, një javë, më shumë se një 

semestër apo edhe vit shkollor, kur flitet për projekte ndërdisiplinore, që 

përfshijnë komunitetin. 

 

Mësimi bazuar në projekte dallohet nga veprimtaritë e bazuara në 

hetim/studim/kërkim nga theksimi i tij: 

 

- mbi të nxënit bashkëpunues 

 

 
 

- në ndërtimin e objekteve/produkteve reale, 

për të pasqyruar se çfarë dihet dhe çfarë po 

mësohet 

 
 

 

4.2. Parimet e të nxënit bazuar në projekte 
 

Kërkimet kanë treguar se janë 4 parime më të rëndësishme në punën me projekte: 

- Përcaktimi i objektivave të përshtatshme të të nxënit – që çojnë në kuptimin e 

thellë të përmbajtjes; 



 
 
 

35 
 

- Sigurimi i mbështetjes – duke filluar me përfshirjen e problemeve që çojnë drejt 

të nxënit, ngulitjen e parimit të zbatimit të projektit “tamam në kohë” dhe 

mbështetjen teknologjike; 

- Përfshirja e mundësive të larmishme për vetëvlerësim formues – këtu bëhet fjalë 

që nxënësit të bëhen hulumtues aktivë në mënyra të larmishme dhe të vlerësojnë 

vetën gjatë punës; 

- Krijimi i strukturave sociale që përkrahin pjesëmarrjen në projekte dhe 

rishikimin e tyre – ky përfshin bashkëpunimin ndërmjet nxënësve, mësuesve dhe të 

tjerëve në komunitet, kështu që njohuritë mund të këmbehen dhe shpërndahen 

midis anëtarëve të “komunitetit të të nxënit.” 

 

4.3. Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 
 

Sipas mendimit të mësuesve, të nxënit bazuar në projekte: 

- Integron fushat kurrikulare, temat mësimore dhe çështjet e komunitetit 

- Nxit të menduarit për të nxënit gjatë gjithë jetës 

- Ndihmon nxënësit të bashkojnë “të di” me “të bëj” 

- Nxit nxënësit indiferentë dhe të mërzitshëm 

- Krijon komunikim pozitiv 

- Prek nevojat e nxënësve me nivel aftësish dhe stilesh të ndryshme etj. 

- Etj. 

 

4.4. Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Të nxënit bazuar në projekte ka një sërë epërsish (avantazhesh) kundrejt metodave të 

tjera mësimore. Nga zbatimi me sukses i saj bëhet i/e mundur: 

- Zhvillimi i afësive të nxënësit për hulumtin, komunikim e bashkëpunim; 

- Zhvillimi i aftësive të nxënësve për të kryer veprime mendore të ndërlikuara; 

- Shfrytëzim i informacionit dhe i njohurive të nxënësve nga më shumë se një 

lëndë/modul mësimor; 

- Kryejra e veprimtarive jashtë orës mësimore dhe territorit të shkollës; 

- Përfshirja e shumë pjesëmarrësve: mësues të lëndëve/moduleve të ndryshme, 

prindër dhe përfaqësues të komunitetit; 

- Përgatitja e nxënësve për vendin e punës, duke fituar një ganë të gjerë 

kompetencash, si: bashkëpunim e planifikim projektesh, vendimmarrje, menaxhim i 

kohës etj.; 

- Motivimi i nxënësve; 

- Rritja e aftësive sociale dhe komunikuese, për zgjidhje problemi 

- Të shihen lidhjet ndërlëndore 

- Krijimi i mundësive për të kontribuar në përmirësimin e shkollës dhe 

komunitetit 

- Etj. 
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4.5. Disa vështirësi të zbatimit të metodës së të nxënit me projekte 
 

Si vështirësi të metodës me projekte, mund të theksohen si vijon: 

- Kohëzgjatja më shumë seç pritej; 

- Kërkojnë shumë kohë përgatitje për mësuesit; 

- Mësuesit mund t’u japin pavarësi nxënësve më shumë seç duhet; 

- Vështirësi për integrimin e përmbajtjeve mësimore me botën reale të punës 

- Mungesa e njohurive ndërlëndore, e mbështetjes nga prindërit 

- Burime të pafavorshme apo të papërdorshme për projektin 

- Etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

37 
 

RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet llojeve 

të ndryshme të projekteve mësimore. 

 
Nisur nga kriteri i “gjerësisë” dhe “thellësisë” së përmbajtjes, projektet kurrikulare 

mund të jenë: lëndore, multilëndore (shëmëlëndore), ndërlëndore dhe translëndore 

(tejlëndore). 

 

5.1. Projekti lëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe procedurat kryesore të një 

lënde/moduli të caktuar, në përputhje me standardet dhe përmbajtjen e planifikuar 

në kurrikul. 

 

5.2. Projekti multilëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe 

procedurat të lëndeve/moduleve të ndryshme, në 

varësi të natyrës së veprimtarisë mësimore që do të 

kryhet në kuadër të projektit, të cilat ndihmojnë në 

zotërimin e kompetencave profesionale dhe sociale. 

Secila prej lëndëve ka njëpeshë të caktuar specifike 

në projekt 

 
      

 

5.3. Projekti ndërlëndor 
 

Integron pjesën e përbashkët midis 

lëndeve/moduleve të ndryshme. Këto pjesë 

theksojnë integrimin e njohurive dhe të shprehive 

ndërlëndore. Lëndët identifikohen por janë më pak 

tërëndësishme se te projektet multilëndore.  

 

5.4. Projekti tejlëndor (translëndor) 
- Integron përmbajtjen përtej lëndëve, kurse 

mësuesit e organizojnë atë rreth pyetjeve apo 

shqetësimeve që ngrenë nxënësit. 

- Trajtohet një problem lokal/rajonal/komunitar. 

- Quhet edhe të nxënit bazuar në një mjedis të 

caktuar. 

 

 

 

 

Ide 

Mate
mat 

Kimi 

Angli
sht 

Mod
ul 1 

Mod
ul 2 

TIK 

Lënda 1 

Lënda 
2 

Modul 1 

Modul 
2 

Fushat lëndore 

Temat 

Konceptet 

Aftësi jetësore 

Konteksti real 

Pyetjet e nx 
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Projekti tejlëndor (translëndor) - hapat 

 

 Mësuesit dhe nxënësit zgjedhin temën apo çështjen për studim, bazuar në 

interesin e nxënësve, standardet e kurrikulës dhe në burimet lokale/rajonale/të 

komunitetit. 

 Mësuesit gjejnë çka dinë nxënësit, i ndihmojnë ata të formulojnë pyetje për të 

eksploruar, u sigurojnë burimet dhe mundësitë që të punojnë në këtë fushë. 

 Nxënësit këmbejnë dhe diskutojnë punët e tyre me njëri-tjetrin në një veprimtari 

kulmore. Nxënësit shfaqin rezultatet e eksplorimit të tyre, vlerësojnë dhe 

rishikojnë projektin 
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RN 5: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimore. 

 
Hapat e mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe zbatimi i tyre ndihmon në planifikimin 

e mirë të projektit: 

 Grumbullimi i projektideve 

 Vendosja e gamës së veprimtarive të projektit 

 Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

 Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 

 Puna për hartimin e projektit 

 Përfshirja e aftësive mendore 

 Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në projekte 

 

5.1. Grumbullimi i projektideve 
 

Ky është hap shumë i rëndësishëm dhe kalon përmes disa nënhapave, të cilat 

përshkruhen më poshtë: 

 Lindja e idesë dhe puna për formulimin e saj, në mënyrë të atillë, që ajo t’u 

përgjigjet objektivave dhe standardeve të vendosura në kurrikul. 

 Përdorimi i standardeve – tema të rëndësishme që përbëjnë bazën e projektit, 

indikatorë që të çojnë drejt konceptimit të produktit dhe vlerësimit të projektit. 

 Gjetja e projektideve në Internet/Web – shumë adresa në internet ofrojnë 

projektide dhe përshkruajnë projekte të suksesshme për lëndë dhe nivele të 

ndryshme.1 

 

     

 

       

                                                           
1
 -  

https://sustfoodfarm.org/senior-capstone-presentations/  
https://afribary.com/fields/12/agriculture;  https://www.youtube.com/watch?v=aZnJTk4UtKc  
https://www.crazyengineers.com/threads/agriculture-engineering-project-ideas-for-third-final-year-
students.55560/ 

https://sustfoodfarm.org/senior-capstone-presentations/
https://afribary.com/fields/12/agriculture
https://www.youtube.com/watch?v=aZnJTk4UtKc


 
 
 

40 
 

                 
 

 

 Skematizimi i komunitetit lokal – Jashtë dyerve të klasës shtrihen një mori 

projektesh. Prandaj, vënia në punë e nxënësve për të analizuar komunitetin e tyre 

lokal, mund të jetë një mënyrë informimi ngacmuese, për të filluar me drejtimin e 

pyetjeve provokuese për përcaktimin e aspekteve të projektit. 

 Lidhja e projektit me ngjarjet lokale dhe kombëtare – Përdorimi i projekteve për 

të fiksuar vëmendjen e nxënësve mbi pyetje dhe çështje të diskutueshme e sfiduese 

të përditshme. 

 Fokusimi i projekteve në shërbim të komunitetit – Projekte të mirëfillta hartohen 

lehtësisht për nevojat e komunitetit. Kërkimi për organizata jofitimprurëse sa herë që 

lind nevoja për mbështetje apo ekspertizë, mbetet ide e mirë. 

 

5.2. Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 
 

Mësuesit shpesh pyesin se sa “i madh/i gjerë” apo “i vogël/i ngushtë” duhet të jetë 

një projekt. Nuk ka udhëzime për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje. Por, faktorët e 

mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe duhen mbatjur parasysh për të vendosur 

gamën e veprimtarive gjatë planifikimit të projektit: 

 Kohëzgjatja – Një projekt, në përgjithësi, nuk mund të jetë më i shkurtër se një 

javë. Shumica e projekteve janë kryer gjatë një periudhe 2-3 javore. Megjithatë, 

përvojat e mësuesve tregojnë që mund të parapëlqehen projekte që zgjasin gjashtë 

javë ose më shumë. 

 Mbledhja e informacionit dhe e të dhënave – Në projekte, nxënësit në përgjithësi 

bëjnë kërkime aktive në fushën e caktuar, duke përfshirë intervista, shfletim 

literature dhe hetim në komunitet. Këto veprimtari marrin kohë. 

 Lidhjet me të rriturit – Projektet e suksesshme zakonisht përfshijnë si partnerë të 

rriturit, ekspertë apo përfaqësues të komunitetit. Përfshirja e të rriturve në projekt 

shton intensitetin dhe interesin për projektet, por kjo kërkon planifikim shtesë. Një 

rol jetësor në formimin e veprimtarive të projektit, luan audienca (pjesëmarrës nga 

komuniteti apo ekspertë të fushës) për produktet që nxënësit do të prodhojnë dhe i 

nxit ata të kenë një rezultat më të mirë. 
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 Çështjet – Shumë mësues parapëlqejnë që të përqendrohen në një projekt të gjerë, 

me pyetje të hapura dhe me zgjidhje të ndryshme. Pyetjet e hapura kërkojnë më 

shumë kohë për hulumtim dhe përgatitje nga ana e nxënësve. 

 Gama e veprimtarive të projektit – Projektet janë të ndryshme dhe kanë 

veprimtari të ndryshme., si nga ana cilësore, ashtu dhe nga ana sasior. Vendimet për 

veprimtaritë e projektit duhet të merren përpara se projekti të fillojë dhe duhet të 

bazohen në përvojën dhe gatishmërinë e nxënësve, në orarin e shkollës, në 

lëndët/modulet etj. 

 Autonomia e nxënësve në lidhje me konceptimin e projektit – Përfshirja e 

nxënësve në konceptimin e projektit është një nga “çatitë” e të nxënit bazuar në 

projekte. 

 Autonomia e nxënësve në planifikimin e veprimtarive të projektit – Mësuesit u 

kërkojnë nxënësve të japin ide për produkte të reja dhe të marrin një rol aktiv në 

përcaktimin dhe ndarjen e detyrave për realizimin e produkteve përfundimtar. 

 

5.3. Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 
 

 Cilat standarde? – Si të vendosësh për standardet? Duhet shtruar pyetja: “Për 

çfarë temash/njësish mësimore do të më vinte keq, në qoftë se nxënësit e mi në fund 

të projektit nuk do të jenë në gjendje të diskutojnë për to në mënyrën e duhur 

(inteligjente)”? 

 Sa standarde? – Këshillohen 2-3 standarde të rëndësishme ose pika referimi si 

fokus për projektin. 

 Për cilat standarde kryhet vlerësimi? – Është e rëndësishme të jesh i/e qartë se për 

cilat standard do të kryhet vlerësimi në project dhe se si produktet do t’u japin 

mundësi të gjithë nxënësve për të demonstruar atë që kanë mësuar/nxënë. 

 Ku mund të gjenden standardet? – Zakonisht përdoren standardet kombëtare (në 

kurrikulin bërthamë ose kurrikulin kornizë). Kur këto mungojnë mund të përdoren 

standard të përmbajtjes në shumë fusha, standardet industrial (me tolerance se kemi 

të bëjmë me nxënës). 

 Njohuria si standard bërthamë – Njohuritë e nxënësve janë në qendër të 

vëmendjes në shkolla. Rekomandohet që të përfshihet të paktën një rezultat mësimor 

me karakter teorik në project, së bashku me një produkt përfundimtar, i cili mund të 

përdoret për të vlerësuar këtë rezultat. 

 

5.4. Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 
 

 Aftësitë/shprehitë – Projektet lejojnë t’u mësosh nxënësve shprehi jetike dhe reale 

të botës së punës. Aftësitë e mëposhtme konsiderohen si thelbësore për shekulin 

XXI, si nga mësuesit, ashtu dhe nga komuniteti i biznesit: 

 Komunikimi – të folurit, prezantimet, të shkruarit, përkthimet, mbajtja e 

shënimeve 
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 Bashkëpunim në grup – delegimi dhe caktimi i roleve, puna në grup, zgjidhja 

e konflikteve, të dëgjuarit 

 Detyrat dhe menaxhimi – menaxhimi i kohës, menaxhimi i detyrave, 

menaxhimi i burimeve, vetëvlerësimi 

 Zgjidhja e problemit dhe të menduarit kritik – klasifikimi dhe analiza, 

vlerësimi i evidencave, përpunimi, prodhimi i ideve, përdorimi i strategjive 

për zgjidhjen e problemeve, hulumtimi, qartësimi i detyrave, përcaktimi i 

problemeve, testimi dhe vlerësimi i hipotezave etj. 

 Konceptimi dhe dizenjimi – projektimi, përcaktimi i qëllimit të projektit, 

përdorimi i kritereve për të udhëzuar punën etj. 

 Teknologjia – njohuritë teknike, përdorimi i internetit, përdorimi i 

programeve kompjuterike, përdorimi i teknologjive të reja (telefon, 

kompjuter, video, kamerat etj.). 

 

5.5. Puna për hartimin e projektit 
 

Vendosja dhe përdorimi i rubrikave të caktuara për projektet mund të ndihojnë në 

dallimin e cilësisë së planifikimit të projekteve, si dhe për t’i diskutuar këto projekte 

me kolegët.  

 

Në vijim, po japim rubrikat kryesore për planifikimin e projektit. 

 Fillimi me rezultatin ose produktin përfundimtar në mëndje – projekti u 

përgjigjet të gjitha kritereve fillestare për një project të mirëfilltë, të fokusuar në 

standard.  

 Paraqitja e pyetjes drejtuese drejt një produkti apo objekti përfundimtar – projekti 

parashtron një problem të mirëfilltë ose një pyetje të rëndësishme dhe kuptimplotë. 

 Planifikimi për vlerësim – produktet dhe kriteret janë në linjë me standardet dhe 

rezultatet për projektin. 

 Skematizimi i projektit – projekti përfshin detyra dhe veprimtari të menduara 

mire. 

 Menaxhimi i procesit – projekti ndërthur qasje menaxhuese (diskutimi për 

zgjidhjen e problemeve, nxënësit marrin informatë kthyese në kohë, nxënësit 

mësojnë të vetëvlerësohen etj.). 

 

5.6. Përfshirja e aftësive mendore 
 

Si rezultate të pritëshme në projekt, duhen përfshirë edhe aftësitë mendore ose pikat 

e forta personale, që i ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë inteligjencën emocionale dhe 

i bën ata më të suksesshëm në jetë. Vlerësimi i këtyre aftësive mund tëbëhet me anë 

të vetëreflektimit dhe diskutimeve. 

 Këmbëngulja – individët nuk heqin dorë lehtë, janë në gjendje të analizojnë një 

problem dhe të zhvillojnë një strategji për ta zgjidhur atë. Ata përdorin larmi 
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metodash, mbledhin dëshmi/prova/evidencë për të treguar se strategjia e tyre po 

funksionon, dhe në se jo, ata dinë të kthehen dhe të provojnë një tejtër strategji. 

 Dëgjimi i të tjerëve me kuptueshmëri dhe ndjeshmëri – do të thotë të vendosësh 

veten në pozitat e tjetrit dhe të dëgjosh idetë e të tjerëve. 

 Të menduarit në mënyrë fleksibël – të qënit elastik (duke iu përshtatur 

rrethanave) dhe me intuitë. 

 Përpjekja për saktësi dhe përpikmëri – individët çmojnë saktësinë, përpikmërinë, 

mjeshtërinë dhe shpenzojnë kohë për të kontrolluar cilësinë e punës së tyre në 

përputhje me rregullat e paracaktuara. 

 Parashtrimi i pyetjeve dhe problemeve – është aftësi e individëve për të bërë 

pyetje, për të kërkuar për shpjegime dhe informacion. 

 Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja – kjo quhet ndryshe edhe 

“transferimi i njohurive”; individët mësojnë nga përvoja dhe kur ndeshen me një 

problem të ri, shpesh i kthehen njohurive dhe përvojave të mëparshme, i bartin dhe i 

zbatojnë në situatën e re. 

 Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave – individët e dinë se 

informacioni merret përmes të gjitha rrugëve ndijore. 

 Krijimi, imagjinata dhe ndryshimi – individët zhvillojnë kapacitetet e tyre duke u 

përpjekur të krijojnë zgjidhje të ndryshme të problemeve, duke shqyrtuar mundësitë 

alternative nga shumë këndvështrime. 

 Marrja përsipër e përgjegjësive dhe rreziqeve – individët pranojnë konfuzionin, 

pasigurinë, kurse pengesat i shohin si sfida. 

 Gjetja e humorit – e qeshura është ilaç (barnë) universal; ajp ndikon në rritjen e 

oksigjenit në gjak, çliron krijimtarinë dhe provokon aftësi të nivelit të lartë të të 

menduarit. 

 Të nxënit e vazhdueshëm – individët nxënë vazhdimisht; ata janë në kërkim të të 

rejave dhe të metodave më të mira; njerëzit me këtë mendësi përpiqen gjithmonë për 

përmirësim dhe gjithmonë në ndryshim; ata i konsiderojnë problemet, situatat, 

tensionet, konfliktet dhe rrethanat si mundësi për të nxënë. 

 

5.7. Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 
 

Për planifikimin e projektit janë përpiluar disa formularë, që ndihmojnë në 

përshkrimin e çdo hapi.  Në vijim, ju ofrohet shembull i një projekti, në kuadër të 

profilit mësimor “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve.” 

  

 

 

Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 
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Titulli i projektit: “Kultivimi i patligjanit” 

Emri/at i/e mësuesit/ve: XXXX 

Emri i shkollës:  XXX 

Klasa:  XI 

Moduli: “Prodhimi i fidanëve dhe kultivimi i perimeve në ambiente të 

hapura” 

 

 
 

1. Fillo me produktin apo rezultatin e pritshëm përfundimtar 
 

a) Përmblidh temën e projektit të përcaktuar. Pse duhet ky projekt? 

Patligjani është një kulturë e re, që për herë të parë do të mbillet në ambient të hapur 

në parcellat e shkollës. Kjo veprimtari do të ndikojë në ngritjen e cilësisë së mësimit 

praktik dhe në ngritjen e imazhit të shkollës. Është një eksperiment që do të ketë 

ndikim edhe në komunitetin përreth, ku në bazë të këtij eksperimenti fermerët do të 

marrin informata lidhur me këtë kulturë bujqësore dhe se sa është e përshtatshme 

me klimën, tokën, ambientin për rreth etj. 

Ky projekt do të sjell këto anë pozitive: 

 aftësimi i nxënësve për tregun e punës në të ardhmen, vijueshmëria dhe rritja 

e interesimit të nxënësve; 

 përmirësimi i kushteve për organizimin më të mirë të praktikave 

profesionale, përmirësimi, lehtësimi dhe motivimi i mësimdhënësve dhe 

nxënësve për zhvillimin e praktikave. 

Vete besimi I larte tek nxënesit 

 

b) Identifiko rezultatet mësimore që nxënësit do të mësojnë në këtë 

projekt (2-3 për lëndë/modul) 
- Rëndësia e prodhimtarisë bimore dhe faktorët ekologjikë 

- Rajonizimi i kulturave bujqësore në Kosovë 

- Llojet e farërave, mbjellja dhe masat agroteknike të kulturave bujqësore 

- Llojet e perimeve dhe kultivimi i fidanëve në fushë 

Shembull i planifikimit të një projekti kurrikular 
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- Veprimet parapërgatitore për mbjelljen e farës   

 

c) Identifiko aftësitë kyçe të nxënësve në këtë projekt. Listo vetëm ato 

aftësi që planifikohen për t’u vlerësuar (2-4 për projekt) 
- Aftësi organizative  

- Aftësi bashkëpunuese 

- Aftësi komunikuese 

- Aftësi të zgjidhjes së problemeve 

- Aftësi menaxhuese 

- Vetëbesim 

d) Identifiko shprehitë mendore që nxënësit do të praktikojnë në këtë 

projekt (1-2 për projekt) 
- Aftësi analitike 

- Aftësi të mendimit kritik  

- Aftësi të mendimit krijues 

- Përkushtim 

- Këmbëngulje 

- Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave 

- Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja 

 

  

2. Formulo pyetjen kryesore që i drejton nxënësit drejt produktit apo 

rezultatit përfundimtar 

 

a) Paraqitja e pyetjes kryesore ose e problemit për projektin përkatës. 
A është i mundur kultivimi i perimeve të tjera, përveq atyre që kultivohen aktualisht 

në fermat e zonës rreth shkollës? 

 

Plani për vlerësim 

 

Hapi 1: Përcakto produktin për projektin. Çfarë do të vlerësohet? 

Në fillim të projektit:  
Mbledhja e të dhënave, analiza dhe përgatitja e një raporti lidhur me pyetjet: 

 Pse është i nevojshëm kultivimi i kulturës së patligjanit? 

 A është kultivuar ndonjëherë në ekonominë e shkollës? 

 A është kultivuar ndonjëherë në zonën për rreth? 

 A ka përvojë komuniteti me këtë kulturë bujqësore? 

 A do të ketë rezultat kjo kulturë në këtë ambient dhe sa do të mund t’i 

përshtatet kushteve klimatike? 
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 A do të ketë efekte pozitive në komunitet? 

Prezantimi i raportit. 

 

Gjatë projektit: 

 

Mbjellja e farës dhe rritja e fidanëve. 

Mbjellja dhe marrja e të gjitha masave agroteknike të nevojshme për rritje të 

shëndetshme të fidanëve të patligjanit. 

 

Në fund të projektit: 
 

Fushata ndërgjegjësuese për kultivimin e kulturës së patligjanit. 

 

Hapi 2: Paraqit kriteret për prodhimin e çdo produkti: 
Produkti 1: Raport për mundësitë e kultivimit të patligjanit. 

Kriteret: 

1. Struktura e raportit: Hyrje, Metodologjia e përdorur (instrumentet për mbledhjen 

e të dhënave dhe analizën e tyre, si dhe evidencë mbështetëse), Gjetjet kryesore, 

Përfundime, Sugjerime 

2. Mbledhja e të dhënave (të dhënat e duhura) dhe analiza (bazuar në 

kritere/standarde) 

3. Evidentimi i gjetjeve (gjetjet kryesore dhe jo anësore) 

4. Nxjerrja e përfundimeve (të logjikshme) 

5. Sigurimi i buxhetit të nevojshëm 

 

Produkti 2: Bimë të shëndetshme të patligjanit 

Kriteret: 

1. Pastrimi i parcellës (e pastër nga bimët, spangot, barërat e këqija, mbeturinat e 

mbulesave plastike, etj.) 

2. Shpërndarja e plehrave organike apo dhe fosforike dhe potasike (sipas nevojës, në të 

gjithë sipërfaqen ose me breza) 

3. Punimet e thella të tokës (thellësia 30-40 cm) 

4. Punime sipërfaqësore, punime të cekëta, frezime, lesime, nivelime, etj. (shtrati rrënjor i 

përshtatshëm) 

5. Mbjellja e fidanëve (procedurë e saktë) 

6. Ujitja (me sistemin pik pik) 

7. Përcjellja e vegjetacionit (masa agroteknike të nevojshme) 

8. Bimët e patligjanit (gjatësi, ngjyrë normale, pa dëmtime) 

Produkti 3: Material ndërgjegjësues 
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Kriteret: 

1. Përmbajtje (e thjeshtë dhe e qartë) 

2. Lloji i informacionit (jo shumë fjalë dhe me foto nga eksperimenti) 

3. Paraqitja e informacionit (interactive, me ngjyrat e duhura) 

 

 

 

Plani për skematizimin e projektit 

 

Çfarë duhet të dinë dhe të jenë në gjëndje të kryejnë nxënësit për të 

plotësuar me sukses detyrat: 

Si dhe kur do t’i mësojnë ata njohuritë dhe aftësitë/shprehitë e 

nevojshme? 

Vëmendja fokusohet te produkti kryesor i projektit dhe analiza e 

detyrave të nevojshme për ta prodhuar këtë produkt me cilësi të lartë. 

Produkti: 

Njohuritë dhe 

aftësitë/shprehitë 

e duhura 

Të mësuara prej 

shumë kohësh 

Të mësuara 

përpara 

projektit 

Që do të 

mësohen gjatë 

projektit 
1. Kulturat bimore 

(perimet) 

 X  

2. Mjetet dhe pajisjet 

për punimin e tokës 

(traktori, 

motokultivatori, 

materiali bimor, 

sistemi i uitjes dhe 

pajisjet e tjera) 

 X  

3. Metodat që do të 

përdoren për 

mbjelljen e 

patligjanit 

  X 

4. Hartimi i një 

raporti 

  X 

5. Organizimi i 

punëve 

  X 

6. Komunikimi me 

anëtarët e 

komunitetit 

  X 
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Çfarë mjetesh/instrumentesh të 

projektit do të përdoren? 

- Lista e mjeteve dhe 

instrumenteve të duhura 

- Fletë pune me objektiva të 

përditshëm 

- Gazeta 

- Përmbledhje 

- Lista e detyrave 

- Probleme për zgjidhje 

 

 

- Mekanizma dhe vegla bujqësore për 

kryerjen e punimeve 

- Traktor 

- Kultivator 

- Material bimor 

- Gypa për sistemin e ujitjes 

- Fletë A4 për raportin 

 

 
 

Listo momentet më të rëndësishme për projektin si dhe afatet. 
 

- Mbledhja e të dhënave dhe analiza e tyre (1 javë) 

- Shkrimi i raportit (1 javë) 

- Kryerja e pastrimeve (1 javë) 

- Kryerja e punimeve themelore të tokës (1 javë) 

- Përcjellja e vegjetacionit (11 javë) 

- Përgatitja e materialit ndërgjegjësues (2 javë) 

 

 

Plani për menaxhimin e procesit 

 

Listo përgatitjet më të domosdoshme që duhen kryer për t’iu përgjigjur 

nevojave për mësimdhënie të diferencuar për nxënësit shumë të mirë, 

për nxënësit me nevoja të posaçme ose për nxënësit me stile të ndryshme 

të nxëni. 

Vlerësimi i projektit, me anë të: 
- Diskutimeve në klasë 

- Përmbledhjes formale të gjetjeve (nga raporti) nga nxënësit 

- Vlerësimeve individuale 

- Vlerësimeve në grup 

- Demonstrimeve praktike 
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Për ndërtimin e testit me shkrim, rekomandohet që 50% e pyetjeve të jenë me 

alternativa (me 4 alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë pyetje me pohim/arsyetim, 

pyetje me përgjigje të shkurtër, pyetje me plotësim etj. 

 

Pyetjet e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekur 

skemën me tri nivele, si më poshtë: 

 

Niveli I:  Rikujtimi /Të kuptuarit 

Niveli II:  Zbatimi /Analiza 

Niveli III: Sinteza/Vlerësimi  

 

Mësuesi përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse 

të vlerësimit. 

 

Mësuesit kur bëjnë vlerësimin e nxënësve, mund të përdorin të ashtuquajturin BLU 

PRINT (termi buron nga arkitektura dhe do të thotë “plan i detajuar veprimi”), që 

në arsim ka kuptimin e një harte specifikimesh për vlerësimin e aspekteve teorike. 

 

Hapat për ndërtimin e specifikimeve të vlerësimit: 

 

Hapi i parë: Përcaktimi i njohurive (njësitë mësimore) që do të vlerësohen dhe 

llogaritja e “peshës” (në %) e tyre, duke marrë për bazë orët mësimore përkatëse në 

programin e modulit të hartuar nga mësuesi. Në vijim, është marrë si shembull 

vlerësimi i njohurive tek RM 1: Nxënësi përshkruan llojet e materialeve dhe 

elementeve të makinave si dhe vetitë e tyre, Moduli: “Bazat e teknikës bujqësore” 

Klasa X. 

 

Tabela 1: Njësitë mësimore dhe peshat përkatëse në testin me shkrim 

 

Nr Njësitë mësimore Vëllimi i orëve 

për çdo njësi  

Peshat 

në % 

1 Rëndësia e teknikës në prodhimtarinë 

bujqësore bashkohore 

1 8 

2 Njohuri të përgjithshme mbi materialet 2 15 

3 Rëndësia e metaleve dhe ndarja e tyre 1 8 

4 Metalet e zeza dhe të ngjyrosura 2 15 

5 Rëndësia e jometaleve dhe ndarja e tyre 1 8 

6 Detalet kryesore dhe llojet e tyre 1 8 

Shtojca 1: Udhëzime për ndërtimin e testit me shkrim 
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7 Elementet lidhëse 2 15 

8 Elementet për përcjelljen e lëvizjes dhe 

fuqisë 

1 15 

9 Elementet për përcjelljen e lëngjeve, avullit 

dhe gazrave 

2 8 

 TOTALI 13    100 % 

 

 Hapi i dytë: Përcaktimi i totalit të pikëve të testit nga mësuesi dhe shpërndarja e 

pikëve në raport me peshën e çdo njësie mësimore dhe nivelet e vështirësisë. 

 

Në tabelën në vijim, numri maksimal i pikëve është 25. 

 

Tabela 2: Ndarja e pikëve sipas peshës së çdo njohurie dhe niveleve 

 

Nr Njësitë mësimore Peshat 

në % 

Pikët 

për çdo 

njësi 

Ndarja e pikëve sipas niveleve të 

vështirësisë 

Niveli I  

     40%  

e pikëve 

Niveli II  

     40%  

e pikëve 

Niveli III           

     20%  

e pikëve 

1 Rëndësia e teknikës në 

prodhimtarinë 

bujqësore bashkohore 

8 2 1 1 - 

2 Njohuri të 

përgjithshme mbi 

materialet 

 

15 

 

4 

 

2 

 

1 

 

1 

3 Rëndësia e metaleve 

dhe ndarja e tyre 

8 2 1 1 - 

4 Metalet e zeza dhe të 

ngjyrosura 

15 4 2 1 1 

5 Rëndësia e jometaleve 

dhe ndarja e tyre 

8 2 1 1 - 

6 Detalet kryesore dhe 

llojet e tyre 

8 2 - 1 1 

7 Elementet lidhëse 15 3 1 1 1 

8 Elementet për 

përcjelljen e lëvizjes 

dhe fuqisë 

15 4 1 2 1 

9 Elementet për 

përcjelljen e lëngjeve, 

avullit dhe gazrave 

8 2 1 1 - 

 TOTALI 100% 25 pikë 10 pikë 10 pikë 5 pikë 
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Siç shihet dhe në tabelë, ndarja e pikëve sipas nivelit të vështirësisë është bërë në 

raportet: 

Niveli I – 40% e pikëve 

Niveli II – 40% e pikëve 

Niveli III – 20% e pikëve 

pasi është marrë parasysh edhe niveli i nxënësve në arsimin profesional. 

 

Numri i pyetjeve rekomandohet të jetë jo më shumë se 20. Përcaktimi i pikëve për 

çdo pyetje bëhet duke pasur parasysh tipin e pyetjes. Për shembull: pyetjet me 

alternativa marrin gjithmonë 1 (një) pikë përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të 

saktë; pyetjet me pohim/arsyetim marrin gjithashtu nga 1 pikë, pyetjet me plotësim 

apo pyetjet me përgjigje të shkurtër marrin aq pikë sa kërkesa kanë brenda për 

brenda tyre (p.sh. në se nxënësit duhet të gjejnë emërtimet e tri elementeve të një 

strukture, atëherë duhet të caktohen 3 pikë). 

 

Hapi i tretë: Së fundi, skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara 

përcaktohet nga mësuesi që harton testin. Në vijim, jepet një model i skemës së 

vlerësimit me nota, ku kufiri i kalueshmërisë është i caktuar në rubrikën “Evidentimi 

i vlerësimit” në çdo RM të modulit. Në rastin tonë, ky kufi i kalueshmërisë është 45% 

(rrjeshti me të kuqe). Mësuesi, në bashkëpunim me mësuesit e tjerë të aktivit 

profesional, duhet të përcaktojë edhe përqindjet dhe pikët e nevojshme për çdo notë 

kaluese (rrjeshtat me të gjelbërt). 

 

Përqindjet Pikët Notat 

  0 – 44 0- 11 1 

45 – 60 12-15 2 

61 – 75 16-19 3 

76 – 85 20-22 4 

86 – 100 23-25 5 
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Moduli: Metodologjia e hartimit të programit të modulit 

“Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës” dhe projektit 

kurrikular 

 
Titulli i 

Modulit 

 

Metodologjia e hartimit të programit të 

modulit “Mirëmbajtja dhe higjiena e 

fermës”  

dhe projektit kurrikular 
 

 

Qëllimi i 

Modulit 

 

 

Me anë të këtij moduli pjesëmarrësit pajisen me aftësi për të hartuar 

programin e zbatimit të modulit “Mirëmbajtja dhe higjiena e 

fermës” – duke mbajtur parasysh ndër të tjera edhe metodikën e 

trajtimit të këtij moduli – si dhe për hartimin e instrumenteve të 

vlerësimit, bazuar në kriteret përkatëse. Njëkohësisht, pjesëmarrësit 

njihen me terma e koncepte që përdoren për projekte kurrikulare, si 

strategji mësimore me qendër nxënësin. Në të përmblidhen 

shpjegime dhe argumentime mbi projektet kurrikulare, sa të 

efektshme aq dhe të vështira për t’u realizuar.  Në modul gjithashtu 

jepet një shembull konkret i një projekti mësimor në profilin 

mësimor “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve.” 

 

Ky modul orientohet të jetë teoriko-praktik, në mënyrë që 

pjesëmarrësit që do të trajnohen të fitojnë kompetencat e duhura, të 

jenë në gjendje për të hartuar programet e zbatimit të moduleve 

profesionale, si dhe  për të hartuar  projekte mësimore/kurrikulare 

të ndryshme në laminë e bujqësisë. 
 

 

Kohëzgjatja 

e Modulit 

 

 

 

2 ditё (16 orë) trajnim 

Rezultatet e 

të Nxënit 

 

RN1: Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të 

modulit “Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës” dhe diskuton mbi 

metodikën për trajtimin e tij. 

 

RN2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 
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njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës.” 

 

RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 

profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

RN 4: Pjesëmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, 

parimet, rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 

 

RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

RN 6: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për 

planifikimin e produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti 

mësimor. 
 

RN 1 Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës” dhe diskuton mbi 

metodikën për trajtimin e tij. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Qëllimi i përgjithshëm i modulit “Mirëmbajtja dhe higjiena e 

fermës” 

 Të dhëna të përgjithshme për modulin “Mirëmbajtja dhe 

higjiena e fermës” 

 Elementet bazë strukturore të përshkruesit të modulit 

“Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës” 

 Elementet strukturore të rezultatit mësimor. 

 Metodika e trajtimit të modulit “Mirëmbajtja dhe higjiena e 

fermës” 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në powerpoint 

o Diskutim mbi metodikën e prezantuar 

o Bashkëbisedim për mënyrën si mund të trajtohen ndryshe RM-

të në varësi të kushteve të shkollës 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 2 Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Mirëmbajtja dhe higjiena e 
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fermës.” 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 

 Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh në kuadër të modulit 

 Pyetjet me alternativa 

 Pyetjet e vërtetë (V), e gabuar (G) 

 Pyetjet me pohim/arsyetim 

 Pyetjet me përgjigje të shkurtër 

 Pyetje me plotësim 

 Pyetjet me përputhje (rrjetë) 

 Lista e kontrollit. 

 Vlerësimi i produktit. 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Punë në grupe për hartimin e instrumeve të ndryshme të 

vlerësimit 

o Prezantim i punës në grup dhe diskutim 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 3 Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 

profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Të dhënat në programin e modulit “Mirëmbajtja dhe higjiena e 

fermës” dhe plotësimi i tyre 

 Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit 

“Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës”: 

 Rezultatet mësimore dhe koha 

 Njësitë/Veprimtaritë mësimore 

 Koha për çdo njësi/veprimtari mësimore 

 Metodat mësimore 

 Metodologjia e vlerësimit 

 Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim 

 Shembull i programit të modulit “Mirëmbajtja dhe higjiena e 

fermës” 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Ushtrim në grup për përcaktimin e njësive/veprimtarive 

mësimore dhe kohës përkatëse, përzgjedhjen e metodave 
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mësimore dhe përzgjedhjen e burimeve shtesë të nevojshme 

për realizim 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 4 Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Kuptimi i termit “projekt” 

 Parimet e të nxënit bazuar në projekte 

 Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 

 Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 

 Disa vështirësi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Brain storming mbi projektide të mundshme në laminë e 

bujqësisë 

o Diskutim mbi epërsitë dhe vështirësitë e zbatimit të një 

projekti kurrikular 

o Punë në grup për plotësimin e formularëve të planifikimit të 

një projekti kurrikular 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 5 Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Projekti lëndor 

 Projekti multilëndor 

 Projekti ndërlëndor 

 Projekti tejlëndor (translëndor) 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Diskutim dhe shkëmbim përvojash të mëparshme të 

përdorimit të projekteve kurrikulare të ndryshme, si dhe 
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propozime për përmirësimin e tyre 

 

RN 6 Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimor. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

o Grumbullimi i projektideve 

o Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 

o Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

o Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 

o Puna për hartimin e projektit 

o Përfshirja e aftësive mendore 

o Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Punë në grup për skicimin e planit të një projekti 

o “Panairi” i projekt-ideve – prezantimi dhe përzgjedhja e ideve 

më të mira 
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MATERIAL MBËSHTETËS PËR ZBATIMIN E MODULIT 
 

Ky material ёshtё hartuar nё mbёshtetje tё modulit “Metodologjia e hartimit të 

programit të modulit ‘Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës’ dhe projektit kurrikular” 

dhe do tё ndihmojё nё shpjegimin, konkretizimin, ilustrimin dhe pёrvetёsimin sa mё 

tё mirё tё ҫёshtjeve qё trajton ky modul. 

 

Materiali u shërben tё gjithё lektorёve/trajnerёve të trajnimit tё vazhduar pёr 

m ёsues dhe instruktorё tё arsimit profesional, pёr t’i bёrё sa mё efektive seancat e 

trajnimit qё do tё zhvillojnё. Ai ёshtё gjithashtu njё burim informacioni edhe pёr 

trajnerёt e kurseve tё ndryshme tё trajnimit, qё mund tё organizohen nga ofrues tё 

ndryshёm dhe nga vetё shkollat profesionale pёr mёsuesit dhe instruktorёt e tyre. 

 

Trajtimi i modulit “Metodologjia e hartimit të programit të modulit ‘Mirëmbajtja dhe 

higjiena e fermës’ dhe projektit kurrikular” ka për qëllim të ndihmojë mësuesit që do 

të trajnohen, për të bërë një organizim sa më të mirë të procesit mësimor, duke 

planifikuar në mënyrë më të plotë programin e zbatimit të modulit profesional 

“Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës” për përzgjedhjen dhe planifikimin e 

veprimtarive mësimore dhe metodave të përshtatshme, vlerësimin e duhur të 

arritjeve të nxënësve bazuar në kritere, si dhe për zbatimin e punës me projekte 

kurrikulare. 

 

Udhëzimet, rekomandimet dhe shembujt që jepen në këtë material nuk janë 

detyruese dhe janë vetë mësuesit që mund t’i ndryshojnë dhe përshtatin ato në 

përputhje me kushtet dhe mundësitë konkrete të zbatimit të modulit “Mirëmbajtja 

dhe Higjiena e Fermës.” 
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RN 1: Pjesëmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës” dhe diskuton mbi metodikën për 

trajtimin e tij. 

 
Kurrikula bërthamë e profilit “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve” 

është hartuar me mbështetjen e projektit “ALLED” dhe miratuar nga MASHT. Ky 

kurrikul bazohet në kompetenca. Përgatitja profesionale e nxënësve realizohet me 

anë të “moduleve profesionale”, të cilët janë me përmbajtje teorike – praktike.  

 

Përshkruesit e moduleve profesionale, duhet të zhvillohen dhe të detajohen më tej 

nga vetë mësuesit e Shkollës së Profesionale. Gjatë përgatitjes së programeve 

mësimore të hollësishme, mësimdhënësit duhet të kenë parasysh që, për çdo modul 

profesional, Rezultatet Mësimore dhe Kriteret e Vlerësimit të nxënësve janë të 

detyrueshme dhe nuk mund të ndryshohen prej tyre. Ndërsa përmbajtjet e rubrikave 

të tjera të moduleve profesionale janë rekomanduese dhe mund të përshtaten nga 

vetë mësimdhënësit në përputhje me zhvillimet më të fundit në profesionet 

përkatëse dhe kushtet konkrete për zbatimin e moduleve. 
 

1. Qëllimi i përgjithshëm i Modulit 
 

Nëpërmjet veprimtarive teorike dhe praktike të parashikuara në modul synohet 

zhvillimi i aftësive psikomotore të nxënësve për përzgjedhjen dhe mirëmbajtjen e 

veglave dhe materialeve të nevojshme për mirëmbajtjen e fermës, kryerjen e 

punimeve përkatëse, kryerjen e pastrimit dhe higjienizimit të fermës, mbajtjen e 

shënimeve gjatë punës etj. 

 

Moduli shërben për krijimin e njohurive dhe shkathtësive profesionale të nxënësve 

sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare profesionale, me synim përgatitjen 

e tyre për tregun e punës. 

 

Moduli “Mirëmbajtja dhe Higjiena e Fermës” i referohet edhe njohurive dhe 

aftësive që nxënësit kanë fituar në lëndë/module të tjera, të tilla si Kimia, moduli 

“Bazat e teknikës bujqësore” si dhe njohurive në drejtim të mbrojtjes dhe sigurisë në 

punë, të cilat do të gjejnë zbatim gjatë kryerjes së veprimtaritë praktike.  

 

Ky modul kryesisht praktik i ndihmon nxënësit që të vendosin një marrëdhënie 

konkrete dhe të drejtpërdrejtë me veprimtaritë praktike, me karakter profesional, si 

dhe të thellohen më shumë në natyrën e profesioneve të cilat i “prek” ky modul, të 

tilla si profesioni i agronomit dhe mekanikut të bujqësisë. Përfshirja në veprimtari të 

tilla i ndihmon nxënësit për një orientim më të mirë për karrierën e tyre të ardhshme, si 

për atë që ka të bëjë me shkollimin dhe trajnimin e mëtejshëm, ashtu dhe për 

punësimin në të ardhmen. 
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Moduli “Mirëmbajtja dhe Higjiena e Fermës” shërben edhe si mjet për zhvillimin 

aftësive kyçe jetësore dhe ndërprofesionale. Transferimi në kontekste të tjera, 

profesionale dhe joprofesionale, i njohurive dhe aftësive të fituara në kuadrin e këtij 

moduli, është një mundësi që i jepet nxënësve në kuadrin e të nxënit gjatë gjithë jetës. 

 

2. Të dhëna të përgjithshme për Modulin 
 

Moduli “Mirëmbajtja dhe Higjiena e Fermës” është pjesë e ciklit të moduleve për 

kualifikimin e profilit “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe kafshëve.” Ai do të 

trajtohet me nxënësit e klasës XI, të nivelit I në përmbushje të qëllimeve të 

përgjithshme dhe për zhvillimin e kompetencave profesionale përkatëse të këtij 

niveli. Kohëzgjatja e Modulit është 105 orë mësimore (3.5 Kredite) përcaktuar kjo në 

Kurrikulën Bërthamë. 

 

Përshkruesi i Modulit “Mirëmbajtja dhe Higjiena e Fermës” ka strukturë modulare, 

me fokusim te kompetencat profesionale, të shprehura në Rezultatet Mësimore 

(RM), të cilat priten të përmbushen nga vetë nxënësit, në fund të veprimtarive 

mësimore të orientuara nga praktikimi i tyre për ato aspekte që përmban moduli.  

 

2.1. Elementet bazë strukturore të përshkruesit të modulit janë: 

- Titulli i modulit, i cili tregon fushën ku janë fokusuar veprimtaritë e nxënësve 

gjatë trajtimit të modulit. 

- Klasa në të cilën do të trajtohet moduli. 

- Titulli i kualifikimit në të cilin është përfshirë moduli. 

- Vlera e Krediteve të Modulit, që tregon kohëzgjatjen e Modulit, e shprehur në 

numrin e krediteve dhe orët përkatëse mësimore për krejt Modulin. 

- Niveli i Modulit në KKK, që tregon se në cilin nivel të Kornizës Kombëtare të 

Kosovës përfshihet Moduli. 

- Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore, që shpreh përkatësinë e Modulit me 

nivelin e organizimit strukturor të Arsimit Profesional. 

- Rezultate Mësimore (RM) të Modulit, të cilat tregojnë arritjet (teorike dhe 

praktike) të pritshme të nxënësit, në përfundim të veprimtarive mësimore të 

planifikuara për çdo RM. 

 

2.2. Elementet strukturore të Rezultatit Mësimor janë: 

- Rezultati e të Mësuarit është një formulim që identifikon atë çka nxënësi pritet të 

dijë ose të dijë të bëjë, në përfundim të realizimit të RM-së. 

- Kriteret e vlerësimit, shërbejnë si “standarde” që mundësojnë krahasimin e 

arritjeve reale të nxënësve, me ato që pritet të arrihen. 

- Kushtet e nevojshme, përmbajnë listën e mjediseve, veglave, pajisjeve dhe 

materialeve, pa të cilat do të ishte e vështirë përmbushja e duhur e RM-së. 
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- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë përmbajtjet kryesore teorike 

të nevojshme për përmbushjen e RM-së. 

- Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë aftësitë praktike që 

përftohen në përfundim të RM-së. 

- Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohet te nxënësi përfshijnë ato kompetenca sociale, 

të cilat duhet të shfaqë nxënësi në përfundim të RM-së. 

- Kërkesat për vlerësimin e nxënësve përmbajnë rubrikat:  

 “Metodat e vlerësimit”, ku renditen metodat (e vlerësimit) për mbledhjen e 

informacionit mbi shkallën e përmbushjes së RM-së nga nxënësi; 

 “Evidentimi i vlerësimit”, ku përshkruhet se si duhet të ndërtohen 

instrumentet e vlerësimit, si të njohurive, ashtu dhe të aftësive praktike. Si 

dhe kufijtë e kalueshmërisë. 

 

Nga të gjitha rubrikat e mësipërme, Rezultatet mësimore dhe Kriteret e vlerësimit 

janë të detyrueshme për zbatim, ndërkohë që ekipi mësimor përcakton më tej 

njësitë dhe veprimtaritë mësimore që do të kryhen, metodat që do të përdoren si dhe 

kushtet për realizimin e modulit, në përshtatje me kontekstin e shkollës. 

 

 

3. Metodika e trajtimit të modulit “Mirëmbajtja dhe higjiena e 

fermës” 
 

Le të marrim një shembull – në formë rekomandimi - të metodologjisë së zhvillimit 

të një prej RM-ve (me karakter praktik) të modulit në fjalë. Parashikimi dhe 

konceptimi i kësaj metodologjie në mënyrë paraprake, i shërben mësuesit për të 

hartuar njësitë/veprimtaritë mësimore tek programi i modulit (modeli i të cilit do të 

ipet në vijim) dhe për përzgjedhjen e metodave mësimore. 

 

Shembull (RM praktike) 

 

RM1: Nxënësi përzgjedh veglat dhe materialet sipas përdorimit të tyre në 

mirëmbajtjen e fermës.  

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore dhe metodat e rekomanduara: 

 

-  Mësuesi bën prezantimin e përgjithshëm të modulit dhe të RM-ve, duke theksuar 

se nëpërmjet veprimtarive praktike të parashikuara në modul synohet zhvillimi i 

aftësive psikomotore të nxënësve për llojet e mjeteve dhe veglave të punës dhe 

manipulimin e tyre, të fitoj njohuri për rreziqet e ndryshme (si rreziqet fizike, 

kmike, biologjike dhe psikosociale), për mirëmbajtjen e fermës në përgjithësi 

(riparimet e thjeshta), pastrimin dhe dezinfektimin e  fermës, mirëmbajtjen e 

pemishteve dhe kopshteve, përzgjedhjen e mjeteve dhe materialeve të nevojshme 
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për higjienën e fermës, aplikimin e pastrimit, mprehjes, vajosjes (lyerjes) dhe 

vendosjes së mjeteve dhe veglave të punës në vendet përkatëse, mbajtjen e 

shënimeve për veprimtaritë e kryera, zbatimin e rregullave të sigurisë dhe të 

mbrojtjes së mjedisit, komunikimin dhe bashkëpunimin në grupe të vogla etj.  

 

- Mësuesi motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e RM 1 me njohuritë dhe aftësitë 

e fituara më parë dhe me ato që do të fitojë më pas. Konkretisht, mësuesi shpjegon 

se nxënësit mund të shfrytëzojnë njohuritë e marra prej tyre tek RM 2 dhe 3 tek 

Prodhimi i fidanëve dhe kultivimi i perimeve në ambiente të hapura, RM 4, 5 dhe 6 

tek Teknologjia e prodhimtarisë bimore 2 dhe RM 7 tek Teknologjia e 

prodhimtarisë blegtorale. Gjithashtu, mësuesi shpjegon se njohuritë dhe aftësitë që 

do të fitohen nëpërmje RM 1 të këtij moduli kanë lidhje logjike dhe janë bazë për 

përmbushjen e RM 2 dhe RM 3 të këtij moduli. 

 

Njohuri 

 

- Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit për llojet e veglave të punës për 

mirëmbajtjen e fermës duke paraqitur foto të tyre dhe pyetur nxënësit për 

emërtimet përkatëse. Mësuesi plotëson njohuritë e nxënësve në lidhje me veglat e 

mësipërme. 

- Gjatë trajtimit të aspekteve teorike të kësaj RM-je nxënësve mund t’u jepen detyra 

shtëpie që i referohen mbledhjes së informacionit. Për shembull, nxënësit të 

hulumtojnë mbi llojet e materialeve dhe përdorimin e tyre për mirëmbajtjen e 

fermës, strukturat mbajtëse dhe polietilienin që përdoren në serra, llojet (tipet) e 

sistemit të ajrosjes (ventilimit) etj. 

- Nxënësve duhet t’u kërkohet që të punojnë në grupe dhe të bëjnë prezantime në 

klasë te detyrave të kryera. 

 

Veprimtari praktike 

 

- Vendi kryesor ku duhet të trajtohen aspektet praktike të RM1 duhet të jenë 

mjediset e shkollës (puntoria). Nëse shkolla nuk i disponon këto mjedise, atëherë 

këto aspekte mund të trajtohen në mjedise reale pune (ferma të zonës rreth 

shkollës). Gjithashtu, në rastet kur shkolla nuk i disponon mjetet dhe materialet e 

duhura për realizimin e aspekteve praktike, nxënësit mund të sjellin nga shtëpia 

vegla dhe materiale pune, me të cilat mund të kryhen punimet e parashikuara në 

RM 1. 

- Rekomandohen edhe vizita të nxënësve në ferma të ndryshme, ku kryhen 

punime të mirëmbajtjes dhe riparimeve të thjeshta. 

- Nxënësve duhet t’u kërkohet që të kryejnë punime në mirëmbajtjen e fermave të 

tyre dhe të referojnë e diskutojnë në klasë/puntori në lidhje me to. 

- Mësuesit duhet që paraprakisht, të demonstrojnë vetë procedurat e punimeve të 
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mirëmbajtjes dhe higjienës së fermës që përmban RM1. Pas demonstrimeve të 

mësuesit, nxënësit duhet të praktikohen nën mbikëqyrjen e tij dhe pastaj në mënyrë 

të pavarur, aty ku nuk ka rreziqe për sigurinë e jetës dhe dëmtimin e objekteve, 

mjeteve dhe mjedisit të punës. 

- Duhet që të zbatohen me rreptësi rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes në punë gjatë 

kryerjes së veprimtarive praktike të nxënësve, si dhe të mbikëqyren nga mësuesit 

aty ku siguria është parësore. 

- Mësuesit duhet të përdorin metodën e punës me grupe të nxënësve, si dhe 

metodën e simulimit të parregullsive në sistemet e ujitjes, ajrosjes që do të 

riparohen e mirëmbahen. 

- Gjatë vlerësimit të arritjeve me listë kontrolli mund të përfshihen, përveç 

hapave të procedurës së punës, edhe biseda profesionale (që realizohet gjatë 

kryerjes së veprimtarive nga nxënësi) dhe kompetencat kyçe specifikisht të 

nevojshme për kryerjen me sukses të veprimtarive. Mësuesi mund të përdorë dhe 

listë kriteresh për vlerësimin e rezultatit (produktit) të një procedure pune, kur kjo 

është e rëndësishme. 

 

Ndërrimi i strukturave mbajtëse dhe polietilienit 

- Mësuesi demonstron kryerjen e veprimeve praktike për ndërrimin e strukturave 

mbajtëse dhe polietilienit të dëmtuar. Kjo mund të realizohet në serrën e shkollës 

ose në serrën e një ferme në zonën ku ndodhet shkolla. Demonstrimi i kësaj 

veprimtarie mund të bëhet edhe nga një specialist që punon në serrë, i ftuar nga 

mësuesi. Në se shkolla nuk disponon serrë atëherë, në marrëveshje me një fermë 

pranë shkollës që ka serrë, demonstrimi mund të kryhet nga specialist përkatës. Ky 

i fundit, duhet orientuar paraprakisht nga mësuesi, që të kryejë veprimet me një 

ritëm më të ulët se zakonisht dhe të shpjegojë çdo hap të procesit të punës. 

- Në vazhdim, nxënësit të ndarë në grupe dhe me rotacion, kryejnë praktikë të 

mbikqyrur dhe më pas praktikë të pavarur për ndërrimin e strukturave mbajtëse 

dhe polietilienit të dëmtuar. 

- Mësuesi bën vlerësimin e arritjeve të nxënësve me listë kontrolli. 

 

Sistemi i ajrosjes (ventilimit) 

- Mësuesi demonstron kryerjen e operacioneve praktike për mirëmbajtjen e sistemit 

të ajrosjes (ventilimit) në mënyrë manuale apo automatike në serrë. 

- Nxënësit të ndarë në grupe, me rotacion, kryejnë praktikë të mbikqyrur dhe më 

pas praktikë të pavarur për mirëmbajtjen e sistemit të ajrosjes (ventilimit) në mënyr 

manuale apo automatike në serrë. 

- Mësuesi bën vlerësimin e arritjeve të nxënësve me listë kontrolli. 

 

Sistemi i hijezimit 

- Mësuesi demonstron kryerjen e operacioneve praktike për kontrollin dhe 

zëvendësimin e materialit për hijëzimin e serrës.  
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- Nxënësit të ndarë në grupe, me rotacion, kryejnë praktikë të mbikqyrur dhe më 

pas praktikë të pavarur për kontrollin dhe zëvendësimin e materialit për hijëzimin 

e serrës. 

- Mësuesi bën vlerësimin e arritjeve të nxënësve me listë kontrolli. 

 

Mirëmbajtja e drenazheve të fermës 

-Mësuesi demonstron kryerjen e operacioneve praktike për kontrollin dhe 

mirëmbajtjen e drenazheve në serrë apo në fermë. Nxënësit duhet të mbajnë 

shënimet e duhura gjatë kontrollit të drenazheve. 

- Nxënësit të ndarë në grupe, me rotacion, kryejnë praktikë të mbikqyrur dhe më 

pas praktikë të pavarur për kontrollin dhe mirëmbajtjen në sistemin  drenazheve në 

serrë apo në fermë. 

- Mësuesi bën vlerësimin e arritjeve të nxënësve me listë kontrolli. 

 

Riparimi i gypave për ujitje dhe ngrohje 

-Mësuesi demonstron kryerjen e operacioneve praktike për kontrollin dhe 

zëvendësimin e gypave të dëmtuar të sistemit të ujitjes dhe ngrohjes në serrë, në 

stallë apo fermë. 

-Nxënësit të ndarë në grupe, me rotacion, kryejnë praktikë të mbikqyrur dhe më 

pas praktikë të pavarur për praktike për kontrollin dhe zëvendësimin e gypave të 

dëmtuar të sistemit të ujitjes dhe ngrohjes në serrë, në stallë apo fermë. 

- Mësuesi bën vlerësimin e arritjeve të nxënësve me listë kriteresh. 
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RN 2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës.” 
 

 

 

2.1. Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 

 

Vlerësimi mund të kryhet në mjedise të ndryshme, të tilla si në klasë, sallë, vendin e 

punës (ose në një simulim të kushteve të vendit të punës) etj. Pavarësisht se ku ose se 

në ç’formë kryhet, vlerësimi në çdo rast përfshin vëzhgimin, vlerësimin e produktit, 

ose pyetjet, ose kombinim e dy apo tre prej tyre. Ekzistojnë shumë metoda vlerësimi, 

të cilat në praktikë emërtohen “instrumente vlerësimi”.  Të gjitha instrumentet e 

vlerësimit mund të përfshihen në një ose më shumë prej grupimeve të mëposhtme: 

 Pyetje – do të thotë t’i bësh nxënësve pyetje, përgjigjet e të cilave mund të jenë me 

gojë ose me shkrim. Pyetjet mund të kenë lidhje me veprimtaritë e përshkruara në 

rezultatin mësimor, ose mund të testojnë aftësinë e nxënësit për të punuar në 

kontekste (situata) të tjera (kjo ka të bëjë me transferimin e aftësive nga një situatë në 

tjetrën). Pyetjet, gjithashtu, janë një mjet i rëndësishëm për të përftuar prova 

(dëshmi/evidencë) mbështetëse për nivelin e njohjes dhe të kuptuarit në fushën e 

njohurive. Mund të përdoret, gjithashtu, për të konfirmuar vërtetësinë e evidencës 

(detyrës me shkrim që ka bërë nxënësi/kursanti, apo ai/ajo të shpjegojë procesin për 

nxjerrjen e produktit që do të vlerësohet etj.). 

 Vëzhgimi – nënkupton vëzhgimin e nxënësve gjatë kryerjes së një aktiviteti (real 

ose të simuluar) Vëzhgimi mund të kryhet në vendin e punës, ose në kushte 

simulimi të vendit të punës (puntori), në laborator apo në çfarëdolloj vendi ku 

nxënësi është duke kryer veprimtari praktike.  

 Vlerësimi i produktit – nënkupton shqyrtimin e diçkaje (produkti), që një nxënës ka 

realizuar ose prodhuar gjatë veprimtarisë.  

 

 

2.2. Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh 

 

Një nga instrumentet e vlerësimit të njohurive më 

të përdorura janë pyetjet me alternativa. 

Struktura e tyre përbëhet nga trungu (fjalia ku 

formulohet kërkesa në formë pyetje ose pohim) dhe 4 alternativat, nga të cilat vetëm 

një është përgjigjia e saktë, ndërsa 3 të tjerat janë çorientuesit.  

 

Për ndërtimin e pyetjeve me alternativa duhen mbajtur parasysh disa rregulla: 

- duhet të bazohen, mbi atë çka nxënësit kanë mësuar gjatë studimit të modulit; 

Pyetje me alternativa 
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- duhet të vlerësojnë njohuritë e rëndësishme të modulit dhe jo detaje të rastit; 

- mos filloni të shkruani njësitë duke shkruar një trung – identifikoni diçka, që 

nxënësit duhet të kenë nxënë; 

- bazojini njësitë në materiale të trajtuara njësoj për të gjithë nxënësit; për 

shembull, nëse nxënësit kanë mësuar të paraqesin një seri matematike si X1, X2, 

X3, përdorimi i simboleve të ndryshme, të tillë si X(1), X(2), X(3) do të krijonte 

konfuzion tek ata; 

- trungu duhet të përqëndrohet në një fushë specifike të të nxënit dhe duhet të 

paraqesë një pyetje apo një problem të veçantë; 

- sigurohuni që përgjigja të jetë korrekte dhe të mos jetë vetëm preferencë 

personale e hartuesit (shembull i gabuar: Cili është qyteti më i rëndësishëm në 

Kosovë?); 

- mos drejtoni pyetje ku kërkohet opinion (mendimi) i nxënësit sepse ajo që 

mendon nxënësi mund të mos jetë përgjigjia e saktë; (shembull i gabuar: Kush 

mendoni se është elementi më i lehtë kimik?); 

- mos e filloni trungun me një hyrje të panevojshme apo sfond historik; kjo mund 

të jetë interesante, por është, gjithashtu, çorientuese sepse pyetja është e fshehur 

në mesin e tërë atyre fjalëve; 

- shmangni një trung negativ ose trung me përcaktim negative; pyetje të shkruara 

keq, shpesh, përmbajnë fjalë të tilla si 'nuk”, “kurrë” (në mënyrë të qartë 

negative) ose ”më të ulët” , “më pak”, “po të mos” ose ” me përjashtim”; 

- nëse çdo alternativë fillon me të njëjtën frazë, atëherë vendoseni atë në trung; 

teksti i tepërt e bën përgjigjen më të vështirë për t’u gjetur dhe tenton të 

diskriminojë nxënësit me aftësi më të ulëta leximi; 

- vendosini sipas rendit (ngjitës apo zbritës) alternativat që përmbajnë numra 

(shembull i mirë: A. 24, B. 48, C. 56, D. 64); kërkojuni nxënësve të zgjedhin 

alternativën më të AFËRT me përgjigjen; 

- mos përdorni alternativa që mbivendosen (shembull i gabuar: A.1000-1200; B. Më 

pak se 1500); 

- mos përdorni si alternativë “asnjë nga të mësipërmet” ose “të gjitha të 

mësipërmet”; këto alternativa mund të shkaktojnë konfuzion dhe janë të 

palogjikshme, në disa raste; 

- përgjigja nuk duhet të jetë e dukshme/e spikatur, pra që kuptohet gati menjëherë; 

- çorientuesit: 

 formulojini në të njëjtën gjatësi me përgjigjen; 

 përdorni të njëjtin nivel të gjuhës si në përgjigje; 

 përdorni një fjalë, apo sinonim të saj, që shfaqet edhe në trung; 

 përdorni fjalë, të tilla si “zakonisht” ose “shpesh”.  
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Shembull 1 

Rretho përgjigjen e saktë. Vetitë më të rëndësishme në zgjedhjën e fares janë vetitë:   

(1 pikë) 

           

A) Biologjike 

B) Fizike 

C) Kimike 

D) Kimiko-Fizike 

 

Shembull 2 

Rretho përgjigjen e saktë. Cila prej alternativave të mëposhtme është masë 

agroteknike për prodhimin e fidanit? 

 

A) Krasitja 

B) Vjelja 

C) Të ushqyerit e bimëve 

D) Mbirja 

 

Nxënësit i paraqitet një pohim, i cili 

ndiqet nga dy alternativa (p.sh., 

Po/Jo ose e vërtetë/e gabuar – V/G), 

ku një prej tyre është e saktë. Këto lloj pyetjesh përdoren për vlerësimin e kritereve të 

vlerësimit (ose objektivave mësimore), që lidhen me kujtesën ose me aftësinë për të 

dalluar. Por, me që është i thjeshtë hamendësimi i përgjigjes së saktë, ato mund të 

përdoren më mirë për vetëvlerësim dhe vlerësim diagnostikues, se sa për vlerësim 

përmbledhës. Gjithashtu, mund të përdoren për testimin me anë të kompjuterit 

(nxënësi është përpara kompjuterit dhe i përgjigjet pyetjeve të testit, i cili është në 

formë elektronike), vlerësohen pa vështirësi me notë dhe mund të shërbejnë për 

nxitjen e diskutimeve mes nxënësve. Gjatë formulimit të tyre duhet: të shmangen 

pohimet negative; të shmangen pohimet e gjata dhe me dy kuptime; të përcaktohet 

përqindje e lartë (kufiri i kalueshmërisë) e përgjigjeve të sakta për të marrë notë 

kaluese. 

 

Te këto lloj pyetjesh, shkalla e lartë e hamendësimit mund të zbutet duke shtuar një 

opsion të tretë: “nuk e di”. Në këtë rast, nxënësit i paraqitet një pjesë teksti për 

interpretim dhe i parashtrohen një sërë pyetjesh, përgjigja e të cilave mund të jetë 

“po”/”jo”/”nuk e di”. Përparësitë e këtij varianti janë se pakëson hamendësimin dhe 

mund të përdoret për vlerësimin e aftësive të një niveli më të lartë siç është të 

arsyetuarit. 

 

Pyetje e vërtetë (V) e gabuar (G) 
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Një mundësi tjetër për të zbutur shkallën e hamendësimit të përgjigjes së saktë është 

kërkesa ndaj nxënësit për të argumentuar përgjigjen (pse është i vertetë apo i gabuar 

pohimi). 

 

Shembull 1 

Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë ose me G në se pohimi është i gabuar:      

(1 pikë)            

Dezinfektimi i farës është NUK i domosdoshëm para mbjelljes ____   

 

Shembull 2 

Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë dhe me G në se pohimi është i gabuar dhe, 

më pas, argumento:                          

(3 pikë) 

 

1. Fara nga mbjellja deri në mbirje NUK ka nevojë për dritë   ____         (1 pikë) 

2. Argumento përgjigjen:              (2 pikë) 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Këto lloj pyetjesh përmbajnë një 

pohim dhe një arsyetim në 

mbështetje të tij. Nxënësit i kërkohet 

të zgjedhë përgjigjen e saktë nga një listë prej 5 mundësish pasi të ketë përcaktuar, në 

se pohimi dhe arsyetimi janë të vërtetë secili veçmas dhe, në se po atëherë, në se 

arsyetimi mbështetës është i vlefshëm në lidhje me pohimin. Këto lloj pyetjesh mund 

të përdoren për vlerësimin e aftësive analizuese dhe vlerësuese të nxënësit. Disa nga 

epërsitë e tyre janë: mund të përdoren për vlerësimin në mënyrë të shpejtë të 

çështjeve komplekse, pasi përfshijnë të gjithë informacionin e nevojshëm dhe 

nxënësi duhet vetëm të bëjë analizën për të përcaktuar përgjigjen e saktë; mund të 

përdoren për testimin me anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. 

Ndërsa, disa nga kufizimet janë: niveli shprehës i pohimit mund të jetë disi i lartë 

për disa nxënës; është disi e vështirë për mësuesit të formulojnë arsyetime me 

kuptim për pohimin. Gjatë hartimit të këtyre lloj pyetjeve duhet pasur kujdes, që: 

arsyetimi të ketë kuptim në vetvete pa qenë nevoja për shpjegim plotësues, kështu 

që të mund të analizohet në mënyrë të pavarur nga pohimi; të shmangen arsyetime 

jo shumë të rëndësishme. 

 

Shembull 

Vendos X në krah të përgjigjes së saktë.      (1 pikë) 

Pohim: Temperatura optimale e dheut për mbirjen e farës është variabile. 

Pyetjet me pohim/arsyetim 
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Arsyetim: Serra nuk bën rregullimin e temperaturës së dheut për mbirjen e farës. 

 

Përgjigjet e mundshme: 

                                           

 Pohimi Arsyetimi 

 I vërtetë I vërtetë dhe i vlefshëm 

 I vërtetë I vërtetë dhe i pavlefshëm 

 I vërtetë I gabuar 

 I gabuar I vërtetë 

 I gabuar I gabuar 

 

 

Në këto lloj pyetjesh, kandidatëve u 

jepet një pyetje me përgjigje të 

paracaktuar, e cila përmban pak fjalë. 

Në to mund të përdoren numrat, skemat dhe grafikët. Në përgjithësi, përdoren për 

testimin e kujtesës së fakteve, por edhe për të kuptuarit dhe zbatimit të njohurive. Si 

epërsi përmendim: mund të përdoren për testimin me anë të kompjuterit; vlerësohen 

pa vështirësi me notë; kanë më pak vështirësi hartimi se sa pyetjet me zgjedhje të 

shumëfishtë dhe ato me përputhje; krijojnë më pak mundësi hamendësimi se sa 

pyetjet me përzgjedhje; lejojnë mbulimin e një pjese të konsiderueshme të 

përmbajtjes. Mangësitë janë: ka prirje për t’u përdorur vetëm për nivelet e ulta të 

kompetencës njohëse; mund të fokusohen te një pjesë e vogël e përmbajtjes. 

 

Gjatë ndërtimit duhet pasur kujdes që: të pasqyrojnë kërkesat e objektivave 

mësimore; të shprehin qartë detyrën që ka kandidati; të përgatitet në hollësi zgjidhja 

për të mos lejuar keqinterpretime nga vlerësues të ndryshëm. 

 

Shembull 

Cilat janë kufijtë e lagështisë optimale të tokës për kultivimin e perimeve?     (1 pikë) 

 

_____________________ 

 

 

Janë një variacion i pyetjeve me 

përgjigje të shkurtër. Kandidatëve u 

kërkohet të plotësojnë fjalët që 

mungojnë në një pohim, ose të emërtojnë pjesët e një skeme/skice/figure. Këto pyetje 

janë një mjet i volitshëm për të vlerësuar kujtesën, por mund të përdoren edhe për 

testimin e të kuptuarit dhe zbatimit të koncepteve matematike. Epërsitë e tyre janë: 

administrohen lehtë; përdoren me lehtësi për vetëvlerësim dhe vlerësim 

diagnostikues; bëjnë të mundur mbulimin e një pjese të konsiderueshme të 

Pyetjet me përgjigje të shkurtër 

Pyetjet me plotësim 
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përmbajtjes meqë janë të lehta për t’u plotësuar; mund të përdoren për testimin me 

anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. Si kufizim, përmendim: në 

se ka më shumë se një përgjigje të saktë, atëherë vështirëson testimin me anë të 

kompjuterit; janë jo aq të thjeshta për t’u hartuar. Kur hartohen të tilla pyetje duhet 

të mbahet parasysh që: vendet bosh duhet të jenë vetëm për fjalët kyç (thelbësore); 

skema/figura etj. duhet të jetë shumë e qartë, po ashtu edhe pjesët që do të 

emërtohen në të; fjalët/termat e hequra duhet të jenë të vetmet të mundshme. 

 

Një variacion i këtyre pyetjeve është vendosja e një grupi fjalësh, nga të cilat 

kandidati duhet të zgjedhë për plotësimin e vendeve bosh 

 

Shembull 1 

Vendosni emërtimet në figurën më poshtë:     (3 pikë) 

 

 

 

 2 

 

                                    3 

 

 

 

                1 

1.__________________  

2.__________________ 

3.__________________ 

 

Shembull 2 

Plotësoni vendin bosh.        (1 pikë) 

Kalitja bëhet  për  ____________ e fidanit në ambientin përhershëm.  

 

 

Nxënësve u paraqiten dy lista: një 

me pohime dhe një me përgjigje. 

Nxënësve u kërkohet të gjejnë se 

cila përgjigje nga lista e dytë 

përputhet (korrespondon) me cilin pohim. Mund të përdoren për testimin e kujtesës, 

të kuptuarit dhe zbatimit të njohurive. Janë të dobishme për të vlerësuar sasi të 

madhe informacioni që përmban fakte, mund të përdoren për testimin me anë të 

kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. Si kufizime, përmendim se ka pak 

raste kur mund të gjendet numër i madh përgjigjesh bindëse dhe se, këto lloj 

pyetjesh, kërkojnë kohë e janë të vështira për t’u hartuar. Për të ulur shkallën e 

 

Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 

Pyetjet me përputhje (rrjetë) 
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hamendësimit, lista e përgjigjeve duhet të jetë më e gjatë se lista e pohimeve për 

shmangur procesin e eliminimit (të përgjigjeve). Gjithashtu, nuk duhet të ketë më 

shumë se një përgjigje të saktë dhe, të gjitha përgjigjet, duhet të jenë bindëse. 

 

Shembull 

Vendos shkronjën (A, B ose C) tek përgjigjia e saktë:    (3 pikë) 

 

Pyetje Përgjigje 

A. Dezinfektimi është 

B. Plehërimi është 

C. Ujitja është 

 

1. Masë agroteknike           _____ 

2. Masë mbrojtëse              _____ 

3. Masë pomoteknike         _____ 

4. Masë për mirëmbajtje    _____ 

  

 
 

(Në Shtojcën 1 gjeni udhëzime për ndërtimin e një testi me shkrim) 

 

 

2.3. Lista e kontrollit 

Vlerësimi i nxënësve për aspektet praktike kryhet me anë të vëzhgimit dhe si 

instrument vlerësimi përdoret Lista e kontrollit, e cila duhet të përmbajë kriteret e 

renditura në secilin prej moduleve të Kurrikulës Bërthamë “Mirëmbajtja dhe 

Higjiena e Fermës.” Me anë të listës së kontrollit vëzhgohen kryerja e veprimeve 

praktike sipas një procedure të caktuar, përdorimi i mjeteve të punës dhe zbatimi i 

rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Në listën e kontrollit mund të përfshihen 

edhe qëndrime (sjellje) apo aftësi të tjera si komunikimi, puna në grup, shfrytëzimi i 

literaturës profesionale, përdorimi i teknologjisë së informacionit etj. 

 

 

Shembull: 

 

 

Moduli: Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës 

Klasa XI- 

Listë kontrolli 
RM1: Nxënësi përzgjedh veglat dhe materialet sipas përdorimit të tyre  

në mirëmbajtjen e fermës 
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Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri dhe mbiemri i nxënësit 
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1. Arsim … + + + +  + +   67 

2. Basri … + + + + + + + + + 100 

3. Besa … + + +  + +  + + 80 

… …           

 

Shënim: Kufiri minimal i kalueshmërisë është kur nxënësi plotëson 80% të kritereve të 

vlerësimit. 

Mësimdhënësi: …                     Data……………………….. 

 

 

 

 

2.4. Vlerësimi i produktit 

Nxënësve mund t’u vlerësohet procedura e punës, por mund t’u vlerësohet dhe 

vetëm cilësia e produktit në fund të një procedure pune. Për vlerësimin e produktit 

mësuesi duhet të hartojë kriteret e cilësisë së produktit dhe të përshkruajë nivelet e 

përmbushjes së tyre.  
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Shembull: 

 

 

Listë përshkruese për kriteret 

 

Vlerësimi i Cilësisë së zëvendësimit të gypave për ujitje: 

1 = cilësi e dobët; 2 = cilësi mesatare; 3 = cilësi e mirë 

  

1                                        2                                  3  

!--------------------------------------------!-----------------------------------------! 

Shtrirja e gypave                  Shtrirja e gypave        Shtrirja e gypave    

jo e saktë                                pjesërisht e saktë                              e saktë 

 

Lidhja e gypave                   Lidhja e gypave                      Lidhja e gypave 

jo e saktë                                pjesërisht e saktë                              e saktë 

 

Shtrëngimi                           Shtrëngimi                               Shtrëngimi 

i pamjaftueshëm                   pjesërisht i mjaftueshëm           i mjaftueshëm 

 

 

Komente: 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli profesional 

në bazë të modelit të ofruar. 

 

3.1. Të dhënat në programin e modulit “Mirëmbajtja dhe higjiena e 

fermës” dhe plotësimi i tyre 
 

Për të realizuar mësimin bazuar te përshkruesi i modulit mësuesi duhet të hartojë 

programin e detajuar të modulit. Për të hartuar këtë program, më poshtë, po 

sugjerojmë një format, i cili nxit planifikimin e mësimit, duke u bazuar te veprimtaritë që 

do të realizojë mësuesi dhe nxënësi referuar përshkruesit përkatës të modulit dhe 

metodologjisë që mendohet të përdoret. 
 

Programi mësimor i propozuar përmban të dhëna mbi Modulin “Mirëmbajtja dhe 

Higjiena e fermës”, si dhe disa rubrika të paraqitura në kolona (shih shembullin e 

programit të modulit). Të dhënat dhe rubrikat duhet të plotësohen nga mësuesi 

përgjegjës, referuar shpjegimeve si më poshtë. 

 

Rubrika Mënyra e plotësimit 

Emri i shkollës Shkruhet emri i plotë i shkollës 

Profili Shkruhet emërtimi i profilit, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Niveli i modulit në KKK Shkruhet niveli i modulit në KKK, 

referuar Kurrikulit bërthamë 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore Shkruhet niveli në strukturë, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Muaji Shënohet muaji për të cilin bëhet 

planifikimi 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek 

nxënësi 

Shënohen ato qëndrime (sjellje) që 

përmban përshkruesi i modulit 

Kompetencat profesionale që mbulon 

Moduli 

Shënohen ato kompetenca profesionale 

tëKurrikulit bërthamë që kanë lidhje me 

modulin 

Lëndët/Modulet që lidhen me modulin Shënohen ato lëndë/module që kanë 

lidhje ndërlëndore me modulin 

Emërtimi i programit të modulit Shënohet emërtimi i plotë i modulit 

Klasa Shënohet klasa në të cilën zhvillohet 

moduli, referuar Kurrikulit bërthamë 

Orë Shënohen orët mësimore, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Kredi Shëohet numri i kredive, referuar 

Kurrikulit bërthamë 
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3.2. Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit 

“Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës” 
 

Ndërkohë, tabela me rubrikat përmban: 

- Rezultatet mësimore/Koha. Në këtë kolonë vendosen RM-të, të cilat merren nga 

moduli në Kurrikulën Bërthamë. Mësuesit nuk kanë lirinë që t’i ndryshojnë 

formulimet e RM-ve, por kanë lirinë të përcaktojnë numrin e orëve mësimore që ata 

gjykojnë se duhen për përmbushjen e RM-ve nga ana e nxënësit. 

- Njësitë/Veprimtaritë mësimore  

 Në rastin e RM-ve me karakter teorik, në këtë kolonë vendosen njësitë mësimore, 

të cilat lidhen me njohuritë që përvetësohen nga nxënësi (merren nga moduli tek 

Kurrikula Bërthamë). Mësuesi ka lirinë që të detajojë më tej këto njohuri, duke 

vendosur edhe ngarkesën në orë mësimore (në kolonën përkatëse) për secilën prej 

çështjeve mësimore brenda njësisë. Përveç kësaj, mësuesi duhet të planifikojë edhe 

testimin me shkrim të nxënësve, kur kjo është përcaktuar në modul. 

 Në rastin e RM-ve më karakter praktik, në këtë kolonë mësuesi parashikon 

veprimtaritë mësimore të nevojshme për realizimin e RM-së, duke u bazuar te 

kriteret e vlerësimit (të RM-së) dhe shkathtësitë që duhet të fitojë nxënësi, të 

përcaktuara në modul (tek Kurrikula Bërthamë). Është me rëndësi që të parashikohet 

edhe hapësira për vlerësimin e nxënësve, në përfundim të çdo RM-je. 

Rekomandohet, që aty ku ka kuptim, të parashikohen edhe projekte lëndore apo 

projekte tejlëndore, në bashkëpunim me komunitetin, të cilat krijojnë mundësi për 

formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të nxënit, bazuar në përvojat reale, 

autentike jetësore, me perspektiva të shumëfishta. 

 Në rastin e RM-ve me karakter teoriko-praktik, në këtë kolonë mësuesi do të 

shënojë si njësitë mësimore teorike që do të trajtohen, ashtu edhe veprimtaritë 

praktike që do të kryhen, duke përfshirë demonstrimin nga ana e mësuesit. Mësuesi 

mund t’i parashikojë këto edhe në mënyrë të alternuar, kur për realizimin e 

veprimtarive të ndryshme praktikebrenda RM-së, janë të nevojshme njohuritë 

paraprake teorike. 

- Koha për çdo njësi/veprimtari. Në këtë kolonë parashikohet koha për çdo 

njësitë/veprimtari mësimore tëshënuar. Koha e planifikuar për çdo RM vendosur në 

kolonën e parë ndahet, më tej, sipas njësive/veprimtarive mësimore të planifikuara në 

kolonën e tretë. Përcaktimin e kohës, mësuesi duhet ta bëjë duke mbajtur parasysh: 

- veçoritë e RM-së, teorike, teoriko-praktike apo praktike; 

- numrin e nxënësve; 

- burimet dhe kushtet për të realizuar RM-në; 

- vendin ku do të realizohet mësimi, në klasë, biznes apo pjesërisht në klasë dhe 

pjesërisht në biznes; 

- kohën që duhet për të shpjeguar, simuluar, bashkëbiseduar, demonstruar 

aftësinë etj.; 

- kohën që duhet për punën e mbikqyrur dhe të pavarur të nxënësve; 
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- kohën që duhet për të bërë vlerësimin e nxënësve. 

- Metodat mësimore. Pasi mësuesi ka plotësuar kolonën e njësive/veprimtarive 

mësimore, e ka më të qartë – dhe ka lirinë e plotë - që të parashikojë 

metodat/teknikat mësimore që do të përdorë përgjatë trajtimit të secilës prej RM-ve. 

- Metodologjia e vlerësimit. Vendosen instrumentet e vlerësimit, të përcaktuara 

në Modul tek Kurrikula Bërthamë, por mësuesi mund të vendosë edhe instrumente 

të tjera, të cilat shërbejnë për vlerësimin e vazhduar (përgjatë zhvillimit të RM-së) 

dhe përfundimtar të nxënësve (në përfundim të RM-së). 

- Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim. Është kolona e fundit, por jo më pak e 

rëndësishme. Këtu renditen kushtet, që janë përcaktuar në Modul (tek rubrika 

“Kushtet e nevojshme”) dhe që përbëjnë kërkesat kryesore për burime. Por mësuesi, 

në se e sheh të nevojshme, rendit edhe burime të tjera, që i konsideron të 

rëndësishme për realizimin e RM-së. Në se vendosen Ligje, Kode apo Standarde, 

rekomandohet që të shoqërohen dhe me emërtimin, numrin dhe datën e miratimit të 

tyre. 

 

3.3. Shembull i programit të modulit “Mirëmbajtja dhe higjiena e 

fermës”  

 

Në vijim, ju paraqitet një shembull i programit për realizimin e Modulit 

“Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës.” 
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SHKOLLA E MESME _____________________________________________________________ 

Profili: “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve” 

Moduli: “Mirëmbajtja dhe higjiena e fermës” 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Muaji: Shtator, Tetor 

 

1. Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek nxënësi: Komunikimi korrekt, bashkëpunimi  

2. Kompetencat profesionale që mbulon Moduli “Mirëmbajtja dhe Higjiena e Fermës”:  

 të dallojë materialet dhe llojet e mjeteve dhe veglat e punës,  

 të manipulojë me mjetet dhe materialet për mirëmbajtjen e fermës,  

 të kryejë riparime të thjeshta, 

 të mirëmbajë mjetet dhe veglat e punës,  

 të njohë rreziqet e ndryshme,  

 të dallojë mjetet dhe preparatet për higjienën e fermës,  

 të mbajë shënime për veprimtaritë e kryera,  

 të dezinfektojë dhe pastrojë fermën,  

 të zbatojë  rregullat e sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. 
 

3. Lëndët/Modulet që lidhen me modulin “Mirëmbajtja dhe Higjiena e Fermës”: Bazat e teknikës bujqësore, Teknologjia e 

prodhimtarisë bimore 1 dhe 2, Teknologjia e prodhimtarisë blegtorale, Mekanizmi bujqësor dhe mirëmbajtja e teknikës bujqësore, 

Mbrojtja e bimëve, TIK 
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Program i modulit: “Mirëmbajtja dhe Higjiena e Fermës”  

Klasa XI-35 orë-3.5 kredi 

 

Nr. Rezultatet 

mësimore/Koha 

Njësitë/Veprimtaritë mësimore 

praktike 

Koha për 

çdo njësi/ 

Veprimtari 

Metodat 

mësimore 

Metodologjia 

e vlerësimit 

Burimet, vendi dhe 

kërkesat per realizim 

1. RM1: Nxënësi 

përzgjedh veglat 

dhe materialet 

sipas përdorimit të 

tyre në 

mirëmbajtjen e 

fermës 

 

 

(15 orë) 

- Prezantim i përgjithshëm i modulit 

dhe i RM-ve nga mësimdhënësi. 

 

Njohuri 

- Llojet e veglave të punës për 

mirëmbajtjen e fermës. 

- Përzgjedhja e veglave të punës sipas 

llojit të veprimtarisë për mirëmbajtjen e 

fermës. 

- Ndërtimi dhe përdorimi i materialeve 

për mirëmbajtjen e fermës. 

 

Veprimtari praktike 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për riparimin e 

strukturave mbajtëse dhe polietilienit të 

dëmtuar. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

 

 

 

 

1 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prezantim 

- Bashkëbisedi

m 

- Shpjegim 

- Diskutim  

- Vizitë 

mësimore 

- Simulim 

- Hulumtim  

- Demonstrim 

- Praktikë e 

mbikqyrrur 

- Praktikë e 

pavarur 

- Bisedë 

profesionale 

 

 

 

 

Pyetje me 

gojë 

 

Listë kontrolli 

 

Listë 

kriteresh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udhëzues përmbushje 

Rregullore 

Fletë raport 

Udhëzime për higjienën 

personale dhe sigurinë në 

punë 

Serra 

Ferma 

Shenja të rrezikut në 

punë 

Pajisje mbrojtëse në punë 

Materiale udhëzuese të 

shkruara 

Listë Kontrolli 

Lista kriteresh 

Mjetet dhe veglat e punës 

 

Detyra të punës së 

pavarur formuluara për 

çdo grup 
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- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për mirëmbajtjen e 

sistemit të ventilimit manual apo 

automatik. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për kontrollin dhe 

zëvendësimin e materialit për hijëzimin 

e serrës. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për kontrollin dhe 

mirëmbajtjen në sistemin e drenazheve 

 

 

3 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 orë 
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në serrë apo në fermë. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për kontrollin dhe 

zëvendësimin e gypave të dëmtuar të 

sistemit të ujitjes dhe ngrohjes në serrë, 

në stallë apo fermë. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 RM2: Nxënësi 

mirëmban veglat e 

punës që përdoren 

për mirëmbajtjen e 

fermës. 

 

 

(8 orë) 

 

 

 

- Prezantim i përgjithshëm i RM 2 nga 

mësimdhënësi. 

 

Veprimtari praktike 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për pastrimin e 

veglave të punës pas përdorimit të tyre. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prezantim 

- Bashkëbisedi

m 

 

- Demonstrim 

- Praktikë e 

mbikqyrur 

 

 

 

 

Listë kontrolli 

për 

pastrimin, 

vajosjen, 

mprehjen dhe 

vendosjen e 

mjeteve dhe 

Udhëzues përmbushje 

Rregullore 

Fletë raport 

Udhëzime për higjienën 

personale dhe sigurinë në 

punë 

Serra 

Ferma 

Shenja të rrezikut në 

punë 

Pajisje mbrojtëse në punë 
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- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për lyerjen me vaj 

të pjesëve metalike të veglave të punës 

pas përdorimit të tyre. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për mprehjen e 

teheve metalike të veglave të punës. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për vendosjen në 

vendin e duhur të mjeteve dhe veglave 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

- Praktikë e 

pavarur 

 

 

veglave të 

punës në 

vendet 

përkatëse. 

 

 

Materiale udhëzuese të 

shkruara 

Listë Kontrolli 

Lista kriteresh 

Mjetet dhe veglat e punës 

 

Detyra të punës së 

pavarur formuluara për 

çdo grup 
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të punës pas përfundimit të 

veprimtarive praktike. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

 

 

 

3 RM3: Nxënësi 

kujdeset për 

higjienën e fermës  

 

(12 orë) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prezantim i përgjithshëm i RM 3 nga 

mësimdhënësi 

 

Veprimtari praktike 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për mbrojtjen nga 

rreziqet e ndryshme të cilat kanosen 

gjatë realizimit të veprimtarive 

praktike. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve. 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për plotësimin e 

fletës së punës për detyrat e kryera 

duke përshkruar veglat dhe materialet e 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prezantim 

- Bashkëbisedi

m 

 

- Demonstrim 

- Praktikë e 

mbikqyrur 

- Praktikë e 

pavarur 

 

 

 

 

 

Listë kontrolli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listë 

kriteresh për 

mënyrën e 

mbajtjes së 

shënimeve 

 

Udhëzues përmbushje 

Rregullore 

Fletë raport 

Udhëzime për higjienën 

personale dhe sigurinë në 

punë 

Serra 

Ferma 

Shenja të rrezikut në 

punë 

Pajisje mbrojtëse në punë 

Materiale udhëzuese të 

shkruara 

Listë Kontrolli 

Lista kriteresh 

Mjetet dhe veglat e punës 

 

Detyra të punës së 

pavarur formuluara për 

çdo grup 
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përdorura. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve. 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për përzgjedhjen e 

veglave dhe materialit për mirëmbajtjen 

e higjienës së fermës dhe përdorimin e 

tyre. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve. 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për përzgjedhjen e 

preparative, përgatitja e solucioneve 

dhe mjeteve për pastrimin dhe 

dezinfektimin e fermës pas 

veprimtarive praktike. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve. 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sipas një 

modeli të 

dhënë) 
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Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për mbajtjen e 

shënimeve për veprimet e kryera në 

fermë si p.sh koha, preparatet dhe 

mjetet për dezinfektimin e fermës, etj. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve. 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Shpërndarja e udhëzuesit të 

përmbushjes 

Demonstrim nga mësimdhënësi i 

veprimeve praktike për rregullat e 

sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit, 

të cilat duhet të zbatohen sipas 

standarteve dhe udhëzimeve përkatëse 

për selektimin dhe eleminimin e 

mbetjeve të ndryshme gjatë 

mirëmbajtjes së fermës. 

- Praktimi i mbikqyrur i nxënësve. 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mësimdhënësi:……………………………..
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RN 4: Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe identifikon 

vështirësitë e zbatimit. 

 
 

 

“PROJEKTI është një problem i planifikuar për zgjidhje” 

 

J. M. Juran 

 

 
 

 

4.1. Kuptimi i termit “projekt” 
 

Fjala “projekt” ka prejardhje nga fjalët latine “projectum” dhe “projicere”,  

që kanë kuptimin “hedh diçka përpara”.  

Fjala "projekt" në të vërtetë nënkupton "diçka që i paraprin diçkaje që do të ndodhë”.  

Për konceptin “projekt” ka shumë përkufizime. Në një nga përkufizimet thuhet se 

projekti: 

- është detyrë komplekse, që shërben për të organizuar dhe drejtuar një tërësi 

veprimtarish;  

- ka afate të përcaktuara; 

- kërkon një vëllim pune; 

- kërkon një buxhet; 

- kërkon dhe një nivel cilësor të caktuar. 

 

Projekti mësimor (kërkimor): 

- është metodë hulumtuese komplekse: 

- kombinon në shkallë të ndryshme shumë nga metodat e punës së nxënësit, si: 

                            zgjidhjen e problemit; 

                              studimin e rastit; 

                                  vrojtimin;  

                                          eksperimentimin etj. 

 

Metoda e punës me projekte është një qasje mësimore gjithëpërfshirëse, në kuadër të 

së cilës nxënësit: 

- planifikojnë; 
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- zbatojnë; 

- vlerësojnë projekte që zbatohen në botën reale; 

- angazhohen në kërkime/hetime të pandërprera bashkëpunuese etj. 

 

Projektet mësimore: 

- fokusohen në krijimin e një produkti (objekt konkret apo shërbim) të ri,  

- kërkojnë që nxënësit: 

të zgjedhin dhe të organizojnë veprimtaritë e tyre; 

të kryejnë kërkime dhe të sintetizojnë informacionin e 

grumbulluar; 

të punojnë në mënyrë të pavarur; 

të prodhojnë një produkt ose prezantim. 

 

Nxënësit kështu fitojnë një seri mjeshtërish dhe përsosin komunikimin personal. 

 

Baza e punës me projekte është konstruktivizmi, i cili gjen pasqyrim në: 

- krijimin e mjedisit të të nxënit me nxënësin në qendër;  

- tërheqjen e vëmendjes në formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të 

nxënit, bazuar në përvojat reale, të vërteta jetësore e me perspektiva të shumëfishta. 

 

Kjo metodë përfshin etapa dhe kohëzgjatje të ndryshme, një javë, më shumë se një 

semestër apo edhe vit shkollor, kur flitet për projekte ndërdisiplinore, që 

përfshijnë komunitetin. 

 

Mësimi bazuar në projekte dallohet nga veprimtaritë e bazuara në 

hetim/studim/kërkim nga theksimi i tij: 

 

- mbi të nxënit bashkëpunues 

 

 
 

- në ndërtimin e objekteve/produkteve reale, 

për të pasqyruar se çfarë dihet dhe çfarë po 

mësohet 

 
 

 

4.2. Parimet e të nxënit bazuar në projekte 
 

Kërkimet kanë treguar se janë 4 parime më të rëndësishme në punën me projekte: 

- Përcaktimi i objektivave të përshtatshme të të nxënit – që çojnë në kuptimin e 

thellë të përmbajtjes; 
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- Sigurimi i mbështetjes – duke filluar me përfshirjen e problemeve që çojnë drejt 

të nxënit, ngulitjen e parimit të zbatimit të projektit “tamam në kohë” dhe 

mbështetjen teknologjike; 

- Përfshirja e mundësive të larmishme për vetëvlerësim formues – këtu bëhet fjalë 

që nxënësit të bëhen hulumtues aktivë në mënyra të larmishme dhe të vlerësojnë 

vetën gjatë punës; 

- Krijimi i strukturave sociale që përkrahin pjesëmarrjen në projekte dhe 

rishikimin e tyre – ky përfshin bashkëpunimin ndërmjet nxënësve, mësuesve dhe të 

tjerëve në komunitet, kështu që njohuritë mund të këmbehen dhe shpërndahen 

midis anëtarëve të “komunitetit të të nxënit.” 

 

4.3. Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 
 

Sipas mendimit të mësuesve, të nxënit bazuar në projekte: 

- Integron fushat kurrikulare, temat mësimore dhe çështjet e komunitetit 

- Nxit të menduarit për të nxënit gjatë gjithë jetës 

- Ndihmon nxënësit të bashkojnë “të di” me “të bëj” 

- Nxit nxënësit indiferentë dhe të mërzitshëm 

- Krijon komunikim pozitiv 

- Prek nevojat e nxënësve me nivel aftësish dhe stilesh të ndryshme etj. 

- Etj. 

 

4.4. Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Të nxënit bazuar në projekte ka një sërë epërsish (avantazhesh) kundrejt metodave të 

tjera mësimore. Nga zbatimi me sukses i saj bëhet i/e mundur: 

- Zhvillimi i afësive të nxënësit për hulumtin, komunikim e bashkëpunim; 

- Zhvillimi i aftësive të nxënësve për të kryer veprime mendore të ndërlikuara; 

- Shfrytëzim i informacionit dhe i njohurive të nxënësve nga më shumë se një 

lëndë/modul mësimor; 

- Kryejra e veprimtarive jashtë orës mësimore dhe territorit të shkollës; 

- Përfshirja e shumë pjesëmarrësve: mësues të lëndëve/moduleve të ndryshme, 

prindër dhe përfaqësues të komunitetit; 

- Përgatitja e nxënësve për vendin e punës, duke fituar një ganë të gjerë 

kompetencash, si: bashkëpunim e planifikim projektesh, vendimmarrje, menaxhim i 

kohës etj.; 

- Motivimi i nxënësve; 

- Rritja e aftësive sociale dhe komunikuese, për zgjidhje problemi 

- Të shihen lidhjet ndërlëndore 

- Krijimi i mundësive për të kontribuar në përmirësimin e shkollës dhe 

komunitetit 

- Etj. 
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4.5. Disa vështirësi të zbatimit të metodës së të nxënit me projekte 
 

Si vështirësi të metodës me projekte, mund të theksohen si vijon: 

- Kohëzgjatja më shumë seç pritej; 

- Kërkojnë shumë kohë përgatitje për mësuesit; 

- Mësuesit mund t’u japin pavarësi nxënësve më shumë seç duhet; 

- Vështirësi për integrimin e përmbajtjeve mësimore me botën reale të punës 

- Mungesa e njohurive ndërlëndore, e mbështetjes nga prindërit 

- Burime të pafavorshme apo të papërdorshme për projektin 

- Etj. 
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RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet llojeve 

të ndryshme të projekteve mësimore. 

 
Nisur nga kriteri i “gjerësisë” dhe “thellësisë” së përmbajtjes, projektet kurrikulare 

mund të jenë: lëndore, multilëndore (shëmëlëndore), ndërlëndore dhe translëndore 

(tejlëndore). 

 

5.1. Projekti lëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe procedurat kryesore të një 

lënde/moduli të caktuar, në përputhje me standardet dhe përmbajtjen e planifikuar 

në kurrikul. 

 

5.2. Projekti multilëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe 

procedurat të lëndeve/moduleve të ndryshme, në 

varësi të natyrës së veprimtarisë mësimore që do të 

kryhet në kuadër të projektit, të cilat ndihmojnë në 

zotërimin e kompetencave profesionale dhe sociale. 

Secila prej lëndëve ka njëpeshë të caktuar specifike 

në projekt 

 
      

 

5.3. Projekti ndërlëndor 
 

Integron pjesën e përbashkët midis 

lëndeve/moduleve të ndryshme. Këto pjesë 

theksojnë integrimin e njohurive dhe të shprehive 

ndërlëndore. Lëndët identifikohen por janë më pak 

tërëndësishme se te projektet multilëndore.  

 

5.4. Projekti tejlëndor (translëndor) 
- Integron përmbajtjen përtej lëndëve, kurse 

mësuesit e organizojnë atë rreth pyetjeve apo 

shqetësimeve që ngrenë nxënësit. 

- Trajtohet një problem lokal/rajonal/komunitar. 

- Quhet edhe të nxënit bazuar në një mjedis të 

caktuar. 

 

 

 

 

Fushat lëndore 

Temat 

Konceptet 

Aftësi jetësore 

Konteksti real 

Pyetjet e nx 
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Projekti tejlëndor (translëndor) - hapat 

 

 Mësuesit dhe nxënësit zgjedhin temën apo çështjen për studim, bazuar në 

interesin e nxënësve, standardet e kurrikulës dhe në burimet lokale/rajonale/të 

komunitetit. 

 Mësuesit gjejnë çka dinë nxënësit, i ndihmojnë ata të formulojnë pyetje për të 

eksploruar, u sigurojnë burimet dhe mundësitë që të punojnë në këtë fushë. 

 Nxënësit këmbejnë dhe diskutojnë punët e tyre me njëri-tjetrin në një veprimtari 

kulmore. Nxënësit shfaqin rezultatet e eksplorimit të tyre, vlerësojnë dhe 

rishikojnë projektin 
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RN 6: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimor. 

 
Hapat e mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe zbatimi i tyre ndihmon në planifikimin 

e mirë të projektit: 

 Grumbullimi i projektideve 

 Vendosja e gamës së veprimtarive të projektit 

 Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

 Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 

 Puna për hartimin e projektit 

 Përfshirja e aftësive mendore 

 Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në projekte 

 

5.1. Grumbullimi i projektideve 
 

Ky është hap shumë i rëndësishëm dhe kalon përmes disa nënhapave, të cilat 

përshkruhen më poshtë: 

 Lindja e idesë dhe puna për formulimin e saj, në mënyrë të atillë, që ajo t’u 

përgjigjet objektivave dhe standardeve të vendosura në kurrikul. 

 Përdorimi i standardeve – tema të rëndësishme që përbëjnë bazën e projektit, 

indikatorë që të çojnë drejt konceptimit të produktit dhe vlerësimit të projektit. 

 Gjetja e projektideve në Internet/Web – shumë adresa në internet ofrojnë 

projektide dhe përshkruajnë projekte të suksesshme për çdo lëndë dhe çdo nivel 

klase.1 

 

       
 

 

 

 

                                                           
1
 -  

https://food4allamherst.com/ 
https://umasshemp.wordpress.com/ 
https://sustfoodfarm.org/senior-capstone-presentations/  
https://afribary.com/fields/12/agriculture;  https://www.youtube.com/watch?v=aZnJTk4UtKc  

https://food4allamherst.com/
https://umasshemp.wordpress.com/
https://sustfoodfarm.org/senior-capstone-presentations/
https://afribary.com/fields/12/agriculture
https://www.youtube.com/watch?v=aZnJTk4UtKc
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 Skematizimi i komunitetit lokal – Jashtë dyerve të klasës shtrihen një mori 

projektesh. Prandaj, vënia në punë e nxënësve për të analizuar komunitetin e tyre 

lokal, mund të jetë një mënyrë informimi ngacmuese, për të filluar me drejtimin e 

pyetjeve provokuese për përcaktimin e aspekteve të projektit. 

 Lidhja e projektit me ngjarjet lokale dhe kombëtare – Përdorimi i projekteve për 

të fiksuar vëmendjen e nxënësve mbi pyetje dhe çështje të diskutueshme e sfiduese 

të përditshme. 

 Fokusimi i projekteve në shërbim të komunitetit – Projekte të mirëfillta hartohen 

lehtësisht për nevojat e komunitetit. Kërkimi për organizata jofitimprurëse sa herë që 

lind nevoja për mbështetje apo ekspertizë, mbetet ide e mirë. 

 

5.2. Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 
 

Mësuesit shpesh pyesin se sa “i madh/i gjerë” apo “i vogël/i ngushtë” duhet të jetë 

një projekt. Nuk ka udhëzime për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje. Por, faktorët e 

mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe duhen mbatjur parasysh për të vendosur 

gamën e veprimtarive gjatë planifikimit të projektit: 

 Kohëzgjatja – Një projekt, në përgjithësi, nuk mund të jetë më i shkurtër se një 

javë. Shumica e projekteve janë kryer gjatë një periudhe 2-3 javore. Megjithatë, 

përvojat e mësuesve tregojnë që mund të parapëlqehen projekte që zgjasin gjashtë 

javë ose më shumë. 

 Mbledhja e informacionit dhe e të dhënave – Në projekte, nxënësit në përgjithësi 

bëjnë kërkime aktive në fushën e caktuar, duke përfshirë intervista, shfletim 

literature dhe hetim në komunitet. Këto veprimtari marrin kohë. 

 Lidhjet me të rriturit – Projektet e suksesshme zakonisht përfshijnë si partnerë të 

rriturit, ekspertë apo përfaqësues të komunitetit. Përfshirja e të rriturve në projekt 

shton intensitetin dhe interesin për projektet, por kjo kërkon planifikim shtesë. Një 

rol jetësor në formimin e veprimtarive të projektit, luan audienca (pjesëmarrës nga 

komuniteti apo ekspertë të fushës) për produktet që nxënësit do të prodhojnë dhe i 

nxit ata të kenë një rezultat më të mirë. 
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 Çështjet – Shumë mësues parapëlqejnë që të përqendrohen në një projekt të gjerë, 

me pyetje të hapura dhe me zgjidhje të ndryshme. Pyetjet e hapura kërkojnë më 

shumë kohë për hulumtim dhe përgatitje nga ana e nxënësve. 

 Gama e veprimtarive të projektit – Projektet janë të ndryshme dhe kanë 

veprimtari të ndryshme., si nga ana cilësore, ashtu dhe nga ana sasior. Vendimet për 

veprimtaritë e projektit duhet të merren përpara se projekti të fillojë dhe duhet të 

bazohen në përvojën dhe gatishmërinë e nxënësve, në orarin e shkollës, në 

lëndët/modulet etj. 

 Autonomia e nxënësve në lidhje me konceptimin e projektit – Përfshirja e 

nxënësve në konceptimin e projektit është një nga “çatitë” e të nxënit bazuar në 

projekte. 

 Autonomia e nxënësve në planifikimin e veprimtarive të projektit – Mësuesit u 

kërkojnë nxënësve të japin ide për produkte të reja dhe të marrin një rol aktiv në 

përcaktimin dhe ndarjen e detyrave për realizimin e produkteve përfundimtar. 

 

5.3. Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 
 

 Cilat standarde? – Si të vendosësh për standardet? Duhet shtruar pyetja: “Për 

çfarë temash/njësish mësimore do të më vinte keq, në qoftë se nxënësit e mi në fund 

të projektit nuk do të jenë në gjendje të diskutojnë për to në mënyrën e duhur 

(inteligjente)”? 

 Sa standarde? – Këshillohen 2-3 standarde të rëndësishme ose pika referimi si 

fokus për projektin. 

 Për cilat standarde kryhet vlerësimi? – Është e rëndësishme të jesh i/e qartë se për 

cilat standard do të kryhet vlerësimi në project dhe se si produktet do t’u japin 

mundësi të gjithë nxënësve për të demonstruar atë që kanë mësuar/nxënë. 

 Ku mund të gjenden standardet? – Zakonisht përdoren standardet kombëtare (në 

kurrikulin bërthamë ose kurrikulin kornizë). Kur këto mungojnë mund të përdoren 

standard të përmbajtjes në shumë fusha, standardet industrial (me tolerance se kemi 

të bëjmë me nxënës). 

 Njohuria si standard bërthamë – Njohuritë e nxënësve janë në qendër të 

vëmendjes në shkolla. Rekomandohet që të përfshihet të paktën një rezultat mësimor 

me karakter teorik në project, së bashku me një produkt përfundimtar, i cili mund të 

përdoret për të vlerësuar këtë rezultat. 

 

5.4. Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 
 

 Aftësitë/shprehitë – Projektet lejojnë t’u mësosh nxënësve shprehi jetike dhe reale 

të botës së punës. Aftësitë e mëposhtme konsiderohen si thelbësore për shekulin 

XXI, si nga mësuesit, ashtu dhe nga komuniteti i biznesit: 

 Komunikimi – të folurit, prezantimet, të shkruarit, përkthimet, mbajtja e 

shënimeve 
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 Bashkëpunim në grup – delegimi dhe caktimi i roleve, puna në grup, zgjidhja 

e konflikteve, të dëgjuarit 

 Detyrat dhe menaxhimi – menaxhimi i kohës, menaxhimi i detyrave, 

menaxhimi i burimeve, vetëvlerësimi 

 Zgjidhja e problemit dhe të menduarit kritik – klasifikimi dhe analiza, 

vlerësimi i evidencave, përpunimi, prodhimi i ideve, përdorimi i strategjive 

për zgjidhjen e problemeve, hulumtimi, qartësimi i detyrave, përcaktimi i 

problemeve, testimi dhe vlerësimi i hipotezave etj. 

 Konceptimi dhe dizenjimi – projektimi, përcaktimi i qëllimit të projektit, 

përdorimi i kritereve për të udhëzuar punën etj. 

 Teknologjia – njohuritë teknike, përdorimi i internetit, përdorimi i 

programeve kompjuterike, përdorimi i teknologjive të reja (telefon, 

kompjuter, video, kamerat etj.). 

 

5.5. Puna për hartimin e projektit 
 

Vendosja dhe përdorimi i rubrikave të caktuara për projektet mund të ndihojnë në 

dallimin e cilësisë së planifikimit të projekteve, si dhe për t’i diskutuar këto projekte 

me kolegët.  

 

Në vijim, po japim rubrikat kryesore për planifikimin e projektit. 

 Fillimi me rezultatin ose produktin përfundimtar në mëndje – projekti u 

përgjigjet të gjitha kritereve fillestare për një project të mirëfilltë, të fokusuar në 

standard.  

 Paraqitja e pyetjes drejtuese drejt një produkti apo objekti përfundimtar – projekti 

parashtron një problem të mirëfilltë ose një pyetje të rëndësishme dhe kuptimplotë. 

 Planifikimi për vlerësim – produktet dhe kriteret janë në linjë me standardet dhe 

rezultatet për projektin. 

 Skematizimi i projektit – projekti përfshin detyra dhe veprimtari të menduara 

mire. 

 Menaxhimi i procesit – projekti ndërthur qasje menaxhuese (diskutimi për 

zgjidhjen e problemeve, nxënësit marrin informatë kthyese në kohë, nxënësit 

mësojnë të vetëvlerësohen etj.). 

 

5.6. Përfshirja e aftësive mendore 
 

Si rezultate të pritëshme në projekt, duhen përfshirë edhe aftësitë mendore ose pikat 

e forta personale, që i ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë inteligjencën emocionale dhe 

i bën ata më të suksesshëm në jetë. Vlerësimi i këtyre aftësive mund tëbëhet me anë 

të vetëreflektimit dhe diskutimeve. 

 Këmbëngulja – individët nuk heqin dorë lehtë, janë në gjendje të analizojnë një 

problem dhe të zhvillojnë një strategji për ta zgjidhur atë. Ata përdorin larmi 
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metodash, mbledhin dëshmi/prova/evidencë për të treguar se strategjia e tyre po 

funksionon, dhe në se jo, ata dinë të kthehen dhe të provojnë një tejtër strategji. 

 Dëgjimi i të tjerëve me kuptueshmëri dhe ndjeshmëri – do të thotë të vendosësh 

veten në pozitat e tjetrit dhe të dëgjosh idetë e të tjerëve. 

 Të menduarit në mënyrë fleksibël – të qënit elastik (duke iu përshtatur 

rrethanave) dhe me intuitë. 

 Përpjekja për saktësi dhe përpikmëri – individët çmojnë saktësinë, përpikmërinë, 

mjeshtërinë dhe shpenzojnë kohë për të kontrolluar cilësinë e punës së tyre në 

përputhje me rregullat e paracaktuara. 

 Parashtrimi i pyetjeve dhe problemeve – është aftësi e individëve për të bërë 

pyetje, për të kërkuar për shpjegime dhe informacion. 

 Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja – kjo quhet ndryshe edhe 

“transferimi i njohurive”; individët mësojnë nga përvoja dhe kur ndeshen me një 

problem të ri, shpesh i kthehen njohurive dhe përvojave të mëparshme, i bartin dhe i 

zbatojnë në situatën e re. 

 Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave – individët e dinë se 

informacioni merret përmes të gjitha rrugëve ndijore. 

 Krijimi, imagjinata dhe ndryshimi – individët zhvillojnë kapacitetet e tyre duke u 

përpjekur të krijojnë zgjidhje të ndryshme të problemeve, duke shqyrtuar mundësitë 

alternative nga shumë këndvështrime. 

 Marrja përsipër e përgjegjësive dhe rreziqeve – individët pranojnë konfuzionin, 

pasigurinë, kurse pengesat i shohin si sfida. 

 Gjetja e humorit – e qeshura është ilaç (barnë) universal; ajp ndikon në rritjen e 

oksigjenit në gjak, çliron krijimtarinë dhe provokon aftësi të nivelit të lartë të të 

menduarit. 

 Të nxënit e vazhdueshëm – individët nxënë vazhdimisht; ata janë në kërkim të të 

rejave dhe të metodave më të mira; njerëzit me këtë mendësi përpiqen gjithmonë për 

përmirësim dhe gjithmonë në ndryshim; ata i konsiderojnë problemet, situatat, 

tensionet, konfliktet dhe rrethanat si mundësi për të nxënë. 

 

5.7. Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 
 

Për planifikimin e projektit janë përpiluar disa formularë, që ndihmojnë në 

përshkrimin e çdo hapi.  Në vijim, ju ofrohet shembull i një projekti, në kuadër të 

profilit mësimor “Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve.” 

  

 Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 
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Titulli i projektit: “Higjienizimi i mjediseve të fermave të zonës pranë 

shkollës” 

Emri/at i/e mësuesit/ve: XXXX 

Emri i shkollës:  XXX 

Klasa:  XI 

Moduli: “Mirëmbajtja dhe Higjiena e Fermës” 

 

 
 

1. Fillo me produktin apo rezultatin e pritshëm përfundimtar 
 

a) Përmblidh temën e projektit të përcaktuar. Pse duhet ky projekt? 
Higjienizimi i mjediseve të fermave të zonës pranë shkollës është një projekt me anë 

të të cilit synohet përmirësimi i kushteve të fermave në zonën pranë shkollës. 

Ekzistojnë disa arsye që çuan në hartimin e këtij projekti, si më poshtë:  

- mbeturinat e fermave të hedhura vend e pa vend; 

- teknologjitë e vjetëruara që zbatohen në fermat tona bëjnë të mundur që 

ndotja e ajrit, ujit dhe tokës të jetë e madhe; 

- makineritë e vjetra që janë në përdorim; 

- ka raste të shëndetit jo të mirë të banorëve të zonës si rezultat i ndotjes së 

mjedisit. 

b) Identifiko rezultatet mësimore që nxënësit do të mësojnë në këtë 

projekt (2-3 për lëndë/modul) 
- Identifikimi i rreziqeve dhe dëmeve të ndryshme gjatë realizimit të veprimtarive 

bujqësore në fermë 

- Mbajtja e shënimeve në fletën e punës. 

- Përcaktimi i masave për higjienizimin e mjediseve të fermës. 

- Pastrimi dhe dezinfektimi i fermës (përzgjedhja e preparateve, përgatitja e 

solucioneve dhe mjeteve për pastrimim dhe dezinfektim, kryerja e pastrimit dhe 

dezinfektimit, 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit. 

c) Identifiko aftësitë kyçe të nxënësve në këtë projekt. Listo vetëm ato 

Shembull i planifikimit të një projekti kurrikular 
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aftësi që planifikohen për t’u vlerësuar (2-4 për projekt) 
- Aftësi organizative  

- Aftësi bashkëpunuese 

- Aftësi komunikuese 

- Aftësi të zgjidhjes së problemeve 

- Aftësi menaxhuese 

d) Identifiko shprehitë mendore që nxënësit do të praktikojnë në këtë 

projekt (1-2 për projekt) 
- Aftësi analitike 

- Aftësi të mendimit kritik  

- Aftësi të mendimit krijues 

- Përkushtim  

- Saktësi  

- Dëgjimi i të tjerëve duke i kuptuar ata 

- Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave 

- Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja 

 

  

2. Formulo pyetjen kryesore që i drejton nxënësit drejt produktit apo 

rezultatit përfundimtar 

 

a) Paraqitja e pyetjes kryesore ose e problemit për projektin përkatës. 
Si mund të përmirësohet higjiena e fermave afrës shkollës në funksion të shëndetit të 

mjedisit dhe të njerëzve?   

 

Plani për vlerësim 

 

Hapi 1: Përcakto produktin për projektin. Çfarë do të vlerësohet? 

Në fillim të projektit: 
 

Pyetësori për identifikimin e problemeve në lidhje me kushtet higjienike në fermat e 

zonës përreth shkollës. 

 
Gjatë projektit: 

 

Studimi mbi kushtet higjienike në fermat e zonës pranë shkollës. 

Fushata ndërgjegjësuese mbi higjienizimin e fermave. 

Prezantimi i gjetjeve dhe rekomandimeve në dhe për komunitetin e fermerëve.  

Zbatimi i masave që çojnë në përmirësimin e kushteve higjienike të fermave. 

Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë realizimit të 
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veprimtarive të planifikuara në projekt. 

 

Në fund të projektit: 
 

Kushte higjienike të përmirësuara në fermat e zonës. 

 

Hapi 2: Paraqit kriteret për prodhimin e çdo produkti: 
Produkti 1: Pyetësor për identifikimin e problemeve në lidhje me kushtet higjienike 

në fermat e zonës përreth shkollës 

Kriteret: 

1. Numri i rubrikave (të mjaftueshme ose jo) 

2. Formulimi dhe lloji i pytjeve (a i qasen qëllimit të proejktit) 

3. Përdorimi i termave të duhura (saktësia e termave) 

4. Saktësia në të shkruar (numri i gabimeve) 

5. Mënyra e drejtimit të pyetjeve (me mirësjellje) 

 

Produkti 2: Raport për kushtet higjienike në fermat e zonës pranë shkollës 

Kriteret: 

1. Struktura e raportit: Hyrje, Metodologjia e përdorur (instrumentet për 

mbledhjen e të dhënave dhe analizën e tyre, si dhe evidencë mbështetëse), Gjetjet 

kryesore, Përfundime, Sugjerime 

2. Mbledhja e të dhënave (të dhënat e duhura) dhe analiza (bazuar në 

kritere/standarde) 

3. Evidentimi i gjetjeve (gjetjet kryesore dhe jo anësore) 

4. Nxjerrja e përfundimeve (të logjikshme) 

5. Dhënia e rekomandimeve (të arsyeshme) 

 

Produkti 3: Kushte higjienike të përmirësuara në fermat e zonës 

Kriteret: 

1. Pastrimi i parcelave, stallave dhe veglave të punës nga mbetjet fizike (metodat 

dhe veglat e punës të duhura) 

2. Dezinfektimi me avull (përdorimi i duhur i kësaj metode) 

3. Mbajtja e shënimeve në fletën e punës (të sakta) 

 

 

 

Plani për skematizimin e projektit 

 

Çfarë duhet të dinë dhe të jenë në gjëndje të kryejnë nxënësit për të 

plotësuar me sukses detyrat: 
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Si dhe kur do t’i mësojnë ata njohuritë dhe aftësitë/shprehitë e 

nevojshme? 

Vëmendja fokusohet te produkti kryesor i projektit dhe analiza e 

detyrave të nevojshme për ta prodhuar këtë produkt me cilësi të lartë. 

Produkti: 

Njohuritë dhe 

aftësitë/shprehitë 

e duhura 

Të mësuara prej 

shumë kohësh 

Të mësuara 

përpara 

projektit 

Që do të 

mësohen gjatë 

projektit 
1. Kushtet higjienike 

në fermë 

 X  

2. Mjetet dhe pajisjet 

për higjienizim 

 X  

3. Metodat që 

përdoren për 

pastrim dhe 

higjienizim 

 X  

4. Evidentimi i 

plotësimit të 

kritereve të higjienës 

dhe pastërtisë 

  X 

5. Hartimi i një 

raporti 

  X 

6. Organizimi i 

punëve 

  X 

7. Komunikimi me 

anëtarët e 

komunitetit 

  X 

Çfarë mjetesh/instrumentesh të 

projektit do të përdoren? 

- Lista e mjeteve dhe 

instrumenteve të duhura 

- Fletë pune me objektiva të 

përditshëm 

- Gazeta 

- Përmbledhje 

- Lista e detyrave 

- Probleme për zgjidhje 

 

 
- Mekanizma dhe vegla bujqësore për 

pastrim 

- Fletë pune 

- Fletë A4 (për pyetësorin dhe raportin) 
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Listo momentet më të rëndësishme për projektin si dhe afatet. 
 

- Përgatitja e pyetësorit (1 javë) 

- Mbledhja e të dhënave me anë të pyetësorit dhe intervistave personale (1 javë) 

- Shkrimi i raportit (1 javë) 

- Kryerja e pastrimeve (2 javë) 

- Përgatitja e materialit ndërgjegjësues (2 javë) 

 

 

Plani për menaxhimin e procesit 

 

Listo përgatitjet më të domosdoshme që duhen kryer për t’iu përgjigjur 

nevojave për mësimdhënie të diferencuar për nxënësit shumë të mirë, 

për nxënësit me nevoja të posaçme ose për nxënësit me stile të ndryshme 

të nxëni. 

Vlerësimi i projektit, me anë të: 
- Diskutimeve në klasë 

- Përmbledhjes formale të gjetjeve (nga raporti) nga nxënësit 

- Vlerësimeve individuale 

- Vlerësimeve në grup 

- Demonstrimeve praktike 
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Për ndërtimin e testit me shkrim, rekomandohet që 50% e pyetjeve të jenë me 

alternativa (me 4 alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë pyetje me pohim/arsyetim, 

pyetje me përgjigje të shkurtër, pyetje me plotësim etj. 

 

Pyetjet e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekur 

skemën me tri nivele, si më poshtë: 

 

Niveli I:  Rikujtimi /Të kuptuarit 

Niveli II:  Zbatimi /Analiza 

Niveli III: Sinteza/Vlerësimi  

 

Mësuesi përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse 

të vlerësimit. 

 

Mësuesit kur bëjnë vlerësimin e nxënësve, mund të përdorin të ashtuquajturin BLU 

PRINT (termi buron nga arkitektura dhe do të thotë “plan i detajuar veprimi”), që 

në arsim ka kuptimin e një harte specifikimesh për vlerësimin e aspekteve teorike. 

 

Hapat për ndërtimin e specifikimeve të vlerësimit: 

 

Hapi i parë: Përcaktimi i njohurive (njësitë mësimore) që do të vlerësohen dhe 

llogaritja e “peshës” (në %) e tyre, duke marrë për bazë orët mësimore përkatëse në 

programin e modulit të hartuar nga mësuesi. Në vijim, është marrë si shembull, 

vlerësimi i njohurive tek RM 1: Nxënësi përshkruan prodhimin e fidaneve, Moduli: 

“Prodhimi i fidanëve dhe kultivimi i perimeve në ambiente të hapura” Klasa X. 

 

Tabela 1: Njësitë mësimore dhe peshat përkatëse në testin me shkrim 

 

Nr Njësitë mësimore Vëllimi i orëve 

për çdo njësi  

Peshat 

në % 

1 Llojet e fidanishteve për prodhimin e 

materialit fidanor 

1 9 

2 Struktura prodhuese e fidanishtes 1 9 

3 Organizimi i fidanishtes 1 9 

4 Bazat e agroteknikës në fidanishte 2 19 

5 Prodhimi i materialit fidanor në disa parcela 1 9 

Shtojca 1: Udhëzime për ndërtimin e testit me shkrim 
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6 Përparësitë dhe të metat e shumimit të 

fidanëve me anë të farës 

1 9 

7 Zgjedhja e farave për mbjellje 1 9 

8 Koha e mbirjes së farave 1 9 

9 Punët në fidanishte në vitin e parë, të dytë 

dhe të tjerë 

1 9 

10 Nxjerrja, klasifikimi dhe ruajtja e 

përkohshme e materialit fidanor për mbjellje 

1 9 

 TOTALI 11    100 % 

 

Hapi i dytë: Përcaktimi i totalit të pikëve të testit nga mësuesi dhe shpërndarja e 

pikëve në raport me peshën e çdo njësie mësimore dhe nivelet e vështirësisë. Në 

tabelën në vijim, numri maksimal i pikëve është 25. 

 

Tabela 2: Ndarja e pikëve sipas peshës së çdo njohurie dhe niveleve 

 

Nr Njësitë mësimore Peshat 

në % 

Pikët 

për çdo 

njësi 

Ndarja e pikëve sipas niveleve të 

vështirësisë 

Niveli I  

     40%  

e pikëve 

Niveli II  

     40%  

e pikëve 

Niveli III           

     20%  

e pikëve 

1 Llojet e fidanishteve 

për prodhimin e 

materialit fidanor 

9 2 - 1 1 

2 Struktura prodhuese e 

fidanishtes 

 

9 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

3 Organizimi i 

fidanishtes 

9 2 1 1 - 

4 Bazat e agroteknikës 

në fidanishte 

19 5 2 2 1 

5 Prodhimi i materialit 

fidanor në disa 

parcela 

9 2 1 1 - 

6 Përparësitë dhe të 

metat e shumimit të 

fidanëve me anë të 

farës 

9 2 1 1 - 

7 Zgjedhja e farave për 

mbjellje 

9 2 1 1 - 

8 Koha e mbirjes së 

farave 

9 2 1 - 1 
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9 Punët në fidanishte në 

vitin e parë, të dytë 

dhe të tjerë 

9 3 1 1 1 

10 Nxjerrja, klasifikimi 

dhe ruajtja e 

përkohshme e 

materialit fidanor për 

mbjellje 

 

9 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

 TOTALI 100% 25 pikë 10 pikë 10 pikë 5 pikë 

 

 

Siç shihet dhe në tabelë, ndarja e pikëve sipas nivelit të vështirësisë është bërë në 

raportet: 

Niveli I – 40% e pikëve 

Niveli II – 40% e pikëve 

Niveli III – 20% e pikëve 

pasi është marrë parasysh edhe niveli i nxënësve në arsimin profesional. 

 

Numri i pyetjeve rekomandohet të jetë jo më shumë se 20. Përcaktimi i pikëve për 

çdo pyetje bëhet duke pasur parasysh tipin e pyetjes. Për shembull: pyetjet me 

alternativa marrin gjithmonë 1 (një) pikë përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të 

saktë; pyetjet me pohim/arsyetim marrin gjithashtu nga 1 pikë, pyetjet me plotësim 

apo pyetjet me përgjigje të shkurtër marrin aq pikë sa kërkesa kanë brenda për 

brenda tyre (p.sh. në se nxënësit duhet të gjejnë emërtimet e tri elementeve të një 

strukture, atëherë duhet të caktohen 3 pikë). 

 

Hapi i tretë: Së fundi, skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara 

përcaktohet nga mësuesi që harton testin. Në vijim, jepet një model i skemës së 

vlerësimit me nota, ku kufiri i kalueshmërisë është i caktuar në rubrikën “Evidentimi 

i vlerësimit” në çdo RM të modulit. Në rastin tonë, ky kufi i kalueshmërisë është 45% 

(rrjeshti me të kuqe). Mësuesi, në bashkëpunim me mësuesit e tjerë të aktivit 

profesional, duhet të përcaktojë edhe përqindjet dhe pikët e nevojshme për çdo notë 

kaluese (rrjeshtat me të gjelbërt). 

 

Përqindjet Pikët Notat 

  0 – 44 0- 11 1 

45 – 60 12-15 2 

61 – 75 16-19 3 

76 – 85 20-22 4 

86 – 100 23-25 5 
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Moduli: Metodologjia e hartimit të programit të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” dhe 

projektit kurrikular 
 

Titulli i 

Modulit 

 

Metodologjia e hartimit të programit të 

modulit “Teknologjia e përpunimit të 

frutave dhe perimeve”  

dhe projektit kurrikular 
 

 

Qëllimi i 

Modulit 

 

 

Me anë të këtij moduli pjesëmarrësit pajisen me aftësi për të hartuar 

programin e zbatimit të modulit “Teknologjia e përpunimit të 

frutave dhe perimeve” – duke mbajtur parasysh ndër të tjera edhe 

metodikën e trajtimit të këtij moduli – si dhe për hartimin e 

instrumenteve të vlerësimit, bazuar në kriteret përkatëse. 

Njëkohësisht, pjesëmarrësit njihen me terma e koncepte që përdoren 

për projekte kurrikulare, si strategji mësimore me qendër nxënësin. 

Në të përmblidhen shpjegime dhe argumentime mbi projektet 

kurrikulare, sa të efektshme aq dhe të vështira për t’u realizuar.  Në 

modul gjithashtu jepet një shembull konkret i një projekti mësimor 

në profilin mësimor “Përpunues i prodhimeve ushqimore.” 

 

Ky modul orientohet të jetë teoriko-praktik, në mënyrë që 

pjesëmarrësit që do të trajnohen të fitojnë kompetencat e duhura, të 

jenë në gjendje për të hartuar programet e zbatimit të moduleve 

profesionale, si dhe  për të hartuar  projekte mësimore/kurrikulare 

të ndryshme në laminë e Teknologjisë ushqimore. 
 

 

Kohëzgjatja 

e Modulit 

 

 

 

2 ditё (16 orë) trajnim 

Rezultatet e 

të Nxënit 

 

RN1: Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të 

modulit “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” dhe 

diskuton mbi metodikën për trajtimin e tij. 

 

RN2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 
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njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Teknologjia e përpunimit të frutave 

dhe perimeve.” 

 

RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 

profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

RN 4: Pjesëmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, 

parimet, rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 

 

RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

RN 6: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për 

planifikimin e produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti 

mësimor. 
 

RN 1 Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” dhe 

diskuton mbi metodikën për trajtimin e tij. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Qëllimi i përgjithshëm i modulit “Teknologjia e përpunimit të 

frutave dhe perimeve” 

 Të dhëna të përgjithshme për modulin “Teknologjia e 

përpunimit të frutave dhe perimeve” 

 Elementet bazë strukturore të përshkruesit të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” 

 Elementet strukturore të rezultatit mësimor. 

 Metodika e trajtimit të modulit “Teknologjia e përpunimit të 

frutave dhe perimeve” 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në powerpoint 

o Diskutim mbi metodikën e prezantuar 

o Bashkëbisedim për mënyrën si mund të trajtohen ndryshe RM-

të në varësi të kushteve të shkollës 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 2 Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Teknologjia e përpunimit të 
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frutave dhe perimeve.” 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 

 Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh në kuadër të modulit 

 Pyetjet me alternativa 

 Pyetjet e vërtetë (V), e gabuar (G) 

 Pyetjet me pohim/arsyetim 

 Pyetjet me përgjigje të shkurtër 

 Pyetje me plotësim 

 Pyetjet me përputhje (rrjetë) 

 Lista e kontrollit. 

 Vlerësimi i produktit. 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Punë në grupe për hartimin e instrumeve të ndryshme të 

vlerësimit 

o Prezantim i punës në grup dhe diskutim 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 3 Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 

profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Të dhënat në programin e modulit “Teknologjia e përpunimit 

të frutave dhe perimeve” dhe plotësimi i tyre 

 Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve”: 

 Rezultatet mësimore dhe koha 

 Njësitë/Veprimtaritë mësimore 

 Koha për çdo njësi/veprimtari mësimore 

 Metodat mësimore 

 Metodologjia e vlerësimit 

 Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim 

 Shembull i programit të modulit “Teknologjia e përpunimit të 

frutave dhe perimeve” 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Ushtrim në grup për përcaktimin e njësive/veprimtarive 

mësimore dhe kohës përkatëse, përzgjedhjen e metodave 

mësimore dhe përzgjedhjen e burimeve shtesë të nevojshme 
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për realizim 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 4 Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Kuptimi i termit “projekt” 

 Parimet e të nxënit bazuar në projekte 

 Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 

 Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 

 Disa vështirësi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Brain storming mbi projektide të mundshme në laminë e 

bujqësisë 

o Diskutim mbi epërsitë dhe vështirësitë e zbatimit të një 

projekti kurrikular 

o Punë në grup për plotësimin e formularëve të planifikimit të 

një projekti kurrikular 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 5 Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Projekti lëndor 

 Projekti multilëndor 

 Projekti ndërlëndor 

 Projekti tejlëndor (translëndor) 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Diskutim dhe shkëmbim përvojash të mëparshme të 

përdorimit të projekteve kurrikulare të ndryshme, si dhe 

propozime për përmirësimin e tyre 
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RN 6 Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimor. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

o Grumbullimi i projektideve 

o Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 

o Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

o Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 

o Puna për hartimin e projektit 

o Përfshirja e aftësive mendore 

o Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Punë në grup për skicimin e planit të një projekti 

o “Panairi” i projekt-ideve – prezantimi dhe përzgjedhja e ideve 

më të mira 
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MATERIAL MBËSHTETËS PËR ZBATIMIN E MODULIT 
 

Ky material ёshtё hartuar nё mbёshtetje tё modulit “Metodologjia e hartimit të 

programit të modulit ‘Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve’ dhe i 

projektit kurrikular” dhe do tё ndihmojё nё shpjegimin, konkretizimin, ilustrimin 

dhe pёrvetёsimin sa mё tё mirё tё ҫёshtjeve qё trajton ky modul. 

 

Materiali u shërben tё gjithё lektorёve/trajnerёve të trajnimit tё vazhduar pёr 

m ёsues dhe instruktorё tё arsimit profesional, pёr t’i bёrё sa mё efektive seancat e 

trajnimit qё do tё zhvillojnё. Ai ёshtё gjithashtu njё burim informacioni edhe pёr 

trajnerёt e kurseve tё ndryshme tё trajnimit, qё mund tё organizohen nga ofrues tё 

ndryshёm dhe nga vetё shkollat profesionale pёr mёsuesit dhe instruktorёt e tyre. 

 

Trajtimi i modulit “Metodologjia e hartimit të programit të modulit ‘Teknologjia e 

përpunimit të frutave dhe perimeve’ dhe projektit kurrikular” ka për qëllim të 

ndihmojë mësuesit që do të trajnohen, për të bërë një organizim sa më të mirë të 

procesit mësimor, duke planifikuar në mënyrë më të plotë programin e zbatimit të 

modulit profesional “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” për 

përzgjedhjen dhe planifikimin e veprimtarive mësimore dhe metodave të 

përshtatshme, vlerësimin e duhur të arritjeve të nxënësve bazuar në kritere, si dhe 

për zbatimin e punës me projekte kurrikulare. 

 

Udhëzimet, rekomandimet dhe shembujt që jepen në këtë material nuk janë 

detyruese dhe janë vetë mësuesit që mund t’i ndryshojnë dhe përshtatin ato në 

përputhje me kushtet dhe mundësitë konkrete të zbatimit të modulit “Teknologjia e 

përpunimit të frutave dhe perimeve.” 
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RN 1: Pjesëmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” dhe diskuton mbi 

metodikën për trajtimin e tij. 

 
Kurrikula bërthamë e profilit “Përpunues i prodhimeve ushqimore” është hartuar 

me mbështetjen e projektit “ALLED” dhe miratuar nga MASHT. Ky kurrikul 

bazohet në kompetenca. Përgatitja profesionale e nxënësve realizohet me anë të 

“moduleve profesionale”, të cilët janë me përmbajtje teorike – praktike.  

 

Përshkruesit e moduleve profesionale, duhet të zhvillohen dhe të detajohen më tej 

nga vetë mësuesit e Shkollës së Mesme Profesionale. Gjatë përgatitjes së programeve 

mësimore të hollësishme, mësimdhënësit duhet të kenë parasysh që, për çdo modul 

profesional, Rezultatet Mësimore dhe Kriteret e Vlerësimit të nxënësve janë të 

detyrueshme dhe nuk mund të ndryshohen prej tyre. Ndërsa përmbajtjet e rubrikave 

të tjera të moduleve profesionale janë rekomanduese dhe mund të përshtaten nga 

vetë mësimdhënësit në përputhje me zhvillimet më të fundit në profesionet 

përkatëse dhe kushtet konkrete për zbatimin e moduleve. 

 

1. Qëllimi i përgjithshëm i Modulit 
 

Nëpërmjet veprimtarive teorike dhe praktike të parashikuara në modul synohet 

zhvillimi i aftësive psikomotore të nxënësve për të përshkruar karakteristikat e 

frutave dhe perimeve; analizuar përbërjen e frutave dhe perimeve si dhe 

prodhimeve nga to; përshkruar parimet dhe metodat e konservimit të perimeve; 

lexuar dhe kuptuar skema të thjeshta teknologjike; manipuluar me mjete dhe pajisje 

të punës; aplikuar teknika dhe kryer operacione të thjeshta parapërgatitore të frutave 

dhe perimeve; përpunuar frutat dhe perimet dhe përgatitur produkte të ndryshme 

nga to; përshkruar, dalluar dhe përzgjedhur ambalazhet sipas specifikave të 

poduktit; zbatuar rregullat e sigurisë, higjienës dhe të mbrojtjes së mjedisit, për të 

komunikuar dhe bashkëpunuar në grupe të vogla etj. 

 

Moduli shërben për krijimin e njohurive dhe shkathtësive profesionale të nxënësve 

sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare profesionale, me synim përgatitjen 

e tyre për tregun e punës.  

 

Moduli “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” i referohet edhe 

njohurive që nxënësit kanë fituar në lëndë/module të tjera, të tilla si Bazat e 

teknologjisë ushqimore 1, Kontrollimi dhe siguria e prodhimeve ushqimore, Kimi 

ushqimore, Mikrobiologji ushqimore, Kimi organike, Kimi analitike, Proceset 

themelore në industrinë ushqimor, Fizika, Matematika si dhe njohurive në drejtim të 

mbrojtjes dhe sigurisë në punë, të cilat do të gjejnë zbatim gjatë kryerjes së 

veprimtaritë praktike. Moduli shërben për krijimin e njohurive dhe shkathtësive 
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profesionale të nxënësve sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare 

profesionale, me synim përgatitjen e tyre për tregun e punës. 

 

Ky modul teorik dhe praktik i ndihmon nxënësit që të vendosin një marrëdhënie 

konkrete dhe të drejtpërdrejtë me veprimtaritë praktike, me karakter profesional, si 

dhe të thellohen më shumë në natyrën e profesioneve të cilat i “prek” ky modul, të 

tilla si profesioni i Teknologut ushqimore, Përpunuesit të frutave dhe perimeve, 

Përpunuesit të prodhimeve ushqimore. Përfshirja në veprimtari të tilla i ndihmon 

nxënësit për një orientim më të mirë për karrierën e tyre të ardhshme, si për atë që ka të 

bëjë me shkollimin dhe trajnimin e mëtejshëm, ashtu dhe për punësimin në të 

ardhmen. 
 

Moduli “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” shërben edhe si mjet 

për zhvillimin aftësive kyçe jetësore dhe ndërprofesionale. Transferimi në kontekste 

të tjera, profesionale dhe joprofesionale, i njohurive dhe aftësive të fituara në 

kuadrin e këtij moduli, është një mundësi që i jepet nxënësve në kuadrin e të nxënit 

gjatë gjithë jetës. 

 

2. Të dhëna të përgjithshme për Modulin 
 

Moduli “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” është pjesë e ciklit të 

moduleve për kualifikimin e profilit “Përpunues i prodhimeve ushqimore.” Ai do të 

trajtohet me nxënësit e klasës XII, të nivelit II në përmbushje të qëllimeve të 

përgjithshme dhe për zhvillimin e kompetencave profesionale përkatëse të këtij 

niveli. Kohëzgjatja e Modulit është 192 orë mësimore (19.2 Kredite) përcaktuar kjo në 

Kurrikulën Bërthamë. 
 

Përshkruesi i Modulit “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” ka 

strukturë modulare, me fokusim te kompetencat profesionale, të shprehura në 

Rezultatet Mësimore (RM), të cilat priten të përmbushen nga vetë nxënësit, në fund 

të veprimtarive mësimore të orientuara nga praktikimi i tyre për ato aspekte që 

përmban moduli.  

 

2.1. Elementet bazë strukturore të përshkruesit të modulit janë: 

- Titulli i modulit, i cili tregon fushën ku janë fokusuar veprimtaritë e nxënësve 

gjatë trajtimit të modulit. 

- Klasa në të cilën do të trajtohet moduli. 

- Titulli i kualifikimit në të cilin është përfshirë moduli. 

- Vlera e Krediteve të Modulit, që tregon kohëzgjatjen e Modulit, e shprehur në 

numrin e krediteve dhe orët përkatëse mësimore për krejt Modulin. 

- Niveli i Modulit në KKK, që tregon se në cilin nivel të Kornizës Kombëtare të 

Kosovës përfshihet Moduli. 
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- Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore, që shpreh përkatësinë e Modulit me 

nivelin e organizimit strukturor të Arsimit Profesional. 

- Rezultate Mësimore (RM) të Modulit, të cilat tregojnë arritjet (teorike dhe 

praktike) të pritshme të nxënësit, në përfundim të veprimtarive mësimore të 

planifikuara për çdo RM. 

 

2.2. Elementet strukturore të Rezultatit Mësimor janë: 

- Rezultati e të Mësuarit është një formulim që identifikon atë çka nxënësi pritet të 

dijë ose të dijë të bëjë, në përfundim të realizimit të RM-së. 

- Kriteret e vlerësimit, shërbejnë si “standarde” që mundësojnë krahasimin e 

arritjeve reale të nxënësve, me ato që pritet të arrihen. 

- Kushtet e nevojshme, përmbajnë listën e mjediseve, veglave, pajisjeve dhe 

materialeve, pa të cilat do të ishte e vështirë përmbushja e duhur e RM-së. 

- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë përmbajtjet kryesore teorike 

të nevojshme për përmbushjen e RM-së. 

- Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë aftësitë praktike që 

përftohen në përfundim të RM-së. 

- Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohet te nxënësi përfshijnë ato kompetenca sociale, 

të cilat duhet të shfaqë nxënësi në përfundim të RM-së. 

- Kërkesat për vlerësimin e nxënësve përmbajnë rubrikat:  

 “Metodat e vlerësimit”, ku renditen metodat (e vlerësimit) për mbledhjen e 

informacionit mbi shkallën e përmbushjes së RM-së nga nxënësi; 

 “Evidentimi i vlerësimit”, ku përshkruhet se si duhet të ndërtohen 

instrumentet e vlerësimit, si të njohurive, ashtu dhe të aftësive praktike. Si 

dhe kufijtë e kalueshmërisë. 

 

Nga të gjitha rubrikat e mësipërme, Rezultatet mësimore dhe Kriteret e vlerësimit 

janë të detyrueshme për zbatim, ndërkohë që ekipi mësimor përcakton më tej 

njësitë dhe veprimtaritë mësimore që do të kryhen, metodat që do të përdoren si dhe 

kushtet për realizimin e modulit, në përshtatje me kontekstin e shkollës. 

 

 

3. Metodika e trajtimit të modulit “Teknologjia e përpunimit të 

frutave dhe perimeve” 
 

Le të marrim nga një shembull – në formë rekomandimi - të metodologjisë së 

zhvillimit të një RM-je teorike dhe një RM-je teoriko-praktike të modulit në fjalë. 

Parashikimi dhe konceptimi i kësaj metodologjie në mënyrë paraprake, i shërben 

mësuesit për të hartuar njësitë/veprimtaritë mësimore tek programi i modulit 

(modeli i të cilit do të ipet në vijim) dhe për përzgjedhjen e metodave mësimore.  
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Shembulli 1 (RM teorike) 

 

RM1: Nxënësi përshkruan frutat dhe perimet dhe rëndësinë e përpunimit të tyre 

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore të rekomanduara: 

-  Mësuesi bën një prezantim të përgjithshëm të modulit dhe të RM-ve, duke 

theksuar karakteristikat e përgjithshme dhe vlerën ushqyese të frutave dhe 

perimeve, metodat e përpunimit të frutave dhe perimeve, ambalazhimin dhe 

teknikat e ambalazhimit, kushtet e ruajtjes së frutave dhe perimeve, 

rregulloret dhe standardet mbi karakteristikat e frutave dhe perimeve, 

rregullat e sigurisë, higjienës dhe mbrojtjes së mjedisit në punë, përpara se ata 

të fillojnë veprimtaritë praktike të parashikuara në RM-të pasardhëse. 

- Mësuesi motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e këtij rezultati mësimor 

me njohuritë dhe aftësitë e fituara më parë dhe me ato që do të fitojë më pas. 

Konkretisht, mësuesi shpjegon se nxënësit mund të shfrytëzojnë njohuritë e 

marra prej tyre në lëndën e Bazat e teknologjisë ushqimore 1, Kontrollimi dhe 

siguria e prodhimeve ushqimore, Kimi ushqimore, Mikrobiologji ushqimore, 

Kimi organike, Kimi analitike, Proceset themelore në industrinë ushqimore. 

Gjithashtu, mësuesi shpjegon se njohuritë që do të fitohen nëpërmjet RM 1 

kanë lidhje logjike dhe janë bazë për njohuritë dhe aftësitë që të arrihen me 

anë të RM-ve që vijnë më pas në këtë modul.   

 

Njohuri 

 

Frutat dhe perimet, qëllimi i përpunimit të tyre  

- Mësuesi me anë të metodës “stuhi mendimesh” kërkon nga nxënësi të japin 

ide se pse është i rëndësishëm zhvillimi i sektorit të frutave dhe perimeve dhe 

cila është rëndësia e frutave dhe perimeve në të ushqyerit e njeriut. Më pas, 

plotëson njohuritë e nxënësve. 

- Mësuesi bashkëbisedon me nxënënsit për njohuritë që ata kanë për mënyrat 

e përpunimit të frutave dhe perimeve. Mësuesi ka përgatitur paraprakisht një 

listë me emërtime të prodhimeve të ndryshme tëindustrisë ushqimore dhe ua 

shpërndan nxënësve. Këta të fundit rrethojnë vetëm ato lloje prodhime që i 

njohin. Mësuesi pyet disa prej nxënësve se cilat janë prodhimet që ata nuk i 

njohin dhe plotëson duke dhënë emërtimet e tyre. Në vijim, shpjegon 

rëndësinë dhe teknikat e përpunimit të frutave dhe perimeve, bazuar në 

specifikat e prodhimit duke theksuar se sot është e pamundur të flitet për 

zhvillimin e këtij sektori pa modernizimin e industrisë përpunuese, e cila 

është e lidhur drejtpërdrejt me rritjen e rendimentit dhe kualitetit të 

prodhimeve bujqësore. 

 

Përbërja kimike dhe vlera ushqyese e frutave dhe perimeve 

- Mësuesi me anë të metodës së bashkëbisedimit kërkon nga nxënësi të 
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tregojnë për karakteristikat e përgjithshme të frutave dhe perimeve, duke 

përdorur objekte reale (fruta dhe perime të ndryshme) si dhe për vlerat 

ushqyese që ato përmbajnë. Mësuesi bën plotësimin e njohurive të nxënësve. 

 
Karakteristikat teknologjike dhe përbërësit kryesorë të frutave dhe perimeve. 

Ndryshimet tekniko kimike të frutave gjatë përpunimit 

- Mësuesi shpjegon karakteristikat teknologjike të përbërësve kryesorë të 

frutave dhe perimeve, duke theksuar se njohja e këtyre karakteristikave 

shërben për të mirëpërcaktuar trajtimin teknologjik në procesin e shndrimit 

dhe të konservimit të tyre në një produkt përfundimtar të tjetërsuar.  

- Mësuesi bën lidhjen ndërmjet karakteristikave dhe ndryshimeve tekniko 

kimike që pësojnë frutat dhe perimet gjatë trajtimit tekonollogjik dhe jep 

ushtrime për përfocimin e këtyre njohurive. 

 
Teknikat e konservimit, ruajtjes dhe ambalazhimit të frutave dhe perimeve 
- Mësuesi bashkë me nxënësit bën rikujtimin e njohurive nga moduli “Bazat e 

teknologjisë ushqimore 1” që kanë lidhje me këtë njësi mësimore.  

- Mësuesi trajton disa nga teknikat e konservimit, të ruajtjes dhe ambalazhimit të 

frutave dhe perimeve: 

 Roli dhe rëndësia e konservimit, ruajtjes dhe ambalazhimit të fruta –perimeve 

 Kushtet dhe kërkesat për trajtimin teknologjik në procesin e konservimit të 

frutave dhe perimeve 

 Ndërtimi dhe funksionimi i mjeteve dhe i pajisjeve që shërbejnë në procesin 

teknollogjik të konservimit të frutave dhe perimeve 

 Llojet e ambalazheve dhe teknikat e ambalazhimit. 

 Kërkesat për mirëmbajtjen, pastrimin dhe higjenizimin personal, të mjeteve dhe 

pajisjeve dhe të vendit të punës. 

  

Karakteristika që përcaktojnë cilësinë e frutave dhe perimeve 

- Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit duke vlerësuar bashkarisht se cilat janë 

karakteristikat e cilësisë së frutave dhe perimeve të ndryshme, për prodhimin 

e një lloj të caktuar produkti të konservuar: Nxënësit njihen me kërkesat e 

standardeve mbi karakteristikat që frutat dhe perimet duhet të plotësojnë për 

trajtimin teknollogjik të përpunimit të tyre.   

 
Rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe mbrojtjes sё mjedisit 

- Mësuesi  

 

Vlerësimi për RM 1 

Test me shkrim 
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Shembulli 2 (RM teoriko-praktike) 

 

RM4: Nxënësi përgatit salcën e domates 

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore të rekomanduara: 

 

-  Mësuesi bën një prezantim të RM-së,  

- Mësuesi motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e këtij rezultati mësimor 

me njohuritë dhe aftësitë e fituara më parë dhe me ato që do të fitojë më pas. 

Konkretisht, mësuesi shpjegon se nxënësit mund të shfrytëzojnë njohuritë e 

marra prej tyre në RM1. Gjithashtu, mësuesi shpjegon se njohuritë dhe aftësitë 

që do të fitohen nëpërmjet RM 4 kanë lidhje logjike dhe janë bazë për njohuritë 

dhe aftësitë që do të arrihen tek RM8 i këtij moduli. 

 

Njohuri 

Teknologjia e përgatitjes të salcës së domates  

- Mësuesi bën rikujtimin e: 

 metodave të konservimit të perimeve 

 kërkesave të rregullores dhe standardeve mbi ushqimin 

 rregullave të sigurisë dhe ruajtjes së mjedisit 

- Mësuesi shpjegon teknikat dhe operacionet përgatitore për prodhimin e 

salcës. 

- Mësuesi u jep detyrë shtëpie nxënësve të identifikojnë disa nga salcat e 

domateve që tregtohen në vendin tonë, të sjellin foto me disa pamje (anë/faqe) 

të salcave të domateve nga prodhues të ndryshëm në zonën ku ata banojnë. 

- Mësuesi shpjegon specifikat e salcave me ose pa erëza, teknikat dhe 

materialet që sherbejne per prodhimin e salcave nga domatet. 

- Mësuesi u kërkon nxënësve fotot e salcave të ndryshme nga domatet, me ose 

pa erëza, për të ilustruar se në secilin prej tyre ka një specifikë të veçantë që e 

dallon nga produktet e prodhuesve të tjerë. 

 

Veprimtari praktike 

 

Përgatitja e salcës së domates, me ose pa erëza  

- Mësuesi demonstron kryerjen e operacioneve praktike për përgatitja e salcës 

me ose pa erëza nga domatet. Veprimet demonstrohen duke ndjekur 

udhëzuesin e përmbushjes, i cili iu është shpërndarë më parë nxënësve. 

- Nxënësit të ndarë në grupe, me rotacion, kryejnë praktikë të mbikqyrur dhe 

më pas praktikë të pavarur për përgatitjen e salcave. Ata mbajnë shënime gjatë 

kryerjes së procedurave në fletë-raport, ditar shënimesh apo pyetësor. 

- Mësuesi bën vlerësim me listë kontrolli për procedurën e ndjekur nga 

nxënësit, por, mbas praktikimit të pavarur të nxënësve mund edhe të vlerësojë 

vetëm produktin e realizuar (salcën) duke përdorur një listë me kritere të 
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cilësisë. 

- Mësuesi jep informatë kthyese dhe kërkon nga nxënësit që të bëjnë vetë 

vetëvlerësim gjatë realizimit të procedurave për operacionet përgatitore. 

 

Sterilizimi i salcës nga domatet dhe ambalazhimi  

- Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit për kërkesat e rregullores dhe 

standardet që duhen plotësuar gjatë sterilizimit dhe amabalazhimit të salcës. 

- Mësuesi demonstron kryerjen e operacioneve praktike për sterilizimin dhe 

ambalazhimin e salcës së domates. Veprimet demonstrohen duke ndjekur 

udhëzuesin e përmbushjes, i cili iu është shpërndar më parë nxënësve.  

- Nxënësit të ndarë në grupe, me rotacion, kryejnë praktikë të mbikqyrur dhe 

më pas praktikë të pavarur për lidhjen e traktorit me pajisjet e mësipërme. 

- Mësuesi bën vlerësim me listë kontrolli për procedurën e ndjekur nga 

nxënësit për sterilizimin e salcës, si dhe të vlerësojë cilësinë e amabalazhimit 

duke përdorur një listë me kritere. 

- Mësuesi jep informatë kthyese dhe kërkon nga nxënësi që të bëjë vetë 

vetëvlerësim gjatë realizimit të procedurave për sterilizimin e salcës nga 

domatet dhe ambalazhimin. 

 

Pastrimi i mjeteve dhe vendit të punës – praktikim i nxënësve 

- Mësuesi bën demonstrimin e pastrimit të vendit dhe mjeteve të punës. 

- Secili nxënës pastron vendin dhe mjetet e punës nën mbikqyrjen e 

mësimdhënësit. 

- Më pas, secili nxënës manovron në mënyrë të pavarur. 
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RN 2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe 

perimeve.” 
 

 

 

2.1. Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 
 

Vlerësimi mund të kryhet në mjedise të ndryshme, të tilla si në klasë, sallë, vendin e 

punës (ose në një simulim të kushteve të vendit të punës) etj. Pavarësisht se ku ose se 

në ç’formë kryhet, vlerësimi në çdo rast përfshin vëzhgimin, vlerësimin e produktit, 

ose pyetjet, ose kombinim e dy apo tre prej tyre. Ekzistojnë shumë metoda vlerësimi, 

të cilat në praktikë emërtohen “instrumente vlerësimi”.  Të gjitha instrumentet e 

vlerësimit mund të përfshihen në një ose më shumë prej grupimeve të mëposhtme: 

 Pyetje – do të thotë t’i bësh nxënësve pyetje, përgjigjet e të cilave mund të jenë me 

gojë ose me shkrim. Pyetjet mund të kenë lidhje me veprimtaritë e përshkruara në 

rezultatin mësimor, ose mund të testojnë aftësinë e nxënësit për të punuar në 

kontekste (situata) të tjera (kjo ka të bëjë me transferimin e aftësive nga një situatë në 

tjetrën). Pyetjet, gjithashtu, janë një mjet i rëndësishëm për të përftuar prova 

(dëshmi/evidencë) mbështetëse për nivelin e njohjes dhe të kuptuarit në fushën e 

njohurive. Mund të përdoret, gjithashtu, për të konfirmuar vërtetësinë e evidencës 

(detyrës me shkrim që ka bërë nxënësi/kursanti, apo ai/ajo të shpjegojë procesin për 

nxjerrjen e produktit që do të vlerësohet etj.). 

 Vëzhgimi – nënkupton vëzhgimin e nxënësve gjatë kryerjes së një aktiviteti (real 

ose të simuluar) Vëzhgimi mund të kryhet në vendin e punës, ose në kushte 

simulimi të vendit të punës (puntori), në laborator apo në çfarëdolloj vendi ku 

nxënësi është duke kryer veprimtari praktike.  

 Vlerësimi i produktit – nënkupton shqyrtimin e diçkaje (produkti), që një nxënës ka 

realizuar ose prodhuar gjatë veprimtarisë.  

 

 

2.2. Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh 
 

Një nga instrumentet e vlerësimit të njohurive më 

të përdorura janë pyetjet me alternativa. 

Struktura e tyre përbëhet nga trungu (fjalia ku 

formulohet kërkesa në formë pyetje ose pohim) dhe 4 alternativat, nga të cilat vetëm 

një është përgjigjia e saktë, ndërsa 3 të tjerat janë çorientuesit.  

 

Për ndërtimin e pyetjeve me alternativa duhen mbajtur parasysh disa rregulla: 

Pyetje me alternativa 
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- duhet të bazohen, mbi atë çka nxënësit kanë mësuar gjatë studimit të modulit; 

- duhet të vlerësojnë njohuritë e rëndësishme të modulit dhe jo detaje të rastit; 

- mos filloni të shkruani njësitë duke shkruar një trung – identifikoni diçka, që 

nxënësit duhet të kenë nxënë; 

- bazojini njësitë në materiale të trajtuara njësoj për të gjithë nxënësit; për 

shembull, nëse nxënësit kanë mësuar të paraqesin një seri matematike si X1, 

X2, X3, përdorimi i simboleve të ndryshme, të tillë si X(1), X(2), X(3) do të 

krijonte konfuzion tek ata; 

- trungu duhet të përqëndrohet në një fushë specifike të të nxënit dhe duhet të 

paraqesë një pyetje apo një problem të veçantë; 

- sigurohuni që përgjigja të jetë korrekte dhe të mos jetë vetëm preferencë 

personale e hartuesit (shembull i gabuar: Cili është qyteti më i rëndësishëm në 

Kosovë?); 

- mos drejtoni pyetje ku kërkohet opinion (mendimi) i nxënësit sepse ajo që 

mendon nxënësi mund të mos jetë përgjigjia e saktë; (shembull i gabuar: Kush 

mendoni se është elementi më i lehtë kimik?); 

- mos e filloni trungun me një hyrje të panevojshme apo sfond historik; kjo 

mund të jetë interesante, por është, gjithashtu, çorientuese sepse pyetja është e 

fshehur në mesin e tërë atyre fjalëve; 

- shmangni një trung negativ ose trung me përcaktim negative; pyetje të 

shkruara keq, shpesh, përmbajnë fjalë të tilla si 'nuk”, “kurrë” (në mënyrë të 

qartë negative) ose ”më të ulët” , “më pak”, “po të mos” ose ” me përjashtim”; 

- nëse çdo alternativë fillon me të njëjtën frazë, atëherë vendoseni atë në trung; 

teksti i tepërt e bën përgjigjen më të vështirë për t’u gjetur dhe tenton të 

diskriminojë nxënësit me aftësi më të ulëta leximi; 

- vendosini sipas rendit (ngjitës apo zbritës) alternativat që përmbajnë numra 

(shembull i mirë: A. 24, B. 48, C. 56, D. 64); kërkojuni nxënësve të zgjedhin 

alternativën më të AFËRT me përgjigjen; 

- mos përdorni alternativa që mbivendosen (shembull i gabuar: A.1000-1200; B. 

Më pak se 1500); 

- mos përdorni si alternativë “asnjë nga të mësipërmet” ose “të gjitha të 

mësipërmet”; këto alternativa mund të shkaktojnë konfuzion dhe janë të 

palogjikshme, në disa raste; 

- përgjigja nuk duhet të jetë e dukshme/e spikatur, pra që kuptohet gati 

menjëherë; 

- çorientuesit: 

 formulojini në të njëjtën gjatësi me përgjigjen; 

 përdorni të njëjtin nivel të gjuhës si në përgjigje; 

 përdorni një fjalë, apo sinonim të saj, që shfaqet edhe në trung; 

 përdorni fjalë, të tilla si “zakonisht” ose “shpesh”.  
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Shembull 1 

Rretho përgjigjen e saktë. Cila nga fazat e mëposhtme i përket konservimit të frutave 

dhe perimeve?         (1 pikë) 

         

A) Destilimi 

B) Pasterizimi 

C) Larja 

D) Titrimi 

 

 

Shembull 2 

Rretho përgjigjen e saktë. Substanca antiseptike, që përdoret më së shumti në 

prodhimin e marinadave është:        

           (1 pikë) 

A) Acidi Formik 

B) Dioksidi i squfurit 

C) Acidi acetic 

D) Acidi salicilik 

 

Nxënësit i paraqitet një pohim, i cili 

ndiqet nga dy alternativa (p.sh., 

Po/Jo ose e vërtetë/e gabuar – V/G), 

ku një prej tyre është e saktë. Këto lloj pyetjesh përdoren për vlerësimin e kritereve të 

vlerësimit (ose objektivave mësimore), që lidhen me kujtesën ose me aftësinë për të 

dalluar. Por, me që është i thjeshtë hamendësimi i përgjigjes së saktë, ato mund të 

përdoren më mirë për vetëvlerësim dhe vlerësim diagnostikues, se sa për vlerësim 

përmbledhës. Gjithashtu, mund të përdoren për testimin me anë të kompjuterit 

(nxënësi është përpara kompjuterit dhe i përgjigjet pyetjeve të testit, i cili është në 

formë elektronike), vlerësohen pa vështirësi me notë dhe mund të shërbejnë për 

nxitjen e diskutimeve mes nxënësve. Gjatë formulimit të tyre duhet: të shmangen 

pohimet negative; të shmangen pohimet e gjata dhe me dy kuptime; të përcaktohet 

përqindje e lartë (kufiri i kalueshmërisë) e përgjigjeve të sakta për të marrë notë 

kaluese. 

 

Te këto lloj pyetjesh, shkalla e lartë e hamendësimit mund të zbutet duke shtuar një 

opsion të tretë: “nuk e di”. Në këtë rast, nxënësit i paraqitet një pjesë teksti për 

interpretim dhe i parashtrohen një sërë pyetjesh, përgjigja e të cilave mund të jetë 

“po”/”jo”/”nuk e di”. Përparësitë e këtij varianti janë se pakëson hamendësimin dhe 

mund të përdoret për vlerësimin e aftësive të një niveli më të lartë siç është të 

arsyetuarit. 

 

Pyetje e vërtetë (V) e gabuar (G) 
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Një mundësi tjetër për të zbutur shkallën e hamendësimit të përgjigjes së saktë është 

kërkesa ndaj nxënësit për të argumentuar përgjigjen (pse është i vertetë apo i gabuar 

pohimi). 

 

Shembull 1 

Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë ose me G në se pohimi është i gabuar:       

           (1 pikë)

            

Vlera biologjike e një ushqimi varet nga sasia e aminoacideve të pazëvendësueshme 

që ai përmban ____   

 

Shembull 2 

Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë dhe me G në se pohimi është i gabuar dhe, 

më pas, argumento:                           

           (3 pikë) 

 

1. Proteinat, gjatë trajtimit me nxehtësi denatyrohen ____        (1 pikë) 

2. Argumento përgjigjen:            (2 pikë) 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Këto lloj pyetjesh përmbajnë një 

pohim dhe një arsyetim në 

mbështetje të tij. Nxënësit i 

kërkohet të zgjedhë përgjigjen e 

saktë nga një listë prej 5 mundësish pasi të ketë përcaktuar, në se pohimi dhe 

arsyetimi janë të vërtetë secili veçmas dhe, në se po atëherë, në se arsyetimi 

mbështetës është i vlefshëm në lidhje me pohimin. Këto lloj pyetjesh mund të 

përdoren për vlerësimin e aftësive analizuese dhe vlerësuese të nxënësit. Disa nga 

epërsitë e tyre janë: mund të përdoren për vlerësimin në mënyrë të shpejtë të 

çështjeve komplekse, pasi përfshijnë të gjithë informacionin e nevojshëm dhe 

nxënësi duhet vetëm të bëjë analizën për të përcaktuar përgjigjen e saktë; mund të 

përdoren për testimin me anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. 

Ndërsa, disa nga kufizimet janë: niveli shprehës i pohimit mund të jetë disi i lartë 

për disa nxënës; është disi e vështirë për mësuesit të formulojnë arsyetime me 

kuptim për pohimin. Gjatë hartimit të këtyre lloj pyetjeve duhet pasur kujdes, që: 

arsyetimi të ketë kuptim në vetvete pa qenë nevoja për shpjegim plotësues, kështu 

që të mund të analizohet në mënyrë të pavarur nga pohimi; të shmangen arsyetime 

jo shumë të rëndësishme. 

 

 

Pyetjet me pohim/arsyetim 
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Shembull 

Vendos X në krah të përgjigjes së saktë.      (1 pikë) 

 

Pohim: Sterilizimi është trajtim termik i produkteve ushqimore në  temperatura më 

të larta se 100o C. 

Arsyetim: Gjatë sterilizimit bëhet shkatërrimi i të gjitha mikroorganizmave dhe 

sporeve të tyre. 

 

Përgjigjet e mundshme: 

                                           

 Pohimi Arsyetimi 

 I vërtetë I vërtetë dhe i vlefshëm 

 I vërtetë I vërtetë dhe i pavlefshëm 

 I vërtetë I gabuar 

 I gabuar I vërtetë 

 I gabuar I gabuar 

 

 

Në këto lloj pyetjesh, kandidatëve u 

jepet një pyetje me përgjigje të 

paracaktuar, e cila përmban pak 

fjalë. Në to mund të përdoren numrat, skemat dhe grafikët. Në përgjithësi, përdoren 

për testimin e kujtesës së fakteve, por edhe për të kuptuarit dhe zbatimit të 

njohurive. Si epërsi përmendim: mund të përdoren për testimin me anë të 

kompjuterit; vlerësohen pa vështirësi me notë; kanë më pak vështirësi hartimi se sa 

pyetjet me zgjedhje të shumëfishtë dhe ato me përputhje; krijojnë më pak mundësi 

hamendësimi se sa pyetjet me përzgjedhje; lejojnë mbulimin e një pjese të 

konsiderueshme të përmbajtjes. Mangësitë janë: ka prirje për t’u përdorur vetëm për 

nivelet e ulta të kompetencës njohëse; mund të fokusohen te një pjesë e vogël e 

përmbajtjes. 

 

Gjatë ndërtimit duhet pasur kujdes që: të pasqyrojnë kërkesat e objektivave 

mësimore; të shprehin qartë detyrën që ka kandidati; të përgatitet në hollësi zgjidhja 

për të mos lejuar keqinterpretime nga vlerësues të ndryshëm. 

 

Shembull 

Cili është qëllimi i pasterizimit  të  ushqimeve?      

          (2 pikë) 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Pyetjet me përgjigje të shkurtër 
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Janë një variacion i pyetjeve me 

përgjigje të shkurtër. Kandidatëve u 

kërkohet të plotësojnë fjalët që 

mungojnë në një pohim, ose të 

emërtojnë pjesët e një skeme/skice/figure. Këto pyetje janë një mjet i volitshëm për të 

vlerësuar kujtesën, por mund të përdoren edhe për testimin e të kuptuarit dhe 

zbatimit të koncepteve matematike. Epërsitë e tyre janë: administrohen lehtë; 

përdoren me lehtësi për vetëvlerësim dhe vlerësim diagnostikues; bëjnë të mundur 

mbulimin e një pjese të konsiderueshme të përmbajtjes meqë janë të lehta për t’u 

plotësuar; mund të përdoren për testimin me anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa 

vështirësi me notë. Si kufizim, përmendim: në se ka më shumë se një përgjigje të 

saktë, atëherë vështirëson testimin me anë të kompjuterit; janë jo aq të thjeshta për 

t’u hartuar. Kur hartohen të tilla pyetje duhet të mbahet parasysh që: vendet bosh 

duhet të jenë vetëm për fjalët kyç (thelbësore); skema/figura etj. duhet të jetë shumë e 

qartë, po ashtu edhe pjesët që do të emërtohen në të; fjalët/termat e hequra duhet të 

jenë të vetmet të mundshme. 

 

Një variacion i këtyre pyetjeve është vendosja e një grupi fjalësh, nga të cilat 

kandidati duhet të zgjedhë për plotësimin e vendeve bosh 

 

Shembull 1 

Vendosni emërtimin e produkteve në figurën më poshtë:    (2 pikë) 

 

     
 

_________________________  (1pikë)     ________________________________ (1pikë) 

  

 

Shembull 2 

Plotësoni vendin bosh.        (1 pikë) 

Lënda ndihmëse që përdoret si lëndë konservuese thelbësore në prodhimin e 

marinadës është _________________________.  

 

Nxënësve u paraqiten dy lista: një 

me pohime dhe një me përgjigje. 

Pyetjet me plotësim 

Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 

Pyetjet me përputhje (rrjetë) 
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Nxënësve u kërkohet të gjejnë se cila përgjigje nga lista e dytë përputhet 

(korrespondon) me cilin pohim. Mund të përdoren për testimin e kujtesës, të 

kuptuarit dhe zbatimit të njohurive. Janë të dobishme për të vlerësuar sasi të madhe 

informacioni që përmban fakte, mund të përdoren për testimin me anë të 

kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. Si kufizime, përmendim se ka pak 

raste kur mund të gjendet numër i madh përgjigjesh bindëse dhe se, këto lloj 

pyetjesh, kërkojnë kohë e janë të vështira për t’u hartuar. Për të ulur shkallën e 

hamendësimit, lista e përgjigjeve duhet të jetë më e gjatë se lista e pohimeve për 

shmangur procesin e eliminimit (të përgjigjeve). Gjithashtu, nuk duhet të ketë më 

shumë se një përgjigje të saktë dhe, të gjitha përgjigjet, duhet të jenë bindëse. 

 

Shembull 

Vendos shkronjën (A, B ose C) tek përgjigjia e saktë (kolona në të djathtë):  

           (3 pikë) 

 

Pyetje Përgjigje 

A. Nxjerrja e lëngut të frutave kryhet me 

anë të: 

B. Ruajtja më mirë e karakteristikave 

shijore të lëngjeve, shpesh kryhet me anë 

të: 

D. Turbullimet, që fillojnë gjatë 

magazinimit dhe që vijnë si rrjedhojë e 

përqendrimit të koloideve, të pranishme 

në lëngun e frutave, menjanohen me anë 

të: 

1. kthjellimit, filtrimit, centrifugimit dhe sitjes 

____ 

2. grirjes dhe presimit të puresë së përftuar 

____ 

3. trajtimit termik në temperatura të larta, për 

një kohë të shkurtër ____ 

4. një grupi substancash koloidale, derivate të 

karbohidrateve, që përmbajnë një numër të 

madh njësish të acidit galaktorunik, të lidhur 

ndërmjet tyre në zinxhir ____ 

 

 
(Në Shtojcën 1 gjeni udhëzime për ndërtimin e një testi me shkrim) 

 

2.3. Lista e kontrollit 
 

Vlerësimi i nxënësve për aspektet praktike kryhet me anë të vëzhgimit dhe si 

instrument vlerësimi përdoret Lista e kontrollit, e cila duhet të përmbajë kriteret e 

renditura në secilin prej moduleve të Kurrikulës Bërthamë “Teknologjia e 

përpunimit të frutave dhe perimeve.” Me anë të listës së kontrollit vëzhgohen 

kryerja e veprimeve praktike sipas një procedure të caktuar, përdorimi i mjeteve të 

punës dhe zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Në listën e 

kontrollit mund të përfshihen edhe qëndrime (sjellje) apo aftësi të tjera si komunikimi, puna 

në grup, shfrytëzimi i literaturës profesionale, përdorimi i teknologjisë së informacionit etj. 
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Shembull: 
 

 

Moduli: Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve 

Klasa XII 

Listë kontrolli 
RM5: Nxënësi përpunon frutat dhe prodhon marmelatën 

 

 

 

 

Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri dhe mbiemri i nxënësit 
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1. Arsim … + + + +  + +   67 

2. Basri … + + + + + + + + + 100 

3. Teuta … + + +  + +  + + 80 

… …           

 
Shënim: Kufiri minimal i kalueshmërisë është kur nxënësi plotëson 80% të kritereve të vlerësimit. 

 

Mësimdhënësi: …       Data……………………….. 
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2.4. Vlerësimi i produktit 
 

Nxënësve mund t’u vlerësohet procedura e punës, por mund t’u vlerësohet dhe 

vetëm cilësia e produktit në fund të një procedure pune. Për vlerësimin e produktit 

mësuesi duhet të hartojë kriteret e cilësisë së produktit dhe të përshkruajë nivelet e 

përmbushjes së tyre.  

 

Shembull: 
 

 

Listë përshkruese për kriteret 

 

Vlerësimi organo-leptik i Cilësisë uthullës së verërave: 

1 = cilësi e dobët; 2 = cilësi mesatare; 3 = cilësi e mirë 

  

1                                        2                                  3  

!--------------------------------------------!-----------------------------------------! 

Ngjyrë                                     Ngjyrë                                         Ngjyrë    

kafe e errët                               e kuqërremtë,                              rubin i kthjellët 

                                                 rozë e shplarë 

 

Aromë jo tipike                     Aromë jo tipike                             Aromë tipike 

e llojit                                     e llojit                                              e llojit 

 

Pamja:                                 Pamja:                                             Pamja: 

Jo e kthjellët                        disi e kthjellët                                   e kthjellët 

                                                                                                      kompakte                                     

 

Komente: 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli profesional 

në bazë të modelit të ofruar. 

 

3.1. Të dhënat në programin e modulit “Teknologjia e përpunimit të 

frutave dhe perimeve” dhe plotësimi i tyre 
 

Për të realizuar mësimin bazuar te përshkruesi i modulit mësuesi duhet të hartojë 

programin e detajuar të modulit. Për të hartuar këtë program, më poshtë, po 

sugjerojmë një format, i cili nxit planifikimin e mësimit, duke u bazuar te veprimtaritë që 

do të realizojë mësuesi dhe nxënësi referuar përshkruesit përkatës të modulit dhe 

metodologjisë që mendohet të përdoret. 
 

Programi mësimor i propozuar përmban të dhëna mbi Modulin “Teknologjia e 

përpunimit të frutave dhe perimeve”, si dhe disa rubrika të paraqitura në kolona (shih 

shembullin e programit të modulit). Të dhënat dhe rubrikat duhet të plotësohen nga 

mësuesi përgjegjës, referuar shpjegimeve si më poshtë. 

 

Rubrika Mënyra e plotësimit 

Emri i shkollës Shkruhet emri i plotë i shkollës 

Profili Shkruhet emërtimi i profilit, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Niveli i modulit në KKK Shkruhet niveli i modulit në KKK, 

referuar Kurrikulit bërthamë 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore Shkruhet niveli në strukturë, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Muaji Shënohet muaji për të cilin bëhet 

planifikimi 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek 

nxënësi 

Shënohen ato qëndrime (sjellje) që 

përmban përshkruesi i modulit 

Kompetencat profesionale që mbulon 

Moduli 

Shënohen ato kompetenca profesionale 

tëKurrikulit bërthamë që kanë lidhje me 

modulin 

Lëndët/Modulet që lidhen me modulin Shënohen ato lëndë/module që kanë 

lidhje ndërlëndore me modulin 

Emërtimi i programit të modulit Shënohet emërtimi i plotë i modulit 

Klasa Shënohet klasa në të cilën zhvillohet 

moduli, referuar Kurrikulit bërthamë 

Orë Shënohen orët mësimore, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Kredi Shëohet numri i kredive, referuar 

Kurrikulit bërthamë 
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3.2. Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” 
 

Ndërkohë, tabela me rubrikat përmban: 

- Rezultatet mësimore/Koha. Në këtë kolonë vendosen RM-të, të cilat merren 

nga moduli në Kurrikulën Bërthamë. Mësuesit nuk kanë lirinë që t’i 

ndryshojnë formulimet e RM-ve, por kanë lirinë të përcaktojnë numrin e 

orëve mësimore që ata gjykojnë se duhen për përmbushjen e RM-ve nga ana e 

nxënësit. 

- Njësitë/Veprimtaritë mësimore  

 Në rastin e RM-ve me karakter teorik, në këtë kolonë vendosen njësitë mësimore, 

të cilat lidhen me njohuritë që përvetësohen nga nxënësi (merren nga moduli tek 

Kurrikula Bërthamë). Mësuesi ka lirinë që të detajojë më tej këto njohuri, duke 

vendosur edhe ngarkesën në orë mësimore (në kolonën përkatëse) për secilën prej 

çështjeve mësimore brenda njësisë. Përveç kësaj, mësuesi duhet të planifikojë edhe 

testimin me shkrim të nxënësve, kur kjo është përcaktuar në modul. 

 Në rastin e RM-ve më karakter praktik, në këtë kolonë mësuesi parashikon 

veprimtaritë mësimore të nevojshme për realizimin e RM-së, duke u bazuar te 

kriteret e vlerësimit (të RM-së) dhe shkathtësitë që duhet të fitojë nxënësi, të 

përcaktuara në modul (tek Kurrikula Bërthamë). Është me rëndësi që të parashikohet 

edhe hapësira për vlerësimin e nxënësve, në përfundim të çdo RM-je. 

Rekomandohet, që aty ku ka kuptim, të parashikohen edhe projekte lëndore apo 

projekte tejlëndore, në bashkëpunim me komunitetin, të cilat krijojnë mundësi për 

formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të nxënit, bazuar në përvojat reale, 

autentike jetësore, me perspektiva të shumëfishta. 

 Në rastin e RM-ve me karakter teoriko-praktik, në këtë kolonë mësuesi do të 

shënojë si njësitë mësimore teorike që do të trajtohen, ashtu edhe veprimtaritë 

praktike që do të kryhen, duke përfshirë demonstrimin nga ana e mësuesit. Mësuesi 

mund t’i parashikojë këto edhe në mënyrë të alternuar, kur për realizimin e 

veprimtarive të ndryshme praktikebrenda RM-së, janë të nevojshme njohuritë 

paraprake teorike. 

- Koha për çdo njësi/veprimtari. Në këtë kolonë parashikohet koha për çdo 

njësitë/veprimtari mësimore tëshënuar. Koha e planifikuar për çdo RM vendosur 

në kolonën e parë ndahet, më tej, sipas njësive/veprimtarive mësimore të 

planifikuara në kolonën e tretë. Përcaktimin e kohës, mësuesi duhet ta bëjë duke 

mbajtur parasysh: 

- veçoritë e RM-së, teorike, teoriko-praktike apo praktike; 

- numrin e nxënësve; 

- burimet dhe kushtet për të realizuar RM-në; 

- vendin ku do të realizohet mësimi, në klasë, biznes apo pjesërisht në klasë 

dhe pjesërisht në biznes; 
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- kohën që duhet për të shpjeguar, simuluar, bashkëbiseduar, demonstruar 

aftësinë etj.; 

- kohën që duhet për punën e mbikqyrur dhe të pavarur të nxënësve; 

- kohën që duhet për të bërë vlerësimin e nxënësve. 

- Metodat mësimore. Pasi mësuesi ka plotësuar kolonën e njësive/veprimtarive 

mësimore, e ka më të qartë – dhe ka lirinë e plotë - që të parashikojë 

metodat/teknikat mësimore që do të përdorë përgjatë trajtimit të secilës prej 

RM-ve. 

- Metodologjia e vlerësimit. Vendosen instrumentet e vlerësimit, të 

përcaktuara në Modul tek Kurrikula Bërthamë, por mësuesi mund të vendosë 

edhe instrumente të tjera, të cilat shërbejnë për vlerësimin e vazhduar 

(përgjatë zhvillimit të RM-së) dhe përfundimtar të nxënësve (në përfundim të 

RM-së). 

- Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim. Është kolona e fundit, por jo më 

pak e rëndësishme. Këtu renditen kushtet, që janë përcaktuar në Modul (tek 

rubrika “Kushtet e nevojshme”) dhe që përbëjnë kërkesat kryesore për 

burime. Por mësuesi, në se e sheh të nevojshme, rendit edhe burime të tjera, 

që i konsideron të rëndësishme për realizimin e RM-së. Në se vendosen Ligje, 

Kode apo Standarde, rekomandohet që të shoqërohen dhe me emërtimin, 

numrin dhe datën e miratimit të tyre. 

 

3.3. Shembull i programit të modulit “Teknologjia e përpunimit të 

frutave dhe perimeve”  

 

Në vijim, ju paraqitet një shembull i programit për realizimin e Modulit 

“Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve.” 
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SHKOLLA E MESME _____________________________________________________________ 

Profili: “Përpunues i prodhimeve ushqimore” 

Moduli: “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

 

Muaji: ______________ 

 

1. Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek nxënësi: Komunikimi i drejt dhe profesional, bashkëpunimi, shkathtësi organizative  

2. Kompetencat profesionale që mbulon Moduli “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve”:  

- Të pranon, klasifikon, analizon, deponon frutat dhe perimet,  

- Të përpunon frutat e perimet dhe prodhon lëngun 

- Të përgatit salcën e domates 

- Të përpunon frutat dhe prodhon marmelatën 

- Të përpunon frutat dhe prodhon komposto e reçelin 

- Të konservon frutat me sheqerosje 

- Të përpunon perimet dhe prodhon konserva 

- Të përpunon frutat dhe prodhon uthullën 

3. Lëndët/Modulet që lidhen me modulin “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve”: Bazat e teknologjisë 

ushqimore 1, Kontrollimi dhe siguria e prodhimeve ushqimore, Kimi ushqimore, Mikrobiologji ushqimore, Kimi organike, 

Kimi analitike, Proceset themelore në industrinë ushqimore 
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Program i modulit: “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve”  

Klasa XII-192 orë-19.2 kredi 

 

Nr Rezultatet 

mësimore/Koha 

Njësitë/veprimtaritë mesimore Koha për 

çdo njësi/ 

veprimtari 

Metodat 

mësimore 

Metodologjia e 

vlerësimit 

Burimet, vendi dhe 

kërkesat për realizim 

1 RM1: Nxënësi 

përshkruan 

frutat dhe 

perimet dhe 

rëndësinë e 

përpunimit të 

tyre. 

 

(9 orë) 

- Prezantim i përgjithshëm i modulit dhe i 

RM-ve nga mësimdhënësi duke theksuar 

rëndësinë e e frutave dhe perimeve në të 

ushqyerit e njeriut dhe teknikat e 

përpunimit të tyre. 

 

Njohuri 

- Frutat dhe perimet, qëllimi i përpunimit të 

tyre: 

 Rëndësia dhe qëllimi i përpunimit të 

frutave dhe perimeve 

 Metodat e përpunimit të frutave dhe 

perimeve 

 

- Përbërja kimike dhe vlera ushqyese e 

frutave dhe perimeve: 

 Karakteristikat e përgjithshme.  

 Vlerat ushqyese të frutave dhe perimeve. 

 

- Karakteristikat teknologjike të përbërësve 

kryesorë të frutave. Ndryshimet kimike të 

frutave gjatë përpunimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 orë 
 

 

 

 

 

 

1 orë 
 

 

 

 

2 orë 
 

 

 

 

Prezantim 

Bashkëbisedim 

Shpjegim 

Stuhi mendimesh 

Diskutim 

Detyra shtëpie 

Hulumtim 

Ushtrime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetje-përgjigje me 

gojë 
 

Test (pyetje me 

alternative, pyetje me 

përgjigje të shkurtër, 

pyetje e vërtetë/e 

gabuar etj.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paketa mësimore 

profesionale 

Rregullore dhe standarde 

mbi karakteristikat e 

përgjithshme të frutave dhe 

perimeve 

Udhëzime për higjienën 

personale dhe sigurinë në 

punë 

Ligji Nr. 03/L-016 “Mbi 

ushqimin’  

Lëndë të para dhe shtesa 

Klasa mësimore e pajisur me 

mjete konkretizuese 

Punëtori shkollore 

Projektor 

Llaptop 

Prezentime në Power 

Point 

Internet 

Rregullore e mbrojtjes në 

punë 

Shenja të rrezikut në punë 



28 
 

- Teknikat e ambalazhimit dhe ruajtjes se 

frutave dhe perimeve: 

 Llojet e ambalazheve dhe teknikat e 

ambalazhimit. 

 Kushtet dhe kërkesat për ruajtjen e 

frutave dhe perimeve 

 Kërkesat për mirëmbajtjen e mjeteve dhe 

veglave të punës, si dhe pastrimi i vendit të 

punës. 

 

- Karakteristika që përcaktojnë cilësinë e 

frutave dhe perimeve. 

 

- Rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe 

mbrojtjes sё mjedisit  

 

- Vlerësim i njohurive (test) 

 

2 orë 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 orë 

 

 

1 orë 
 

1 orë 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mjete dhe materiale 

prezantuese dhe 

vizualizuese 

Test me shkrim 

Çelësi i testit 
 

2 RM2… …     

3 RM3… …     

4 RM4: Nxënësi 

përgatit salcën e 

domates 

 

(18 orë) 

Prezantim i RM-së nga mësimdhënësi mbi 

teknikat e përgatitjes së salcave nga 

domatet. 

 

Njohuri 

- Rikujtim mbi metodat e konservimit të 

perimeve 

- Rikujtimi i kërkesave të rregullores dhe 

standardeve mbi ushqimin 

- Rikujtim i rregullave të sigurisë në punë 

 

 

 

 

 

1 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezantim 

Bashkëbisedim 

Shpjegim 

Diskutim 

Detyra shtëpie 

 

 

 

 

Pyetje-përgjigje me 

gojë 
 

 

 

 

Udhëzues përmbushje 

Fletëraporte 

Skema teknologjike për 

prodhimin e salcës së 

domates 

 

Ligjet dhe udhëzimet mbi 

ushqimin (Shih RM1) 

Punëtori shkollore 

Llaptop 
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dhe ruajtjes së mjedisit gjatë prodhimit të 

salcës nga domatet 

- Teknikat dhe operacionet përgatitore për 

prodhimin e salcës. 

- Specifikat e salcave me ose pa erëza, 

teknikat dhe materialet që shërbejnë për 

prodhimin e salcave nga domatet. 
 

Veprimtari praktike:  

Përgatitja e salcës së domates, me ose pa 

erëza: 

- Ndarja e nxënësve në grupe dhe caktimi i 

detyrave për secilin grup. 

- Shpërndarja e udhëzuesit të përmbushjes 

- Demonstrim nga mësimdhënësi i teknikës 

dhe operacioneve përgatitore për 

prodhimin e salcës. 

- Praktikim i mbikqyrur i nxënësve – punë 

në grup 

- Informatë kthyese nga mësimdhënësi dhe 

nxënësit (vetëvlerësim) gjatë realizimit të 

procedurave për përgatitjen e salcës nga 

domatet. 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

Sterilizimi i salcës nga domatet dhe 

ambalazhimi: 

- Shpërndarja e udhëzuesit të përmbushjes 

- Bashkëbisedim për kërkesat e rregullores 

dhe standardet që duhen plotësuar 

 

 

1 orë 

 

 

 

 

 

 

10  orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrim 

Praktikë e 

mbikqyrrur 

Praktikë e pavarur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrim 

Praktikë e 

mbikqyrrur 

Praktikë e pavarur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listë kontrolli për 

vlerësimin e 

procedurave të 

përgatitjes së salcës 

nga domatet 

 

Listë me kritere për 

vlerësimin e cilësisë 

së salcës 

 
Vetë-raportim (fletë 

raport pune, ditar 

shënimesh, pyetësor) 

 

 

 

Listë kontrolli për 

vlerësimin e 

procedurave të 

sterilizimit të salcës 

 

Prezentime në Power 

Point 

Materiale të shkruara 

Mjete dhe materiale 

prezantuese dhe 

vizualizuese  

Internet 

 

Rregullore e mbrojtjes në 

punë 

Shenja të rrezikut në punë 

Pajisje mbrojtëse në punë 
Pankartë me rregullat e 

sigurisë në punë 

 
Detyra të punës së pavarur 

të formuluara për çdo grup 

Lista Kontrolli 
Laboratori i Kimise dhe 

Mikrobiologjise 

 

Lëndë të para dhe shtesa  

Industria e Përpunimit të 

perimeve (prodhimi i 

salcave) 
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- Demonstrim nga mësimdhënësi 

- Praktikim i mbikqyrur i nxënësve – punë 

në grup 

- Praktikim i pavarur i nxënësve 

- Informatë kthyese nga mësimdhënësi dhe 

nxënësit (vetëvlerësim) gjatë realizimit të 

sterilizimit e ambalazhimit. 

 

Pastrimi i mjeteve dhe vendit të punës  

- Demonstrim nga mësuesi 

- Praktikim i nxënësve 

- Vlerësim me listë kontrolli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 orë 

 nga domatet 

 

Listë me kritere për 

vlerësimin e cilësisë 

së ambalazhimit 
 

 

Listë kriteresh për 

vlerësimin e 

pastrimit të mjeteve 

dhe vendit të punës 
 

5 RM5…      

6 RM6…      

7 RM7…      

8 RM8…      

9 RM9: Nxënësi 

përpunon 

frutat dhe 

prodhon 

uthullën 

 

(18 orë) 

 

Prezantim i RM-së nga mësimdhënësi 

duke theksuar rëndësin dhe teknikat e 

prodhimit të uthullës nga lloje të 

ndryshme të frutave. 

- Bashkëbisedim: 

 Rikujtimi i  historikut të prodhimit të 

uthullës dhe llojeve të saj; 

 Rikujtim mbi procesin teknologjik të 

prodhimit të uthullës 

 Rikujtim i rregullave te sigurisë në 

punë dhe ruajtjes së mjedisit gjatë 

 

 

 

 

1  orë 

 

 

 

 

 

 

 

Bashkëbisedim 

Shpjegim 

Diskutim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetje-përgjigje me 

gojë 

 

 

 

 

 

Udhëzues përmbushje 

 

Fletëraporte 

 

Skema teknologjike për 

prodhimin e konservave 

nga perimet 

 

Ligjet dhe udhëzimet mbi 

ushqimin (Shih RM1) 

 



31 
 

prodhimit të uthullës; 

 

Veprimtari praktike:  

Përgatitja e uthullës nga fruta të 

ndryshme: 

- Ndarja e nxënësve në gurpe dhe 

caktimi i detyrave për secilin grup. 

- Demonstrim nga mësimdhënësi i 

përgatitjes së uthullës nga frutat 

- Praktikim i mbikqyrur i nxënësve – 

punë në grup 

- Informatë kthyese nga mësimdhënësi 

dhe nxënësit (vetëvlerësim) gjatë 

realizimit të prodhimit të uthullës. 

 

Përgatitja e uthullës nga verërat: 

- Ndarja e nxënësve në gurpe dhe 

caktimi i detyrave për secilin grup 

- Demonstrim i përgatitjes së uthullës 

nga verërat. 

- Praktikim i mbikqyrur i nxënësve – 

punë në grup 

- Informatë kthyese 

- Vlerësimi i prodhimit të gatshëm 

Informatë kthyese nga mësimdhënësi 

dhe nxënësit (vetëvlerësim) gjatë 

procesit të prodhimit të uthullës nga 

 

 

 

 

5  orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrim 

Praktikë e 

mbikqyrrur 

Praktikë e pavarur 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrim 

Praktikë e 

mbikqyrrur 

Praktikë e pavarur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listë kontrolli për 

vlerësimin e 

procedurave të 

përgatitjes së 

uthullës nga fruta të 

ndryshme 

 

Listë kriteresh për 

vlerësimin e cilësisë 

së uthullës 

 

 

 

Listë kontrolli për 

vlerësimin e 

procedurave të 

përgatitjes së 

uthullës nga verërat 

 

Listë kriteresh për 

vlerësimin e cilësisë 

së uthullës 

 

 

Punëtori shkollore 

Llaptop 

Prezentime në Power 

Point 

Internet 

Rregullore e mbrojtjes në 

punë 

Shenja të rrezikut në punë 

Pajisje mbrojtëse në punë 

Materiale të shkruara 

Mjete dhe materiale 

prezantuese dhe 

vizualizuese 

 

Lista Kontrolli 

 

Laboratori i Kimise dhe 

Mikrobiologjise 

 

Lëndë të para dhe shtesa  

 

Industria e Perpunimit të 

perimeve (prodhimi i 

konservave) 

 

Pankartë me rregullat e 

sigurisë në punë 
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verërat. 

 

Pasterizimi i uthullës: 

- Demonstrim nga mësimdhënësi mbi 

pasterizimin e uthullës 

- Praktikim i mbikqyrur i nxënësve – 

punë në grup 

- Informatë kthyese nga mësimdhënësi 

dhe nxënësit (vetëvlerësim) gjatë 

pasterizimit të uthullës. 

 

Pastrimi i mjeteve dhe vendit të punës 

(me mbikqyrje) nga nxënësit 

 

 

 

6  orë 

 

 

 

 

 

 

 

1 orë 

 

 

Demonstrim 

Praktikë e 

mbikqyrrur 

Praktikë e pavarur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listë kontrolli për 

vlerësimin e 

procedurës së 

pasterizimit të 

uthullës 

 

 

Listë kriteresh për 

vlerësimin e 

pastrimit të mjeteve 

dhe vendit të punës 

 

Detyra të punës së 

pavarur formuluara për 

çdo grup 

 

Mësimdhënësi:…………………………….. 
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RN 4: Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe identifikon 

vështirësitë e zbatimit. 

 
 

 

“PROJEKTI është një problem i planifikuar për zgjidhje” 

 

J. M. Juran 

 

 
 

 

4.1. Kuptimi i termit “projekt” 
 

Fjala “projekt” ka prejardhje nga fjalët latine “projectum” dhe “projicere”,  

që kanë kuptimin “hedh diçka përpara”.  

Fjala "projekt" në të vërtetë nënkupton "diçka që i paraprin diçkaje që do të ndodhë”.  

Për konceptin “projekt” ka shumë përkufizime. Në një nga përkufizimet thuhet se 

projekti: 

- është detyrë komplekse, që shërben për të organizuar dhe drejtuar një tërësi 

veprimtarish;  

- ka afate të përcaktuara; 

- kërkon një vëllim pune; 

- kërkon një buxhet; 

- kërkon dhe një nivel cilësor të caktuar. 

 

Projekti mësimor (kërkimor): 

- është metodë hulumtuese komplekse: 

- kombinon në shkallë të ndryshme shumë nga metodat e punës së nxënësit, si: 

                            zgjidhjen e problemit; 

                              studimin e rastit; 

                                  vrojtimin;  

                                          eksperimentimin etj. 

 

Metoda e punës me projekte është një qasje mësimore gjithëpërfshirëse, në kuadër të 

së cilës nxënësit: 

- planifikojnë; 
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- zbatojnë; 

- vlerësojnë projekte që zbatohen në botën reale; 

- angazhohen në kërkime/hetime të pandërprera bashkëpunuese etj. 

 

Projektet mësimore: 

- fokusohen në krijimin e një produkti (objekt konkret apo shërbim) të ri,  

- kërkojnë që nxënësit: 

të zgjedhin dhe të organizojnë veprimtaritë e tyre; 

të kryejnë kërkime dhe të sintetizojnë informacionin e 

grumbulluar; 

të punojnë në mënyrë të pavarur; 

të prodhojnë një produkt ose prezantim. 

 

Nxënësit kështu fitojnë një seri mjeshtërish dhe përsosin komunikimin personal. 

 

Baza e punës me projekte është konstruktivizmi, i cili gjen pasqyrim në: 

- krijimin e mjedisit të të nxënit me nxënësin në qendër;  

- tërheqjen e vëmendjes në formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të 

nxënit, bazuar në përvojat reale, të vërteta jetësore e me perspektiva të shumëfishta. 

 

Kjo metodë përfshin etapa dhe kohëzgjatje të ndryshme, një javë, më shumë se një 

semestër apo edhe vit shkollor, kur flitet për projekte ndërdisiplinore, që 

përfshijnë komunitetin. 

 

Mësimi bazuar në projekte dallohet nga veprimtaritë e bazuara në 

hetim/studim/kërkim nga theksimi i tij: 

 

- mbi të nxënit bashkëpunues 

 

 
 

- në ndërtimin e objekteve/produkteve reale, 

për të pasqyruar se çfarë dihet dhe çfarë po 

mësohet 

 
 

 

4.2. Parimet e të nxënit bazuar në projekte 
 

Kërkimet kanë treguar se janë 4 parime më të rëndësishme në punën me projekte: 

- Përcaktimi i objektivave të përshtatshme të të nxënit – që çojnë në kuptimin e 

thellë të përmbajtjes; 



 
 
 

35 
 

- Sigurimi i mbështetjes – duke filluar me përfshirjen e problemeve që çojnë drejt 

të nxënit, ngulitjen e parimit të zbatimit të projektit “tamam në kohë” dhe 

mbështetjen teknologjike; 

- Përfshirja e mundësive të larmishme për vetëvlerësim formues – këtu bëhet fjalë 

që nxënësit të bëhen hulumtues aktivë në mënyra të larmishme dhe të vlerësojnë 

vetën gjatë punës; 

- Krijimi i strukturave sociale që përkrahin pjesëmarrjen në projekte dhe 

rishikimin e tyre – ky përfshin bashkëpunimin ndërmjet nxënësve, mësuesve dhe të 

tjerëve në komunitet, kështu që njohuritë mund të këmbehen dhe shpërndahen 

midis anëtarëve të “komunitetit të të nxënit.” 

 

4.3. Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 
 

Sipas mendimit të mësuesve, të nxënit bazuar në projekte: 

- Integron fushat kurrikulare, temat mësimore dhe çështjet e komunitetit 

- Nxit të menduarit për të nxënit gjatë gjithë jetës 

- Ndihmon nxënësit të bashkojnë “të di” me “të bëj” 

- Nxit nxënësit indiferentë dhe të mërzitshëm 

- Krijon komunikim pozitiv 

- Prek nevojat e nxënësve me nivel aftësish dhe stilesh të ndryshme etj. 

- Etj. 

 

4.4. Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Të nxënit bazuar në projekte ka një sërë epërsish (avantazhesh) kundrejt metodave të 

tjera mësimore. Nga zbatimi me sukses i saj bëhet i/e mundur: 

- Zhvillimi i afësive të nxënësit për hulumtin, komunikim e bashkëpunim; 

- Zhvillimi i aftësive të nxënësve për të kryer veprime mendore të ndërlikuara; 

- Shfrytëzim i informacionit dhe i njohurive të nxënësve nga më shumë se një 

lëndë/modul mësimor; 

- Kryejra e veprimtarive jashtë orës mësimore dhe territorit të shkollës; 

- Përfshirja e shumë pjesëmarrësve: mësues të lëndëve/moduleve të ndryshme, 

prindër dhe përfaqësues të komunitetit; 

- Përgatitja e nxënësve për vendin e punës, duke fituar një ganë të gjerë 

kompetencash, si: bashkëpunim e planifikim projektesh, vendimmarrje, menaxhim i 

kohës etj.; 

- Motivimi i nxënësve; 

- Rritja e aftësive sociale dhe komunikuese, për zgjidhje problemi 

- Të shihen lidhjet ndërlëndore 

- Krijimi i mundësive për të kontribuar në përmirësimin e shkollës dhe 

komunitetit 

- Etj. 
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4.5. Disa vështirësi të zbatimit të metodës së të nxënit me projekte 
 

Si vështirësi të metodës me projekte, mund të theksohen si vijon: 

- Kohëzgjatja më shumë seç pritej; 

- Kërkojnë shumë kohë përgatitje për mësuesit; 

- Mësuesit mund t’u japin pavarësi nxënësve më shumë seç duhet; 

- Vështirësi për integrimin e përmbajtjeve mësimore me botën reale të punës 

- Mungesa e njohurive ndërlëndore, e mbështetjes nga prindërit 

- Burime të pafavorshme apo të papërdorshme për projektin 

- Etj. 
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RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet llojeve 

të ndryshme të projekteve mësimore. 

 
Nisur nga kriteri i “gjerësisë” dhe “thellësisë” së përmbajtjes, projektet kurrikulare 

mund të jenë: lëndore, multilëndore (shëmëlëndore), ndërlëndore dhe translëndore 

(tejlëndore). 

 

5.1. Projekti lëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe procedurat kryesore të një 

lënde/moduli të caktuar, në përputhje me standardet dhe përmbajtjen e planifikuar 

në kurrikul. 

 

5.2. Projekti multilëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe 

procedurat të lëndeve/moduleve të ndryshme, në 

varësi të natyrës së veprimtarisë mësimore që do të 

kryhet në kuadër të projektit, të cilat ndihmojnë në 

zotërimin e kompetencave profesionale dhe sociale. 

Secila prej lëndëve ka njëpeshë të caktuar specifike 

në projekt 

 
      

 

5.3. Projekti ndërlëndor 
 

Integron pjesën e përbashkët midis 

lëndeve/moduleve të ndryshme. Këto pjesë 

theksojnë integrimin e njohurive dhe të shprehive 

ndërlëndore. Lëndët identifikohen por janë më pak 

tërëndësishme se te projektet multilëndore.  

 

5.4. Projekti tejlëndor (translëndor) 
- Integron përmbajtjen përtej lëndëve, kurse 

mësuesit e organizojnë atë rreth pyetjeve apo 

shqetësimeve që ngrenë nxënësit. 

- Trajtohet një problem lokal/rajonal/komunitar. 

- Quhet edhe të nxënit bazuar në një mjedis të 

caktuar. 

 

 

 

 

Fushat lëndore 

Temat 

Konceptet 

Aftësi jetësore 

Konteksti real 

Pyetjet e nx 
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Projekti tejlëndor (translëndor) - hapat 

 

 Mësuesit dhe nxënësit zgjedhin temën apo çështjen për studim, bazuar në 

interesin e nxënësve, standardet e kurrikulës dhe në burimet lokale/rajonale/të 

komunitetit. 

 Mësuesit gjejnë çka dinë nxënësit, i ndihmojnë ata të formulojnë pyetje për të 

eksploruar, u sigurojnë burimet dhe mundësitë që të punojnë në këtë fushë. 

 Nxënësit këmbejnë dhe diskutojnë punët e tyre me njëri-tjetrin në një veprimtari 

kulmore. Nxënësit shfaqin rezultatet e eksplorimit të tyre, vlerësojnë dhe 

rishikojnë projektin 
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RN 6: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimor. 

 
Hapat e mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe zbatimi i tyre ndihmon në planifikimin 

e mirë të projektit: 

 Grumbullimi i projektideve 

 Vendosja e gamës së veprimtarive të projektit 

 Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

 Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 

 Puna për hartimin e projektit 

 Përfshirja e aftësive mendore 

 Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në projekte 

 

6.1. Grumbullimi i projektideve 
 

Ky është hap shumë i rëndësishëm dhe kalon përmes disa nënhapave, të cilat 

përshkruhen më poshtë: 

 Lindja e idesë dhe puna për formulimin e saj, në mënyrë të atillë, që ajo t’u 

përgjigjet objektivave dhe standardeve të vendosura në kurrikul. 

 Përdorimi i standardeve – tema të rëndësishme që përbëjnë bazën e projektit, 

indikatorë që të çojnë drejt konceptimit të produktit dhe vlerësimit të projektit. 

 Gjetja e projektideve në Internet/Web – shumë adresa në internet ofrojnë 

projektide dhe përshkruajnë projekte të suksesshme për lëndë dhe nivele të 

ndryshme.1 

 

 
 

                                                           
1
 -  

https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_e
nAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ
&biw=1280&bih=709 
https://www.youtube.com/watch?v=t5z7Jr654G0 

https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.youtube.com/watch?v=t5z7Jr654G0
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 Skematizimi i komunitetit lokal – Jashtë dyerve të klasës shtrihen një mori 

projektesh. Prandaj, vënia në punë e nxënësve për të analizuar komunitetin e tyre 

lokal, mund të jetë një mënyrë informimi ngacmuese, për të filluar me drejtimin e 

pyetjeve provokuese për përcaktimin e aspekteve të projektit. 

 Lidhja e projektit me ngjarjet lokale dhe kombëtare – Përdorimi i projekteve për 

të fiksuar vëmendjen e nxënësve mbi pyetje dhe çështje të diskutueshme e sfiduese 

të përditshme. 

 Fokusimi i projekteve në shërbim të komunitetit – Projekte të mirëfillta hartohen 

lehtësisht për nevojat e komunitetit. Kërkimi për organizata jofitimprurëse sa herë që 

lind nevoja për mbështetje apo ekspertizë, mbetet ide e mirë. 

 

6.2. Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 
 

Mësuesit shpesh pyesin se sa “i madh/i gjerë” apo “i vogël/i ngushtë” duhet të jetë 

një projekt. Nuk ka udhëzime për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje. Por, faktorët e 

mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe duhen mbatjur parasysh për të vendosur 

gamën e veprimtarive gjatë planifikimit të projektit: 

 Kohëzgjatja – Një projekt, në përgjithësi, nuk mund të jetë më i shkurtër se një 

javë. Shumica e projekteve janë kryer gjatë një periudhe 2-3 javore. Megjithatë, 

përvojat e mësuesve tregojnë që mund të parapëlqehen projekte që zgjasin gjashtë 

javë ose më shumë. 

 Mbledhja e informacionit dhe e të dhënave – Në projekte, nxënësit në përgjithësi 

bëjnë kërkime aktive në fushën e caktuar, duke përfshirë intervista, shfletim 

literature dhe hetim në komunitet. Këto veprimtari marrin kohë. 

 Lidhjet me të rriturit – Projektet e suksesshme zakonisht përfshijnë si partnerë të 

rriturit, ekspertë apo përfaqësues të komunitetit. Përfshirja e të rriturve në projekt 

shton intensitetin dhe interesin për projektet, por kjo kërkon planifikim shtesë. Një 

rol jetësor në formimin e veprimtarive të projektit, luan audienca (pjesëmarrës nga 

komuniteti apo ekspertë të fushës) për produktet që nxënësit do të prodhojnë dhe i 

nxit ata të kenë një rezultat më të mirë. 

 Çështjet – Shumë mësues parapëlqejnë që të përqendrohen në një projekt të gjerë, 

me pyetje të hapura dhe me zgjidhje të ndryshme. Pyetjet e hapura kërkojnë më 

shumë kohë për hulumtim dhe përgatitje nga ana e nxënësve. 

 Gama e veprimtarive të projektit – Projektet janë të ndryshme dhe kanë 

veprimtari të ndryshme., si nga ana cilësore, ashtu dhe nga ana sasior. Vendimet për 

veprimtaritë e projektit duhet të merren përpara se projekti të fillojë dhe duhet të 

bazohen në përvojën dhe gatishmërinë e nxënësve, në orarin e shkollës, në 

lëndët/modulet etj. 

 Autonomia e nxënësve në lidhje me konceptimin e projektit – Përfshirja e 

nxënësve në konceptimin e projektit është një nga “çatitë” e të nxënit bazuar në 

projekte. 
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 Autonomia e nxënësve në planifikimin e veprimtarive të projektit – Mësuesit u 

kërkojnë nxënësve të japin ide për produkte të reja dhe të marrin një rol aktiv në 

përcaktimin dhe ndarjen e detyrave për realizimin e produkteve përfundimtar. 

 

6.3. Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 
 

 Cilat standarde? – Si të vendosësh për standardet? Duhet shtruar pyetja: “Për 

çfarë temash/njësish mësimore do të më vinte keq, në qoftë se nxënësit e mi në fund 

të projektit nuk do të jenë në gjendje të diskutojnë për to në mënyrën e duhur 

(inteligjente)”? 

 Sa standarde? – Këshillohen 2-3 standarde të rëndësishme ose pika referimi si 

fokus për projektin. 

 Për cilat standarde kryhet vlerësimi? – Është e rëndësishme të jesh i/e qartë se për 

cilat standard do të kryhet vlerësimi në project dhe se si produktet do t’u japin 

mundësi të gjithë nxënësve për të demonstruar atë që kanë mësuar/nxënë. 

 Ku mund të gjenden standardet? – Zakonisht përdoren standardet kombëtare (në 

kurrikulin bërthamë ose kurrikulin kornizë). Kur këto mungojnë mund të përdoren 

standard të përmbajtjes në shumë fusha, standardet industrial (me tolerance se kemi 

të bëjmë me nxënës). 

 Njohuria si standard bërthamë – Njohuritë e nxënësve janë në qendër të 

vëmendjes në shkolla. Rekomandohet që të përfshihet të paktën një rezultat mësimor 

me karakter teorik në project, së bashku me një produkt përfundimtar, i cili mund të 

përdoret për të vlerësuar këtë rezultat. 

 

6.4. Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 
 

 Aftësitë/shprehitë – Projektet lejojnë t’u mësosh nxënësve shprehi jetike dhe reale 

të botës së punës. Aftësitë e mëposhtme konsiderohen si thelbësore për shekulin 

XXI, si nga mësuesit, ashtu dhe nga komuniteti i biznesit: 

 Komunikimi – të folurit, prezantimet, të shkruarit, përkthimet, mbajtja e 

shënimeve 

 Bashkëpunim në grup – delegimi dhe caktimi i roleve, puna në grup, zgjidhja 

e konflikteve, të dëgjuarit 

 Detyrat dhe menaxhimi – menaxhimi i kohës, menaxhimi i detyrave, 

menaxhimi i burimeve, vetëvlerësimi 

 Zgjidhja e problemit dhe të menduarit kritik – klasifikimi dhe analiza, 

vlerësimi i evidencave, përpunimi, prodhimi i ideve, përdorimi i strategjive 

për zgjidhjen e problemeve, hulumtimi, qartësimi i detyrave, përcaktimi i 

problemeve, testimi dhe vlerësimi i hipotezave etj. 

 Konceptimi dhe dizenjimi – projektimi, përcaktimi i qëllimit të projektit, 

përdorimi i kritereve për të udhëzuar punën etj. 
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 Teknologjia – njohuritë teknike, përdorimi i internetit, përdorimi i 

programeve kompjuterike, përdorimi i teknologjive të reja (telefon, 

kompjuter, video, kamerat etj.). 

 

6.5. Puna për hartimin e projektit 
 

Vendosja dhe përdorimi i rubrikave të caktuara për projektet mund të ndihojnë në 

dallimin e cilësisë së planifikimit të projekteve, si dhe për t’i diskutuar këto projekte 

me kolegët.  

 

Në vijim, po japim rubrikat kryesore për planifikimin e projektit. 

 Fillimi me rezultatin ose produktin përfundimtar në mëndje – projekti u 

përgjigjet të gjitha kritereve fillestare për një project të mirëfilltë, të fokusuar në 

standard.  

 Paraqitja e pyetjes drejtuese drejt një produkti apo objekti përfundimtar – projekti 

parashtron një problem të mirëfilltë ose një pyetje të rëndësishme dhe kuptimplotë. 

 Planifikimi për vlerësim – produktet dhe kriteret janë në linjë me standardet dhe 

rezultatet për projektin. 

 Skematizimi i projektit – projekti përfshin detyra dhe veprimtari të menduara 

mire. 

 Menaxhimi i procesit – projekti ndërthur qasje menaxhuese (diskutimi për 

zgjidhjen e problemeve, nxënësit marrin informatë kthyese në kohë, nxënësit 

mësojnë të vetëvlerësohen etj.). 

 

6.6. Përfshirja e aftësive mendore 
 

Si rezultate të pritëshme në projekt, duhen përfshirë edhe aftësitë mendore ose pikat 

e forta personale, që i ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë inteligjencën emocionale dhe 

i bën ata më të suksesshëm në jetë. Vlerësimi i këtyre aftësive mund tëbëhet me anë 

të vetëreflektimit dhe diskutimeve. 

 Këmbëngulja – individët nuk heqin dorë lehtë, janë në gjendje të analizojnë një 

problem dhe të zhvillojnë një strategji për ta zgjidhur atë. Ata përdorin larmi 

metodash, mbledhin dëshmi/prova/evidencë për të treguar se strategjia e tyre po 

funksionon, dhe në se jo, ata dinë të kthehen dhe të provojnë një tejtër strategji. 

 Dëgjimi i të tjerëve me kuptueshmëri dhe ndjeshmëri – do të thotë të vendosësh 

veten në pozitat e tjetrit dhe të dëgjosh idetë e të tjerëve. 

 Të menduarit në mënyrë fleksibël – të qënit elastik (duke iu përshtatur 

rrethanave) dhe me intuitë. 

 Përpjekja për saktësi dhe përpikmëri – individët çmojnë saktësinë, përpikmërinë, 

mjeshtërinë dhe shpenzojnë kohë për të kontrolluar cilësinë e punës së tyre në 

përputhje me rregullat e paracaktuara. 
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 Parashtrimi i pyetjeve dhe problemeve – është aftësi e individëve për të bërë 

pyetje, për të kërkuar për shpjegime dhe informacion. 

 Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja – kjo quhet ndryshe edhe 

“transferimi i njohurive”; individët mësojnë nga përvoja dhe kur ndeshen me një 

problem të ri, shpesh i kthehen njohurive dhe përvojave të mëparshme, i bartin dhe i 

zbatojnë në situatën e re. 

 Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave – individët e dinë se 

informacioni merret përmes të gjitha rrugëve ndijore. 

 Krijimi, imagjinata dhe ndryshimi – individët zhvillojnë kapacitetet e tyre duke u 

përpjekur të krijojnë zgjidhje të ndryshme të problemeve, duke shqyrtuar mundësitë 

alternative nga shumë këndvështrime. 

 Marrja përsipër e përgjegjësive dhe rreziqeve – individët pranojnë konfuzionin, 

pasigurinë, kurse pengesat i shohin si sfida. 

 Gjetja e humorit – e qeshura është ilaç (barnë) universal; ajp ndikon në rritjen e 

oksigjenit në gjak, çliron krijimtarinë dhe provokon aftësi të nivelit të lartë të të 

menduarit. 

 Të nxënit e vazhdueshëm – individët nxënë vazhdimisht; ata janë në kërkim të të 

rejave dhe të metodave më të mira; njerëzit me këtë mendësi përpiqen gjithmonë për 

përmirësim dhe gjithmonë në ndryshim; ata i konsiderojnë problemet, situatat, 

tensionet, konfliktet dhe rrethanat si mundësi për të nxënë. 

 

6.7. Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 
 

Për planifikimin e projektit janë përpiluar disa formularë, që ndihmojnë në 

përshkrimin e çdo hapi.  Në vijim, ju ofrohet shembull i një projekti, në kuadër të 

profilit mësimor “Përpunues i prodhimeve ushqimore.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 
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Titulli i projektit: “Përgatitja e konfiturës” 

Emri/at i/e mësuesit/ve: XXXX 

Emri i shkollës:  XXX 

Klasa:  XII 

Moduli: “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” 

 

 

1. Fillo me produktin apo rezultatin e pritshëm përfundimtar 
 

a) Përmblidh temën e projektit të përcaktuar. Pse duhet ky projekt? 

Konfitura është një produkt që ka gjetur shtrat në produktet e traditës shqiptare, që 

në gjuhën popullore njihet dhe si gliko. 

Trajtimi si rast, prodhimi i konfiturës, përshkruan një projekt tipik të tipit në 

vazhdim, që inkorporohet në profilin përpunues fruta perime. Kjo ndodh se në këtë 

aspekt, nxënësit kanë mundësi hulumtimi në trevën përkatëse të gjejnë raste të 

ngjashme dhe të zhvillojnë më tej pasurimin e kulturës profesionale për 

eksperimentimin e produkteve të reja dhe kualitative. 

Projekti në vazhdim, ka synim që t’u mundësojë nxënësve të ndërmarrin një projekt 

të punës në grup dhe individual investigativ të një natyre të avancuar, në një temë të 

re. Çdo nxënësi, projekti i ofron opsione, për të reflektuar ose për të mbikëqyrur 

interesat aktuale të tij / të saj.  

 

Si fillim, konfitura do të eksperimentohet dhe do të prodhohet në mjediset e bazës 

prodhuese të shkollës.  

 

Veprimtaria mësimore, lidhur me prodhimin e këtij produkti, do të ndikojë 

njëkohësisht në qasje më të gjërë të fitimit të kompetencave të nxënësit dhe në rritjen 

cilësisë së mësimit teorik dhe praktik të nxënësit, për të qenë më i kompletuar me 

njohuri, shprehi dhe aftësi për tregun e punës.  

 

Realizimi i këtij prodhimi i mundëson nxënësit dhe shkollës ndikim edhe në 

komunitetin dhe grupet e interesit përreth, pasi përpunuesit e fruta-perimeve dhe 

konsumatori do të marrin informacion lidhur me këtë produkt të pëlqyeshëm, përsa 

i përket karakteristikave dhe dobisë së përdorimit të tij, etj. 

 

Shembull i planifikimit të një projekti kurrikular 
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Ky projekt do të sjellë dhe plotësojë këto anë pozitive: 

 aftësimi i nxënësve për tregun e punës në të ardhmen, vijueshmëria dhe rritja 

e interesimit të nxënësve; 

 përmirësimi i kushteve për organizimin më të mirë të praktikave 

profesionale, lehtësimi dhe motivimi i mësimdhënësve dhe nxënësve për 

zhvillimin e praktikave. 

Vete besimi i larte tek nxënesit 

 

b) Identifiko rezultatet mësimore që nxënësit do të mësojnë në këtë 

projekt (2-3 për lëndë/modul) 
- Llojet e frutave dhe perimeve për prodhimin e konfiturës dhe faktorët 

mjedisorë biologjikë 

- Rëndësia e prodhimit dhe përhapja e kulturës së prodhimit të konfiturës 

- Veprimtaritë parapërgatitore dhe procest e përpunimit të frutave dhe 

perimeve për prodhimin e konfiturës 

- Llogaritja e kostos së prodhimit për lloje të ndryshme konfiture, në bazë të 

karakteristikave dhe normativave të lëndës së pare, për njësi prodhimi   

 

c) Identifiko aftësitë kyçe të nxënësve në këtë projekt. Listo vetëm ato 

aftësi që planifikohen për t’u vlerësuar (2-4 për projekt) 
- Aftësi krijuese,  

- Aftësi organizative  

- Aftësi bashkëpunuese 

- Aftësi komunikuese 

- Aftësi të zgjidhjes së problemeve 

- Aftësi menaxhuese 

- Vetëvlerësim, reflektim gjatë tërë procesit  

- Vetëbesim 

 

d) Identifiko shprehitë mendore që nxënësit do të praktikojnë në këtë 

projekt (1-2 për projekt) 
- Aftësi analitike 

- Aftësi të mendimit kritik  

- Aftësi të mendimit krijues 

- Përkushtim 

- Këmbëngulje 

- Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave 

- Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja 
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2. Formulo pyetjen kryesore që i drejton nxënësit drejt produktit apo 

rezultatit përfundimtar 

 

a) Paraqitja e pyetjes kryesore ose e problemit për projektin përkatës. 
A është e mundur të eksperimentohen risitë në trajtimin teknologjik dhe përpunimin 

e frutave dhe perimeve, për përftimin e produkteve të reja si konfitura, përveç atyre 

që prodhohen aktualisht në zonën rreth shkollës? 

 

Plani për vlerësim 

 

Hapi 1: Përcakto produktin për projektin. Çfarë do të vlerësohet? 

Në fillim të projektit:  
Mbledhja e të dhënave, analiza dhe përgatitja e një raporti lidhur me pyetjet: 

 Pse është i nevojshëm prodhimi i konfiturës? 

 A është prodhuar ndonjëherë në ekonominë e shkollës? 

 A është prodhuar ndonjëherë në zonën për rreth? 

 A ka përvojë komuniteti me këtë nënprodukt të frutave dhe perimeve? 

 A do të ketë efekte pozitive në komunitet? 

Prezantimi i raportit. 

 

Gjatë projektit: 

 

Analizimi i treguesve organo-shqisorë, fizikë, kimikë dhe baktereologjikë të frutave 

dhe perimeve për realizimin e prodhimit të konfiturës – përzgjedhja e lloji të frutit 

apo perimes për prodhim konfiture. 

Pranimi dhe kontrolli i cilësisë së frutave dhe perimeve, proceset e përpunimit dhe 

përgatitja e produktit përfundimtar të konfiturës, si produkt i ri. 

 

Në fund të projektit: 
 

Fushata ndërgjegjësuese për prodhimin e konfiturës. 

 

Hapi 2: Paraqit kriteret për prodhimin e çdo produkti: 
Produkti 1: Raport për mundësitë e kultivimit të patligjanit. 

Kriteret: 

1. Struktura e raportit: Hyrje, Metodologjia e përdorur (instrumentet për mbledhjen 

e të dhënave dhe analizën e tyre, si dhe evidencë mbështetëse), Gjetjet kryesore, 

Përfundime, Sugjerime 

2. Mbledhja e të dhënave (të dhënat e duhura) dhe analiza (bazuar në 

kritere/standarde) 
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3. Evidentimi i gjetjeve (gjetjet kryesore dhe jo anësore) 

4. Nxjerrja e përfundimeve (të logjikshme) 

5. Sigurimi i buxhetit të nevojshëm 

 

Produkti 2: Bimë të shëndetshme të patligjanit 

Kriteret: 

1. Parapërgatija e mjedisit të punës (pastrimi dhe higjenizimi i mjedisit të punës etj.) 

2. Parapërgatitja e mjeteve të punës ( higjenizimi dhe sterilizimi i mjeteve dhe i paisjeve me 

të cilat do të përpunohen frutat dhe perimet, si dhe sistemimi i tyre për çdo post të 

përpunimit teknologjik) 

3. Parapërgatija e udhëzuesit të përmbushjes, për përpunimin e frutave dhe perimeve 

4. Parapërgatitja e lëndëve ndihmëse 

5. Veprimet përgatitore për prodhimin kofiturës (pranimi i frutave dhe perimeve - si lëndë 

e parë - në afat dhe cilësi, grumbullimi dhe kontrolli treguesve tekniko-kimikë të tyre, 

përzgjedhja, larja, pastrami, coptimi –nëse është i nevojshëm, përvëlimi-zbardhja, heqja e 

cipës nëse është e nevojshme –termike ose kimike, etj,)  

6. Përgatitja e recepturës (me 60% sheqer të shtuar, ku 50% është saharoz dhe 10% është 

glukoz, me normativë lëndë të thata 70% për 100 kg prodhim të gatshëm, shto këtu 0,5 

kg pektinë të tretur në 1,5% saharoz dhe 0,1 kg acid tartrik). Si rezultat përftohet 

konfiturë me 65% sheqer e cila sigron jetëgjatësinë e saj dhe në kushte të hapura. 

7. Procesi teknologjik dhe procesi termik i zjerjes (si e përcakton karta teknollogjike) kryhet 

në dublikator ose në aparate me vakum, për rreth 10-20 ose 25 min, në varësi të llojit të 

fruta perimeve ose të aparatit të zjerjes. 

8. Përcaktimi i procesit përfundimtar të përftimit të konfiturës (momenti kur përqindja e 

lëndëve të thata merr vlerën 60-70% dhe në shurup 70-72 %) 

9. Përgatitja e ambalazhit dhe procesi i ambalazhimit (kavanoza qelqi dhe kuti metalike të 

përmasave të ndryshme) 

10.  Procesi i pasterizimit 

11.  Kontrolli përfundimtar i cilësisë nëpërmjet trguesit teknikë të pamjes, treguesit organo 

shqisore, fizikë, kimik dhe baktereologjik. 

12. Procesi i higjenizimit të linjave dhe pajisjeve me sodë kaustike në temp 800C, 

neutralizimi me solucion acid klorihidrik 0.2% në 600C, dhe larja përfundimtare me ujë të 

rjedhshëm deri sa letër lakmusi të mos ndryshojë ngjyrë. 

13. Vendosja e produktit në ruajtje (kushtet e ruajtjes së produktit të ambalazhuar) 

14. Llogaritja Kostos së prodhimit 
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Produkti 3: Material ndërgjegjësues 

 

Kriteret: 

1. Përmbajtje (e thjeshtë dhe e qartë) 

2. Lloji i informacionit (jo shumë fjalë dhe me foto nga eksperimenti) 

3. Paraqitja e informacionit (interactive, me ngjyrat e duhura) 

 

 

Plani për skematizimin e projektit 

 

Çfarë duhet të dinë dhe të jenë në gjëndje të kryejnë nxënësit për të 

plotësuar me sukses detyrat: 

Si dhe kur do t’i mësojnë ata njohuritë dhe aftësitë/shprehitë e 

nevojshme? 

Vëmendja fokusohet te produkti kryesor i projektit dhe analiza e 

detyrave të nevojshme për ta prodhuar këtë produkt me cilësi të lartë. 

Produkti: 

Njohuritë dhe 

aftësitë/shprehitë 

e duhura 

Të mësuara prej 

shumë kohësh 

Të mësuara 

përpara 

projektit 

Që do të 

mësohen gjatë 

projektit 
1. Lënda e parë: 

Kulturat bimore 

(frutat dhe perimet) 

 X X 

2. Lëndët ndihmëse: 

(ujë kimkisht dhe 

bakterelogjikisht i 

pastër, sheqer, 

glukoz, acid tartrik, 

pektiknë, sodë 

kaustike për 

hidhenizimin e e 

brendshëm të linjave 

teknologjike,  ) 

 X X 

3. Mjetet dhe pajisjet 

për përpunimin e 

frutave dhe 

perimeve 

(refraktometër, 

mushtometër,  paisje 

dhe makineri 

 X X 
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selektimi, larje dhe 

pastrami, coptimi, 

blansherimi-

zbardhje, dublikator 

ose aparat vakumi, 

pasterizator) 

4. Karta teknologjike 

dhe udhëzuesit e 

përmbushjes 

  X 

5. Enë të përmasve 

të ndryshme në 

varësi të kapacitetit 

përpunes 

 X  

6. Enë të përgatitjes 

së higjenizimit të 

linjave dhe të 

paisjeve 

 X  

7. Hartimi i një 

raporti 

  X 

5. Organizimi i 

punëve 

  X 

6. Komunikimi me 

anëtarët e 

komunitetit 

  X 

Çfarë mjetesh/instrumentesh të 

projektit do të përdoren? 

- Karta Teknologjike 

- Lista e mjeteve dhe 

instrumenteve të duhura 

- Fletë udhëzues me detyra dhe 

përgjegjësi të përditshme 

- Lista e detyrave 

- Probleme për zgjidhje 

- Fletëpalosje 

- Postera promovues 

- Gazeta teknike  

- Broshura 

- Përmbledhje 

Mjete dhe pajisje për kryerjen e 

proceseve të përpunimit 

- vend grumbullimi për lendën e parë 

- tavolina pune - për procesin e  

selektimit, pastrimit dhe copëtimit 

- thika për prerjen e frutave ose 

perimeve 

- lavaman 

- dublikator 

- aparat zjerje me vakum 

- kaldajë me presion 2 atm 

- enë të pastra inoksi  

- amabalazhe 

- napa sterile 

- fletë A4 për raportin 
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Listo momentet më të rëndësishme për projektin si dhe afatet. 
 

- Mbledhja e të dhënave dhe analiza e tyre (1 javë) 

- Shkrimi i raportit (1 javë) 

- Kryerja e pastrimeve (1 javë) 

- Kryerja e proceve kryesore (1 javë) 

- Kontrolli tekniko-kimik i produkteve (pas 4 javësh) 

- Përgatitja e materialit ndërgjegjësues (2 javë) 

 

 

Plani për menaxhimin e procesit 

 

Listo përgatitjet më të domosdoshme që duhen kryer për t’iu përgjigjur 

nevojave për mësimdhënie të diferencuar për nxënësit shumë të mirë, 

për nxënësit me nevoja të posaçme ose për nxënësit me stile të ndryshme 

të nxëni. 

Vlerësimi i projektit, me anë të: 
- Demonstrimeve praktike 

- Prezantimit dhe mbrojtjes së rezultateve të të nxënit nga nxënësi  

- Diskutimeve në mjediset e të nxënit 

- Listave kontrolluese në përputhje me udhëzuesin e përmbushjes 

- Përmbledhjes formale të gjetjeve (nga raporti) nga nxënësit 

- Vetëvlerësimit të nxënësit 

- Vtëvlerësimit në grup 

- Vlerësimeve individuale 

- Vlerësimeve në grup 

 
Puna vlerësohet nga mësuesi/instruktor i tyre kryesor dhe nga një anëtar i dytë i 

stafit, i cili vepron si monitorues i projektit. Këto vlerësime duhet të përputhen në 

shenjim lidhur me përmbajtjen e njohurive të përftuara dhe të rezultatit të arritur për 

secilin nxënës. Më pas vlerësimi i dorëzohet një paneli me akorë të jashtëm, 

mundësisht nga industria, i cili ka mundësi për të shqyrtuar të gjithë rezultatin dhe 

në intervistat me nxënësit.  

Çdo nxënës prezanton synimet e realizuara prej tij në këtë projekt. Vlerësimi 

përmbledhës është i bazuar në qasjen e tyre të përgjithshëm për zgjidhjen e 

problemit, ekzekutimin e projektit, cilësinë e performancës së tyre dhe mbrojtjen e 

tyre në një provim me gojë. 
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Për ndërtimin e testit me shkrim, rekomandohet që 50% e pyetjeve të jenë me 

alternativa (me 4 alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë pyetje me pohim/arsyetim, 

pyetje me përgjigje të shkurtër, pyetje me plotësim etj. 

 

Pyetjet e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekur 

skemën me tri nivele, si më poshtë: 

 

Niveli I:  Rikujtimi /Të kuptuarit 

Niveli II:  Zbatimi /Analiza 

Niveli III: Sinteza/Vlerësimi  

 

Mësuesi përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse 

të vlerësimit. 

 

Mësuesit kur bëjnë vlerësimin e nxënësve, mund të përdorin të ashtuquajturin BLU 

PRINT (termi buron nga arkitektura dhe do të thotë “plan i detajuar veprimi”), që 

në arsim ka kuptimin e një harte specifikimesh për vlerësimin e aspekteve teorike. 

 

Hapat për ndërtimin e specifikimeve të vlerësimit: 

 

Hapi i parë: Përcaktimi i njohurive (njësitë mësimore) që do të vlerësohen dhe 

llogaritja e “peshës” (në %) e tyre, duke marrë për bazë orët mësimore përkatëse në 

programin e modulit të hartuar nga mësuesi. Në vijim, është marrë si shembull 

vlerësimi i njohurive tek RM 1: Nxënësi përshkruan frutat dhe perimet dhe rëndësinë e 

përpunimit të tyre, Moduli: “Teknologjia e përpunimit të frutave dhe perimeve” 

Klasa XII. 

 

Tabela 1: Njësitë mësimore dhe peshat përkatëse në testin me shkrim 

 

Nr Njësitë mësimore Vëllimi i orëve 

për çdo njësi  

Peshat 

në % 

1 Frutat dhe perimet, qëllimi i përpunimit të tyre 1 12 

2 Përbërja kimike dhe vlera ushqyese e frutave 

dhe perimeve 

1 13 

3 Karakteristikat teknologjike të përbërësve 

kryesorë të futave 

2 25 

4 Teknikat e ambalazhimit dhe ruajtjes së frutave 

dhe perimeve 

2 25 

Shtojca 1: Udhëzime për ndërtimin e testit me shkrim 
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5 Karakteristika që përcaktojnë cilësinë e frutave 

dhe perimeve 

1 13 

6 Rregullat e sigurimit teknik, higjienës dhe 

mbrojtjes sё mjedisit 

1 12 

 TOTALI 8    100 % 

 

Hapi i dytë: Përcaktimi i totalit të pikëve të testit nga mësuesi dhe shpërndarja e 

pikëve në raport me peshën e çdo njësie mësimore dhe nivelet e vështirësisë. 

 

Në tabelën në vijim, numri maksimal i pikëve është 25. 

 

Tabela 2: Ndarja e pikëve sipas peshës së çdo njohurie dhe niveleve 

 

Nr Njësitë mësimore Peshat 

në % 

Pikët 

për çdo 

njësi 

Ndarja e pikëve sipas niveleve të 

vështirësisë 

Niveli I  

     40%  

e pikëve 

Niveli II  

     40%  

e pikëve 

Niveli III           

     20%  

e pikëve 

1 Frutat dhe perimet, 

qëllimi i përpunimit të 

tyre 

12 

 

3 

 

2 

 

1 

 

- 

2 Përbërja kimike dhe 

vlera ushqyese e frutave 

dhe perimeve 

 

13 

 

4 

 

1 

 

1 

 

2 

3 Karakteristikat 

teknologjike të 

përbërësve kryesorë të 

futave 

 

25 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

4 Teknikat e ambalazhimit 

dhe ruajtjes se frutave 

dhe perimeve 

 

25 

 

6 

 

3 

 

3 

 

- 

5 Karakteristika që 

përcaktojnë cilësinë e 

frutave dhe perimeve 

 

13 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

6 Rregullat e sigurimit 

teknik, higjienës dhe 

mbrojtjes sё mjedisit 

 

12 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 

 TOTALI 100% 25 pikë 10 pikë 10 pikë 5 pikë 

 

Siç shihet dhe në tabelë, ndarja e pikëve sipas nivelit të vështirësisë është bërë në 

raportet: 

Niveli I – 40% e pikëve 

Niveli II – 40% e pikëve 
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Niveli III – 20% e pikëve 

pasi është marrë parasysh edhe niveli i nxënësve në arsimin profesional. 

 

Numri i pyetjeve rekomandohet të jetë jo më shumë se 20. Përcaktimi i pikëve për 

çdo pyetje bëhet duke pasur parasysh tipin e pyetjes. Për shembull: pyetjet me 

alternativa marrin gjithmonë 1 (një) pikë përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të 

saktë; pyetjet me pohim/arsyetim marrin gjithashtu nga 1 pikë, pyetjet me plotësim 

apo pyetjet me përgjigje të shkurtër marrin aq pikë sa kërkesa kanë brenda për 

brenda tyre (p.sh. në se nxënësit duhet të gjejnë emërtimet e tri elementeve të një 

strukture, atëherë duhet të caktohen 3 pikë). 

 

Hapi i tretë: Së fundi, skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara 

përcaktohet nga mësuesi që harton testin. Në vijim, jepet një model i skemës së 

vlerësimit me nota, ku kufiri i kalueshmërisë është i caktuar në rubrikën “Evidentimi 

i vlerësimit” në çdo RM të modulit. Në rastin tonë, ky kufi i kalueshmërisë është 45% 

(rrjeshti me të kuqe). Mësuesi, në bashkëpunim me mësuesit e tjerë të aktivit 

profesional, duhet të përcaktojë edhe përqindjet dhe pikët e nevojshme për çdo notë 

kaluese (rrjeshtat me të gjelbërt). 

 

Përqindjet Pikët Notat 

  0 – 44 0- 11 1 

45 – 60 12-15 2 

61 – 75 16-19 3 

76 – 85 20-22 4 

86 – 100 23-25 5 
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Moduli: Metodologjia e hartimit të programit të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të qumështit” dhe projektit 

kurrikular 
 

Titulli i 

Modulit 

 

Metodologjia e hartimit të programit të 

modulit “Teknologjia e përpunimit të 

qumështit”  

dhe projektit kurrikular 
 

 

Qëllimi i 

Modulit 

 

 

Me anë të këtij moduli pjesëmarrësit pajisen me aftësi për të hartuar 

programin e zbatimit të modulit “Teknologjia e përpunimit të 

qumështit” – duke mbajtur parasysh ndër të tjera edhe metodikën e 

trajtimit të këtij moduli – si dhe për hartimin e instrumenteve të 

vlerësimit, bazuar në kriteret përkatëse. Njëkohësisht, pjesëmarrësit 

njihen me terma e koncepte që përdoren për projekte kurrikulare, si 

strategji mësimore me qendër nxënësin. Në të përmblidhen 

shpjegime dhe argumentime mbi projektet kurrikulare, sa të 

efektshme aq dhe të vështira për t’u realizuar.  Në modul gjithashtu 

jepet një shembull konkret i një projekti mësimor në profilin 

mësimor “Përpunues i prodhimeve ushqimore.” 

 

Ky modul orientohet të jetë teoriko-praktik, në mënyrë që 

pjesëmarrësit që do të trajnohen të fitojnë kompetencat e duhura, të 

jenë në gjendje për të hartuar programet e zbatimit të moduleve 

profesionale, si dhe  për të hartuar  projekte mësimore/kurrikulare 

të ndryshme në laminë e Teknologjisë ushqimore. 
 

 

Kohëzgjatja 

e Modulit 

 

 

 

2 ditё (16orë) trajnim 

Rezultatet e 

të Nxënit 

 

RN1: Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të 

modulit “Teknologjia e përpunimit të qumështit” dhe diskuton mbi 

metodikën për trajtimin e tij. 

 

RN2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 
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njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Teknologjia e përpunimit të 

qumështit.” 

 

RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 

profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

RN 4: Pjesëmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, 

parimet, rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 

 

RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

RN 6: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për 

planifikimin e produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti 

mësimor. 
 

RN 1 Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të qumështit” dhe diskuton mbi 

metodikën për trajtimin e tij. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Qëllimi i përgjithshëm i modulit “Teknologjia e përpunimit të 

qumështit” 

 Të dhëna të përgjithshme për modulin “Teknologjia e 

përpunimit të qumështit” 

 Elementet bazë strukturore të përshkruesit të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të qumështit” 

 Elementet strukturore të rezultatit mësimor. 

 Metodika e trajtimit të modulit “Teknologjia e përpunimit të 

qumështit” 

 

Udhëzime përrealizimin: 

o Shpjegim i ilustruar meprezantim nëpoëerpoint 

o Diskutim mbi metodikën e prezantuar 

o Bashkëbisedim për mënyrën si mund të trajtohen ndryshe RM-

të në varësi të kushteve të shkollës 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 2 Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Teknologjia e përpunimit të 
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qumështit.” 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 

 Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh në kuadër të modulit 

 Pyetjet me alternativa 

 Pyetjet e vërtetë (V), e gabuar (G) 

 Pyetjet me pohim/arsyetim 

 Pyetjet me përgjigje të shkurtër 

 Pyetje me plotësim 

 Pyetjet me përputhje (rrjetë) 

 Lista e kontrollit. 

 Vlerësimi i produktit. 
 

Udhëzime përrealizimin: 

o Shpjegim i ilustruar meprezantim nëPoëerPoint 

o Punë në grupe për hartimin e instrumeve të ndryshme të 

vlerësimit 

o Prezantim i punës në grup dhe diskutim 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 3 Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 

profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Të dhënat në programin e modulit “Teknologjia e përpunimit të 

qumështit” dhe plotësimi i tyre 

 Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të qumështit”: 

 Rezultatet mësimore dhe koha 

 Njësitë/Veprimtaritë mësimore 

 Koha për çdo njësi/veprimtari mësimore 

 Metodat mësimore 

 Metodologjia e vlerësimit 

 Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim 

 Shembull i programit të modulit “Teknologjia e përpunimit të 

qumështit” 

 

Udhëzime përrealizimin: 

o Shpjegimgojor i ilustruar meprezantim nëPoëerPoint 

o Ushtrim në grup për përcaktimin e njësive/veprimtarive 

mësimore dhe kohës përkatëse, përzgjedhjen e metodave 

mësimore dhe përzgjedhjen e burimeve shtesë të nevojshme 



4 
 

për realizim 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 4 Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Kuptimi i termit “projekt” 

 Parimet e të nxënit bazuar në projekte 

 Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 

 Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 

 Disa vështirësi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Udhëzime përrealizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim nëPoëerPoint 

o Brain storming mbi projektide të mundshme në laminë e 

bujqësisë 

o Diskutim mbi epërsitë dhe vështirësitë e zbatimit të një 

projekti kurrikular 

o Punë në grup për plotësimin e formularëve të planifikimit të 

një projekti kurrikular 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 5 Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Projekti lëndor 

 Projekti multilëndor 

 Projekti ndërlëndor 

 Projekti tejlëndor (translëndor) 

 

Udhëzime përrealizimin: 

o Shpjegimgojor i ilustruar me prezantim nëPoëerPoint 

o Diskutim dhe shkëmbim përvojash të mëparshme të 

përdorimit të projekteve kurrikulare të ndryshme, si dhe 

propozime për përmirësimin e tyre 
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RN 6 Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimor. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

o Grumbullimi i projektideve 

o Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 

o Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

o Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 

o Puna për hartimin e projektit 

o Përfshirja e aftësive mendore 

o Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 

 

Udhëzime përrealizimin: 

o Shpjegimgojor i ilustruar meprezantim nëPoëerPoint 

o Punë nëgrup për skicimin e planit të një projekti 

o “Panairi” i projekt-ideve – prezantimi dhe përzgjedhja e ideve 

më të mira 
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MATERIAL MBËSHTETËS PËR ZBATIMIN E MODULIT 
 

Ky material ёshtё hartuar nё mbёshtetjetё modulit “Metodologjia e hartimit të 

programit të modulit ‘Teknologjia e përpunimit të qumështit’ dhe i projektit 

kurrikular” dhe do tё ndihmojё nё shpjegimin, konkretizimin, ilustrimin dhe 

pёrvetёsimin sa mё tё mirё tёҫёshtjeve qё trajtonky modul. 

 

Materiali u shërben tё gjithё lektorёve/trajnerёve të trajnimit tё vazhduar pёr 

m ёsues dhe instruktorё tё arsimit profesional, pёr t’i bёrё sa mё efektive seancat e 

trajnimit qё do tё zhvillojnё. Ai ёshtё gjithashtu njё burim informacioni edhe pёr 

trajnerёt e kurseve tё ndryshme tё trajnimit, qё mund tё organizohen nga ofrues tё 

ndryshёm dhe nga vetё shkollat profesionale pёr mёsuesit dhe instruktorёt e tyre. 

 

Trajtimi i modulit “Metodologjia e hartimit të programit të modulit ‘Teknologjia e 

përpunimit të qumështit’ dhe projektit kurrikular” ka për qëllim të ndihmojë 

mësuesit që do të trajnohen, për të bërë një organizim sa më të mirë të procesit 

mësimor, duke planifikuar në mënyrë më të plotë programin e zbatimit të modulit 

profesional “Teknologjia e përpunimit të qumështit” për përzgjedhjen dhe 

planifikimin e veprimtarive mësimore dhe metodave të përshtatshme, vlerësimin e 

duhur të arritjeve të nxënësve bazuar në kritere, si dhe për zbatimin e punës me 

projekte kurrikulare. 

 

Udhëzimet, rekomandimet dhe shembujt që jepen në këtë material nuk janë 

detyruese dhe janë vetë mësuesit që mund t’i ndryshojnë dhe përshtatin ato në 

përputhje me kushtet dhe mundësitë konkrete të zbatimit të modulit “Teknologjia e 

përpunimit të qumështit.” 
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RN 1: Pjesëmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të qumështit” dhe diskuton mbi metodikën 

për trajtimin e tij. 

 
Kurrikula bërthamë e profilit “Përpunues i prodhimeve ushqimore” është hartuar 

me mbështetjen e projektit “ALLED” dhe miratuar nga MASHT. Ky kurrikul 

bazohet në kompetenca. Përgatitja profesionale e nxënësve realizohet me anë të 

“moduleve profesionale”, të cilët janë me përmbajtje teorike – praktike. 

 

Përshkruesit e moduleve profesionale, duhet të zhvillohen dhe të detajohen më tej 

nga vetë mësuesit e Shkollës së Mesme Profesionale. Gjatë përgatitjes së programeve 

mësimore të hollësishme, mësimdhënësit duhet të kenë parasysh që, për çdo modul 

profesional, Rezultatet Mësimore dhe Kriteret e Vlerësimit të nxënësve janë të 

detyrueshme dhe nuk mund të ndryshohen prej tyre. Ndërsa përmbajtjet e rubrikave 

të tjera të moduleve profesionale janë rekomanduese dhe mund të përshtaten nga 

vetë mësimdhënësit në përputhje me zhvillimet më të fundit në profesionet 

përkatëse dhe kushtet konkrete për zbatimin e moduleve. 

 

1. Qëllimi i përgjithshëm i Modulit 
 

Nëpërmjet veprimtarive teorike dhe praktike të parashikuara në modul synohet 

pajisja me njohuripër instrumentet matëse dhe përdorimin e tyre.  

 

Moduli shërben për krijimin e njohurive dhe shkathtësive profesionale të nxënësve 

sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare profesionale, me synim përgatitjen 

e tyre për tregun e punës. 

 

Moduli “Teknologjia e përpunimit të qumështit” i referohet edhe njohurive që 

nxënësit kanë fituar në lëndë/module të tjera, të tilla si Bazat e teknologjisë 

ushqimore 1, Kontrollimi dhe siguria e prodhimeve ushqimore, Kimi ushqimore, 

Mikrobiologji ushqimore, Kimi organike, Kimi analitike, Proceset themelore në 

industrinë ushqimor, Fizika, Matematika si dhe njohurive në drejtim të mbrojtjes 

dhe sigurisë në punë, të cilat do të gjejnë zbatim gjatë kryerjes së veprimtaritë 

praktike. Moduli shërben për krijimin e njohurive dhe shkathtësive profesionale të 

nxënësve sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare profesionale, me synim 

përgatitjen e tyre për tregun e punës. 

 

Ky modul teorik dhe praktik i ndihmon nxënësit që të vendosin një marrëdhënie 

konkrete dhe të drejtpërdrejtë me veprimtaritë praktike, me karakter profesional, si 

dhe të thellohen më shumë në natyrën e profesioneve të cilat i “prek” ky modul, të 

tilla si profesioni i Përpunuesit të prodhimeve ushqimore dhe Teknologut ushqimor. 

Përfshirja në veprimtari të tilla i ndihmon nxënësit për një orientim më të mirë për 
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karrierën etyre të ardhshme, si për atë që ka të bëjë me shkollimin dhe trajnimin 

emëtejshëm, ashtu dhe për punësimin në të ardhmen. 
 

Moduli “Teknologjia e përpunimit të qumështit” shërben edhe si mjet për 

zhvillimin aftësive kyçe jetësore dhe ndërprofesionale.Transferimi në kontekste të 

tjera, profesionale dhe joprofesionale, i njohurive dhe aftësive të fituara në kuadrin e 

këtij moduli, është një mundësi që i jepet nxënësve në kuadrin e të nxënit gjatë 

gjithëjetës. 

 

2. Të dhëna të përgjithshme për Modulin 
 

Moduli “Teknologjia e përpunimit të qumështit” është pjesë e ciklit të moduleve 

për kualifikimin e profilit “Përpunues i prodhimeve ushqimore.” Ai do të trajtohet 

me nxënësit e klasës XII, të nivelit II në përmbushje të qëllimeve të përgjithshme dhe 

për zhvillimin e kompetencave profesionale përkatëse të këtij niveli. Kohëzgjatja e 

Modulit është 96 orë mësimore (9.6 Kredite) përcaktuar kjo në Kurrikulën Bërthamë. 
 

Përshkruesi i Modulit “Teknologjia e përpunimit të qumështit” ka strukturë 

modulare, me fokusim te kompetencat profesionale, të shprehura në Rezultatet 

Mësimore (RM), të cilat priten të përmbushen nga vetë nxënësit, në fund të 

veprimtarive mësimore të orientuara nga praktikimi i tyre për ato aspekte që 

përmban moduli.  

 

2.1. Elementet bazë strukturoretë përshkruesit të modulit janë: 

- Titulli i modulit, i cili tregon fushën ku janë fokusuar veprimtaritë e nxënësve 

gjatë trajtimit të modulit. 

- Klasa në të cilën do të trajtohet moduli. 

- Titulli i kualifikimit në të cilin është përfshirë moduli. 

- Vlera e Krediteve të Modulit, që tregon kohëzgjatjen e Modulit, e shprehur në 

numrin e krediteve dhe orët përkatëse mësimore për krejt Modulin. 

- Niveli i Modulit në KKK, që tregon se në cilin nivel të Kornizës Kombëtare të 

Kosovës përfshihet Moduli. 

- Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore, që shpreh përkatësinë e Modulit me 

nivelin e organizimit strukturor të Arsimit Profesional. 

- Rezultate Mësimore (RM) të Modulit, të cilat tregojnë arritjet (teorike dhe 

praktike) të pritshme të nxënësit, në përfundim të veprimtarive mësimore të 

planifikuara për çdo RM. 

 

2.2. Elementet strukturore të Rezultatit Mësimor janë: 

- Rezultati e të Mësuarit është një formulim që identifikon atë çka nxënësi pritet të 

dijë ose të dijë të bëjë, në përfundim të realizimit të RM-së. 

- Kriteret e vlerësimit, shërbejnë si “standarde” që mundësojnë krahasimin e 

arritjeve reale të nxënësve, me ato që pritet të arrihen. 
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- Kushtet e nevojshme, përmbajnë listën e mjediseve, veglave, pajisjeve dhe 

materialeve, pa të cilat do të ishte e vështirë përmbushja e duhur e RM-së. 

- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë përmbajtjet kryesore teorike 

të nevojshme për përmbushjen e RM-së. 

- Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë aftësitë praktike që 

përftohen në përfundim të RM-së. 

- Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohet te nxënësi përfshijnë ato kompetenca sociale, 

të cilat duhet të shfaqë nxënësi në përfundim të RM-së. 

- Kërkesat për vlerësimin e nxënësve përmbajnë rubrikat:  

 “Metodat e vlerësimit”, ku renditen metodat (e vlerësimit) për mbledhjen e 

informacionit mbi shkallën e përmbushjes së RM-së nga nxënësi; 

 “Evidentimi i vlerësimit”, ku përshkruhet se si duhet të ndërtohen 

instrumentet e vlerësimit, si të njohurive, ashtu dhe të aftësive praktike. Si 

dhe kufijtë e kalueshmërisë. 

 

Nga të gjitha rubrikat e mësipërme, Rezultatet mësimore dhe Kriteret e vlerësimit 

janë të detyrueshme për zbatim, ndërkohë që ekipi mësimor përcakton më tej 

njësitë dhe veprimtaritë mësimore që do të kryhen, metodat që do të përdoren si dhe 

kushtet për realizimin e modulit, në përshtatje me kontekstin e shkollës. 

 

 

3. Metodika e trajtimit të modulit “Teknologjia e përpunimit të 

qumështit” 
 

Le të marrim nga një shembull – në formë rekomandimi - të metodologjisë së 

zhvillimit të një RM-je teorike dhe një RM-je teoriko-praktike të modulit në fjalë. 

Parashikimi dhe konceptimi i kësaj metodologjie në mënyrë paraprake, i shërben 

mësuesit për të hartuar njësitë/veprimtaritë mësimore tek programi i modulit 

(modeli i të cilit do të ipet në vijim) dhe për përzgjedhjen e metodave mësimore.  

 

Shembulli 1 (RM teorike) 

RM1: Nxënësi fiton njohuri  për qumështin, ftohjen dhe trajtimin termik të 

tij 

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore të rekomanduara: 

 

-  Mësuesi bën prezantim të përgjithshëm të modulit dhe të RM-ve, duke 

theksuar rëndësinë e përpunimit të qumështit, që mbështetet në teknologjinë e 

përpunimit të qumështit dhe në përdorimin e drejtë të mjeteve dhe pajisjeve 

në këto procese përpunimi, në përshtatje me proceset teknologjike. 

- Mësuesi nxit dhe motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e këtij rezultati 

mësimor me njohuritë dhe aftësitë e fituara më parë dhe me ato që do të fitojë 
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më pas. Konkretisht, mësuesi shpjegon i nxënësit se mund të shfrytëzojë 

njohuritë e marra prej tyre në lëndën e Kimisë (për vetitë kimike të lëndëve të 

para dhe lëndëve ndihmëse), Fizikës (vetitë fizike të tyre). Gjithashtu, mësuesi 

shpjegon se njohuritë që do të fitohen nëpërmjet RM 1 kanë lidhje logjike dhe 

janë bazë për njohuritë dhe aftësitë që të arrihen me anë të RM-ve që vijnë më 

pas në këtë modul. 

 

Njohuri 

Rëndësia e proceseve për qumështin, ftohjen dhe trajtimin termik të tij 

- Mësuesi si fillim kërkon nga nxënësit të përkufizojnë konceptin teknologji 

dhe të përshkruajë konceptin aftësim teknologjik. 

- Mësuesi me anë të metodës “stuhi mendimesh” kërkon nga nxënësit të japin 

ide se pse janë të rëndësishëm kontrolli tekniko-kimik dhe regjimet termike 

për proceset e përpunimit të qumështit. 

- Mësuesi vazhdimisht plotëson njohuritë e nxënësve në lidhje me konceptet e 

mësipërme. 

 

Llojet e lëndëve të para dhe ndihmëse 

- Mësuesi me anë të metodës së bashkëbisedimit kërkon nga nxënësit të 

tregojnë për llojet e lëndëve të para dhe ndihmëse, për të cilat ata kanë njohuri 

si dhe për rolin e tyre në proceset e përpunimit të qumështit. 

- Mësuesi shpjegon qartë konceptet, karakteristikat dhe rëndësinë e lëndëve të 

para dhe ndihmëse në teknologjinë e përpunimit të qumështit, për shkak të 

përdorimit të tyre specifik në teknologjinë e përpunimit të tij. 

Si psh: 

 Ndikimi i racës në sasinë dhe cilësinë e qumështit. 

 Lloji i kafshës dhe ndikimi i moshës në prodhimin e qumështit.  

 Përbërja kimike, vlera ushqyese dhe biologjike e qumështit. 

 Defektet e qumështit 

 

Metodat e trajtimit termik dhe roli i tyre në procesin e përpunimit të 

qumështit 

- Mësuesi me anë të metodës së bashkëbiesdimit kërkon nga nxënësi të 

tregojnë për llojet e paisjeve dhe mjeteve për të cilat ata kanë njohuri, si dhe 

për rolin e tyre në proceset e përpunimit të qumështit. 

- Mësuesi shpjegon qartë konceptet, karakteristikat dhe rëndësinë e ndërtimit 

dhe funksionimit të mjeteve dhe pajisjeve teknologjike, për shkak të 

përdorimit të tyre specific në teknologjinë e përpunimit të tij. 

Si psh: 

 Pajisjet dhe mjetet për përpunimin e qumështit 

 Metodat e trajtimit termik të qumështit 

 Teknologjia e ambalazhimit të qumështit dhe produkteve të qumështit. 

 Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit 



11 
 

 

Vlerësimi për RM1: 
Metodat e Vlerësimit: 

- Pyetje- përgjigje me gojë. 

- Pyetje – përgjigje me shkrim 

 

 

Shembulli 2 (RM teoriko-praktike) 

RM5: Nxënësi bën përgatitjen e kosit dhe jogurtit 

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore të rekomanduara: 

-  Mësuesi bën një prezantim të RM-së. 

- Mësuesi nxit dhe motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e këtij rezultati 

mësimor me njohuritë dhe aftësitë e fituara më parë dhe me ato që do të fitojë 

më pas. Konkretisht, mësuesi shpjegon se nxënësit mund të shfrytëzojnë 

njohuritë e marra prej tyre në RM1 dhe RM2. Gjithashtu, mësuesi shpjegon se 

njohuritë dhe aftësitë që do të fitohen nëpërmjet RM 5 kanë lidhje logjike dhe 

janë bazë për njohuritë dhe aftësitë që të arrihen tek RM6, RM7, RM8, RM9 të 

këtij moduli. 

 

Njohuri 

- Mësuesi shpjegon se për realizimin e produkteve përfundimtare të tilla si 

kosi dhe jogurti është e nevojshme të fitohen njohuri mbi vetitë fiziko-kimike 

të qumështit dhe karakteristikat e tij për prodhim kosi dhe jogurti, si dhe për 

kulturat bakteriale për fermentim dhe lëndët shtesë në qumësht që përdoren. 

- Mësuesi shpjegon qartë proceset teknologjike të përpunimit të qumështit, për 

prodhim specifik të një lloj produkti, në këtë rast të kosit dhe jogurtit, procesi 

të tilla si homogjenizimi i qumështit; trajtimi termik i qumështit; fermentimi i 

qumështit-prodhimi i masës së mpiksur. Mësuesi thekson rolin dhe rëndësinë 

e proceseve teknologjike të rujtjes së këtyre produkteve si dhe të rregullave të 

sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

- Mësuesi zgjeron njohuritë e nxënësve lidhur me vlerat ushqimore të jogurtit 

dhe derivatet e tij. 

 

Vlerësim i njohurive 

 

- Mësuesi përgatit një test me shkrim për vlerësimin e njohurive të mësipërme 

të kësaj RM-je. 

 

Veprimtari praktike 

 

Prodhimi i kosit dhe jogurtit 

- Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit për të rikujtuar njohuritë e fituara më 
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sipër, si dhe rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së mjedisit. 

- Mësuesi demonstron kryerjen e operacioneve praktike për prodhimin e kosit. 

Veprimet demonstrohen duke ndjekur udhëzuesin e përmbushjes, i cili iu 

është shpërndarë më parë nxënësve. Gjatë demonstrimit, mësuesi 

bashkëbisedon me nxënësit për kërkesat e rregullores dhe standardet që duhen 

plotësuar në këtë rast. 

- Nxënësit të ndarë në grupe, me rotacion, kryejnë praktikë të mbikqyrur dhe 

më pas praktikë të pavarur për prodhimin e kosit ose të jogurtit. Ata mbajnë 

shënime gjatë kryerjes së procedurave në fletë-raport, ditar shënimesh apo 

pyetësor. 

- Mësuesi bën vlerësim me listë kontrolli për procedurën e ndjekur nga 

nxënësit, por, mbas praktikimit të pavarur të nxënësve mund edhe të vlerësojë 

vetëm produktin e realizuar (kosin ose jogurtin) duke përdorur një listë me 

kritere të cilësisë. 

- Mësuesi jep informatë kthyese dhe kërkon nga nxënësit që të bëjnë vetë 

vetëvlerësim gjatë realizimit të procedurave për operacionet përgatitore. 

 

Vlerësimi për RM 3 

Metodat e Vlerësimit: 

- Bashkëbisedim 

- Raport me shkrim 

- Listë kontrolli 
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RN 2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Teknologjia e përpunimit të qumështit.” 
 

 

2.1. Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 
 

Vlerësimi mund të kryhet në mjedise të ndryshme, të tilla si në klasë, sallë, vendin e 

punës (ose në një simulim të kushteve të vendit të punës) etj. Pavarësisht se ku ose se 

në ç’formë kryhet, vlerësimi në çdo rast përfshin vëzhgimin, vlerësimin e produktit, 

ose pyetjet, ose kombinim e dy apo tre prej tyre. Ekzistojnë shumë metoda vlerësimi, 

të cilat në praktikë emërtohen “instrumente vlerësimi”.  Të gjitha instrumentet e 

vlerësimit mund të përfshihen në një ose më shumë prej grupimeve të mëposhtme: 

 Pyetje – do të thotë t’i bësh nxënësve pyetje, përgjigjet e të cilave mund të jenë me 

gojë ose me shkrim. Pyetjet mund të kenë lidhje me veprimtaritë e përshkruara në 

rezultatin mësimor, ose mund të testojnë aftësinë e nxënësit për të punuar në 

kontekste (situata) të tjera (kjo ka të bëjë me transferimin e aftësive nga një situatë në 

tjetrën). Pyetjet, gjithashtu, janë një mjet i rëndësishëm për të përftuar prova 

(dëshmi/evidencë) mbështetëse për nivelin e njohjes dhe të kuptuarit në fushën e 

njohurive. Mund të përdoret, gjithashtu, për të konfirmuar vërtetësinë e evidencës 

(detyrës me shkrim që ka bërë nxënësi/kursanti, apo ai/ajo të shpjegojë procesin për 

nxjerrjen e produktit që do të vlerësohet etj.). 

 Vëzhgimi – nënkupton vëzhgimin e nxënësve gjatë kryerjes së një aktiviteti (real 

ose të simuluar) Vëzhgimi mund të kryhet në vendin e punës, ose në kushte 

simulimi të vendit të punës (puntori), në laborator apo në çfarëdolloj vendi ku 

nxënësi është duke kryer veprimtari praktike.  

 Vlerësimi i produktit – nënkupton shqyrtimin e diçkaje (produkti), që një nxënës ka 

realizuar ose prodhuar gjatë veprimtarisë.  

 

2.2. Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh 
 

Një nga instrumentet e vlerësimit të njohurive më 

të përdorura janë pyetjet me alternativa. 

Struktura e tyre përbëhet nga trungu (fjalia ku 

formulohet kërkesa në formë pyetje ose pohim) dhe 4 alternativat, nga të cilat vetëm 

një është përgjigjia e saktë, ndërsa 3 të tjerat janë çorientuesit.  

 

Për ndërtimin e pyetjeve me alternativa duhen mbajtur parasysh disa rregulla: 

- duhet të bazohen, mbi atë çka nxënësit kanë mësuar gjatë studimit të modulit; 

- duhet të vlerësojnë njohuritë e rëndësishme të modulit dhe jo detaje të rastit; 

- mos filloni të shkruani njësitë duke shkruar një trung – identifikoni diçka, që 

nxënësit duhet të kenë nxënë; 

Pyetje me alternativa 
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- bazojini njësitë në materiale të trajtuara njësoj për të gjithë nxënësit; për 

shembull, nëse nxënësit kanë mësuar të paraqesin një seri matematike si X1, 

X2, X3, përdorimi i simboleve të ndryshme, të tillë si X(1), X(2), X(3) do të 

krijonte konfuzion tek ata; 

- trungu duhet të përqëndrohet në një fushë specifike të të nxënit dhe duhet të 

paraqesë një pyetje apo një problem të veçantë; 

- sigurohuni që përgjigja të jetë korrekte dhe të mos jetë vetëm preferencë 

personale e hartuesit (shembull i gabuar: Cili është qyteti më i rëndësishëm në 

Kosovë?); 

- mos drejtoni pyetje ku kërkohet opinion (mendimi) i nxënësit sepse ajo që 

mendon nxënësi mund të mos jetë përgjigjia e saktë; (shembull i gabuar: Kush 

mendoni se është elementi më i lehtë kimik?); 

- mos e filloni trungun me një hyrje të panevojshme apo sfond historik; kjo 

mund të jetë interesante, por është, gjithashtu, çorientuese sepse pyetja është e 

fshehur në mesin e tërë atyre fjalëve; 

- shmangni një trung negativ ose trung me përcaktim negative; pyetje të 

shkruara keq, shpesh, përmbajnë fjalë të tilla si 'nuk”, “kurrë” (në mënyrë të 

qartë negative) ose ”më të ulët” , “më pak”, “po të mos” ose ” me përjashtim”; 

- nëse çdo alternativë fillon me të njëjtën frazë, atëherë vendoseni atë në trung; 

teksti i tepërt e bën përgjigjen më të vështirë për t’u gjetur dhe tenton të 

diskriminojë nxënësit me aftësi më të ulëta leximi; 

- vendosini sipas rendit (ngjitës apo zbritës) alternativat që përmbajnë numra 

(shembull i mirë: A. 24, B. 48, C. 56, D. 64); kërkojuni nxënësve të zgjedhin 

alternativën më të AFËRT me përgjigjen; 

- mos përdorni alternativa që mbivendosen (shembull i gabuar: A.1000-1200; B. 

Më pak se 1500); 

- mos përdorni si alternativë “asnjë nga të mësipërmet” ose “të gjitha të 

mësipërmet”; këto alternativa mund të shkaktojnë konfuzion dhe janë të 

palogjikshme, në disa raste; 

- përgjigja nuk duhet të jetë e dukshme/e spikatur, pra që kuptohet gati 

menjëherë; 

- çorientuesit: 

 formulojini në të njëjtën gjatësi me përgjigjen; 

 përdorni të njëjtin nivel të gjuhës si në përgjigje; 

 përdorni një fjalë, apo sinonim të saj, që shfaqet edhe në trung; 

 përdorni fjalë, të tilla si “zakonisht” ose “shpesh”.  
 

Shembull 1 

Rretho përgjigjen e saktë. Cila nga fazat e mëposhtme i përket procesit të prodhimit 

dhe përpunimit të kosit?        (1 pikë) 

         

A) Destilimi 

B) Disocimi 
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C) Fermentimi 

D) Titrimi 

 

Shembull 2 

Rretho përgjigjen e saktë.Pasterizimi i qumështit për kos është proces termik me 

temperaturë:          (1 pikë) 

 

A) mbi 1000C 

B) 92-95 0C 

C) 65-75 0C 

D) nën 65 0C 

 

Nxënësit i paraqitet një pohim, i cili 

ndiqet nga dy alternativa (p.sh., 

Po/Jo ose e vërtetë/e gabuar – V/G), 

ku një prej tyre është e saktë. Këto lloj pyetjesh përdoren për vlerësimin e kritereve të 

vlerësimit (ose objektivave mësimore), që lidhen me kujtesën ose me aftësinë për të 

dalluar. Por, me që është i thjeshtë hamendësimi i përgjigjes së saktë, ato mund të 

përdoren më mirë për vetëvlerësim dhe vlerësim diagnostikues, se sa për vlerësim 

përmbledhës. Gjithashtu, mund të përdoren për testimin me anë të kompjuterit 

(nxënësi është përpara kompjuterit dhe i përgjigjet pyetjeve të testit, i cili është në 

formë elektronike), vlerësohen pa vështirësi me notë dhe mund të shërbejnë për 

nxitjen e diskutimeve mes nxënësve. Gjatë formulimit të tyre duhet: të shmangen 

pohimet negative; të shmangen pohimet e gjata dhe me dy kuptime; të përcaktohet 

përqindje e lartë (kufiri i kalueshmërisë) e përgjigjeve të sakta për të marrë notë 

kaluese. 

 

Te këto lloj pyetjesh, shkalla e lartë e hamendësimit mund të zbutet duke shtuar një 

opsion të tretë: “nuk e di”. Në këtë rast, nxënësit i paraqitet një pjesë teksti për 

interpretim dhe i parashtrohen një sërë pyetjesh, përgjigja e të cilave mund të jetë 

“po”/”jo”/”nuk e di”. Përparësitë e këtij varianti janë se pakëson hamendësimin dhe 

mund të përdoret për vlerësimin e aftësive të një niveli më të lartë siç është të 

arsyetuarit. 

 

Një mundësi tjetër për të zbutur shkallën e hamendësimit të përgjigjes së saktë është 

kërkesa ndaj nxënësit për të argumentuar përgjigjen (pse është i vertetë apo i gabuar 

pohimi). 

 

Shembull 1 

Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë ose me G në se pohimi është i gabuar:  

           (1 pikë)

            

Pyetje e vërtetë (V) e gabuar (G) 
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Për përcaktimin e shpejtë të aciditetit të qumështit përdoret metoda me alkool 72% 

____   

 

Shembull 2 

Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë dhe me G në se pohimi është i gabuar dhe, 

më pas, argumento:          

           (3 pikë) 

 

1. Gjatë pranimit të qumështit është i domosdoshëm filtrimi i tij ____ (1 pikë) 

2. Argumento përgjigjen:            (2 pikë) 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Këto lloj pyetjesh përmbajnë një 

pohim dhe një arsyetim në 

mbështetje të tij. Nxënësit i kërkohet 

të zgjedhë përgjigjen e saktë nga një listë prej 5 mundësish pasi të ketë përcaktuar, në 

se pohimi dhe arsyetimi janë të vërtetë secili veçmas dhe, në se po atëherë, në se 

arsyetimi mbështetës është i vlefshëm në lidhje me pohimin. Këto lloj pyetjesh mund 

të përdoren për vlerësimin e aftësive analizuese dhe vlerësuese të nxënësit. Disa nga 

epërsitë e tyre janë: mund të përdoren për vlerësimin në mënyrë të shpejtë të 

çështjeve komplekse, pasi përfshijnë të gjithë informacionin e nevojshëm dhe 

nxënësi duhet vetëm të bëjë analizën për të përcaktuar përgjigjen e saktë; mund të 

përdoren për testimin me anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. 

Ndërsa, disa nga kufizimet janë: niveli shprehës i pohimit mund të jetë disi i lartë 

për disa nxënës; është disi e vështirë për mësuesit të formulojnë arsyetime me 

kuptim për pohimin. Gjatë hartimit të këtyre lloj pyetjeve duhet pasur kujdes, që: 

arsyetimi të ketë kuptim në vetvete pa qenë nevoja për shpjegim plotësues, kështu 

që të mund të analizohet në mënyrë të pavarur nga pohimi; të shmangen arsyetime 

jo shumë të rëndësishme. 

 

Shembull 

Vendos X në krah të përgjigjes së saktë.      (1 pikë) 

Pohim: Fermentimi i qumështit për jogurt kryhet në temperaturat 42-45o. 

Arsyetim: Bakterjet laktike janë përgjegjëse për kryerjen e proceseve biokimike, duke 

konvertuar laktozën në acid laktik në temperatura mezofile 62-65o. 

 

Përgjigjet e mundshme: 

 

 Pohimi Arsyetimi 

Pyetjet me pohim/arsyetim 
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 I vërtetë I vërtetë dhe i vlefshëm 

 I vërtetë I vërtetë dhe i pavlefshëm 

 I vërtetë I gabuar 

 I gabuar I vërtetë 

 I gabuar I gabuar 

 

 

Në këto lloj pyetjesh, kandidatëve u 

jepet një pyetje me përgjigje të 

paracaktuar, e cila përmban pak 

fjalë. Në to mund të përdoren numrat, skemat dhe grafikët. Në përgjithësi, përdoren 

për testimin e kujtesës së fakteve, por edhe për të kuptuarit dhe zbatimit të 

njohurive. Si epërsi përmendim: mund të përdoren për testimin me anë të 

kompjuterit; vlerësohen pa vështirësi me notë; kanë më pak vështirësi hartimi se sa 

pyetjet me zgjedhje të shumëfishtë dhe ato me përputhje; krijojnë më pak mundësi 

hamendësimi se sa pyetjet me përzgjedhje; lejojnë mbulimin e një pjese të 

konsiderueshme të përmbajtjes. Mangësitë janë: ka prirje për t’u përdorur vetëm për 

nivelet e ulta të kompetencës njohëse; mund të fokusohen te një pjesë e vogël e 

përmbajtjes. 

 

Gjatë ndërtimit duhet pasur kujdes që: të pasqyrojnë kërkesat e objektivave 

mësimore; të shprehin qartë detyrën që ka kandidati; të përgatitet në hollësi zgjidhja 

për të mos lejuar keqinterpretime nga vlerësues të ndryshëm. 

 

Shembull 

Cilat janë llojet e kulturave starter që përdoren për inokulimin?   

           (3 pikë) 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Janë një variacion i pyetjeve me 

përgjigje të shkurtër. Kandidatëve u 

kërkohet të plotësojnë fjalët që 

mungojnë në një pohim, ose të emërtojnë pjesët e një skeme/skice/figure. Këto pyetje 

janë një mjet i volitshëm për të vlerësuar kujtesën, por mund të përdoren edhe për 

testimin e të kuptuarit dhe zbatimit të koncepteve matematike. Epërsitë e tyre janë: 

administrohen lehtë; përdoren me lehtësi për vetëvlerësim dhe vlerësim 

diagnostikues; bëjnë të mundur mbulimin e një pjese të konsiderueshme të 

përmbajtjes meqë janë të lehta për t’u plotësuar; mund të përdoren për testimin me 

Pyetjet me përgjigje të shkurtër 

Pyetjet me plotësim 
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anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. Si kufizim, përmendim: në 

se ka më shumë se një përgjigje të saktë, atëherë vështirëson testimin me anë të 

kompjuterit; janë jo aq të thjeshta për t’u hartuar. Kur hartohen të tilla pyetje duhet 

të mbahet parasysh që: vendet bosh duhet të jenë vetëm për fjalët kyç (thelbësore); 

skema/figura etj. duhet të jetë shumë e qartë, po ashtu edhe pjesët që do të 

emërtohen në të; fjalët/termat e hequra duhet të jenë të vetmet të mundshme. 

 

Një variacion i këtyre pyetjeve është vendosja e një grupi fjalësh, nga të cilat 

kandidati duhet të zgjedhë për plotësimin e vendeve bosh 

 

Shembull 1 

Vendosni emërtimin e produkti në figurën më poshtë:   (1pikë) 

 

Emërtoni produktet në figurë:       (2 pikë) 

 

a) ________________________                               b) __________________________ 

 

                                                                         
  

 

 

Shembull 2 

Plotësoni vendin bosh.        (1 pikë) 

Fermentimi i qumështit për prodhim kosi kryhet në temperaturën 42°C, ku bakteriet 

laktike laktozën e konvertojnë në ____________________________________. 

 

Nxënësve u paraqiten dy lista: një me 

pohime dhe një me përgjigje. 

Nxënësve u kërkohet të gjejnë se cila 

përgjigje nga lista e dytë përputhet (korrespondon) me cilin pohim. Mund të 

përdoren për testimin e kujtesës, të kuptuarit dhe zbatimit të njohurive. Janë të 

dobishme për të vlerësuar sasi të madhe informacioni që përmban fakte, mund të 

përdoren për testimin me anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. Si 

kufizime, përmendim se ka pak raste kur mund të gjendet numër i madh përgjigjesh 

bindëse dhe se, këto lloj pyetjesh, kërkojnë kohë e janë të vështira për t’u hartuar. Për 

të ulur shkallën e hamendësimit, lista e përgjigjeve duhet të jetë më e gjatë se lista e 

pohimeve për shmangur procesin e eliminimit (të përgjigjeve). Gjithashtu, nuk duhet 

të ketë më shumë se një përgjigje të saktë dhe, të gjitha përgjigjet, duhet të jenë 

bindëse. 

Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 

Pyetjet me përputhje (rrjetë) 
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Shembull 

Vendos shkronjën (A, B ose C) tek përgjigjia e saktë (kolona në të djathtë):   

           (3 pikë) 

 

 

Pyetje Përgjigje 

A. Ftohja kryhet në temperaturat 

B.  Pasterizimi kryhet në temperaturat 

C.  Termizimi kryhet në temperaturat 

 

1. 121-128oC _____ 

2. 4-8 oC _____ 

3. 72-75 oC ____ 

4. 63-66oC _____ 

 

 

 
(Në Shtojcën 1 gjeni udhëzime për ndërtimin e një testi me shkrim) 

 

2.3. Lista e kontrollit 
 

Vlerësimi i nxënësve për aspektet praktike kryhet me anë të vëzhgimit dhe si 

instrument vlerësimi përdoret Lista e kontrollit, e cila duhet të përmbajë kriteret e 

renditura në secilin prej moduleve të Kurrikulës Bërthamë “Teknologjia e 

përpunimit të qumështit.”Me anë të listës së kontrollit vëzhgohen kryerja e 

veprimeve praktike sipas një procedure të caktuar, përdorimi i mjeteve të punës dhe 

zbatimi i rregullave të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Në listën e kontrollit mund 

të përfshihen edhe qëndrime (sjellje) apo aftësi të tjera si komunikimi, puna në grup, 

shfrytëzimi i literaturës profesionale, përdorimi i teknologjisë së informacionit etj. 

 

 

Shembull: 

 
Moduli: Teknologjia e përpunimit të qumështit 

Klasa XII 

Listë kontrolli 

 

RM5: Nxënësi bën përgatitjen e kosit dhe jogurtit 

Detyrë praktike: Përgatitja e kosit 
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Nr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emri dhe mbiemri i nxënësit 
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1. Arsim … + + + +  + +   67 

2. Basri … + + + + + + + + + 100 

3. Besa … + + +  + +  + + 78 

… …           

 

Shënim: Kufiri minimal i kalueshmërisë është kur nxënësi plotëson 80% të kritereve të vlerësimit. 

 

Mësimdhënësi: …       Data……………………….. 

 

 

 

 

2.4. Vlerësimi i produktit 
 

Nxënësve mund t’u vlerësohet procedura e punës, por mund t’u vlerësohet dhe 

vetëm cilësia e produktit në fund të një procedure pune. Për vlerësimin e produktit 

mësuesi duhet të hartojë kriteret e cilësisë së produktit dhe të përshkruajë nivelet e 

përmbushjes së tyre.  
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Shembull: 

 
 

Listë përshkruese për kriteret 

 

Vlerësimi organo-leptik i Cilësisë së kosit: 

1 = cilësi e dobët; 2 = cilësi mesatare; 3 = cilësi e mirë 

  

1 2  3  
!--------------------------------------------!-----------------------------------------! 

Ngjyrë e bardhë                  Ngjyrë e bardhë        Ngjyrë e bardhë 

e mbyllur                             hiri                                             e çelur  

 

 

Aromë jo tipike                   Aromë jo tipike                         Aromë tipike 

e llojit                                   e llojit                                        e llojit 

 

Freskia:                               Freskia:                                    Freskia: 

jo i freskët                            disi i freskët                              i freskët 

 

 

Komente: 

 

 

_________________________________________________________________________ 
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RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli profesional 

në bazë të modelit të ofruar. 

 

3.1. Të dhënat në programin e modulit “Teknologjia e përpunimit të 

qumështit” dhe plotësimi i tyre 
 

Për të realizuar mësimin bazuar te përshkruesi i modulit mësuesi duhet të hartojë 

programin e detajuar të modulit. Për të hartuar këtë program, më poshtë, po 

sugjerojmë një format, i cili nxit planifikimin e mësimit, duke u bazuar te veprimtaritë që 

do të realizojë mësuesi dhe nxënësi referuar përshkruesit përkatës të modulit dhe 

metodologjisë që mendohet të përdoret. 
 

Programi mësimor i propozuar përmban të dhëna mbi Modulin “Teknologjia e 

përpunimit të qumështit”, si dhe disa rubrika të paraqitura në kolona (shih shembullin e 

programit të modulit). Të dhënat dhe rubrikat duhet të plotësohen nga mësuesi 

përgjegjës, referuar shpjegimeve si më poshtë. 

 

Rubrika Mënyra e plotësimit 

Emri i shkollës Shkruhet emri i plotë i shkollës 

Profili Shkruhet emërtimi i profilit, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Niveli i modulit në KKK Shkruhet niveli i modulit në KKK, 

referuar Kurrikulit bërthamë 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore Shkruhet niveli në strukturë, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Muaji Shënohet muaji për të cilin bëhet 

planifikimi 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek 

nxënësi 

Shënohen ato qëndrime (sjellje) që 

përmban përshkruesi i modulit 

Kompetencat profesionale që mbulon 

Moduli 

Shënohen ato kompetenca profesionale 

tëKurrikulit bërthamë që kanë lidhje me 

modulin 

Lëndët/Modulet që lidhen me modulin Shënohen ato lëndë/module që kanë 

lidhje ndërlëndore me modulin 

Emërtimi i programit të modulit Shënohet emërtimi i plotë i modulit 

Klasa Shënohet klasa në të cilën zhvillohet 

moduli, referuar Kurrikulit bërthamë 

Orë Shënohen orët mësimore, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Kredi Shëohet numri i kredive, referuar 

Kurrikulit bërthamë 
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3.2. Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit 

“Teknologjia e përpunimit të qumështit” 
 

Ndërkohë, tabela me rubrikat përmban: 

- Rezultatet mësimore/Koha. Në këtë kolonë vendosen RM-të, të cilat merren 

nga moduli në Kurrikulën Bërthamë. Mësuesit nuk kanë lirinë që t’i 

ndryshojnë formulimet e RM-ve, por kanë lirinë të përcaktojnë numrin e 

orëve mësimore që ata gjykojnë se duhen për përmbushjen e RM-ve nga ana e 

nxënësit. 

- Njësitë/Veprimtaritë mësimore 

 Në rastin e RM-ve me karakter teorik, në këtë kolonë vendosen njësitë mësimore, 

të cilat lidhen me njohuritë që përvetësohen nga nxënësi (merren nga moduli tek 

Kurrikula Bërthamë). Mësuesi ka lirinë që të detajojë më tej këto njohuri, duke 

vendosur edhe ngarkesën në orë mësimore (në kolonën përkatëse) për secilën prej 

çështjeve mësimore brënda njësisë. Përveç kësaj, mësuesi duhet të planifikojë edhe 

testimin me shkrim të nxënësve, kur kjo është përcaktuar në modul. 

 Në rastin e RM-ve më karakter praktik, në këtë kolonë mësuesi parashikon 

veprimtaritë mësimore të nevojshme për realizimin e RM-së, duke u bazuar te 

kriteret e vlerësimit (të RM-së) dhe shkathtësitë që duhet të fitojë nxënësi, të 

përcaktuara në modul (tek Kurrikula Bërthamë). Është me rëndësi që të parashikohet 

edhe hapësira për vlerësimin e nxënësve, në përfundim të çdo RM-je. 

Rekomandohet, që aty ku ka kuptim, të parashikohen edhe projekte lëndore apo 

projekte tejlëndore, në bashkëpunim me komunitetin, të cilat krijojnë mundësi për 

formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të nxënit, bazuar në përvojat reale, 

autentike jetësore, me perspektiva të shumëfishta. 

 Në rastin e RM-ve me karakter teoriko-praktik, në këtë kolonë mësuesi do të 

shënojë si njësitë mësimore teorike që do të trajtohen, ashtu edhe veprimtaritë 

praktike që do të kryhen, duke përfshirë demonstrimin nga ana e mësuesit. Mësuesi 

mund t’i parashikojë këto edhe në mënyrë të alternuar, kur për realizimin e 

veprimtarive të ndryshme praktikebrenda RM-së, janë të nevojshme njohuritë 

paraprake teorike. 

- Koha për çdo njësi/veprimtari. Në këtë kolonë parashikohet koha për çdo 

njësitë/veprimtari mësimore tëshënuar. Koha e planifikuar për çdo RM vendosur 

në kolonën e parë ndahet, më tej, sipas njësive/veprimtarive mësimore të 

planifikuara në kolonën e tretë. Përcaktimin e kohës, mësuesi duhet ta bëjë duke 

mbajtur parasysh: 

- veçoritë e RM-së, teorike, teoriko-praktike apo praktike; 

- numrin e nxënësve; 

- burimet dhe kushtet për të realizuar RM-në; 

- vendin ku do të realizohet mësimi, në klasë, biznes apo pjesërisht në klasë 

dhe pjesërisht në biznes; 
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- kohën që duhet për të shpjeguar, simuluar, bashkëbiseduar, demonstruar 

aftësinë etj.; 

- kohën që duhet për punën e mbikqyrur dhe të pavarur të nxënësve; 

- kohën që duhet për të bërë vlerësimin e nxënësve. 

- Metodat mësimore. Pasi mësuesi ka plotësuar kolonën e njësive/veprimtarive 

mësimore, e ka më të qartë – dhe ka lirinë e plotë - që të parashikojë 

metodat/teknikat mësimore që do të përdorë përgjatë trajtimit të secilës prej 

RM-ve. 

- Metodologjia e vlerësimit. Vendosen instrumentet e vlerësimit, të 

përcaktuara në Modul tek Kurrikula Bërthamë, por mësuesi mund të vendosë 

edhe instrumente të tjera, të cilat shërbejnë për vlerësimin e vazhduar 

(përgjatë zhvillimit të RM-së) dhe përfundimtar të nxënësve (në përfundim të 

RM-së). 

- Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim. Është kolona e fundit, por jo më 

pak e rëndësishme. Këtu renditen kushtet, që janë përcaktuar në Modul (tek 

rubrika “Kushtet e nevojshme”) dhe që përbëjnë kërkesat kryesore për 

burime. Por mësuesi, në se e sheh të nevojshme, rendit edhe burime të tjera, 

që i konsideron të rëndësishme për realizimin e RM-së. Në se vendosen Ligje, 

Kode apo Standarde, rekomandohet që të shoqërohen dhe me emërtimin, 

numrin dhe datën e miratimit të tyre. 

 

3.3. Shembull i programit të modulit “Teknologjia e përpunimit të 

qumështit” 

 

Në vijim, ju paraqitet një shembull i programit për realizimin e Modulit 

“Teknologjia e përpunimit të qumështit.” 
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SHKOLLA E MESME _____________________________________________________________ 

Profili:“Përpunues i prodhimeve ushqimore” 

Moduli: “Teknologjia e përpunimit të qumështit” 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 4 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli II i AP 

 

Muaji: ______________ 

 

1. Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek nxënësi: Komunikimi i drejt dhe profesional, bashkëpunimi, shkathtësi organizative 

2. Kompetencat profesionale që mbulon Moduli “Teknologjia e përpunimit të qumështit”: 

- Të pranoje, analizojë, ruajë qumështin 

- Të përpunojë qumështin dhe prodhojë Kosin 

- Të përpunojë qumështin dhe prodhojë gjalpin 

- Të përpunojë qumështit dhe prodhojë djathin 

- Të përpunojë qumështit për prodhime sekondare 

- Të etiketojë dhe ambalazhojë prodhimet 

3. Lëndët/Modulet që lidhen me modulin “Teknologjia e përpunimit të qumështit”: Bazat e teknologjisë ushqimore 1, 

Kontrollimi dhe siguria e prodhimeve ushqimore, Kimi ushqimore, Mikrobiologji ushqimore, Kimi organike, Kimi analitike, 

Proceset themelore në industrinë ushqimor, Fizika, Matematika 
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Program i modulit: “Teknologjia e përpunimit të qumështit”  

Klasa XII - 96 orë – 9.6 kredi 

 

Nr Rezultatet 

mësimore/Koha 

Njësitë/veprimtaritë mësimore Koha për 

çdo njësi/ 

veprimtari 

Metodat 

mësimore 

Metodologj

ia e 

vlerësimit 

Burimet, vendi dhe 

kërkesat për realizim 

1 RM1: Nxënësi 

fiton njohuri  për 

qumështin, 

ftohjen dhe 

trajtimin termik të 

tij. 

 

(7 orë) 

- Prezantim i përgjithshëm i modulit dhe i RM-ve 

nga mësimdhënësi duke theksuar rëndësinë e 

qumështit në të ushqyerit e njeriut dhe teknikat e 

përpunimit të tij 

- Bashkëbisedim 

- Sqarimi i kritereve të vlerësimit nga 

mësimdhënësi 

 

Njohuri 

- Rëndësia e proceseve për qumështin, ftohjen dhe 

trajtimin termik të tij.  

- Llojet e lëndëve të para dhe ndihmëse: 

 Ndikimi i racës në sasinë dhe cilësinë e 

qumështit. 

 Lloji i kafshës dhe ndikimi i moshës në 

prodhimin e qumështit.  

 Periudha e laktacionit, stina dhe ndikimi i saj në 

prodhimin e qumështit.  

 Përbërja kimike, vlera ushqyese dhe biologjike e 

qumështit.  

 Defektet e qumështit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 orë 

 

3 orë 

(1 orë) 

 

 

 

(2 orë) 

 

 

 

 

 

Prezantim 

Bashkëbisedim 

Shpjegim 

Stuhi 

mendimesh 

Diskutim 

 

 

Pyetje-

përgjigje me 

gojë 

 

Test me 

shkrim 

 

 

Paketa mësimore 

profesionale 

Rregullore dhe 

standarde mbi 

karakteristikat e 

përgjithshme të 

qumështit 

Udhëzime për 

higjienën personale 

dhe sigurinë në punë 

Ligji Nr. 03/L-016 

“Mbi ushqimin” 

Klasa mësimore e 

pajisur me mjete 

konkretizuese 

Projektor Llaptop 

Internet  

Mjete dhe materiale 

prezantuese dhe 

vizualizuese  
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- Metodat e trajtimit termik të qumështit dhe roli i 

tyre në procesin e përpunimit të qumështit: 

 Pajisjet dhe mjetet për përpunimin e 

qumështit 

 Metodat e trajtimit termik të qumështit 

 Teknologjia e ambalazhimit të qumështit dhe 

produkteve të qumështit. 

 Siguria në punë dhe mbrojtja e mjedisit 

 

Vlerësimi i nxënësve (me test) 

 

2 orë 

 

(1 orë) 

 

 

(1 orë) 

 

 

 

1 orë 

 

Test me shkrim  

Çelësi i testit  

2 RM 2 ... …     

3 RM 3 ...      

4 RM 4 ...      

 5 RM 5: Nxënësi 

bën përgatitjen e 

kosit dhe jogurtit 

 

(10 orë) 

 

Prezantim i RM-së dhe i lidhjeve me RM/lëndë të 

tjera 

 

Njohuri 

- Qumështi dhe karakteristikat e tij për prodhim 

jogurti. Kulturat bakteriale për fermentim. Lëndët 

shtesë në qumësht. 

- Homogjenizimi i qumështit. Trajtimi termik i 

qumështit. Fermentimi i qumështit-prodhimi i 

masës së mpiksur. 

- Jogurti, vlera ushqyese, vetitë dietike dhe 

kuruese. Jogurti i lëngët. Biojogurti. 

- Jogurti me përmbajtje pemësh të ndryshme. Disa 

 

 

 
 

1 orë 

 

 
2 orë 

 

 

1 orë 

 

 
1 orë 

 

Prezantim 

Bashkëbisedim 

Shpjegim 

Stuhi 

mendimesh 

Diskutim 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetje-

përgjigje me 

gojë 

 

Test me 

shkrim 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale të shkruara 

Prezantime në Power 

Point 

 

Udhëzues përmbushje 

Fletë raporte 

 

Skema teknologjike për 

prodhimin e kosit dhe 

jogurtit 

 

Ligjet dhe udhëzimet 

mbi ushqimin (Shih 
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prodhime të ngjashme me jogurtin si kefiri, 

kumisi, ajrani 

- Rregullat e sigurimit teknik e të ruajtjes së 

mjedisit 

 

Vlerësimi i nxënësve – test me shkrim 

Informatë kthyese nga mësimdhënësi dhe nxënësi 

(vetëvlerësim) mbas testimit. 

 

Veprimtari praktike: Përgatitja e kosit 
Shpërndarja e udhëzuesit të përmbushjes 

Demonstrimi nga mësuesi i procedurës për 

përgatitjen e kosit. Bashkëbisedim për kërkesat e 

rregullores dhe standardet që duhen plotësuar 

-  Ndarja e nxënësve në grupe 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kontrolli 
-  Informatë kthyese nga mësimdhënësi dhe nxënësit 

(vetëvlerësim) gjatë realizimit të procedurave për 

përgatitjen e kosit 

 

Veprimtari praktike: Përgatitja e jogurtit 

Shpërndarja e udhëzuesit të përmbushjes 

Demonstrimi nga mësuesi i procedurës për 

përgatitjen e jogurtit. Bashkëbisedim për kërkesat e 

rregullores dhe standardet që duhen plotësuar 

 

 

 

 

 

1 orë 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstrim 

Praktikim i 

mbikqyrur 

Praktikim i 

pavarur 

Punë në grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listë 

kontrolli 

 

 
Lista 

kriteresh për 

cilësinë e 

kosit dhe 

jogurtit 

 

Informata 

kthyese gjatë 

vlerësimeve 

RM1) 

 

 

Punëtori shkollore 

 

Laboratori i Kimise dhe 

Mikrobiologjise 

 

Lëndë të para dhe 

shtesa  

Ambalazhe  

 

Industria e përpunimit 

të qumështit 

 

Pankartë me rregullat e 

sigurisë në punë 

 

Detyra të punës së 

pavarur formuluara për 

çdo grup 

 



29 
 

-  Ndarja e nxënësve në grupe 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kontrolli 
-  Informatë kthyese nga mësimdhënësi dhe nxënësit 

(vetëvlerësim) gjatë realizimit të procedurave për 

përgatitjen e jogurtit 
 

Pastrimi i mjeteve dhe vendit të punës – praktikim i 

nxënësve 

 

6 RM6 ... …     

 ... …     

Mësimdhënësi:…………………………….. 
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RN 4: Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe identifikon 

vështirësitë e zbatimit. 

 
 

 

“PROJEKTI është një problem i planifikuar për zgjidhje” 

 

J. M. Juran 

 

 
 

 

4.1. Kuptimi i termit “projekt” 
 

Fjala “projekt” ka prejardhje nga fjalët latine “projectum” dhe “projicere”,  

që kanë kuptimin “hedh diçka përpara”.  

Fjala "projekt" në të vërtetë nënkupton "diçka që i paraprin diçkaje që do të ndodhë”.  

Për konceptin “projekt” ka shumë përkufizime. Në një nga përkufizimet thuhet se 

projekti: 

- është detyrë komplekse, që shërben për të organizuar dhe drejtuar një tërësi 

veprimtarish; 

- ka afate të përcaktuara; 

- kërkon një vëllim pune; 

- kërkon një buxhet; 

- kërkon dhe një nivel cilësor të caktuar. 

 

Projekti mësimor(kërkimor): 

- është metodë hulumtuese komplekse: 

- kombinon në shkallë të ndryshme shumë nga metodat e punës së nxënësit, si: 

     zgjidhjen e problemit; 

     studimin e rastit; 

     vrojtimin;  

     eksperimentimin etj. 

 

Metoda e punës me projekte është një qasje mësimore gjithëpërfshirëse, në kuadër të 

së cilës nxënësit: 

- planifikojnë; 
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- zbatojnë; 

- vlerësojnë projekte që zbatohen në botën reale; 

- angazhohen në kërkime/hetime të pandërprera bashkëpunuese etj. 

 

Projektet mësimore: 

- fokusohen në krijimin e një produkti (objekt konkret apo shërbim) të ri,  

- kërkojnë që nxënësit: 

të zgjedhin dhe të organizojnë veprimtaritë e tyre; 

të kryejnë kërkime dhe të sintetizojnë informacionin e 

grumbulluar; 

të punojnë në mënyrë të pavarur; 

të prodhojnë një produkt ose prezantim. 

 

Nxënësit kështu fitojnë një seri mjeshtërish dhe përsosin komunikimin personal. 

 

Baza e punës me projekte është konstruktivizmi, i cili gjen pasqyrim në: 

- krijimin e mjedisit të të nxënit me nxënësin në qendër;  

- tërheqjen e vëmendjes në formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të 

nxënit, bazuar në përvojat reale, të vërteta jetësore e me perspektiva të shumëfishta. 

 

Kjo metodë përfshin etapa dhe kohëzgjatje të ndryshme, një javë, më shumë se një 

semestër apo edhe vit shkollor, kur flitet për projekte ndërdisiplinore, që 

përfshijnë komunitetin. 

 

Mësimi bazuar në projekte dallohet nga veprimtaritë e bazuara në 

hetim/studim/kërkim nga theksimi i tij: 

 

- mbi të nxënit bashkëpunues 

 

 
 

- në ndërtimin e objekteve/produkteve reale, 

për të pasqyruar se çfarë dihet dhe çfarë po 

mësohet 

 
 

 

4.2. Parimet e të nxënit bazuar në projekte 
 

Kërkimet kanë treguar se janë 4 parime më të rëndësishme në punën me projekte: 

- Përcaktimi i objektivavetë përshtatshme të të nxënit – që çojnë në kuptimin e 

thellë të përmbajtjes; 
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- Sigurimi i mbështetjes – duke filluar me përfshirjen e problemeve që çojnë drejt 

të nxënit, ngulitjen e parimit të zbatimit të projektit “tamam në kohë” dhe 

mbështetjen teknologjike; 

- Përfshirja e mundësive të larmishme për vetëvlerësim formues – këtu bëhet fjalë 

që nxënësit të bëhen hulumtues aktivë në mënyra të larmishme dhe të vlerësojnë 

vetën gjatë punës; 

- Krijimi i strukturave socialeqë përkrahin pjesëmarrjen në projekte dhe rishikimin 

e tyre – ky përfshin bashkëpunimin ndërmjet nxënësve, mësuesve dhe të tjerëve në 

komunitet, kështu që njohuritë mund të këmbehen dhe shpërndahen midis 

anëtarëve të “komunitetit të të nxënit.” 

 

4.3. Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 
 

Sipas mendimit të mësuesve, të nxënit bazuar në projekte: 

- Integron fushat kurrikulare, temat mësimore dhe çështjet e komunitetit 

- Nxit të menduarit për të nxënit gjatë gjithë jetës 

- Ndihmon nxënësit të bashkojnë “të di” me “të bëj” 

- Nxit nxënësit indiferentë dhe të mërzitshëm 

- Krijon komunikim pozitiv 

- Prek nevojat e nxënësve me nivel aftësish dhe stilesh të ndryshme etj. 

- Etj. 

 

4.4. Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Të nxënit bazuar në projekte ka një sërë epërsish (avantazhesh) kundrejt metodave të 

tjera mësimore. Nga zbatimi me sukses i saj bëhet i/e mundur: 

- Zhvillimi i afësive të nxënësit për hulumtin, komunikim e bashkëpunim; 

- Zhvillimi i aftësive të nxënësve për të kryer veprime mendore të ndërlikuara; 

- Shfrytëzim i informacionit dhe i njohurive të nxënësve nga më shumë se një 

lëndë/modul mësimor; 

- Kryejra e veprimtarive jashtë orës mësimore dhe territorit të shkollës; 

- Përfshirja e shumë pjesëmarrësve: mësues të lëndëve/moduleve të ndryshme, 

prindër dhe përfaqësues të komunitetit; 

- Përgatitja enxënësve për vendin e punës, duke fituar një ganë të gjerë 

kompetencash, si: bashkëpunim e planifikim projektesh, vendimmarrje, menaxhim i 

kohës etj.; 

- Motivimi i nxënësve; 

- Rritja e aftësive sociale dhe komunikuese, për zgjidhje problemi 

- Të shihen lidhjet ndërlëndore 

- Krijimi i mundësive për të kontribuar në përmirësimin e shkollës dhe 

komunitetit 

- Etj. 
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4.5. Disa vështirësi të zbatimit të metodës së të nxënit me projekte 
 

Si vështirësi të metodës me projekte, mund të theksohen si vijon: 

- Kohëzgjatja më shumë seç pritej; 

- Kërkojnë shumë kohë përgatitje për mësuesit; 

- Mësuesit mund t’u japin pavarësi nxënësve më shumë seç duhet; 

- Vështirësi për integrimin e përmbajtjeve mësimore me botën reale të punës 

- Mungesa e njohurive ndërlëndore, e mbështetjes nga prindërit 

- Burime të pafavorshme apo të papërdorshme për projektin 

- Etj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

34 
 

RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet llojeve 

të ndryshme të projekteve mësimore. 

 
Nisur nga kriteri i “gjerësisë” dhe “thellësisë” së përmbajtjes, projektet kurrikulare 

mund të jenë: lëndore, multilëndore (shëmëlëndore), ndërlëndore dhe translëndore 

(tejlëndore). 

 

5.1. Projekti lëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe procedurat kryesore të një 

lënde/moduli të caktuar, në përputhje me standardet dhe përmbajtjen e planifikuar 

në kurrikul. 

 

5.2. Projekti multilëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe 

procedurat të lëndeve/moduleve të ndryshme, në 

varësi të natyrës së veprimtarisë mësimore që do të 

kryhet në kuadër të projektit, të cilat ndihmojnë në 

zotërimin e kompetencave profesionale dhe sociale. 

Secila prej lëndëve ka njëpeshë të caktuar specifike 

në projekt 

 
 

 

5.3. Projekti ndërlëndor 
 

Integron pjesën e përbashkët midis 

lëndeve/moduleve të ndryshme. Këto pjesë 

theksojnë integrimin e njohurive dhe të shprehive 

ndërlëndore. Lëndët identifikohen por janë më pak 

tërëndësishme se te projektet multilëndore.  

 

5.4. Projekti tejlëndor (translëndor) 
- Integron përmbajtjen përtej lëndëve, kurse 

mësuesit e organizojnë atë rreth pyetjeve apo 

shqetësimeve që ngrenë nxënësit. 

- Trajtohet një problem lokal/rajonal/komunitar. 

- Quhet edhe të nxënit bazuar në një mjedis të 

caktuar. 

 

 

 

 

Ide 

Mate
mat 

Kimi 

Angli
sht 

Mod
ul 1 

Mod
ul 2 

TIK 

Lënda 1 

Lënda 
2 

Modul 1 

Modul 
2 

Fushat lëndore 

Temat 

Konceptet 

Aftësi jetësore 

Konteksti real 

Pyetjet e nx 
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Projekti tejlëndor (translëndor) - hapat 

 

 Mësuesit dhe nxënësit zgjedhin temën apo çështjen për studim, bazuar në 

interesin e nxënësve, standardet e kurrikulës dhe në burimet lokale/rajonale/të 

komunitetit. 

 Mësuesit gjejnë çka dinë nxënësit, i ndihmojnë ata të formulojnë pyetje për të 

eksploruar, u sigurojnë burimet dhe mundësitë që të punojnë në këtë fushë. 

 Nxënësit këmbejnë dhe diskutojnë punët e tyre me njëri-tjetrin në një veprimtari 

kulmore. Nxënësit shfaqin rezultatet e eksplorimit të tyre, vlerësojnë dhe 

rishikojnë projektin 
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RN 6: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimor. 

 
Hapat e mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe zbatimi i tyre ndihmon në planifikimin 

e mirë të projektit: 

 Grumbullimi i projektideve 

 Vendosja e gamës së veprimtarive të projektit 

 Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

 Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 

 Puna për hartimin e projektit 

 Përfshirja e aftësive mendore 

 Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në projekte 

 

6.1. Grumbullimi i projektideve 
 

Ky është hap shumë i rëndësishëm dhe kalon përmes disa nënhapave, të cilat 

përshkruhen më poshtë: 

 Lindja e idesë dhe puna për formulimin e saj, në mënyrë të atillë, që ajo t’u 

përgjigjet objektivave dhe standardeve të vendosura në kurrikul. 

 Përdorimi i standardeve – tema të rëndësishme që përbëjnë bazën e projektit, 

indikatorë që të çojnë drejt konceptimit të produktit dhe vlerësimit të projektit. 

 Gjetja e projektideve në Internet/Ëeb – shumë adresa në internet ofrojnë 

projektide dhe përshkruajnë projekte të suksesshme për lëndë dhe nivele të 

ndryshme.1 

 

 
 

                                                           
1
 -  

https://ëëë.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enA
L708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEëiT2vyo0YbVAhXMvxQKHËeQAqkQsAQIKQ&bi
ë=1280&bih=709 
https://ëëë.youtube.com/ëatch?v=t5z7Jr654G0 

https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.youtube.com/watch?v=t5z7Jr654G0
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 Skematizimi i komunitetit lokal – Jashtë dyerve të klasës shtrihen një mori 

projektesh. Prandaj, vënia në punë e nxënësve për të analizuar komunitetin e tyre 

lokal, mund të jetë një mënyrë informimi ngacmuese, për të filluar me drejtimin e 

pyetjeve provokuese për përcaktimin e aspekteve të projektit. 

 Lidhja e projektit me ngjarjet lokale dhe kombëtare – Përdorimi i projekteve për 

të fiksuar vëmendjen e nxënësve mbi pyetje dhe çështje të diskutueshme e sfiduese 

të përditshme. 

 Fokusimi i projekteve në shërbim të komunitetit – Projekte të mirëfillta hartohen 

lehtësisht për nevojat e komunitetit. Kërkimi për organizata jofitimprurëse sa herë që 

lind nevoja për mbështetje apo ekspertizë, mbetet ide e mirë. 

 

6.2. Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 
 

Mësuesit shpesh pyesin se sa “i madh/i gjerë” apo “i vogël/i ngushtë” duhet të jetë 

një projekt. Nuk ka udhëzime për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje. Por, faktorët e 

mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe duhen mbatjur parasysh për të vendosur 

gamën e veprimtarive gjatë planifikimit të projektit: 

 Kohëzgjatja – Një projekt, në përgjithësi, nuk mund të jetë më i shkurtër se një 

javë. Shumica e projekteve janë kryer gjatë një periudhe 2-3 javore. Megjithatë, 

përvojat e mësuesve tregojnë që mund të parapëlqehen projekte që zgjasin gjashtë 

javë ose më shumë. 

 Mbledhja e informacionit dhe e të dhënave – Në projekte, nxënësit në përgjithësi 

bëjnë kërkime aktive në fushën e caktuar, duke përfshirë intervista, shfletim 

literature dhe hetim në komunitet. Këto veprimtari marrin kohë. 

 Lidhjet me të rriturit – Projektet e suksesshme zakonisht përfshijnë si partnerë të 

rriturit, ekspertë apo përfaqësues të komunitetit. Përfshirja e të rriturve në projekt 

shton intensitetin dhe interesin për projektet, por kjo kërkon planifikim shtesë. Një 

rol jetësor në formimin e veprimtarive të projektit, luan audienca (pjesëmarrës nga 

komuniteti apo ekspertë të fushës) për produktet që nxënësit do të prodhojnë dhe i 

nxit ata të kenë një rezultat më të mirë. 

 Çështjet – Shumë mësues parapëlqejnë që të përqendrohen në një projekt të gjerë, 

me pyetje të hapura dhe me zgjidhje të ndryshme. Pyetjet e hapura kërkojnë më 

shumë kohë për hulumtim dhe përgatitje nga ana e nxënësve. 

 Gama e veprimtarive të projektit – Projektet janë të ndryshme dhe kanë 

veprimtari të ndryshme., si nga ana cilësore, ashtu dhe nga ana sasior. Vendimet për 

veprimtaritë e projektit duhet të merren përpara se projekti të fillojë dhe duhet të 

bazohen në përvojën dhe gatishmërinë e nxënësve, në orarin e shkollës, në 

lëndët/modulet etj. 

 Autonomia e nxënësve në lidhje me konceptimin e projektit – Përfshirja e 

nxënësve në konceptimin e projektit është një nga “çatitë” e të nxënit bazuar në 

projekte. 
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 Autonomia e nxënësve në planifikimin e veprimtarive të projektit – Mësuesit u 

kërkojnë nxënësve të japin ide për produkte të reja dhe të marrin një rol aktiv në 

përcaktimin dhe ndarjen e detyrave për realizimin e produkteve përfundimtar. 

 

6.3. Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 
 

 Cilat standarde? – Si të vendosësh për standardet? Duhet shtruar pyetja: “Për 

çfarë temash/njësish mësimore do të më vinte keq, në qoftë se nxënësit e mi në fund 

të projektit nuk do të jenë në gjendje të diskutojnë për to në mënyrën e duhur 

(inteligjente)”? 

 Sa standarde? – Këshillohen 2-3 standarde të rëndësishme ose pika referimi si 

fokus për projektin. 

 Për cilat standarde kryhet vlerësimi? – Është e rëndësishme të jesh i/e qartë se për 

cilat standard do të kryhet vlerësimi në project dhe se si produktet do t’u japin 

mundësi të gjithë nxënësve për të demonstruar atë që kanë mësuar/nxënë. 

 Ku mund të gjenden standardet? – Zakonisht përdoren standardet kombëtare (në 

kurrikulin bërthamë ose kurrikulin kornizë). Kur këto mungojnë mund të përdoren 

standard të përmbajtjes në shumë fusha, standardet industrial (me tolerance se kemi 

të bëjmë me nxënës). 

 Njohuria si standard bërthamë – Njohuritë e nxënësve janë në qendër të 

vëmendjes në shkolla. Rekomandohet që të përfshihet të paktën një rezultat mësimor 

me karakter teorik në project, së bashku me një produkt përfundimtar, i cili mund të 

përdoret për të vlerësuar këtë rezultat. 

 

6.4. Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 
 

 Aftësitë/shprehitë – Projektet lejojnë t’u mësosh nxënësve shprehi jetike dhe reale 

të botës së punës. Aftësitë e mëposhtme konsiderohen si thelbësore për shekulin 

XXI, si nga mësuesit, ashtu dhe nga komuniteti i biznesit: 

 Komunikimi – të folurit, prezantimet, të shkruarit, përkthimet, mbajtja e 

shënimeve 

 Bashkëpunim në grup – delegimi dhe caktimi i roleve, puna në grup, zgjidhja 

e konflikteve, të dëgjuarit 

 Detyrat dhe menaxhimi – menaxhimi i kohës, menaxhimi i detyrave, 

menaxhimi i burimeve, vetëvlerësimi 

 Zgjidhja e problemit dhe të menduarit kritik – klasifikimi dhe analiza, 

vlerësimi i evidencave, përpunimi, prodhimi i ideve, përdorimi i strategjive 

për zgjidhjen e problemeve, hulumtimi, qartësimi i detyrave, përcaktimi i 

problemeve, testimi dhe vlerësimi i hipotezave etj. 

 Konceptimi dhe dizenjimi – projektimi, përcaktimi i qëllimit të projektit, 

përdorimi i kritereve për të udhëzuar punën etj. 
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 Teknologjia – njohuritë teknike, përdorimi i internetit, përdorimi i 

programeve kompjuterike, përdorimi i teknologjive të reja (telefon, 

kompjuter, video, kamerat etj.). 

 

6.5. Puna për hartimin e projektit 
 

Vendosja dhe përdorimi i rubrikave të caktuara për projektet mund të ndihojnë në 

dallimin e cilësisë së planifikimit të projekteve, si dhe për t’i diskutuar këto projekte 

me kolegët.  

 

Në vijim, po japim rubrikat kryesore për planifikimin e projektit. 

 Fillimi me rezultatin ose produktin përfundimtar në mëndje – projekti u 

përgjigjet të gjitha kritereve fillestare për një project të mirëfilltë, të fokusuar në 

standard.  

 Paraqitja e pyetjes drejtuese drejt një produkti apo objekti përfundimtar – projekti 

parashtron një problem të mirëfilltë ose një pyetje të rëndësishme dhe kuptimplotë. 

 Planifikimi për vlerësim – produktet dhe kriteret janë në linjë me standardet dhe 

rezultatet për projektin. 

 Skematizimi i projektit – projekti përfshin detyra dhe veprimtari të menduara 

mire. 

 Menaxhimi i procesit – projekti ndërthur qasje menaxhuese (diskutimi për 

zgjidhjen e problemeve, nxënësit marrin informatë kthyese në kohë, nxënësit 

mësojnë të vetëvlerësohen etj.). 

 

6.6. Përfshirja e aftësive mendore 
 

Si rezultate të pritëshme në projekt, duhen përfshirë edhe aftësitë mendore ose pikat 

e forta personale, që i ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë inteligjencën emocionale dhe 

i bën ata më të suksesshëm në jetë. Vlerësimi i këtyre aftësive mund tëbëhet me anë 

të vetëreflektimit dhe diskutimeve. 

 Këmbëngulja – individët nuk heqin dorë lehtë, janë në gjendje të analizojnë një 

problem dhe të zhvillojnë një strategji për ta zgjidhur atë. Ata përdorin larmi 

metodash, mbledhin dëshmi/prova/evidencë për të treguar se strategjia e tyre po 

funksionon, dhe në se jo, ata dinë të kthehen dhe të provojnë një tejtër strategji. 

 Dëgjimi i të tjerëve me kuptueshmëri dhe ndjeshmëri – do të thotë të vendosësh 

veten në pozitat e tjetrit dhe të dëgjosh idetë e të tjerëve. 

 Të menduarit në mënyrë fleksibël – të qënit elastik (duke iu përshtatur 

rrethanave) dhe me intuitë. 

 Përpjekja për saktësi dhe përpikmëri – individët çmojnë saktësinë, përpikmërinë, 

mjeshtërinë dhe shpenzojnë kohë për të kontrolluar cilësinë e punës së tyre në 

përputhje me rregullat e paracaktuara. 
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 Parashtrimi i pyetjeve dhe problemeve – është aftësi e individëve për të bërë 

pyetje, për të kërkuar për shpjegime dhe informacion. 

 Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja – kjo quhet ndryshe edhe 

“transferimi i njohurive”; individët mësojnë nga përvoja dhe kur ndeshen me një 

problem të ri, shpesh i kthehen njohurive dhe përvojave të mëparshme, i bartin dhe i 

zbatojnë në situatën e re. 

 Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave – individët e dinë se 

informacioni merret përmes të gjitha rrugëve ndijore. 

 Krijimi, imagjinata dhe ndryshimi – individët zhvillojnë kapacitetet e tyre duke u 

përpjekur të krijojnë zgjidhje të ndryshme të problemeve, duke shqyrtuar mundësitë 

alternative nga shumë këndvështrime. 

 Marrja përsipër e përgjegjësive dhe rreziqeve – individët pranojnë konfuzionin, 

pasigurinë, kurse pengesat i shohin si sfida. 

 Gjetja e humorit – e qeshura është ilaç (barnë) universal; ajp ndikon në rritjen e 

oksigjenit në gjak, çliron krijimtarinë dhe provokon aftësi të nivelit të lartë të të 

menduarit. 

 Të nxënit e vazhdueshëm – individët nxënë vazhdimisht; ata janë në kërkim të të 

rejave dhe të metodave më të mira; njerëzit me këtë mendësi përpiqen gjithmonë për 

përmirësim dhe gjithmonë në ndryshim; ata i konsiderojnë problemet, situatat, 

tensionet, konfliktet dhe rrethanat si mundësi për të nxënë. 

 

6.7. Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 
 

Për planifikimin e projektit janë përpiluar disa formularë, që ndihmojnë në 

përshkrimin e çdo hapi.  Në vijim, ju ofrohet shembull i një projekti, në kuadër të 

profilit mësimor “Përpunues i prodhimeve ushqimore.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 
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Titulli i projektit: “Prodhimi djathit Vize ” 

Emri/at i/e mësuesit/ve: XXXX 

Emri i shkollës:  XXX 

Klasa:  XII 

Moduli: “Përpunimi i qumështit për prodhimin e djathit Vize, në 

mjediset e bazës prodhuese të shkollës” 

 

 

1. Projekti fillon me produktin apo rezultatin e pritshëm 

përfundimtar 
 

a) Përmbledhja e temës e projektit të përcaktuar. Pse duhet ky projekt? 

 

Rasti i prodhimit të djathit Vize përshkruan një projekt tipik të tipit në vazhdim, që 

është inkorporuar në pothuajse të gjithë profilin përpunues qumështi.   

Projekti në vazhdim, ka synim që t’u mundësojë nxënësve të ndërmarrin një projekt 

të punës në grup dhe individual investigativ të një natyre të avancuar, në një temë të 

re. Çdo nxënësi, projekti i ofron opsione, për të reflektuar ose për të mbikëqyrur 

interesat aktuale të tij / të saj.  

Procesi i prodhimit të djathit vize, si produkt tradicional konsumi në Shqipëri, zë një 

vend të rëndësishëm në nënproduktet e qumështit dhe si fillim do të prodhohet në 

mjediset e bazës prodhuese të shkollës.  

Veprimtaria mësimore, lidhur me prodhimin e këtij produkti, do të ndikojë 

njëkohësisht në qasje më të gjërë të fitimit të kompetencave të nxënësit dhe në rritjen 

cilësisë së mësimit teorik dhe praktik të nxënësit, për të qenë më i kompletuar me 

njohuri, shprehi dhe aftësi për tregun e punës.  

Realizimi i këtij prodhimi i mundëson nxënësit dhe shkollës ndikim edhe në 

komunitetin dhe grupet e interest përreth, pasi përpunuesit e qumështit dhe 

konsumatori do të marrin informacion lidhur me këtë produkt tradicional, përsa i 

përket karakteristikave dhe dobisë së përdorimit të tij, etj. 

Ky projekt do të sjellë dhe plotësojë këto anë pozitive: 

 aftësimi i nxënësve për tregun e punës në të ardhmen, vijueshmëria dhe rritja 

e interesimit të nxënësve; 

 përmirësimi i kushteve për organizimin më të mirë të praktikave 

Shembull i planifikimit të një projekti kurrikular 
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profesionale, lehtësimi dhe motivimi i mësimdhënësve dhe nxënësve për 

zhvillimin e praktikave. 

Vete besimi i larte tek nxënesit 

 

b) Identifikimi i rezultateve mësimore që nxënësit do të mësojnë në këtë 

projekt (2-3 për lëndë/modul) 
- Llojet e qumështit për prodhimin e djathit vize dhe faktorët mjedisorë 

biologjikë 

- Rëndësia e prodhimit dhe përhapja e kulturës së prodhimit të djathit vize 

në Kosovë 

- Veprimtaritë parapërgatitore dhe procest e përpunimit të qumështit për 

prodhimin e djathit vize 

- Llogaritja e kostos së prodhimit për lloje të ndryshme qumështi, në bazë të 

karakteristikave dhe normativave të lëndës së parë për njësi prodhimi   

 

c) Identifiko aftësitë kyçe të nxënësve në këtë projekt. Listo vetëm ato 

aftësi që planifikohen për t’u vlerësuar (2-4 për projekt) 
- Aftësi krijuese,  

- Aftësi organizative  

- Aftësi bashkëpunuese 

- Aftësi komunikuese 

- Aftësi të zgjidhjes së problemeve 

- Aftësi menaxhuese 

- Vetëvlerësim, reflektim gjatë tërë procesit  

- Vetëbesim 

 

d) Identifiko shprehitë mendore që nxënësit do të praktikojnë në këtë 

projekt (1-2 për projekt) 
- Aftësi analitike 

- Aftësi të mendimit kritik  

- Aftësi të mendimit krijues 

- Përkushtim 

- Këmbëngulje 

- Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave 

- Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja 

 

  

2. Formulo pyetjen kryesore që i drejton nxënësit drejt produktit apo 

rezultatit përfundimtar 
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a) Paraqitja e pyetjes kryesore ose e problemit për projektin përkatës. 
A është i mundur prodhimi i nënprodukteve të reja të qumështit, përveç atyre që 

prodhohen aktualisht në puntoritë e zonës rreth shkollës? 

 

 

Plani për vlerësim 

 

Hapi 1: Përcakto produktin për projektin. Çfarë do të vlerësohet? 

Në fillim të projektit:  
Mbledhja e të dhënave, analiza dhe përgatitja e një raporti lidhur me pyetjet: 

 Pse është i nevojshëm prodhimi i djathit vize? 

 A është prodhuar ndonjëherë në ekonominë e shkollës? 

 A është prodhuar ndonjëherë në zonën për rreth? 

 A ka përvojë komuniteti me këtë nënprodukt të qumështit? 

 A do të ketë tërheqje në këtë mjedis ky produkt? 

 A do të ketë efekte pozitive në komunitet? 

Prezantimi i raportit. 

 

Gjatë projektit: 

 

Analizimi i treguesve organo-shqisorë, fizik, kimik dhe baktereologjik të qumështit 

për realizimin e këtij produkti. 

Pranimi dhe kontrolli i cilësisë së qumështit, procest e përpunimit dhe përgatitja e 

produktit përfundimtar si nënprodukt i qumështit. 

Shfrytëzimi i hirrës për përftimin e gjizës. 

 

Në fund të projektit: 
 

Fushata ndërgjegjësuese për prodhimin dhe përdorimin e djathit vize. 

 

Hapi 2: Paraqit kriteret për prodhimin e çdo produkti: 
Produkti 1: Raport për mundësitë e prodhimit të djathit vize. 

Kriteret: 

1. Struktura e raportit: Hyrje, Metodologjia e përdorur (instrumentet për mbledhjen 

e të dhënave dhe analizën e tyre, si dhe evidencë mbështetëse), Gjetjet kryesore, 

Përfundime, Sugjerime 

2. Mbledhja e të dhënave (të dhënat e duhura) dhe analiza (bazuar në 

kritere/standarde) 

3. Evidentimi i gjetjeve (gjetjet kryesore dhe jo anësore) 
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4. Nxjerrja e përfundimeve (të logjikshme) 

5. Sigurimi i buxhetit të nevojshëm 

 

Produkti 2: Djathë vize cilësor 

Kriteret: 

1. Prapërgatija e mjedisit të punës (pastrimi dhe higjenizimi i mjedisit të punës etj.) 

2. Parapërgatitja e mjeteve të punës ( higjenizimi dhe sterilizimi i mjeteve dhe i paisjeve me 

të cilat do të përpunohet qumështi, si dhe sistemimi i tyre për cdo post të përpunimit 

teknologjik) 

3. Parapërgatija e e udhëzuesit të përpmbushjes për përpunimin e qumështit 

4. Parapërgatitja e lëndëve ndihmëse 

5. Pranimi i qumështit, grumbullimi dhe kontrolli treguesve teknikë të tij 

6. Përpunimi termik i qumështit në temperaturën 64-680C, për rreth 20-30 min. në 

dublikator, ose në tempearurën 720C në pasterizator 

7. Procesi i sepererimit (ndarjes) të yndyrës, për stabilizimin e normës së lejuar të saj në 

prodhimin e këtij produkti  

8. Trajtimi i qumështit në temperaturën përkatëse me preparatet dhe kulturat e pastra, si 

udhëzon karta teknologjike 

9. Realizimi i procesit të mpiksejes për 60 minuta në temperaturën 34-380C, sipas stinës 

10. Procesi i prerjes së parë në kubikë 3x4-6cm, lënia për 5 min në gjendje qetësie dhe më pas 

prerja e dytë në  kubikë 2-3 cm dhe largimi i 1/3 të hirrës në një enë të pastër 

11. Procesi i përzierjes në fillimisht të ngadaltë në mënyrë ritmike të pandërprerë (por jo me 

perplasje dhe jo fort) për 5-6 min, duke ritur temperaturën deri 46-480C , deri në 

formimin e kokrave elastike me përmasa sa një kokër misri. Me të aritur temperaturën e 

pjekjes, ndërpritet ngrohja dhe lihet masa në gjëndje qetësie për 30 min. 

12. Përgatitja formës së djathit vize dhe  e presës për presimin e parë, ku menjëherë pas 

pjekjes së dytë, masa e qumështit të mpiksur në formë kokrizash, kalohet në një napë ose 

filtër të sterilizuar për të plotësuar në masën e duhur formën e djathit 

13. Procesi i presimit të parë 5 Kg /cm2, vjen menjëherë pasi është plotësuar forma e djathit 

14. Procesi i presimit kalon për çdo 1 orë dhe në tre faza të tjera, duke shtuar forcën e 

shtypjes në përfundim deri në 11 Kg forcë/ cm2, i cili ka për qëllim ndrimin e napave dhe 

kthimin e faqeve horizontale nga lart posht dhe anasjelltas. 

15. Procesi perfundimtar i presimit zgjat 12 orë 

16. Realizimi i procesit të kriposjes dhe mënyrat e kriposjes së djathit vize(me kripë të thatë 

ose me shëllirë-sallamur. Procesi i presimit zgjat deri nga 5-7 ditë me kripë deti të 

pajodizuar, të pastër kimikisht dhe fizikisht dhe të bluar imët. 

17. Procesi i maturimit të djathit për të dalë në konsum zgjat minimum 45-60 ditë, duke 

vazhduar kriposjen dhe kthimin e tij për çdo 24 orë. 

18. Procesi i veshjes me parafinë dhe etiketimi i djathit 

19. Procesi i ruajtjes së djathit deri në 1 vit në temperaturën 2-40C  në dhomat e ftohjes(jo të 
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ngrirjes), të sistemuara në stivë në telajo druri 

20. Kontrolli përfundimtar i cilësisë nëpërmjet trguesit teknikë të pamjes, treguesit organo 

shqisore, fizikë, kimik dhe baktereologjik. 

21. Përpunimi i hirrës për gjizë 

22. Procesi i higjenizimit të linjave dhe paisjeve me sodë kaustike në temp 800C, neutralizimi 

me solucion acid klorihidrik 0.2% në 600C, dhe larja përfundimtare me ujë të rjedhshëm 

deri sa letër lakmusi të mos ndryshojë ngjyrë. 

23. Llogaritja Kostos së prodhimit 

Produkti 3: Material ndërgjegjësues 

 

Kriteret: 

1. Përmbajtje (e thjeshtë dhe e qartë) 

2. Lloji i informacionit (jo shumë fjalë dhe me foto nga eksperimenti) 

3. Paraqitja e informacionit (interactive, me ngjyrat e duhura) 

 

 

 

Plani për skematizimin e projektit 

 

Çfarë duhet të dinë dhe janë në gjëndje të kryejnë nxënësit për të 

plotësuar me sukses detyrat: 

Si dhe kur do t’i mësojnë ata njohuritë dhe aftësitë/shprehitë e 

nevojshme? 

Vëmendja fokusohet te produkti kryesor i projektit dhe analiza e 

detyrave të nevojshme për ta prodhuar këtë produkt me cilësi të lartë. 

Produkti: 

Njohuritë dhe 

aftësitë/shprehitë 

e duhura 

Të mësuara prej 

shumë kohësh 

Të mësuara 

përpara 

projektit 

Që do të 

mësohen gjatë 

projektit 
1. Lënda e parë  

(qumështi) 

X X  

2.Lëndët ndihmëse 

(kripë gjelle e 

pajodizuar e pastër, 

klorur kalciumi, 

kulturë e pastër për 

mpiksjen e 

qumështit, nitrat 

kaliumi, sodë 

X X X 
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kaustike për 

hidhenizimin e e 

brendshëm të linjave 

teknologjike, ujë I 

pastër bioligjikidht, 

sapun)  

3. Mjetet dhe pajisjet 

për prodhimin e 

djathit vize  

 X X 

4. Karta teknologjike 

dhe udhëzuesit e 

përmbushjes 

  X 

5. Enë të përmasve 

të ndryshme në 

varësi të kapacitetit 

përpunes 

 X X 

6. Enë të përgatitjes 

së higjenizimit të 

linjave dhe të 

paisjeve 

 X X 

4. Hartimi i një 

raporti 

 X X 

Organizimi i punëve  X X 

6. Komunikimi me 

anëtarët e 

komunitetit 

  X 

Çfarë mjetesh/instrumentesh të 

projektit do të përdoren? 

- Karta Teknologjike 

- Lista e mjeteve dhe 

instrumenteve të duhura 

- Fletë udhëzues me detyra dhe 

përgjegjësi të përditshme 

- Lista e detyrave 

- Probleme për zgjidhje 

- Fletëpalosje 

- Postera promovues 

- Gazeta teknike  

- Përmbledhje 

 

- Mjete dhe paisje për kryerjen e 

proceseve të përpunimit 

- Tank ftohës grumbullues qumështi 

- Pasterizator 

- Separator 

- Dublikator me ujë të nxehtë ose me 

avull 

- Kaldajë me presion 2 atm 

- Forma inoksi të djathit 5 kg 

- Napa sterile 

- Presa mekanike ose hidraulike 

- Enë të pastra inoksi  

- Fletë A4 për raportin 
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Plani për menaxhimin e procesit 

 

Listo përgatitjet më të domosdoshme që duhen kryer për t’iu përgjigjur 

nevojave për mësimdhënie të diferencuar për nxënësit shumë të mirë, 

për nxënësit me nevoja të posaçme ose për nxënësit me stile të ndryshme 

të nxëni. 

 

Listo momentet më të rëndësishme për projektin si dhe afatet. 
 

- Mbledhja e të dhënave dhe analiza e tyre (1 javë) 

- Shkrimi i raportit (1 javë) 

- Kryerja e pastrimeve (1 javë) 

- Kryerja e proceve kryesore (1 javë) 

- Përgatitja e produktit përfundimtar (9 javë) 

- Përgatitja e materialit ndërgjegjësues (2 javë) 

- Përgatitja e prezantimit dhe mbrojtjes së rezultateve 1 (javë) 

 

 

Listo përgatitjet më të domosdoshme që duhen kryer për t’iu përgjigjur 

nevojave për mësimdhënie të diferencuar për nxënësit shumë të mirë, 

për nxënësit me nevoja të posaçme ose për nxënësit me stile të ndryshme 

të nxëni. 

 

Vlerësimi i performancës, me anë të: 
- Demonstrimeve praktike 

- Prezantimit dhe mbrojtjes së rezultateve të të nxënit nga nxënësi  

- Diskutimeve në mjediset e të nxënit 

- Listave kontrolluese në përputhje me udhëzuesin e përmbushjes 

- Përmbledhjes formale të gjetjeve (nga raporti) nga nxënësit 

- Vetëvlerësimit të nxënësit 

- Vtëvlerësimit në grup 

- Vlerësimeve individuale 

- Vlerësimeve në grup 

 
Puna vlerësohet nga mësuesi/instruktor i tyre kryesor dhe nga një anëtar i dytë i 

stafit, i cili vepron si monitorues i projektit. Këto vlerësime duhet të përputhen në 

shenjim lidhur me përmbajtjen e njohurive të përftuara dhe të rezultatit të arritur për 

secilin nxënës. Më pas vlerësimi i dorëzohet një paneli me akorë të jashtëm, 

mundësisht nga industria, i cili ka mundësi për të shqyrtuar të gjithë rezultatin dhe 
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në intervistat me nxënësit.  

Çdo nxënës prezanton synimet e realizuara prej tij në këtë projekt. Vlerësimi 

përmbledhës është i bazuar në qasjen e tyre të përgjithshëm për zgjidhjen e 

problemit, ekzekutimin e projektit, cilësinë e performancës së tyre dhe mbrojtjen e 

tyre në një provim me gojë. 
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Për ndërtimin e testit me shkrim, rekomandohet që 50% e pyetjeve të jenë me 

alternativa (me 4 alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë pyetje me pohim/arsyetim, 

pyetje me përgjigje të shkurtër, pyetje me plotësim etj. 

 

Pyetjet e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekur 

skemën me tri nivele, si më poshtë: 

 

Niveli I:  Rikujtimi /Të kuptuarit 

Niveli II:  Zbatimi /Analiza 

Niveli III: Sinteza/Vlerësimi  

 

Mësuesi përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse 

të vlerësimit. 

 

Mësuesit kur bëjnë vlerësimin e nxënësve, mund të përdorin të ashtuquajturin BLU 

PRINT (termi buron nga arkitektura dhe do të thotë “plan i detajuar veprimi”), që 

në arsim ka kuptimin e një harte specifikimesh për vlerësimin e aspekteve teorike. 

 

Hapat për ndërtimin e specifikimeve të vlerësimit: 

 

Hapi i parë: Përcaktimi i njohurive (njësitë mësimore) që do të vlerësohen dhe 

llogaritja e “peshës” (në %) e tyre, duke marrë për bazë orët mësimore përkatëse në 

programin e modulit të hartuar nga mësuesi. Në vijim, është marrë si shembull 

vlerësimi i njohurive tek RM 1: Nxënësi fiton njohuri  për qumështin, ftohjen dhe 

trajtimin termik të tij, Moduli: “Teknologjia e përpunimit të qumështit” Klasa XII. 

 

Tabela 1: Njësitë mësimore dhe peshat përkatëse në testin me shkrim 

 

Nr Njësitë mësimore Vëllimi i orëve 

për çdo njësi  

Peshat 

në % 

1 Rëndësia e proceseve për qumështin, ftohjen 

dhe trajtimin termik të tij 

1 orë 
16 

2 Ndikimi i racës në sasinë dhe cilësinë e 

qumështit. Lloji i kafshës dhe ndikimi i 

moshës në prodhimin e qumështit.  

 

1 orë 

 

17 

3 Periudha e laktacionit, stina dhe ndikimi i 

saj në prodhimin e qumështit 

 

 

 

 

Shtojca 1: Udhëzime për ndërtimin e testit me shkrim 
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Përbërja kimike, vlera ushqyese dhe 

biologjike e qumështit. Defektet e qumështit 

2 orë 35 

4 Pajisjet dhe mjetet për përpunimin e 

qumështit. Metodat e trajtimit termik të 

qumështit 

1 orë 16 

5 Teknologjia e ambalazhimit të qumështit 

dhe produkteve të qumështit. Siguria në 

punë dhe mbrojtja e mjedisit 

1 orë 16 

 TOTALI 6    100 % 

 

Hapi i dytë: Përcaktimi i totalit të pikëve të testit nga mësuesi dhe shpërndarja e 

pikëve në raport me peshën e çdo njësie mësimore dhe nivelet e vështirësisë. 

 

Në tabelën në vijim, numri maksimal i pikëve është 25. 

 

Tabela 2: Ndarja e pikëve sipas peshës së çdo njohurie dhe niveleve 

 

Nr Njësitë mësimore Peshat 

në % 

Pikët 

për çdo 

njësi 

Ndarja e pikëve sipas niveleve 

të vështirësisë 

Niveli I  

     40%  

e pikëve 

Niveli II  

     40%  

e pikëve 

Niveli 

III           

     20%  

e pikëve 

1 Rëndësia e proceseve për 

qumështin, ftohjen dhe 

trajtimin termik të tij 

16 

 

4 

 

1 

 

2 

 

1 

2 Ndikimi i racës në sasinë 

dhe cilësinë e qumështit. 

Lloji i kafshës dhe ndikimi 

i moshës në prodhimin e 

qumështit.  

 

 

17 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

3 Periudha e laktacionit, 

stina dhe ndikimi i saj në 

prodhimin e qumështit 

Përbërja kimike, vlera 

ushqyese dhe biologjike e 

qumështit. Defektet e 

qumështit 

 

 

 

35 

 

 

 

9 

 

 

 

4 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

4 Pajisjet dhe mjetet për 

përpunimin e qumështit. 

Metodat e trajtimit termik 

të qumështit 

 

16 

 

4 

 

2 

 

2 

 

- 
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5 Teknologjia e 

ambalazhimit të qumështit 

dhe produkteve të 

qumështit. Siguria në punë 

dhe mbrojtja e mjedisit 

 

 

16 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 TOTALI 100% 25 pikë 10 pikë 10 pikë 5 pikë 

 

Siç shihet dhe në tabelë, ndarja e pikëve sipas nivelit të vështirësisë është bërë në 

raportet: 

Niveli I – 40% e pikëve 

Niveli II – 40% e pikëve 

Niveli III – 20% e pikëve 

pasi është marrë parasysh edhe niveli i nxënësve në arsimin profesional. 

 

Numri i pyetjeve rekomandohet të jetë jo më shumë se 20. Përcaktimi i pikëve për 

çdo pyetje bëhet duke pasur parasysh tipin e pyetjes. Për shembull: pyetjet me 

alternativa marrin gjithmonë 1 (një) pikë përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të 

saktë; pyetjet me pohim/arsyetim marrin gjithashtu nga 1 pikë, pyetjet me plotësim 

apo pyetjet me përgjigje të shkurtër marrin aq pikë sa kërkesa kanë brenda për 

brenda tyre (p.sh. në se nxënësit duhet të gjejnë emërtimet e tri elementeve të një 

strukture, atëherë duhet të caktohen 3 pikë). 

 

Hapi i tretë: Së fundi, skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara 

përcaktohet nga mësuesi që harton testin. Në vijim, jepet një model i skemës së 

vlerësimit me nota, ku kufiri i kalueshmërisë është i caktuar në rubrikën “Evidentimi 

i vlerësimit” në çdo RM të modulit. Në rastin tonë, ky kufi i kalueshmërisë është 45% 

(rrjeshti me të kuqe). Mësuesi, në bashkëpunim me mësuesit e tjerë të aktivit 

profesional, duhet të përcaktojë edhe përqindjet dhe pikët e nevojshme për çdo notë 

kaluese (rrjeshtat me të gjelbërt). 

 

Përqindjet Pikët Notat 

  0 – 44 0- 11 1 

45 – 60 12-15 2 

61 – 75 16-19 3 

76 – 85 20-22 4 

86 – 100 23-25 5 
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Moduli: Metodologjia e hartimit të programit të modulit 

“Teknikat e matjes” dhe projektit kurrikular 
 

Titulli i 

Modulit 

 

Metodologjia e hartimit të programit të 

modulit “Teknikat e matjes”  

dhe projektit kurrikular 
 

 

Qëllimi i 

Modulit 

 

 

Me anë të këtij moduli pjesëmarrësit pajisen me aftësi për të hartuar 

programin e zbatimit të modulit “Teknikat e matjes” – duke mbajtur 

parasysh ndër të tjera edhe metodikën e trajtimit të këtij moduli – si 

dhe për hartimin e instrumenteve të vlerësimit, bazuar në kriteret 

përkatëse. Njëkohësisht, pjesëmarrësit njihen me terma e koncepte 

që përdoren për projekte kurrikulare, si strategji mësimore me 

qendër nxënësin. Në të përmblidhen shpjegime dhe argumentime 

mbi projektet kurrikulare, sa të efektshme aq dhe të vështira për t’u 

realizuar.  Në modul gjithashtu jepet një shembull konkret i një 

projekti mësimor në profilin mësimor “Mekatronikë.” 

 

Ky modul orientohet të jetë teoriko-praktik, në mënyrë që 

pjesëmarrësit që do të trajnohen të fitojnë kompetencat e duhura, të 

jenë në gjendje për të hartuar programet e zbatimit të moduleve 

profesionale, si dhe  për të hartuar  projekte mësimore/kurrikulare 

të ndryshme në laminë e Mekatronikë. 
 

 

Kohëzgjatja 

e Modulit 

 

 

 

2 ditё (16 orë) trajnim 

Rezultatet e 

të Nxënit 

 

RN1: Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të 

modulit “Teknikat e matjes” dhe diskuton mbi metodikën për 

trajtimin e tij. 

 

RN2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Teknikat e matjes.” 

 

RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 



2 
 

profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

RN 4: Pjesëmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, 

parimet, rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 

 

RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

RN 6: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për 

planifikimin e produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti 

mësimor. 
 

RN 1 Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Teknikat e matjes” dhe diskuton mbi metodikën për trajtimin e 

tij. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Qëllimi i përgjithshëm i modulit “Teknikat e matjes” 

 Të dhëna të përgjithshme për modulin “Teknikat e matjes” 

 Elementet bazë strukturore të përshkruesit të modulit 

“Teknikat e matjes” 

 Elementet strukturore të rezultatit mësimor. 

 Metodika e trajtimit të modulit “Teknikat e matjes” 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në powerpoint 

o Diskutim mbi metodikën e prezantuar 

o Bashkëbisedim për mënyrën si mund të trajtohen ndryshe RM-

të në varësi të kushteve të shkollës 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 2 Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Teknikat e matjes.” 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 

 Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh në kuadër të modulit 

 Pyetjet me alternativa 

 Pyetjet e vërtetë (V), e gabuar (G) 

 Pyetjet me pohim/arsyetim 

 Pyetjet me përgjigje të shkurtër 
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 Pyetje me plotësim 

 Pyetjet me përputhje (rrjetë) 

 Lista e kontrollit. 

 Vlerësimi i produktit. 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Punë në grupe për hartimin e instrumeve të ndryshme të 

vlerësimit 

o Prezantim i punës në grup dhe diskutim 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 3 Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 

profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Të dhënat në programin e modulit “Teknikat e matjes” dhe 

plotësimi i tyre 

 Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit 

“Teknikat e matjes”: 

 Rezultatet mësimore dhe koha 

 Njësitë/Veprimtaritë mësimore 

 Koha për çdo njësi/veprimtari mësimore 

 Metodat mësimore 

 Metodologjia e vlerësimit 

 Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim 

 Shembull i programit të modulit “Teknikat e matjes” 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Ushtrim në grup për përcaktimin e njësive/veprimtarive 

mësimore dhe kohës përkatëse, përzgjedhjen e metodave 

mësimore dhe përzgjedhjen e burimeve shtesë të nevojshme 

për realizim 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 4 Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 
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 Kuptimi i termit “projekt” 

 Parimet e të nxënit bazuar në projekte 

 Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 

 Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 

 Disa vështirësi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Brain storming mbi projektide të mundshme në laminë e 

bujqësisë 

o Diskutim mbi epërsitë dhe vështirësitë e zbatimit të një 

projekti kurrikular 

o Punë në grup për plotësimin e formularëve të planifikimit të 

një projekti kurrikular 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 5 Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Projekti lëndor 

 Projekti multilëndor 

 Projekti ndërlëndor 

 Projekti tejlëndor (translëndor) 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Diskutim dhe shkëmbim përvojash të mëparshme të 

përdorimit të projekteve kurrikulare të ndryshme, si dhe 

propozime për përmirësimin e tyre 

 

RN 6 Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimor. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

o Grumbullimi i projektideve 

o Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 

o Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

o Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 

o Puna për hartimin e projektit 

o Përfshirja e aftësive mendore 
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o Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Punë në grup për skicimin e planit të një projekti 

o “Panairi” i projekt-ideve – prezantimi dhe përzgjedhja e ideve 

më të mira 
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MATERIAL MBËSHTETËS PËR ZBATIMIN E MODULIT 
 

Ky material ёshtё hartuar nё mbёshtetje tё modulit “Metodologjia e hartimit të 

programit të modulit ‘Teknikat e matjes’ dhe i projektit kurrikular” dhe do tё 

ndihmojё nё shpjegimin, konkretizimin, ilustrimin dhe pёrvetёsimin sa mё tё mirё tё 

ҫёshtjeve qё trajton ky modul. 

 

Materiali u shërben tё gjithё lektorёve/trajnerёve të trajnimit tё vazhduar pёr 

m ёsues dhe instruktorё tё arsimit profesional, pёr t’i bёrё sa mё efektive seancat e 

trajnimit qё do tё zhvillojnё. Ai ёshtё gjithashtu njё burim informacioni edhe pёr 

trajnerёt e kurseve tё ndryshme tё trajnimit, qё mund tё organizohen nga ofrues tё 

ndryshёm dhe nga vetё shkollat profesionale pёr mёsuesit dhe instruktorёt e tyre. 

 

Trajtimi i modulit “Metodologjia e hartimit të programit të modulit ‘Teknikat e 

matjes’ dhe projektit kurrikular” ka për qëllim të ndihmojë mësuesit që do të 

trajnohen, për të bërë një organizim sa më të mirë të procesit mësimor, duke 

planifikuar në mënyrë më të plotë programin e zbatimit të modulit profesional 

“Teknikat e matjes” për përzgjedhjen dhe planifikimin e veprimtarive mësimore dhe 

metodave të përshtatshme, vlerësimin e duhur të arritjeve të nxënësve bazuar në 

kritere, si dhe për zbatimin e punës me projekte kurrikulare. 

 

Udhëzimet, rekomandimet dhe shembujt që jepen në këtë material nuk janë 

detyruese dhe janë vetë mësuesit që mund t’i ndryshojnë dhe përshtatin ato në 

përputhje me kushtet dhe mundësitë konkrete të zbatimit të modulit “Teknikat e 

matjes.” 
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RN 1: Pjesëmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Teknikat e matjes” dhe diskuton mbi metodikën për trajtimin e tij. 

 
Kurrikula bërthamë e profilit “Mekatronikë” është hartuar me mbështetjen e 

projektit “ALLED” dhe miratuar nga MASHT. Ky kurrikul bazohet në kompetenca. 

Përgatitja profesionale e nxënësve realizohet me anë të “moduleve profesionale”, të 

cilët janë me përmbajtje teorike – praktike.  

 

Përshkruesit e moduleve profesionale, duhet të zhvillohen dhe të detajohen më tej 

nga vetë mësuesit e Shkollës së Mesme Profesionale. Gjatë përgatitjes së programeve 

mësimore të hollësishme, mësimdhënësit duhet të kenë parasysh që, për çdo modul 

profesional, Rezultatet Mësimore dhe Kriteret e Vlerësimit të nxënësve janë të 

detyrueshme dhe nuk mund të ndryshohen prej tyre. Ndërsa përmbajtjet e rubrikave 

të tjera të moduleve profesionale janë rekomanduese dhe mund të përshtaten nga 

vetë mësimdhënësit në përputhje me zhvillimet më të fundit në profesionet 

përkatëse dhe kushtet konkrete për zbatimin e moduleve. 

 

1. Qëllimi i përgjithshëm i Modulit 
 

Nëpërmjet veprimtarive teorike dhe praktike të parashikuara në modul synohet 

pajisja me njohuri për instrumentet matëse (llojet e instrumenteve, materialet dhe 

ndarjen e tyre) dhe përdorimin e tyre. Gjithashtu, ky modul synon zhvillimin e 

aftësive praktike të nxënësve për realizimin e matjeve të madhësive mekanike 

(përmasave të jashtme dhe të brendshme, thelluesve, këndeve, temperaturës, 

presionit, numrit të rrotullimeve dhe momentit rrotullues, fuqisë, forcës). 

 

Moduli shërben për krijimin e njohurive dhe shkathtësive profesionale të nxënësve 

sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare profesionale, me synim përgatitjen 

e tyre për tregun e punës. 

 

Moduli “Teknikat e matjes” i referohet edhe njohurive që nxënësit kanë fituar në 

lëndë/module të tjera, të tilla si Fizika, Teknologji mekanike, si dhe njohurive në 

drejtim të mbrojtjes dhe sigurisë në punë, të cilat do të gjejnë zbatim gjatë kryerjes së 

veprimtaritë praktike. Moduli shërben për krijimin e njohurive dhe shkathtësive 

profesionale të nxënësve sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare 

profesionale, me synim përgatitjen e tyre për tregun e punës. 

 

Ky modul teorik dhe praktik i ndihmon nxënësit që të vendosin një marrëdhënie 

konkrete dhe të drejtpërdrejtë me veprimtaritë praktike, me karakter profesional, si 

dhe të thellohen më shumë në natyrën e profesioneve të cilat i “prek” ky modul, të 

tilla si profesioni i Mekatronikut, Metalpunuesit, Mekanikut të makinave, Operatorit 

të makinave me dirigjim kompjuterik CNC, Instaluesit të ngrohjes dhe klimatizimit, 
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Automekanikut. Përfshirja në veprimtari të tilla i ndihmon nxënësit për një orientim 

më të mirë për karrierën e tyre të ardhshme, si për atë që ka të bëjë me shkollimin dhe 

trajnimin e mëtejshëm, ashtu dhe për punësimin në të ardhmen. 
 

Moduli “Teknikat e matjes” shërben edhe si mjet për zhvillimin aftësive kyçe 

jetësore dhe ndërprofesionale. Transferimi në kontekste të tjera, profesionale dhe 

joprofesionale, i njohurive dhe aftësive të fituara në kuadrin e këtij moduli, është një 

mundësi që i jepet nxënësve në kuadrin e të nxënit gjatë gjithë jetës. 

 

2. Të dhëna të përgjithshme për Modulin 
 

Moduli “Teknikat e matjes” është pjesë e ciklit të moduleve për kualifikimin e 

profilit “Mekatronikë.” Ai do të trajtohet me nxënësit e klasës X, të nivelit I në 

përmbushje të qëllimeve të përgjithshme dhe për zhvillimin e kompetencave 

profesionale përkatëse të këtij niveli. Kohëzgjatja e Modulit është 70 orë mësimore (7 

Kredite) përcaktuar kjo në Kurrikulën Bërthamë. 

 

Përshkruesi i Modulit “Teknikat e matjes” ka strukturë modulare, me fokusim te 

kompetencat profesionale, të shprehura në Rezultatet Mësimore (RM), të cilat priten 

të përmbushen nga vetë nxënësit, në fund të veprimtarive mësimore të orientuara 

nga praktikimi i tyre për ato aspekte që përmban moduli.  

 

2.1. Elementet bazë strukturore të përshkruesit të modulit janë: 

- Titulli i modulit, i cili tregon fushën ku janë fokusuar veprimtaritë e nxënësve 

gjatë trajtimit të modulit. 

- Klasa në të cilën do të trajtohet moduli. 

- Titulli i kualifikimit në të cilin është përfshirë moduli. 

- Vlera e Krediteve të Modulit, që tregon kohëzgjatjen e Modulit, e shprehur në 

numrin e krediteve dhe orët përkatëse mësimore për krejt Modulin. 

- Niveli i Modulit në KKK, që tregon se në cilin nivel të Kornizës Kombëtare të 

Kosovës përfshihet Moduli. 

- Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore, që shpreh përkatësinë e Modulit me 

nivelin e organizimit strukturor të Arsimit Profesional. 

- Rezultate Mësimore (RM) të Modulit, të cilat tregojnë arritjet (teorike dhe 

praktike) të pritshme të nxënësit, në përfundim të veprimtarive mësimore të 

planifikuara për çdo RM. 

 

2.2. Elementet strukturore të Rezultatit Mësimor janë: 

- Rezultati e të Mësuarit është një formulim që identifikon atë çka nxënësi pritet të 

dijë ose të dijë të bëjë, në përfundim të realizimit të RM-së. 

- Kriteret e vlerësimit, shërbejnë si “standarde” që mundësojnë krahasimin e 

arritjeve reale të nxënësve, me ato që pritet të arrihen. 
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- Kushtet e nevojshme, përmbajnë listën e mjediseve, veglave, pajisjeve dhe 

materialeve, pa të cilat do të ishte e vështirë përmbushja e duhur e RM-së. 

- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë përmbajtjet kryesore teorike 

të nevojshme për përmbushjen e RM-së. 

- Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë aftësitë praktike që 

përftohen në përfundim të RM-së. 

- Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohet te nxënësi përfshijnë ato kompetenca sociale, 

të cilat duhet të shfaqë nxënësi në përfundim të RM-së. 

- Kërkesat për vlerësimin e nxënësve përmbajnë rubrikat:  

 “Metodat e vlerësimit”, ku renditen metodat (e vlerësimit) për mbledhjen e 

informacionit mbi shkallën e përmbushjes së RM-së nga nxënësi; 

 “Evidentimi i vlerësimit”, ku përshkruhet se si duhet të ndërtohen 

instrumentet e vlerësimit, si të njohurive, ashtu dhe të aftësive praktike. Si 

dhe kufijtë e kalueshmërisë. 

 

Nga të gjitha rubrikat e mësipërme, Rezultatet mësimore dhe Kriteret e vlerësimit 

janë të detyrueshme për zbatim, ndërkohë që ekipi mësimor përcakton më tej 

njësitë dhe veprimtaritë mësimore që do të kryhen, metodat që do të përdoren si dhe 

kushtet për realizimin e modulit, në përshtatje me kontekstin e shkollës. 

 

 

3. Metodika e trajtimit të modulit “Teknikat e matjes” 
 

Le të marrim nga një shembull – në formë rekomandimi - të metodologjisë së 

zhvillimit të një RM-je teorike dhe një RM-je teoriko-praktike të modulit në fjalë. 

Parashikimi dhe konceptimi i kësaj metodologjie në mënyrë paraprake, i shërben 

mësuesit për të hartuar njësitë/veprimtaritë mësimore tek programi i modulit 

(modeli i të cilit do të ipet në vijim) dhe për përzgjedhjen e metodave mësimore.  

 

 

Shembulli 1 (RM teorike) 

 

RM1: Nxënësi aplikon metodat matjes dhe llogarit gabimet gjatë matjeve 

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore të rekomanduara: 

 

-  Mësuesi bën një prezantim të përgjithshëm të modulit dhe të RM-ve, duke 

theksuar rëndësinë e matjeve, që mbështetet fuqimisht në teknikën mekanike 

dhe elektrike dhe në përdorimin e drejtë të tyre në proceset e punës, në 

përshtatje me proceset teknologjike të prodhimtarisë. 

- Mësuesi motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e këtij rezultati mësimor 

me njohuritë dhe aftësitë e fituara më parë dhe me ato që do të fitojë më pas. 
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Konkretisht, mësuesi shpjegon se nxënësit mund të shfrytëzojnë njohuritë e 

marra prej tyre në lëndën e Fizikës (njësit dhe madhësit matëse). Gjithashtu, 

mësuesi shpjegon se njohuritë që do të fitohen nëpërmjet RM 1 kanë lidhje 

logjike dhe janë bazë për njohuritë dhe aftësitë që të arrihen me anë të RM-ve 

që vijnë më pas në këtë modul. 

 

Njohuri 

Rëndësia e teknikës së matjeve në mekatronikë 

- Mësuesi me anë të metodës “stuhi mendimesh” kërkon nga nxënësi të japin 

ide se pse është e rëndësishme matja. Më pas, plotëson njohuritë e nxënësve 

për rëndësinë e teknikës së matjeve, duke theksuar se sot është e pamundur të 

flitet për mekatronikën pa fokus në teknikat e matjes, të ciat sigurojnë saktësi 

dhe cilësi të produkteve.  

- Mësuesi ka përgatitur paraprakisht një listë me foto dhe emërtime të matësve 

të ndryshme dhe ua shpërndan nxënësve. Këta të fundit rrethojnë vetëm ato 

lloje matësish që i njohin. Mësuesi pyet disa prej nxënësve se cilët janë matësit 

që ata nuk i njohin dhe plotëson njohuritë në lidhje me matësit. 

 

Shpjegimi i njësive të nxjerra, themelore dhe njësive plotësuese 

- Mësuesi kërkon nga nxënësit të tregojnë për njohuritë e tyre lidhur me njësitë 

themelore dhe ato të nxjerra të fituara në vitet paraprake nga lënda e Fizikës. 

- Mësuesi vazhdon bashkëbisedimin me nxënësit duke u kërkuar atyre të 

shpjegojnë se si përftohen njësitë e nxjerra dhe ato plotësuese. 

- Mësuesi plotëson njohuritë e nxënësve dhe u  shpjegon atyre se ku do t’i 

aplikojmë këto njësi në modulin tonë.  

 

Tregimi i llojeve të ndryshme të gabimeve 

- Mësuesi kërkon nga nxënësit të ndahen në grupe dhe të shënojnë në fletore 

llojet e gabimeve, që mund të paraqiten gjatë matjeve të ndryshme ose qoftë 

edhe për një matje të vetme.  

- Mësuesi shpjegon llojet e gabimeve që paraqiten gjatë matjeve.  

- Bashkëbisedim me nxënësit për evidentimin, shënimin dhe zvogëlimin ose 

eliminimin e gabimeve gjatë matjeve. 

 

Tregimi i  faktorëve që shkaktojnë gabime gjatë matjeve 

- Mësuesi shpjegon disa nga matjet që realizohen në fushën e mekatronikës 

dhe paraqet faktorët që mund të shkaktojnë gabime gjatë matjes. 

- Mësuesi kërkon nga nxënësit të identifikojnë faktorët që mund të shkaktojnë 

gabime gjatë matjeve që mund të realizohen në shkollë, punëtori, etj. 

 

Interpretimi i etalonëve të madhësive mekanike dhe elektrike 

- Mësuesi me anët të teknikës “stuhi mendimesh” kërkon nga nxënësit të japin 

ide se si përdoren matësit e ndryshëm dhe për mënyrën e kontrollimit të tyre. 
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- Mësuesi u shpjegon nxënësve për etalonet dhe paraqet foto të tyre. 

- Mësuesi shpjegon për vendin ku ruhen etalonet dhe  mënyrën e ruajtjes së 

tyre. 

 

Tregimi i rëndësisë së përdorimit të etalonëve 

- Mësuesi nëpërmjet fotove paraqet instrumente matëse të llojit të njëjtë që 

dallohen në devijime të matjes. 

- Mësuesi shpjegon mënyrën e kontrollit të instrumenteve matëse me anë të 

etalonëve. 

- Për përforcim tënjohurive, mësuesi kërkon nga nxënësit të shpjegojnë 

mënyrën e kontrollimit të matësve  me  antë të etaloneve dhe të tregojnë 

rëndësinë e përdorimit të tyre. 

 

Vlerësimi për RM 1 

- Testi me shkrim duhet të përmbajë pyetje me përgjigje të mbyllur për të 

verifikuar shkallën e përvetësimit nga çdo nxënës të 5-7 kritereve të 

vlerësimit me karakter teorik. 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

 

 

 

 

Shembulli 2 (RM teoriko-praktike) 

 

RM2: Nxënësi kryen matje të madhësive mekanike (përmasat e jashtme dhe 

të brendshme, thellësisë, këndet, temperaturat, presionin, numrin e 

rrotullimeve dhe momentit rrotullues, matjen e fuqisë, matjen e forcës) 

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore të rekomanduara: 

-  Mësuesi bën një prezantim të RM-së. 

- Mësuesi motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e këtij rezultati mësimor 

me njohuritë dhe aftësitë e fituara më parë dhe me ato që do të fitojë më pas. 

Konkretisht, mësuesi shpjegon se nxënësit mund të shfrytëzojnë njohuritë e 

marra prej tyre në RM1. Gjithashtu, mësuesi shpjegon se njohuritë dhe aftësitë 

që do të fitohen nëpërmjet RM2 kanë lidhje logjike dhe janë bazë për njohuritë 

dhe aftësitë që të arrihen tek modulet e tjera të profesionit të mekatronikës. 

 

Njohuri 

Tregimi i instrumenteve matëse, sipas matjes që do të kryhet 

- Mësuesi paraqet instrumentet matëse, fillimisht me foto dhe tregon 

emërtimet e tyre. 

- Me anë të një flipcharti ose fotove mësuesi bashkarisht me nxënësit do të 
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shënojnë disa instrumente matëse dhe do të vendosin llojet e matjeve qëmund 

të kryhen me to. 
- Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit për të identifikuar njohuritë që ata kanë 

për matjet e përmasave gjatësore dhe i plotëson këto njohuri sipas nevojës. 

- Mësuesi u jep detyrë shtëpie nxënësve të identifikojnë dhe sjellin foto me 

disa pamje (anë/faqe) të matjeve që do t’i realizojnë ata në shtëpi, ose në 

ndonjë punëtori të afërt me shtëpinë e tyre, qoftë ajo matje që mund të bëhet 

edhe me metër. 

- Mësuesi u sqaron rregullat e sigurisë gjatë përdorimit të instrumenteve 

matëse. 

 

Veprimtari praktike 

- Mësuesi u kërkon nxënësve të prezantojnë fotot e matjeve që ata kanë bërë 

në shtëpi. 

- Mësuesi demonstron matjen e përmasave të ndryshme gjatësore me anë të 

mikrometrit, noniusit, thellësimatësit dhe, pas çdo demonstrimi, u kërkon 

nxënësve të praktikohen, fillimisht me mbikqyrje nga mësuesi dhe më pas, në 

mënyrë të pavarur. Nxënësit analizojnë vlerat e matura duke i paraqitur vlerat 

e matura në tabela të veqanta. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për 

matjet e kryera dhe mënyrën e përdorimit të matësve. 

 

Njohuri 

Shpjegimi i kuptimit të matjeve të këndeve 

- Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit duke u kërkuar atyre të paraqesin 

njohuritë e tyre në lidhje me këndet, të cilat i kanë fituar nga Matematika. 

- Mësuesi iu shpjegon nxënësve për këndet, njësit e këndeve dhe  matjen e 

këndeve në objekte konkrete. 

 

Veprimtari praktike 

- Mësuesi demonstron matjen e këndeve me këndmatës të zakonshëm, 

këndmatës universal, këndor dhe shabllone dhe, pas çdo demonstrimi, u 

kërkon nxënësve të praktikohen, fillimisht me mbikqyrje nga mësuesi dhe më 

pas, në mënyrë të pavarur. Nxënësit analizojnë vlerat e matura duke i 

paraqitur vlerat e matura në tabela të veqanta. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për 

matjet e kryera dhe mënyrën e përdorimit të matësve të këndeve. 

 

Njohuri 

Tregimi i llojeve të matjeve të temperaturës 

- Mësuesi kërkon nga nxënësit që nëpërmjet punimeve grupore të paraqesin 

në formë të shkruar llojet e termometrave dhe aplikimin e tyre. 

- Mësuesi iu shpjegon nxënësve rëndësinë e matjeve të temperaturës me 
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shembuj konkret (p.sh. ndikimi i ndryshimit të temperaturës në trupin e 

njeriut, në automjete motorike, etj). Kërkohet nga nxënësit të paraqesin 

shembuj të matjes së temperaturës në aparate shtëpiake, pajisje, etj. 

- Mësuesi shpjegon llojet e matjeve të temperaturave në ambiente të hapura, të 

mbyllura, matjen e temperaturës së trupave të ndryshëm, etj. 

  

Veprimtari praktike 

- Mësuesi demonstron matjen e temperaturës me termometër dhe sensor dhe, 

pas çdo demonstrimi, u kërkon nxënësve të praktikohen, fillimisht me 

mbikqyrje nga mësuesi dhe më pas, në mënyrë të pavarur.  

- Nxënësit analizojnë vlerat e matura duke i paraqitur vlerat e matura në 

tabela të veçanta. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për 

matjet e kryera dhe mënyrën e përdorimit të matësve të temperaturës. 

 

Njohuri 

Shpjegimi i kuptimit të matjeve të presionit 

- Mësuesi me anë të metodës “stuhi mendimesh” kërkon nga nxënësit të 

shpjegojnë presionin me shembuj konkret (p.sh. si krijohet presioni kur fryni 

topin e futbollit, tullumbacen etj.). 

- Mësuesi shpjegon llojet e presioneve dhe rëndësinë e tyre në vende të 

caktuara, duke e ilustruar shpjegimin me shembuj konkretë, ose edhe 

nëpërmjet videos që mund të shfaqet në projektor. Mësuesi shpjegon mënyrën 

e llogaritjes së presionit. 

- Mësuesi u jep detyra shtëpie nxënësve për të llogaritur lloje të ndryshme të 

presioneve. 

 

Veprimtari praktike 

- Mësuesi demonstron matjen e presionit me manometër dhe sensor dhe, pas 

çdo demonstrimi, u kërkon nxënësve të praktikohen, fillimisht me mbikqyrje 

nga mësuesi dhe më pas, në mënyrë të pavarur.  

- Nxënësit analizojnë vlerat e matura duke i paraqitur vlerat e matura në 

tabela të veçanta. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për 

matjet e kryera dhe mënyrën e përdorimit të matësve të presionit. 

 

Njohuri 

Shpjegimi i llojeve të matjeve të numrave të rrotullimeve dhe momentit 

rrotullues 

- Mësuesi me anë të prezantimin me projektor do t’iu shpjegojë nxënësve për 

numrat e rrotullimeve dhe momentit rrotullues. 

- Në tabelë do të shpjegohen modelet matematikore për llogaritjen e numrave 

të rrotullimeve. 
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Veprimtari praktike 

- Mësuesi demonstron matjen e numrave të rrotullimeve dhe momentit 

rrotullues me sensor dhe, pas çdo demonstrimi, u kërkon nxënësve të 

praktikohen, fillimisht me mbikqyrje nga mësuesi dhe më pas, në mënyrë të 

pavarur.  

- Nxënësit analizojnë vlerat e matura duke i paraqitur vlerat e matura në 

tabela të veqanta. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për 

matjet e kryera dhe mënyrën e përdorimit të matësit. 

 

Njohuri 

Shpjegimi i  kuptimit të matjeve të fuqisë dhe forcës 

- Mësuesi nëpërmjet pyetjeve do të identifikojë njohuritë e nxënësve për 

matjen e fuqisë dhe forcës duke u kërkuar atyre të rikujtojnë atë çka ata kanë 

mësuar në lëndën e Fizikës. 

- Mësuesi do t’iu shpjegojë nxënësve për fuqinë, mënyrën e kalkulimit të saj 

dhe do të paraqesë shembuj konkretë të paraqitjes dhe matjes së fuqisë. 

- Mësuesi do të sjellë në klasë ndonjë dinamometër dhe do t’iu shpjegojë 

nxënësve për matjen e forcës nëpërmjet dinamometrit (gjatë matjeve do të 

shënojë në tabelë edhe llogaritjet që lidhen me matjen e forcës). 

 

Veprimtari praktike 

- Mësuesi demonstron matjen e fuqisë dhe forcës me sensorët përkatës dhe, 

pas çdo demonstrimi, u kërkon nxënësve të praktikohen, fillimisht me 

mbikqyrje nga mësuesi dhe më pas, në mënyrë të pavarur.  

- Nxënësit analizojnë vlerat e matura duke i paraqitur vlerat e matura në 

tabela të veçanta. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për 

matjet e kryera dhe mënyrën e përdorimit të matësit. 

 

Vlerësimi për RM 2 

- Test me shkrim për njohuritë 

- Pyetjet me gojë duhet të jenë me përgjigje të hapur. 

- Lista e kontrollit duhet të verifikojë aftësitë e nxënësit që të përmbushë 

kriteret e vlerësimit të përcaktuara në këtë RM. 
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RN 2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Teknikat e matjes.” 
 

 

 

2.1. Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 
 

Vlerësimi mund të kryhet në mjedise të ndryshme, të tilla si në klasë, sallë, vendin e 

punës (ose në një simulim të kushteve të vendit të punës) etj. Pavarësisht se ku ose se 

në ç’formë kryhet, vlerësimi në çdo rast përfshin vëzhgimin, vlerësimin e produktit, 

ose pyetjet, ose kombinim e dy apo tre prej tyre. Ekzistojnë shumë metoda vlerësimi, 

të cilat në praktikë emërtohen “instrumente vlerësimi”.  Të gjitha instrumentet e 

vlerësimit mund të përfshihen në një ose më shumë prej grupimeve të mëposhtme: 

 Pyetje – do të thotë t’i bësh nxënësve pyetje, përgjigjet e të cilave mund të jenë me 

gojë ose me shkrim. Pyetjet mund të kenë lidhje me veprimtaritë e përshkruara në 

rezultatin mësimor, ose mund të testojnë aftësinë e nxënësit për të punuar në 

kontekste (situata) të tjera (kjo ka të bëjë me transferimin e aftësive nga një situatë në 

tjetrën). Pyetjet, gjithashtu, janë një mjet i rëndësishëm për të përftuar prova 

(dëshmi/evidencë) mbështetëse për nivelin e njohjes dhe të kuptuarit në fushën e 

njohurive. Mund të përdoret, gjithashtu, për të konfirmuar vërtetësinë e evidencës 

(detyrës me shkrim që ka bërë nxënësi/kursanti, apo ai/ajo të shpjegojë procesin për 

nxjerrjen e produktit që do të vlerësohet etj.). 

 Vëzhgimi – nënkupton vëzhgimin e nxënësve gjatë kryerjes së një aktiviteti (real 

ose të simuluar) Vëzhgimi mund të kryhet në vendin e punës, ose në kushte 

simulimi të vendit të punës (puntori), në laborator apo në çfarëdolloj vendi ku 

nxënësi është duke kryer veprimtari praktike.  

 Vlerësimi i produktit – nënkupton shqyrtimin e diçkaje (produkti), që një nxënës ka 

realizuar ose prodhuar gjatë veprimtarisë.  

 

 

2.2. Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh 
 

Një nga instrumentet e vlerësimit të njohurive më 

të përdorura janë pyetjet me alternativa. 

Struktura e tyre përbëhet nga trungu (fjalia ku 

formulohet kërkesa në formë pyetje ose pohim) dhe 4 alternativat, nga të cilat vetëm 

një është përgjigjia e saktë, ndërsa 3 të tjerat janë çorientuesit.  

 

Për ndërtimin e pyetjeve me alternativa duhen mbajtur parasysh disa rregulla: 

- duhet të bazohen, mbi atë çka nxënësit kanë mësuar gjatë studimit të modulit; 

- duhet të vlerësojnë njohuritë e rëndësishme të modulit dhe jo detaje të rastit; 

Pyetje me alternativa 
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- mos filloni të shkruani njësitë duke shkruar një trung – identifikoni diçka, që 

nxënësit duhet të kenë nxënë; 

- bazojini njësitë në materiale të trajtuara njësoj për të gjithë nxënësit; për 

shembull, nëse nxënësit kanë mësuar të paraqesin një seri matematike si X1, 

X2, X3, përdorimi i simboleve të ndryshme, të tillë si X(1), X(2), X(3) do të 

krijonte konfuzion tek ata; 

- trungu duhet të përqëndrohet në një fushë specifike të të nxënit dhe duhet të 

paraqesë një pyetje apo një problem të veçantë; 

- sigurohuni që përgjigja të jetë korrekte dhe të mos jetë vetëm preferencë 

personale e hartuesit (shembull i gabuar: Cili është qyteti më i rëndësishëm në 

Kosovë?); 

- mos drejtoni pyetje ku kërkohet opinion (mendimi) i nxënësit sepse ajo që 

mendon nxënësi mund të mos jetë përgjigjia e saktë; (shembull i gabuar: Kush 

mendoni se është elementi më i lehtë kimik?); 

- mos e filloni trungun me një hyrje të panevojshme apo sfond historik; kjo 

mund të jetë interesante, por është, gjithashtu, çorientuese sepse pyetja është e 

fshehur në mesin e tërë atyre fjalëve; 

- shmangni një trung negativ ose trung me përcaktim negative; pyetje të 

shkruara keq, shpesh, përmbajnë fjalë të tilla si 'nuk”, “kurrë” (në mënyrë të 

qartë negative) ose ”më të ulët” , “më pak”, “po të mos” ose ” me përjashtim”; 

- nëse çdo alternativë fillon me të njëjtën frazë, atëherë vendoseni atë në trung; 

teksti i tepërt e bën përgjigjen më të vështirë për t’u gjetur dhe tenton të 

diskriminojë nxënësit me aftësi më të ulëta leximi; 

- vendosini sipas rendit (ngjitës apo zbritës) alternativat që përmbajnë numra 

(shembull i mirë: A. 24, B. 48, C. 56, D. 64); kërkojuni nxënësve të zgjedhin 

alternativën më të AFËRT me përgjigjen; 

- mos përdorni alternativa që mbivendosen (shembull i gabuar: A.1000-1200; B. 

Më pak se 1500); 

- mos përdorni si alternativë “asnjë nga të mësipërmet” ose “të gjitha të 

mësipërmet”; këto alternativa mund të shkaktojnë konfuzion dhe janë të 

palogjikshme, në disa raste; 

- përgjigja nuk duhet të jetë e dukshme/e spikatur, pra që kuptohet gati 

menjëherë; 

- çorientuesit: 

 formulojini në të njëjtën gjatësi me përgjigjen; 

 përdorni të njëjtin nivel të gjuhës si në përgjigje; 

 përdorni një fjalë, apo sinonim të saj, që shfaqet edhe në trung; 

 përdorni fjalë, të tilla si “zakonisht” ose “shpesh”.  
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Shembull 1 

Rretho përgjigjen e saktë. Matësi më i saktë në matje është:    

           (1 pikë) 

           

A) Noniusi 

B) Mikrometri 

C) Metri 

D) Vizorja 

 

Shembull 2 

Rretho përgjigjen e saktë. Cila prej njësive të mëposhtme shërben për matjen e 

këndeve? 

           (1 pikë) 

A) milimetri 

B) shkalla 

C) omi 

D) amperi 

 

Nxënësit i paraqitet një pohim, i cili 

ndiqet nga dy alternativa (p.sh., 

Po/Jo ose e vërtetë/e gabuar – V/G), 

ku një prej tyre është e saktë. Këto lloj pyetjesh përdoren për vlerësimin e kritereve të 

vlerësimit (ose objektivave mësimore), që lidhen me kujtesën ose me aftësinë për të 

dalluar. Por, me që është i thjeshtë hamendësimi i përgjigjes së saktë, ato mund të 

përdoren më mirë për vetëvlerësim dhe vlerësim diagnostikues, se sa për vlerësim 

përmbledhës. Gjithashtu, mund të përdoren për testimin me anë të kompjuterit 

(nxënësi është përpara kompjuterit dhe i përgjigjet pyetjeve të testit, i cili është në 

formë elektronike), vlerësohen pa vështirësi me notë dhe mund të shërbejnë për 

nxitjen e diskutimeve mes nxënësve. Gjatë formulimit të tyre duhet: të shmangen 

pohimet negative; të shmangen pohimet e gjata dhe me dy kuptime; të përcaktohet 

përqindje e lartë (kufiri i kalueshmërisë) e përgjigjeve të sakta për të marrë notë 

kaluese. 

 

Te këto lloj pyetjesh, shkalla e lartë e hamendësimit mund të zbutet duke shtuar një 

opsion të tretë: “nuk e di”. Në këtë rast, nxënësit i paraqitet një pjesë teksti për 

interpretim dhe i parashtrohen një sërë pyetjesh, përgjigja e të cilave mund të jetë 

“po”/”jo”/”nuk e di”. Përparësitë e këtij varianti janë se pakëson hamendësimin dhe 

mund të përdoret për vlerësimin e aftësive të një niveli më të lartë siç është të 

arsyetuarit. 

 

Një mundësi tjetër për të zbutur shkallën e hamendësimit të përgjigjes së saktë është 

kërkesa ndaj nxënësit për të argumentuar përgjigjen (pse është i vertetë apo i gabuar 

pohimi). 

Pyetje e vërtetë (V) e gabuar (G) 
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Shembull 1 

Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë ose me G në se pohimi është i gabuar:       

           (1 pikë)

            

Noniusi e ka marr emrin “gabim” sipas portugezit Peter Vernier ____   

 

Shembull 2 

Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë dhe me G në se pohimi është i gabuar dhe, 

më pas, argumento:                           

           (3 pikë) 

 

1. Mikrometri ka saktësi më të madhe në matje se noniusi ____         (1 pikë) 

2. Argumento përgjigjen:              (2 pikë) 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Këto lloj pyetjesh përmbajnë një 

pohim dhe një arsyetim në 

mbështetje të tij. Nxënësit i kërkohet 

të zgjedhë përgjigjen e saktë nga një listë prej 5 mundësish pasi të ketë përcaktuar, në 

se pohimi dhe arsyetimi janë të vërtetë secili veçmas dhe, në se po atëherë, në se 

arsyetimi mbështetës është i vlefshëm në lidhje me pohimin. Këto lloj pyetjesh mund 

të përdoren për vlerësimin e aftësive analizuese dhe vlerësuese të nxënësit. Disa nga 

epërsitë e tyre janë: mund të përdoren për vlerësimin në mënyrë të shpejtë të 

çështjeve komplekse, pasi përfshijnë të gjithë informacionin e nevojshëm dhe 

nxënësi duhet vetëm të bëjë analizën për të përcaktuar përgjigjen e saktë; mund të 

përdoren për testimin me anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. 

Ndërsa, disa nga kufizimet janë: niveli shprehës i pohimit mund të jetë disi i lartë 

për disa nxënës; është disi e vështirë për mësuesit të formulojnë arsyetime me 

kuptim për pohimin. Gjatë hartimit të këtyre lloj pyetjeve duhet pasur kujdes, që: 

arsyetimi të ketë kuptim në vetvete pa qenë nevoja për shpjegim plotësues, kështu 

që të mund të analizohet në mënyrë të pavarur nga pohimi; të shmangen arsyetime 

jo shumë të rëndësishme. 

 

Shembull 

Vendos X në krah të përgjigjes së saktë.      (1 pikë) 

Pohim: Pjesët makinerike maten me mm. 

Arsyetim: Pjesët makinerike kanë toleranca më të vogla se mm. 

 

Përgjigjet e mundshme: 

Pyetjet me pohim/arsyetim 
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 Pohimi Arsyetimi 

 I vërtetë I vërtetë dhe i vlefshëm 

 I vërtetë I vërtetë dhe i pavlefshëm 

 I vërtetë I gabuar 

 I gabuar I vërtetë 

 I gabuar I gabuar 

 

 

Në këto lloj pyetjesh, kandidatëve u 

jepet një pyetje me përgjigje të 

paracaktuar, e cila përmban pak fjalë. 

Në to mund të përdoren numrat, skemat dhe grafikët. Në përgjithësi, përdoren për 

testimin e kujtesës së fakteve, por edhe për të kuptuarit dhe zbatimit të njohurive. Si 

epërsi përmendim: mund të përdoren për testimin me anë të kompjuterit; vlerësohen 

pa vështirësi me notë; kanë më pak vështirësi hartimi se sa pyetjet me zgjedhje të 

shumëfishtë dhe ato me përputhje; krijojnë më pak mundësi hamendësimi se sa 

pyetjet me përzgjedhje; lejojnë mbulimin e një pjese të konsiderueshme të 

përmbajtjes. Mangësitë janë: ka prirje për t’u përdorur vetëm për nivelet e ulta të 

kompetencës njohëse; mund të fokusohen te një pjesë e vogël e përmbajtjes. 

 

Gjatë ndërtimit duhet pasur kujdes që: të pasqyrojnë kërkesat e objektivave 

mësimore; të shprehin qartë detyrën që ka kandidati; të përgatitet në hollësi zgjidhja 

për të mos lejuar keqinterpretime nga vlerësues të ndryshëm. 

 

Shembull 

Si lidhen njësitë themelore, të nxjerra dhe atyre plotësuese?    

           (2 pikë) 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Janë një variacion i pyetjeve me 

përgjigje të shkurtër. Kandidatëve u 

kërkohet të plotësojnë fjalët që 

mungojnë në një pohim, ose të emërtojnë pjesët e një skeme/skice/figure. Këto pyetje 

janë një mjet i volitshëm për të vlerësuar kujtesën, por mund të përdoren edhe për 

testimin e të kuptuarit dhe zbatimit të koncepteve matematike. Epërsitë e tyre janë: 

administrohen lehtë; përdoren me lehtësi për vetëvlerësim dhe vlerësim 

diagnostikues; bëjnë të mundur mbulimin e një pjese të konsiderueshme të 

përmbajtjes meqë janë të lehta për t’u plotësuar; mund të përdoren për testimin me 

Pyetjet me përgjigje të shkurtër 

Pyetjet me plotësim 
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anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. Si kufizim, përmendim: në 

se ka më shumë se një përgjigje të saktë, atëherë vështirëson testimin me anë të 

kompjuterit; janë jo aq të thjeshta për t’u hartuar. Kur hartohen të tilla pyetje duhet 

të mbahet parasysh që: vendet bosh duhet të jenë vetëm për fjalët kyç (thelbësore); 

skema/figura etj. duhet të jetë shumë e qartë, po ashtu edhe pjesët që do të 

emërtohen në të; fjalët/termat e hequra duhet të jenë të vetmet të mundshme. 

 

Një variacion i këtyre pyetjeve është vendosja e një grupi fjalësh, nga të cilat 

kandidati duhet të zgjedhë për plotësimin e vendeve bosh 

 

Shembull 1 

Vendosni emërtimet e pjesëve të mikrometrit në figurën më poshtë:  (9 pikë) 

 

 

 
  

 

Shembull 2 

Plotësoni vendin bosh.        (2 pikë) 

Presioni matet me bar dhe paraqet raportin ndërmjet ____________ dhe ______ 

________________.  

 

 

Nxënësve u paraqiten dy lista: një 

me pohime dhe një me përgjigje. 

Nxënësve u kërkohet të gjejnë se cila 

përgjigje nga lista e dytë përputhet (korrespondon) me cilin pohim. Mund të 

përdoren për testimin e kujtesës, të kuptuarit dhe zbatimit të njohurive. Janë të 

dobishme për të vlerësuar sasi të madhe informacioni që përmban fakte, mund të 

përdoren për testimin me anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. Si 

Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 

Pyetjet me përputhje (rrjetë) 
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kufizime, përmendim se ka pak raste kur mund të gjendet numër i madh përgjigjesh 

bindëse dhe se, këto lloj pyetjesh, kërkojnë kohë e janë të vështira për t’u hartuar. Për 

të ulur shkallën e hamendësimit, lista e përgjigjeve duhet të jetë më e gjatë se lista e 

pohimeve për shmangur procesin e eliminimit (të përgjigjeve). Gjithashtu, nuk duhet 

të ketë më shumë se një përgjigje të saktë dhe, të gjitha përgjigjet, duhet të jenë 

bindëse. 

 

Shembull 

Vendos shkronjën (A, B ose C) tek përgjigjia e saktë (kolona në të djathtë):  

           (3 pikë) 

 

Pyetje Përgjigje 

A. Këndi matet me 

B.  Presioni matet me 

C.  Forca matet me 

 

1. dinamometër  _____ 

2. vizore _____ 

3. manometër  _____ 

4. këndmatës  _____ 

  

 
(Në Shtojcën 1 gjeni udhëzime për ndërtimin e një testi me shkrim) 

 

2.3. Lista e kontrollit 
 

Vlerësimi i nxënësve për aspektet praktike kryhet me anë të vëzhgimit dhe si 

instrument vlerësimi përdoret Lista e kontrollit, e cila duhet të përmbajë kriteret e 

renditura në secilin prej moduleve të Kurrikulës Bërthamë “Teknikat e matjes.” Me 

anë të listës së kontrollit vëzhgohen kryerja e veprimeve praktike sipas një 

procedure të caktuar, përdorimi i mjeteve të punës dhe zbatimi i rregullave të 

sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Në listën e kontrollit mund të përfshihen edhe 

qëndrime (sjellje) apo aftësi të tjera si komunikimi, puna në grup, shfrytëzimi i literaturës 

profesionale, përdorimi i teknologjisë së informacionit etj. 

 

Shembull: 
 

 

Klasa X 

Listë kontrolli 
 

RM2: Nxënësi kryen matje të madhësive mekanike (përmasat e jashtme dhe të 

brendshme, thellësis, këndet, temperaturat, presionin, numrin e rrotullimeve dhe 

momentit rrotullues, matjen e fuqisë, matjen e forcës) 

 

Detyrëpraktike: Matja e përmasave gjatësore 
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Emri dhe mbiemri i nxënësit 
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1. Arsim … + + + +  + +   67 

2. Basri … + + + + + + + + + 100 

3. Besa … + + +  + +  + + 80 

… …           

            

            

            

 

Shënim: Kufiri minimal i kalueshmërisë është kur nxënësi plotëson 80% të kritereve të 

vlerësimit. 

 

 

 

Mësimdhënësi: …      Data……………………….. 
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2.4. Vlerësimi i produktit 
 

Nxënësve mund t’u vlerësohet procedura e punës, por mund t’u vlerësohet dhe 

vetëm cilësia e produktit në fund të një procedure pune. Për vlerësimin e produktit 

mësuesi duhet të hartojë kriteret e cilësisë së produktit dhe të përshkruajë nivelet e 

përmbushjes së tyre.  

 

Shembull: 

 

 

Listë përshkruese për kriteret 

 

Vlerësimi i Cilësisë së matjeve në një detal (verifikim i shënimeve të nxënësit): 

1 = cilësi e dobët; 2 = cilësi mesatare; 3 = cilësi e mirë 

  

1                                       2                                 3  

!--------------------------------------------!-----------------------------------------! 

Përmasat gjatësore              Përmasat gjatësore                    Përmasat gjatësore    

jo në përputhje                    pjesërisht në përputhje              në përputhje 

me vizatimin                       me vizatimin                              me vizatimin 

 

Diametrat                            Diametrat                                  Diametrat 

jo në përputhje                    pjesërisht në përputhje              në përputhje 

me vizatimin                       me vizatimin                              me vizatimin 

 

Kanale                                 Kanale                                        Kanale 

jo në përputhje                    pjesërisht në përputhje              në përputhje 

me vizatimin                       me vizatimin                              me vizatimin 

 

Kënde                                 Kënde                                         Kënde 

jo në përputhje                    pjesërisht në përputhje              në përputhje 

me vizatimin                       me vizatimin                              me vizatimin 

 

Rrëzimi i tehut                   Rrëzimi i tehut                         Rrëzimi i tehut  

jo në përputhje                    pjesërisht në përputhje              në përputhje 

me vizatimin                       me vizatimin                              me vizatimin 

 

Komente: 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli profesional 

në bazë të modelit të ofruar. 

 

3.1. Të dhënat në programin e modulit “Teknikat e matjes” dhe 

plotësimi i tyre 
 

Për të realizuar mësimin bazuar te përshkruesi i modulit mësuesi duhet të hartojë 

programin e detajuar të modulit. Për të hartuar këtë program, më poshtë, po 

sugjerojmë një format, i cili nxit planifikimin e mësimit, duke u bazuar te veprimtaritë që 

do të realizojë mësuesi dhe nxënësi referuar përshkruesit përkatës të modulit dhe 

metodologjisë që mendohet të përdoret. 
 

Programi mësimor i propozuar përmban të dhëna mbi Modulin “Teknikat e matjes”, si 

dhe disa rubrika të paraqitura në kolona (shih shembullin e programit të modulit). Të 

dhënat dhe rubrikat duhet të plotësohen nga mësuesi përgjegjës, referuar shpjegimeve si 

më poshtë. 

 

Rubrika Mënyra e plotësimit 

Emri i shkollës Shkruhet emri i plotë i shkollës 

Profili Shkruhet emërtimi i profilit, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Niveli i modulit në KKK Shkruhet niveli i modulit në KKK, 

referuar Kurrikulit bërthamë 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore Shkruhet niveli në strukturë, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Muaji Shënohet muaji për të cilin bëhet 

planifikimi 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek 

nxënësi 

Shënohen ato qëndrime (sjellje) që 

përmban përshkruesi i modulit 

Kompetencat profesionale që mbulon 

Moduli 

Shënohen ato kompetenca profesionale 

tëKurrikulit bërthamë që kanë lidhje me 

modulin 

Lëndët/Modulet që lidhen me modulin Shënohen ato lëndë/module që kanë 

lidhje ndërlëndore me modulin 

Emërtimi i programit të modulit Shënohet emërtimi i plotë i modulit 

Klasa Shënohet klasa në të cilën zhvillohet 

moduli, referuar Kurrikulit bërthamë 

Orë Shënohen orët mësimore, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Kredi Shëohet numri i kredive, referuar 

Kurrikulit bërthamë 
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3.2. Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit “Teknikat e 

matjes” 
 

Ndërkohë, tabela me rubrikat përmban: 

- Rezultatet mësimore/Koha. Në këtë kolonë vendosen RM-të, të cilat merren 

nga moduli në Kurrikulën Bërthamë. Mësuesit nuk kanë lirinë që t’i 

ndryshojnë formulimet e RM-ve, por kanë lirinë të përcaktojnë numrin e 

orëve mësimore që ata gjykojnë se duhen për përmbushjen e RM-ve nga ana e 

nxënësit. 

- Njësitë/Veprimtaritë mësimore  

 Në rastin e RM-ve me karakter teorik, në këtë kolonë vendosen njësitë mësimore, 

të cilat lidhen me njohuritë që përvetësohen nga nxënësi (merren nga moduli tek 

Kurrikula Bërthamë). Mësuesi ka lirinë që të detajojë më tej këto njohuri, duke 

vendosur edhe ngarkesën në orë mësimore (në kolonën përkatëse) për secilën prej 

çështjeve mësimore brenda njësisë. Përveç kësaj, mësuesi duhet të planifikojë edhe 

testimin me shkrim të nxënësve, kur kjo është përcaktuar në modul. 

 Në rastin e RM-ve më karakter praktik, në këtë kolonë mësuesi parashikon 

veprimtaritë mësimore të nevojshme për realizimin e RM-së, duke u bazuar te 

kriteret e vlerësimit (të RM-së) dhe shkathtësitë që duhet të fitojë nxënësi, të 

përcaktuara në modul (tek Kurrikula Bërthamë). Është me rëndësi që të parashikohet 

edhe hapësira për vlerësimin e nxënësve, në përfundim të çdo RM-je. 

Rekomandohet, që aty ku ka kuptim, të parashikohen edhe projekte lëndore apo 

projekte tejlëndore, në bashkëpunim me komunitetin, të cilat krijojnë mundësi për 

formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të nxënit, bazuar në përvojat reale, 

autentike jetësore, me perspektiva të shumëfishta. 

 Në rastin e RM-ve me karakter teoriko-praktik, në këtë kolonë mësuesi do të 

shënojë si njësitë mësimore teorike që do të trajtohen, ashtu edhe veprimtaritë 

praktike që do të kryhen, duke përfshirë demonstrimin nga ana e mësuesit. Mësuesi 

mund t’i parashikojë këto edhe në mënyrë të alternuar, kur për realizimin e 

veprimtarive të ndryshme praktikebrenda RM-së, janë të nevojshme njohuritë 

paraprake teorike. 

- Koha për çdo njësi/veprimtari. Në këtë kolonë parashikohet koha për çdo 

njësitë/veprimtari mësimore tëshënuar. Koha e planifikuar për çdo RM vendosur 

në kolonën e parë ndahet, më tej, sipas njësive/veprimtarive mësimore të 

planifikuara në kolonën e tretë. Përcaktimin e kohës, mësuesi duhet ta bëjë duke 

mbajtur parasysh: 

- veçoritë e RM-së, teorike, teoriko-praktike apo praktike; 

- numrin e nxënësve; 

- burimet dhe kushtet për të realizuar RM-në; 

- vendin ku do të realizohet mësimi, në klasë, biznes apo pjesërisht në klasë 

dhe pjesërisht në biznes; 
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- kohën që duhet për të shpjeguar, simuluar, bashkëbiseduar, demonstruar 

aftësinë etj.; 

- kohën që duhet për punën e mbikqyrur dhe të pavarur të nxënësve; 

- kohën që duhet për të bërë vlerësimin e nxënësve. 

- Metodat mësimore. Pasi mësuesi ka plotësuar kolonën e njësive/veprimtarive 

mësimore, e ka më të qartë – dhe ka lirinë e plotë - që të parashikojë 

metodat/teknikat mësimore që do të përdorë përgjatë trajtimit të secilës prej 

RM-ve. 

- Metodologjia e vlerësimit. Vendosen instrumentet e vlerësimit, të 

përcaktuara në Modul tek Kurrikula Bërthamë, por mësuesi mund të vendosë 

edhe instrumente të tjera, të cilat shërbejnë për vlerësimin e vazhduar 

(përgjatë zhvillimit të RM-së) dhe përfundimtar të nxënësve (në përfundim të 

RM-së). 

- Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim. Është kolona e fundit, por jo më 

pak e rëndësishme. Këtu renditen kushtet, që janë përcaktuar në Modul (tek 

rubrika “Kushtet e nevojshme”) dhe që përbëjnë kërkesat kryesore për 

burime. Por mësuesi, në se e sheh të nevojshme, rendit edhe burime të tjera, 

që i konsideron të rëndësishme për realizimin e RM-së. Në se vendosen Ligje, 

Kode apo Standarde, rekomandohet që të shoqërohen dhe me emërtimin, 

numrin dhe datën e miratimit të tyre. 

 

3.3. Shembull i programit të modulit “Teknikat e matjes”  

 

Në vijim, ju paraqitet një shembull i programit për realizimin e Modulit 

“Teknikat e matjes.” 
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SHKOLLA E MESME _____________________________________________________________ 

Profili: “Mekatronikë” 

Moduli: “Teknikat e matjes” 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

 

Muaji: _____________________ 

 

1. Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek nxënësi: Komunikimi, Bashkëpunimi, Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

Mbledh dhe përpunon  informata, Të menduarit logjik, Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, Të jetë kritik dhe  konstruktiv, 

Punë në grup  

2. Kompetencat profesionale që mbulon Moduli “Teknikat e matjes”:  

- Përdorë terminologji profesionale: Fjalori i përdorur për udhëzime, manualet e përdoruesve dhe urdhëresat e punës; 

- Përshkruan principet funksionuese të sistemeve mekatronike; 

- Tregon strukturën e sistemeve të kontrollit të pajisjeve mekatronike; 

- Përdor instrumentet dhe veglat matëse gjatë instalimit të pajisjeve dhe sistemeve mekatronike; 

- Zbaton kërkesat profesionale për shëndet dhe siguri, masat e sigurisë dhe pajisje personale mbrojtëse qe kanë të bëjnë me 

punët mekatronike; 

- Shfrytëzon dokumentet e përdorura në punët e mekatronikës (instalime, manuale për përdorues dhe mirëmbajtje, 

diagrame etj.). 

3. Lëndët/Modulet që lidhen me modulin “Teknikat e matjes”: Fizikë, Matematikë, Gjjuhët e huaja, Teknologjia mekanike, 

Vizatim teknik me dokumentacion, Materialet teknike 

 

 

 

 

 



28 
 

Program i modulit: “Teknikat e matjes” Klasa X-70 orë-7 kredi 

 

Nr Rezultatet 

mësimore/Koha 

Njësitë/veprimtaritë mësimore Koha për 

çdo njësi/ 

veprimtari 

Metodat 

mësimore 

Metodologjia e 

vlerësimit 

Burimet, vendi dhe 

kërkesat për realizim 

1 RM1: Nxënësi 

aplikon metodat 

matjes dhe 

llogarit gabimet 

gjate matjeve 

 

(12 orë) 
 

 

 

 

 

 

 

- Prezantim i përgjithshëm i modulit dhe 

i RM-ve nga mësimdhënësi. 

 

Njohuri: 

- Rëndësia e matjeve në mekatronikë 

- Dallimi ndërmjet njësive të nxjerra, 

themelore dhe njësive plotësuese 

- Faktorët që shkaktojnë gabime gjatë 

matjeve 

- Gabimet dhe dallimi ndërmjet llojeve të 

ndryshme të gabimeve 

- Korigjimi i gabimeve 

- Etalonët e madhësive mekanike dhe 

elektrike 

- Rëndësia e përdorimit të etalonëve 

 

Vlerësimi i nxënësve 

- Test me shkrim 

 

 

 

 

 

1 orë 

3 orë 

 

1 orë 

 

2 orë 

 

1 orë 

2 orë 

 

1 orë 

 

1 orë 

 

 

 

- Prezantim 

- Bashkëbisedim 

- Shpjegim 

- Stuhi 

mendimesh 

- Diskutim 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetje-përgjigje me 

gojë 

 

Pyetje të hapura 

 

-Test (me alternativa, 

me kombinim, me 

përgjigje të mbyllur) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Dr.sc.Avdyl 

Bunjaku – Matje dhe 

kontroll – Prishtinë 2001 

Figura 

Katalogë tëmatësve të 

ndryshëm 

Video për gabimet në 

matje 

Tabela me shembuj të 

etloneve të madhësive 

mekanike dhe 

elektrike 

 

Test 

Çelësi i testit 

2 RM2: Nxënësi 

kryen matje te 

madhësive 

mekanike 

Prezantim i RM-së dhe i lidhjeve me 

RM/lëndë të tjera.  

 

Njohuri: 

 

 

 

 

 

 

- Prezantim 

- Bashkëbisedim 

- Shpjegim 

 

Pyetje-përgjigje me 

gojë 

 

-Test (me alternativa, 

 

Tekst: Dr.sc.Avdyl 

Bunjaku – Matje dhe 

kontroll – Prishtinë 2001 
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(përmasat e 

jashtme dhe te 

brendshme, 

thelluesit, këndet, 

temperatura, 

presioni, numrit 

te rrotullimeve 

dhe momentit 

rrotullues, matjen 

e fuqisë, matjen e 

forcës) 

 

(34 orë) 

 
-  Llojet e  matjeve të përmasave gjatësore 

-  Identifikimi dhe  përzgjedhja e 

instrumenteve matëse, sipas matjes që do të 

kryhet. 

 

Veprimtari praktike:  

Matja e përmasave gjatësore 

Demonstrim nga mësuesi i matjes së  

përmasave gjatësore të jashtme, të 

brendshme dhe thellësisë me mikrometër. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

matjeve 

 

Demonstrim nga mësuesi i matjes së 

përmasave gjatësore të jashtme-brendshme 

me përdorimin e noniusit. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

matjeve 

 

Demonstrim nga mësuesi i matjes së 

përmasave gjatësore e përmasave gjatësore 

të  thellësisë me përdorimin e 

thellësimatësit. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

 

1 orë 

1 orë 

 

 

 

8 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Stuhi 

mendimesh 

- Diskutim 

- Demonstrim 

- Praktikim i 

mbikqyrur 

- Praktikim i 

pavarur 

- Punë në grup 

- Punë 

individuale 

- Ushtrime 
 

me kombinim, me 

përgjigje të mbyllur) 

 

Lista kriteresh për 

cilësinë e matjeve të 

ndryshme 

 

Informata kthyese 

gjatë vlerësimeve 

Foto të instrumenteve 

matëse 

Kabinet për mësim 

praktik i pajisur me 

instrumente matëse dhe 

kontrolluese. 

Projektor 

Pajisje  dhe vegla pune 

për matje dhe kontroll 

 

Objekte konkrete 

Doracakë (materiale 

udhëzuese, ushtrime 

për leximin e matjeve) 
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-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

matjeve 

 

Demonstrim nga mësuesi i matjes së 

përmasave gjatësore-lartësisë me 

përdorimin e lartësimatësit. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

matjeve 

 

Njohuri: Matja e këndeve 

- Bashkëbisedim me nxënësit për njohuritë 

që kanë nga matematika. 

- Shpjegim për llojet e këndeve, njësive të 

këndeve dhe matjen e tyre në objekte 

konkrete.  

 

Veprimtari praktike: Matja e këndeve 

Demonstrim nga mësuesi i matjes së 

këndeve me këndmatës të zakonshëm. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

matjeve 

 

Demonstrim nga mësuesi i matjes së 

këndeve me këndmatës universal. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 orë 

 

 

 

 

 

 

4 orë 
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- Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

matjeve 

 

Demonstrim nga mësuesi i matjes së 

këndeve me  këndor dhe shabllone. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

matjeve 

 

Njohuri: Tregimi i llojeve të matjeve të 

temperaturës 
- Bashkëbisedim me nxënësit për njohuritë 

që ata kanë për llojet e termometrave dhe 

aplikimin e tyre. 

- Shpjegim i rëndësisë së matjes së 

temperaturës, llojet e matjeve të 

temperaturës. 

 

Veprimtari praktike: Matja e temperaturës 

Demonstrim nga mësuesi i matjes së 

temperaturës me termometër dhe sensor të 

temperaturës. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

matjeve 

 

Njohuri: Shpjegimi i kuptimit të matjeve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 
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të presionit 
- Stuhi mendimesh: shembuj të krijimit të 

presionit. 

- Shpjegim i rëndësisë së matjes së presionit 

dhe mënyrën e llogaritjes. 

- Ushtrime: llogaritja e llojeve të ndryshme 

të presioneve. 

 

Veprimtari praktike: Matja e presionit 

Demonstrim nga mësuesi i matjes së 

presionit me manometër dhe sensor të 

presionit. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

matjeve 

 

Njohuri: Shpjegimi llojeve të matjeve të 

numrave të rrotullimeve dhe momentit 

rrotullues 
- Shpjegim i kuptimit të numrave të 

rrotullimeve dhe i modeleve matematikore 

për llogaritjen e tyre. 
 

Veprimtari praktike: Matja e numrave të 

rrotullimeve dhe momentit rrotullues 

Demonstrim nga mësuesi i matjes së 

numrave të rrotullimeve dhe momentit 

rrotullues me sensorët  matës së numrit të 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 orë 

 

 

 

 

 

 

2 orë 
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rrotullimeve. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

matjeve 

 

Njohuri: Shpjegimi i kuptimit të matjeve 

të fuqisë dhe forcës 
- Identifikimi i njohurive të nxënësve për 

matjen e fuqisë dhe forcës. 

- Shpjegim i kuptimit fuqisë, mënyrën e 

kalkulimit të saj – shembuj. 

 

Veprimtari praktike: Matja e fuqisë dhe 

forcës 

Demonstrim nga mësuesi i matjes së fuqisë 

dhe forcës me sensor përkatës. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

matjeve 

 

Vlerësim i njohurive me shkrim 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

6 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 orë 

3 RM 3 ……      

 

Mësimdhënësi:…………………………….. 



 
 
 

34 
 

RN 4: Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe identifikon 

vështirësitë e zbatimit. 

 
 

 

“PROJEKTI është një problem i planifikuar për zgjidhje” 

 

J. M. Juran 

 

 
 

 

4.1. Kuptimi i termit “projekt” 
 

Fjala “projekt” ka prejardhje nga fjalët latine “projectum” dhe “projicere”,  

që kanë kuptimin “hedh diçka përpara”.  

Fjala "projekt" në të vërtetë nënkupton "diçka që i paraprin diçkaje që do të ndodhë”.  

Për konceptin “projekt” ka shumë përkufizime. Në një nga përkufizimet thuhet se 

projekti: 

- është detyrë komplekse, që shërben për të organizuar dhe drejtuar një tërësi 

veprimtarish;  

- ka afate të përcaktuara; 

- kërkon një vëllim pune; 

- kërkon një buxhet; 

- kërkon dhe një nivel cilësor të caktuar. 

 

Projekti mësimor (kërkimor): 

- është metodë hulumtuese komplekse: 

- kombinon në shkallë të ndryshme shumë nga metodat e punës së nxënësit, si: 

                            zgjidhjen e problemit; 

                              studimin e rastit; 

                                  vrojtimin;  

                                          eksperimentimin etj. 

 

Metoda e punës me projekte është një qasje mësimore gjithëpërfshirëse, në kuadër të 

së cilës nxënësit: 

- planifikojnë; 
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- zbatojnë; 

- vlerësojnë projekte që zbatohen në botën reale; 

- angazhohen në kërkime/hetime të pandërprera bashkëpunuese etj. 

 

Projektet mësimore: 

- fokusohen në krijimin e një produkti (objekt konkret apo shërbim) të ri,  

- kërkojnë që nxënësit: 

të zgjedhin dhe të organizojnë veprimtaritë e tyre; 

të kryejnë kërkime dhe të sintetizojnë informacionin e 

grumbulluar; 

të punojnë në mënyrë të pavarur; 

të prodhojnë një produkt ose prezantim. 

 

Nxënësit kështu fitojnë një seri mjeshtërish dhe përsosin komunikimin personal. 

 

Baza e punës me projekte është konstruktivizmi, i cili gjen pasqyrim në: 

- krijimin e mjedisit të të nxënit me nxënësin në qendër;  

- tërheqjen e vëmendjes në formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të 

nxënit, bazuar në përvojat reale, të vërteta jetësore e me perspektiva të shumëfishta. 

 

Kjo metodë përfshin etapa dhe kohëzgjatje të ndryshme, një javë, më shumë se një 

semestër apo edhe vit shkollor, kur flitet për projekte ndërdisiplinore, që 

përfshijnë komunitetin. 

 

Mësimi bazuar në projekte dallohet nga veprimtaritë e bazuara në 

hetim/studim/kërkim nga theksimi i tij: 

 

- mbi të nxënit bashkëpunues 

 

 
 

- në ndërtimin e objekteve/produkteve reale, 

për të pasqyruar se çfarë dihet dhe çfarë po 

mësohet 

 
 

 

4.2. Parimet e të nxënit bazuar në projekte 
 

Kërkimet kanë treguar se janë 4 parime më të rëndësishme në punën me projekte: 

- Përcaktimi i objektivave të përshtatshme të të nxënit – që çojnë në kuptimin e 

thellë të përmbajtjes; 
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- Sigurimi i mbështetjes – duke filluar me përfshirjen e problemeve që çojnë drejt 

të nxënit, ngulitjen e parimit të zbatimit të projektit “tamam në kohë” dhe 

mbështetjen teknologjike; 

- Përfshirja e mundësive të larmishme për vetëvlerësim formues – këtu bëhet fjalë 

që nxënësit të bëhen hulumtues aktivë në mënyra të larmishme dhe të vlerësojnë 

vetën gjatë punës; 

- Krijimi i strukturave sociale që përkrahin pjesëmarrjen në projekte dhe 

rishikimin e tyre – ky përfshin bashkëpunimin ndërmjet nxënësve, mësuesve dhe të 

tjerëve në komunitet, kështu që njohuritë mund të këmbehen dhe shpërndahen 

midis anëtarëve të “komunitetit të të nxënit.” 

 

4.3. Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 
 

Sipas mendimit të mësuesve, të nxënit bazuar në projekte: 

- Integron fushat kurrikulare, temat mësimore dhe çështjet e komunitetit 

- Nxit të menduarit për të nxënit gjatë gjithë jetës 

- Ndihmon nxënësit të bashkojnë “të di” me “të bëj” 

- Nxit nxënësit indiferentë dhe të mërzitshëm 

- Krijon komunikim pozitiv 

- Prek nevojat e nxënësve me nivel aftësish dhe stilesh të ndryshme etj. 

- Etj. 

 

4.4. Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Të nxënit bazuar në projekte ka një sërë epërsish (avantazhesh) kundrejt metodave të 

tjera mësimore. Nga zbatimi me sukses i saj bëhet i/e mundur: 

- Zhvillimi i afësive të nxënësit për hulumtin, komunikim e bashkëpunim; 

- Zhvillimi i aftësive të nxënësve për të kryer veprime mendore të ndërlikuara; 

- Shfrytëzim i informacionit dhe i njohurive të nxënësve nga më shumë se një 

lëndë/modul mësimor; 

- Kryejra e veprimtarive jashtë orës mësimore dhe territorit të shkollës; 

- Përfshirja e shumë pjesëmarrësve: mësues të lëndëve/moduleve të ndryshme, 

prindër dhe përfaqësues të komunitetit; 

- Përgatitja e nxënësve për vendin e punës, duke fituar një ganë të gjerë 

kompetencash, si: bashkëpunim e planifikim projektesh, vendimmarrje, menaxhim i 

kohës etj.; 

- Motivimi i nxënësve; 

- Rritja e aftësive sociale dhe komunikuese, për zgjidhje problemi 

- Të shihen lidhjet ndërlëndore 

- Krijimi i mundësive për të kontribuar në përmirësimin e shkollës dhe 

komunitetit 

- Etj. 



 
 
 

37 
 

4.5. Disa vështirësi të zbatimit të metodës së të nxënit me projekte 
 

Si vështirësi të metodës me projekte, mund të theksohen si vijon: 

- Kohëzgjatja më shumë seç pritej; 

- Kërkojnë shumë kohë përgatitje për mësuesit; 

- Mësuesit mund t’u japin pavarësi nxënësve më shumë seç duhet; 

- Vështirësi për integrimin e përmbajtjeve mësimore me botën reale të punës 

- Mungesa e njohurive ndërlëndore, e mbështetjes nga prindërit 

- Burime të pafavorshme apo të papërdorshme për projektin 

- Etj. 
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RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet llojeve 

të ndryshme të projekteve mësimore. 

 
Nisur nga kriteri i “gjerësisë” dhe “thellësisë” së përmbajtjes, projektet kurrikulare 

mund të jenë: lëndore, multilëndore (shëmëlëndore), ndërlëndore dhe translëndore 

(tejlëndore). 

 

5.1. Projekti lëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe procedurat kryesore të një 

lënde/moduli të caktuar, në përputhje me standardet dhe përmbajtjen e planifikuar 

në kurrikul. 

 

5.2. Projekti multilëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe 

procedurat të lëndeve/moduleve të ndryshme, në 

varësi të natyrës së veprimtarisë mësimore që do të 

kryhet në kuadër të projektit, të cilat ndihmojnë në 

zotërimin e kompetencave profesionale dhe sociale. 

Secila prej lëndëve ka njëpeshë të caktuar specifike 

në projekt 

 
      

 

5.3. Projekti ndërlëndor 
 

Integron pjesën e përbashkët midis 

lëndeve/moduleve të ndryshme. Këto pjesë 

theksojnë integrimin e njohurive dhe të shprehive 

ndërlëndore. Lëndët identifikohen por janë më pak 

tërëndësishme se te projektet multilëndore.  

 

5.4. Projekti tejlëndor (translëndor) 
- Integron përmbajtjen përtej lëndëve, kurse 

mësuesit e organizojnë atë rreth pyetjeve apo 

shqetësimeve që ngrenë nxënësit. 

- Trajtohet një problem lokal/rajonal/komunitar. 

- Quhet edhe të nxënit bazuar në një mjedis të 

caktuar. 

 

 

 

 

Fushat lëndore 

Temat 

Konceptet 

Aftësi jetësore 

Konteksti real 

Pyetjet e nx 
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Projekti tejlëndor (translëndor) - hapat 

 

 Mësuesit dhe nxënësit zgjedhin temën apo çështjen për studim, bazuar në 

interesin e nxënësve, standardet e kurrikulës dhe në burimet lokale/rajonale/të 

komunitetit. 

 Mësuesit gjejnë çka dinë nxënësit, i ndihmojnë ata të formulojnë pyetje për të 

eksploruar, u sigurojnë burimet dhe mundësitë që të punojnë në këtë fushë. 

 Nxënësit këmbejnë dhe diskutojnë punët e tyre me njëri-tjetrin në një veprimtari 

kulmore. Nxënësit shfaqin rezultatet e eksplorimit të tyre, vlerësojnë dhe 

rishikojnë projektin 
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RN 6: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimor. 

 
Hapat e mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe zbatimi i tyre ndihmon në planifikimin 

e mirë të projektit: 

 Grumbullimi i projektideve 

 Vendosja e gamës së veprimtarive të projektit 

 Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

 Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 

 Puna për hartimin e projektit 

 Përfshirja e aftësive mendore 

 Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në projekte 

 

6.1. Grumbullimi i projektideve 
 

Ky është hap shumë i rëndësishëm dhe kalon përmes disa nënhapave, të cilat 

përshkruhen më poshtë: 

 Lindja e idesë dhe puna për formulimin e saj, në mënyrë të atillë, që ajo t’u 

përgjigjet objektivave dhe standardeve të vendosura në kurrikul. 

 Përdorimi i standardeve – tema të rëndësishme që përbëjnë bazën e projektit, 

indikatorë që të çojnë drejt konceptimit të produktit dhe vlerësimit të projektit. 

 Gjetja e projektideve në Internet/Web – shumë adresa në internet ofrojnë 

projektide dhe përshkruajnë projekte të suksesshme për lëndë dhe nivele të 

ndryshme.1 

 

 
 

                                                           
1
 -  

https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_e
nAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ
&biw=1280&bih=709 
https://www.youtube.com/watch?v=t5z7Jr654G0 

https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.youtube.com/watch?v=t5z7Jr654G0
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 Skematizimi i komunitetit lokal – Jashtë dyerve të klasës shtrihen një mori 

projektesh. Prandaj, vënia në punë e nxënësve për të analizuar komunitetin e tyre 

lokal, mund të jetë një mënyrë informimi ngacmuese, për të filluar me drejtimin e 

pyetjeve provokuese për përcaktimin e aspekteve të projektit. 

 Lidhja e projektit me ngjarjet lokale dhe kombëtare – Përdorimi i projekteve për 

të fiksuar vëmendjen e nxënësve mbi pyetje dhe çështje të diskutueshme e sfiduese 

të përditshme. 

 Fokusimi i projekteve në shërbim të komunitetit – Projekte të mirëfillta hartohen 

lehtësisht për nevojat e komunitetit. Kërkimi për organizata jofitimprurëse sa herë që 

lind nevoja për mbështetje apo ekspertizë, mbetet ide e mirë. 

 

6.2. Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 
 

Mësuesit shpesh pyesin se sa “i madh/i gjerë” apo “i vogël/i ngushtë” duhet të jetë 

një projekt. Nuk ka udhëzime për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje. Por, faktorët e 

mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe duhen mbatjur parasysh për të vendosur 

gamën e veprimtarive gjatë planifikimit të projektit: 

 Kohëzgjatja – Një projekt, në përgjithësi, nuk mund të jetë më i shkurtër se një 

javë. Shumica e projekteve janë kryer gjatë një periudhe 2-3 javore. Megjithatë, 

përvojat e mësuesve tregojnë që mund të parapëlqehen projekte që zgjasin gjashtë 

javë ose më shumë. 

 Mbledhja e informacionit dhe e të dhënave – Në projekte, nxënësit në përgjithësi 

bëjnë kërkime aktive në fushën e caktuar, duke përfshirë intervista, shfletim 

literature dhe hetim në komunitet. Këto veprimtari marrin kohë. 

 Lidhjet me të rriturit – Projektet e suksesshme zakonisht përfshijnë si partnerë të 

rriturit, ekspertë apo përfaqësues të komunitetit. Përfshirja e të rriturve në projekt 

shton intensitetin dhe interesin për projektet, por kjo kërkon planifikim shtesë. Një 

rol jetësor në formimin e veprimtarive të projektit, luan audienca (pjesëmarrës nga 

komuniteti apo ekspertë të fushës) për produktet që nxënësit do të prodhojnë dhe i 

nxit ata të kenë një rezultat më të mirë. 
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 Çështjet – Shumë mësues parapëlqejnë që të përqendrohen në një projekt të gjerë, 

me pyetje të hapura dhe me zgjidhje të ndryshme. Pyetjet e hapura kërkojnë më 

shumë kohë për hulumtim dhe përgatitje nga ana e nxënësve. 

 Gama e veprimtarive të projektit – Projektet janë të ndryshme dhe kanë 

veprimtari të ndryshme., si nga ana cilësore, ashtu dhe nga ana sasior. Vendimet për 

veprimtaritë e projektit duhet të merren përpara se projekti të fillojë dhe duhet të 

bazohen në përvojën dhe gatishmërinë e nxënësve, në orarin e shkollës, në 

lëndët/modulet etj. 

 Autonomia e nxënësve në lidhje me konceptimin e projektit – Përfshirja e 

nxënësve në konceptimin e projektit është një nga “çatitë” e të nxënit bazuar në 

projekte. 

 Autonomia e nxënësve në planifikimin e veprimtarive të projektit – Mësuesit u 

kërkojnë nxënësve të japin ide për produkte të reja dhe të marrin një rol aktiv në 

përcaktimin dhe ndarjen e detyrave për realizimin e produkteve përfundimtar. 

 

6.3. Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 
 

 Cilat standarde? – Si të vendosësh për standardet? Duhet shtruar pyetja: “Për 

çfarë temash/njësish mësimore do të më vinte keq, në qoftë se nxënësit e mi në fund 

të projektit nuk do të jenë në gjendje të diskutojnë për to në mënyrën e duhur 

(inteligjente)”? 

 Sa standarde? – Këshillohen 2-3 standarde të rëndësishme ose pika referimi si 

fokus për projektin. 

 Për cilat standarde kryhet vlerësimi? – Është e rëndësishme të jesh i/e qartë se për 

cilat standard do të kryhet vlerësimi në project dhe se si produktet do t’u japin 

mundësi të gjithë nxënësve për të demonstruar atë që kanë mësuar/nxënë. 

 Ku mund të gjenden standardet? – Zakonisht përdoren standardet kombëtare (në 

kurrikulin bërthamë ose kurrikulin kornizë). Kur këto mungojnë mund të përdoren 

standard të përmbajtjes në shumë fusha, standardet industrial (me tolerance se kemi 

të bëjmë me nxënës). 

 Njohuria si standard bërthamë – Njohuritë e nxënësve janë në qendër të 

vëmendjes në shkolla. Rekomandohet që të përfshihet të paktën një rezultat mësimor 

me karakter teorik në project, së bashku me një produkt përfundimtar, i cili mund të 

përdoret për të vlerësuar këtë rezultat. 

 

6.4. Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 
 

 Aftësitë/shprehitë – Projektet lejojnë t’u mësosh nxënësve shprehi jetike dhe reale 

të botës së punës. Aftësitë e mëposhtme konsiderohen si thelbësore për shekulin 

XXI, si nga mësuesit, ashtu dhe nga komuniteti i biznesit: 

 Komunikimi – të folurit, prezantimet, të shkruarit, përkthimet, mbajtja e 

shënimeve 
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 Bashkëpunim në grup – delegimi dhe caktimi i roleve, puna në grup, zgjidhja 

e konflikteve, të dëgjuarit 

 Detyrat dhe menaxhimi – menaxhimi i kohës, menaxhimi i detyrave, 

menaxhimi i burimeve, vetëvlerësimi 

 Zgjidhja e problemit dhe të menduarit kritik – klasifikimi dhe analiza, 

vlerësimi i evidencave, përpunimi, prodhimi i ideve, përdorimi i strategjive 

për zgjidhjen e problemeve, hulumtimi, qartësimi i detyrave, përcaktimi i 

problemeve, testimi dhe vlerësimi i hipotezave etj. 

 Konceptimi dhe dizenjimi – projektimi, përcaktimi i qëllimit të projektit, 

përdorimi i kritereve për të udhëzuar punën etj. 

 Teknologjia – njohuritë teknike, përdorimi i internetit, përdorimi i 

programeve kompjuterike, përdorimi i teknologjive të reja (telefon, 

kompjuter, video, kamerat etj.). 

 

6.5. Puna për hartimin e projektit 
 

Vendosja dhe përdorimi i rubrikave të caktuara për projektet mund të ndihojnë në 

dallimin e cilësisë së planifikimit të projekteve, si dhe për t’i diskutuar këto projekte 

me kolegët.  

 

Në vijim, po japim rubrikat kryesore për planifikimin e projektit. 

 Fillimi me rezultatin ose produktin përfundimtar në mëndje – projekti u 

përgjigjet të gjitha kritereve fillestare për një project të mirëfilltë, të fokusuar në 

standard.  

 Paraqitja e pyetjes drejtuese drejt një produkti apo objekti përfundimtar – projekti 

parashtron një problem të mirëfilltë ose një pyetje të rëndësishme dhe kuptimplotë. 

 Planifikimi për vlerësim – produktet dhe kriteret janë në linjë me standardet dhe 

rezultatet për projektin. 

 Skematizimi i projektit – projekti përfshin detyra dhe veprimtari të menduara 

mire. 

 Menaxhimi i procesit – projekti ndërthur qasje menaxhuese (diskutimi për 

zgjidhjen e problemeve, nxënësit marrin informatë kthyese në kohë, nxënësit 

mësojnë të vetëvlerësohen etj.). 

 

6.6. Përfshirja e aftësive mendore 
 

Si rezultate të pritëshme në projekt, duhen përfshirë edhe aftësitë mendore ose pikat 

e forta personale, që i ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë inteligjencën emocionale dhe 

i bën ata më të suksesshëm në jetë. Vlerësimi i këtyre aftësive mund tëbëhet me anë 

të vetëreflektimit dhe diskutimeve. 

 Këmbëngulja – individët nuk heqin dorë lehtë, janë në gjendje të analizojnë një 

problem dhe të zhvillojnë një strategji për ta zgjidhur atë. Ata përdorin larmi 
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metodash, mbledhin dëshmi/prova/evidencë për të treguar se strategjia e tyre po 

funksionon, dhe në se jo, ata dinë të kthehen dhe të provojnë një tejtër strategji. 

 Dëgjimi i të tjerëve me kuptueshmëri dhe ndjeshmëri – do të thotë të vendosësh 

veten në pozitat e tjetrit dhe të dëgjosh idetë e të tjerëve. 

 Të menduarit në mënyrë fleksibël – të qënit elastik (duke iu përshtatur 

rrethanave) dhe me intuitë. 

 Përpjekja për saktësi dhe përpikmëri – individët çmojnë saktësinë, përpikmërinë, 

mjeshtërinë dhe shpenzojnë kohë për të kontrolluar cilësinë e punës së tyre në 

përputhje me rregullat e paracaktuara. 

 Parashtrimi i pyetjeve dhe problemeve – është aftësi e individëve për të bërë 

pyetje, për të kërkuar për shpjegime dhe informacion. 

 Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja – kjo quhet ndryshe edhe 

“transferimi i njohurive”; individët mësojnë nga përvoja dhe kur ndeshen me një 

problem të ri, shpesh i kthehen njohurive dhe përvojave të mëparshme, i bartin dhe i 

zbatojnë në situatën e re. 

 Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave – individët e dinë se 

informacioni merret përmes të gjitha rrugëve ndijore. 

 Krijimi, imagjinata dhe ndryshimi – individët zhvillojnë kapacitetet e tyre duke u 

përpjekur të krijojnë zgjidhje të ndryshme të problemeve, duke shqyrtuar mundësitë 

alternative nga shumë këndvështrime. 

 Marrja përsipër e përgjegjësive dhe rreziqeve – individët pranojnë konfuzionin, 

pasigurinë, kurse pengesat i shohin si sfida. 

 Gjetja e humorit – e qeshura është ilaç (barnë) universal; ajp ndikon në rritjen e 

oksigjenit në gjak, çliron krijimtarinë dhe provokon aftësi të nivelit të lartë të të 

menduarit. 

 Të nxënit e vazhdueshëm – individët nxënë vazhdimisht; ata janë në kërkim të të 

rejave dhe të metodave më të mira; njerëzit me këtë mendësi përpiqen gjithmonë për 

përmirësim dhe gjithmonë në ndryshim; ata i konsiderojnë problemet, situatat, 

tensionet, konfliktet dhe rrethanat si mundësi për të nxënë. 

 

6.7. Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 
 

Për planifikimin e projektit janë përpiluar disa formularë, që ndihmojnë në 

përshkrimin e çdo hapi.  Në vijim, ju ofrohet shembull i një projekti, në kuadër të 

profilit mësimor “Mekatronikë.” 

  

 

 

 

Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 
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Titulli i projektit: “Rregullimi i derës së shkollës për hapje dhe mbyllje 

në mënyrë automatike” 

Emri/at i/e mësuesit/ve: XXXXX 

Emri i shkollës: XXXX 

Klasa/t: X 

Lëndët/Modulet: Teknologjia mekanike, Teknikat e matjes, Vizatim 

teknik   

 

 

1. Fillo me produktin apo rezultatin e pritshëm përfundimtar 
 

 Përmblidh temën e projektit të përcaktuar. Pse duhet ky projekt? 
Ideja për këtë projekt lindi për shkak të hyrje-daljeve të pa kontrolluara në shkollë. 

Me këtë përfundimin e këtij projekti do të bëhet i mundur kontrolli i hyrje-daljeve 

dhe do të rritet siguria në shkollë. 

Ky projekt do të ndikojë tek nxënësit për motivimin e tyre në angazhimet praktike, 

për ballafaqimin e tyre me teknologji të reja dhe me sfida të ndryshme, të cilat do të 

nxisin tek ata aftësitë e të menduarit logjik, për zgjidhje problemi, kërkimin dhe 

përpunimin e informacionit, si dhe për transferimin e njohurive në situata të reja 

reale. 

Ky projekt do të sjell këto anë pozitive: 

 rritja e sigurisë në shkollë; 

 angazhimi i nxënësve për përmiresimin e kushteve në shkollë; 

 aftësimi i nxënësve për tregun e punës në të ardhmen, vijueshmërinë dhe 

rritja e interesimit të nxënësve; 

 përmirësimi i kushteve për organizimin më të mirë të praktikave 

profesionale, përmirësimi, lehtësimi dhe motivimi e mësimdhënësve dhe 

nxënësve për zhvillimin e praktikave; 

 rritja e vetëbesimit të nxënësve në aftësitë e tyre; 

 përmirësimi i imazhit të shkollës në komunitet si një vend i sigurt, ku 

zbatohen rregullat e institucionit. 

 

Shembull i planifikimit të një projekti kurrikular 
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a) Identifiko rezultatet mësimore që nxënësit do të mësojnë në këtë 

projekt (2-3 për lëndë/modul) 
- Vizatimi i skicave 

- Përzgjedhja dhe përdorimi i veglave, instrumenteve për prerje, matje dhe 

shënim, shpim, lëmim, pikje, ngjyrosje, etj. 

- Realizimi i skemave elektronike 

- Zbatimi i rregullave të sigurimit teknik dhe ruajtjes së mjedisit 

 

b) Identifiko aftësitë kyçe të nxënësve në këtë projekt. Listo vetëm ato 

aftësi që planifikohen për t’u vlerësuar (2-4 për projekt) 
- Aftësi organizative  

- Aftësi bashkëpunuese 

- Aftësi komunikuese 

- Aftësi të zgjidhjes së problemeve 

- Aftësi menaxhuese 

 

c) Identifiko shprehitë mendore që nxënësit do të praktikojnë në këtë 

projekt (1-2 për projekt) 
- Aftësi analitike 

- Aftësi të mendimit kritik  

- Aftësi të mendimit krijues 

- Përkushtim  

- Saktësi  

- Dëgjimi i të tjerëve duke i kuptuar ata 

- Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave 

- Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja 

- Zgjidhja e problemeve gjatë realizimit të projektit, 

 

2. Formulo pyetjen kryesore që i drejton nxënësit drejt produktit apo 

rezultatit përfundimtar 

 

a) Paraqitja e pyetjes kryesore ose e problemit për projektin përkatës. 
Si mund të zbatohet më mirë në shkollë Rregullorja mbi sigurinë publike?  

       

 

Plani për vlerësim 

 

Hapi 1: Përcakto produktin për projektin. Çfarë do të vlerësohet? 
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Në fillim të projektit: 
 Mbledhja e të dhënave mbi mënyrë e ndërtimit dhe funksionimit të dyerve 

automatike. 
 Analiza e strukturës së ndërtimit të derës ekzistuese. 

 Identifikimi i mënyrave për rregullimin e derës kryesore të shkollës, që të 

funksionojë automatikisht dhe përzgjedhja e mënyrës më të përshtatshme në 

kushtet ekzistuese. 

 Sigurimi i buxhetit të nevojshëm. 

 

Gjatë projektit: 
 

Vizatimi i derës dhe përcaktimi i hapave të punës 

Organizimi, kohëzgjatja, zgjidhja e vështirësive në realizim të projektit. 

Sigurimi i materialeve dhe veglave të punës. 

Realizimi i përshtatjes së derës ekzistuese për funksionim automatik. 

 

Në fund të projektit: 
Fushata ndërgjegjësuese për shkollat,  institucionet e tjera dhe komunitetin në lidhje 

me zbatimin e masave të sigurisë publike. 

 

Hapi 2: Paraqit kriteret për prodhimin e çdo produkti: 
Produkti 1: Analizë e gjëndjes aktuale dhe përcaktimi i zgjidhjes më të mirë të 

mundshme 

Kriteret:  

1. Të dhëna teknike mbi ndërtimin dhe funksionimin e dyerve automatike (të sakta) 

2. Të dhëna mbi strukturën e derës ekzistuese (të sakta) 

3. Përzgjedhja e mënyrës së rregullimit (zgjedhja e duhur) 

 

Produkti 2: Dera e shkollës e rregulluar 

Kriteret:  

1. Vizatimi ( i saktë) 

2. Lista e hapave të punës (me të gjitha hapat e nevojshme) 

3. Përzgjedhja e mekanizmit (adekuat) 

4. Përzgjedhja e materialeve dhe veglave (adekuate) 

5. Kryerja e proceseve të punës (sipas procedurës) 

 

Produkti 3: Material ndërgjegjësues 
Kriteret: 

1. Përmbajtje (e thjeshtë dhe e qartë) 

2. Lloji i informacionit (jo shumë fjalë dhe me foto nga eksperimenti) 

3. Paraqitja e informacionit (interaktiv, me ngjyrat e duhura) 
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Plani për skematizimin e projektit 

 

Çfarë duhet të dinë dhe të jenë në gjëndje të kryejnë nxënësit për të 

plotësuar me sukses detyrat: 

Si dhe kur do t’i mësojnë ata njohuritë dhe aftësitë/shprehitë e 

nevojshme? 

Vëmendja fokusohet te produkti kryesor i projektit dhe analiza e 

detyrave të nevojshme për ta prodhuar këtë produkt me cilësi të lartë. 

Produkti: 

Njohuritë dhe 

aftësitë/shprehitë 

e duhura 

Të mësuara prej 

shumë kohësh 

Të mësuara 

përpara 

projektit 

Që do të 

mësohen gjatë 

projektit 
1. Njohuri mbi 

vizatimin teknik 
 X  

2.Njohuri për 

pajisjet për punë dhe 

përdorimin e tyre 

 X  

3. Njohuri për 

materialet 
 X X 

4. Njohuri për 

procedurat e punës 
 X X 

5.Mekanizmat 

automatike 
  X 

6. Rregullimi 

automatik 
  X 

7.Organizimi   X 

8. Raporti   X 

9. Komunikimi me 

anëtarët e 

komunitetit 

  X 

Çfarë mjetesh/instrumentesh të 

projektit do të përdoren? 

- Lista e mjeteve dhe 

instrumenteve të duhura 

- Fletë pune me objektiva të 

përditshëm 

- Gazeta 

- Përmbledhje 

 

 
- Pajisjet për matje, shënim dhe prerje. 

- Aparat për saldim me HED 

- Fletë pune 

- Fletë A4 (për pyetësorin dhe   raportin) 
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- Lista e detyrave 

- Probleme për zgjidhje 

 
 

Listo momentet më të rëndësishme për projektin si dhe afatet. 
 

- Mbledhja e të dhënave dhe analiza e tyre (1 javë) 

- Përzgjedhja e mënyrës së rregullimit (2 ditë) 

- Kryerja e punimeve për rregullimin e derës (1 javë) 

- Përgatitja e materialit ndërgjegjësues (2 javë) 

 

Plani për menaxhimin e procesit 

 

Listo përgatitjet më të domosdoshme që duhen kryer për t’iu përgjigjur 

nevojave për mësimdhënie të diferencuar për nxënësit shumë të mirë, 

për nxënësit me nevoja të posaçme ose për nxënësit me stile të ndryshme 

të nxënit. 

Vlerësimi i projektit, me anë të: 
- Diskutimeve në klasë 

- Përmbledhjes formale të gjetjeve (nga analiza e të dhënave të mbledhura) nga 

nxënësit 

- Vlerësimeve individuale 

- Vlerësimeve në grup 

- Demonstrimeve praktike 
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Për ndërtimin e testit me shkrim, rekomandohet që 50% e pyetjeve të jenë me 

alternativa (me 4 alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë pyetje me pohim/arsyetim, 

pyetje me përgjigje të shkurtër, pyetje me plotësim etj. 

 

Pyetjet e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekur 

skemën me tri nivele, si më poshtë: 

 

Niveli I:  Rikujtimi /Të kuptuarit 

Niveli II:  Zbatimi /Analiza 

Niveli III: Sinteza/Vlerësimi  

 

Mësuesi përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse 

të vlerësimit. 

 

Mësuesit kur bëjnë vlerësimin e nxënësve, mund të përdorin të ashtuquajturin BLU 

PRINT (termi buron nga arkitektura dhe do të thotë “plan i detajuar veprimi”), që 

në arsim ka kuptimin e një harte specifikimesh për vlerësimin e aspekteve teorike. 

 

Hapat për ndërtimin e specifikimeve të vlerësimit: 

 

Hapi i parë: Përcaktimi i njohurive (njësitë mësimore) që do të vlerësohen dhe 

llogaritja e “peshës” (në %) e tyre, duke marrë për bazë orët mësimore përkatëse në 

programin e modulit të hartuar nga mësuesi. Në vijim, është marrë si shembull 

vlerësimi i njohurive tek RM 1: Nxënësi aplikon metodat matjes dhe llogarit gabimet 

gjate matjeve, Moduli: “Teknikat e matjes” Klasa X. 

 

Tabela 1: Njësitë mësimore dhe peshat përkatëse në testin me shkrim 

 

Nr Njësitë mësimore Vëllimi i orëve 

për çdo njësi  

Peshat 

në % 

1 Rëndësia e matjeve në mekatronikë 1 orë 9 

2 Dallimi ndërmjet njësive të nxjerra, 

themelore dhe njësive plotësuese 

3 orë 27 

3 Faktorët që shkaktojnë gabime gjatë matjeve 1 orë 9 

4 Gabimet dhe dallimi ndërmjet llojeve të 

ndryshme të gabimeve 

2 orë 18 

5 Korigjimi i gabimeve 1 orë 9 

6 Etalonët e madhësive mekanike dhe 2 orë 19 

Shtojca 1: Udhëzime për ndërtimin e testit me shkrim 
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elektrike 

7 Rëndësia e përdorimit të etalonëve 1 orë 9 

 TOTALI 11    100 % 

 

Hapi i dytë: Përcaktimi i totalit të pikëve të testit nga mësuesi dhe shpërndarja e 

pikëve në raport me peshën e çdo njësie mësimore dhe nivelet e vështirësisë. 

 

Në tabelën në vijim, numri maksimal i pikëve është 25. 

 

Tabela 2: Ndarja e pikëve sipas peshës së çdo njohurie dhe niveleve 

 

Nr Njësitë mësimore Peshat 

në % 

Pikët 

për çdo 

njësi 

Ndarja e pikëve sipas niveleve të 

vështirësisë 

Niveli I  

     40%  

e pikëve 

Niveli II  

     40%  

e pikëve 

Niveli III           

     20%  

e pikëve 

1 Rëndësia e matjeve në 

mekatronikë 
9 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

2 Dallimi ndërmjet 

njësive të nxjerra, 

themelore dhe njësive 

plotësuese 

 

27 

 

7 

 

3 

 

2 

 

2 

3 Faktorët që shkaktojnë 

gabime gjatë matjeve 

9  

2 

 

- 

 

1 

 

1 

4 Gabimet dhe dallimi 

ndërmjet llojeve të 

ndryshme të 

gabimeve 

18 5 1 3 1 

5 Korigjimi i gabimeve 9 2 1 1 - 

6 Etalonët e madhësive 

mekanike dhe 

elektrike 

19 5 2 2 1 

7 Rëndësia e përdorimit 

të etalonëve 

9 2 2 - - 

 TOTALI 100% 25 pikë 10 pikë 10 pikë 5 pikë 

 

Siç shihet dhe në tabelë, ndarja e pikëve sipas nivelit të vështirësisë është bërë në 

raportet: 

Niveli I – 40% e pikëve 

Niveli II – 40% e pikëve 

Niveli III – 20% e pikëve 
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pasi është marrë parasysh edhe niveli i nxënësve në arsimin profesional. 

 

Numri i pyetjeve rekomandohet të jetë jo më shumë se 20. Përcaktimi i pikëve për 

çdo pyetje bëhet duke pasur parasysh tipin e pyetjes. Për shembull: pyetjet me 

alternativa marrin gjithmonë 1 (një) pikë përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të 

saktë; pyetjet me pohim/arsyetim marrin gjithashtu nga 1 pikë, pyetjet me plotësim 

apo pyetjet me përgjigje të shkurtër marrin aq pikë sa kërkesa kanë brenda për 

brenda tyre (p.sh. në se nxënësit duhet të gjejnë emërtimet e tri elementeve të një 

strukture, atëherë duhet të caktohen 3 pikë). 

 

Hapi i tretë: Së fundi, skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara 

përcaktohet nga mësuesi që harton testin. Në vijim, jepet një model i skemës së 

vlerësimit me nota, ku kufiri i kalueshmërisë është i caktuar në rubrikën “Evidentimi 

i vlerësimit” në çdo RM të modulit. Në rastin tonë, ky kufi i kalueshmërisë është 45% 

(rrjeshti me të kuqe). Mësuesi, në bashkëpunim me mësuesit e tjerë të aktivit 

profesional, duhet të përcaktojë edhe përqindjet dhe pikët e nevojshme për çdo notë 

kaluese (rrjeshtat me të gjelbërt). 

 

Përqindjet Pikët Notat 

  0 – 44 0- 11 1 

45 – 60 12-15 2 

61 – 75 16-19 3 

76 – 85 20-22 4 

86 – 100 23-25 5 
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Moduli: Metodologjia e hartimit të programit të modulit 

“Teknikologjia mekanike” dhe projektit kurrikular 
 

Titulli i 

Modulit 

 

Metodologjia e hartimit të programit të 

modulit “Teknologjia mekanike”  

dhe projektit kurrikular 
 

 

Qëllimi i 

Modulit 

 

 

Me anë të këtij moduli pjesëmarrësit pajisen me aftësi për të hartuar 

programin e zbatimit të modulit “Teknologjia mekanike” – duke 

mbajtur parasysh ndër të tjera edhe metodikën e trajtimit të këtij 

moduli – si dhe për hartimin e instrumenteve të vlerësimit, bazuar 

në kriteret përkatëse. Njëkohësisht, pjesëmarrësit njihen me terma e 

koncepte që përdoren për projekte kurrikulare, si strategji mësimore 

me qendër nxënësin. Në të përmblidhen shpjegime dhe 

argumentime mbi projektet kurrikulare, sa të efektshme aq dhe të 

vështira për t’u realizuar.  Në modul gjithashtu jepet një shembull 

konkret i një projekti mësimor në profilin mësimor “Mekatronikë.” 

 

Ky modul orientohet të jetë teoriko-praktik, në mënyrë që 

pjesëmarrësit që do të trajnohen të fitojnë kompetencat e duhura, të 

jenë në gjendje për të hartuar programet e zbatimit të moduleve 

profesionale, si dhe  për të hartuar  projekte mësimore/kurrikulare 

të ndryshme në laminë e Mekatronikës. 
 

 

Kohëzgjatja 

e Modulit 

 

 

 

2 ditё (16 orë) trajnim 

Rezultatet e 

të Nxënit 

 

RN1: Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të 

modulit “Teknologjia mekanike” dhe diskuton mbi metodikën për 

trajtimin e tij. 

 

RN2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Teknologjia mekanike.” 

 

RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 
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profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

RN 4: Pjesëmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, 

parimet, rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 

 

RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

RN 6: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për 

planifikimin e produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti 

mësimor. 
 

RN 1 Pjesmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Teknologjia mekanike” dhe diskuton mbi metodikën për 

trajtimin e tij. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Qëllimi i përgjithshëm i modulit “Teknologjia mekanike” 

 Të dhëna të përgjithshme për modulin “Teknologjia mekanike” 

 Elementet bazë strukturore të përshkruesit të modulit 

“Teknologjia mekanike” 

 Elementet strukturore të rezultatit mësimor. 

 Metodika e trajtimit të modulit “Teknologjia mekanike” 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në powerpoint 

o Diskutim mbi metodikën e prezantuar 

o Bashkëbisedim për mënyrën si mund të trajtohen ndryshe RM-

të në varësi të kushteve të shkollës 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 2 Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e 

njohurive dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e 

vlerësimit që përmban moduli “Teknologjia mekanike.” 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 

 Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh në kuadër të modulit 

 Pyetjet me alternativa 

 Pyetjet e vërtetë (V), e gabuar (G) 

 Pyetjet me pohim/arsyetim 

 Pyetjet me përgjigje të shkurtër 
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 Pyetje me plotësim 

 Pyetjet me përputhje (rrjetë) 

 Lista e kontrollit. 

 Vlerësimi i produktit. 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Punë në grupe për hartimin e instrumeve të ndryshme të 

vlerësimit 

o Prezantim i punës në grup dhe diskutim 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 3 Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli 

profesional në bazë të modelit të ofruar. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Të dhënat në programin e modulit “Teknologjia mekanike” dhe 

plotësimi i tyre 

 Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit 

“Teknologjia mekanike”: 

 Rezultatet mësimore dhe koha 

 Njësitë/Veprimtaritë mësimore 

 Koha për çdo njësi/veprimtari mësimore 

 Metodat mësimore 

 Metodologjia e vlerësimit 

 Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim 

 Shembull i programit të modulit “Teknologjia mekanike” 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Ushtrim në grup për përcaktimin e njësive/veprimtarive 

mësimore dhe kohës përkatëse, përzgjedhjen e metodave 

mësimore dhe përzgjedhjen e burimeve shtesë të nevojshme 

për realizim 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 4 Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe 

identifikon vështirësitë e zbatimit. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 
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 Kuptimi i termit “projekt” 

 Parimet e të nxënit bazuar në projekte 

 Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 

 Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 

 Disa vështirësi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Brain storming mbi projektide të mundshme në laminë e 

bujqësisë 

o Diskutim mbi epërsitë dhe vështirësitë e zbatimit të një 

projekti kurrikular 

o Punë në grup për plotësimin e formularëve të planifikimit të 

një projekti kurrikular 

o Prezantim i rezultateve të punës në grup dhe diskutimi për 

përmirësimin e tyre 

o Trajnimi zhvillohet në mjedise të mësimit teorik 
 

RN 5 Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 

llojeve të ndryshme të projekteve mësimore. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

 Projekti lëndor 

 Projekti multilëndor 

 Projekti ndërlëndor 

 Projekti tejlëndor (translëndor) 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Diskutim dhe shkëmbim përvojash të mëparshme të 

përdorimit të projekteve kurrikulare të ndryshme, si dhe 

propozime për përmirësimin e tyre 

 

RN 6 Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimor. 

 

Çështjet dhe veprimtaritë kryesore: 

o Grumbullimi i projektideve 

o Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 

o Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

o Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 

o Puna për hartimin e projektit 

o Përfshirja e aftësive mendore 
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o Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 

 

Udhëzime për realizimin: 

o Shpjegim gojor i ilustruar me prezantim në PowerPoint 

o Punë në grup për skicimin e planit të një projekti 

o “Panairi” i projekt-ideve – prezantimi dhe përzgjedhja e ideve 

më të mira 
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MATERIAL MBËSHTETËS PËR ZBATIMIN E MODULIT 
 

Ky material ёshtё hartuar nё mbёshtetje tё modulit “Metodologjia e hartimit të 

programit të modulit ‘Teknologjia mekanike’ dhe i projektit kurrikular” dhe do tё 

ndihmojё nё shpjegimin, konkretizimin, ilustrimin dhe pёrvetёsimin sa mё tё mirё tё 

ҫёshtjeve qё trajton ky modul. 

 

Materiali u shërben tё gjithё lektorёve/trajnerёve të trajnimit tё vazhduar pёr 

m ёsues dhe instruktorё tё arsimit profesional, pёr t’i bёrё sa mё efektive seancat e 

trajnimit qё do tё zhvillojnё. Ai ёshtё gjithashtu njё burim informacioni edhe pёr 

trajnerёt e kurseve tё ndryshme tё trajnimit, qё mund tё organizohen nga ofrues tё 

ndryshёm dhe nga vetё shkollat profesionale pёr mёsuesit dhe instruktorёt e tyre. 

 

Trajtimi i modulit “Metodologjia e hartimit të programit të modulit ‘Teknologjia 

mekanike’ dhe projektit kurrikular” ka për qëllim të ndihmojë mësuesit që do të 

trajnohen, për të bërë një organizim sa më të mirë të procesit mësimor, duke 

planifikuar në mënyrë më të plotë programin e zbatimit të modulit profesional 

“Teknologjia mekanike” për përzgjedhjen dhe planifikimin e veprimtarive mësimore 

dhe metodave të përshtatshme, vlerësimin e duhur të arritjeve të nxënësve bazuar në 

kritere, si dhe për zbatimin e punës me projekte kurrikulare. 

 

Udhëzimet, rekomandimet dhe shembujt që jepen në këtë material nuk janë 

detyruese dhe janë vetë mësuesit që mund t’i ndryshojnë dhe përshtatin ato në 

përputhje me kushtet dhe mundësitë konkrete të zbatimit të modulit “Teknologjia 

mekanike.” 
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RN 1: Pjesëmarrësi shqyrton përmbajtjen e elementeve bazë të modulit 

“Teknologjia mekanike” dhe diskuton mbi metodikën për trajtimin e tij. 

 
Kurrikula bërthamë e profilit “Mekatronikë” është hartuar me mbështetjen e 

projektit “ALLED” dhe miratuar nga MASHT. Ky kurrikul bazohet në kompetenca. 

Përgatitja profesionale e nxënësve realizohet me anë të “moduleve profesionale”, të 

cilët janë me përmbajtje teorike – praktike.  

 

Përshkruesit e moduleve profesionale, duhet të zhvillohen dhe të detajohen më tej 

nga vetë mësuesit e Shkollës së Profesionale. Gjatë përgatitjes së programeve 

mësimore të hollësishme, mësimdhënësit duhet të kenë parasysh që, për çdo modul 

profesional, Rezultatet Mësimore dhe Kriteret e Vlerësimit të nxënësve janë të 

detyrueshme dhe nuk mund të ndryshohen prej tyre. Ndërsa përmbajtjet e rubrikave 

të tjera të moduleve profesionale janë rekomanduese dhe mund të përshtaten nga 

vetë mësimdhënësit në përputhje me zhvillimet më të fundit në profesionet 

përkatëse dhe kushtet konkrete për zbatimin e moduleve. 

 

1. Qëllimi i përgjithshëm i Modulit 
 

Nëpërmjet veprimtarive teorike dhe praktike të parashikuara në modul synohet 

pajisja me aftësi psikomotore për përshkrimin e rregullave të sigurisë në punë, të 

drejtave dhe detyrimeve të punëmarrësit dhe punëdhënësit në lidhje me mbrojtjen 

në punë, pajisjet mbrojtëse personale, përdorimin e mjeteve mbrojtëse në punë, 

dhënien e ndihmës së parë, përzgjedhjen e vegave dhe pajisjeve për matje dhe 

shënim, përpunimin e materialeve plastike dhe metaleve me limim, daltim, shpim, 

hapje të filetave dhe bashkimin e materialeve plastike dhe metaleve me pikje të fortë 

dhe të butë. 

 

Moduli shërben për krijimin e njohurive dhe shkathtësive profesionale të nxënësve 

sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare profesionale, me synim përgatitjen 

e tyre për tregun e punës. 

 

Moduli “Teknologjia mekanike” i referohet edhe njohurive që nxënësit kanë fituar 

në lëndë/module të tjera, të tilla si Detalet e makinave, Vizatimi teknik, Mekanika 

teknike, Kimia. Moduli shërben për krijimin e njohurive dhe shkathtësive 

profesionale të nxënësve sipas standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare 

profesionale, me synim përgatitjen e tyre për tregun e punës. 

 

Ky modul teorik dhe praktik i ndihmon nxënësit që të vendosin një marrëdhënie 

konkrete dhe të drejtpërdrejtë me veprimtaritë praktike, me karakter profesional, si 

dhe të thellohen më shumë në natyrën e profesioneve të cilat i “prek” ky modul, të 

tilla si profesioni i Mekatronikut, Metalpunuesit, Mekanikut të makinave, Operatorit 
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të makinave me dirigjim kompjuterik CNC, Instaluesit të ngrohjes dhe klimatizimit, 

Automekanikut dhe Autoelektricistit. Përfshirja në veprimtari të tilla i ndihmon 

nxënësit për një orientim më të mirë për karrierën e tyre të ardhshme, si për atë që ka të 

bëjë me shkollimin dhe trajnimin e mëtejshëm, ashtu dhe për punësimin në të 

ardhmen. 
 

Moduli “Teknologjia mekanike” shërben edhe si mjet për zhvillimin aftësive kyçe 

jetësore dhe ndërprofesionale. Transferimi në kontekste të tjera, profesionale dhe 

joprofesionale, i njohurive dhe aftësive të fituara në kuadrin e këtij moduli, është një 

mundësi që i jepet nxënësve në kuadrin e të nxënit gjatë gjithë jetës. 

 

2. Të dhëna të përgjithshme për Modulin 
 

Moduli “Teknologjia mekanike” është pjesë e ciklit të moduleve për kualifikimin e 

profilit “Mekatronikë.” Ai do të trajtohet me nxënësit e klasës X, të nivelit I në 

përmbushje të qëllimeve të përgjithshme dhe për zhvillimin e kompetencave 

profesionale përkatëse të këtij niveli. Kohëzgjatja e Modulit është 140 orë mësimore 

(14 Kredite) përcaktuar kjo në Kurrikulën Bërthamë. 

 

Përshkruesi i Modulit “Teknologjia mekanike” ka strukturë modulare, me fokusim 

te kompetencat profesionale, të shprehura në Rezultatet Mësimore (RM), të cilat 

priten të përmbushen nga vetë nxënësit, në fund të veprimtarive mësimore të 

orientuara nga praktikimi i tyre për ato aspekte që përmban moduli.  

 

2.1. Elementet bazë strukturore të përshkruesit të modulit janë: 

- Titulli i modulit, i cili tregon fushën ku janë fokusuar veprimtaritë e nxënësve 

gjatë trajtimit të modulit. 

- Klasa në të cilën do të trajtohet moduli. 

- Titulli i kualifikimit në të cilin është përfshirë moduli. 

- Vlera e Krediteve të Modulit, që tregon kohëzgjatjen e Modulit, e shprehur në 

numrin e krediteve dhe orët përkatëse mësimore për krejt Modulin. 

- Niveli i Modulit në KKK, që tregon se në cilin nivel të Kornizës Kombëtare të 

Kosovës përfshihet Moduli. 

- Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore, që shpreh përkatësinë e Modulit me 

nivelin e organizimit strukturor të Arsimit Profesional. 

- Rezultate Mësimore (RM) të Modulit, të cilat tregojnë arritjet (teorike dhe 

praktike) të pritshme të nxënësit, në përfundim të veprimtarive mësimore të 

planifikuara për çdo RM. 

 

2.2. Elementet strukturore të Rezultatit Mësimor janë: 

- Rezultati e të Mësuarit është një formulim që identifikon atë çka nxënësi pritet të 

dijë ose të dijë të bëjë, në përfundim të realizimit të RM-së. 
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- Kriteret e vlerësimit, shërbejnë si “standarde” që mundësojnë krahasimin e 

arritjeve reale të nxënësve, me ato që pritet të arrihen. 

- Kushtet e nevojshme, përmbajnë listën e mjediseve, veglave, pajisjeve dhe 

materialeve, pa të cilat do të ishte e vështirë përmbushja e duhur e RM-së. 

- Njohuritë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë përmbajtjet kryesore teorike 

të nevojshme për përmbushjen e RM-së. 

- Shkathtësitë që përvetësohen nga nxënësi përfshijnë aftësitë praktike që 

përftohen në përfundim të RM-së. 

- Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohet te nxënësi përfshijnë ato kompetenca sociale, 

të cilat duhet të shfaqë nxënësi në përfundim të RM-së. 

- Kërkesat për vlerësimin e nxënësve përmbajnë rubrikat:  

 “Metodat e vlerësimit”, ku renditen metodat (e vlerësimit) për mbledhjen e 

informacionit mbi shkallën e përmbushjes së RM-së nga nxënësi; 

 “Evidentimi i vlerësimit”, ku përshkruhet se si duhet të ndërtohen 

instrumentet e vlerësimit, si të njohurive, ashtu dhe të aftësive praktike. Si 

dhe kufijtë e kalueshmërisë. 

 

Nga të gjitha rubrikat e mësipërme, Rezultatet mësimore dhe Kriteret e vlerësimit 

janë të detyrueshme për zbatim, ndërkohë që ekipi mësimor përcakton më tej 

njësitë dhe veprimtaritë mësimore që do të kryhen, metodat që do të përdoren si dhe 

kushtet për realizimin e modulit, në përshtatje me kontekstin e shkollës. 

 

 

3. Metodika e trajtimit të modulit “Teknologjia mekanike” 
 

Le të marrim nga një shembull – në formë rekomandimi - të metodologjisë së 

zhvillimit të një RM-je teorike dhe një RM-je teoriko-praktike të modulit në fjalë. 

Parashikimi dhe konceptimi i kësaj metodologjie në mënyrë paraprake, i shërben 

mësuesit për të hartuar njësitë/veprimtaritë mësimore tek programi i modulit 

(modeli i të cilit do të ipet në vijim) dhe për përzgjedhjen e metodave mësimore.  

 

 

 

Shembulli 1 (RM teorike) 
 

RM1: Nxënësi aplikon mbrojtjen  dhe sigurinë në punë 

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore të rekomanduara: 

-  Mësuesi bën një prezantim të përgjithshëm të modulit dhe të RM-së. 

 - Mësuesi motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e këtij rezultati mësimor (RM1) 

me njohuritë dhe aftësitë e fituara nga shkollimi paraprak, sidomos në modulin Bazat 

e elektroteknikës dhe lëndën “Edukata fizike dhe shëndetsore”, po ashtu shpjegon 
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rëndësinë e aplikimit të mbrojtes dhe sigurisë në punë në mjedise reale pune, si në 

ndërmarrjet prodhuese apo shërbyese, apo në ekonominë familjare. Gjithashtu, 

mësuesi shpjegon se njohuritë që do të fitohen nëpërmjet RM 1 kanë lidhje logjike 

dhe janë bazë për njohuritë dhe aftësitë që do të arrihen me anë të RM-ve që vijnë më 

pas në këtë modul. 

 

Njohuri 

Hyrje 

- Mësuesi bën një hyrje paraprake duke theksuar rëndësinë e aplikimit të mbrojtjes 

dhe sigurisë në punë duke u mbështetur në rregulloret e mbrojtjes dhe sigurisë në 

vendin e punës, të drejtat dhe detyrimet e punëdhënësit dhe punëmarrësit, burimet e 

rreziqeve në vendin e punës, masat mbrojtëse dhe dhënien e ndihmës së parë. Me 

shumë rëndësi është theksimi i rolit të faktorit njeri në lëndimet në punë. Këto të 

fundit shpesh shkaktohen nga pakujdesitë dhe mosrespektimi i rregullave të 

sigurisë. 

- Mësuesi bashkëbisedon me nxënësit për rreziqet gjatë punës, si mund të mbrohemi 

nga këto rreziqe dhe rolin që luajnë shenjat paralajmëruese. 

 

Shpjegimi i ndikimit të rrymës elektrike në organizëm 

- Mësuesi me anë të metodës “stuhi mendimesh” kërkon nga nxënësi të japin ide se 

pse është i rrezikshëm ndikimi i rrymës elektrike në trupin  e njeriut. Më pas, 

plotëson njohuritë e nxënësve përmes pyetjeve zhvillimore në plotësimin e ideve për 

ndikimin e rrymës elektrike në trupin e njeriut, pasi trupi është përçues i mirë i 

elektricitetit. Mësuesi thekson se përdorimi i makinerive të ndryshme, por edhe 

instalimet e ndryshme elektrike në ndërmarrje janë burim i mundshëm i atakimit të 

njeriut me efektet e rrymës elektrike e, të cilat, në rastin kritik janë me pasoja fatale 

për jetën e njeriut. 

- Nxënësit aktivizohen vazhdimisht përmes pyetjeve, të cilat janë të lidhura me 

njësinë mësimore. Kur është e mundur, mësimdhënësi prezanton në projektor 

përmbajtje mesimore të përgatitura në Power Point. 

- Mësuesi ka përgatitur paraprakisht pyetje me gojë nxënësit për ndikimin e rrymës 

elektrike në trupin e njeriut dhe për llojet e makinerive dhe instalimeve që mund të 

shkaktojnë atakimin me rrymën. 

 

Tregimi i  kohëzgjatjes së ndikimit të rrymës elektrike 

- Mësuesi shpjegon kohëzgjatjen e ndikimit të rrymës elektrike në trupin e njeriut, jep 

shembuj të këtij fenomeni përmes prezantimit të fotografive dhe skemave në 

projektor dhe i orienton nxënësit për një lexim të lirë të një materiali mësimor, të 

përgatitur më parë.  

- Mësuesi në fund të orës mësimore pyet nxënësit për kohëzgjatjen e rrymës elektrike 

në trupin e njeriut për përforcim të kësaj njohurie. 

 

Përshkrimi i  rrugëtimit të rrymës elektrike përmes trupit 
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- Mësuesi përmes një ligjërimi të shkurtër përshkruan rrugëtimin e rrymës elektrike 

përmes trupit të njeriut. Përmes figurave dhe shembujve që prezantohen në projektor 

sqarohet rrugëtimi i rrymës elektrike përmes trupit të njeriut. Nxënësit aktivizohen 

në bashkëbisedim nepërmjet pyetjeve që lidhen me temën. 

 

Identifikimi i gjëndjes individuale të trupit 

- Mësuesi shpjegon gjëndjen individuale të trupit të njerut, varësisht nga ndikimi i 

rrymës në trup dhe madhësisë së rrymës. Diskuton me nxënësit për rastet e veçanta 

duke treguar shembuj dhe paraqitur figura/pamje me projektor për mundësitë e 

identifikimit të gjëndjes. Për përforcim të njohurive, pyet me gojë nxënësit për 

mënyrat e identifikimit të gjëndjes së trupit ose i pyet me anë të disa pyetjeve (me 

alternativa) me shkrim në 5 minutat e fundit të orës mësimore. 

 

Shpjegimi i rregullave të mbrojtjes personale në vendin e punës 

- Mësuesi me anë të metodës “stuhi mendimesh” kërkon nga nxënësi të japin ide se si 

është e rregulluar mbrojtja personale në vendin e punës; shpjegon shkaktarët e 

rreziqeve të mundshme në vendin e punës; bashkëbisedon me nxënësit për secilin 

shkak në mënyrë të veçantë.  Më pas, plotëson njohuritë e nxënësve përmes pyetjeve 

zhvillimore në plotësimin e njohurive mbi rreziqet dhe shkaktarët e tyre në vendin e 

punës. Jep shembuj nga jeta reale në mjedise pune ku mund të identifikohen shkaqet 

e rreziqeve.  

- Nxënësit aktivizohen vazhdimisht përmes pyetjeve të cilat janë të lidhura me 

njësinë mësimore. Mësimdhënësi prezanton në projektor përmbajtje mësimore të 

përgatitura në Power Point. 

- Mësuesi ka përgatitur paraprakisht pyetje me gojë që kanë të bëjnë me rregullat e 

mbrojtjes personale në vendin e punës. 

 

Identifikimi i pajisjeve personale mbrojtëse të kokës, syve, veshit, duarve dhe 

organeve të frymëmarrjes 

- Mësuesi me anë të metodës “stuhi mendimesh” kërkon nga nxënësi të japin ide se 

cilat janë pajisjet personale mbrojtëse të kokës, syve, veshit, duarve dhe organeve të 

frymëmarrjes.  

- Shpjegon rolin dhe rëndësinë  e secilës pajisje peronale, mënyrën e ndërtimit dhe 

përdorimit të tyre.  Më pas, përmes pyetjeve zhvillimore plotëson njohuritë e 

nxënësve për llojet e  pajisjeve personale mbrojtëse të kokës, syve, veshit, duarve dhe 

organeve të frymëmarrjes. Jep shembuj nga jeta reale në mjedise pune ku mund të 

përdoren këto pajisje.  

- Nxënësit aktivizohen vazhdimisht përmes pyetjeve të cilat janë të lidhura me 

njësinë mësimore. Mësimdhënësi prezanton në projektor përmbajtje mësimore të 

përgatitura në Power Point. 

 

Rekomandim: Të gjitha çështjet e mësipërme (përveç hyrjes) mund të trajtohen edhe 

nëpërmjet një vizite mësimore në një ndërmarrje, e cila ka makineri të ndryshme dhe 
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që aplikon rregulla dhe masa mbrojtëse në punë, sipas standardeve bashkëkohore. 

 

Shpjegimi i  udhëzimeve kryesore për dhënien e ndihmës së parë 

- Mësuesi me anë të metodës “stuhi mendimesh” kërkon nga nxënësi të japin ide se 

cilat janë llojet e lëndimeve në punë; bashkëbisedon me nxënësit për secilin lloj të 

lëndimit si dhe për metodologjinë e dhënies së ndihmës së parë për secilin rast, duke 

u kërkuar atyre (nxënësve) të tregojnë për raste reale nga përvoja e tyre (të dëgjuara 

nga të tjerët, apo edhe raste kur mund të kenë qënë vetë të pranishëm). 

- Nxënësit aktivizohen vazhdimisht përmes pyetjeve të cilat janë të lidhura me 

njësinë mësimore. Mësimdhënësi prezanton në projektor përmbajtje mësimore të 

përgatitura në Power Point ose shfaq video të gatshme nga Interneti (për shembull: 

The basic life – saving skills everybody should know!!!). 

 

Shpjegimi  i llojeve te shenjave për paralajmërimin e rreziqeve 

- Mësuesi përmes ligjërimit të shkurtër dhe bashkëbisedimit me nxënësit shpjegon 

llojet e shenjave për paralajmërimin e rreziqeve në vendin e punës. Ato i prezanton 

me projektor dhe tregon shembuj se ku vendosen, sqaron obligimin që kanë 

ndërmarjet për identifikimin e rreziqeve dhe vendosjen e shenjave paralajmëruese të 

rrezikut në vendin e punës. 

- Nxënësit aktivizohen vazhdimisht përmes pyetjeve të cilat janë të lidhura me 

njësinë mësimore. Mësimdhënësi prezanton në projektor përmbajtje mësimore të 

përgatitura në Power Point. 

- Nxënësve u jepet detyrë shtëpie të identifikojnë shenjat e rrezikut në mjedise të 

njohura për ta (shkollë, shitore, puntori, servise etj.).   

 

Vlerësimi për RM 1 

- Vlerësimi RM1 bëhet me anë të një testi me shkrim. 

 

Shembulli 2 (RM teoriko-praktike) 

 

RM2: Nxënësi kryen punime axhusterie  në elemente plastike dhe metalike.  

 

Njësitë/veprimtaritë mësimore të rekomanduara: 

 

-  Mësuesi bën një prezantim të RM-së. 

 

- Mësuesi motivon nxënësit duke shpjeguar lidhjet e këtij rezultati mësimor me 

njohuritë dhe aftësitë e fituara më parë dhe me ato që do të fitojë më pas. 

Konkretisht, mësuesi shpjegon lidhjet e këtij rezultati mësimor me Fizikën apo 

Mekanikën (forcat e fërkimit), Vizatimin Teknik (vizatimi dhe leximi i skicave) dhe 

Detalet e makinave (pjesët e makinave).  

- Më pas, mësuesi shpjegon dhe demonstron te gjitha qeshtjet dhe veprimtarite me te 

cilat merret axhusteria, duke filluar nga matja dhe shenimi dhe metodat përpunimit 
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te theshte te materialeve plastike dhe metaleve. 

 

Njohuri 

Përshkrimi i llojeve të veglave dhe pajisjeve për matje, fiksim dhe shënim 

- Mësuesi bën një hyrje të shkurtër për kuptimin dhe rëndësinë e axhusterisë në 

profesionin e mekatronikut. 

- Mësuesi me anë të metodës “stuhi mendimesh” kërkon nga nxënësi të japin ide se 

cilat mund të jenë llojet e veglave dhe pajisjeve për matje, fiksim dhe shënim të 

pjesëve metalike dhe plastike, bashkëbisedon me nxënësit dhe plotëson njohuritë e 

tyre për secilën vegël. Materialet didaktike për prezantim në Power Point dhe mjetet 

e konkretizimit përgatiten paraprakisht nga mësimdhënësi. 

- Mësuesi pyet me gojë nxënësit për llojet e veglave dhe pajisjeve për matje, fiksim 

dhe shënim.  

 

Veprimtari praktike 

 

- Mësuesi u jep detyrë nxënësve të vizatojnë figura të rregullta gjeometrike, të tilla si 

trekëndsha kënddrejtë, rrathë, elipsa etj. në pllaka metalike dhe plastike. Nxënësit 

punojnë në mëyrë individuale. Mësuesi i vlerëson me anë të një liste kriteresh për 

cilësinë e vizatimeve. 

 

Fiksimi, matja dhe shënimi me vizore dhe kompas, gjilpërë dhe çekan për shënim 

- Mësuesi demonstron si bëhet fiksimi, matja dhe shënimi me vizore dhe kompas, 

gjilpërë dhe çekan për shënim dhe, pas çdo demonstrimi, u kërkon nxënësve të 

praktikohen, fillimisht me mbikqyrje nga mësuesi dhe më pas, në mënyrë të 

pavarur. Nxënësit analizojnë vlerat e matura duke i paraqitur vlerat e matura në 

tabela të veçanta. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për veprimet e 

kryera. 

 

Fiksimi, matja dhe shënimi me këndorin me mbështetëse 

- Mësuesi demonstron mënyrën si bëhet fiksimi, matja dhe shënimi me këndorin me 

mbështetëse. Bashkëbisedon me nxënësit për mënyrat e përdorimit të veglave dhe 

pajisjeve për fiksim, matje dhe shënim me këndorin me mbështetëse. Pas çdo 

demonstrimi, mësuesi u kërkon nxënësve të praktikohen, fillimisht me mbikqyrje 

nga mësuesi dhe më pas, në mënyrë të pavarur. Nxënësit analizojnë vlerat e matura 

duke i paraqitur vlerat e matura në tabela të veçanta. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për veprimet e 

kryera. 

 

Njohuri 

Tregimi llojet, mënyrën e përzgjedhjes dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve për 

sharrim  dhe prerje (sharrë, daltë, gërshërë) 
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- Mësuesi me anë të ligjërimit të shkurtër shpjegon se cilat janë llojet, si përzgjidhen 

dhe përdoren veglat dhe pajisjet për sharrim  dhe prerje (sharrë, daltë, gërshërë), 

duke theksuar rregullat e sigurisë gjatë punës. Bashkëbisedon me nxënësit për t’u 

rikujtuar atyre si bëhet fiksimi, matja dhe shënimi i detaleve, veprime këto që do të 

kryhen përpara se të bëhet prerja apo sharritja e detaleve të ndryshme. 

- Materialet didaktike për prezantim ne Power Point dhe mjetet e konkretizimit 

përgatiten paraprakisht nga mësimdhënësi. 

- Për përforcim të njohirve, mësuesi pyet me gojë nxënësit për  mënyrat e përdorimit 

të veglave dhe pajisjeve për sharrim  dhe prerje. 

 

Veprimtari praktike 

 

Prerja dhe sharritja 

- Mësuesi demonstron si bëhet prerja dhe sharritja dhe, pas çdo demonstrimi, u 

kërkon nxënësve të praktikohen me rrotacion, fillimisht me mbikqyrje nga mësuesi 

dhe më pas, në mënyrë të pavarur. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për veprimet e 

kryera. 

 

Njohuri  

 

Tregimi i llojeve dhe përdorimit të limave 

- Mësuesi me anë të ligjërimit të shkurtër shpjegon llojet limave dhe mënyrën se si 

bëhet përdorimi i drejtë i limave, si dhe rregullat e sigurisë që duhet të zbatohen 

gjatë punës. Me rëndësi këtu është theksimi i nevojës për mirëmbajtjen e limave. 

- Mësuesi mund të përdorë materiale prezantuese – të përgatitura më parë - me 

Power Point ose me foto të llojeve të limave dhe mënyrës së përdorimit të tyre 

(këndi i përdorimit, pozicioni i trupit, fiksimi i bishtit të limës etj.)  

- Mësuesi pyet me gojë nxënësit për llojet e limave dhe  mënyrat e përdorimit të 

drejtë të tyre.  

 

Shpjegimi si  bëhet përzgjedhja e  drejt e limave për limimin e elementeve plastike 

dhe metalike 

- Mësuesi shpjegon si bëhet përzgjedhja e drejtë e limave në varësi të llojit të 

elementit që do të limohet, pra në se është plastik apo metalik. Mësuesi mund 

tëpërdorë mjete didaktike vizuale, si për shembull tabelë me llojet e limave dhe 

përdorimin e tyre sipas llojit të elementit. 

- Për përforcimin e njohurisë, mësuesi pyet me gojë nxënësit për mënyrat e 

përzgjedhjes së drejtë të limave për limimin e elementeve plastike dhe metalike.  

 

Veprimtari praktike 

 

Limimi i  sipërfaqeve të rrafshta në pjesë plastike dhe metalike 
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- Mësuesi demonstron si bëhet limimi i sipërfaqeve tërrafshta në pjesë plastike dhe 

metalik dhe, pas çdo demonstrimi, u kërkon nxënësve të praktikohen me rrotacion, 

fillimisht me mbikqyrje nga mësuesi dhe më pas, në mënyrë të pavarur. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për veprimet e 

kryera 

 

Limimi i gypave dhe kanaleve të plastikës 

- Mësuesi demonstron si bëhet limimi i gypave dhe kanaleve të plastikës dhe, pas 

çdo demonstrimi, u kërkon nxënësve të praktikohen me rrotacion, fillimisht me 

mbikqyrje nga mësuesi dhe më pas, në mënyrë të pavarur. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për veprimet e 

kryera.  

 

Fiksimi dhe limimi i profileve metalike dhe llamarinës 

- Mësuesi demonstron si bëhet limimi i gypave dhe kanaleve të plastikës dhe, pas 

çdo demonstrimi, u kërkon nxënësve të praktikohen me rrotacion, fillimisht me 

mbikqyrje nga mësuesi dhe më pas, në mënyrë të pavarur. 

- Mësuesi bën dhe vlerësimin e nxënësve me anë të një liste kontrolli për veprimet e 

kryera. 
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RN2: Pjesmarrësi harton instrumente të ndryshme për vlerësimin e njohurive 

dhe aftësive praktike të nxënësve, bazuar në kriteret e vlerësimit që përmban 

moduli “Teknologjia mekanike.” 

 

 

2.1. Vlerësimi i nxënësve. Grupimi i instrumenteve të vlerësimit 
 

Vlerësimi mund të kryhet në mjedise të ndryshme, të tilla si në klasë, sallë, vendin e 

punës (ose në një simulim të kushteve të vendit të punës) etj. Pavarësisht se ku ose se 

në ç’formë kryhet, vlerësimi në çdo rast përfshin vëzhgimin, vlerësimin e produktit, 

ose pyetjet, ose kombinim e dy apo tre prej tyre. Ekzistojnë shumë metoda vlerësimi, 

të cilat në praktikë emërtohen “instrumente vlerësimi”.  Të gjitha instrumentet e 

vlerësimit mund të përfshihen në një ose më shumë prej grupimeve të mëposhtme: 

 Pyetje – do të thotë t’i bësh nxënësve pyetje, përgjigjet e të cilave mund të jenë me 

gojë ose me shkrim. Pyetjet mund të kenë lidhje me veprimtaritë e përshkruara në 

rezultatin mësimor, ose mund të testojnë aftësinë e nxënësit për të punuar në 

kontekste (situata) të tjera (kjo ka të bëjë me transferimin e aftësive nga një situatë në 

tjetrën). Pyetjet, gjithashtu, janë një mjet i rëndësishëm për të përftuar prova 

(dëshmi/evidencë) mbështetëse për nivelin e njohjes dhe të kuptuarit në fushën e 

njohurive. Mund të përdoret, gjithashtu, për të konfirmuar vërtetësinë e evidencës 

(detyrës me shkrim që ka bërë nxënësi/kursanti, apo ai/ajo të shpjegojë procesin për 

nxjerrjen e produktit që do të vlerësohet etj.). 

 Vëzhgimi – nënkupton vëzhgimin e nxënësve gjatë kryerjes së një aktiviteti (real 

ose të simuluar) Vëzhgimi mund të kryhet në vendin e punës, ose në kushte 

simulimi të vendit të punës (puntori), në laborator apo në çfarëdolloj vendi ku 

nxënësi është duke kryer veprimtari praktike.  

 Vlerësimi i produktit – nënkupton shqyrtimin e diçkaje (produkti), që një nxënës ka 

realizuar ose prodhuar gjatë veprimtarisë.  

 

 

2.2. Llojet e pyetjeve dhe shembuj pyetjesh 
 

Një nga instrumentet e vlerësimit të njohurive më 

të përdorura janë pyetjet me alternativa. 

Struktura e tyre përbëhet nga trungu (fjalia ku 

formulohet kërkesa në formë pyetje ose pohim) dhe 4 alternativat, nga të cilat vetëm 

një është përgjigjia e saktë, ndërsa 3 të tjerat janë çorientuesit.  

 

Për ndërtimin e pyetjeve me alternativa duhen mbajtur parasysh disa rregulla: 

- duhet të bazohen, mbi atë çka nxënësit kanë mësuar gjatë studimit të modulit; 

- duhet të vlerësojnë njohuritë e rëndësishme të modulit dhe jo detaje të rastit; 

Pyetje me alternativa 
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- mos filloni të shkruani njësitë duke shkruar një trung – identifikoni diçka, që 

nxënësit duhet të kenë nxënë; 

- bazojini njësitë në materiale të trajtuara njësoj për të gjithë nxënësit; për 

shembull, nëse nxënësit kanë mësuar të paraqesin një seri matematike si X1, 

X2, X3, përdorimi i simboleve të ndryshme, të tillë si X(1), X(2), X(3) do të 

krijonte konfuzion tek ata; 

- trungu duhet të përqëndrohet në një fushë specifike të të nxënit dhe duhet të 

paraqesë një pyetje apo një problem të veçantë; 

- sigurohuni që përgjigja të jetë korrekte dhe të mos jetë vetëm preferencë 

personale e hartuesit (shembull i gabuar: Cili është qyteti më i rëndësishëm në 

Kosovë?); 

- mos drejtoni pyetje ku kërkohet opinion (mendimi) i nxënësit sepse ajo që 

mendon nxënësi mund të mos jetë përgjigjia e saktë; (shembull i gabuar: Kush 

mendoni se është elementi më i lehtë kimik?); 

- mos e filloni trungun me një hyrje të panevojshme apo sfond historik; kjo 

mund të jetë interesante, por është, gjithashtu, çorientuese sepse pyetja është e 

fshehur në mesin e tërë atyre fjalëve; 

- shmangni një trung negativ ose trung me përcaktim negative; pyetje të 

shkruara keq, shpesh, përmbajnë fjalë të tilla si 'nuk”, “kurrë” (në mënyrë të 

qartë negative) ose ”më të ulët” , “më pak”, “po të mos” ose ” me përjashtim”; 

- nëse çdo alternativë fillon me të njëjtën frazë, atëherë vendoseni atë në trung; 

teksti i tepërt e bën përgjigjen më të vështirë për t’u gjetur dhe tenton të 

diskriminojë nxënësit me aftësi më të ulëta leximi; 

- vendosini sipas rendit (ngjitës apo zbritës) alternativat që përmbajnë numra 

(shembull i mirë: A. 24, B. 48, C. 56, D. 64); kërkojuni nxënësve të zgjedhin 

alternativën më të AFËRT me përgjigjen; 

- mos përdorni alternativa që mbivendosen (shembull i gabuar: A.1000-1200; B. 

Më pak se 1500); 

- mos përdorni si alternativë “asnjë nga të mësipërmet” ose “të gjitha të 

mësipërmet”; këto alternativa mund të shkaktojnë konfuzion dhe janë të 

palogjikshme, në disa raste; 

- përgjigja nuk duhet të jetë e dukshme/e spikatur, pra që kuptohet gati 

menjëherë; 

- çorientuesit: 

 formulojini në të njëjtën gjatësi me përgjigjen; 

 përdorni të njëjtin nivel të gjuhës si në përgjigje; 

 përdorni një fjalë, apo sinonim të saj, që shfaqet edhe në trung; 

 përdorni fjalë, të tilla si “zakonisht” ose “shpesh”.  
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Shembull 1 

Rretho përgjigjen e saktë. Cilat pajisje përdoren më së shumti për matjen e pjesëve të 

ndryshme makinerike?        (1 pikë) 

             

A) Noniusi, metri, mikrometri 

B) Këndori, hapi, pëllëmba  

C) Barometri, multimetri, termometri 

D) Shablloni, indikatori, komperatori 

 

Shembull 2 

Rretho përgjigjen e saktë. Me limë realizohen këto punime:   (1 pikë) 

 

A) Hapja e filetave të brendshme dhe të jashtme 

B) Punimi i sipërfaqeve të rrafshëta, këndrejta 

C) Bashkimi i materialeve metalike 

D) Shpimi i vrimave të ndryshme 

 

Nxënësit i paraqitet një pohim, i cili 

ndiqet nga dy alternativa (p.sh., 

Po/Jo ose e vërtetë/e gabuar – V/G), 

ku një prej tyre është e saktë. Këto lloj pyetjesh përdoren për vlerësimin e kritereve të 

vlerësimit (ose objektivave mësimore), që lidhen me kujtesën ose me aftësinë për të 

dalluar. Por, me që është i thjeshtë hamendësimi i përgjigjes së saktë, ato mund të 

përdoren më mirë për vetëvlerësim dhe vlerësim diagnostikues, se sa për vlerësim 

përmbledhës. Gjithashtu, mund të përdoren për testimin me anë të kompjuterit 

(nxënësi është përpara kompjuterit dhe i përgjigjet pyetjeve të testit, i cili është në 

formë elektronike), vlerësohen pa vështirësi me notë dhe mund të shërbejnë për 

nxitjen e diskutimeve mes nxënësve. Gjatë formulimit të tyre duhet: të shmangen 

pohimet negative; të shmangen pohimet e gjata dhe me dy kuptime; të përcaktohet 

përqindje e lartë (kufiri i kalueshmërisë) e përgjigjeve të sakta për të marrë notë 

kaluese. 

 

Te këto lloj pyetjesh, shkalla e lartë e hamendësimit mund të zbutet duke shtuar një 

opsion të tretë: “nuk e di”. Në këtë rast, nxënësit i paraqitet një pjesë teksti për 

interpretim dhe i parashtrohen një sërë pyetjesh, përgjigja e të cilave mund të jetë 

“po”/”jo”/”nuk e di”. Përparësitë e këtij varianti janë se pakëson hamendësimin dhe 

mund të përdoret për vlerësimin e aftësive të një niveli më të lartë siç është të 

arsyetuarit. 

 

Një mundësi tjetër për të zbutur shkallën e hamendësimit të përgjigjes së saktë është 

kërkesa ndaj nxënësit për të argumentuar përgjigjen (pse është i vertetë apo i gabuar 

pohimi). 

 

Pyetje e vërtetë (V) e gabuar (G) 
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Shembull 1 

Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë ose me G në se pohimi është i gabuar:       

           (1 pikë)

            

Daltat shërbejnë për hapje të filetave ____   

 

Shembull 2 

Plotëso me V në se pohimi është i vërtetë dhe me G në se pohimi është i gabuar dhe, 

më pas, argumento:                           

           (3 pikë) 

 

1. Daltat shërbejnë vetëm për hapje të filetave ____           (1 pikë) 

2. Argumento përgjigjen:              (2 pikë) 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Këto lloj pyetjesh përmbajnë një 

pohim dhe një arsyetim në 

mbështetje të tij. Nxënësit i kërkohet 

të zgjedhë përgjigjen e saktë nga një listë prej 5 mundësish pasi të ketë përcaktuar, në 

se pohimi dhe arsyetimi janë të vërtetë secili veçmas dhe, në se po atëherë, në se 

arsyetimi mbështetës është i vlefshëm në lidhje me pohimin. Këto lloj pyetjesh mund 

të përdoren për vlerësimin e aftësive analizuese dhe vlerësuese të nxënësit. Disa nga 

epërsitë e tyre janë: mund të përdoren për vlerësimin në mënyrë të shpejtë të 

çështjeve komplekse, pasi përfshijnë të gjithë informacionin e nevojshëm dhe 

nxënësi duhet vetëm të bëjë analizën për të përcaktuar përgjigjen e saktë; mund të 

përdoren për testimin me anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. 

Ndërsa, disa nga kufizimet janë: niveli shprehës i pohimit mund të jetë disi i lartë 

për disa nxënës; është disi e vështirë për mësuesit të formulojnë arsyetime me 

kuptim për pohimin. Gjatë hartimit të këtyre lloj pyetjeve duhet pasur kujdes, që: 

arsyetimi të ketë kuptim në vetvete pa qenë nevoja për shpjegim plotësues, kështu 

që të mund të analizohet në mënyrë të pavarur nga pohimi; të shmangen arsyetime 

jo shumë të rëndësishme. 

 

Shembull 

Vendos X në krah të përgjigjes së saktë.      (1 pikë) 

Pohim: Shtrëngimi i pakujdeshëm me morsë i materialeve të buta i dëmton 

sipërfaqet e tyre. 

Arsyetim: Gjatë shtrëngimit të materialeve të buta në morsë nuk duhet të përdoren 

elementet mbrojtëse të sipërfaqeve takuese. 

 

Përgjigjet e mundshme: 

Pyetjet me pohim/arsyetim 
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 Pohimi Arsyetimi 

 I vërtetë I vërtetë dhe i vlefshëm 

 I vërtetë I vërtetë dhe i pavlefshëm 

 I vërtetë I gabuar 

 I gabuar I vërtetë 

 I gabuar I gabuar 

 

 

Në këto lloj pyetjesh, kandidatëve u 

jepet një pyetje me përgjigje të 

paracaktuar, e cila përmban pak 

fjalë. Në to mund të përdoren numrat, skemat dhe grafikët. Në përgjithësi, përdoren 

për testimin e kujtesës së fakteve, por edhe për të kuptuarit dhe zbatimit të 

njohurive. Si epërsi përmendim: mund të përdoren për testimin me anë të 

kompjuterit; vlerësohen pa vështirësi me notë; kanë më pak vështirësi hartimi se sa 

pyetjet me zgjedhje të shumëfishtë dhe ato me përputhje; krijojnë më pak mundësi 

hamendësimi se sa pyetjet me përzgjedhje; lejojnë mbulimin e një pjese të 

konsiderueshme të përmbajtjes. Mangësitë janë: ka prirje për t’u përdorur vetëm për 

nivelet e ulta të kompetencës njohëse; mund të fokusohen te një pjesë e vogël e 

përmbajtjes. 

 

Gjatë ndërtimit duhet pasur kujdes që: të pasqyrojnë kërkesat e objektivave 

mësimore; të shprehin qartë detyrën që ka kandidati; të përgatitet në hollësi zgjidhja 

për të mos lejuar keqinterpretime nga vlerësues të ndryshëm. 

 

Shembull 

Çfarë vetish duhet të ketë materiali plotësues për saldim?    

           (3 pikë) 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Janë një variacion i pyetjeve me 

përgjigje të shkurtër. Kandidatëve u 

kërkohet të plotësojnë fjalët që 

mungojnë në një pohim, ose të emërtojnë pjesët e një skeme/skice/figure. Këto pyetje 

janë një mjet i volitshëm për të vlerësuar kujtesën, por mund të përdoren edhe për 

testimin e të kuptuarit dhe zbatimit të koncepteve matematike. Epërsitë e tyre janë: 

administrohen lehtë; përdoren me lehtësi për vetëvlerësim dhe vlerësim 

diagnostikues; bëjnë të mundur mbulimin e një pjese të konsiderueshme të 

Pyetjet me përgjigje të shkurtër 

Pyetjet me plotësim 
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përmbajtjes meqë janë të lehta për t’u plotësuar; mund të përdoren për testimin me 

anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. Si kufizim, përmendim: në 

se ka më shumë se një përgjigje të saktë, atëherë vështirëson testimin me anë të 

kompjuterit; janë jo aq të thjeshta për t’u hartuar. Kur hartohen të tilla pyetje duhet 

të mbahet parasysh që: vendet bosh duhet të jenë vetëm për fjalët kyç (thelbësore); 

skema/figura etj. duhet të jetë shumë e qartë, po ashtu edhe pjesët që do të 

emërtohen në të; fjalët/termat e hequra duhet të jenë të vetmet të mundshme. 

 

Një variacion i këtyre pyetjeve është vendosja e një grupi fjalësh, nga të cilat 

kandidati duhet të zgjedhë për plotësimin e vendeve bosh 

 

Shembull 1 

 

Emërto pjesët e morsës sipas numrave të paraqitur në fotografi.  (5 pikë) 

 

 

  
Shembull 2 

Plotësoni vendin bosh në frazën në vijim. 

Prerja me dorë e materialeve metalike bëhet me ________________________. 

           (1 pikë) 

 

Nxënësve u paraqiten dy lista: një 

me pohime dhe një me përgjigje. 

Nxënësve u kërkohet të gjejnë se 

cila përgjigje nga lista e dytë përputhet (korrespondon) me cilin pohim. Mund të 

përdoren për testimin e kujtesës, të kuptuarit dhe zbatimit të njohurive. Janë të 

dobishme për të vlerësuar sasi të madhe informacioni që përmban fakte, mund të 

përdoren për testimin me anë të kompjuterit dhe vlerësohen pa vështirësi me notë. Si 

kufizime, përmendim se ka pak raste kur mund të gjendet numër i madh përgjigjesh 

bindëse dhe se, këto lloj pyetjesh, kërkojnë kohë e janë të vështira për t’u hartuar. Për 

të ulur shkallën e hamendësimit, lista e përgjigjeve duhet të jetë më e gjatë se lista e 

Pyetjet me përputhje (rrjetë) 

4 3 

2 

1 

5 

 

1. ________________________________  

2. ________________________________ 

3. ________________________________ 

4. ________________________________ 

5. ________________________________ 

Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 
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pohimeve për shmangur procesin e eliminimit (të përgjigjeve). Gjithashtu, nuk duhet 

të ketë më shumë se një përgjigje të saktë dhe, të gjitha përgjigjet, duhet të jenë 

bindëse. 

 

Shembull 

Vendos shkronjën (A, B, C ose D) tek përgjigjia e saktë (kolona në të djathtë): 

           (3 pikë) 

 

Pyetje Përgjigje 

A. Instrumenti për hapje filetosh është: 

B.  Përmasat e detaleve makinerike maten me: 

C.  Pikja e butë bëhet me: 

D. Shpimi i vrimave bëhet me: 

 

1. burgi  _____ 

2. kallaj _____ 

3. mikrometër  _____ 

4. komperatori _____ 

5. madravida _____ 

  

 

 
 (Në Shtojcën 1 gjeni udhëzime për ndërtimin e një testi me shkrim) 

 

 

 

2.3. Lista e kontrollit 
 

Vlerësimi i nxënësve për aspektet praktike kryhet me anë të vëzhgimit dhe si 

instrument vlerësimi përdoret Lista e kontrollit, e cila duhet të përmbajë kriteret e 

renditura në secilin prej moduleve të Kurrikulës Bërthamë “Teknologjia 

mekanike.” Me anë të listës së kontrollit vëzhgohen kryerja e veprimeve praktike 

sipas një procedure të caktuar, përdorimi i mjeteve të punës dhe zbatimi i rregullave 

të sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit. Në listën e kontrollit mund të përfshihen edhe 

qëndrime (sjellje) apo aftësi të tjera si komunikimi, puna në grup, shfrytëzimi i literaturës 

profesionale, përdorimi i teknologjisë së informacionit etj. 

 

 

 

Shembull: 
 

Moduli: Teknologjia mekanike 

Klasa X- 

Listë kontrolli 
 

RM2: Nxënësi kryen punime axhusterie me elemente palstike dhe metalike 
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1 Fazlli… + + +  +   + +  60 

2 Besnik… + + + + + + + + + + 100 

3 Valbona… + + + + + + +  + + 90 

4 …            

5 …            

6 …            

 

Shënim: Kufiri minimal i kalueshmërisë është kur nxënësi plotëson 80% të kritereve të 

vlerësimit. 

 

Mësimdhënësi: …      Data……………………….. 
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2.4. Vlerësimi i produktit 
 

Nxënësve mund t’u vlerësohet procedura e punës, por mund t’u vlerësohet dhe 

vetëm cilësia e produktit në fund të një procedure pune. Për vlerësimin e produktit 

mësuesi duhet të hartojë kriteret e cilësisë së produktit dhe të përshkruajë nivelet e 

përmbushjes së tyre.  

 

Shembull: 

 

 

Listë përshkruese për kriteret 

 

Vlerësimi i Cilësisë së bashkimit të materialeve metalike: 

1 = cilësi e dobët; 2 = cilësi mesatare; 3 = cilësi e mirë 

  

1                                        2                                  3  

!--------------------------------------------!-----------------------------------------! 

Qëndrueshmëria                 Qëndrueshmëria        Qëndrueshmëria    

e dobët                                   mesatare                                         e duhur  

 

Plasaritje                              Plasaritje                                        Plasaritje 

shumë                                   pak                                                   pa plasaritje                      

 

Poroziteti                             Poroziteti                                        Poroziteti 

shumë pore                          pak pore                                          pa pore 

 

Thellësia e bashkimit       Thellësia e bashkimit                 Thellësia e bashkimit 

 

dobët                                    mjaftueshëm                                  mirë 

Komente: 

 

 

__________________________________________________________________________ 
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RN 3: Pjesmarrësi harton programin e zbatimit të një moduli profesional 

në bazë të modelit të ofruar. 

 

3.1. Të dhënat në programin e modulit “Teknologjia mekanike” dhe 

plotësimi i tyre 
 

Për të realizuar mësimin bazuar te përshkruesi i modulit mësuesi duhet të hartojë 

programin e detajuar të modulit. Për të hartuar këtë program, më poshtë, po 

sugjerojmë një format, i cili nxit planifikimin e mësimit, duke u bazuar te veprimtaritë që 

do të realizojë mësuesi dhe nxënësi referuar përshkruesit përkatës të modulit dhe 

metodologjisë që mendohet të përdoret. 
 

Programi mësimor i propozuar përmban të dhëna mbi Modulin “Teknologjia 

mekanike”, si dhe disa rubrika të paraqitura në kolona (shih shembullin e programit të 

modulit). Të dhënat dhe rubrikat duhet të plotësohen nga mësuesi përgjegjës, referuar 

shpjegimeve si më poshtë. 

 

Rubrika Mënyra e plotësimit 

Emri i shkollës Shkruhet emri i plotë i shkollës 

Profili Shkruhet emërtimi i profilit, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Niveli i modulit në KKK Shkruhet niveli i modulit në KKK, 

referuar Kurrikulit bërthamë 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore Shkruhet niveli në strukturë, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Muaji Shënohet muaji për të cilin bëhet 

planifikimi 

Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek 

nxënësi 

Shënohen ato qëndrime (sjellje) që 

përmban përshkruesi i modulit 

Kompetencat profesionale që mbulon 

Moduli 

Shënohen ato kompetenca profesionale 

të Kurrikulit bërthamë, që kanë lidhje me 

modulin 

Lëndët/Modulet që lidhen me modulin Shënohen ato lëndë/module që kanë 

lidhje ndërlëndore me modulin 

Emërtimi i programit të modulit Shënohet emërtimi i plotë i modulit 

Klasa Shënohet klasa në të cilën zhvillohet 

moduli, referuar Kurrikulit bërthamë 

Orë Shënohen orët mësimore, referuar 

Kurrikulit bërthamë 

Kredi Shëohet numri i kredive, referuar 

Kurrikulit bërthamë 
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3.2. Plotësimi i rubrikave të tabelës së programit të modulit 

“Teknologjia mekanike” 
 

Ndërkohë, tabela me rubrikat përmban: 

- Rezultatet mësimore/Koha. Në këtë kolonë vendosen RM-të, të cilat merren 

nga moduli në Kurrikulën Bërthamë. Mësuesit nuk kanë lirinë që t’i 

ndryshojnë formulimet e RM-ve, por kanë lirinë të përcaktojnë numrin e 

orëve mësimore që ata gjykojnë se duhen për përmbushjen e RM-ve nga ana e 

nxënësit. 

- Njësitë/Veprimtaritë mësimore  

 Në rastin e RM-ve me karakter teorik, në këtë kolonë vendosen njësitë mësimore, 

të cilat lidhen me njohuritë që përvetësohen nga nxënësi (merren nga moduli tek 

Kurrikula Bërthamë). Mësuesi ka lirinë që të detajojë më tej këto njohuri, duke 

vendosur edhe ngarkesën në orë mësimore (në kolonën përkatëse) për secilën prej 

çështjeve mësimore brenda njësisë. Përveç kësaj, mësuesi duhet të planifikojë edhe 

testimin me shkrim të nxënësve, kur kjo është përcaktuar në modul. 

 Në rastin e RM-ve më karakter praktik, në këtë kolonë mësuesi parashikon 

veprimtaritë mësimore të nevojshme për realizimin e RM-së, duke u bazuar te 

kriteret e vlerësimit (të RM-së) dhe shkathtësitë që duhet të fitojë nxënësi, të 

përcaktuara në modul (tek Kurrikula Bërthamë). Është me rëndësi që të parashikohet 

edhe hapësira për vlerësimin e nxënësve, në përfundim të çdo RM-je. 

Rekomandohet, që aty ku ka kuptim, të parashikohen edhe projekte lëndore apo 

projekte tejlëndore, në bashkëpunim me komunitetin, të cilat krijojnë mundësi për 

formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të nxënit, bazuar në përvojat reale, 

autentike jetësore, me perspektiva të shumëfishta. 

 Në rastin e RM-ve me karakter teoriko-praktik, në këtë kolonë mësuesi do të 

shënojë si njësitë mësimore teorike që do të trajtohen, ashtu edhe veprimtaritë 

praktike që do të kryhen, duke përfshirë demonstrimin nga ana e mësuesit. Mësuesi 

mund t’i parashikojë këto edhe në mënyrë të alternuar, kur për realizimin e 

veprimtarive të ndryshme praktikebrenda RM-së, janë të nevojshme njohuritë 

paraprake teorike. 

- Koha për çdo njësi/veprimtari. Në këtë kolonë parashikohet koha për çdo 

njësitë/veprimtari mësimore tëshënuar. Koha e planifikuar për çdo RM vendosur 

në kolonën e parë ndahet, më tej, sipas njësive/veprimtarive mësimore të 

planifikuara në kolonën e tretë. Përcaktimin e kohës, mësuesi duhet ta bëjë duke 

mbajtur parasysh: 

- veçoritë e RM-së, teorike, teoriko-praktike apo praktike; 

- numrin e nxënësve; 

- burimet dhe kushtet për të realizuar RM-në; 

- vendin ku do të realizohet mësimi, në klasë, biznes apo pjesërisht në klasë 

dhe pjesërisht në biznes; 
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- kohën që duhet për të shpjeguar, simuluar, bashkëbiseduar, demonstruar 

aftësinë etj.; 

- kohën që duhet për punën e mbikqyrur dhe të pavarur të nxënësve; 

- kohën që duhet për të bërë vlerësimin e nxënësve. 

- Metodat mësimore. Pasi mësuesi ka plotësuar kolonën e njësive/veprimtarive 

mësimore, e ka më të qartë – dhe ka lirinë e plotë - që të parashikojë 

metodat/teknikat mësimore që do të përdorë përgjatë trajtimit të secilës prej 

RM-ve. 

- Metodologjia e vlerësimit. Vendosen instrumentet e vlerësimit, të 

përcaktuara në Modul tek Kurrikula Bërthamë, por mësuesi mund të vendosë 

edhe instrumente të tjera, të cilat shërbejnë për vlerësimin e vazhduar 

(përgjatë zhvillimit të RM-së) dhe përfundimtar të nxënësve (në përfundim të 

RM-së). 

- Burimet, vendi dhe kërkesat për realizim. Është kolona e fundit, por jo më 

pak e rëndësishme. Këtu renditen kushtet, që janë përcaktuar në Modul (tek 

rubrika “Kushtet e nevojshme”) dhe që përbëjnë kërkesat kryesore për 

burime. Por mësuesi, në se e sheh të nevojshme, rendit edhe burime të tjera, 

që i konsideron të rëndësishme për realizimin e RM-së. Në se vendosen Ligje, 

Kode apo Standarde, rekomandohet që të shoqërohen dhe me emërtimin, 

numrin dhe datën e miratimit të tyre. 

 

3.3. Shembull i programit të modulit “Teknologjia mekanike”  

 

Në vijim, ju paraqitet një shembull i programit për realizimin e Modulit 

“Teknologjia mekanike.” 
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SHKOLLA ________________________________________________ 

Profili: “Mekatronikë” 

Moduli: “Teknologjia mekanike” 

Niveli i Modulit në KKK: Niveli 3 i KKK 

Niveli i Modulit në Strukturën Arsimore: Niveli I i AP 

Muaji: Shtator-Qershor 

 

1. Qëndrimet (sjelljet) që zhvillohen tek nxënësi: Komunikimi, Bashkëpunimi, Iniciativë për hulumtimin e njohurive të reja, 

Mbledh dhe përpunon informata, Të menduarit logjik, Shkathtësi në zgjidhjen e problemeve, Të jetë kritik dhe konstruktiv, 

Punë në grup. 

2. Kompetencat profesionale që mbulon Moduli “Teknologjia mekanike”:  

- Përdorë terminologji profesionale: Fjalori i përdorur për udhëzime, manualet e përdoruesve dhe urdhëresat e punës; 

- Vizaton dhe skicon vizatimet teknike: Përmbajtja dhe simbolet; 

- Zbaton kërkesat profesionale për shëndetin dhe sigurinë valide për punët kryesore të ndërtimit; 

- Zbaton kërkesat profesionale për shëndet dhe siguri, masat e sigurisë dhe pajisje personale mbrojtëse qe kanë të bëjnë 

me punët mekatronike; 

- Zbaton kërkesat e themeluara për trajtimin e materialeve të rrezikshme për ambientin dhe materialet që kërkojnë 

hedhje; 

3. Lëndët/Modulet që lidhen me modulin “Teknologjia mekanike”:  

Vizatimi teknik me dokumentacion, Mekanika teknike, Detalet e makinave, Kimia, Bazat e elektroteknikës, Edukata fizike 

dhe shëndetsore 
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Program i modulit: “Teknologjia mekanike” 

Klasa X-140 orë-14 kredi 

 

Nr. Rezultatet 

mësimore/Koha 

Njësitë/Veprimtaritë mësimore praktike Koha për 

çdo njësi/ 

veprimtari 

Metodat 

mësimore 

Metodologjia 

e vlerësimit 

Burimet, vendi 

dhe kërkesat 

per realizim 

1. RM1: 

Nxënësi aplikon 

mbrojtjen  dhe 

sigurinë në punë 

 

(20 orë) 

- Prezantim i përgjithshëm i modulit dhe i 

RM-ve nga mësimdhënësi. 

 

Njohuri 

 

- Hyrje 

 Qëllimi  i  mbrojtjes në punë 

 E  drejta e mbrojtjes në punë 

 Detyrimet e punëdhënësit 

 Të drejtat dhe detyrat e punëmarrësve 

 Roli i faktorit njeri në lëndimet në 

punë 

 Shenjat paralajmeruese dhe te rrezikut 

ne ambiente punë 

 

- Ndikimi i rrymës elektrike në organizëm 

 Makinat dhe pajisjet e punës, si dhe 

instalimet elektrike, që kanë mundësi 

të rrezikojne punëtorët 

 Kohëzgjatja e ndikimit të rrymës 

elektrike 

 

 

 

 

 

 

1 orë 

1 orë 

1 orë 

1 orë 

1 orë 

1 orë 

 

 

 

1 orë 

 

 

1 orë 

 

1 orë 

 

 

 

 

 

 

Shpjegim 

 

Diskutim 

 

Vizitë 

mësimore 

 

Detyra 

shtëpie 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetje me 

gojë 

 

 

Test me 

shkrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Klasë 

mësimore 

- Projektor 

- Llaptop 

- TLM-

Teknologjia 

mekanike 

- Prezentime 

në Power 

Point 

- Internet 

- Rregullore e 

mbrojtjes në 

punë 

- Shenja të 

rrezikut në 

punë 

- Pajisje 

mbrojtëse në 

punë 

- Mjete dhe 
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 Rrugëtimi i rrymës elektrike nëpër 

trup 

 Identifikimi i gjëndjes së trupit 

 Rregullat për mbrojtjen personale në 

vendin e punës 

 Pajisjet personale mbrojtëse të kokës, 

syve, veshit, duarve dhe organeve të 

frymëmarrjes 

 Udhëzimet kryesore për dhënien e 

ndihmës së parë 

 Mbrojtja – ekzaminimi dhe kontrollimi 

i sistemeve dhe pajisjeve 

 Kontrollimi  mjedisit, makinave me 

rrezikshmeri të lartë 

 

- Vlerësim i njohurive të nxënësve nga 

RM1 – test me shkrim 

1 orë 

1 orë 

 

1 orë 

 

 

4 orë 

 

1 orë 

 

2 orë 

 

 

 

1 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiale 

prezantuese 

dhe 

vizualizuese 

- MPMS-Ligji 

Nr. 03/L-212 

i punës, 

- MPMS- 

Rregullore 

Nr. 04/2016, 

05/2016, 

- MPMS-UA-

nr. 07/2012- 

- Rregullore 

për sigurinë 

në punë, 

shëndetin 

dhe mjedisin 

e punës-

KEK-Nr. 

1316-

Dt.250614 

 

- Test me 

shkrim 

- Çelësi i testit 
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 RM2:  

Nxënësi kryen 

punime axhusterie  

ne elemente 

plastike dhe 

metalike 

 

( … orë) 

- Prezantimi i RM2 dhe dhe i lidhjeve me 

RM/lëndë/module të tjera 

 

Njohuri 

 

Rëndësia e axhusterisë në profesionin e 

mekatronikut: 

- Veglat dhe pajisjet për matje të pjesëve 

metalike dhe plastike (metri, noniusat, 

mikrometrat); 

- Veglat dhe pajisjet për shënim të 

pjesëve metalike dhe plastike; 

- Veglat dhe pajisjet për shtrëngim të 

pjesëve metalike dhe plastike 

 

Veprimtari praktike 

 

Demonstrimi nga mësuesi i vizatimit të 

figurave të rregullta gjeometrike në pllaka 

metalike dhe plastike siç janë: kënddrejti, 

trekëndëshi, rrethi, elipsa etj. 
-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

vizatimeve 

 

Demonstrimi nga mësuesi i fiksimit, 

matjes dhe shënimit me vizore dhe 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

Shpjegim 

Diskutim 

Prezantim 

 

 

Demonstrim 

Praktikë e 

mbikqyrrur 

Praktikë e 

pavarur 

Bisedë 

profesionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyetje me 

gojë 

 

 

Test me 

shkrim 

 

Listë kontrolli 

 

Listë 

kriteresh 

 

 

- Klasë 

mësimore 

- Projektor 

- Llaptop 

- TLM-

Teknologjia 

mekanike 

- Prezantime 

ne Power 

Point 

- Internet 

- Materiale të 

shkruara 

- Shenjues 

metalik 

- Metër 

- Nonius 

- Mikrometër 

- Morsa 

- Lima të 

ndryshme 

- Sharra të 

ndryshme 

- Dalta të 

ndryshme 

- Trapano 

dore 
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kompas, gjilpërë dhe çekan për shënim. 
-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kriteresh për cilësinë e 

fiksimit, matjes dhe shënimit 

 

Njohuri 

 

Llojet, mënyra e përzgjedhjes dhe përdorimit 

të veglave dhe pajisjeve për sharrim  dhe 

prerje (sharrë, daltë, gërshërë). 

 

Veprimtari praktike 

 

Demonstrimi nga mësuesi i fiksimit, 

matjes, shënimit, prerjes dhe sharrimit të 

profileve të detaleve të ndryshme plastike 

dhe matalike. 
-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kontrolli 

 

Njohuri 

 

Llojet, mënyra e përzgjedhjes dhe përdorimit 

të limave: 

- Ndërtimi i limave 

- Përshkrimi i punës me limim 

- Llojet e limave 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

 

8 orë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 orë 

 

 

 

- Burgi të 

ndryshme 

- Kalizvar për 

fileto 

- Mandravida 

për fileto 

 

- Testi me 

shkrim, 

- Çelësi i testit 

- Lista 

Kontrolli 

- Lista 

kriteresh 
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- Fiksimi i bishtit të limës 

- Mirëmbajtja e limës 

- Përzgjedhja e limave për limimin e 

elementeve plastike dhe metalike 

 

Veprimtari praktike 

 

Demonstrim nga mësuesi i procesit të 

limimit të sipërfaqeve të rrafshta në pjesë 

plastike dhe metalike. 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kontrolli 

 

Demonstrim nga mësuesi i procesit të 

fiksimit dhe limimit të gypave dhe 

kanaleve të plastikës 

-  Praktikim i mbikqyrur i nxënësve  

-  Praktikim i pavarur i nxënësve 

-  Vlerësim me listë kontrolli 

… 

 

Vlerësim i njohurive – Test me shkrim 

 

 

 

 

 

 

 

4 orë 

 

 

 

 

 

 

4 orë 

 

 

 

 

 

 

 

1 orë 

 RM3:       

 

Mësimdhënësi: _____________________________ 
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RN 4: Pjesmarrësi shpjegon termat në lidhje me një projekt, parimet, 

rëndësinë dhe epërsitë e të nxënit bazuar në projekte dhe identifikon 

vështirësitë e zbatimit. 

 
 

 

“PROJEKTI është një problem i planifikuar për zgjidhje” 

 

J. M. Juran 

 

 
 

 

4.1. Kuptimi i termit “projekt” 
 

Fjala “projekt” ka prejardhje nga fjalët latine “projectum” dhe “projicere”,  

që kanë kuptimin “hedh diçka përpara”.  

Fjala "projekt" në të vërtetë nënkupton "diçka që i paraprin diçkaje që do të ndodhë”.  

Për konceptin “projekt” ka shumë përkufizime. Në një nga përkufizimet thuhet se 

projekti: 

- është detyrë komplekse, që shërben për të organizuar dhe drejtuar një tërësi 

veprimtarish;  

- ka afate të përcaktuara; 

- kërkon një vëllim pune; 

- kërkon një buxhet; 

- kërkon dhe një nivel cilësor të caktuar. 

 

Projekti mësimor (kërkimor): 

- është metodë hulumtuese komplekse: 

- kombinon në shkallë të ndryshme shumë nga metodat e punës së nxënësit, si: 

                            zgjidhjen e problemit; 

                              studimin e rastit; 

                                  vrojtimin;  

                                          eksperimentimin etj. 

 

Metoda e punës me projekte është një qasje mësimore gjithëpërfshirëse, në kuadër të 

së cilës nxënësit: 

- planifikojnë; 
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- zbatojnë; 

- vlerësojnë projekte që zbatohen në botën reale; 

- angazhohen në kërkime/hetime të pandërprera bashkëpunuese etj. 

 

Projektet mësimore: 

- fokusohen në krijimin e një produkti (objekt konkret apo shërbim) të ri,  

- kërkojnë që nxënësit: 

të zgjedhin dhe të organizojnë veprimtaritë e tyre; 

të kryejnë kërkime dhe të sintetizojnë informacionin e 

grumbulluar; 

të punojnë në mënyrë të pavarur; 

të prodhojnë një produkt ose prezantim. 

 

Nxënësit kështu fitojnë një seri mjeshtërish dhe përsosin komunikimin personal. 

 

Baza e punës me projekte është konstruktivizmi, i cili gjen pasqyrim në: 

- krijimin e mjedisit të të nxënit me nxënësin në qendër;  

- tërheqjen e vëmendjes në formimin e mjeshtërisë, si pjesë e objektivave të të 

nxënit, bazuar në përvojat reale, të vërteta jetësore e me perspektiva të shumëfishta. 

 

Kjo metodë përfshin etapa dhe kohëzgjatje të ndryshme, një javë, më shumë se një 

semestër apo edhe vit shkollor, kur flitet për projekte ndërdisiplinore, që 

përfshijnë komunitetin. 

 

Mësimi bazuar në projekte dallohet nga veprimtaritë e bazuara në 

hetim/studim/kërkim nga theksimi i tij: 

 

- mbi të nxënit bashkëpunues 

 

 
 

- në ndërtimin e objekteve/produkteve reale, 

për të pasqyruar se çfarë dihet dhe çfarë po 

mësohet 

 
 

 

4.2. Parimet e të nxënit bazuar në projekte 
 

Kërkimet kanë treguar se janë 4 parime më të rëndësishme në punën me projekte: 

- Përcaktimi i objektivave të përshtatshme të të nxënit – që çojnë në kuptimin e 

thellë të përmbajtjes; 
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- Sigurimi i mbështetjes – duke filluar me përfshirjen e problemeve që çojnë drejt 

të nxënit, ngulitjen e parimit të zbatimit të projektit “tamam në kohë” dhe 

mbështetjen teknologjike; 

- Përfshirja e mundësive të larmishme për vetëvlerësim formues – këtu bëhet fjalë 

që nxënësit të bëhen hulumtues aktivë në mënyra të larmishme dhe të vlerësojnë 

vetën gjatë punës; 

- Krijimi i strukturave sociale që përkrahin pjesëmarrjen në projekte dhe 

rishikimin e tyre – ky përfshin bashkëpunimin ndërmjet nxënësve, mësuesve dhe të 

tjerëve në komunitet, kështu që njohuritë mund të këmbehen dhe shpërndahen 

midis anëtarëve të “komunitetit të të nxënit.” 

 

4.3. Rëndësia e të nxënit bazuar në projekte 
 

Sipas mendimit të mësuesve, të nxënit bazuar në projekte: 

- Integron fushat kurrikulare, temat mësimore dhe çështjet e komunitetit 

- Nxit të menduarit për të nxënit gjatë gjithë jetës 

- Ndihmon nxënësit të bashkojnë “të di” me “të bëj” 

- Nxit nxënësit indiferentë dhe të mërzitshëm 

- Krijon komunikim pozitiv 

- Prek nevojat e nxënësve me nivel aftësish dhe stilesh të ndryshme etj. 

- Etj. 

 

4.4. Disa epërsi të të nxënit bazuar në projekte 
 

Të nxënit bazuar në projekte ka një sërë epërsish (avantazhesh) kundrejt metodave të 

tjera mësimore. Nga zbatimi me sukses i saj bëhet i/e mundur: 

- Zhvillimi i afësive të nxënësit për hulumtin, komunikim e bashkëpunim; 

- Zhvillimi i aftësive të nxënësve për të kryer veprime mendore të ndërlikuara; 

- Shfrytëzim i informacionit dhe i njohurive të nxënësve nga më shumë se një 

lëndë/modul mësimor; 

- Kryejra e veprimtarive jashtë orës mësimore dhe territorit të shkollës; 

- Përfshirja e shumë pjesëmarrësve: mësues të lëndëve/moduleve të ndryshme, 

prindër dhe përfaqësues të komunitetit; 

- Përgatitja e nxënësve për vendin e punës, duke fituar një ganë të gjerë 

kompetencash, si: bashkëpunim e planifikim projektesh, vendimmarrje, menaxhim i 

kohës etj.; 

- Motivimi i nxënësve; 

- Rritja e aftësive sociale dhe komunikuese, për zgjidhje problemi 

- Të shihen lidhjet ndërlëndore 

- Krijimi i mundësive për të kontribuar në përmirësimin e shkollës dhe 

komunitetit 

- Etj. 
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4.5. Disa vështirësi të zbatimit të metodës së të nxënit me projekte 
 

Si vështirësi të metodës me projekte, mund të theksohen si vijon: 

- Kohëzgjatja më shumë seç pritej; 

- Kërkojnë shumë kohë përgatitje për mësuesit; 

- Mësuesit mund t’u japin pavarësi nxënësve më shumë seç duhet; 

- Vështirësi për integrimin e përmbajtjeve mësimore me botën reale të punës 

- Mungesa e njohurive ndërlëndore, e mbështetjes nga prindërit 

- Burime të pafavorshme apo të papërdorshme për projektin 

- Etj. 
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RN 5: Pjesmarrësi identifikon ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet llojeve 

të ndryshme të projekteve mësimore. 

 
Nisur nga kriteri i “gjerësisë” dhe “thellësisë” së përmbajtjes, projektet kurrikulare 

mund të jenë: lëndore, multilëndore (shëmëlëndore), ndërlëndore dhe translëndore 

(tejlëndore). 

 

5.1. Projekti lëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe procedurat kryesore të një 

lënde/moduli të caktuar, në përputhje me standardet dhe përmbajtjen e planifikuar 

në kurrikul. 

 

5.2. Projekti multilëndor 
 

Integron faktet, konceptet, parimet, proceset dhe 

procedurat të lëndeve/moduleve të ndryshme, në 

varësi të natyrës së veprimtarisë mësimore që do të 

kryhet në kuadër të projektit, të cilat ndihmojnë në 

zotërimin e kompetencave profesionale dhe sociale. 

Secila prej lëndëve ka njëpeshë të caktuar specifike 

në projekt 

 
      

 

5.3. Projekti ndërlëndor 
 

Integron pjesën e përbashkët midis 

lëndeve/moduleve të ndryshme. Këto pjesë 

theksojnë integrimin e njohurive dhe të shprehive 

ndërlëndore. Lëndët identifikohen por janë më pak 

tërëndësishme se te projektet multilëndore.  

 

5.4. Projekti tejlëndor (translëndor) 
- Integron përmbajtjen përtej lëndëve, kurse 

mësuesit e organizojnë atë rreth pyetjeve apo 

shqetësimeve që ngrenë nxënësit. 

- Trajtohet një problem lokal/rajonal/komunitar. 

- Quhet edhe të nxënit bazuar në një mjedis të 

caktuar. 

 

 

 

 

Ide 

Mate
mat 

Kimi 

Angli
sht 

Mod
ul 1 

Mod
ul 2 

TIK 

Lënda 1 

Lënda 
2 

Modul 1 

Modul 
2 

Fushat lëndore 

Temat 

Konceptet 

Aftësi jetësore 

Konteksti real 

Pyetjet e nx 
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Projekti tejlëndor (translëndor) - hapat 

 

 Mësuesit dhe nxënësit zgjedhin temën apo çështjen për studim, bazuar në 

interesin e nxënësve, standardet e kurrikulës dhe në burimet lokale/rajonale/të 

komunitetit. 

 Mësuesit gjejnë çka dinë nxënësit, i ndihmojnë ata të formulojnë pyetje për të 

eksploruar, u sigurojnë burimet dhe mundësitë që të punojnë në këtë fushë. 

 Nxënësit këmbejnë dhe diskutojnë punët e tyre me njëri-tjetrin në një veprimtari 

kulmore. Nxënësit shfaqin rezultatet e eksplorimit të tyre, vlerësojnë dhe 

rishikojnë projektin 
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RN 6: Pjesmarrësi harton një projekt, bazuar në hapat për planifikimin e 

produktit apo rezultatit përfundimtar të një projekti mësimor. 

 
Hapat e mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe zbatimi i tyre ndihmon në planifikimin 

e mirë të projektit: 

 Grumbullimi i projektideve 

 Vendosja e gamës së veprimtarive të projektit 

 Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 

 Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 

 Puna për hartimin e projektit 

 Përfshirja e aftësive mendore 

 Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në projekte 

 

6.1. Grumbullimi i projektideve 
 

Ky është hap shumë i rëndësishëm dhe kalon përmes disa nënhapave, të cilat 

përshkruhen më poshtë: 

 Lindja e idesë dhe puna për formulimin e saj, në mënyrë të atillë, që ajo t’u 

përgjigjet objektivave dhe standardeve të vendosura në kurrikul. 

 Përdorimi i standardeve – tema të rëndësishme që përbëjnë bazën e projektit, 

indikatorë që të çojnë drejt konceptimit të produktit dhe vlerësimit të projektit. 

 Gjetja e projektideve në Internet/Web – shumë adresa në internet ofrojnë 

projektide dhe përshkruajnë projekte të suksesshme për lëndë dhe nivele të 

ndryshme.1 

 

 

 
 

                                                           
1
 -  

https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_e
nAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ
&biw=1280&bih=709 
https://www.youtube.com/watch?v=t5z7Jr654G0 

https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.google.com/search?q=mechanical+engineering+projects+for+college+students&rlz=1C1AOHY_enAL708AL708&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiT2vyo0YbVAhXMvxQKHWeQAqkQsAQIKQ&biw=1280&bih=709
https://www.youtube.com/watch?v=t5z7Jr654G0
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 Skematizimi i komunitetit lokal – Jashtë dyerve të klasës shtrihen një mori 

projektesh. Prandaj, vënia në punë e nxënësve për të analizuar komunitetin e tyre 

lokal, mund të jetë një mënyrë informimi ngacmuese, për të filluar me drejtimin e 

pyetjeve provokuese për përcaktimin e aspekteve të projektit. 

 Lidhja e projektit me ngjarjet lokale dhe kombëtare – Përdorimi i projekteve për 

të fiksuar vëmendjen e nxënësve mbi pyetje dhe çështje të diskutueshme e sfiduese 

të përditshme. 

 Fokusimi i projekteve në shërbim të komunitetit – Projekte të mirëfillta hartohen 

lehtësisht për nevojat e komunitetit. Kërkimi për organizata jofitimprurëse sa herë që 

lind nevoja për mbështetje apo ekspertizë, mbetet ide e mirë. 

 

6.2. Vendosja e gamës së veprimtarisë të projektit 
 

Mësuesit shpesh pyesin se sa “i madh/i gjerë” apo “i vogël/i ngushtë” duhet të jetë 

një projekt. Nuk ka udhëzime për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje. Por, faktorët e 

mëposhtëm janë të rëndësishëm dhe duhen mbatjur parasysh për të vendosur 

gamën e veprimtarive gjatë planifikimit të projektit: 

 Kohëzgjatja – Një projekt, në përgjithësi, nuk mund të jetë më i shkurtër se një 

javë. Shumica e projekteve janë kryer gjatë një periudhe 2-3 javore. Megjithatë, 

përvojat e mësuesve tregojnë që mund të parapëlqehen projekte që zgjasin gjashtë 

javë ose më shumë. 

 Mbledhja e informacionit dhe e të dhënave – Në projekte, nxënësit në përgjithësi 

bëjnë kërkime aktive në fushën e caktuar, duke përfshirë intervista, shfletim 

literature dhe hetim në komunitet. Këto veprimtari marrin kohë. 

 Lidhjet me të rriturit – Projektet e suksesshme zakonisht përfshijnë si partnerë të 

rriturit, ekspertë apo përfaqësues të komunitetit. Përfshirja e të rriturve në projekt 

shton intensitetin dhe interesin për projektet, por kjo kërkon planifikim shtesë. Një 

rol jetësor në formimin e veprimtarive të projektit, luan audienca (pjesëmarrës nga 

komuniteti apo ekspertë të fushës) për produktet që nxënësit do të prodhojnë dhe i 

nxit ata të kenë një rezultat më të mirë. 
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 Çështjet – Shumë mësues parapëlqejnë që të përqendrohen në një projekt të gjerë, 

me pyetje të hapura dhe me zgjidhje të ndryshme. Pyetjet e hapura kërkojnë më 

shumë kohë për hulumtim dhe përgatitje nga ana e nxënësve. 

 Gama e veprimtarive të projektit – Projektet janë të ndryshme dhe kanë 

veprimtari të ndryshme., si nga ana cilësore, ashtu dhe nga ana sasior. Vendimet për 

veprimtaritë e projektit duhet të merren përpara se projekti të fillojë dhe duhet të 

bazohen në përvojën dhe gatishmërinë e nxënësve, në orarin e shkollës, në 

lëndët/modulet etj. 

 Autonomia e nxënësve në lidhje me konceptimin e projektit – Përfshirja e 

nxënësve në konceptimin e projektit është një nga “çatitë” e të nxënit bazuar në 

projekte. 

 Autonomia e nxënësve në planifikimin e veprimtarive të projektit – Mësuesit u 

kërkojnë nxënësve të japin ide për produkte të reja dhe të marrin një rol aktiv në 

përcaktimin dhe ndarjen e detyrave për realizimin e produkteve përfundimtar. 

 

6.3. Përdorimi i kritereve/standardeve për hartimin e projektit 
 

 Cilat standarde? – Si të vendosësh për standardet? Duhet shtruar pyetja: “Për 

çfarë temash/njësish mësimore do të më vinte keq, në qoftë se nxënësit e mi në fund 

të projektit nuk do të jenë në gjendje të diskutojnë për to në mënyrën e duhur 

(inteligjente)”? 

 Sa standarde? – Këshillohen 2-3 standarde të rëndësishme ose pika referimi si 

fokus për projektin. 

 Për cilat standarde kryhet vlerësimi? – Është e rëndësishme të jesh i/e qartë se për 

cilat standard do të kryhet vlerësimi në project dhe se si produktet do t’u japin 

mundësi të gjithë nxënësve për të demonstruar atë që kanë mësuar/nxënë. 

 Ku mund të gjenden standardet? – Zakonisht përdoren standardet kombëtare (në 

kurrikulin bërthamë ose kurrikulin kornizë). Kur këto mungojnë mund të përdoren 

standard të përmbajtjes në shumë fusha, standardet industrial (me tolerance se kemi 

të bëjmë me nxënës). 

 Njohuria si standard bërthamë – Njohuritë e nxënësve janë në qendër të 

vëmendjes në shkolla. Rekomandohet që të përfshihet të paktën një rezultat mësimor 

me karakter teorik në project, së bashku me një produkt përfundimtar, i cili mund të 

përdoret për të vlerësuar këtë rezultat. 

 

6.4. Përfshirja e njëkohshme e rezultateve të ndryshme mësimore 
 

 Aftësitë/shprehitë – Projektet lejojnë t’u mësosh nxënësve shprehi jetike dhe reale 

të botës së punës. Aftësitë e mëposhtme konsiderohen si thelbësore për shekulin 

XXI, si nga mësuesit, ashtu dhe nga komuniteti i biznesit: 

 Komunikimi – të folurit, prezantimet, të shkruarit, përkthimet, mbajtja e 

shënimeve 
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 Bashkëpunim në grup – delegimi dhe caktimi i roleve, puna në grup, zgjidhja 

e konflikteve, të dëgjuarit 

 Detyrat dhe menaxhimi – menaxhimi i kohës, menaxhimi i detyrave, 

menaxhimi i burimeve, vetëvlerësimi 

 Zgjidhja e problemit dhe të menduarit kritik – klasifikimi dhe analiza, 

vlerësimi i evidencave, përpunimi, prodhimi i ideve, përdorimi i strategjive 

për zgjidhjen e problemeve, hulumtimi, qartësimi i detyrave, përcaktimi i 

problemeve, testimi dhe vlerësimi i hipotezave etj. 

 Konceptimi dhe dizenjimi – projektimi, përcaktimi i qëllimit të projektit, 

përdorimi i kritereve për të udhëzuar punën etj. 

 Teknologjia – njohuritë teknike, përdorimi i internetit, përdorimi i 

programeve kompjuterike, përdorimi i teknologjive të reja (telefon, 

kompjuter, video, kamerat etj.). 

 

6.5. Puna për hartimin e projektit 
 

Vendosja dhe përdorimi i rubrikave të caktuara për projektet mund të ndihojnë në 

dallimin e cilësisë së planifikimit të projekteve, si dhe për t’i diskutuar këto projekte 

me kolegët.  

 

Në vijim, po japim rubrikat kryesore për planifikimin e projektit. 

 Fillimi me rezultatin ose produktin përfundimtar në mëndje – projekti u 

përgjigjet të gjitha kritereve fillestare për një project të mirëfilltë, të fokusuar në 

standard.  

 Paraqitja e pyetjes drejtuese drejt një produkti apo objekti përfundimtar – projekti 

parashtron një problem të mirëfilltë ose një pyetje të rëndësishme dhe kuptimplotë. 

 Planifikimi për vlerësim – produktet dhe kriteret janë në linjë me standardet dhe 

rezultatet për projektin. 

 Skematizimi i projektit – projekti përfshin detyra dhe veprimtari të menduara 

mire. 

 Menaxhimi i procesit – projekti ndërthur qasje menaxhuese (diskutimi për 

zgjidhjen e problemeve, nxënësit marrin informatë kthyese në kohë, nxënësit 

mësojnë të vetëvlerësohen etj.). 

 

6.6. Përfshirja e aftësive mendore 
 

Si rezultate të pritëshme në projekt, duhen përfshirë edhe aftësitë mendore ose pikat 

e forta personale, që i ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë inteligjencën emocionale dhe 

i bën ata më të suksesshëm në jetë. Vlerësimi i këtyre aftësive mund tëbëhet me anë 

të vetëreflektimit dhe diskutimeve. 

 Këmbëngulja – individët nuk heqin dorë lehtë, janë në gjendje të analizojnë një 

problem dhe të zhvillojnë një strategji për ta zgjidhur atë. Ata përdorin larmi 
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metodash, mbledhin dëshmi/prova/evidencë për të treguar se strategjia e tyre po 

funksionon, dhe në se jo, ata dinë të kthehen dhe të provojnë një tejtër strategji. 

 Dëgjimi i të tjerëve me kuptueshmëri dhe ndjeshmëri – do të thotë të vendosësh 

veten në pozitat e tjetrit dhe të dëgjosh idetë e të tjerëve. 

 Të menduarit në mënyrë fleksibël – të qënit elastik (duke iu përshtatur 

rrethanave) dhe me intuitë. 

 Përpjekja për saktësi dhe përpikmëri – individët çmojnë saktësinë, përpikmërinë, 

mjeshtërinë dhe shpenzojnë kohë për të kontrolluar cilësinë e punës së tyre në 

përputhje me rregullat e paracaktuara. 

 Parashtrimi i pyetjeve dhe problemeve – është aftësi e individëve për të bërë 

pyetje, për të kërkuar për shpjegime dhe informacion. 

 Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja – kjo quhet ndryshe edhe 

“transferimi i njohurive”; individët mësojnë nga përvoja dhe kur ndeshen me një 

problem të ri, shpesh i kthehen njohurive dhe përvojave të mëparshme, i bartin dhe i 

zbatojnë në situatën e re. 

 Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave – individët e dinë se 

informacioni merret përmes të gjitha rrugëve ndijore. 

 Krijimi, imagjinata dhe ndryshimi – individët zhvillojnë kapacitetet e tyre duke u 

përpjekur të krijojnë zgjidhje të ndryshme të problemeve, duke shqyrtuar mundësitë 

alternative nga shumë këndvështrime. 

 Marrja përsipër e përgjegjësive dhe rreziqeve – individët pranojnë konfuzionin, 

pasigurinë, kurse pengesat i shohin si sfida. 

 Gjetja e humorit – e qeshura është ilaç (barnë) universal; ajp ndikon në rritjen e 

oksigjenit në gjak, çliron krijimtarinë dhe provokon aftësi të nivelit të lartë të të 

menduarit. 

 Të nxënit e vazhdueshëm – individët nxënë vazhdimisht; ata janë në kërkim të të 

rejave dhe të metodave më të mira; njerëzit me këtë mendësi përpiqen gjithmonë për 

përmirësim dhe gjithmonë në ndryshim; ata i konsiderojnë problemet, situatat, 

tensionet, konfliktet dhe rrethanat si mundësi për të nxënë. 

 

6.7. Plotësimi i formularëve për planifikimin e të nxënit bazuar në 

projekte 
 

Për planifikimin e projektit janë përpiluar disa formularë, që ndihmojnë në 

përshkrimin e çdo hapi.  Në vijim, ju ofrohet shembull i një projekti, në kuadër të 

profilit mësimor “Mekatronikë.” 

  

 

 

 

Shembull 1  

11planifikimit 

të një projekti 

kurrikular 
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Titulli i projektit: “Ndërtimi i shtëpizës për zogj në natyrë” 

Emri/at i/e mësuesit/ve: XXXX 

Emri i shkollës:  XXX 

Klasa:  XI 

Moduli: “Teknologjia mekanike” 

 

 
 

1. Fillo me produktin apo rezultatin e pritshëm përfundimtar 
 

a) Përmblidh temën e projektit të përcaktuar. Pse duhet ky projekt? 

“Ndërtimi i shtëpizës për zogj” është një projekt me anë të të cilit synohet mbrojtja e 

faunës së zonës ku ndodhet shkolla, dhe konkretisht mbrotja nga zhdukja e 

pëllumbave. 

Ekzistojnë disa arsye që çuan në hartimin e këtij projekti, si më poshtë:  

- pakësimi i pëllumbave në zonën në fjalë; 

- mungesa e trajtimit nga institucionet përkatëse; 

- ndryshimi i kushteve klimatike të zonës (gazrat ndotëse të çliruara nga 

automjetet dhe ndërmarrjet prodhuese, pakësimi i sasisë së ujit në natyrë). 

 

Kjo veprimtari do të ndikojë në ngritjen e cilësisë së mësimit praktik dhe në ngritjen 

e imazhit të shkollës në komunitet. Ndërtimi i shtëpizës mund të ndërgjegjësojë më 

tej komunitetin dhe institucionet përkatëse për vlerat e këtij shpendi paqësor. 

Ndërkaq, ky projekt do të sjell këto anë pozitive: 

 aftësimi i nxënësve për tregun e punës në të ardhmen, vijueshmëria dhe rritja 

e interesimit të nxënësve; 

 përmirësimi i kushteve për organizimin më të mirë të praktikave 

profesionale, përmirësimi, lehtësimi dhe motivimi i mësimdhënësve dhe 

nxënësve për zhvillimin e praktikave; 

 rritjen e shkallës së vetëbesimit tek nxënësit; 

 zbatimin e njohurive të fituara në një situatë të re; 

 rritja e bashkëpunimit ndërmjet nxënësve të profileve të ndryshme (për 

shembull, bashkëpunimi me nxënësit e profilit të Arkitekturës, 

Shembull i planifikimit të një projekti kurrikular 
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Ndërtimtarisë, Metalpunuesve etj.) 

b) Identifiko rezultatet mësimore që nxënësit do të mësojnë në këtë 

projekt (2-3 për lëndë/modul) 
- Vizatimi i skicave 

- Përzgjedhja dhe përdorimi i veglave, instrumenteve për prerje, matje dhe 

shënim, shpim, lëmim, pikje, ngjyrosje, etj. 

- Përzgjedhja e dizanjit të shtëpizës për zogj 

- Ndërtimi i pjesëve të shtëpizës dhe montimi i tyre   

 

c) Identifiko aftësitë kyçe të nxënësve në këtë projekt. Listo vetëm ato 

aftësi që planifikohen për t’u vlerësuar (2-4 për projekt) 
- Aftësi organizative  

- Aftësi bashkëpunuese 

- Aftësi komunikuese 

- Aftësi të zgjidhjes së problemeve 

- Aftësi menaxhuese 

- Vetëbesim 

d) Identifiko shprehitë mendore që nxënësit do të praktikojnë në këtë 

projekt (1-2 për projekt) 
- Aftësi analitike 

- Aftësi të mendimit kritik  

- Aftësi të mendimit krijues 

- Përkushtim 

- Këmbëngulje 

- Mbledhja e të dhënave nëpërmjet të gjitha shqisave 

- Zbatimi i njohurive të mëparshme në situata të reja 

 

  

2. Formulo pyetjen kryesore që i drejton nxënësit drejt produktit apo 

rezultatit përfundimtar 

 

a) Paraqitja e pyetjes kryesore ose e problemit për projektin përkatës. 
Si mund të kontribuojmë në ruajtje e faunës në zonën ku ndodhet shkolla? 

 

Plani për vlerësim 

 

Hapi 1: Përcakto produktin për projektin. Çfarë do të vlerësohet? 

Në fillim të projektit:  
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Dizenjimi i shtëpizës për pëllumba duke patur parasysh këto çështje: 

 Çfarë kushtesh duhet të plotësojë një shtëpizë për pëllumba? 

 Sa pëllumba mendohet të strehohen në shtëpizë? 

 Çfarë lloj dizajni është i përshtatshëm për pëllumbat dhe mjedisin ku do të 

vendoset? 

 Ku do të vendoset shtëpiza? 

 

Gjatë projektit: 

 

Hartimi i planit të punës dhe ndarja e roleve në projekt. 

Mbledhja e materialeve dhe veglave të nevojshme për ndërtimin e shtëpizës. 

Hartimi i skicave për pjesët përbërëse të shtëpizës. 

 

Në fund të projektit: 
 

Ndërtimi i shtëpizës për pëllumbat në bazë të dizanjit dhe skicave përkatëse. 

Ngjyrosja dhe kontrolli përfundimtar i produktit. 

Vendosja në vendin e paraparë. 

 

Hapi 2: Paraqit kriteret për prodhimin e çdo produkti: 
Produkti 1: Dizanji i shtëpizës për pëllumba. 

Kriteret: 

1. Struktura e brendshme dhe e jashtme e shtëpizës (dyshemeja, anësoret, ndarjet e 

brendshme, çatia, hyrja dhe dalja, hapësira për ndriçim) 

2. Sigurimi i buxhetit të nevojshëm 

 

Produkti 2: Organizimi i veprimtarive 

Kriteret: 

1. Plani i punës (veprimtaritë, personat përgjegjës, afatet kohore, buxheti i nevojshëm) 

2. Përzgjedhja e materialeve, veglave dhe pajisjeve (materiale të përshtatshme, veglat dhe 

pajisjet e duhura) 

3. Skicat (për të gjitha pjesët e veçanta të shtëpizës, me simbolet e duhura, me përmasat e 

sakta) 

Produkti 3: Material ndërgjegjësues 

 

Kriteret: 

1. Shtëpiza (ndërtuar sipas dizanjit dhe skicave) 

2. Ngjyrosja (ngjyra të përshtatshme) 

3. Vendosja (në një mjedis të pranueshëm: park, hapësirë e gjelbër etj.) 
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Plani për skematizimin e projektit 

 

Çfarë duhet të dinë dhe të jenë në gjëndje të kryejnë nxënësit për të 

plotësuar me sukses detyrat: 

Si dhe kur do t’i mësojnë ata njohuritë dhe aftësitë/shprehitë e 

nevojshme? 

Vëmendja fokusohet te produkti kryesor i projektit dhe analiza e 

detyrave të nevojshme për ta prodhuar këtë produkt me cilësi të lartë. 

Produkti: 

Njohuritë dhe 

aftësitë/shprehitë e duhura 

Të 

mësuara 

prej shumë 

kohësh 

Të 

mësuara 

përpara 

projektit 

Që do të 

mësohen gjatë 

projektit 

1. Përdorimi i llojeve të vijave, 

dimensionimit, kuotimit dhe 

shkrimit teknik 

 X  

2. Prerjet dhe projeksionet e 

ndryshme 

 X  

3. Përdorimi i veglave dhe 

pajisjeve për matje, fiksim dhe 

shënim 

 X  

4. Kryerja e fiksimit, matjes dhe 

shënimit me vizore dhe kompas, 

gjilpërë dhe çekan për shënim 

 X  

5. Përzgjedhja dhe përdorimi i 

limave për limim të elementeve 

plastike dhe metalike 

 X  

6. Dizanjimi i shtëpizës   X 

7. Organizimi i punëve   X 

Komunikimi dhe bashkëpunimi 

me nxënës të profileve të tjera 

  X 

8. Komunikimi me anëtarët e 

komunitetit 

  X 

Çfarë mjetesh/instrumentesh të projektit 

do të përdoren? 

- Lista e mjeteve dhe instrumenteve të 

duhura 

 

 

- Vegla dhe pajisje për matje, 

fiksim dhe shënim 

- Vegla për prerje, limim, ngjitje 
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- Fletë pune me objektiva të përditshëm 

- Gazeta 

- Përmbledhje 

- Lista e detyrave 

- Probleme për zgjidhje 

(sharra, lima, aparat saldimi me 

CO2) 

- Materiale për ndërtimin e 

shtëpizës: llamarinë, dërrasa, 

gozhdë 

- Fletë A4 për dizanjim dhe 

skicim 

 

 
 

Listo momentet më të rëndësishme për projektin si dhe afatet. 
 

- Dizenjimi i shtëpizës për pëllumba (1 javë) 

- Hartimi i planit të punës dhe ndarja e roleve në projekt (1 javë) 

- Mbledhja e materialeve dhe veglave të nevojshme për ndërtimin e shtëpizës (1 javë) 

- Hartimi i skicave për pjesët përbërëse të shtëpizës (1 javë) 

- Ndërtimi i shtëpizës për pëllumbat (1 javë) 

- Ngjyrosja dhe kontrolli përfundimtar i produktit. Vendosja (1 javë) 

 

 

Plani për menaxhimin e procesit 

 

Listo përgatitjet më të domosdoshme që duhen kryer për t’iu përgjigjur 

nevojave për mësimdhënie të diferencuar për nxënësit shumë të mirë, 

për nxënësit me nevoja të posaçme ose për nxënësit me stile të ndryshme 

të nxëni. 

Vlerësimi i projektit, me anë të: 
- Diskutimeve në klasë 

- Përmbledhjes formale të dizanjimeve të ndryshme nga nxënësit 

- Vlerësimeve individuale 

- Vlerësimeve në grup 
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Për ndërtimin e testit me shkrim, rekomandohet që 50% e pyetjeve të jenë me 

alternativa (me 4 alternativa) dhe pjesa tjetër të jenë pyetje me pohim/arsyetim, 

pyetje me përgjigje të shkurtër, pyetje me plotësim etj. 

 

Pyetjet e testit duhet të jenë të niveleve të ndryshme të vështirësisë, duke ndjekur 

skemën me tri nivele, si më poshtë: 

 

Niveli I:  Rikujtimi /Të kuptuarit 

Niveli II:  Zbatimi /Analiza 

Niveli III: Sinteza/Vlerësimi  

 

Mësuesi përcakton numrin maksimal të pikëve të testit dhe harton skemën përkatëse 

të vlerësimit. 

 

Mësuesit kur bëjnë vlerësimin e nxënësve, mund të përdorin të ashtuquajturin BLU 

PRINT (termi buron nga arkitektura dhe do të thotë “plan i detajuar veprimi”), që 

në arsim ka kuptimin e një harte specifikimesh për vlerësimin e aspekteve teorike. 

 

Hapat për ndërtimin e specifikimeve të vlerësimit: 

 

Hapi i parë: Përcaktimi i njohurive (njësitë mësimore) që do të vlerësohen dhe 

llogaritja e “peshës” (në %) e tyre, duke marrë për bazë orët mësimore përkatëse në 

programin e modulit të hartuar nga mësuesi. Në vijim, është marrë si shembull 

vlerësimi i njohurive tek RM 1: Nxënësi aplikon mbrojtjen  dhe sigurinë në punë, 

Moduli: “Teknologjia mekanike” Klasa X. 

 

Tabela 1: Njësitë mësimore dhe peshat përkatëse në testin me shkrim 

 

Nr Njësitë mësimore Vëllimi i orëve 

për çdo njësi  

Peshat 

në % 

1 Makinat dhe pajisjet e punës, si dhe 

instalimet elektrike, që kanë mundësi të 

rrezikojne punët 

 

1 orë 

 

8 

2 Kohëzgjatja e ndikimit të rrymës elektrike 1 orë 7 

3 Rrugëtimi i rrymës elektrike nëpër trup 1 orë 7 

4 Identifikimi i gjëndjes së trupit 1 orë 8 

5 Rregullat për mbrojtjen personale në 

vendin e punës 

1 orë 8 
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6 Pajisjet personale mbrojtëse të kokës, syve, 

veshit, duarve dhe organeve të 

frymëmarrjes 

 

1 orë 

 

8 

7 Udhëzimet kryesore për dhënien e 

ndihmës së parë 

4 orë 31 

8 Mbrojtja – ekzaminimi dhe kontrollimi i 

sistemeve dhe pajisjeve 

1 orë 8 

9 Kontrollimi  mjedisit, makinave me 

rrezikshmeri të lartë 

2 orë 15 

 TOTALI 13 100 % 

 

Hapi i dytë: Përcaktimi i totalit të pikëve të testit nga mësuesi dhe shpërndarja e 

pikëve në raport me peshën e çdo njësie mësimore dhe nivelet e vështirësisë. 

 

Në tabelën në vijim, numri maksimal i pikëve është 25. 

 

Tabela 2: Ndarja e pikëve sipas peshës së çdo njohurie dhe niveleve 

 

Nr Njësitë mësimore Peshat 

në % 

Pikët 

për çdo 

njësi 

Ndarja e pikëve sipas niveleve 

të vështirësisë 

Niveli I  

     40%  

e pikëve 

Niveli II  

     40%  

e pikëve 

Niveli III           

     20%  

e pikëve 

1 Makinat dhe pajisjet e 

punës, si dhe 

instalimet elektrike, që 

kanë mundësi të 

rrezikojne punët 

 

8 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

2 Kohëzgjatja e ndikimit 

të rrymës elektrike 

 

7 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

3 Rrugëtimi i rrymës 

elektrike nëpër trup 

 

7 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

4 Identifikimi i gjëndjes 

së trupit 

 

8 

 

2 

 

- 

 

1 

 

1 

5 Rregullat për 

mbrojtjen personale në 

vendin e punës 

 

8 

 

2 

 

- 

 

1 

 

1 

6 Pajisjet personale 

mbrojtëse të kokës, 

syve, veshit, duarve 

dhe organeve të 

frymëmarrjes 

 

8 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 
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7 Udhëzimet kryesore 

për dhënien e 

ndihmës së parë 

 

31 

 

8 

 

3 

 

2 

 

3 

8 Mbrojtja – ekzaminimi 

dhe kontrollimi i 

sistemeve dhe 

pajisjeve 

 

8 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

9 Kontrollimi  mjedisit, 

makinave me 

rrezikshmeri të lartë 

 

15 

 

4 

 

2 

 

2 

 

- 

 TOTALI 100% 25 pikë 10 pikë 10 pikë 5 pikë 

 

Siç shihet dhe në tabelë, ndarja e pikëve sipas nivelit të vështirësisë është bërë në 

raportet: 

Niveli I – 40% e pikëve 

Niveli II – 40% e pikëve 

Niveli III – 20% e pikëve 

pasi është marrë parasysh edhe niveli i nxënësve në arsimin profesional. 

 

Numri i pyetjeve rekomandohet të jetë jo më shumë se 20. Përcaktimi i pikëve për 

çdo pyetje bëhet duke pasur parasysh tipin e pyetjes. Për shembull: pyetjet me 

alternativa marrin gjithmonë 1 (një) pikë përkundrejt përgjigjes së paracaktuar të 

saktë; pyetjet me pohim/arsyetim marrin gjithashtu nga 1 pikë, pyetjet me plotësim 

apo pyetjet me përgjigje të shkurtër marrin aq pikë sa kërkesa kanë brenda për 

brenda tyre (p.sh. në se nxënësit duhet të gjejnë emërtimet e tri elementeve të një 

strukture, atëherë duhet të caktohen 3 pikë). 

 

Hapi i tretë: Së fundi, skema e vendosjes së notës kundrejt pikëve të fituara 

përcaktohet nga mësuesi që harton testin. Në vijim, jepet një model i skemës së 

vlerësimit me nota, ku kufiri i kalueshmërisë është i caktuar në rubrikën “Evidentimi 

i vlerësimit” në çdo RM të modulit. Në rastin tonë, ky kufi i kalueshmërisë është 45% 

(rrjeshti me të kuqe). Mësuesi, në bashkëpunim me mësuesit e tjerë të aktivit 

profesional, duhet të përcaktojë edhe përqindjet dhe pikët e nevojshme për çdo notë 

kaluese (rrjeshtat me të gjelbërt). 

 

Përqindjet Pikët Notat 

  0 – 44 0- 11 1 

45 – 60 12-15 2 

61 – 75 16-19 3 

76 – 85 20-22 4 

86 – 100 23-25 5 

 


