


KURRIKULA E KOSOVËS 

 

    
1 

 
 
 
 
 
 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada – Government 
 

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë 
Ministarstvo Obrazovanja Nauke i Tehnologije 

Ministry of Education Science &Technology 
 

 

 

 

KURRIKULA E KOSOVËS 

KURRIKULA BËRTHAMË PËR ARSIMIN 
 E MESËM TË ULËT TË KOSOVËS  

(Klasat 6, 7, 8 dhe 9) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gusht, 2012 

daw62065
Text Box
Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e TeknologjisëMinistarstvo Obrazovanja Nauke i TehnologijeMinistry of Education Science &Technology



 

  
 

 
 

MINISTRIA E ARSIMIT, SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË 
 
 
 
 
 
Këshilli redaktues: 
 
Nehat Mustafa 
Drita Kadriu  
Ramush Lekaj 
 
 
 
 
 
Redaktori gjuhësor: 
 
Sulejman Dermaku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ky dokument botohet për pilotimin e Kornizës së Kurrikulës të Kosovës 
në bazë të Udhëzimit Administrativ nr. 18/2012 të datës 04.10.2012. 
 
 
 
 
 
Ky dokument është përgatitur me përkrahje të Bashkimit Evropian. Përmbajtja e këtij   dokumenti 
është hartuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe e Teknologjisë me përkrahjen e Cambridge 
Education dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet se pasqyron pikëpamjet e Bashkimit 
Evropian 
 
 
 
  



 

  
 

 
Fjala e Ministrit 

 
Nxënës, mësimdhënës, prindër, përfaqësues të arsimit dhe ju qytetar të Kosovës, 
 

   Një vit më parë  në duart e të gjithë atyre qe në çfarëdo mënyre janë të ndërlidhur me arsimin 
parauniversitar, Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë, pasi  e  miratoi , solli  Kornizën e 
Kurrikulës të Arsimit Parauniversitar të Kosovës. Ndërsa, tani bazuar në këtë dokument - Kurrikula 
bërthamë, promovohet vizioni i ri shumë më i përimtuar e konkretizuar i  Qeverisë.  

 
Ky dokument u dedikohet dhe ju shërben mësimdhënësve, nxënësve, prindërve, drejtorëve të shkollave 

dhe komunitetit në përgjithësi. Rëndësia e Kurrikulës Bërthamë, struktura, qëllimet dhe parimet e arsimit 
parauniversitar  janë të peshës së një  dokumenti bazik, i cili përcakton dhe rregullon rrugët e 
mësimdhënies, mësimnxënies, metodologjisë, vlerësimit, etj. Përmbajtjet e këtij dokumenti janë të 
obligueshme për zbatim për  të gjitha institucionet edukative arsimore publike dhe private.  

 
Kurrikulat bërthamë përmbajnë gjithë strukturën e  arsimit  parafillor dhe arsimit fillor, arsimit të mesëm 

të ulët dhe arsimit të mesëm të lartë. Përmbajtjet përbrenda përkufizojnë në detaje veçoritë e arsimit të të 
gjitha niveleve të arsimit parauniversitar, kompetencat e të nxënit, shkallët e kurrikulës, rezultatet e të 
nxënit, fushat e kurrikulës, planet mësimore, mësimi me zgjedhje, udhëzimet (metodologjitë) për organizimin 
e procesit mësimor, vlerësimi i nxënësve dhe aspekte tjera lidhur me zbatimin. Këto dokumente, besoj se 
përmbushin të gjitha kërkesat e shoqërisë për secilin nivel formal i arsimit parauniversitar . Kështu krijohen 
mundësi të reja qe të zhvillohen tek nxënësit dijet, shkathtësitë, qëndrimet dhe vlerat  duke kultivuar 
identitetin personal, kombëtar, të përkatësisë shtetërore e kulturore, duke promovuar vlerat e përgjithshme 
kulturore dhe qytetare, duke zhvilluar përgjegjësitë ndaj vetes, ndaj të tjerëve, ndaj shoqërisë dhe ndaj 
mjedisit, si dhe duke  aftësuar për jetë dhe për punë në kontekste të ndryshme shoqërore e kulturore, duke 
zhvilluar  ndërmarrësin dhe përdorimin e teknologjisë, si proces e mësim gjatë gjithë jetës.  

 
Me përkushtim profesional është  mundësuar zbatueshmëria e kurrikulave bërthamë në koherencë dhe 

qëndrueshmëri te të gjitha niveleve formale të arsimit parauniveritar. Ky objektiv është arritur duke u 
mbështetur në parimin e gjithëpërfshirjes, zhvillimit të kompetencave, mësimdhënies dhe të nxënit e 
integruar dhe koherent, në autonominë dhe fleksibilitetin në nivel të shkollës, në përgjegjësinë dhe 
llogaridhënien. Parime këto qe detyrimisht do të ndikojnë në ngritjen e cilësisë së arsimit.  

Të gjitha dokumentet e kurrikulave bërthamë janë të strukturuara rreth një sistemi prej gjashtë 
kompetencash kryesore dhe janë ndërtuar mbi  shtatë fushat kurrikulare . 

 
Dua të sigurojë të gjithë atyre qe ju dedikohet dokumenti, se  nivelet formale të arsimit parauniversitar të 

Kosovës përputhen me sistemin ndërkombëtar të klasifikimit të arsimit (SNKA) të përpiluara nga UNESCO. 
Andaj,shpresoj të jetë bërë një punë kruciale e me qëndrueshmëri afatgjate qe kurrikulat bërthamë   të jenë 
të aplikueshme për të gjitha nivelet formale të arsimit parauniversitar, duke filluar nga klasa parafillore dhe 
arsimi fillor, për arsimin e mesëm të ulët, për arsimin e mesëm të lartë ( për gjimnaze dhe  për shkolla 
profesionale). Ministria kështu po përmbushë edhe një synim nga projekti qeveritar qe ky dokument  të 
mundësojë progres në zhvillimin e  kompetencave tek nxënësit, në zhvillimin e mësimdhënësve të 
suksesshëm, dhe  prindër qe dinë të përcjellin saktë arritshmëritë e kompetencave të fëmijëve të tyre. 
Kurrikula Bërthamë mundëson hartimin e planeve dhe programeve me bazë në shkollë, teksteve mësimore 
dhe burimeve tjera si dhe shumë dokumenteve tjerë që e lehtësojnë mësimdhënien dhe mësimnxënien të 
bazuar në kompetenca. Me këtë hap të rëndësishëm dhe reflektues të reformave sistemi arsimor po 
kompletohet dhe po demonstrohet përkushtimi për finalizimin e projektit tonë për arsimin evropian e me 
njohje  ndërkombëtare. 
 
Sinqerisht, 
Prof. Dr. Ramë Buja, Ministër 
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PËRMBAJTJA 
 

I. Hyrje 

II. Përshkrimi i KB-së 

III. Përshkrimi i fushave 

IV. Planet dhe programet 

V. Mësimi zgjedhor 

VI. Metodologjia e përgjithshme - udhëzime 

VII. Vlerësimi – udhëzime të përgjithshme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KURRIKULA E KOSOVËS 

 

    
4 

FJALORTHI  

 
 
KB Kurrikula Bërthamë  
RTN Rezultatet Themelore të të Nxënit  
FK 
ShK 

Fushë e Kurrikulës  
Shkallë e Kurrikulës  

KK Kurrikula e Kosovës  
KKK Korniza e Kurrikulës së Kosovës  
RN Rezultate të të Nxënit  
MASHT Ministria e Arsimit Shkences dhe Teknologjisë  
Shk Shkathtësi 
L Lëndë  
RML Rezultate Mësimore për Lëndë  
Pp Planprogram  
T Tema  
RMT Rezultate Mësimore për Tema  
GP Grup Punues  
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I. HYRJE 
Rëndësia e Kurrikulës Bërthamë, struktura, qëllimet dhe parimet e arsimit 

parauniversitar, çështjet e përbashkëta të kurrikulave bërthamë 
 

 
Rëndësia e kurrikulës bërthamë 
 
Kurrikula bërthamë është dokument që e bënë të zbatueshëm në shkollat e Kosovës 
Kornizën e Kurrikulës së Kosovës të miratuar nga MASHT në gusht të vitit 2011. Me këtë 
dokument përcaktohen rezultatet e kompetencave për lëmi të ndryshme të jetës të shprehura 
në njohuri faktike dhe procedurale, shkathtësi, qëndrime dhe vlera që duhet të zhvillohen te 
nxënësit gjatë periudhave të caktuara kohore si dhe qasjet, metodologjitë e zbatueshmërisë, 
monitorimi dhe vlerësimi. Gjithashtu ky dokument përcakton shpërndarjen kohore për fushat 
e  kurrikulës  dhe  ndërlidhjen ne mes tyre të cilat mundësojnë progres në zhvillimin e  
kompetencave tek nxënësit. 

Dokumenti i kurrikulës bërthamë  mbështet: 

• nxënësit në zhvillimin gradual të tyre, në zhvillimin e kompetencave për arsimim 
tërëjetësor dhe në integrimin e lehtë shoqëror duke i përgatitur që të përballet me 
sfidat e jetës 

• mësimdhënësit në planifikimin dhe realizimin e sukseshëm të punës me nxënës - 
aktiviteteve mësimore në klasë dhe jashtklase, në përgjigjen e pyetjeve: Pse dhe për 
Ç’qëllim duhet të mësojnë nxënësit; Çfarë, Kur, Sa dhe Si do të mësojnë nxënësit, si 
dhe Çfarë, Kur dhe Si të vlerësohen arritshmëritë e nxënësve - realizimi dhe 
efektiviteti i aktivitetve mësimore, dhe  

• prindërit në përcjelljen e saktë të arritshmërive të kompetencave të fëmijëve të tyre 
në periudha të caktuara kohore në bazë të njohurive, sjelljeve, ndjenjave dhe 
qëndimeve që manifestojnë në situata të ndryshme jetësore në harmoni. me rezultatet 
e të  nxënit për fushave  dhe  për shkallë kurrikulare. 

 
 
Struktura e arsimit parauniversitar 
 
 Nivelet formale të arsimit parauniversitar të Kosovës përputhen me sistemin ndërkombëtar 
të klasifikimit të arsimit (SNKA) të përpiluara nga UNESCO, dallueshmëri ka në përbërjen e 
strukturës së kurrikulës bërthamë të SNKA 1 që në kuadër të saj hynë klasa parafillore që 
është pjesë përbërëse e edukimit parafillor. Të gjitha nivelet formale të arsimit 
parauniversitar janë të ndara në nën nivele formale me emërtim - Shkallët e kurrikulës, që 
kanë qëllime të caktuara dhe janë në funksione të emërtimeve të secilës prej tyre. (Shih në 
tabelën e mëposhtme emërtimet e secilës shkallë të kurrikulës dhe seksionin 2 të këtij 
dokumenti).  
Kurrikulat bërthamë hartohen (janë të hartuara) për të gjtha nivelet formale të arsimit 
parauniversitar si: 

 Kurrikula bërthame për zhvillimin e fëmijërisë së hershme (lindje -5 vjet) 
 Kurrikula bërthamë për klasën parafillore dhe arsimin fillor 
 Kurrikula bërthamë për arsimin e mesëm të ulët 
 Kurrikula bërthamë për arsimin e mesëm të lartë (kurrikula bërthamë për gjimnaze 
dhe kurrikula bërthamë për shkolla profesionale)  
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Sistemi 
Ndërkombët
ar i 
Klasifikimit 
të arsimit- 
SNKA 

 
Nivelet 
formale  të 
arsimit 
parauniversita
r në Kosovë 

 
 
Shkallët e Kurrikulës 

 
 
Kurrikulat 
bërthamë 

Klasa XII Shkalla e Kurrikulës 6: 
Konsolidim dhe 
specializim 

SNKA3  
 
Arsimi i mesëm 
i lartë (klasat X-
XII) 

Klasat X-XI Shkalla e Kurrikulës 5: 
Zhvillim themelor i 
përgjithshëm dhe 
Profesional 

Kurrikula 
bërthamë për 
klasat X-XII të 
arsimit të mesëm 
të lartë 

Klasat VIII-IX Shkalla e Kurrikulës 4: 
Përforcim dhe orientim 

SNKA 2   
 
Arsimi i mesëm 
i ulët (klasat VI-
IX) 
 

Klasat VI-VII Shkalla e Kurrikulës 3: 
Zhvillim i mëtejmë dhe 
orientim 

Kurrikula 
bërthamë për 
klasat VI-IX të 
arsimit të mesëm 
të ulët 

Arsimi fillor  
Klasat III-V 
 

Shkalla e Kurrikulës 2: 
Përforcim dhe zhvillim 

SNKA 1  
 
Arsimi fillor 
Fillor(Klasat I-
V) 

Arsimi fillor 
Klasat I-II 
Klasa 
parafillore 

Shkalla e Kurrikulës 1 
Përvetësim themelor 

Kurrikula 
bërthamë për 
klasën parafillore 
dhe klasat I-V të 
arsimit fillor 

SNKA 0  
 
Arsimi 
(Edukimi) 
parashkollor 

 
Mosha 0-5 

Shkalla përgatitore e 
Kurrikulës: 
Edukimi në fëmijërinë e 
hershme 

Kurrikula 
bërthamë e 
edukimit 
parashkollor  

 
Secila kurrikulë bërthamë është në linjë me qëllimet e përgjithshme të arsimit parauniversitar 
dhe zbatohet duke respektuar parimet e themelore të dalura nga Korniza e Kurrikulës së 
Kosovës. 
 
 
Qëllimet e arsimit parauniversitar 
 
Secili nivel formal i arsimit parauniversitar  duhet të zhvillojë te nxënësit dijet, shkathtësitë, 
qëndrimet dhe vlerat në harmoni me kërkesat e shoqërisë demokratike duke:  

• kultivuar identitetin personal, kombëtar, të përkatësisë shtetërore e kulturore 

• promovuar vlerat e përgjithshme kulturore dhe qytetare 

• zhvilluar përgjegjësitë ndaj vetes, ndaj të tjerëve, ndaj shoqërisë dhe ndaj mjedisit 

• i aftësuar për jetë dhe për punë në kontekste të ndryshme shoqërore e kulturore 

• zhvilluar ndërmarrësinë dhe përdorimin e teknologjisë 

• i aftësuar për mësim gjatë gjithë jetës. 
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Parimet e arsimit parauniversitar 
 
 Zbatueshmëria e kurrikulës bërthamë siguron koherencë dhe qëndrueshmëri te të gjitha 
niveleve formale të arsimit parauniveritar duke u mbeshtetur në këto parime,  në: 

  
Gjithëpërfshirjen  e fëmijëve dhe e të rinjëve në mënyrë të barabartë në arsim cilësor 
 
Zhvillimin e kompetencave që reflektohen në rezultatet e të nxënit, që priten të arrihen në 
mënyrë progresive dhe të vazhdueshme nga të gjithë nxënësit në periudha të ndryshme të 
shkollimit.  
 
Mësimdhënien dhe të nxënit e integruar dhe koherent që promovon të nxënit e plotë 
duke reflektuar ndërlidhjet dhe ndërvarësitë e natyrës dhe të botës së krijuar nga njeriu me 
dijen dhe informacionin që kanë nxënësit për to.   

 
Autonominë dhe fleksibilitetin në nivel shkolle në zbatimin e kurrikulës bërthamë dhe 
pjesës zgjedhore që reflektohen në hartimin vjetor të planit mësimor dhe në metodologjinë e 
mësmdhënies dhe e të nxënit . 

 
Përgjegjësinë dhe llogaridhënien që reflektohen në krijimin e kulturës për vlerësim të 
vazhdueshëm - ndjekje të progresit në zbatimin e kërkesave të kurrikulës përmes mbledhjes 
dhe analizës së të dhënave, dokumentimit të sfidave dhe zgjidhjeve drejt një paraqitjeje me 
të mirë në përmbushjen e kërkesave të kurrikulës dhe ngritjes së cilësisë së arsimit. 

 

Çështjet e përbashkëta të dokumenteve të kurrikulave bërthamë   
Të gjitha dokumentet e kurrikulave bërthamë janë të strukturuara rreth një sistemi prej 
gjashtë kompetencash kryesore të cilat janë në përputhje me qëllimet e arsimit 
parauniversitar dhe shtatë fushash kurrikulare. Gjashtë kompetencat që janë prezente në të 
gjitha kurrikulat bërthamë janë: 

• Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit  

• Kompetenca e të menduarit  

• Kompetenca e të mësuarit  

• Kompetenca për jetë, për punë dhe për mjedis  

• Kompetenca personale, dhe  

• Kompetenca qytetare 

Ndërsa shtatë fushat kurrikulare që janë prezente në të gjitha kurrikulat bërthamë janë: 

• Gjuhët dhe komunikimi 

• Artet 

• Matematika 



KURRIKULA E KOSOVËS 

 

    
8 

• Shkencat natyrore 

• Shoqëria dhe mjedisi  

• Shëndeti dhe mirëqenia 

• Jeta dhe puna 

Rezultatet e të nxënit për shkallë dhe rezultatet e të nxënit për fusha i bëjnë të dallueshëm  
kompetencat dhe fushat kurrikulare nga secili nivel formai i arsimit dhe shkalle kurrikulare 
(shih seksionet II dhe III të këtij dokumenti). 
 
 
Struktura e kurrikulës bërthamë 
 
Kurrikula bërthamë në fushëveorimtarinë e vet përmbanë këtë strukturë: 

 Fushëveprimin, strukturën dhe përshkrimin e përgjithshëm të nivelit formal të sistemit 
arsimor përkatës 

• Fushëveprimin e shkallëve kryesore të kurrikulës për nivelin formal përkatës 

• Rezultatet e të nxënit për shkallë kryesore të kurrikulës që shprehin nivelin e 
domosdoshëm të arritjes së kompetencave kryesore me rastin e përfundimit të çdo 
shkalle të Kurrikulës  

• Si do të përdoren rezultatet e të nxënit për shkallë kryesore të kurrikulës në procesin 
mësimor dhe të vlerësimit 

- Kërkesat e progresit gjatë niveleve formale të arsimit, duke përfshirë kërkesa 
minimale të kalimit prej një shkalle kryesore të kurrikulës në një shkallë tjetër 

• Kriteret dhe format e vlerësimit 

• Fushat e kurrikulës dhe fushëveprimi i tyre nëpër shkallë kryesore të kurrikulës 

• Rezultatet e të nxënit për fusha të kurrikulës për secilën shkallë të kurrikulës 

• Si përdoren  rezultatet e të nxënit për fusha në procesin mësimor dhe të 
vlerësimit 

- Kërkesat e progresit në fushat e kurrikulës, duke përfshirë kërkesat minimale për 
kalimin prej një shkalle kryesore të kurrikulës 

- Kriteret dhe format e vlerësimit 

• Plani dhe programi mësimor 

• Lëndët në kuadër të fushave të kurrikulës dhe fushëveprimi i tyre 

• Udhëzimet (metodologjitë) për organizimin e procesit mësimor 

• Vlerësimi i nxënësve 

• Aspekte lidhur me zbatimin. 
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II. KURRIKULA BËRTHAMË PËR ARSIMIN E MESËM TË ULËT  
klasa 6 - 9 

Kurrikula bërthamë 
Çka është kurrikula bërthamë për arsimin e mesëm të ulët   

Struktura e kurrikulës 
Veçoritë e arsimit të mesëm të ulët, klasa VI - IX 

Kompetencat e të nxënit 
Shkallët e kurrikulës 

Zbatimi i rezultateve të shkallëve 
Fushat e kurrikulës bërthamë 

 
 

1. Kurrikula bërthamë  
 
Kurrikula berthamë për arsimin e mesëm të ulët, është dokument bazë i cili rregullon ecurinë 
e mësimdhënies, mësimnxënies, metodologjisë, vlerësimit, etj. në nivelin e dytë të arsimit 
parauniversitar të Kosovës. Ky dokument, dispozitat e të cilës vendosen nga MASHT-i është 
obligues për të gjitha institucionet edukative arsimore në Republikën e Kosovës. Kurrikula 
bërthamë është hartuar duke u bazuar në Kornizën e Kurrikulës së Kosovës. 

Ky dokument u sherben mësimdhënësve, nxënësve, prindërve, drejtorëve të shkollave dhe 
komunitetit në përgjithësi.  

Struktura e kurrikulës berthamë  

Në kurrikulën bërthamë përshkruhet në detaje:  

- arsimi i mesëm i ulët   

- kompetencat e të nxënit për këtë nivel 

- shkallët e kurrikulës 

- rezultatet e të nxënit sipas shkallëve 

- fushat e kurrikulës  

- përshkrimin e fushave  të kurrikulës  

- planin mësimor 

- mësimin me zgjedhje 

- udhëzimet (metodologjitë) per organizimin e procesit mësimor 

- vlerësimin e nxënësve 

- aspekte tjera në lidhje me zbatimin . 

KB i mbulon shtatë fushat kurrikulare, të cilat përcaktohen prej autoritetit qendror të arsimit 
(MASHT) dhe janë të detyrueshme për të gjitha shkollat e Republikës së Kosovës (publike 
dhe private). 
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2. Arsimi i mesëm i ulët  (klasat 6 - 9) 
 
Arsimi i mesëm i ulët u ofron nxënësve sfida të reja për zhvillimin e tyre nga aspekti njohës, 
fizik, personal, social dhe moral. Kërshëria e natyrshme e tyre duhet të nxitet me tutje për të 
siguruar që dija, shkathtësitë, vlerat dhe qëndrimet e zotëruara në këtë nivel të paraqesin një 
bazë të qëndrueshme për nivele më të larta të arsimit.  

Qëllimi kryesor i këtij niveli është që ti përgatisë nxënësit për shkollim të metejme dhe 
orientim për karrierë,  duke u përkrahur me mentorë/këshilltarë profesionalë. Ky nivel po 
ashtu ndihmon nxënësit që të zhvillojnë interesat e tyre personale dhe definon pritjet e tyre 
per te ardhmen në mënyrë sa më të përshtatshme.  

Në këtë nivel, kurrikula pasurohet duke i vënë nxënësit para një spektri më të gjerë të 
përvojave të të nxënit (p.sh. kombinimi i qasjeve konceptuale dhe praktike; të menduarit 
abstrakt dhe veprimet e kontekstualizuara, kontakti me realitetin konkret dhe virtual), në 
mënyrë që ata të ndihmohen në identifikimin e preferencave të tyre dhe fushave të interesit.  

 
 
3. Kompetencat e të nxënit  
 
Kompetencat reflektohen nëpërmjet rezultateve të të nxënit, të cilat janë të përgjithshme e të 
cilat shprehin atë se çfarë duhet të arrijnë nxënësit në mënyrë progresive dhe të 
vazhdueshme deri në fund të arsimit të detyrueshëm. Kompetencat përfshijnë një sistem të 
integruar dhe koherent të dijeve, të shkathtësive dhe të qëndrimeve të aplikueshme dhe të 
transferueshme, të cilat do t u ndihmojnë nxënësve të ballafaqohen me sfida e epokës 
digjitale të ekonomisë së tregut të lirë dhe të bazuar në dije, në një botë të marrëdhënieve të 
ndërvarura. Kompetencat e parapara me Kornizën e Kurrikulës rrjedhin nga qëllimet e 
përgjithshme të arsimit parauniversitar dhe përcaktojnë rezultatet kryesore të të nxënit, të 
cilat duhet t’i arrijnë nxënësit në mënyrë progresive dhe të qëndrueshme gjatë sistemit të 
arsimit parauniversitar. Kompetencat kryesore të parapara për sistemin e arsimit 
parauniversitar në Republikën e Kosovës janë: 

1. Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit  

2. Kompetenca e të menduarit  

3. Kompetenca e të mësuarit  

4. Kompetenca për jetë, për punë dhe për mjedis  

5. Kompetenca personale  

6. Kompetenca qytetare  

Kompetencat e komunikimit dhe të shprehurit, kompetencat e të menduarit dhe kompetencat 
për të mësuar  janë të natyrës  instrumentale: ato janë bazë për kompetencat e tjera, që janë 
më tepër të lidhura me rrethanat dhe me përmbajtjen e caktuar, siç janë kompetencat e 
nevojshme në jetën private, publike dhe profesionale.  

 

Kompetencat e komunikimit dhe të të shprehurit (“Komunikues efektiv”) 
Me qëllim që nxënësit dhe të rinjtë të zhvillohen si personalitete, të mësojnë dhe të marrin 
pjesë aktive në shoqëri, është me rëndësi që t’i kuptojnë porositë që u drejtohen dhe të 
shprehen në mënyrë adekuate nëpërmjet gjuhëve, simboleve, shenjave, kodeve dhe 
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formave artistike. Për të komunikuar në mënyrë efektive, nxënësit përkrahen që të 
shfrytëzojnë në mënyrë të pavarur, kritike dhe kreative mjetet dhe mundësitë e komunikimit 
dhe të të shprehurit.  

 
Kompetencat e të menduarit (“Mendimtar kreativ”) 
Përveç aftësisë për të identifikuar dhe për t’iu qasur informatës/burimit të njohurisë së 
caktuar, nxënësit kanë nevojë të zhvillojnë edhe kapacitete për t’iu qasur njohurive dhe për t’i 
përpunuar në mënyrë kritike, kreative dhe ndërvepruese. 

 
Kompetencat e të mësuarit tërëjetësor (“Nxënës i suksesshëm“) 
Për një “nxënës të suksesshëm” shkolla angazhohet të kultivojë vazhdimisht kërshërinë e 
nxënësve dhe interesimin për të nxënë si dhe të zhvillojë kompetencat për të mësuar.  

Shkolla po ashtu duhet të vetëdijesohet për stilet dhe strategjitë efektive mësimore. 

 
Kompetencat për jetë, për punë dhe për mjedis (“Kontribuues produktiv”) 
Shkollat  angazhohet që nxënësi të përgatitet, punoj në mënyrë të pavarur dhe ta 
vetëdijësojohet për rolin  e tij në mbrojtjen dhe kultivimin e mjedisit.  

 
Kompetencat personale (“Individ i shëndoshë”) 
Shkollat përgatisin nxënësit, që në mënyrë efektive dhe konstruktive të inkuadrohen në jetën 
familjare, shoqërore dhe të punës. Në këtë kontekst, nxënësi përkrahet, që të vetëdijesohen 
për veten dhe të kenë vetëbesim, por njëkohësisht të jenë të hapur dhe të kenë besim te të 
tjerët. 

 
Kompetencat qytetare (“Qytetar i përgjegjshëm”) 
Të mësuarit për të jetuar së bashku trajtohet si sfida kryesore e botës së sotme dhe së 
nesërme. Kjo kompetencë siguron që nxënësit të jenë në gjendje të veprojnë si qytetarë të 
përgjegjshëm, duke marrë parasysh kontekstin e ngushtë dhe të gjerë. 
 
 
4. Shkallët e kurrikulës 
 
Korniza e kurrikulit e Arsimit Parauniversitar e Republikës së Kosovës përkufizon konceptin e 
shkallëve të Kurrikulës në saje të numrit të veçorive të përbashkëta që kanë të bëjnë me 
zhvillimin socio-emocional të nxënësve. 

Shkallët e kurrukulës kanë të përbashkëta: 

• Kompetencat  që duhet të arrihen 

• Kërkesat për progres 

• Mekanizmin për organizimin e përvojave mësimore 

• Kriteret e vlerësimit  
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4.1. Shkallët e kurrikulës,  për arsimin e mesëm të ulët 
 
Korniza e kurrikulës definon shkallët e kurrikulës si perioda 1- 3 tre vjeçare që kanë një 
numër karakteristikash të përbashkëta të zhvillimit psiko-social të nxënësve.  

Shkallët e kurrikulës paraqesin pikën referuese për progresin e nxënies, organizimin e 
aktiviteteve mësimore, qasjen dhe kriteret e vlerësimit drej arritjes së kompetencave 
kryesore sipas KKK-së. Kurrikuli bërthamë për nivelin e dytë i ka dy shkallë, shkallën e tretë 
(klasa 6 dhe 7), shkallën e katërt (klasa 8 dhe 9). 

 

Shkalla e tretë e kurrikulës – Zhvillim i mëtejshëm dhe orientim   
Kjo shkallë përfshin klasën VI dhe VII. Synon thellimin e dijeve në kuadër të fushave të 
ndryshme kurrikulare, duke siguruar një bazë fillestare për orientim akademik dhe në 
karrierë. Nxënësit u nënshtrohen sfidave për:  

• zhvillimin e të menduarit abstrakt dhe kompleks (p.sh. shkathtësive të larta 
intelektuale),  që është i nevojshëm për të njohur botën dhe veten si dhe për zgjidhje 
të problemeve;   

• kultivimin e interesimit për njohje më të thellë të vetes, të tjerëve dhe mjedisit natyror 
e shoqëror; 

• zhvillimin e shkathtësive për vetëvlerësim;  

• zhvillimin e shkathtësive për komunikim efektiv, përfshirë edhe kodet matematikore 
dhe shkencore; 

• zgjerimin e mundësive për komunikim verbal dhe të shkruar në gjuhën e tyre amtare, 
në gjuhën angleze dhe në gjuhën e dytë të huaj/njërën nga gjuhët zyrtare; 

• zhvillimin e përgjegjshmërisë për pjesëmarrje aktive në jetën shoqërore dhe për 
mbrojtje të mjedisit.  

 
Shkalla e katërtë e kurrikulës – përforcim dhe orientim 
Përfshin klasat VIII dhe IX. Kjo shkallë synon t’i orientojë nxënësit që të marrin parasysh 
mundësitë e ndryshme të karrierës. Ata ballafaqohen me sfida që kanë të bëjnë me:   

• shfrytëzimin e burimeve të informacionit dhe qasjes kritike të dhënave të ndryshme;  

• zhvillimin e interesit për jetën publike nëpërmjet përfshirjes së drejtpërdrejtë në 
aktivitete të ndryshme jashtëshkollore;  

• përballjen e çështjeve të ndryshme që kanë të bëjnë me tema nga jeta reale përmes 
projekteve që do t’u mundësojnë konsolidimin e dijeve të tyre dhe zhvillimin e 
mëtutjeshëm të shkathtësive dhe qëndrimeve;  

• familjarizimin me mundësitë e ndryshme të studimit dhe orientimit në karrierë;  

• përgatitjen praktike dhe aktivitetet orientuese që u mundësojnë nxënësve të 
qartësojnë aspiratat e tyre;  

• përforcimin e shkathtësive të vetëvlerësimit; 

• përforcimin e kompetencave për punë të pavarur individuale dhe ekipore.   
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Tabela për strukturën e nivelit të dytë:  
 
Sistemi 
Ndërkomëtar i 
Klasifikimit të 
arsimit 

Nivelet e sistemit 
formal të arsimit 

Shkallët e Kurrikulës Klasat Mosha 

IX 14 Shkalla e Kurrikulës 4: 
Përforcim dhe orientim VIII 13 

VII 12 
SNKA 2   
 

Arsimi i mesëm i 
ulët (klasat VI-IX) 
 

Shkalla e Kurrikulës 3: 
Zhvillim i mëtejmë dhe 
orientim VI 11 

 
 
 
4.2. Rezultatet e të nxënit për shkallë 
 
Rezultatet e të nxënit për shkallë përshkruajnë atë se çfarë nxënësi duhet të dijë, besoj, 
vlerësojë dhe të jetë i aftë për të bërë në fund të një shkalle të kurrukulës. Rezultatet 
përfshijnë një varg domenesh si: njohuritë, të kuptuarit, shkathtësitë, qëndrimet dhe vlerat. 
Rezultatet e të nxënit parashihen që të përvetësohen nga të gjithë nxënësit me rastin e 
përfundimit të një shkalle të kurrikulës, por ato nuk mbulojnë gjithçka që nxënësit kanë 
mësuar apo është dashur të mësojnë gjatë një shkalle të caktuar. Ato shprehin kërkesat 
esenciale të arritshmërisë së kompetencave kryesore  me rastin e përfundimit të një shkalle 
të caktuar të kurrikulës. Rezultatet e të të nxënit për shkallë promovojnë integrim të mëtejmë 
të fushave të kurrikulës në funksion të zhvillimit të kompetencave kryesore të përcaktuara me 
kornizën e kurrikulës. Ato shprehin pritjet e mësimdhënësve, të autoriteteve arsimore, të 
prindërve dhe të shoqërisë në raport me arritjet konkrete, të matshme, të nxënësve në fund 
të çdo shkalle  të  kurrikulës. Rezultatet e të nxënit paraqesin kushtin për kalim nga një 
shkallë në tjetrën.  

 
Shkalla 3 – zhvillimi i mëtejshëm dhe orientimi (klasat 6 dhe 7) 
Kjo shkallë synon thellimin e dijeve në kuadër të fushave të ndryshme të nxënies, duke 
siguruar një bazë fillestare për orientim akademik dhe në karrierë. Nxënësit i ekspozohen 
sfidave për:  

• zhvillimin e të menduarit abstrakt dhe kompleks (p.sh. shkathtësive të larta intelektu-
ale) që është i nevojshëm për të njohur botën dhe veten si dhe për zgjidhje të proble-
meve;   

• kultivimin e interesimit për njohje më të thellë të vetes, të tjerëve dhe të mjedisit naty-
ror e shoqëror; 

• zhvillimin e shkathtësive për vetëvlerësim;  

• zhvillimin e shkathtësive për komunikim efektiv, përfshirë edhe kodet matematikore, 
shkencore dhe artistike; 

• zgjerimin e mundësive për komunikim verbal dhe të shkruar në gjuhën amtare, në 
gjuhën angleze dhe në gjuhën e dytë të huaj/njërën nga gjuhët zyrtare; 

• zhvillimin e përgjegjshmërisë për pjesëmarrje aktive në jetën shoqërore dhe për mbro-
jtje të mjedisit.  
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Deri në fund të Shkallës së 3-të të kurrikulumit (klasat 6 dhe 7), pritet që nxënësit të kenë 
zotëruar kompetencat e arritshmërisë si në vijim:  
 
 

Niveli i 
ARRITSHMËRI
SË së nxënësit  

 
Llojet e përkrahjes për nxënësit 

 
Nr. 

  
 
Rezultatet e të Nxënit për 
Shkallën 3  
 dhe Kompetencat Kryesore 

1 2 3 4 5 Përkrahje 
përmirës
uese 

Mëny
rat  

Përkra
hje për 
të 
talentu
arit 

Mëny
rat 

I Kompetenca e komunikimit dhe 
të shprehurit   
Komunikues efektiv  

         

1. Lexon rrjedhshëm, me intonacion e 
duhur, një tekst të caktuar 
rrëfyes,përshkrues, shkencor a 
publicistik etj.,  dhe e komenton atë 
sipas kërkesës me gojë ose me 
shkrim. 

         

2. Dëgjon në mënyrë aktive 
prezantimin dhe komentet e bëra 
nga të tjerët për temën e prezantuar 
të fushës së caktuar, duke u 
paraqitur nëpërmjet pyetjeve, 
komenteve, sqarimeve dhe 
propozimeve. 

         

3. Veçon porosinë kryesore të lexuar 
ose të dëgjuar nga një burim, si 
libër, gazetë, revistë, Internet, radio, 
TV etj., e  komenton dhe e 
shfrytëzon atë si referencë gjatë 
hartimit të një punimi/detyre me 
shkrim. 

         

4. Shpreh mendimin e  vet për një 
temë të caktuar ose prezantim 
artistik, me anë të të folurit ose me 
shkrim si dhe  në forma të tjera të 
komunikimit. 

         

5. Shkruan një tekst deri në 500 fjalë 
sipas detyrës së dhënë, si letër, 
kërkesë, ese etj., duke respektuar  
rregullat e organizimit/strukturimit të 
shkrimit dhe standardin gjuhësor. 

         

6. Shpjegon qartë dhe saktë, me gojë 
ose me shkrim, kuptimin e termave 
(fjalëve, koncepteve) të reja, duke 
përdorur gjuhën dhe fjalorin adekuat 
dhe të saktë. 

         

7. Përdor programet softuerike  për 
komunikim të drejtë në distancë  
nëpërmjet të formave të caktuara të 
komunikimit qoftë për nevoja të veta 
apo si detyrë shkollore.    
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8. Shpreh drejtë mendimin apo 
kërkesën, me gojë ose me shkrim, 
në gjuhën  jo amtare ose të huaj, 
për një situatë të caktuar të 
supozuar, në rast nevoje  (për 
shërbim, ndihmë, informim, orientim 
etj), duke ndërvepruar në grup ose 
në klasë. 

         

II Kompetenca e të menduarit 
Mendimtar kreativ 

         

1 Parashtron argumente për 
pajtueshmërinë ose kundërshtimin e 
një qëndrimi ose mendimi për një 
temë/problem  të caktuar gjatë një 
debati  ose të publikuar në medie. 

         

2. Shpreh mendimin e tij/saj për një 
punim letrar apo artistik duke 
veçuar analogjitë dhe  dallimet me 
krijime të tjera të ngjashme. 

         

3. Harton planin e punës për realizimin 
e një krijimi/detyre duke përcaktuar 
fazat kryesore sipas fushës 
mësimore, (letrar, shkencor, artistik). 

         

4. Zgjidh një problem (aritmetik, 
gjeometrik,  gjuhësor, shoqëror, 
shkencor... etj) të dhënë në formë 
tekstuale ose tekstuale e numerike, 
eksperimental dhe arsyeton 
përzgjedhjen e procedurave 
përkatëse.  

         

5. 
 
 

Përzgjedh dhe demonstron 
ecuri/strategji të ndryshme për 
zgjidhjen e një problemi (matematik, 
gjuhësor, shkencor, artistik a 
shoqëror) duke  dëshmuar arritjen e 
përfundimit, përkatësisht rezultatin e 
njëjtë. 

         

6. Interpreton rregullat e zhvillimit të 
një  procesi natyror apo shoqëror, 
duke e ilustruar atë me shembuj 
konkretë si, ilustrim, skicë ose me 
shkrim. 

         

7. Krahason ngjashmëritë dhe dallimet 
e fazave më të rëndësishme nëpër 
të cilat është zhvilluar një 
proces/dukuri shoqëror, natyror ose 
artistik.  

         

8. Përdor krahasimin dhe kontrastin 
për të gjetur  dallimet dhe  
ngjashmëritë kryesore midis dy e 
më shumë dukurive  natyrore dhe 
shoqërore, krijimeve letrare apo 
artistike.  

         

III Kompetenca e të nxënit 
Nxënës i suksesshëm 

         



KURRIKULA E KOSOVËS 

 

    
16 

1. Kërkon dhe përzgjedhë të dhëna në 
burime të ndryshme (si libra, 
revista, doracakë, fjalorë, 
enciklopedi ose Internet),  të cilat i 
shfrytëzon për realizimin e 
temës/detyrës së dhënë dhe i 
klasifikon ato burime sipas 
rëndësisë që kanë për temën. 

         

2. Shfrytëzon të dhënat për të 
demonstruar të kuptuarit e 
koncepteve numerike, grafike, 
simboleve, formulave në shkenca 
natyrore dhe shoqërore, 
matematikë ose arte  duke i sqaruar 
në forma të ndryshme të të 
shprehurit. 

         

3. Zbaton në mënyrë të pavarur 
udhëzimet e dhëna në libër ose në 
një burim tjetër për të nxënë një 
temë, veprim, aktivitet ose detyrë që 
i kërkohet. 

         

4.  Shfrytëzon portfolion personale për 
identifikimin e  përparësive dhe 
mangësive në funksion të 
vetëvlerësimit të  përparimit dhe 
përmirësimit të suksesit në fushën e 
caktuar. 

         

5. Ndërlidh temën e dhënë, që është 
duke e mësuar, me njohuritë dhe 
përvojat paraprake që veç i ka, 
duke i paraqitur ato në forma të 
ndryshme të të shprehurit (kolona, 
tabela, grafike) sipas një radhitje 
logjike. 

         

6. Përdor programet softuerike 
adekuate për zgjidhjen e 
problemeve dhe kryerjen e  
detyrave/punimeve shkollore dhe jo 
shkollore në fusha të ndryshme të 
dijes. 

         

7. Parashtron pyetje vetes (pse,çka, 
si, kur?) dhe organizon  mendimet e 
veta në formë të shkruar për temën 
apo problemin e dhënë dhe 
vlerëson përparimin e vet derisa të 
gjejë zgjidhjen e duhur për 
problemin e caktuar. 

         

8. Menaxhon emocionet dhe 
ndjenjat,kohën, shfrytëzimin e 
materialeve, mjetet që ka gjatë 
kryerjes së një detyre/aktiviteti, 
vepre arti (në klasë/shkollë apo 
gjetiu). 

         

IV Kompetenca për jetë, punë dhe 
mjedis 
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Kontribuues produktiv   
1. Përgatit  planin për organizimin e 

një aktiviteti të caktuar në shkollë 
ose në komunitet dhe e realizon atë 
me sukses. 

         

2. Zhvillon një projekt individual ose në 
bashkëpunim me anëtarët e grupit, 
për kryerjen e një aktiviteti mjedisor 
apo shoqëror me rëndësi për 
shkollën ose në komunitetin. 

         

3. Diskuton në grup moshatarësh për 
rëndësinë që ka mbrojtja e mjedisit, 
për pasojat që sjellë dëmtimi i 
mjedisit për jetën e njeriut dhe 
propozon masat që duhet ndërmarr 
për evitimin e tyre. 

         

4. Identifikon dhe vlerëson burimet e 
nevojshme (p.sh. pajisjet, 
materialet, burimet njerëzore, 
kohën, etj) për realizimin e një 
aktiviteti në shkollë ose në 
komunitet. 

         

5. Përdorë programet kompjuterike për 
përgatitjen e materialeve të 
nevojshme (si grafike, ilustrimeve të 
nevojshme, disejnimi i ftesave, 
pamfleteve, njoftimeve apo 
publikimeve të tjera) për nevoja të 
klasës dhe të shkollës.  

         

6. Ndihmon në planifikimin dhe 
realizimin e  aktiviteteve vullnetare 
apo humanitare në shkollë dhe në 
komunitet dhe shpreh pastaj 
përvojat dhe ndjenjat e vet  me 
shkrim dhe forma të tjera të të 
shprehurit.  

         

7. Bashkëvepron në mënyrë aktive me 
moshatarët dhe të tjerët 
(pavarësisht statusit të tyre social, 
etnik etj.) për realizimin e një 
aktiviteti të përbashkët 
(projekti/aktiviteti në bazë 
klase/shkolle apo jashtë saj). 

         

8. Merr pjesë si anëtar i një jurie, (në 
nivel klase apo shkolle) për 
vlerësimin e një aktiviteti/konkursi 
sportiv, shkencor, artistik, etj., duke 
u bazuar në kriteret e paracaktuara. 

         

V Kompetenca personale  
Individ i shëndoshë  

         

1. Prezanton para nxënësve procesin 
e përgatitjes të një ushqimi a 
specialiteti shtëpiak sipas një recete 
për ushqim të shëndoshë.  

         

2. Vlerëson përmbajtjen e vlerave          
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pozitive dhe negative paktën të tri 
lloje të ushqimeve të cilat 
konsumohen në mjedisin e tij ose 
në rrethinë.  

3. Diskuton në grup moshatarësh duke 
ofruar argumente  për rëndësinë që 
ka respektimi i regjimit ditor dhe i 
aktiviteteve fizike  për shëndetin 
dhe për jetën e njeriut. 

         

4. Përkujdeset për shëndetin fizik dhe 
mendor gjatë aktivitet fizike dhe 
sportiv me karakter rekreativ dhe 
garues, por edhe duke respektuar  
të tjerët gjatë garës apo lojës. 

         

5. Identifikon  shenjat e rrezikut në 
prodhime apo objekte konkrete dhe 
iu shpjegon të tjerëve porosinë apo 
kërkesën e tyre vizuale. 

         

6. Vlerëson shkaqet një situate të 
mundshme të konfliktit  midis 
moshatarëve ose midis anëtarëve 
të grupit dhe propozon alternativa 
për parandalimin e rrezikut dhe 
zgjidhjen më të mirë për ta duke 
ndarë përvojat dhe mendimet për 
kohezionin e grupit.  

         

7. Kërkon ndihmë/këshillë pa hezitim 
nga personat dhe shërbimet 
përkatëse për përkrahje a 
mbështetje në situatat e dyshuara 
/supozuara si potencialisht të 
rrezikshme në të cilat cenohet 
shëndeti fizik dhe mendor. 

         

8. Shpjegon gjatë një debati, 
prezantimi, me gojë ose me shkrim, 
pasojat e përdorimit të duhanit, 
alkoolit, drogës dhe substancave të 
tjera të dëmshme për shëndetin dhe 
mirëqenien e individit. 

         

9. Përshkruan ndryshimet fizike, 
psikike dhe emocionale të fazës së 
pubertetit duke paraqitur fakte për 
ndikimin  e tyre në mënyrën (stilin) e 
jetesës. 

         

10 Merr pjesë ose udhëheq një grup 
punues që bashkëpunon me 
përfaqësues të komunitetit për të 
ndihmuar moshatarët dhe anëtarët 
e tjerë të komunitetit që kanë 
probleme shëndetësore,sociale, 
ekonomike, etj., raporton më pas 
me gojë ose me shkrim për përvojat 
personale të  fituara. 

         

VI Kompetenca qytetare 
Qytetar i përgjegjshëm 
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1. Zbaton dhe respekton rregullat e 
mirësjelljes në klasë, shkollë, etj., 
dhe merr qëndrim aktiv ndaj 
personave, që shmangin ato duke 
ua shpjeguar pasojat për veten dhe 
për grupin ku bën pjesë.  

     .    

2. Shpreh mendimin  për rregullat të 
cilat dëshiron që t’i ndryshoj në 
shkollë dhe jashtë saj dhe arsyeton 
nevojën dhe përparësitë/përfitimet 
që sjell ndryshimi  i tyre. 

         

3. Reagon ndaj sjelljeve të pahijshme 
shkollë/klasë dhe jashtë saj, të cilat 
ndikojnë në raportet ndërpersonale, 
analizon shkaqet e manifestimit të 
tyre dhe propozon mjete për 
përmirësimin e tyre. 

         

4. Shfaqë mirëkuptim/bashkëndjesi  
me personat të cilëve iu është 
shkelur ndonjë e drejtë, duke 
ilustruar me shembuj nga jeta e 
përditshme nga mediet, të dhënat 
historike, personazheve nga 
romanet që ka lexuar apo nga filmat 
që ka parë në mënyrë që të mos 
përsëriten më.  

         

5. Shpjegon, në forma të ndryshme të 
të shprehurit, domosdoshmërinë e 
respektimit dhe zbatimit të 
rregullave dhe ligjeve për raportet e 
shëndosha në bashkësi të 
ndryshme shoqërore apo në grupe 
të interesit. 

         

6. Dëshmon vetëbesim të lartë në 
marrjen e vendimeve për veprimet 
që ndërmerr, pa i dëmtuar interesat 
e të tjerëve,  të cilat kontribuojnë në 
rritjen e cilësisë së aktivitetit të 
grupit shoqëror apo të komunitetit.  

         

7. Identifikon paragjykimet që mund të 
ekzistojnë në shkollë dhe në 
rrethinë si dhe propozon veprime 
konkrete për luftimin e tyre. 

         

8. Merr pjesë në aktivitetet që 
promovojnë tolerancës dhe 
diversitetit kulturor,etnik,fetar, gjinor 
etj, në shkollë apo në komunitet, në 
të cilat janë përfshirë moshatarët e 
të gjitha përkatësive të përmendura 
që jetojnë në atë mjedis  dhe në 
bashkësinë e gjerë. 

         

 
Mësimdhënësi  me rastin e zbatimit të rezultateve për shkallë kurrikulare duhet që secilin 
rezultat ta zbërthejë në  pesë nivele të arritshmërisë në mënyrë që të vërej sakt arritshmërinë 
e secilit nxënës  për rezultatin e caktuar. Më pas varësisht nga niveli i arritshmërisë të secilit 
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rezultat planifikon aktivitete plotësuese për nxënësin që ka ngecje në arritjen e rezultatit të 
caktuar dhe planifikon aktivitete shtesë për nxënësin që i ka arritur të gjitha nivelet e 
arritshmërisë për rezultatin e caktuar, shembull- shih zbërthimin  e nje rezultati ne tabelen e 
mëposhtme 
 

 
Niveli i ARRITSHMËRISË së nxënësit 

           
           Llojet e përkrahjes për nxënësit 

 
 
 
N
r 

Rezultat
et e të 
nxënit 
për 
shkallën 
1 dhe 
kompete
ncat 
kryesore 

1 2 3 4 5 Përkrahj
e 
përmirës
uese 

Mën
yrat  

Përkr
ahje 
për 
të 
talen
tuarit 

Mën
yrat 

I Kompete
nca e 
komuniki
mit dhe 
të 
shprehur
it  –
Komunik
ues 
efektiv 

         

1
. 

Lexon  
me zë një 
tekst së 
paku prej 
gjysmë 
faqe që 
ka të bëjë 
me një 
temë që i 
përshtate
t moshës 
së vet të 
pa lexuar 
me parë. 

Nxënësit  Nxënësi.
.. 

Nxënësi...
. 

Nxënësi e  Nxënësi Mësuesi 
vendos se 
si të 
përkrah 
nxënësin, 
ne cilin 
aktivitet 
apo cfarë 
aktivitet  

 fare 
meto
da te 
aplok
ojë  
duke 
pasur 
paras
ysh 
stilin 
e te n 

Mësu
esi 
vend
os se 
si të 
përkr
ah 
nxën
ësin , 
ne ilin 
aktivit 

Cfar
e 
met
oda 
te 
aplo
koj  
duk
e 
pas
ur 
para
sysh 
stilin
e te 
nxe
ni 

 

Të zbërthehet pas cdo shkalle , shkalla e nivelit të arritshmërise për rezultatin e parë të 
kompetenca e parë si shembull për zbatimin e e rezultateve tjera (3,4) 

 
Shkalla 4  -  prforcimi dhe orientimi (klasat 8 dhe 9) 
Kjo shkallë synon t’i orientoj nxënësit që të marrin parasysh mundësitë e ndryshme të 
shkollimit dhe të karrierës. Ata i ekspozohen sfidave si në vijim:   

• shfrytëzimin e burimeve të informacionit dhe qasjes kritike ndaj të dhënave të ndry-
shme;  

• zhvillimin e interesit për jetën publike përmes përfshirjes së drejtpërdrejtë në aktivitete 
të ndryshme jashtë shkollore;  
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• përballjen me çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me tema nga jeta reale përmes 
projekteve që do t’u mundësojnë konsolidimin e dijeve të tyre dhe zhvillimin e mëtut-
jeshëm të shkathtësive dhe qëndrimeve;  

• familjarizimin me mundësitë e ndryshme të shkollimit dhe orientimit në karrierë;  

• përgatitje praktike dhe aktivitete orientuese që u mundësojnë nxënësve të qartësojnë 
aspiratat e tyre;  

• përforcimin e shkathtësive të vetëvlerësimit; 

• përforcimin e kompetencave për punë të pavarur individuale dhe ekipore.   
 

Deri në fund të shkallës së 4-të të kurrikulumit (klasat 8 dhe 9), pritet që nxënësit të kenë 
zotëruar kompetencat si në vijim: 
 
 

Niveli i 
ARRITSHMËRIS 
Ë së nxënësit  

 
 Llojet e përkrahjes për 
nxënësit 

 
 
 
Nr
. 

 
 
 
Rezultatet e të Nxënit për shkallën 4  
                dhe kompetencat kryesore 

1 2 3 4 5 Përkrahje 
përmirës
uese 

Mën
yrat  

Përkrahje 
për të 
talentuarit 

Më
nyr
at 

I Kompetenca e komunikimit dhe të 
shprehurit  
Komunikues efektiv  

         

1. Transmeton saktë të dhënat e mbledhur 
për një temë konkrete, në formë 
tekstuale, numerike, verbale, 
elektronike apo në ndonjë formë tjetër 
të të shprehurit. 

         

2. Përshkruan një ngjarje, të dhënë si 
detyrë, të lexuar ose të dëgjuar më 
parë, në formë verbale, vizuale ose me 
shkrim duke ruajtur rrjedhën logjike të 
saj. 

         

3. Diskutimin për një temë të caktuar në 
gjuhën amtare, në gjuhën angleze ose 
në gjuhën e dytë të huaj në lëndë të 
ndryshme, duke respektuar rregullat e 
pjesëmarrjes efektive për këmbimin e 
informatave dhe të ideve. 

         

4.  Harton një tekst, deri në pesëqind fjalë, 
duke e vazhduar një rrëfim gojor apo 
tekst të lexuar paraprakisht duke u 
bazuar në imagjinatën e vet.  

         

5. Prezanton para të tjerëve një projekt 
për një temë të dhënë, të përgatitur vet 
ose në bashkëpunim me grupin, duke 
gërshetuar format e komunikimit verbal, 
elektronik dhe veprimin praktik. 

         

6. Analizon përmbajtjen dhe kuptimin e 
nocioneve (koncepteve) të reja, duke 
përdorur  leksikun adekuat, të 
përshtatshëm dhe të saktë dhe i bënë 
ato pjesë të portfolios mësimore. 
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7. Identifikon burime të ndryshme të 
informacionit për arsimim,  orientim 
profesional dhe zhvillon një plan 
individual për zhvillimin  e karrierës në 
fushën e komunikimit.(gazetar, etj.) 

         

8. Inicion bisedat shoqërore me 
moshatarët dhe të rriturit për tema me 
interes mësimor/shoqëror duke shtruar 
pyetje për temën dhe duke u përgjigjur 
dhe veçuar informatën kryesore. 

         

II. Kompetenca e të menduarit 
Mendimtar kreativ        

         

1. Paraqet, në formë gojore ose të 
shkruar, grafike, me simbole,  
argumente të veçanta për të sforcuar 
mendimin apo qëndrimin e vet për një 
problem nga fusha të caktuara. 

         

2. Përzgjedhë informata nga burime të 
ndryshme,  për një temë konkrete, i 
klasifikon ato në bazë të një kriteri të 
caktuar dhe  i përdor ato për marrjen e 
një vendimi apo për zgjidhjen e një 
problemi/detyre. 

         

3. Analizon një punim artistik ose jo artistik 
(p.sh. artikull gazetaresk, pikturë ... etj) 
duke gjetur analogji dhe dallime me 
punime të ngjashme nga autorë të 
ndryshëm. 

         

4. Përpunon idenë e vet në një projekt me 
shkrim për një çështje të caktuar duke 
propozuar aktivitetet kryesore, 
përcakton qëllimin kryesor, afatet, 
vendin, personat, materialet dhe mjetet 
e nevojshme për kryerjen e atyre 
aktiviteteve si dhe parasheh pengesat  
e mundshme gjatë realizimit të tyre.  

         

5. Arsyeton ndërmarrjen e hapave  
konkret, të cilët kanë rezultuar 
përfundimin e një detyre/aktiviteti, 
zgjidhjen e një problemi apo të ndonjë 
punimi në klasë/shkollë apo gjetiu. 

         

6. Demonstron zgjidhjen e një problemi 
(matematik, linguistik, ... etj) bazuar në 
të dhënat tekstuale ose tekstuale 
numerike, eksperimentale të detyrës e 
cila bëhet në klasë/shkollë apo jashtë 
saj duke arsyetuar me gojë zbatimin e 
ecurive përkatëse për arritjen e 
rezultatit.  

         

7. Interpreton me fjalë të veta, me 
shkrim/me gojë një rregull, koncept  apo 
proces të caktuar duke e ilustruar atë 
me shembuj konkretë nga situatat të 
jetës së përditshme. 

         

8. Identifikon me anë të krahasimit          
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dallimet dhe ngjashmëritë  midis ligjeve 
dhe dukurive që ndodhin në natyrë me 
ato në shoqëri, duke vënë në dukje 
lidhjen shkak-pasojë midis këtyre 
dukurive. 

III Kompetenca e të nxënit 
Nxënës i suksesshëm 

         

1. Regjistron në formë të shkruar, grafike, 
me TI etj., informatat ose faktet për një 
temë të caktuar duke i veçuar, me anë 
të teknikave të ndryshme, pjesët e 
rëndësishme dhe më pak të 
rëndësishme të nevojshme për atë 
temë/detyrën e dhënë. 

         

2. Shfrytëzon në mënyrë efikase  fjalorët, 
enciklopeditë dhe  teknologjinë 
informative apo burimet tjera gjatë 
ndërtimit të një ideje ose projekti me 
bazë klase/shkolle ose jashtë saj. 

         

3. Regjistron në skeda dhe teknika të tjera 
të veçanta, TI etj.,  informatat ose faktet 
a formulat për një temë të caktuar duke 
i radhitur ato sipas llojit, burimit dhe  
rëndësisë  mësimore të tyre. 

         

4. Parashtron pyetje vetes, për çështjet që 
trajton dhe organizon mendimet për të 
gjetur përgjigje për temën apo 
problemin e caktuar duke regjistruar 
përparimin apo ngecjen derisa të gjejë 
zgjidhjen përfundimtare. 

         

5. Paraqet/skicon idetë e veta për ecurinë 
dhe mënyrën e zhvillimit të një aktiviteti 
duke e sqaruar dhe argumentuar më 
pas këtë para të tjerëve. 

         

6. Përcjell në mënyrë të pavarur 
udhëzimet apo skicat e dhëna në libër, 
skicë, plan, partiturë muzikore, skenar, 
koreografi etj., ose të ndonjë burim 
tjetër, për të performuar një veprim, 
aktivitet ose detyrë që kërkohet prej 
tij/saj. 

         

7. Shfrytëzon në mënyrë të efektshme 
teknika të ndryshme  gjatë të nxënit të 
temës së dhënë duke veçuar informatat 
që  i kupton nga  informatat e reja, të 
panjohura, si dhe informatat që për të 
mbeten ende të pa paqarta. 

         

8. Zbaton elementët e portfolios personale 
për identifikimin e anëve të veta të forta, 
i shfrytëzon ato orientim në profesionin 
e ardhshëm si dhe për vetëvlerësimin e 
përparimit, qoftë përmirësimin apo 
ngecjen në fusha mësimore të 
ndryshme. 
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IV Kompetenca për jetë, punë dhe 
mjedis 
Kontribuues produktiv  

         

1. Vlerëson rëndësinë e punës individuale 
dhe në grupe për zhvillimin e 
komunitetit duke paraqitur, në forma të 
ndryshme të të shprehurit, shembuj 
konkretë nga jeta e përditshme. 

         

2. Ndërmerr aktivitete të ndryshme 
(ekspozitë, performancë, instalacion 
,fushatë, protestë paqësore, tubim, 
avokim  etj.)  në bazë të projektit, të 
hartuar me anëtarët e grupit, për 
zgjidhjen e një problemi me rëndësi 
shoqërore, për shkollën ose për  
komunitet. 

         

3. Analizon pasojat që sjellë dëmtimi i 
mjedisit për jetën e njeriut dhe të 
biodiversitetit, paraqet në formë të 
shkruar,apo në ndonjë formë tjetër të të 
shprehurit, mendimin dhe qëndrimin e 
vet për këtë çështje, por edhe 
organizon ndonjë aktivitet për mbrojtjen 
e mjedisit.  

         

4. Përdor programet kompjuterike për 
përpunimin e të dhënave dhe paraqitjen 
e vizatimeve/diagrameve të nevojshme 
për përgatitjen e materialeve individuale 
apo/ dhe publikimeve të  ndryshme të 
shkollës.  

         

5. Zhvillon një plan për shpenzimet dhe 
kursimet mujore personale, të familjes 
ose të klasës, arsyeton pastaj 
rëndësinë e krijimit të shprehisë për të 
planifikuar. 

         

6. Përdor materiale, burime të ndryshme 
informimi dhe teknologjinë në shkollë 
dhe në jetën e përditshme si ndihmë 
përparimin në mësime dhe për orientim 
në karrierë. 

         

7. Propozon kriteret për vlerësim të 
paanshëm të një aktiviteti sportiv, 
shkencor, teknologjik, artistik, etj., si 
anëtar jurie të ngritur në nivel klase, 
shkolle apo shoqërie civile. 

         

8. Hulumton nevojat e shkollës ose të  
komunitetit,  (me anë të fotografive, 
videoprojektimit të dhënave  nga 
terreni) dhe në bazë të tyre organizon 
aksione vullnetare dhe humanitare për 
plotësimin ose përmirësimin e atyre 
nevojave. 

         

V Kompetenca personale  
Individ i shëndoshë  

         

1. Vlerëson përmbajtjen e vlerat ushqyese          
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të llojeve të ushqimeve të cilat njeriu i 
konsumon, duke i kategorizuar ato në 
bazë të nevojave të individit për to në 
situata të ndryshme si, gjatë stinëve, 
sëmundjeve etj.  

2. Argumenton nevojën e respektimit të 
regjimit për ushqyerje të shëndetshme 
dhe rekreacion ditor, javorë apo mujor 
sipas udhëzimeve të lexuara ose të 
dëgjuara nga mjeku gjatë një  diskutim 
në klasë, shkollë apo në familje. 

         

3. Vlerëson domosdoshmërinë e kushteve 
të mira higjienike për përgatitjen dhe 
konsumimin e ushqimeve dhe pijeve 
dhe shpjegon rrethanat e mundshme të 
helmimit nga ushqimet dhe papastërtia. 

         

4. Zhvillon aktivitete fizike dhe sportive me 
karakter rekreativ apo garues duke bërë 
përpjekje për arritjen e standardeve të 
caktuara, me angazhim dhe sjellje të 
pëlqyera,por edhe duke menaxhuar 
emocionet e veta gjatë manifestimit të 
rezultateve. 

         

5. Analizon shkaqet  e një reagimi 
konfliktuoz apo emocional  nxënës-
nxënës dhe propozon alternativa për 
zgjidhje  të drejtë e pa pasoja duke 
ndarë përvojat, mendimet dhe ndjenjat 
me anëtarët e grupit. 

         

6. Dallon atributet e mirësjelljes nga ato 
përçmuese ndaj të tjerëve gjatë punës 
në grup ose në situata emocionale dhe 
propozon masat për 
parandalimin/tejkalimin e tyre. 

         

7. Shpjegon moshatarëve, me forma dhe 
mjete të ndryshme të komunikimit, 
rëndësinë e identifikimit të  personave 
dhe shërbimeve kompetentë, veç e veç, 
të nevojshme për mbështetje në situata 
që konsiderohen potencialisht të  
rrezikshme për shëndetin fizik dhe 
mendor. 

         

8. Përshkruan mundësitë, rreziqet dhe 
pasojat e infeksioneve dhe sëmundjeve 
seksualisht të transmetueshme dhe 
sqaron mënyrat dhe mjetet për 
parandalimin e tyre duke përdorur 
forma të ndryshme të prezantimit (të 
folur, të shkruar, grafike, pllakate, 
pamflete, loje teatrale, performance 
artistike etj). 

         

9. Reagon ndaj sjelljeve asociale të 
moshatarëve duke identifikuar shkaqet 
e paraqitjes dhe pasojat e mundshme 
për shëndetin dhe mirëqenien e individit 
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nga dukuritë dhe shprehitë negative 
(p.sh. përdorimi i duhanit, alkoolit apo 
drogës) etj. 

VI Kompetenca qytetare- Qytetar i 
përgjegjshëm 

         

1. Praktikon të drejtat dhe detyrimet 
qytetarisë në situata konkrete jetësore 
të  përditshme, qoftë në klasë, shkollë 
apo gjetiu  (si gjatë diskutimit, 
respektimit të mendimit të tjetrit etj.). 

         

2. Reagon, nëpërmjet formave të 
ndryshme të të shprehurit, ndaj 
personave të cilët në ndonjë mënyrë 
shkelin, cenojnë ose mohojnë të drejtat 
e të tjerëve duke ilustruar me shembujt 
e figurave të shquara historike, 
personazheve nga letërsia a filmat si 
dhe arsyeton pasojat e këtyre 
veprimeve për individin, grupin dhe 
komunitetin. 

         

3. Shpreh solidaritet me personat në 
nevojë ose të rrezikuar, duke ndërmarrë 
veprime/aksione konkrete për ofrimin e 
ndihmës sipas nevojës që kanë. 

         

4. Merr pjesë në përgatitjen dhe 
organizimin e një votimi të zhvilluar në 
klasë ose në shkollë për një aktivitet të 
caktuar duke zbatuar rregullat 
përkatëse dhe raporton më pas me 
shkrim për rrjedhën e gjithë procesit. 

         

5. Reagon me maturi ndaj sjelljeve apo 
veprimeve jo të mira që ndodhin në 
klasë/shkollë apo jashtë saj, promovon 
sjelljet dhe veprimet e mira duke vënë 
në pah shkaqet dhe pasojat e 
manifestimit të tyre për individin dhe për 
të tjerët. 

         

6. Identifikon paragjykimet apo dukuritë  jo 
të mira në klasë, shkollë apo në 
komunitetin, merr qëndrim ndaj tyre 
duke propozuar veprime konkrete për 
luftimin e tyre. 

         

7. Përgatit një aktivitet me 
bashkëpjesëmarrje me të tjerët,  duke 
përdor tolerancën si mjet për 
promovimin e diversitetit kulturor, etnik, 
gjinor, fetar, social etj., në shkollë apo 
në komunitet.  

         

8. Përshkruan, në forma të ndryshme të të 
shprehurit, procedurat dhe institucionet 
përgjegjëse për hartimin dhe 
ndryshimin e ligjeve duke argumentuar 
domosdoshmërinë e zbatimit të tyre në 
jetën e përditshme. 

         

9 Prezanton pa ngurrim të kaluarën e          
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familjes, të rrethit shoqëror ose të  
personaliteteve dhe ngjarjeve kryesore 
të kombit të vet, për të krahasuar të 
tashmen me të kaluarën dhe për të 
nxjerrë përfundime për të ardhmen.  

 
Mësimdhënësi  në shkollat prirëse me rastin e zbatimit të rezultateve për shkallë kurrikulare 
duhet që secilin rezultat ta zbërthejë në pesë nivele të arritshmërisë në mënyrë që të vërej 
nivelin e arritshmërisë së nxënësve për rezultatin e caktuar. Më pas varësisht nga niveli i 
arritshmërisë të secilit rezultat planifikon aktivitete plotësuese për nxënësin që ka ngecje në 
arritjen e rezultatit të caktuar.   
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III. FUSHAT E KURRIKULËS NË KUADËR TË ARSIMIT TË MESËM 
TË ULËT 

Gjuhët dhe komunikimi 
Artet 

Matematika 
Shkencat natyrore 

Shoqëria dhe mjedisi 
Shëndeti dhe mirëqenia 

Jeta dhe puna 
 
 
 
1. Fushat e kurrikulës 
 
Kurrikula e Kosovës është strukturuar në shtatë fusha, të përkufizuara si fusha të Kurrikulës. 
Fushat e Kurrikulës përbëjnë bazën për zhvillimin e kompetencave kryesore të përcaktuara 
me dokumentin e Kornizës së Kurrikulës nga fëmijëria e hershme deri në arsimin e mesëm 
të lartë. Këto vlejnë si për arsimin e mesëm të lartë të përgjithshëm ashtu edhe për arsimin  
profesional. Lidhjet ndërmjet fushave, lëndëve dhe moduleve të Kurrikulës duhet të jenë në 
funksion të zhvillimit të kompetencave kryesore.  

Fushat e Kurrikulës përbëjnë bazën për organizimin e procesit edukativo-arsimor në shkollë 
në nivele dhe shkallë përkatëse të Kurrikulës. Fushat e Kurrikulës janë: 

• Gjuhët dhe komunikimi 

• Artet 

• Matematika 

• Shkencat natyrore 

• Shoqëria dhe mjedisi  

• Shëndeti dhe mirëqenia 

• Jeta dhe puna 

Për secilën fushë kurrikulare janë përcaktuar rezultatet e të nxënit, të cilat do të mundësojnë 
arritjen e kompetencave kryesore.  

Fushat mësimore përfshijnë një ose disa lëndë apo module mësimore. Lëndët dhe modulet 
mbështeten në  qëllimet dhe rezultatet mësimore të përcaktuara për fushën përkatëse 
kurrikulare. Disa lëndë të një fushe kurrikulare mund të paraqiten si të integruara në shkallë 
të ndryshme të Kurrikulës. 
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FUSHA E KURRIKULËS - GJUHËT DHE KOMUNIKIMI 

 
Hyrje 

Arsyeshmëria dhe përshkrimi 
Konceptet dhe përshkrimi 

Qasja e bazuar në kompetenca 
Rezultatet për fusha 

Çështjet ndërkurrikulare 
Ndarja e orëve – përshkrim 
Udhëzime metodologjike 
Udhëzime për vlerësim 

Materialet dhe burimet mësimore 

 
 
1. Hyrje 
 
Bazuar në Kornizën e Kurrikulës, fusha Gjuhët dhe komunikimi, përfshinë këto lëndë: gjuhën 
amtare, gjuhën e parë të huaj (gjuhën angleze) gjuhën e mjedisit, si dhe gjuhët tjera të huaja. 
Kjo fushë u mundëson nxënësve që të zhvillojnë dhe të kultivojnë përdorimin e gjuhës si mjet 
komunikimi në shkollë, në jetën e përditshme, në jetën profesionale dhe në jetën publike. 
Nëpërmjet kësaj  fushe kurrikulare, në secilën lëndë duhen arritur të gjitha kompetencat e 
përcaktuara në kornizën e Kurrikulës. 

Qëllimi kryesor i Kurrikulës Bërthamë për fushën Gjuhët dhe Komunikimi është që nxënësve 
t’u mundësojë të zhvillojnë shkathtësitë e komunikimit në lëndët e përfshira në këtë 
fushë. Kjo mundëson që nxënësit, në çdo shkallë a nivel, mund të aplikojnë shkathtësitë e 
komunikimit, duke u mbështetur në zhvillimin e sistemit gjuhësore: të dëgjuarit, të folurit, të  
lexuarit dhe  të shkruarit. 

Prandaj, fusha Gjuhët dhe komunikimi mundëson komunikimin e realizuar nëpërmes: të 
dëgjuarit, të folurit, të lexuarit e të shkruarit, të cilat janë të ndërvarura njëra me tjetrën. 

Qëllimi i fushës Gjuhët dhe komunikimi është: 

-     zhvillimi i shkathtësive të komunikimit, 

-     të kuptuarit përmes dëgjimit 

-     të folurit në funksion të dhënies dhe marries së informacionit; 

-     të lexuarit lexim-kuptimi, 

-     të kuptuarit e teksteve të shkruara 

-     të shkruarit e teksteve letrare dhe joletrare 

-     dallimi i teksteve letrare dhe joletrare, 

-     analiza dhe interpretimi i teksteve letrare dhe joletrare 

-     njohja e sistemit gjuhësor: fonetikë, morfologji, sintaksë, leksik; 
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-     zhvillimi i aftësive për të reaguar me shkrim dhe me gojë në situatat të ndryshme 

-     zhvillimi i shkathtësive të të shprehurit nëpërmjet mjeteve te ndryshme, auditive, 
vizuele dhe informative 

-      zhvillimin e shkathtësive të komunikimit nëpërmjet përdorimit të TIK-ut; 

-     Formimi i përgjithshëm gjuhësor, letrar, kulturor dhe jetësor.  

 
 
2. Arsyeshmëria dhe përshkrimi 
 
Fusha Gjuhët dhe komunikimi u mundëson të gjithë nxënësve mësimin e lëndëve brenda 
fushës përkatëse. Kurrikula berthamë për nivelin e dytë përcakton kompetencat dhe rrugën 
se si duhet të arrihen këto kompetenca të shprehura përmes rezultateve themelore të fushës 
sipas shkallëve kryesore të kurrikulës. 

Kurrikula bërthamë përfshinë qëllimin, rezultatet e të të nxënit, udhëzime metodologjike të 
mësimdhënies dhe nxënies, kriteret e vlerësimit për fushë dhe për shkallë kurrikulare. 
Kurrikula, gjithashtu, paraqet një pasqyrë të qartë për njohuritë, shkathtësitë, qëndrimet dhe 
vlerat që nxënësit duhet t’i zhvillojnë, përvetësojnë dhe arrijnë nëpër shkallë dhe nivele. 

Kjo kurrikulë u dedikohet nxënësve, mësimdhënësve, prindërve dhe komunitetit të gjerë dhe 
u mundëson shkollave që të plotësojnë nevojat individuale të nxënësve. Kurrikula ofron 
mundësi të njëjta për të gjithë nxënësit dhe siguron gjithëpërfshirjen dhe mundësitë për 
sukses, pa marrë parasysh vështirësitë e tyre. Ajo u mundëson nxënësve zhvillimin e të 
kuptuarit të thellë të roleve dhe përgjegjësive të tyre si qytetarë; u ndihmon nxënësve që të 
përballen me çështje dhe rrethana të ndryshme morale dhe shoqërore me të cilat ata 
ballafaqohen në jetën e tyre. 

Kurrikula berthamë është strukturuar sipas parimeve të përcaktuara në Kornizën e Kurikulës 
(shkallët dhe nivelet kryesore). Kurrikuli berthamë paraqitet atë se çfarë nxënësit duhet 
mësuar nga lëndët e përfshira në fushën: Gjuhët dhe Komunikimi për shkallët kryesore 1-6. 
 
 
3. Konceptet 
 
Duke u bazuar në konceptet e lëndës gjuhë dhe letërsi   janë hartuar RN për fushën: Gjuhët 
dhe komunikimi, konceptet e fushës  janë: 

Tekstet letrare dhe jo letrare 

Gjuha figurative dhe jo figurative; 

Pjesët skenike, teatri, dramatizimi etj... 

Kritika, teoria, historia 

Sistemi i gjuhës (gramatikë, leksik, fonetikë, sintaksë, drejtshkrim) 
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4. Qasja e bazuar në kompetenca 
 
Fusha Gjuhët dhe komunikimi, me lëndët e saj, duhet t’i arrijë gjashtë kompetencat e 
përcaktuara në kurrikulë të cilat janë: komunikues efekiv, mendimtar kreativ, nxënës i 
suksesshëm, kontribues produktiv, individ i shëndoshë, qytetar i përgjegjshëm, të cilat duhet 
të arrihen nëpërmjet rezultateve të të nxënit. Këto duhet të arrihen nëpër shkallët kryesore të 
kurrikulës, gjatë tërë procesit mësimor si dhe gjatë përzgjedhjes dhe organizimit të përvojave 
mësimore. 

Kompetencat integrohen në mënyrë të balancuar dhe përfshijnë njohuritë, shkathtësitë 
qëndrimet dhe vlerat. 

Në fushën Gjuhët dhe komunikimi nxënësi duhet të arrijë këto komptenca: 

-   të komunikoj dhe të shprehet nëpërmjet gjuhëve, simboleve, shenjave dhe kodeve; 

-    të flasin, të dëgjojnë, të lexojnë e të shkruajnë dhe të shprehen në gjuhën amtare dhe 
(së paku) në një gjuhë tjetër të huaj; 

-   të angazhohen dhe të kontribuojnë në dialog të respektueshëm dhe produktiv; 

-    të japin dhe të pranojnë informata kthyese në mënyrë konstruktive dhe kreative; 

-    të respektojnë rregullat e përgjithshme të komunikimit, ndërveprimit dhe njëkohësisht 
të jenë kreativë; 

-     të manifestojnë njohuri kulturore, gjuhësore, letrare e jetësore në jetën individuale 
dhe publike;  

-    të përdorin TIK-un dhe mediat në mënyrë efektive dhe të përgjegjshme si mjete të 
rëndësishme të informimit, mësimit, komunikimit dhe ndërveprimit. 

 
 
5. Rezultatet e fushës 
 
Rezultatet e të nxënit janë hartuar mbi bazën e koncepteve themelore të fushës,  RN për 
fushënGjuhët dhe komunikimi përmbajnë në vete kërkesat që nxënësi duhet t’i arrijë pas 
përfundimit të çdo shkalle. 

Organizimi i RN përmban njohuritë, shkathtësitë, qëndrimet dhe vlerat të cilat zhvillohen dhe 
thellohen gradualisht nëpër shkallë, duke pasur parasysh zhvillimin fizik dhe psikomotorik të 
nxënësve. Këto rezultate mundësojnë arritjen e gjashtë kompetencave të përfshira në 
Kornizën e Kurrikulës. RN ofrojnë zhvillimin dhe arritjen e vlerave për fushën Gjuhët dhe 
Komunikimi: demonstrimin e shkathtësive të komunikimit (te dëgjuarit, të folurit, të lexuarit, të 
shkruarit), demonstrimin e shkathtësive të komunikimit ndërpersonal, vlerësimin e zgjidhjeve 
për një problem, zbatimin e ideve abstrakte për situata konkrete, shfrytëzimin e teknologjisë 
së përshtatshme, aplikimin e parimeve etike për vendimmarrje, punën si një anëtar i ekipit 
për të arritur qëllimet e përbashkëta, diskutimin, krahasimin e karakteristikave të një kulture 
dhe të kulturave të ndryshme. 

Rezultatet e të nxënit për fushën Gjuhët dhe komunikimi mundësojnë integrimin dhe qasjen e 
tërësishme në mësimdhënien e lëndëve të veçanta brenda një fushe. Rezultatet e të nxënit 
për fushën sigurojnë: 

♦ Lidhshmërinë ndërmjet lëndëve dhe aktiviteteve mësimore, që realizohen në kuadër 
të fushës Gjuhët dhe komunikimi ka për qëllim integrimin e njohurive përkatëse, 



KURRIKULA E KOSOVËS 

 

    
33 

shkathtësive, qëndrimeve dhe vlerave të ofruara nëpërmjet lëndëve dhe, në 
përgjithësi, inkurajimin e mësimit të integruar; 

♦ Promovojnë qasjen e bazuar në kompetenca, duke mundësuar zhvillim e një sistemi 
të përbashkët të përvojave mësimore të ndërlidhura, si dhe sigurojnë një platformë 
për zhvillimin e planeve dhe programeve lëndore; 

♦ Mundësojnë zbatimin e praktikave të reja të mësimdhënies, duke inkurajuar zhvillimin 
e planeve dhe programeve në bazë shkolle. 

Për secilën fushë kurrikulare përcaktohen rezultatet e të nxënit, të cilat do të mundësojnë 
arritjen e kompetencave kryesore. Fushat mësimore përfshijnë një ose disa lëndë apo 
module mësimore. Lëndët dhe modulet mbështeten në  qëllimet dhe rezultatet mësimore të 
përcaktuara për fushën përkatëse kurrikulare. Disa lëndë të një fushe kurrikulare mund të 
paraqiten si të integruara në shkallë të ndryshme të Kurrikulës. 
 
 

REZULTATET E TË NXËNIT PËR SHKALLËN  3 dhe 4 
Shkalla 3 
Klasa 6, 7 

Shkalla 4 
Klasa 8, 9 

  I. SHKATHTËSITË E KOMUNIKIMIT 
  Te dëgjuarit dhe te folurit 

♦ Krahason dhe përmbledh mendimet  
e të tjerëve (nëpërmjet pyetjeve dhe  
përgjigjeve)  për temat nga materialet e  
dëgjuara, 
shikuara a të prezantuara dhe reflekton  për to.

♦ Merr pjesë në biseda shoqërore me moshatarët
dhe të rriturit mbi tema të njohura duke i pyetur 
dheiu përgjigjur pyetjeve 

Te dëgjuarit dhe te folurit 
♦ Përdorë gjuhën  për  të kuptuar,  

ngjarjen, qëllimin, idetë për forma të  
komunikimit (si, biseda, monologë, 

♦  dialog dhe përgjigjet për  pyetje më  
komplekse para një publiku të caktuar. 

♦ Merr pjesë në bisedat shoqëroreme moshatarët
dhe të rriturit për tematë panjohura duke pyetur
dheiu përgjigjur pyetjeve dhe rithekson 
informacionin. 

  Të lexuarit 
♦ Analizon dhe kupton elementet  

e  teksteve më komplekse letrare, jo letrare  
dhe abstrakte (p.sh. fjalën, fjalinë, grafikonet,  
tabelat, titujt, motivet, shkrimet e hijezuar,  
leksikun profesional). 

♦ Lexon dhe identifikonkarakteristikat themelore t
ë tekstitsi: titullin, përmbajtjen,  tabelat, etj.  

Të lexuarit 
♦  Kupton dhe analizon përshkrimin  

dhe ilustrimin e temave të zakonshme  
që gjenden përgjatë tekstit, fjalorin dhe  
përdorimin e gjuhës në materialet komplekse  
(tekste letrare dhe jo letrare) 

♦ Lexon dhe përgjigjet për tregime të njohuradhe 
tekste të tjeraduke iu përgjigjur pyetjeve për të 
kuptuar  shkakun dhe efektin. 

  Të shkruarit 
♦ Dallon dhe përdorë format e  

organizimit të shkrimit si organizimin e  
paragrafëve, ideve, dhe zbaton rregullat e  
përdorimit të  gjuhës dhe leksikut, për  
të shprehur mendimet, qëllimet, ndjenjat  
për tema të caktuara në forma të  
caktuara të shkrimit. 

♦ �     Shkruan tekste të  
caktuara duke përdor  drejtshkrimin 

Të shkruarit 
♦  Përdorë  format të efektshme   

të të shkruarit për të paraqitur  informatën,  
idenë  dhe mendimet    duke  pasur parasysh  
qëllimin për formën e shkrimit (p.sh.  
skeçe, vjersha, prezantime,raporte,etj.) 

♦ Shkruan tekste  për një qëllim duke  
përdorur drejtshkrimin. 

  II. KUPTIMI DHE ANALIZA E TEKSTEVE 
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  ♦ Interpreton dhe komenton ngjarjen, qëllimin,  
qëllimin e autorit,idetë, rrëfimin, marrëdhëniet  
shkak efekt, gjuhën e figurshme , vendin,  
hapësirën për vepra të letërsisë dhe  
nxjerr konkludime për to.  

♦ Me ngjyrë të kuqe RN për gjuhë angleze janë 
♦ Kupton elementet  kryesore  

të  teksteve të lexuara. 

♦ Analizon dhe  përshkruan karakteristikat e  
veprave të letërsisë duke identifikuar llojin,   
gjininë, temën, motivin, idenë, figurat,  
simbolet, etj dhe arsyeton strukturën e  
ndërtimit të tyre. 

♦  Analizon dhe  përshkruan karakteristikat e  
teksteve të  ndryshme. 

  III. ZHVILLIMI I KREATIVITETIT 
  ♦ Krijon punime të caktuara   për   projektet, 

për të eksploruar temat e caktuara 
dhe shpreh mendimet, ndjenjat e tij mbi  
çështjet të ndryshme të shoqërisë. 

♦ Krijon punime të ndryshme duke përdorë model
e  të caktuara për tema, ngjarje, qëllime  
dhe  shpreh mendimet idetë,  emocionet e  
veta  për disa  çështje  të shoqërisë. 

  IV. IDENTITETI DHE KULTURA 
  ♦  Shqyrton përvojat e veta dhe të tjerëve  

për kulturën e shprehur në vepra të  
krijuara nga ai/ajo ose të tjerët (ceremoni,  
festa të ndryshme ), dhe i përdor  
si bazë për tregime, vjersha,etj . 

♦  Identifikon materiale nga  kultura që është  
relevante për përvojën e tij duke përfshirë  
mendimet, idetë në krijimet e veta  për  
një periudhë të caktuar të historisë   
së vendit ku jeton 

  V. MEDIAT 
  ♦  Identifikon  ateriale të ndryshme që  i përdorur  

për të këmbyer porosi, nëpërmjet  reklamave,s
hpalljeve, 
lajmërimeve  dhe bënë prezantimin e tyre  
në medie 

♦ Përdor  rregullat e shfaqjeve, planifikon organizi
min, prezanton dhe vlerëson  
punimet për shfaqje të ndryshme (gjen  
materiale të publikuara, ngjarje, shkruan  
komente etj.) për paraqitje në media 

  VI . PËRDORIMI I TIK-UT 
  ♦  Përdor  lloje të shumta të teknologjisë në  

aktivitetet kreative  për  të krijuar tekste  
grafika, tabela , skica  figura,fotografi  animacio
ne,  skeçe,etj 

♦  Përdor  teknologjinë për të planifikuar dhe për  
të prodhuar krijime letrare dhe joletrare  
të ndryshme (programe softuerike, pajisjet  
e regjistrimit), për të krijuar një  
video ose animacion 

  VII.   VLERAT DHE QËNDRIMET 
  ♦  Komunikon mire 
♦  Merr pjesë në diskutim 
♦  Bashkëpunon 
♦   Kërkon dhe jep ndihme 
♦  Respekton mendimin e të tjerëve. 
♦  Kushton vëmendje 
♦  Zhvillon personalitetin dhe humanitetin 
♦  Merr iniciativa dhe tregon interesim për qasje të ndryshme 
♦  Motivohet për zhvillimin  e shkathtësive 
♦  Zhvillon imagjinatën dhe kreativitetin për zgjidhjen e problemeve 
♦  përdor teknologjinë informative 
♦  dëshmon vullnet dhe gatishmëri për punë individuale dhe në grupe 
♦  respekton parimet e të tjerëve 
♦   tregon vetëbesimi për punë të pavarur 
♦  përdor imagjinatën dhe kreativitetin 
♦  është i pavarur në vendimmarrje dhe veprime 
♦  bënë pyetje dhe përgjigjet në mënyrë të përgjegjshme 
♦  kritikon duke u mbështetur mbi argumente 
♦  tregon kureshtje për hulumtimin 
♦   Kujdeset për veten, të tjerët dhe ambienitin. 
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  VIII. NJOHURITË 
  Të  Dëgjuarit 
♦  Të dëgjuarit e teksteve informative 
♦  Të dëgjuarit e efektshëm (shqiptimi  i tingujve, pasurimi i fjalorit) 
♦  Të dëgjuarit dhe pasurimi i  leksikut 

Të folurit 
♦  Të folurit ne funksion të  marrësit dhe dhënësit te informacionit 
♦  Të  folurit aktiv në grup 
♦  Të folurit  ne funksion  të pasurimit të leksikut 
♦  Komunikimi verbal dhe joverbal 

Të lexuarit 
♦  Njohja e tekstet e ndryshme  letrare dhe jo letrare 
♦   Lexim-kuptimi, leximi i teksteve  prezantuese 

Të  shkruarit 
♦  Kompetencat dhe njohuritë të dëshmuara në shkrim, 
♦  Aftësitë dhe të kuptuarit  
♦   Shprehitë  dhe shkathtësitë 

  IX. SHKATHTËSITË 
   Të komunikuarit 
♦  Të dëgjuarit 
♦  Të folurit 
♦  Të shkruarit 
♦  Të lexuarit 
♦  Të kuptuarit 
♦  Përdorimi i Teknologjisë Informative 
♦  Zgjidhja e problemeve 
♦  Aftësitë e të menduarit 
♦  Përpunimin e informacionit 
♦ Të menduarit krijues                                                                                                                            

         

 
6. Çështjet ndërkurrikulare 
 
Në kurrikulin lëndor Gjuhët dhe komunikimi duhet të trajtohen edhe çështjet ndërlëndore 
ndërkurrikulare të cilat duhet të arrihen nëpërmjet të të nxënit të lëndëve dhe temave të 
caktuara si: 

- edukimi per të drejtat e fëmijëvë dhe njeriut; 

- edukimi qytetar; 

-  edukimi ndërkulturor;,  

- edukimi medial,  

- edukimi për paqe,  

- edukimi për zhvillim të qëndrueshëm etj... 
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7. Planifikimi i kohës 
 
Fusha gjuhët dhe komunikim  në shkallën e parë (klasa parafillore si dhe klasa:1,2) dhe në  
shkallën dytë (klasa: 3, 4, 5) përbëhet nga dy lëndë: gjuha amtare dhe gjuha e parë e huaj 
(gjuha angleze). 

Gjuha amtare mësohet nëpër të gjitha shkallët e kurrikulës,që nga klasa parafillore deri te 
klasa dymbëdhjetë. 

Gjuha angleze fillon nga shkalla e parë dhe mësohet deri në klasën e fundit të shkollës  së 
mesme të lartë. Në shkallën e parë kjo lëndë mësohet kryesisht nëpërmjet lojës, vizatimeve 
dhe këngëve me përqendrim në të folur, dhe vazhdon me leximin dhe shkrimin në shkallët 
tjera. 

Gjuha shqipe për nxënësit e komunitetit jo shqiptar mësohet nga shkalla e dytë (klasa e 
tretë) e kurrikulës. 

Planifikimi i kohës bëhet në harmoni me rezultatet e të nxënit të parapara për shkallë dhe 
fushë. Koha shpërndahet dhe nxirret nga përqindja e paraqitur në tabelën e më poshtme dhe 
pastaj ndahet për lëndë. Duhet pasur parasysh se pjesa më e madhe e kohës kur të ndahet 
nga shkolla – mësimdhënësit  i dedikohet gjuhës amtare. 

Plani A 
            

ShK1 ShK2 
Parafillori Klasa 1 - 2 Klasa 3 - 5 Niveli I parë 

(Shkolla fillore) 
      

Fushat kurrikulare 

% Nr.oreve % 
      

% Nr.oreve 

Gjuhët dhe 
komunikimi * 

33% 6 37% 15 33% 23 28% 28

Plani A1 
Fushat e kurrikulës Klasa 

parafillore 
% Klasa 1  

Orët 
javore 

Klasa 2 
Orët 

javore 

Totali 
Klasat 

1&2 

% 

Gjuhët dhe komunikimi 6 33.33% 7  9 16 38.10% 
 
 
8. Udhëzime metodologjike 
 
Për realizimin dhe arritjen e rezultateve për fushë dhe shkallë kryesore, qelës kryesor është 
zbatimi i metodave, teknikave dhe formave për mësimdhënie dhe nxënie. Mësimdhënësi 
duhet të përdorë metodat e ndryshme të punës me qëllim të përmbushjes se rezultateve të 
fushës. 

Përdorimi i metodologjisë së mësimdhënies me nxënësin në qendër, u mundëson nxënësve 
motivim për punë, zhvillim të kreativitetit, shkëmbim të ideve, debate, të nxënit më të lehtë, 
bashkëpunim në mes tyre, zgjidhjen të problemeve dhe hulumtim të burimeve për marrjen e 
informacioneve të ndryshme etj.  
Mësimdhënësi duhet të zgjedhë metodat dhe teknikat mësimore (si: Brainstorming, DRTA, 
DLTA etj) në funksion të arritjes së rezultateve të të nxënësit, duke ju përshtatur aftësive dhe 
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njohurive të nxënësve, kërkesave të tyre, vendit ku realizohet njësia mësimore, hapësirës 
dhe gjendjes materiale të shkollës (klasës). 
 
 
 
9. Udhëzime për vlerësim 
 
Zbatimi I kurrikulës bërthamë në vete , përfshin  edhe çështjen e   vlerësimit të vazhdueshëm 
të nxënësve, i cili ndihmon mësimdhënësit për përcjelljen e zhvillimit gradual  të shkathtësive 
qëndrimeve dhe vlerave  të nxënësve. Vlerësimi bëhet me qëllim që të verifikohet se në 
ç’shkallë i kanë zotëruar nxënësit kompetencat dhe RN të fushës nëpër  shkallët kryesore të 
kurrukulit bërthamë. Gjatë vlerësimit identifikohen vështirësitë me të cilat ballafaqohen 
nxënësit, përparësitë dhe pengesat, ai u ndihmon nxënësve për përmirësim të 
vazhdueshëm. Vlerësimi si proces nxjerrë në pah arritjen qëllimeve të fushës nëpërmjet  
matjes  së  RN të shtrira në  shkallë dhe fushë. Metodologjia e mësimdhënies dhe 
mësimnxënies është e lidhur ngushtë me procesin e vlerësimit të nxënësve.  Duhet ti 
vlerësojmë kompetencat dhe RN  të cilat janë  kërkesë e paparë në kurrikulin  bërthamë e të 
cilat nxënësi duhet ti arrijë deri në fund të klasës ,të shkallës apo të nivelit. Vlerësimi i 
nxënësve  për fushën: Gjuhët dhe komunikimi  për nivelin e parë ka për synim matjen e 
kompetencave të fushës të paraqitura nëpërmjet rezultateve.  

Llojet e vlerësimit: 

Vlerësimi mund të klasifikohet si vlerësim formues, diagnostikues, përmbledhës dhe 
motivues. 

• Vlerësimi formues (vlerësimi për të nxënë) kryhet në mënyrë të vazhdueshme për  
marrjen e informacioneve të arritjes së nxënësve gjatë procesit mësimore. 

• Vlerësimi diagnostifikues , përdoret për marrjen e informacioneve të arritjes së 
nxënësve për shkallën e përvetësimit të njohurive, shkathtësive, shprehive, 
qëndrimeve dhe vlerave dhe i ndihmon mësimdhënësit për punën e mëtejshme  

• Vlerësimi përmbledhës, përfshinë aktivitetin e përgjithshëm të të nxënit të nxënësve. 
Vlerësimi përmbledhës bëhet në fund të periudhave të caktuara . 

• Vlerësimi motivues-përdoret për nxitjen e interesimit dhe dëshirën e nxënësve për të 
nxënë. 

Gjatë  vlerësimit përdoren forma  të ndryshme si : 

Vlerësimi i drejtpërdrejtë dhe pandërprerë, përcjellja e vazhdueshme e arritjeve të nxënësve 

•  vlerësimi indirekt me anë të testeve 

• vlerësimi nga nxënësi; gjatë punës në grupe ose gjatë përgjigjeve që japin, ku  
nxënësit plotësojnë njëri-tjetrin dhe  vlerësojnë mbi bazën e argumenteve 

• Vetëvlerësimi 

Theks të veçantë gjatë vlerësimit duhet t’i kushtojmë komunikimit  në vazhdimësi, të 
shprehurit gojor përmes ndërveprimit si dhe të shprehurit me shkrim. 
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10. Materialet dhe burimet mësimore 
 
Për arritjen e kompetencave në fushën mësimore  gjuhët dhe komunikimi është   e 
rëndësishme përdorimi i materialeve dhe  burimet te ndryshme  mësimore për mësimdhënie 
dhe mësim nxënie. Për realizimin e rezultateve të fushës dhe arritjen e suksesshme të 
rezultateve për shkallë të kurrikulës të gjitha mjetet dhe materialet mësimore  duhet ti 
përmbahen kërkesave të këtyre rezultateve për   fushë dhe shkallë. Tekstet shkollore janë 
vetëm disa nga burime  për  marrjen  informacionit, por nuk duhet kufizuar vetëm në 
përdorimin  teksteve  si burim, duhet përdorur edhe burime të tjera si dhe  teknologjinë 
informative. Informacionet mund të merren nga çdo burim,i cili ndihmon arritjen rezultateve 
për  kompetenca. 
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FUSHA E KURRIKULËS - ARTET  
 

Hyrje 
Arsyeshmëria dhe përshkrimi 

Konceptet dhe përshkrimi 
Qasja e bazuar në kompetenca 

Rezultatet e fushës 
Qështjet ndërkurrikulare 

Caktimi i kohës 
Materialet dhe burimet mësimore 

Udhëzime metodologjike 
Udhëzime për vlerësim 

 
 
1. Hyrje 
 
Lëmi i kurrikulit Artet përfshin artin figurativ  dhe artin muzikor  si lëndë të obligueshme të 
kurrikulit bërthamë  të  nivelit të parë të arsimit në Republikën e Kosovës,  me emërtimin 
Edukatë Figurative dhe Edukatë Muzikore. Shkolla inkurajohet që përmes kurrikulit sipas 
zgjedhjes (lëndëve ose aktiviteteve te shtuara ose zgjedhore), tu ofrojë mundësinë nxënësve 
që ti ekspozohen edhe  formave të tjera të shprehjes artistike si :drama, vallëzimi, disenjimi 
etj. 

  
 
2. Arsyeshmëria dhe përshkrimi 
 
 Artet mundësojnë zhvillimin personal, intelektual dhe social të nxënësve  duke inkurajuar 
kreativitetin, imagjinatën  dhe  duke zhvilluar  aftësitë shprehëse artistike. Artet  janë  pjesë 
integrale e jetës dhe përfshijnën  aspektet materiale, shpirtërore, intelektuale dhe emocionale 
të ndërveprimit në mes kulturës dhe shoqërisë.  

 Kultura  si një veprimtari më e gjerë përfshin edhe artin popullor dhe artin e krijuar dhe  
manifestohet  përmes elementeve nga trashëgimia kulturore kombëtare, sjelljet, mënyrën e 
jetesës, sistemin e vlerave shoqërore në kontekstin historik  dhe në ndërveprim me kulturat e 
popujve të tjerë në rajon dhe më gjere. 

Nxënësit duhet të kuptojnë ndërlidhjen në mes artit dhe kulturës  përmes pjesëmarrjes aktive 
në aktivitetet e ndryshme artistike e kulturore në shkollë dhe jashtë saj.  

Edukimi përmes arteve mundëson  zhvillimin e  qytetarit aktiv dhe kreativ  që:  

•  krijon, formëson dhe merr pjesë në mënyrë aktive në ngritjen e kualitetit të jetës së tij dhe 
ambientit( miljeut) ku jeton.   

• merr pjesë në ndërveprimin social, kulturor dhe intelektual të grupeve  të ndryshme etnike, 
kulturore duke vënë në rend të parë aspektin njerëzor të këtij ndërveprimi.  

• posedon shkathtësitë dhe aftësitë themelore teknike e krijuese që janë të rëndësishme për 
punë dhe jetë.  
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• kupton  dhe  kontribuon  në zhvillimin  e artit dhe të kulturës në nivel lokal, kombëtar dhe 
global .  

Duke u nisur nga fakti se Artet kontribuojnë në të gjitha këto aspekte ato  zhvillojnë intuitën, 
imagjinatën, kreativitetin,guximin, shkathtësitë intelektuale të shkallës së lartë (siç janë 
aftësia për gjykim dhe vleresim), ndjeshmërinë ndaj formave të ndryshme të shprehjes dhe 
komunikimit artistik por dhe përdorimin vetanak të tyre. Artet poashtu kontribuojnë në 
zhvillimin e vetëbesimit, durimit, përgjegjësisë ndaj punës së përbashkët, bashkëpunimin, 
vetëdisiplinën, entuziazmin  dhe një varg cilësish të rëndësishme të një personaliteti në 
formim që synon të jetë i edukuar, i arsimuar dhe i kulturuar. 
 
 
3. Konceptet dhe përshkrimi. 
 
Fusha kurrikulare Artet në nivelin e dytë  kryesisht synon të përmbush dy aspekte themelore: 

 a) zhvillimin  e shkathtësive (praktike) artistike për forma të ndryshme të të shprehurit artistik 
sipas prirjeve dhe dispozitave individuale  duke zbatuar njohurite dhe teknikat shprehese te 
disiplinave te ndryshme artistike 

b) edukimin estetik që përfshin  të kuptuarit e proceseve krijuese, teknikave te vrojtimit dhe  
kultivimin e shijes për të bukurën në disiplinat e ndryshme artistike duke  zhvilliuar kështu 
edhe aftësitë e nxënësve për  vleresim (gjykim) estetik i veprave dhe formave të ndryshme të 
shprehjes  artistike. 

c)  edukimin për qëndrim pozitiv ndaj krijimtarisë  popullore dhe artistike në nivel lokal, 
kombëtar dhe global zhvillimin e vazhdueshëm të aftësisë për përjetim,të kuptuarit dhe 
vleresimin(gjykimin) estetik të veprave dhe formave të ndryshme të shprehjes  artistike. 

 
I. VLERAT DHE QENDRIMET QE PROMOVOHEN PERMES ARTEVE  
• Kersheria  
• Vetebesimi                                                          
• Deshira per shprehje dhe komunikim ne 

menyre te pavarur  
•  Pjesemarrja aktive/ 
• Shoqerimi/ 
• Bashkëpunimi/ 
• Respektimi per veten dhe te tjeret         

  

• Qendrimi pozitiv ndaj artit dhe te buku-
res 

• Qendrimi pozitiv ndaj trashegimise kul-
turore kombetare        

• Qendrimi pozitiv dhe respekti  ndaj  kul-
turave te  ndryshme  

• Bashkepunimi dhe pergjegjesia 
• Koncentrimi dhe durimi  

 
 Shkathtësite që zhvillohen  përmes arteve 
Të vërejturit/të dëgjuarit/Listening and exploring 

• Zhvillimi i aftesive perjetuese dhe perceptuese 
• Zhvillimi i kompetencave artistike( kendim, interpretim ne instrumente, vallezim, vizatim, pik-

turim, modelim etj) 
• Shkathtesite muzikore/Music Abilities 
• Shkathtesite levizore/ 
• Shkathtesitë shprehëse figurative / 
• Zhvillimi i Vëmendjes dhe memories 
• Vullneti dhe motivacioni 
• Iniciativa dhe interesimi 
• Imagjinata dhe kreativiteti 
• Ndjenja për të vërejtuar dhe dalluar ritëm  dhe harmoni ( tingëllore, ngjyrash, for-

mash,strukturave, levizjesh et)/ 



KURRIKULA E KOSOVËS 

 

    
41 

• Ndjenja për të vërejtur tërësitë formale strukturore,  
• Aftësia për analizë dhe sintezë të mendimit, shprehjes  
• Komunikimi artistik 
• Shkathtësia për prezantim/ 
• Shkathtesia per punë ekipore/ 
• Procesimi dhe te kuptuarit e informatave ( tingëllore, vizuale, tekstuale, lëvizore etj) / 
•  Te menduarit analitik ,kritik dhe kreativ /  
• Zgjidhja kreative e problemeve/ 

 
Konceptet kryesore që mësohen përmes 
arteve 

• Tingull/ 
•  Vija/ 
• Ngjyra/ 
• Forma/  
• Hapesira / 
•  Struktura 
• Drejtepeshim/ 
• Perspektiva/ 
• Lëvizje/ 
•  Ritëm/ 
• Melodi/ 
• Harmoni/ 
•  Tonalitet/ 
• Dinamike, 
• Stil/style 
• Zhanr(i)/ 
•  Instrumente dhe formacione muzikore 
• Trup/,  
• Kohe/,  
• Energji/ 
• Marredhenie/ 
• Rol/karakter   
•  tension 

 

• Kompozicion( vizual) 
• Kenge, 
• pjese instrumentale, 
• valle,  
• drame, 
• komedi,  
• tragjedi, 
• grafike, 
• pejsazh, 
• portret,  
• dizajn ,  
• natyre e qete,  
• sonate,  
• simfoni, 
• kuartet,  
• orkester, 
• kor, 
• ekspozite,  
• shfaqje /performance etj 

Parimet 
• Kontrasti/,  
• Perseritja/   
• Ndryshimi(variacioni)/  
• Krahasimi/ 
•  Theksi/,  
• Ekuilibri/  
• Teresia/ 

 
 
4. Qasja e bazuar në kompetenca 
 
Sipas Kornizës së Kurrikulës së Kosovës, kompetencat përfshijnë një sistem të integruar dhe 
koherent të shkathtësive, shprehive, njohurive (dijeve) dhe qëndrimeve  të nxënësve si arritje 
e të nxënit për të cilën kontribuojnë të gjitha fushat kurrikulare.  

Artet kontribuojnë në mënyrë të vencantë dhe me mjetet  si dhe mënyrat  shprehëse artistike 
në arritjen e gashtë kompetencave themelore si komunikues effektiv, mendimtar kreativ, 
nxënës i suksesshëm, kontribues produktiv, individ i shendoshe dhe qytetar i përgjegjshëm.  
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5. Rezultatet e fushës 
 
Rezultatet e të nxënit në fushën kurrikulare  shtrihen brenda këtyre  dimensioneve kryesore: 

Krijimtaria, performanca dhe prezantimi  artistik - Përmes arteve nxënësit inkurajohen të: 

• përjetojnë veprat e ndryshme artistike  

• performojnë(marrin pjesë) në aktivitetet artistike individualisht  ose në grup sipas prir-
jeve, dispozitave dhe interesave te tyre  

• krijojnë tërësi të reja me mjete të ndryshme shprehëse artistike  duke përdorur idetë e 
tyre personale dhe origjinale   

• prezentojnë lirshëm idetë e tyre vetanake artistike  

• intepretojnë idetë artistike të  krijimeve  të  të tjerëve  

 

Mjetet shprehëse, teknikat dhe proceset   

Nxënësit: njohin, kuptojnë  dhe përdorin  në mënyrë efektive dhe të vetëdijshme teknikat e 
përdorimit të mjeteve shprehëse të arteve të ndryshme si fjalët, tingujt, ngjyrat, format, 
lëvizjen etj  për  komunikijm dhe të shprehurit artistik. 

Aplikojnë teknikat shprehëse  dhe proceset e ndryshme  krijuese e performuese, në forma,  
gjini dhe zhanre të  ndryshme artistike.  

 

Komunikimi dhe të shprehurit (artistik)   

Nxënësit inkurajohen dhe aftësohen që të : 

• përdorin njohuritë dhe shkathtësitë e fituara për tu shprehur në mënyrë artistike në 
mënyrë të lirë dhe të pavarur  

• përdorin mjetet shprehëse të arteve të ndryshme për tu shprehur në mënyrë artistike 
mbi temat që i preokupojnë. 

• reflektojnë  dhe vlerësojnë aktivitetet vetanake dhe të të tjerëve në format e ndry-
shme të shprehjes artistike. 

 

Relacioni Art- Shoqëri  

Nxënësit:  

• Njohin, kuptojnë dhe e vlerësojnë  rolin e  ndërveprimit Art-Shoqëri në kontekstet e 
ndryshme  historike, shoqërore,  kulturore etj. 

• Njohin vepra dhe autorë  më të rëndësishëm  të  krijimtarisë artistike në nivele të 
ndryshme ( kombëtare, ndërkulturore dhe në nivelin global)  
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Rezultatet të nxënit 
 

NKA / ISCED 1  
Shkalla 3, klasa, 6,7   

 
Shkalla 4, klasa 8,9 

 

II. Njohuritë, të kuptuarit dhe shkathtësitë që zhvillohen përmes  arteve  ndërlidhen 
konkretisht me:   

1. Pjesemarrjen  aktive  dhe praktikimin në  artet e ndryshme përmes:  Interpretimit, Krijimit dhe 
Prezantimit;    

2. Eksplorimin  (të njohurit dhe të kuptuarit) e elementeve (mjeteve  shprehese ),  proceseve  dhe  
teknikave  krijuese në arte (muzikë, art figurativ, art dramatik, vallëzim etj);  

3. Komunikimin  dhe  të shprehurit  artistik; 
4. Tё Kuptuarit  e marrëdhenies Art-Shoqëri;  
5. Çmuarjen   dhe vlerësimin e vlerave estetike në arte;  
6. Pёrdorimin e artit pёr tё kultivuar dhe shprehur  identitetit(eve) përkatës (e): ( individual, grupor, 

social, kulturor (kombëtar, rajonal, Europian dhe global).       

1. INTERPRETIMI(Performanca),  KRIJIMI  DHE  PREZANTIMI ARTISTIK 

Nxënësi/sja, sipas prirjes, dispozitave dhe interesimit individual,  zhvillon  shkathtesi  të 
ndryshme për interpretim artistik në aktivitete artistike  muzikore, figurative,  vallëzim, aktrim 
etj .  
Shkalla 3, klasa 6,7  Shkalla 4, klasa 8,9 

PERFORMIMI (INTERPRETIMI) 
 
Demonstron perdorim të suksesshëm të 
mjeteve shprehëse , teknikave perkatese te 
disiplinave artistike ne muzike, drame, arte 
pamore e vallezim 
Ai/ajo: 
• Këndon  dhe /ose intepreton ne instrumente 

muzikore, këngë dhe melodi të thjeshta sipas 
imitimit dhe me tekst notal 

• Interpreton pjesë nga  role /personazhe  te  
ndryshme (drame, komedi,); 

•  Interpreton individualisht ose  ne grup 
vallezime me karakter te ndryshem 

 
Shquhet me  aftёsi individuale performuese 
(interpretuese)  nё njё apo mё  shumё 
veprimtari artistike 
 
Ai/ajo: 
• Këndon  dhe /ose intepreton ne 

instrumente muzikore , individualisht ose 
në  grup, këngë dhe melodi nga zhanre të 
ndryshme (artistike, popullore, muzikë e 
lehtë  

• Interpreton  në tërësi role, (karaktere)  të 
ndryshme 

• Interpreton në  performanca të ndryshme  
të kombinuara (muzikë, dramë, vallëzim)  

KRIJIMI 
 
Krijon   duke përdorur mjetet e ndryshme 
shprehese artistike  pёr tё shprehur  
pёrjetimin  individual, ndjenjat dhe idetё 
personale 
Ai/ajo 
• vizaton, ngjyros,  modelon (me laps, ngjyra, 

plastelina, letër e materiale te tjera) ne 
menyre te lirshme dhe kreative ose në tema 
të caktuara 

• Improvizon  në mënyrë kreative         mbi 
melodi  e ritme tё njohura mё parё 

Krijon duke perdorur ne menyre kreative 
dhe origjinale materialet, teknikat dhe  
mjetet shprehese te arteve perkatese   
Ai/ajo: 
• vizaton, ngjyros, modelon peisazh, portret, 

kompozicione dy e tri dimensionale , etj në 
mënyrë të lirshme ose me temë të caktuar  

• Krijon  këngë dhe  shoqёrime 
instrumentale në zhanre të ndryshme 
(popullore, artistike, argëtuese) 

• Krijon  koreografi  origjinale sipas muzikёs, 
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• krijon melodi, ritme, këngë  e shoqërime 
instrumentale  të këngëve   

• krijon lëvizje origjinale e kreative gjatë  
vallëzimit  

• Krijon  elemente origjinale e kreative  nё 
rolet,dialogjet sipas temёs sё caktuar 

tekstit  ose situatёs sё caktuar  
• Krijon dhe kontribuon në realizimin skenik 

të teksteve  për shfaqje të ndryshme 
(drame, komedi, mjuzikl)  

PREZENTIMI 
Prezantohet  me sukses dhe vetëbesim  në aktivitetet e ndryshme artistike individuale ose grupore  
ne  shkollë, komunitet dhe më gjerë.  
2 . PROCESET ,TEKNIKAT  DHE MJETET SHPREHËSE 

Nxënësi/sja  njeh  dhe kupton elementet shprehese, proceset dhe teknikat  themelore  të 
krijimtarisë  artistike në   muzikë, arte pamore , art dramatik dhe në vallëzim. 

Njeh dhe kupton   parimet themelore , format  dhe 
teknikat  shprehese  artistike  
P.sh:  
• kupton parimet e ndërtimit të melodise, 

harmonisë, ritmit etj 
• kupton parimin e kontrastit, raportit hije-dritë  

në vizatim, etj 
• kupton aspektet e ndërtimit të rolit 
• kupton aspektet e shprehjes me anë të 

lëvizjes  ,mimikës, intonacionit të zërit ....etj 
 

 Njeh dhe kupton përdorimin e mjeteve  të 
ndryshme shprehese artistike për realizimin e   
veprave artistike të formave, gjinive e zhanreve  
e stileve të ndryshme artistike 
• p.sh: kuptojne  menyren e ndertimit te 

formes se veprave muzikore ne  stile te 
ndryshme( fuga, sonata etj) e në zhanre të 
ndryshme( këngë popullore,muzike e 
lehte, rok, pop,jazz etj)  

• kuptojne menyrat e ndryshme për 
modelim, skulpturim etj 

3. TË SHPREHURIT  DHE KOMUNIKIMI ARTISTIK 
Nxënësi/sja demonstron  aftësi për të përdorur mjetet e ndryshme shprehëse të arteve 
zërin,instrumentet, ngjyrat, format , fjalët, lëvizjen etj) për të komunikuar dhe shprehur përjetimet 
dhe idetë e tyre  shpreh   idete,ndjenjat dhe perjetimet  individuale duke perdorur  nje nga  
format shprehese artistike  ne muzike,  arte pamore, drame ose  vallezim 

• p.sh: vizaton,ngjyros, modelon për të shprehur përjetimin e muzikës së dëgjuar 
• leviz dhe vallezon permes muzikes se degjuar 
• shprehet me ese, poezi e krijime letrare nën ndikimin e muzikës ose për të shprehur perjetimet 

artistike në ekspozite, shfaqje teatrore etj, 
• perjeton nje veper artistike dhe shprehet per te permes fjaleve, eseut etj 

 
4. TË KUPTUARIT E RELACIONIT ART- SHOQËRI-ART 

Nxënësi/sja kupton zhvillimin, rolin dhe  ndikimin e artit në shoqëri dhe anasjelltas  në kontekste 
te ndryshme  historike.  sociale dhe kulturore 

• njohin vepra artistike  dhe  krijues , artiste të 
shquar nga krijimtaria  popullore  dhe artistike 
kombëtare e boterore  te periudhave te 
ndryshme   

• kuptojnë zhvillimet stilistike në format e 
ndryshme të veprave artistike( p,sh. Portreti 
ne stile te ndryshme, opera ne stile e 
periudha te ndryshme etj 

 
 

• njohin në mënyrë më të kompletuar  
kryeveprat artistike në nivel kombëtar dhe 
botëror ( p,sh. Simfonia e nente e 
Beethoven, poema simfonike 
“Skenderbeu” e F. Beqirit,etj)  

• kuptojnë ndërlidhjen në mes të zhvillimeve 
shoqërore në periudha të ndryshme 
kohore dhe ndikimit në   stilet, zhanret, 
format, formacionet dhe elementeve 
shprehese artistike  

• p.sh ( Baroku, Klasika, Romantizmi etj dhe 
karakteristikat dalluese ose specifikat  e 
krijimtarisë artistike muzikore, figurative në 
këto stile)  

5. ÇMUARJA  DHE VLERËSIMI ESTETIK 
Nxënësi/sja  cmon  dhe vlerëson ne menyre te informuar dhe kritike krijimet  artistike 
individuale dhe te te tjerёve  në muzikë, arte pamore, art dramatik dhe vallëzim sipas prirjeve 
dhe aftёsise 
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• Reagojnë  emocionalisht ndaj veprave 
artistike përmes përjetimit , te vërejturit, 
vrojtim(observimit),  dëgjimit  dhe interpretimit 

• Cmojnë dhe vlerësojnë krijimet artistike 
vetanake dhe të tjerëve duke analizuar 
formën, elementet shprehëse dhe mënyrat 
e teknikat e përdorimit të tyre në funksion 
të shprehjes artistike 

6. IDENTITETI DHE KULTURA 
Nxёnёsi /sja kultivon  identitetin(tet) përkatës (e): ( individual, grupor, social, 
kulturor(kombëtar, rajonal, Europian dhe global) përmes arteve  

 
• Perjetojnë  dhe njohin kryeveprat  e artit 

popullor  kombetar  dhe komuniteteve të tjera 
p.sh  interpretojne kenget, vallet kombetare 
dhe te popujve te tjere, perdorin motive figu-
rative kombetare dhe te kulturave te tjera ne 
punimet e tyre 

• Shprehet në mënyrë artistike për 
•  temat e ndryshme në nivel global duke 

ruajtur elemente të identitetit kulturor 
kombetar 

 

 
 
6. Çështjet ndërkurrikulare 
 
Artet ndërveprojnë në mes vete  andaj edhe në procesin mësimor mund të ndërlidhen format 
e ndryshme të të shprehurit artistik p.sh. kënga me lëvizjen dhe vallëzimin, muzika dhe 
shprehja figurative, muzika dhe shprehja letrare, shprehja figurative me shprehjen letrare, 
performance artistike sinkretike etj.  

Sidomos në këtë nivel, mund të aplikohet qasja e integruar e kombinimit të shprehjeve 
artistike për temat e ndryshme.  

Por artet mund të ndërlidhen edhe me lëndët tjera të fushave të tjera kurrikulare 

Ndërlidhja e gjuhës (amtare dhe të huaj)  me muzikën mund të jetë shumë e suksesshme. 
Poashtu dhe shprehja  figurative e cila e vizualizon shprehjen gjuhësore (shkrimi, simbolet, 
figurat, ilustrimet etj) ndërlidhet me gjuhën. 

Artet mund të ndërlidhen suksesshëm edhe me lëndët e fushës kurrikulare Shkencat 
(natyrore dhe shoqërore), Matematikën, Shëndetin dhe Mirëqenien, jeta dhe puna etj.  

Cdo tematikë   e vecantë dhe përmbajtje  mësimore që përpunohet në këtë nivel bëhet më e 
qartë dhe e kuptueshme kur shoqërohet me shprehje artistike (ilustrimet,grafikat, hartat,  
kenga, muzika, vallëzimet, videoklipi, etj).  

 
 
7. Caktimi i kohës 
 
Sipas Kornizës së Kurrikulës së Kosovës, në planin mësimor për nivelin e parë janë 
paraparë gjithsej 12 orë mësimore nga Fusha kurrikulare Artet.  

Në shkallën e trete  të Kurrikulit, ( kl 6 dhe7) janë gjithsej  4 orë mësimore në jave të 
planifikuara nga 2 orë për secilën klase dhe  njësoj  janë planifikuar 4 orë mësimore për Artet 
në shkallën e katërt  të kurrikulit për secilën klasë.  

Meqë këtë fushë e përbëjnë dy lëndët e obligueshme –Edukatë figurative dhe Edukatë 
muzikore, atëherë orët ndahen në mënyrë të barabartë në mes këtyre dy lëndëve.  Por 
shkolla mund dhe duhet të ofrojë në kuadër të kurrikulit me zgjedhje hapësirë të 
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mjaftueshme për aktivitetet artistike  si :kor, orkester, grupi i drames, vallezimit etj sipas 
prirjes dhe interesimit të nxënesve. 
 

Shkalla Fusha 
mësimore 

Lënda Nr. i orëve ne 
jave 

Përqindja (%)  
   e orëve 

4 (6-7) Arte   Art muzikor/Kulture 
muzikore 

1          50% 

5 - (8-9) Arte   Art figurativ/Kulture 
figurative 

1 50% 

 

 

8. Materialet dhe burimet mësimore  
 
Artet kanë mjetet e tyre shprehëse , teknikat dhe procedurat  specifike që kushtëzojne 
përdorimin e materialeve të ndryshme për realizimin e përmbajtjeve të nga kjo fushë 
kurrikulare. P.sh në artin figurative materiali mësimor përkon me materialin e punës si, letra, 
pëlhura, plastelina, material organike. Përpos materialeve shfrytëzohen edhe burime 
mësimore si teksti shkollor, fotografite, video, internet etj. 

Në artin muzikor materiali kryesor është vetë tingulli muzikor që prodhohet nga zeri i njeriut 
ose  instrumentet  muzikore. Burimet mësimore përfshijnë edhe tekstin shkollor  dhe burimet 
tingëllore ( cd perkatese, cd=muzikore, dvd, incizimet nga interneti, tv, koncertet publike etj.) 
 
 
9. Udhëzime metodologjike 
   
Artet edukojnë në mënyrë të suksesshme vetëm kur aplikohet me saktësinë më të madhe 
metodologjia speciale përkatëse e mësimdhënies dhe mësimnxënies artistike në secilën  prej 
disiplinave artistike (muzikë, arte pamore, dramë, vallëzim etj). Metodika e mësimdhënies në  
lëndët që rrjedhin nga këto disiplina  përfshijnë teknikat mësimore dhe metodat specifike të 
mësimit të koncepteve, shkathtësive dhe njohurive që nxnësit duhet të arrijnë përmes këtyre 
lëndëve mësimore. Përjetimi artistik, kërshëria, imagjinata dhe liria e të shprehurit janë 
parimet kryesore të metodologjisë së mësimdhënies në fushën e arteve. Duke supozuar se 
është punuar shumë me përjetimin artistik në nivelin e parë, në këtë nivel në mënyrë 
graduale nxënësit njihen me konceptet e ndryshme, dukuritë dhe fenomenet artistike përmes  
mësimdhënies intuitive dhe qasjes  konstruktive  të të nxënit. Në secilën lëndë të vecantë të 
fushës artet, nxënësit njohin dhe kuptojnë proceset dhe teknikat krijuese duke mësuar si të 
zbatojnë në praktikë mjetet e ndryshme të të shprehurit artistik për të realizuar 
veprat/interpretimet e tyre artistike .Në këtë nivel mësimin e realizojnë mësimdhënësit 
specialistë të lëndëve përkatëse artistike që me kujdes zhvillojnë shkatthësitë artistike të 
nxnënësit sipas prirjes individuale dhe interesimit.  
 
 
 
10. Udhëzime per vlerësim 
 
Vlerësimi në fushën kurrikulare të artit, kërkon kujdes të vecantë dhe mbështetet në parimin 
e individualizimit, ngase cdo nxënës ka predispozita dhe prirje te ndryshme për format e 



KURRIKULA E KOSOVËS 

 

    
47 

ndryshme të shprehjes artistike. Andaj në vlerësim, duhet të përfshihet interesimi dhe prirja e 
nxënësit për forma të caktuar të shprehjes, kurajo, imagjinata,shprehja origjinale dhe 
kreative, interesimi, përjetimi artistik, interpretimi, etj.  

Arritjet në fushën e artit janë individuale andaj duhet edhe te vlerësohen si të tilla, duke 
shfytëzuar vlerësimin për motivim dhe inkurajim të zhvillimit të aftësive të tyre krijuese.  

Në art, duhet të vlerësohet interesimi dhe pjesëmarrja aktive* individuale dhe në grup) në 
aktivitetet artistike të ndryshme që organizohen në klasë,  shkollë dhe në komunitet.Grupet e 
ndryshme muzikore, teatrore etj që marrin pjesë në shfaqjet e shkollës, ekspozitat individuale 
dhe grupore duhet të përfshihen në vlerësimin e nxënësve më të talentuar.  Për nxënësit më 
pak të talentuar duhet vlerësuar interesimi dhe guximi për të provuar angazhimin e tyre në 
një nga format e ndryshme të të shprehurit artistik.  
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FUSHA KURRIKULARE - MATEMATIKA 
 

Hyrje 
Arsyeshmëria dhe përshkrimi 

Konceptet dhe përshkrimi 
Qasja e bazuar në kompetenca 

Rezultatet për fusha 
Qasja ndërkurrikulare  

Caktimi i kohës (plani i orëve – përshkrim) 
Materialet dhe burimet mësimore 

Udhëzime metodologjike 
Udhëzime për vlerësim 

 
 
1. Hyrje 
 
Kurrikula e Fushës së Matematikës reflekton në politikat arsimore të vendit që do të  ketë 
ndikim në ngritjen e cilësisë në matematikë dhe në arsimin në përgjithësi. Kurikula e fushës 
së matematikës paraqet një të drejtë statutore, për mësim e matematikës për të gjithë 
nxënësit. Ai paraqet kompetencat se çka do të mësohet dhe përcakton rrugën e  arritjeve 
kryesore të mësimit të matematikës. Poashtu kurrikula paraqet se si do të vlerësohet dhe 
raportohet performanca e nxënësve. Prandaj kurrikula iu jep nxënësve, mësuesve, prindërve 
dhe komunitetit të gjerë, një pasqyrë të qartë e të kuptuarit dhe të aftësive që nxënësit duhet 
t’i përvetsojnë në shkollë. Ky kurrikulë iu lejon shkollave që të plotësojnë nevojat individuale 
të nxënësve dhe të zhvillojnë një karakter të dallueshëm dhe tipare karakteristike rrënjësore 
në komunitetin e tyre.  Ai poashtu paraqet një model sipas të cilit të gjithë partnerët në 
edukim mund të përkrahin nxënësit në rrugën e mëtutjeshme në të mësuarit. Kurrikula në 
vete paraqet një zgjedhje të vështirë dhe të balancuar, është mjaft i fortë dhe i qëndrueshëm 
për të mbrojtur  dijen dhe përvojën kulturale e cila është e drejtë e çdo nxënësi, dhe në të 
njejtën kohë duhet të jetë mjaft fleksibile për të iu mundësuar mësuesve që të arrijnë të 
ndërtojnë mënyrën e tyre të të mësuarit në atë mënyrë që atë t’ua përcjellin drejt te nxënësit 
e tyre. 

Kurrikula e fushës së matematikës ju mundëson nxnësve që të zhvillojnë aftësitë thelbësore 
në matematikë, që ata t’i përvetësojnë, t;iu paraitete atyre e drejta e garantuar dhe e plotë 
për mësim dhe të kujdeste për kreativitetin e tyre.  

Mësuesve të iu jap të drejtën që të gjejnë mënyrën më të mirë të mudnhsme, që ata të 
isnpirojnë  nxënësit e tyre një kënaqësi dhe anagzhim për të mësuar.   

Përmbajtja e dokumetit do të jetë konform  parimeve të përcaktuara në Kornizën e 
Kurrikulës. Po ashtu përmbajtja duhet të:  

-  Paraqet kërkesat  e  kurrikulës  për matematikën 

- Ofron informata për të ndihmuar nxënësit  që të jenë kompetent mbi ate që mësohet 
dhe  e  mësuesit që të implementojnë  me kompetencë matematikën në shkollë. 
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Kryesisht renditja  është e bazuar sipas hierarkisë së shkallëve dhe niveleve. Kurrikula  për 
nxënësit e nivelit I-rë (klasa 0-5) është paraqitur për mësuesit e shkollave fillore. Kurrikula 
për nxënësit e nivelit të II-të (klasa 6-9) është paraqitur për mësimdhënsit e shkollave të 
mesme të ulta. Kurrikula për nxënësit e nivelit të tretë ( klasa 10-12) është paraqitur për 
mësimdhënsit e shkollave të mesme të larta për:  

a. drejtimet e  gjimnazeve  dhe  

b. arsimin  profesional dhe shkollat  artistike. 

 
            
2. Arsyeshmëria dhe Përshkrimi i Fushës së Matematikës 
 
Matematika mundëson zhvillimin e shkathtësive dhe aftësive të nxënsve për të menduar në 
mënyrë kritike, zhvillimin e perosnalitetit të tyre, zhvillimin e shkathtësive për të punuar në 
mënyrë të pavarur dhe sistematike, nxitjen dhe inkurajimit për zbulim, ndërtimin e njohurive 
të reja me qëllim të zbatimit dhe integrimit të tyre në fushat tjera dhe zgjedhjen e situatave 
problemore në jetën e përditshme. 

Matematika me anë të RPM dhe RThM ka në konsideratë të mësuarit  në fusha si 
shpirtërore, morale, sociale dhe kulturore, si dhe aftësitë kryesore dhe aftësitë e të 
menduarit.  
 
 
3. Konceptet dhe përshkrimi 
 
Në Matematikë kryesisht janë këto koncepte:  

• numri dhe algjebra 

• forma, hapësira, matjet  dhe gjeometria 

• përpunimi i shënimeve dhe probabilitetit 

• përdorimi dhe zabtimi i matematikës. 

Matematika mësohet në të gjitha shkallët e kurrikulës. Në shkallën e parë dhe të dytë bëhet 
një lidhje e njohurive për numrat, figurat gjeometrike, pozitën në hapësirë, matjet dhe 
shkathtësitë për llogaritje te zgjidhjeve të problemeve. 

Në shkallën e tretë dhe të katërt kjo lidhje integrohet me njohuritë nga algjebra, gjeometria 
dhe statistika, kurse në shkallën e pestë dhe të gjahstë sigurohet një zgjerim dhe thellimi i 
njohurive edhe nga trigonometrai, analiza matematike dhe probabilitetti. 

Përshkrimi i nivelit ofron bazat e marrjes së vendimeve për përformancën e nxënsve në fund 
të cdo shkalle kryesore 1-6 dhe për tre nivelet. 
 
 
4. Qasja e bazuar në kompetenca 
 
Sipas KKK të mësuarit është e bazuar në kompetenca. Organizimi i mësimit përqëndrohet në 
atë që duhet të dine të bëjnë nxënësit dhe që duhet të jenë të gatshëm të bëjnë. Për të bërë 
diçka duhen njohuritë, shprehitë, shkathtësitë përkatëse, por edhe qëndrime të caktuara. 
Bazuar në këtë  kurrikulë të matematikës është i konceptuar në një sistem i ndërtuar me 
bazë niveli,  shkalle  dhe klase, që justifikohet me rezultate të përgjithshme   të nxënit për 
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fushë dhe shkallë, andaj kemi tre nivele kompetencash që përmbushja e tyre i referohen 
aspektet më të rëndësishme të mësimdhënies, dhe janë të orijentuara dhe renditura sipas 
nevojave reale të nxënsve, që nevoitet planifikim kohorë dhe trajtues të përgatitur.   

Qasja e bazuar në kompetenca për fushën e matematikës arrihet përmes metodave 
rekomanduese: shtjellim, bashkëbisedim, dhënie dhe ilustrim shembujsh, dhënie 
udhëzimësh,  prezantim i zgjedhjeve, prezantimi i punës në grupe, praktikimi i mbikqyrur i 
grupeve të nxënësve,  diskutim në grup, praktikë. Rezultatet thelbësore mësimore në 
matematikë janë bazuar në këto  tetë  kompetenca  matematikore:   
 
 
5. Rezultatet  e fushës 
 

1. Zgjidhja e problemeve matematike 

2. Arsyetimi dhe dëshmitë matematike 

3. Komunikimi matematik   

4. Lidhjet në matematikë  

5. Përfaqësimi matematik  

6. Modelimi matematik 

7. Të menduarit matematik  

8. Përdorimi i teknologjisë në matematikë 
 
 
5. Rezultatet e të nxënit për fushë 
 
SNKA / ISCED 2 
Shkalla 3, Klasa 6, 7 
(11-13 vite) 

Shkalla 4, Klasa 8, 9 
(13-15 vite) 

 I. NJOHURITË, TË KUPTUARIT DHE SHKATHTËSITË QË ZHVILLOHEN PËRMES 
PËRVOJAVE MËSIMORE QË NDËRLIDHEN ME:  

1. Zgjidhja e problemeve matematike 

2. Arsyetimet dhe vërtetimet matematike 

3. Komunikimi në/përmes matematikës 

4. Lidhja matematike  

5. Përfaqësimet matematike  

6. Promovimi i modelimit matematik 

7. Strukturimi i të menduarit matematik 

8. Përdorimi i TIK në/për matematikë 
 

 1. Zgjidhja e problemeve mtematike 
    Nxënësi 

 Përdor simbole, fakte, mjete dhe strategji 
adekuate për zgjidhje të problemeve që kanë 
të bëjnë me numra racional, marrëdhëniet 

Përdorë  konceptet matematike që  
ndërlidhen me numra realë, shprehje 
algjebrike dhe transformime gjeometrike për 
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mes tyre si dhe matjen e formave 2D dhe 
objekteve 3D. 
 

zgjidhjen e problemeve të ndryshme 
matematikore. 

 2. Arsyetimet dhe vërtetimet matematike 
Nxënësi 

 Prezanton të dhëna empirike për format 2D 
dhe objektet 3D dhe duke u nisur nga ato 
zhvillon të rezonuarit  matematik (p.sh. 
sugjeron formula, konstrukton figura 
gjeometrike dhe përdorë numra racional). 

Arsyeton dhe vërteton pohime matematike  
përmes metodave direkte dhe indirekte, të 
zbatuara në veprimet me numra realë, 
transformime gjeometrike,  matjet, 
probabiliteti dhe statistikë). 

 3. Komunikimi në/përmes matematikës 
    Nxënësi 

 Përdorë terminologjinë matematikore (psh. 
dhjetor, thyesë, përqindje, modë, medianë 
etj) dhe simbolet algjebrike dhe gjeometrike 
për të përshkruar situata të ndryshme nga 
matematika dhe nga jeta e përditshme. 
 

Grumbullon dhe proceson informacione nga 
burime të ndryshme që ndërlidhen me numrat 
realë dhe vetitë e tyre, shprehje algjebrike, 
statistikë dhe probabiliteti; përkthen nga 
gjuha natyrore në atë të matematikës dhe 
anasjelltas. 

 4. Lidhja matematike  
    Nxënësi 

 Integrojnë/Lidhin konceptet e ndryshme 
matematike në mënyrë që të zgjidhin 
probleme të ndryshme.  

 Lidhë konceptet dhe modelet reja  
matematike  me ato të përvetësuara më parë 
nga fusha e matematikës dhe fushat e tjera. 

 5. Përfaqësimet matematike  
    Nxënësi 

 Përdor format simbolike të përfaqësimit 
përmes vijave dhe grafikëve, për përshkrimin 
dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme në 
matematikë, lëndët e tjera dhe në jetën e 
përditshme.  

Përdor simbolet dhe veprimet matematike për 
të përfaqësuar situata të ndryshme nga jeta e 
përditshme; përzgjedh format alternative të 
përfaqësimit nëpërputhje me situatën e 
dhënë. 

 6. Provimi i modelimit matematik 
   Nxënësi 

 Krijon modele që përmbajnë konceptet bazë 
matematikore  si  decimal, thyesë,  përqindje, 
eksponentët,  kënde,  kongruencë dhe 
simetri. 

 
 

 Krijon një shumëllojshmëri të gjerë të 
koncepteve bazuar në parimin e modelimit  
matematikore (p.sh. rrënjën katrore,  
ngjashmërinë, funksioni linear,  polinomet 
etj).  Përdor parimin e modelimit matematikor 
për zgjidhjen e problemeve nga jeta e 
përditshme. 

 7. Strukturimi i të menduarit matematik 
    Nxënësi 

 Demonstron zbatimin e numrave racional;  
matë format 2D dhe objektet 3D;  krijon 
modeleve dhe zbaton njohuritë e mësuara; e 
mendon matematikën si pjesë e kulturës  
njerëzore.  

Gjeneron konkludime relevante matematike 
duke grumbulluar  dhe përpunuar të dhënat.   
 

 8. Përdorimi i TIK në/për matematik 
   Nxënësi 

 Përdorë kalkulatoret e avansuar për 
verifikimin dhe zgjidhjen e problemeve të 
ndërlikuara matematikore.  

Verifikon rezultatet e problemeve tëë 
ndryshme duke pëërdorur veglat e TIK and 
programs (p.sh. MS EXCEL)  
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 II. QËNDRIMET DHE VLERAT E STRUKTURUARA NGA ARSIMIMI PËRMES 
MATEMATIKËS 

 • Kurioziteti 
• Motivimi për studimin e matematikës 
• Shpirti i objektivitetit dhe  paanësisë 
• Imagjinatat dhe kreativetin për zgjidhjen e problemeve 
• Insistimi, këmbëngultësia dhe fuqia në fokusimin e problemeve  
• Vetvleresim, vetkritik 
• Pavarsia në mendime dhe veprime 
• Qëndrim ndaj pyetjeve 
• Dyshim dhe siguri 
• Kritikat konstruktive  
• Iniciativa dhe interesi në  qasjet e ndryshme 
• Besimi në forcat vetanake 
• Besimi në përdorimin e tekonologjisë 
• Respekt për pranimin e opinioneve tjera (madje edhe te kundërta) 
• Vullnet 
• Respekt për punën e kryer mirë 
• Respekt për përpjekjet personale dhe ato grupore 
• Respekt për saktësinë 
• Respekt për vlerat që matematika u ofron individëve dhe shoqërisë 

 III. AFTËSITË DHE SHKATHTËSITË MATEMATIKE 
 • Identifikim 

• Përshkrim 
• Formulim 
• Arsyetim 
• Zbatim 
• Njehsime 
• Matje  
• Skicime 
• Krijim modelesh 
• Ndërtim 
• Përdorim burimesh dhe informacionesh 

 IV. NJOHURITË DHE KONCEPETET QË PROMOVOHEN NGA FUSHA E MATEMATIKËS  
(ARITMETIKE, ALGJEBRA, MATJA, GJEOMETRIA, STATISTIKA, PROBABILITETI) 

 • Numrat realë 
• Forma 
• Hapësira 
• Matjet 
• Gjeometria 
• Statistika 
• Probabiliteti 
• Bashkesite 

 
 
 
6. Qështjet ndërkurrikulare 
 
Mësimi i matematikës do të përqendrohet në shkathtësitë themelore me numra,objekte e 
figura në zhvillimin e arsyeshmërisë dhe zgjidhjes së problemeve duke i përdorur metodat 
matematikore 
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Matematika dhe mësimdhenia e saj do të ketë parasysh çështjet ndërkurrikulare të 
paraqitura më poshtë: 

• Zhvillim personal dhe shkathtësi për jetë, puna në ekip, zgjidhje të problemeve, 
vendimmarrje, planifikim të buxhetit personal. 

• Zhvillim i qëndrueshëm, vetëdije ekonomike, shkathtësi gjuhësore dhe të komunikimit, 
mësimin elektronik (TIK), prodhimin e modeleve virtuale matematikore. 

• Grumbullimin e të dhënave dhe paraqitjen e tyre në në forma të ndryshme 

 
 
7. Caktimi (Ndarja) i kohës  
 
Plani mësimor specifikon numrin minimal dhe maksimal të orëve për çdo fushë mësimore për 
fushën matematikës është domosdoshmëri që të ketë një kohë më të madhe në dispozicion. 
Në nivelin e dytë, klasa (6-9) nevojiten më së paku  4 orë e jo më shumë se 5 orë në jave. 
Vlerësimi i rezultateve mësimore bëhet në përputhje me KKK. 
 

Shkalla Fusha 
mësimore 

Lënda Nr. i orëve Përqindja (%)  
   e orëve 

3- (6-7) Matematikë  Matematikë 
 

10          17,86 % 

4 - (8-9) Matematikë Matematikë 
 

10 13,33 % 

 
 
 
8. Materialet dhe burimet mësimore 
 

• Mësimdhënësi jep mësimin me një kuptueshmëri  duke përdorë materjale dhe burime 
ku nxënsit mund të qasën përmes të pamurit të dëgjuarit, prekes, etj. Përdorë fjalë 
dhe fjali të lehta të sakta një kuptimore, për mjete vizuele, teknologji të nevojshme, 
bërje aktivitetesh si vizatime, modelime, jepë ndihma të veçanta, adaptim shembujsh, 
krijim ambienti aktivitete alternative etj. 

•  Mësimdhënësi siguron qasjesje përmes përdorimit të teksteve dhe materjaleve 
adekuate që përkon me moshën dhe mundësinë e nivelit të të mësuarit, ofrim i 
broshurave  të nevojshme, fjalorëve, përdorim të gjuhës  së pastër.   Mësimdhënsi  u 
prezanton/sqaron përmbajtje të caktuara ose shkathtësi të nxënësve. Fokusi është në  
transferin e informatave (gjithashtu video materijale arsimore, prezantim nga ana e 
nxënësve); 

• Demostrim nga ana e mësimdhënsit ose nxënësit:Arsimtari jep informata vizuele të 
cilat e ndihmojnë sqarimin gojor; 

    
 
9. Udhëzimet metodologjike 
 
Mësimdhënësi  përdor metoda mësimore bashkëkohore ndërvepruese dhe gjithëpërfshirëse, 
teknika e forma të shumëllojta të punës dhe një kompleks të tërë procedurash (informacion i 
ri, përsëritje, përforcim, ushtrime, detyra, punë me projekte,  mjete materiale  siç janë: 
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vizatime, maketa, diagrame, modele, grafikone,  dhe mjete tjera teknike bashkëkore – 
kompjuter,  internet etj).Këto metoda duhet të jenë në funksion të nxitjes së mendimit të 
pavarur, kritik e krijues, 

Përzgjedhja e metodave është kompetencë e mësimdhënësit të lëndës. Ajo bëhet në 
përshtatje me nevojat dhe kërkesat e nxënësve, me natyrën e përmbajtjes së temës 
mësimore, me bazën didaktike, me nivelin e formimit të nxënësve etj. 

Metodat dhe teknikat e punës me nxënës duhet të jenë të kombinuara dhe të shumëllojta, 
ngase nxisin dinamikën e orës mësimore, thyejnë monotoninë dhe motivojnë nxënësit për 
mësim. 

Metodat, teknikat dhe  format e punës me nxënës duhet të jenë në funksion të përvetësimit 
më të  lehtë të përmbajtieve mësimore dhe të zbatimit më të shpejtë e më të saktë të 
njohurive, shprehive, shkathtësive, qëndrimeve dhe vlerave të tjera,  që participojnë në 
tërsinë e formimit të përsonalitetit të tyre për t’u përballur me sfidat jetësore. 
 
 
10. Udhëzime për vlerësim 
 
Vlerësimi përfshinë tërë veprimtarinë e cila shërben për të gjykuar mbi arritshmërinë e 
rezultateve të të nxënit në nivel klase dhe shkalle te nxënësit si dhe zotërimin e komptencave  
të fushës së matematikës. 

Mësimëdhënësi gjatë vlerësimit duhet të ketë parasysh përmbajtjen programore në 
arritshmërinë e rezultatateve mësimore dhe kompetencave të përcaktuara për këtë niveli, 
poashtu ai duhet ta konsiderojnë vlerësimin si pjesë të pandashme të mësimit dhe ti 
angazhojnë nxënësit në procesin mësimor dhe ti aftësojnë ata për punë të pavarur. 

Gjatë vlerësimit mësimdhënësi duhet të mbështet në një sasi të konsiderueshme të dhënash 
që përfshihen këto elemente: 

- vlerësimi i përgjigjeve me gojë 
- vlerërsimi i ndihmesës në grup 
- vlerësimi i aktivitetit gjatë debateve në klasë 
- vlerësimi i detyrave të shtëpisë 
- testet për për një grup temash të caktuara  
- testet në fund të kategorisë së përmbajtjes; 
- testet në në fund të gjysëmvjetorit ose në fund të vitit mësimor. 

Poashtu mësimdhënësi është i pavarur në zgjedhjen e:  

• llojeve të vlerësimit (formativ, përmbledhës, diagnostifikues, motivues etj ); 

• metodave të vlerësimir (vetëvlerësimi, biseda me nxënës, portfolio, vëzhgimi, 
projektet etj;)  

• instrumeteve të vlerësimit (fleta për vetëvlerësim analitik, dritare koordinuese ( di, dua 
të dijë dhe mësova), diagramet (plus +, minus - , interesant I), semafori, partner për 
biseda ( shoku – me shokun) etj.) 

Vlerësimi duhet të jetë në funksion të sigurimit të informatave kthyese me qëllim të 
përmirësimit të të nxënit, motivimin e nxënësve për mësimnxënie, të përcaktojë shkaqet e 
ngecjes apo ato të përparimit, përmirësimit të mësimëdhënies,  dhe në zhvillimin individual të 
nxënësit. ( Për më shumë shih kapitullin e V -  për vlerësim) 

 



KURRIKULA E KOSOVËS 

 

    
55 

Po marrim shembullin e detyrave të shtëpisë nga njësia e shpjeguar më lartë: 

- Kompetenca e të menduarit(në fushën e matematikës)  – Komunikimi matematik 
- Rezultati i të nxënit për shkallën tretë (III):  
- Përdorë terminologjinë matematikore (psh. dhjetor, thyesë, përqindje, modë, medianë 

etj) dhe simbolet algjebrike dhe gjeometrike për të përshkruar situata të ndryshme 
nga matematika dhe nga jeta e përditshme. 

 
- Kompetenca e të menduarit – mendimtar kreativ 
- Rezultati i të nxënit për shkallën tretë (III):  
- Zgjidh një problem (aritmetik, gjeometrik,  gjuhësor, shoqëror, shkencor... etj) të 

dhënë në formë tekstuale ose tekstuale e numerike, eksperimental dhe arsyeton 
përzgjedhjen e procedurave përkatëse 

 

1 
2 3 4 5 Përkrahj

e 
përmirës
uese 

Mënyrat  Përkrahj
e për të 
talentuar
it 

Mënyrat 

Nxënësi 
Nuk ka 
punuar 
asgjë 

Nxënësi 
përcakton  
vetëm 
çmimim e 
artikullit 
pas 
ngritjes së 
çmimit. 

Nëse 
nxënësi  
përcakton 
çmimin e 
artikullit 
pas 
ngritjes  
dhe at 
pas 
zbritjes 

Nëse 
nxënësi  
përcakto
n çmimin 
e artikullit 
pas 
ngritjes  
dhe at 
pas 
zbritjes si 
dhe 
dallimin 
në mes 
tyre 

Nëse 
nxënësi 
përcakton 
çmimin e 
artikullit 
pas 
ngritjes 
dhe pas 
zbritjes 
dhe i   
paraqet në 
mënyrë 
tabelare 

Mësuesi 
vendos 
se si të 
përkrah 
nxënësin 
, p.sh. 
grupi i cili 
nuk ka 
arrirë të 
kryej 
detyrën i 
shpërnda
n nëpër 
grupe 
tjera....  

 Cfare 
metoda 
te 
aplikojë  
duke 
pasur 
parasysh 
stilin e te 
nxenit te 
nxenesit 
p.sh. jep 
detyrë 
shtëpie 
që ta 
zgjidhë 
edhe një 
herë me 
mdihmën 
e 
shokëve 

Mësuesi 
vendos 
se si të 
përkrah 
nxënësin 
, ne cilin 
aktivitet 
apo cfarë 
aktivitet 
shtesë te 
zhvilloje 
p.sh. jep 
detyra 
shtëpie 
shtesë 
që ai vet 
të gjej 
ndonjë 
detyrë 
adekuate 

Cfare 
metoda te 
aplikoj  
duke 
pasur 
parasysh 
stiline te 
nxenit te 
nxenesit 
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FUSHA KURRIKULARE - SHKENCAT NATYRORE 
 

Hyrja 
Arsyeshmëria dhe përshkrimi i fushës 

Konceptet themelore të shkencave natyrore 
Oëllimet e të mësuarit  të shkencave 

Qasja e bazuar në kompetenca 
 Rezultatet e të nxënit në fushën e shkencave të natyrës 

Qështjet ndërkurrikulare 
 Alokimi (ndarja) i kohës 

- Materialet dhe burimet mësimore 
Udhëzimet metodologjike 

Udhëzime për vlerësim 
 
 
1. Hyrje 
 
Kurrikuli bërthamë i shkencave të natyrës është i obligueshëm për të tri nivelet e arsimit 
parauniversitar. Kjo fushë mësimore përfshinë realizimin e kompetencave (njohuritë, të 
kuptuarit, shprehitë, shkathtësitë, qëndrimet dhe vlerat) që do të arrihen nga nxënësit pas 
përfundimit të çdo niveli të arsimit parauniversitar.  

Shkencat natyrore u mundësojnë nxënësve të njohin, të kuptojnë, të hulumtojnë natyrën, 
botën e gjallë e jo të gjallë dhe njeriun,  

Njohuritë dhe arritjet shkencore zbatohen: në prodhimin e ushqimit dhe të mirave tjera 
materiale, mjekësi, komunikacion, komunikim, prodhimin e energjisë, hulumtimin dhe 
përdorimin e pasurive natyrore, ruajtjen e mjedisit jetësor, krijimtarinë kulturore, art, dhe në 
hulumtimin e gjithësisë. 
 
 
 
2. Arsyeshmëria dhe përshkrimi i fushës së shkencave natyrore 
 
 Shkencat natyrore janë në funksion të: 

- shpjegimit të botës materiale, vetitë dhe shndërrimet e saj; 

- zbatimit të metodave të hulumtimit të dukurive dhe të proceseve natyrore; 

- përshkrimit të tokës si trup qiellor, me kushte të përshtatshme për jetën e qenieve të 
gjalla dhe të njeriut; 

- përshkrimit të botës së gjallë, botës  jo të gjallë dhe lidhmërinë në mes të tyre; 

- përshkrimit të resurseve energjetike; 

- përshkrimit të proceseve natyrore në kohë dhe hapësirë; 

- përcaktimit të ndërlidhjes së njeriut dhe natyrës dhe ndikimet e ndërsjella në mes 
tyre; 
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3. Konceptet themelore të shkencave të natyrës 
  
Konceptet themelore të shkencave të natyrës duhet të mbështeten në 6 kategori (shtylla- 
orientime) kryesore: 

1. Hulumtimi/kërkimi shkencor 

2. Zbatimi i shkencës dhe i teknologjisë 

3. Materia vetitë dhe shndërrimet e saj 

4. Proceset fizike 

5. Proceset jetësore  

6. Toka dhe gjithësia 

Në shkencat e natyrës konceptet themelore, kompetencat dhe metodologjia për shkallët 1, 2, 
3, 4 jepen të integruara, ndërsa për shkallët 5 dhe 6 jepen në lëndë të veçanta: kimi, fizikë, 
biologji dhe astronomi. 

Në shkollat profesionale këto koncepte jepen në formë të integruar të bazuara me qasje 
tematike të profesioneve të caktuara. 
 
 
4. Qëllimet e të mësuarit të shkencave natyrore 
 

• zhvillojnë njohuri, shprehi, shkathtësi, qëndrime dhe vlera për natyrën, mjedisin jetësor 
dhe botën që na rrethon; 

• trgojnë aftësi për të shpjeguar konceptet themelore të shkencës për shpjegimin e 
natyrës; 

• zhvillojnë shkathtësitë, vlerat dhe qëndrimet për të mësuar shkencën gjatë tërë jetës; 

• Hulumton mjedisin natyror dhe të ndërtuar nga njeriu perms lojës, provave dhe 
modeleve të thjeshta, parashtrimit të pyetjeve, diskutimit, ekskurzioneve, vizatimeve etj. 

•  përdorimin  saktë  gjuhën dhe terminologjinë shkencore; 

• zbatojnë masat e sigurisë dhe ndërmarrin veprime të nevojshme në rast të rrezikut;  

• vlerësojnë rolin dhe ndikimin e arritjeve shkencore në jetën e përditshme të njeriut; 

• përshkruajnë Tokën si trup qiellor dhe burim i të mirave materiale; 

• formojnë qëndrime të drejta për çështje sociale, morale, etike, ekonomike dhe të 
mjedisit; 

• formojnë qytetar të arsimuar në funksion të përparimit të shkencës dhe teknologjisë për 
lehtësimin dhe përmirësimin  e jetës së njeriut dhe për orientimin e tij në karrierë; 

 
 
5. Qasja e bazuar në kompetenca 
 
Sipas KKK të mësuarit e shkencave natyrore është e bazuar në kompetenca dhe me 
nxënësin në qendër. Organizimi i mësimit përqëndrohet në atë që duhet të dinë të bëjnë 
nxënësit dhe që duhet të jenë të gatshëm të bëjnë. Për të bërë diçka duhen njohuritë, 
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shprehitë, shkathtësitë përkatëse, por edhe qëndrimet e caktuara, të cilat mund të jenë 
pozitive, negative, indiferente. 
 
 
6. Rezultatet e të nxënit në fushën e shkencave të natyrës 
Shkalla 3 Shkalla 4 

 
SNKA / ISCED 1 
 Shkalla 3, Klasa 6,7 (mosha 12-13 vj.) Shkalla 4, Klasa 8, 9 (mosha 14-15 vj.) 

 
 I. NJOHURITË, TË KUPTUARIT DHE ZHVILLIMI I SHKATHTËSIVE PËRMES PROCESIT TË 

TË  NXËNIT: 

1.  Strukturimi i mendimit shkencor për konceptet, modelet, teoritë dhe ligjet për ndërtimin e 
materies, proceseve dhe dukurive në natyrë 

• Materia e gjallë dhe jo e gjallë dhe vetitë e saj 

• Proceset dhe dukuritë fizike, kimike, biologjike, në Tokë dhe Gjithësi 

2.  Zhvillimi i shkathtësive të kërkimit shkencor për ndërtimin e materies, proceseve dhe 
dukurive në natyrë 

3.  Ndërlidhja ndërmjet lëndëve të shkencave të natyrës dhe fushat tjera të kurrikulës 

4.  Zbatimi i shkencës dhe teknologjisë në jetën e përditshme 

5.  Zhvillimi i shkathtësive të komunikimit në shkencë dhe përmes shkencës 
 1.  Strukturimi i mendimit shkencor për konceptet, modelet, teoritë dhe ligjet për 

ndërtimin e materies, proceseve dhe dukurive në natyrë 

• Materia e gjallë dhe jo e gjallë dhe vetitë e saj 

• Proceset dhe dukuritë fizike, kimike, biologjike, në Tokë dhe Gjithësi 
 Dallon dhe klasifikon lëndët  sipas  përbërjes, 

strukturës, vetive fizike dhe kimike, 
shndërrimeve  dhe  përdorimit të  tyre në jetën 
e përditshme. 

Përshkruan dhe analizon elementet  që 
hyjnë në përbërjen e komponimeve 
inorganike dhe organike, strukturën, vetitë 
fizike e kimike, funksionimin dhe ndërlidhjen 
e tyre në botën e gjallë dhe jo të  gjallë. 

 Shpjegon përbërjen e gjeosferës,  hidrosferës, 
atmosferës, biosferës, proceset në to dhe 
ndërrimet e thjeshta të positës  së trupave gjatë 
kohës. 
 

Analizon përbërsit e ndërtimit të korës së 
Tokës, resurset natyrore e në veçanti ato të 
Republikës së Kosovës dhe lidhmërinë 
hapësirë- kohë në procesin e lëvizjes së 
trupave. 

 Dallon dhe përshkruan rritjen dhe mbijetesën e 
qenieve të gjalla në varësi nga kushtet  të 
mjedisit, ndërtimin dhe funksionin e sistemeve 
kryesore të organeve të njeriut, strukturat dhe 
proceset e involvuara në rritjen dhe riprodhimin 
e bimëve, shtazëve dhe njeriut. 

Përshkruan ndërtimin dhe funksionin e 
qelizës, organeve dhe sistemeve të 
organeve, shkaktarët e sëmundjeve te njeriu 
dhe shtazët dhe mënyrat e kontrollit të tyre; 
metabolizmin dhe qëndrueshmërinë e 
ekosistemeve. 

 Përshkruan burimet e energjisë, format dhe 
shndërrimet e saj. 

Dallon format e paraqitjes së energjisë në 
natyrë, formulimet matematike të tyre dhe 
mundësitë e shfrytëzimit. 

 Demonstron  bashkëveprimet në mes të 
trupave që takohen dhe që nuk  takohen. 

Analizon ligjet që përshkruajnë 
bashkëveprimin gravitacional dhe 
elektromagnetik së bashku me  rrjedhojat e 
tyre. 
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 2. Zhvillimi i shkathtësive të kërkimit shkencor për ndërtimin e materies, proceseve dhe 
dukurive në natyrë 

 Planifikon dhe kryen hulumtime të thjeshta 
shkencore individualisht ose në grup, brenda 
dhe jashtë klasës duke mbledhur, analizuar 
dhe interptreruar të dhënat me qëllim të 
shpjegimit të proceseve dhe dukurive natyrore. 

  
   
 

 3. Ndërlidhja ndërmjet lëndëve të shkencave të natyrës dhe me fushat  tjera 
 Integrimi i koncepteve të përbashkëta në shkencat natyrore (biologji, kimi, fizikë : 

- lënda dhe energjia në zhvillimin e jetës, interpretimi i proceseve dhe dukurive natyrore dhe 
ndikimi e tyre te njeriu, qeniet e gjalla dhe në mjedis, shndërrimet e lëndës, ndërveprimet në 
mes lëndës, trupave dhe qenieve të gjalla, atomet, molekulat, ligji i ruajtjes se mases dhe 
energjisë, tretësirat, fotosinteza, frymëmarrja, ushqimi i shëndetshëm. 

 

Integrimi në metodën shkencore hulumtuese:  
- vëzhgimi, klasifikimi, matja, modelimi, parashtrimi i hipotezës, eksperimenti, prova, perdorimi i 
instrumenteve per matje, planifikimi dhe projektimi i hulumtimeve të thjeshta shkencore, 
perpunimi i rezultateve, siguria gjatë punës në laborator. 
 
3.3 Integrimi i shkencave natyrore me fushat tjera 
 

- Komunikimi dhe të shprehurit               
Komunikon në gjuhë amtare dhe gjuhë të huaja gjatë punës në grup,pasuron fjalorin e gjuhës 
me shprehje e simbole të reja përmes diskutimit, raporteve me shkrim, të punëve praktike, 
hulumtumeve dhe matjeve  
  
- Matematika 
 Përdor formulat, modele matematikore për të simuluar procese dhe dukuri të ndryshme, 
veprimet matematikore gjatë llogaritjeve të rezultateve të fituara gjatë matjeve të madhësive të 
ndryshme fizike.  
 
- Shoqëria dhe mjedisi:  
 Trajton mjedisin natyror-shoqëror si një pasuri, e cila duhet të ruhet dhe të shfrytëzohet për të 
mirat e shoqërisë. 
 
- Shëndeti dhe mirëqenia 
Mbron shëndetin duke respektuar rregullat e higjienës, të ushqimit, të lëvizjeve trupore dhe të 
organizimit të pushimit dhe vetëdijësohet për t’u mbrojtur nga alkooli, duhani, drogat, HIV/AIDS 
dhe nga shtatëzania e pa dëshiruar 
 

- Jeta dhe puna 
Respekton parimet e punës në grup dhe  bashkëpunon në mënyrë aktive në arritjen e objektivave 
të përcaktuara duke shfaqur shkathtësi maneveruese në përdorimin e veglërive, pajisjeve dhe 
teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit për të marrë informacione gjatë hulumtimeve. 

 4. Zbatimi i shkencës dhe teknologjisë në jetën e përditshme 
 Përdorë TIK-un dhe pajisjet e reja të 

komunikimit, veglat dhe mjetet e ndryshme të 
prodhuara përmes shkencës për të kuptuar 
proceset natyrore dhe zgjidhur problemet në 
jetën e përditshme. 

Shpjegon natyrën historike të ideve 
shkencore; përshkruan ndikimin e zbulimeve 
shkencore teknologjike gjatë historisë dhe 
efektet e tyre në ngritjen e cilësisë së jetës 
së njeriut. 

 5. Zhvillimi i shkathtësive të komunikimit në shkencë dhe përmes shkencës 
 Planifikon kërkim shkencor të thjeshtë, paraqet 

të dhënat në tabelë dhe diagrame, interpreton 
me gojë ose me shkrim informatat e mbledhura 
nga burimet e ndryshme. 

Përdorë forma të thjeshta të interpretimit të 
të dhënave shkencore me gojë dhe me 
shkrim; planifikon hulumtimin e një problemi 
të thjeshtë shkencor, formulon një hipotezë, 
vërteton përmes eksperimentit, nxjerrë 
konkludime dhe i komunikon ato. 
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 II. QËNDRIMET DHE VLERAT E STRUKTURUARA NGA ARSIMIMI PËRMES FUSHËS SË 
SHKENCAVE NATYRORE 

 Nxënësi pritet të manifestojë: 
 Qëndrim pozitiv për studimin shkencor në përgjithësi. 
 Tolerancë ndaj opinioneve të shprehura nga të tjerët. 
 Kurreshtje për simulim dhe modelim të dukurive natyrore përmes eksperimentit. 
 Motivim për studimin e shkencës si fushë e rëndësishme në jetën shoqërore dhe profe-

sionale. 
 Iniciativë dhe interesim për t’iu qasur detyrave të ndryshme. 
 Interesim për përdorimin e koncepteve dhe metodave specifike shkencore në zgjidhjen 

e problemeve shkencore në jetën e përditshme. 
 Kujdes për kualitetin dhe ruajtjen e mjedisit. 
 Të menduarit kritik dhe pozitiv, ndershmëri dhe tolerancë. 
 Interesim në zbatimin e dijes në jetën  e përditshme. 
 Interesim në arritjet e reja dhe përparimet në shkencë. 
 Respekt ndaj diversitetit natyror dhe njerëzor, ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. 

 
 III. AFTËSITË DHE SHKATHTËSITË  NË SHKENCAT NATYRORE 
 • Identifikim 

• Përshkrim 
• Formulim 
• Arsyetim 
• Zbatim 
• Njehsime 
• Matje  
• Skicime 
• Krijim modelesh 
• Ndërtim 
• Përdorim burimesh dhe informacionesh 
• Shkathtësi bashkëpunimi 
• Shkathtësi komunikimi 
• Aftësitë psikomotorike 
• Kreativitet 
• Shkathtësi të mendimit kritik 
• Shkathtësi në teknologji të informatikës 
• Shkathtësi numerike 
• Shkathtësi të zgjidhjes së problemeve 
• Shkathtësi menaxhimi 
• Shkathtësi studimi 

 IV. KONCEPTET DHE LËNDET E FUSHËS SHKENCAT NATYRORE 
  Shkenca natyrore 

 Kimi 
 Fizikë 
 Biologji 
 Gjeografi 
 Gjeologji 
 Astronomi 
 Reaksione kimike 
 Eksperiment 
 Laborator 
 Acide 
 Baza 
 Kripëra 
 Okside 
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 Diversiteti 
 Evolucioni 
 Trashëgimia 
 Ekosistemet 
 Atomi 
 Molekula 
 Jonet 
 Strukturë 
 Funksion 
 Lidhje kimike 
 Koha 
 Hapësira 
 Sistemi  
 Fotosinteza 
 Ligjet 
 Hipotezat 
 Teoritë 
 Parimet 

 
 

 
7. Çështjet ndërkurrikulare 
 
Integrimi i çështjeve ndërkurrikulare në fushën e shkencave të natyrës i ndihmon nxënësit të 
njohin dhe kuptojnë botën dhe përballojnë më lehtë sfidat e jetës. 

Çështjet ndërkurrikulare që mund të integrohen në kurrikulën e shkencave të natyrës për 
këtë moshë të nxënësve janë:  

• Edukimi për ndërmarrësi,  

• TIK dhe mësimi  elektronik,  

• Ndërgjegjësimi për karrierën,  

• Edukimi për media,   

• Edukimi shëndetësor dhe seksual,  

• Besimet,  

• Zhvillimi personal dhe aftësitë për jetë etj. 
 
 
8.  Caktimi (ndarja) e kohës  
 
Numri i orëve të kurrikulës bërthamë është i përcaktuar në çdo fushë mësimore, ndërsa 
kurrikula zgjedhjore përcaktohet nga shkolla përkatëse. 

Fusha e shkencave të natyrës në kurrikulën bërthamë shkalla 1 shkall 2 përfshin lëndët:kimi, 
biologji,fizikë,gjeografi dhe astronomi që janë të integruara dhe numri i orëve mësimore 
javore për çdo vit është nga 1 orë. 

Kriter për kurrikulumin bërthamë të shkencave natyrore në çdo lëndë është: vëllimi, 
baraspesha, lidhja horizontale dhe vertikale e rezultateve mësimore me gjashtë (6) 
kompetencat kryesore dhe vazhdimësia e realizimit të tyre nga klasa 1-V. 
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Shkalla Fusha 
mësimore 

Lënda Nr. i orëve Përqindja (%)  
   e orëve 

3-(6-7) Shkencat 
natyrore 

Shkencat 
 

                14,29  

4 - (8-9) Shkencat 
natyrore 

Shkencat 
 

 16,67 

 
 
9. Materialet dhe mjedisi për mësimdhënie dhe mësimnxënie 
 
Për realizimin me sukses të kompetencave në shkencat e natyrës është e nevojshme të 
krijohen kushte, mjete mësimore dhe mjedis mësimor i përshtatshëm. 

• Materiale tekstuale: teksti shkollor, fletore e punës, libri i mësuesit, udhëzues 
profesional, fjalor, gazeta , revista, materiale psikopedagogjike, enciklopedi etj. 

• Mjete vizuele – pamore: tabelë shkrimi, fotografi, piktura, modele, makete, diagrame, 
mjete grafike etj. 

• Mjete auditive- dëgjimore: radioja, magnetofoni, telefoni, kasetofoni etj. 

• Mjete audiovizuele – pamore-dëgjimore: televizori, filmi, videoja, videoprojektor, 
kasetavideo, kompjuteri, interneti, teleteksti, CD, e-maili. 

• Mjedisi mësimor (klasa, laboratori, punëtoria, natyra, ferma, etj.) 

 
 
10.  Udhëzime metodologjike 
 
Suksesi i nxënësve në lënden e shkencave të natyrës varet nga puna dhe angazhimi i 
mësimdhënësit dhe nxenesit.Kjo arrihet duke  përdor qasje bashkëkohore ndërvepruese dhe 
gjithëpërfshirëse, metoda, teknika e forma të shumëllojta të punës. Për këtë qëllim zbatohet 
një kompleks i tërë procedurash si: informacion i ri, përsëritje, përforcim, ushtrime, detyra, 
punë me projekte, punë praktike e të tjera. Po ashtu, përdoren mjete materiale teknike siç 
janë: modelet, grafikonet, kimikatet, enë të kuzhinës, enë laboratorike, instrumente, 
kompjuter, e teknologji të tjera arsimore). Këto qasje dhe metoda duhet të jenë në funksion 
të nxitjes së mendimit të pavarur, kritik e krijues. 

Përzgjedhja e metodave është kompetencë e mësimdhënësit të lëndës. Ajo bëhet në 
përshtatje me nevojat dhe kërkesat e nxënësve, me natyrën e përmbajtjes së temës 
mësimore, me bazën didaktike, me nivelin e formimit të nxënësve etj. 

Metodat, teknikat dhe  format e punës me nxënës duhet të jenë në funksion të përvetësimit 
më të  lehtë të përmbajteve mësimore, të njohurive, shprehive, shkathtësive, qëndrimeve 
dhe vlerave të tjera për t’u përballur me sfidat jetësore. 

Me qëllim të përmbushjes së kërkesave për nxënie cilësore sugjerohen disa metoda, forma 
dhe teknika të ndryshme të punës: 

• Mësimëdhënie e drejtërdrejt (shpjegimi, sqarimi, ushtrimet praktike dhe shembujt); 

• Mësimëdhënie joedrejtëpërdrejt (shqyrtimi, zbulimi, zgjidhja e problemeve); 

• Mësimdhënia me anë të pyetjeve (teknika e pytejeve drejtuar nxënsve); 
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• Diskutimi dhe të nxënit në bashkëpunim ( në grupe të vogla, grupe më të mëdha dhe 
me të gjithë nxënsit); 

• Mësimdhënie që nxitë të menduarit kritik, krijues dhe  zgjidhjen e problemeve;  

• Të mësuarit përmes projekteve, punëve kërkimore në terren; 

• Mësimdhënie përmes vrojtimit, demonstrimit dhe eksperimentit; 

• Të mësuarit dhe të nxënit përmes mjeteve multimediale e në veçanti përmes 
kompjuterit; 

• Mësimdhënie që nxitë hulumtimin e pavarur; 

• Të mësuarit në natyrë dhe vizitat në objekte industriale; 

Në të gjitha rastet zbatimi i metodave apo teknikave mësimore  duhet të shoqërohet me 
përdorimin e materialeve dhe të mjeteve përkatëse didaktike, pa të cilat nuk mund të arrihen 
rezultatet e pritura. 
 
 
11. Udhëzime për vlerësim 
 
Vlerësimi është proces i grumbullimit sistematik, cilësor e sasior  të informatave të arritjes së 
nxënësve gjatë procesit të të nxënit dhe nxjerrja e gjykimeve për ato. 

Vlerësimi është në funksion të: 

- sigurimit të informatave  të nevojshme për përparimin e nxënësve dhe motivimit të 
tyre për të nxënë; 

- identifikimit të vështirësive gjatë procesit të të nxënit; 

- nxjerrjes së përfundimeve për arritjet e nxënësve gjatë procesit të të nxënit; 

- vetëvlerësimit të nxënësve dhe mësimdhënësve 

- përmirësimit të mësimdhënies dhe të nxënit.  

Vlerësimi mund të klasifikohet në vlerësim formues, diagnostikues, përmbledhës dhe 
motivues. 

• Vlerësimi formues (vlerësimi për të nxënë) kryhet në mënyrë të vazhdueshme për  
marrjen e informacioneve të arritjes së nxënësve gjatë çdo veprimtarie mësimore. 

• Vlerësimi diagnostifikues - përdoret për marrjen e informacioneve të arritjes së 
nxënësve për shkallën e përvetësimit të njohurive, shkathtësive, shprehive, 
qëndrimeve dhe vlerave dhe i ndihmon mësimdhënësit për punën e mëtejshme.  

• Vlerësimi përmbledhës (vlerësimi i të nxënit) - përfshinë aktivitetin e përgjithshëm të të 
nxënit e nxënësve. Vlerësimi përmbledhës bëhet në fund të periudhave të caktuara 
(gjysëmvjetor, fund të vitit etj.) 

• Vlerësimi motivues-përdoret për nxitjen e interesimit dhe dëshirën e nxënësve për të 
nxënë. 

Vlerësimi i nxënësve për lëndët e kurrikulës bërthamë dhe për lëndët zgjedhore bëhet me 
notë, në përputhje me kriteret e përcaktuara të MASHT-it. Vlerësimi i nxënësit me notë bëhet 
për përgjigjet me gojë dhe me shkrim, detyrat e shtëpisë, aftësitë gjatë punës  në grup, 
provave, punës me projekte etj. 
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Format e vlerësimit duhet të jenë në përputhje me stilet e ndryshme të të nxënit. 

Mësimdhënësi është i pavarur në përzgjedhjen e metodave, teknikave dhe instrumenteve të 
vlerësimit.  

Vlerësimi duhet të jetë transparent ndaj nxënësve, prindërve dhe komunitetit. 

Instrument i rëndësishëm për vlerësim, vetëvlerësim dhe marrjen e informacioneve të 
përparimit apo ngecjes së nxënit.  
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FUSHA KURRIKULARE - SHOQËRIA DHE MJEDISI 
 

Hyrje 
Arsyeshmëria dhe përshkrimi 

Konceptet dhe përshkrimi 
Qasja e bazuar në kompetenca 

Rezultatet për fusha 
Caktimi i kohës (ndarja e kohës) 

Çështjet ndërkurrikulare 
Materialet dhe burimet mësimore 

Udhëzime metodologjike 
Udhëzime për vlerësim 

 

 
 
1.  Hyrja 
 
Fusha kurikulare Shoqëria dhe mjedisi në nivelin e dytë, realizohet  përmes mësimit lëndor 
ose të integruar. Lëndët mësimore të kësaj fushe në këtë nivel janë: historia, gjeografia dhe 
edukata qytetare. Mësimdhënësit duhet ta kenë parasysh që nëse kjo fushë realizohet 
përmes mësimit lëndor të marrin në konsideratë synimet e përbashkëta të fushës të cilat do 
të realizohen përmes përmbajtjeve lëndore të historisë gjeografisë dhe edukatës qytetare. 
Ndërsa nëse realizohet si fushë e integruar të kihen parasysh aspektet përmbajtësore të 
ndërlidhura nga këto lëndë.  

Fusha Shoqëria dhe mjedisi i ndihmon nxënësit për të njohur dhe kuptuar më mirë 
konceptet, proceset, zhvillimet dhe ndryshimet historike e shoqërore në nivel lokal, 
kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar, duke përfshirë lindjen dhe zhvillimin e qytetërimeve si 
dhe ngjarjet dhe rolin e personaliteteve nga kohërat më të lashta deri më sot.  

Kjo fushë  ndihmon nxënësit për të thelluar njohuritë mbi vendet dhe hapësirën, sistemet 
fizike e humane, rajonet dhe karakteristikat e tyre. Gjithashtu ndihmon krijimin e shprehive, 
vlerave dhe qëndrimeve  në raport me diversitetin kulturor, identitetin social,  trashëgiminë 
kulturore, organizimin shoqëror, liritë dhe të drejtat e njeriut si dhe rolin dhe funksionimin e 
institucioneve demokratike. 

 

 
2. Arsyeshmëria  
 
Fusha Shoqëria dhe mjedisi në shkallën e tretë dhe të katërt (klasat 6, 7, 8 dhe 9) ka për 
synim zhvillimin e aftësive, shkathtësive, vlerave dhe qëndrimeve, për të qenë qytetar i 
përgjegjshëm, për të zhvilluar identitetin personal dhe për të njohur më mire identitetin 
kolektiv (social, kombëtar, shtetëror, etnik, fetar, racor, gjinor, kulturor, regjional) Kjo fushë 
ndihmon në zhvillimin e aftësive për të gjykuar drejt dhe për të marrë vendime të 
përgjegjshme në situatat e jetës së përditshme dhe kultivimin e shprehive dhe marrjen e 
iniciativave për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.  
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Fusha Shoqëria dhe Mjedisi në këtë nivel ndihmon nxënësit për të zhvilluar e përforcuar më 
tej njohuritë e tyre duke siguruar një bazë fillestare për orientim akademik dhe orientim në 
karrierë. 
 
 
3. Konceptet dhe përshkrimi 
 
Në ShK3 dhe ShK4, konceptet  e përgjithshme të  fushës kurikulare Shoqëria dhe mjedisi, të 
cilat i përshkojnë të tri nivelet e arsimit parauniversitar, zbërthehen më gjersisht dhe në nivel 
më të thelluar. 

 

Grupet  dhe mardhëniet shoqërore  
Në konceptin strukturat shoqërore në fushën shoqëria dhe mjedisi, për nivelin e dytë  
përfshihet zhvillimi i aftësive dhe shprehive të nxënësve për të ushtruar role dhe për të 
ndërtuar raportet të qëndrueshme shoqërore, si në familje, grup shoqëror ashtu edhe në 
komunitet dhe shoqëri në përgjithësi. Në përmbajtjen e këtij koncepti  përfshihet edhe 
aftësimi për pjesëmarrje aktive në strukturat dhe organizime të ndryshme shoqërore. 
  

Proceset shoqërore 
Ky koncept nënkupton proceset shoqërore,  zhvillimet dhe ndryshimet që kanë ndodhë dhe 
ndodhin  në vend, rajon dhe në botë. Në kuadër të këtij koncepti bëjnë pjesë edhe njohuritë, 
qëndrimet dhe vlerësimet për zhvillimet e popullsisë, vendbanimeve, migrimeve, diversiteti 
kulturor, zhvillimin e qëndrueshëm, komunikimin kulturor, teknologjinë dhe globalizmin. 
 

Normat, të drejtat dhe përgjegjësitë 
Në kuadër të kësaj tërësie nxënësit kuptojnë dhe u përmbahen normave dhe                   
rregullave shoqërore në mjedisin jetësor. Ata mësojnë  se liria dhe e drejta e tyre  kërkon 
përgjegjësi ndaj vetes , familjes, shkollës, rrethit ku jeton dhe më gjerë. Kjo nënkupton edhe 
vetëdijesimin për rëndësinë e lirive dhe të drejtave njerëzore,  barazinë gjinore, tolerancën, 
solidaritetin, luftën kundër diskriminimit dhe  paragjykimeve, nevojën e  bashkëpunimit dhe 
komunikimit me të tjerët, për të kaluarën dhe të tashmen.   
 

Vendimmarrja 
Në këtë nivel kultivohet vetëbesimi dhe arsyeshmëria e vendimmarrjes në rastet e      
caktuara duke u mbështetur në argumentet e qëndrueshme. Nxënësit duhet ta kuptojnë se 
vendimmarrja e drejtë dhe e argumentuar ështe e dobishme për veten e tyre, për të tjerët 
por edhe për mjedisin shoqëror dhe natyror. Gjithashtu praktikohet dhënia dhe marrja e 
ideve dhe informatave të nevojshme cilat  i shërbejnë për të marrë vendime në mënyrë të 
vetëdijshme dhe të përgjegjshme.   

             
Mjedisi  
Nënkupton njohuritë të thelluara për raportin e njeriut dhe mjedisit jetësor,lidhjet  dhe 
ndikimet e tyre reciproke, shkaktaret qe ndikojn në demtimin e mjedisit dhe masat per 
mbrojtjen e tij.Gjithashtu përfshinë edhe vetëdijesimin për nevojën e ruajtjes së mjedisit, 
ekosistemeve dhe biodiversitetit për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm. Ky koncept 
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përfshinë edhe njohurit mbi hapësirën (tokën dhe gjithësin), elementet dhe tiparet natyrore 
dhe socio - gjeografike të mjedisit natyror e human, të rajoneve dhe vendeve duke përfshirë 
edhe njohuritë për objektet e  trashëgimisë natyrore dhe kulturore dhe kujdesin për to. 
Nxënësit duhet nxitur për të krijuar shprehitë për ruajtjen, mbrojtjen dhe përmirësimin e 
ambientit jetsorë. 

 
 
4. Qasja e bazuar në kompetenca 
 
Fusha Shoqëria dhe Mjedisi duhet realizuar në atë mënyrë  që t`iu mundësojë nxënësve  
përvetësimin dhe kultivimin gradual të kompetencave kryesore të parapara në KKK. 
Organizimi i mësimit duhet të përqendrohet në atë se çka  duhet të dinë dhe çka duhet të 
jenë të gjendje të bëjnë nxënësit. Ajo pasqyrohet përmes njohurive, shkathtësive, shprehive, 
por edhe qëndrimeve dhe sjelljeve që duhet t`i reflektoj nxënësi.  
 
 
5. Rezultatet e fushës 

 
Shoqëria dhe Mjedisi 
 
SNKA / ISCED 2 
 Shkalla 3, Klasa 6, 7 (11-13 vjet) Shkalla 4, Klasa 8, 9 (13-15 vjet) 

 
 I. NJOHURITË, TË KUPTUARIT DHE SHKATHTËSITË PËRMES TË TË CILAVE NXËNËSI:   

1.  Hulumton  strukturën e grupeve shoqërore dhe mënyrat e pjesëmarrjes apo përfshirjes  
     në to 
2. Hulumton objektet, dukuritë, proceset historike, shoqërore, natyrore e mjedisore si dhe 
    lidhjet dhe ndikimet ndërmjet tyre  
3. Analizon dhe shqyrton në mënyrë kritike dhe zbaton normat dhe rregullat shoqërore për  
    jetë të përbashkët  në diversitet 
4. Jep ide dhe propozime si dhe  merr vendime në mënyrë të vetëdijshme dhe të  
    përgjegjshme  
5.  Kontribuon në ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit  si dhe në zhvillimin e qëndrueshëm  
6. Shfrytëzon efektivisht TIK-un dhe teknologjitë e tjera bashkëkohore  

 1. Hulumton strukturën e grupeve shoqërore dhe mënyrat e pjesëmarrjes apo 
    përfshirjes në to 

 Krahason rolin historik te personaliteteve te 
shquara (burrave, grave) kombëtare e botërore 
si dhe bën dallimin e tyre nga  figurat e  
miteve,legjendave dhe gojedhenave  
 

Analizon në mënyrë kritike çështjet 
shoqërore, ekonomike, kulturore e arsimore 
që ndikojnë në individë dhe komunitet, si 
dhe reflekton për ndikimin e veprimeve të 
njerëzve tek të tjerët dhe në mjedis. 

 Dallon faktet nga opinionet kur shpjegon situata 
te ndryshme ne mardheniet e individeve apo te 
grupeve shoqerore (ne kohë dhe hapesirë) dhe 
shpjegon organizimin e hapësirës së banimit e 
veprimit, shpërndarjen, lëvizjen natyrore, 
strukturat, migrimet e popullësisë, vendbanimet 
dhe veprimtarit ekonomike në nivel lokal, vendi, 
rajonal dhe ndërkombëtar. 

Debaton për  veprimet dhe çështjet e 
rëndësishme të qytetarëve në nivel lokal, 
kombëtar e ndërkombëtar dhe ndërvarësinë 
e tyre  

 2. Hulumton objektet, dukuritë, proceset historike, shoqërore, natyrore e mjedisore si  
    dhe lidhjet dhe ndikimet ndërmjet tyre  
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 Prezanton  shembuj konkret që tregojnë se si 
ngjarjet dhe dukuritë ndikojnë (kanë pasoja) në 
jetën e njerëzve dhe në mjedis. dhe shpjegon 
pozitën e Tokës në Gjithësi, paraqitjen e 
sipërfaqes së tokës në rrafsh, veçoritë e 
elementeve natyrore dhe socio-gjeografike të 
mjedisit natyror e human dhe të vedeve e 
rajoneve në nivel lokal,rajonal dhe 
ndërkombëtar. 

Krahason ngjarjet shoqërore, historike, 
politike, ekonomike e kulturore si dhe 
dukuritë (fenomenet) natyrore e mjedisore,   
shpjegon shkaqet dhe pasojat e tyre dhe 
ndikimin që kanë ato në jetën e njerëzve. 

 3. Analizon dhe shqyrton në mënyrë kritike dhe zbaton normat dhe rregullat shoqërore  
    për jetë të përbashkët  në diversitet 

 Kupton dhe prezanton shkaqet e ndryshimeve 
në jetën e komuniteteve në kohë dhe hapësirë 
(lëvizjet shoqëre dhe fenomenet natyrore  

Shfrytëzon në mënyrë kritike burime të 
ndryshme për të eksploruar dhe krahasuar 
ndryshimet dhe ngjashmëritë etnike, 
kulturore dhe religjioze në vende dhe 
periudha të ndryshme të zhvillimit historik. 

 4. Jep ide dhe propozime si dhe  merr vendime në mënyrë të vetëdijshme dhe të     
përgjegjshme 

 Vlerëson ndikimin e vendimmarrjes në grupe të 
ndryshme shoqërore, në kohëra dhe vende të 
ndryshme dhe prezanton qëndrimet personale 
për to. 

Arsyeton llojet e vendimmarrjes në jetën e 
përditshme shoqërore,kupton nevojat dhe 
rëndësinë e zbatimit të procedurave 
demokratike përgjatë proceseve.  

 5. Kontribuon në ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit  si dhe në zhvillimin e qëndrueshëm  
 Inicon aktivitete grupore duke dhënë shembuj 

konkret që lidhen me rolin e faktorit njeri me 
qëllim të rritjes së vëmendjes së komunitetit në 
ruajtjen dhe zhvillimin e mjedisit shoqëror e 
natyror në nivel lokal e kombëtar 

Prezanton  shembuj  se si, si një individ dhe 
si një anëtar i një grupi mund të kontribuojë 
në zhvillimin e qëndrueshëm (ruajtjen e 
burimeve, riciklimin e materialeve) në 
harmoni me ruajtjen e mjedisit dhe të 
biodiversitetit. 

 6. Shfrytëzon efektivisht TIK-un dhe teknologjitë e tjera bashkëkohore 
 Përzgjedh, dhe përdor lloje të ndryshme të 

burimeve digjitale që kanë të bëjnë me, raportet 
shoqërore dhe dukuritë natyrore e mjedisore. 

 Kategorizon dhe përdorë lloje të ndryshme 
të burimeve mediale për të analizuar ngjarje 
shoqërore e historike si dhe dukuri 
gjeografike e mjedisore dhe argumenton 
besueshmërinë e tyre. 

 II. QËNDRIMET DHE VLERAT E STRUKTURUARA NGA ARSIMIMI PËRMES FUSHËS 
SHOQËRIA DHE MJEDISI 

  Respekti për të tjerët 
 Vetrespekti 
 Barazia 
 Toleranca 
 Gjykimi i drejtë  
 Përdorimi i fjalëve të mësuar 
 Krijimi i modeleve 
 Diskutimi 
 Matja 
 Skicimi  
 Ndërtimi dhe leximi i grafikëve, diagrameve, tabelave dhe hartave. 

 III. AFTËSITË DHE SHKATHTËSITË E FITUARA NGA FUSHA SHOQËRIA DHE MJEDISI 
  Përdorim informacionesh 

 Hulumtimi i thjeshtë 
 Shfrytëzim i burimeve të thjeshta 
 Lokalizimet dhe pozitën e vendeve 
 Sistemet kryesore natyrore të Tokës 
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 Sistemet kryesore socio-ekonomike të Tokës 
 Diversitetin e popujve dhe të shoqërisë në Tokë 
 Strukturën dhe proceset e rajoneve dhe të vendeve 
 Përdorimi i shkallës së zvoglimit, simboleve dhe shenjave hartografike 
 Përdorimi i ngjyrave të hartës  
 Përdorimi i skic ës , planit, hartës, globit dhe busollës 
 Grumbullimi dhe dokumentimi informacioneve 
 Përdorimi i fjalorit të mësuar 
 Ndërtimi dhe leximi i grafikëve, diagrameve, tabelave dhe hatrave. 
 Përcaktimi i vendndodhjes në harta, atllase dhe g lob ivendeve dhe rajoneve 
 Formolimi i pytjeve të thjeshta për të marrë informacion. 
 Evidentimi i ngjashmërive dhe ndryshimeve. 
 Realizojnë matje në plane, atllase  dhe harta në shkallë të ndryshme të zvoglimit 
 Analizojnë, sintetizojn dhe vlerësojnë të dhënat: numerike, grafike dhe tekstuale. 

 IV. KONCEPTET KYÇE TË FUSHËS SHOQËRIA DHE MJEDISI 
 Shoqëria               Ambienti            Individi       Edukata qytetare      Historia         Koha              

Mjedisi                  Gjinia                 Liria             Barazia                        Familja          Komunikimi          
Solidariteti        Bashkëndjenja     Rregulla       Tolerancë                   Kronologjia  Dëshmia 
Vendi/Hapësira   Orjentim           Busollë         Hartë                          Atllas              Tokë 
Natalitet               Mortalitet         Migrime      Emigrim                      Imigrim          Vendbanim 
Strukturë e           Xehrore            Fabrika         Reliev                          Erozion          Akumulim 
popullsisë             Tërmet              Shkretirë     Erë                               Akullnajë        Mot 
Klimë                    Burim                 Lum              Liqe                              Det                 Oqean 
Valë                      Salanitet            Florë             Baticë dhe zbaticë     Faunë            Vullkan 
 

 
 
 
6. Ndarja e kohës (fondi i orëve) 
 
Në planin mësimor, për Kurrikulin Bërthamë për këtë nivel (për këto dy shkallë kurrikulare), 
është përcaktuar koha e nevojshme minimale për secilën fushë mësimore kurrikulare që 
shprehet në përqindje apo në numra orësh mësimore.  Për Fushën Shoqëria dhe Mjedisi 
është ndarë kohë që llogaritet e mjaftueshme për arritjen e qëllimeve dhe  rezultateve të të 
nxënit të parashikuara për këtë nivel. Në shkallën e tretë kurrikulare, përqindja e përcaktuar 
për këtë fushë është 14.29% nga totali i kohës së paraparë për të gjitha fushat. Ndërsa në 
shkallën e katërt përqindja e përcaktuar për këtë fushë është 13.33 % 

 
 
7. Çështjet ndërkurrikulare 
 
Ndër qëllimet e rëndësishme të Fushës Shoqëria dhe Mjedisi është edhe mësimi i çështjeve 
ndërkurrikulare, që do të ndihmojnë në arritjen e kompetencave kryesore të parapara me 
KKK. Disa nga  çështjet ndërkurrikulare që duhet të merren në konsideratë në këtë nivel por 
që mund trajtohen në vazhdimësi edhe në nivelin e trëtë:  

Edukimi për paqen,  

Shfrytëzimi medias (përdorimi i medies për ta kuptuar botën përreth),  

Edukimi për zhvillim të qëndrueshëm (ekonomik, shërbimet për bashkësinë; siguria, 
mbrojtja e mjedisit natyror dhe human dhe zhvillimi i qëndrimeve ekologjike). 
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Gjuha dhe shkathtësitë e komunikimit në tërë kurrikulën (cilësia e mirë e komunikimit në 
të gjitha lëndët),  

Zhvillimi personal dhe shkathtësitë për jetë (edukimi për konsumim dhe kursim; respektit 
për vete dhe për të tjerët, toleranca, vetpërmbajtja, aftësia për marrëveshje; vetiniciativa dhe 
përgatitjet per të ardhmen). 

Edukimi për të drejtat e njeriut (të drejtat e fëmijës, çështja gjinore etj.) 

Edukimi për të drejtën humanitare ndërkombëtare 
 
 
8. Materialet dhe burimet mësimore 
 
Për formimin kompetent në fushën mësimore Shoqëria dhe Mjedisi përdoren  burime të 
ndryshme mësimore që motivojnë nxënësit në arritjen e progresit të përvetësimit të 
shprehive dhe shkathtësive që do t`i përdorin në të tashmen dhe në të ardhmen. 

 Përveç teksteve mësimore nxënësit kanë qasje edhe në burime të tjera të njohurive.  
Tekstet mësimore dhe burimet tjera i shërbejnë mësimdhënësit për të realizuar procesin 
mësimor. 

Për njohje të qëndrueshme të fushës mësimore Shoqëria dhe Mjedisi përdoret një spektër i 
gjerë i burimeve mësimore, përfshirë tekstet shkollore, librat e aktiviteteve dhe të ushtrimeve, 
fletoret e punës, broshura, atlaset, globet, enciklopeditë, literaturë, softuerët arsimorë, 
projekte, studime të ndryshme, analiza dhe raporte të ndryshme të lëmisë përkatëse, vizitat 
të ndryshme njohse si p.sh. objekteve shoqërore, kulturore dhe natyrore.  

Mësimdhënësit, nxënësit dhe bartësit e tjerë të arsimit, po ashtu  mund  të angazhohen në 
hartimin e burimeve të përshtatshme mësimore p.sh: rezultatet e projekteve nga nxënësit 
mund të bëhen burime të vlefshme mësimore për klasë të ndryshme. 

Mësimdhënësit mund të shfrytëzojnë dhe krijojnë dosje, gazeta, revista, literaturë të 
specializuar apo doracak të ndryshëm për aktivitete me nxënës. Gjithashtu është shumë me 
rëndësi që nxënësit dhe mësimdhënësit të bashkëpunojnë edhe në prodhimin e produkteve 
të ndryshme përmes  shfrytëzimit të burimeve të teknologjisë informative. 
 
 
9. Udhëzime metodologjike 
 
Për të realizuar qëllimet e Kurrikulës përmes fushës Shoqëria dhe Mjedisi preferohet 
përdorimi i metodave të ndryshme që e plotësojnë njëra tjetrën dhe që mundësojnë zhvillimin 
e mendimit kritik e kreativ te nxënësi, për zbatimin e njohurive në situata të ndryshme. 

Mësimdhënësi është i lirë të zgjedh metodologjinë e punës duke vlerësuar drejt kushtet,  
rrethanat dhe mundësitë me të cilat disponon. Duke u bazuar në  udhëzimet e KKK të marrë 
parasysh mësimin e bazuar në arritjen e kompetencave, mësimin me nxënësin në qendër,  
gjithëpërfshirjen, mësimin e diferencuar, duke respektuar stilet e ndryshme të të nxënit si dhe 
Mësimin e  Bazuar në Projekte (MBP) i cili  zhvillon shkathtësitë praktike të kërkuara në KKK. 

 

Në kuadër të metodologjisë për këtë fushë dhe për këtë nivel sugjerohet  shfrytëzimi: 
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 I intervistës dhe historisë gojore për mbledhjen e të dhënave për ngjarjet, 
vendet,personalitetet dhe mënyrën e jetesës. Këto rrisin shkathtësinë e përdorimit  të 
burimeve të ndryshme të informacionit. 

 I lojës në përgjithësi dhe loja në role në veçanti krijon shprehi të komunikimit efektiv 
shkathtësi të  të menduarit kreativ, aftësi bashkëpunuese, socializim.  

 Vrojtimi dhe kontakti i drejtpërdrejtë me mjedisin dhe natyrën, organizimi i vizitave 
mesimore dhe ekskurzioneve zhvillojnë tek nxënësit aftësitë e  hulumtimit dhe 
vëzhgimit, interpretimit dhe diskutimit  për dukuri të ndryshme natyrore dhe mjedisore.  

 Shfrytëzimi racional i TIK nga nxënësi në bashkëpunim ose sugjerim të 
mësimdhënësit dhe prindit dihmon ne kompletimin e marrjes se nformacioneve, dhe 
pergaditjen e tij per te qenë i suksesshëm.  

 Bashkëveprimi brenda grupit  zhvillon aftësitë për komunikim, organizim, menagjim si 
dhe të dallojë dhe te vleresoje situata te ndryshme nga e kaluara dhe e tashmja si 
dhe të dijë të nxjerr perfundime. 

Bashkëpunimi me institucionet, grupet e interesit dhe me shoqerinë civile, jane forma tjera te 
punes qe realizohen edhe jashte hapësirës shkollore. Përshkrimi i ngjarjeve si dhe vendeve 
te ndryshme, mbledhja e të dhënave dhe materialeve të tjera hulumtuese si dhe prezantimi i 
punës së vet dhe të grupit para të tjerëve, e ndihmojnë nxënësin në arritjen e kompetencave. 
 
 
10. Udhëzime për vlerësim 
 
Zbatimi i kurikulës, ndër të tjera përfshin ngritjen e një kulture të vlerësimit të vazhdueshëm 
për përcjelljen e progresit dhe mbledhjen e të dhënave për identifikimin dhe dokumentimin e 
sfidave për gjetjen e zgjidhjeve më të mira për realizimin e qëllimeve të përgjithshme të 
kurikulës, atyre specifike të fushave, si dhe vlerësimit për shkallë sipas kompetencave. 

Vlerësimi është I lidhur ngusht edhe me metodologjinë e mësimdhënies dhe kërkon 
kompatibilitet dhe konsistencë në gjithë procesin. Vlerësojmë atë që synojmë, atë që e vëmë 
në objektiv.  

Vlerësimi në fushën shoqëria dhe mjedisi për nivelin e parë përveç që bëhet me lloje  të 
ndryshme të testimit si testimi verbal, jo verbal, teste objektive e subjektive, teste të 
përgatitura nga mësimdhënësi, vlersimi i nxënësve në tabelë,  i punës me projekte etj., mund 
të bëhet edhe me vëzhgimin e përvetësimit të njohurive, sjelljeve dhe qëndrimeve, dhe 
shkallës së rritjes së shakthtësive dhe aftësive për të zbatuar rezultatet e parapara në KB për 
këtë nivel. 

Për të gjitha llojet e vlerësimeve që duhet t’I bëhen nxënësit pikë referimi janë rezultatet 
specifike për fushë në nivel klase si dhe ato për kompetenca në nivel shkalle. Mësimdhënësi 
varësisht nga specifikat e tyre hulumton gjetjen e formave më të përshtatshme për vlerësimin 
e arritjes së tyre. Në këtë kuptim përvojat e deritanishme të secilit mësimdhënës dhe ato të 
praktikuara në përgjithësi në sistemin arsimor kosovar për vlerësim janë një bazë fillestare e 
cila duhet të pasurohet  konform ndryshimeve në KKK.  

Qasja e kurikulës së re në kompetenca, synon vlerësimin e asaj se çka nxënësi është në 
gjendje të bëjë, pra vlerësimi i zbatimit praktik të njohurive të marra gjatë shkollimit. Kështu 
aplikimi i vlerësimit përmes vëzhgimit të vazhdueshëm të arritjeve të nxënësve dhe mbajtja e 
evidencës për qëllime dokumentimi dhe planifikimi të punës së mëtutjeshme me nxënësit 
është e domosdoshme. Vëzhgimi i punës në grupe dhe nismave individuale mund të 
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vlerësohet edhe përmes teknikës që njihet si buletini i pjesëmarrjes ose edhe asaj që quhet 
lista e kontrollit, etj. 

Gjatë vlerësimit të nxënësve në këtë nivel, duhet të kihet parasysh lidhja dhe varësia e 
nxënësit me mësimdhënësin, rëndësia etikës së vlerësimit dhe synimi që ai të jetë  
përkrahës dhe motivues në mënyrë që nxënësi të  edukohet  të pranojë  vlerësimin real dhe  
të synojë arritje sa më të larta.  

Që në këtë moshë është e rëndësishme të kultivohet shprehia e vetëvlerësimit e cila mund të 
realizohet me mbajtjen e portfoliove të nxënësve, ku ata ruajnë punimet e tyre reprezentative 
si intervistat me familjarët, punë individuale ose në grupe për mbrojtjen e mjedisit dhe punë 
tjera që lidhen me rezultatet e parapara për këtë nivel. 

Shkalla e dytë e kurikulës synon përforcimin  dhe zhvillimin të njohurive, ku mësimdhënësi 
vlerëson sa nxënësit kanë arritur t’i thellojnë informacionet. Njohja më e thellë e vetes  dhe e 
të tjerëve si dhe mjedisit natyror dhe shoqëror. Mësimdhënësi duhet të hulumtojë dhe testojë 
lloje të ndryshme të vlerësimit dhe të vendos për ato të cilat I përshtaten zhvillimit dhe 
moshës së fëmijës si dhe individualiteteve të tyre ose edhe specifikave të rrethit ku ata 
mësojnë, në raport me këtë të përdorë shkallët e vlerësimit për të vlerësuar situatat në të 
cilat nxënësi sfidohet për kryerjen e një detyre të dhënë nga mësimdhënësi ose shkolla. Në 
këtë kontekst  mësimdhënësi gjithmonë  parasheh minitestet për vlerësimin e objektivave 
minimal dhe maksimal brenda klasës ose shkallës. 
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FUSHA KURRIKULARE - SHËNDETI DHE MIRËQENIA  
 

Hyrje 
Arsyeshmëria dhe përshkrimi i fushës së  Shëndeti dhe mirëqenia 

Qasja e bazuar në kompetenca 
Rezultatet e fushës 

Qështjet  ndërkurrikluare 
Caktimi i kohës (plani i orëve) 

Materialet mësimore dhe burimet  për mësimdhënie dhe mësimnxënie 
Udhëzime metodologjike 

Vlerësimi 
 

 
1. Hyrje  
 
Fusha mësimore “Shëndeti dhe mirëqenia”  edukon dhe arsimon fëmijët  te sillen ndaj 
shëndetit si ndaj një vlere  më të rëndësishme, te aftësohen në mënyrë të pavarur të 
kujdesen për shëndetin e vete dhe te tjerëve, të marrin  mbi vete një pjesë të përgjegjësive 
për  jetë dhe mjedis të shëndetshëm.  
 
 
2. Arsyeshmëria dhe përshkrimi i fushës së  Shëndeti dhe mirëqenia  
 
Shëndeti dhe mirëqenia ka  si qellim t’u jap nxënësve  njohuri, shkathtësi dhe  t’i udhëheqë 
drejt jetës se shëndetshme në mënyre që të jene ne gjendje  të marrin përgjegjësi për 
shëndetin dhe mirëqenien e vete dhe të tjerëve. Gjithashtu kjo iu siguron nxënësve 
mundësinë për te zhvilluar dhe praktikuar shprehi, qëndrime, cilësi,vlera dhe sjellje, të cilat 
do t’i ndihmojnë ata në përballimin me sukses të jetës. 

Të mësuarit për shëndetin dhe mirëqenien ju mundëson fëmijëve te: 

• Krijojnë koncepte mbi zhvillimin e njeriut dhe njohuritë bazë të shëndetit; 

• Aftësohen fëmijët për ndryshimin e vetes dhe të mjedisit që i rrethon; 

• Kuptojnë dhe të zbulojnë ndjenjat, qëndrimet dhe vlerat e vetes; 

• Vendosin kontroll mbi sjelljet shëndetësore, që në mënyrë të ndërgjegjshme të 
sigurojnë shëndet cilësor ; 

• Marrin vendime të informuara në mënyrë që të përmirësojë mirëqenien e tyre 
mendore, emocionale, sociale dhe fizike;  

•  Praktikojnë mënyre të shëndoshë të jetës; 

• Mësojnë për higjienën dhe rëndësinë e saj për shëndetin,  faktorët e rrezikut dhe si t’u 
shmangen aksidenteve;  

• Baraspeshojnë punën dhe pushimin, bëjnë ushtrime fizike dhe  kushtojnë vëmendje 
higjienës personale dhe rregullave te te ushqyerit të shëndetshëm; 
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• Aftësohen individët që me kohë të shfrytëzojnë shërbime shëndetësore. 

 
3. Konceptet  themelore te fushës : 
 

• Zhvillimi i gjithanshëm dhe i harmonishëm i trupit përmes aktiviteteve trupore dhe 
sportive 

• Mirëqenie  fizike, mendore, emocionale dhe sociale 
• Të ushqyerit e shëndetshëm 
• Shëndeti seksual dhe riprodhues 
• Rreziqet nga përdorimi i substancave që krijojnë varshmëri 
• Edukimi mbi mjedisin  

 
Edukimi  fizik  
Edukimi fizik u ofron nxënësve  platformë nga e cila  mund të ndërtojnë kompetenca fizike, 
për të përmirësuar aspektet fizike qe ndihmojnë ne zhvillimin e aftësive personale dhe 
ndërpersonale. Ajo i mundëson u nxënësve të zhvillojnë konceptet dhe aftësitë e nevojshme 
për pjesëmarrje në një gamë të gjerë të aktiviteteve fizike, sportive, kulturore qe ndikon ne 
rritjen e mirëqenies se tyre fizike dhe i  përgatit  për jete  aktive dhe të shëndetshme. 

 

Mirëqenie e plote fizike, mendore , emocionale dhe sociale 
Mirëqenia fizike, mendore, emocionale dhe sociale  u mundëson nxënësve të njohin, ruajnë 
dhe kultivojne shëndetin e tyre dhe te tjerëve, të njohin dhe zbulojnë  ndjenjat e tyre, të 
zhvillojnë respektin për vetveten dhe te tjerët. Kjo do të realizojë besimin në arritjet e tyre, do 
t’u ndihmojë  të menaxhojnë ndjenjat dhe emocionet e tyre si dhe përgatit për të përballuar 
situatat e ndryshme. 

 

Te ushqyerit e shëndetshëm 
Te ushqyerit e shëndetshëm kontribuon në krijimin e shprehive te drejta te te ushqyerit te 
fëmijëve përmes promovimit të vlerave  qe ju mundësojn  atyre që të bëjnë zgjedhje të 
shëndetshme. Kjo i ndihmon nxënësit te njohin dhe kuptojnë praktika të sigurta dhe 
higjienike në mënyre që  të aplikojnë ato ne rutinat e përditshme.  

 
Shëndeti seksual dhe riprodhues  
Shëndeti seksual dhe riprodhues synon që fëmijët të kuptojnë ndryshimet që ndodhin ne 
trupin e tyre, të marrin informacion rreth rritjes dhe zhvillimit, proceseve të riprodhimit 
njerëzor dhe  problemeve të abuzimit seksual. 

 

Rreziqet nga përdorimi i substancave që krijojnë varshmëri 
Nxënësit zhvillojnë të kuptuarit e  përdorimit dhe keqpërdorimit  të substancave te ndryshme, 
duke përfshirë medikamentet e pa përshkruara. Ata zhvillojnë të kuptuarit  për ndikimin e tyre 
negativ ne  marrjen e vendimeve.  
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Edukimi mbi mjedisin 
Edukimi për mjedisin ndihmon nxënësit  të bëhen të ndërgjegjshëm për mjedisin dhe të 
mund të mbrojnë veten dhe të tjerët nga faktorët e rrezikshëm. Ndërgjegjësimi mjedisor 
përfshin zhvillimin e ndjenjës së informimit dhe të përgjegjësisë për ruajtjen dhe përdorimin e 
mjedisit. 

 
 
4. Qasja e bazuar në kompetenca 
 
Sipas KKK të mësuarit e shëndetit dhe mirëqenies  është e bazuar në kompetenca. 
Organizimi i mësimit përqendrohet në atë cfare duhet të dinë të bëjnë nxënësit dhe që duhet 
të jenë të gatshëm të bëjnë. Ne kete fushe jane te pacaktuara rezultatet mesimore  te cilat 
duhet ti arrijne nxenesit ne menyre progresive dhe te vazhdueshme.    

 

5. Rezultatet e fushës “Shëndeti dhe Mirëqenia 
 

    REZULTATET MESIMORE PER SHKALLET 1 DHE 2 
Shkalla 1 
Klasa 0.1.2 (mosha 5-8) 

Shkalla 2 
Klasa 3,4,5 (mosha 8-11) 

 Ndërtimin dhe ruajtjen e mirëqenies mendore, emocionale, shoqërore dhe fizike në 
shtëpi shkollë dhe komunitet 

M
irë

qe
ni

a 
m

en
do

re
 d

he
 

em
oc

io
na

le
  

1. Tregon  për ndjenjat e tij /saj  në 
situatat e jetës se përditshme (psh. 
kur bashkëbisedon  me mësuesit , 
koleget , lojës , punës në grupe etj.) 

1. Tregon njohuri, menaxhon me emocionet e 
tij/saj dhe i përshtate ato në situata të 
ndryshme ( psh. pune në grupe, loje në 
shkollë dhe jashtë saj etj) 

M
irë

qe
ni

a 
 

sh
oq

ër
or

e 2. Njeh dhe kupton të drejtat dhe 
përgjegjësitë tij/saj dhe i praktikon 
ato në jetën e përditshme brenda dhe 
jashtë shkollës  

2. Kupton që çdo individ është unik, i ndryshëm 
dhe , kontribuon që shkolla dhe mjedisi ku 
jeton të jete i barabarte dhe mikpritës për të 
gjithë 

M
irë

qe
ni

a 
 

fiz
ik

e 

3. Identifikon rreziqet e ndryshme ne 
shtëpi shkolle dhe mjedis ku jeton 

3. Demonstron sjellje te përshtatshme ne situata 
emergjente  dhe zbaton  principet themelore 
të ndihmës së parë dhe ku mund të kërkon 
ndihmë  

 
 

Praktikimin e të ushqyerit dhe konsumit të shëndetshëm 

U
sh

qi
m

i d
he

 
të

 u
sh

qy
er

it 
e 

sh
ën

de
ts

hë
m

 1. Kupton  mënyrën e drejt  të ushqyerit 
sipas rutines   dhe shpjegon  
ndikimin  e të ushqyerit në rritje dhe 
zhvillim 

 

1. Zhvillon plane të thjeshta individuale  për 
ushqim të shëndetshëm sipas sezoneve, 
periudhave ditore dhe aplikon rregullat 
elementare të ushqimit të shëndetshëm  

Si
gu

ria
 d

he
 

pr
ak

tik
im

i i
 

hi
gj

ie
në

s 

2. Demonstron shkathtësi  dhe shprehi 
për mirëmbajtjen e higjienës 
personale në shtëpi ( higjienën e 
trupit, higjienën e dhëmbëve etj. ) 
dhe në shkolle  

2.  Demonstron përkushtim  per ruajtjen dhe  
kultivimin e higjienës personale dhe të 
mjedisit në shtëpi, shkolle dhe komunitet 
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U
sh

qi
m

i d
he

 
ku

ltu
ra

 e
 

ko
ns

um
at

or
it 3. Hulumton dhe zbulon si konsumues 

prejardhjen e ushqimit duke zgjedhur 
dhe shijuar  ushqime të ndryshme  

 

3. Dallon ushqimin e shëndetshëm dhe jo të 
shëndetshëm në situatat jetës se përditshme 
(psh, në dyqane, supermarket, treg etj) 

 
Praktikimin e edukatës fizike, aktiviteteve fizike dhe sportit  

Ed
uk

at
a 

fiz
ik

e 

1. Merr pjesë në aktivitete  fizike, dhe 
kupton  për ndikimin pozitiv të 
pushimit aktiv dhe gjumit në shëndet  

1. Mban qëndrim të drejt trupor dhe praktikon 
ushtrime  të ndryshme trupore që motivojnë 
për arritje të rezultateve më të larta të 
zhvillimit trupor 

 

A
kt

iv
ite

ti 
fiz

ik
 d

he
 

sp
or

ti 

2. Praktikon  ushtrime  bazike nga 
përmbajtja e atletikës, gjimnastikës, 
notit dhe sportet tjera  

2. Shfrytëzon në baza ditore mundësitë për të 
marr pjese në aktivitete fizike dhe sportive 
duke përdoruar hapësirat e brendshme dhe 
të jashtme   

A
kt

iv
ite

ti 
fiz

ik
 d

he
 

sh
ën

de
ti 

3. Kupton ndikimin  aktiviteteve fizike në 
shëndetin e tij/saj 

3. Përshkruan ndikimin e aktiviteteve fizike, ne 
zhvillimin dhe ndryshimin e trupit të tij/saj 

 
Të kuptuarit e fëmijërisë, adoleshencës, të qenit prind; ndërtimi i marrëdhënieve të 
hapura, udhëheqja e shëndetit seksual  

Të
 k

up
tu

ar
it 

e 
fë

m
ijë

ris
ë,

 
ad

ol
es

he
nc

ës
, t

ë 
qe

ni
t  

pr
in

d 

1. Emërton pjesët e  trupit te tij/saj dhe 
përshkruan se si  funksionojnë ato 

 

1. Përshkruan prejardhjen , zhvillimin e njeriut 
nga lindja deri në pleqëri 

M
ar

rë
dh

ën
ie

t 

2. Ndërton bashkëpunim me 
bashkëmoshatarët por edhe të tjerët 
në familje shkolle dhe në komunitetin 
ku jeton  bazuar në vlera duke i 
respektuar dallimet 

2. Identifikon dhe merr pjese në hartimin e 
rregullave të mirësjelljes në shkolle dhe 
mjedise të ndryshme të njohura dhe 
argumenton rendësin e respektimit të tyre 

 

Sh
ën

de
ti 

se
ks

ua
l 

 

 Kupton ndryshimet biologjike të dy gjinive 

 Parandalimin dhe shmangien nga keqpërdorimi i substancave 
 1. Njeh gjerat të cilat nuk preken dhe 

konsumohen dhe kupton se çfarë 
janë medikamentet dhe substancat e 
dëmshme 

1.Njeh   mënyrën e sigurt të përbormit të 
medikamenteve dhe kupton se disa 
mendikamente ndikojnë në pozitivisht në 
shëndetin dhe mirëqenien e tij/saj 

 Planifikimin për zgjedhje dhe ndryshime 
 1. Merr pjese ne lojëra dhe aktivitetet e 

përditshme duke hulumtuar dhe bere 
zgjedhje të cilat e zhvillojnë te 
mësuarit dhe interesat e tij/saj 

1. Merr pjese aktive ne ngjarje dhe aktivitete te 
ndryshme duke mësuar dhe njohur aftësitë 
dhe shkathtësitë e tij/saj 
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 1. Merr pjese aktive ne ngjarje dhe aktivitete te ndryshme duke mësuar dhe njohur aftësitë 
dhe shkathtësitë e tij/saj 

 II. QËNDRIMET, VLERAT DHE BESIMET   
 • Respekton veten dhe te tjerët  

• Përgjegjshëm  
• Tolerant 
• Respektimi i diversitetit  
• I përkushtuar 
• Qëndrim pozitiv 
• Bashkëpunues 
• Respekton kodin e mirësjelljes 
• Respekton kodin e veshjes 
• Respekton rregulloret 
• Gatishmëri  
• I sigurt 

 III. NJOHURITË  
 • Njeh veten dhe te tjerët 

• Kupton veten dhe te tjerët 
• Tregon për veten, familjen dhe mjedisin   
• Identifikon rreziqet e ndryshme 
• Kupton ndikimin e veprimeve pozitive dhe negative 
• Shpjegon  ndikimin e aktiviteteve  sportive 
• Emërton pjesët e trupit 
• Shpjegon emocionet 
• Shkëmben përvojat  

 IV. SHKATHTËSITË  
 • Diskuton  

• Pjesëmarrje aktive 
• Ushtron te drejtat e veta 
• Shpjegon  
• Menaxhon emocionet 
• Demonstron sjelle, veprime, shprehi 
• Zbaton principet 
• Përshkruan llojet e ushqimit, aktivitetet fizike 
• Qëndrim te drejt trupor 
• Praktikon ushtrime  
• Ndërton bashkëpunim 
• Harton rregullore 
• Hulumton 

 
 
6. Qështjet ndërkurrikulare 
 
Shëndeti dhe mirëqenia ndërlidhet me te gjitha fushat tjera i plotëson  dhe plotësohet nga ato 
për shkak te natyrës komplekse dhe rëndësisë qe ka. Realizimi i qeshtjeve nderkurrikulare 
do te ndihmoje zhvillimin dhe plotësimin e përmbajtjes se fushës  për arritjen e te gjitha 
kompetencave KKK. Disa nga ceshtjet nderkurrikulare qe i ndihmojnë nxënësit ne këtë nivel 
janë:  

- edukimi për qytetari demokratike dhe të drejtat të njeriut,  
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- edukimi për paqe dhe tolerance,  

- zhvillimi personal dhe aftësitë për jetë,  

- edukimi për zhvillim të qëndrueshëm,  

- TIK,  

- barazia gjinore,  

- edukimi ndërkulturor dhe  

- përgatitja për jetë dhe punë   

 
 
7. Ndarja e kohës (plani i orëve) 
 
Fusha mësimore shëndeti dhe mirëqenia në kurrikulumin bërthamë përfshin aktivitete qe 
nxisin zhvillimin e shkathtësive fizike, psikike, emocionale dhe sociale  duke përfshire  lëndët: 
Edukate fizike dhe sporte, Edukate shëndetësore, Edukate shëndetësore dhe seksuale e cila 
është ne nivelin e 2, dhe Edukate Shëndetësore, seksuale dhe familjare  ne nivelin 3. 
Gjithashtu ne KKK janë te përcaktuara edhe numri dhe përqindja e  orëve mësimore .  

Kriter për kurrikulumin bërthamë të shëndetit dhe mirëqenies është: vëllimi, baraspesha, 
lidhja horizontale dhe vertikale e rezultateve mësimore me gjashtë (6) kompetencat kryesore 
dhe vazhdimësia e realizimit të tyre nga klasa 1-12. 

 

 
8. Materialet mësimore dhe burimet  për mësimdhënie dhe mësimnxënie 
 
Për realizimin me sukses të kompetencave në fushën mësimore shëndeti dhe mirëqenia  
është e rëndësishme te  përdoren  burimet te ndryshme  mësimore qe t’i motivojnë nxënësit 
dhe  stimulojnë progresin e tyre ne mënyre qe te përvetësoje shprehi dhe shkathtësi te 
nevojshme për jete.  Meqenëse tekstet shkollore janë burime të vlefshme dhe te 
rëndësishme  të të nxënit, qasja e nxënësve në informacion nuk duhet kufizuar vetëm në 
tekstet shkollore por edhe burime tjera  te cilat i shërbejnë për te  planifikuar dhe realizuar 
procesin mësimor në klasë. 

 Për realizimin me te suksesshëm te  fushës mësimore shëndeti dhe mirëqenia duhet të  
përdoren një spektër i gjerë i burimeve mësimore,përfshirë tekstet shkollore, librat e 
aktiviteteve dhe të ushtrimeve, librat e punës,   broshura, atlaset, enciklopeditë, softuerët 
arsimorë, projekte, studime te ndryshme, analiza dhe raporte te ndryshme te lëmise 
përkatëse dhe librat e tjerë. 

Mësimdhënësit dhe nxënësit mund  të angazhohen në hartimin dhe shfrytëzimin e 
materialeve mësimore p.sh: rezultatet e projekteve të realizuara nga nxënësit mund të bëhen 
burime të vlefshme mësimore për klasë të ndryshme. 

 
 
9. Udhëzime metodologjike  
 
Për realizimin e përmbajtjeve qe përcaktohen ne fushën e Shëndetit dhe mirëqenies  mund 
te përdoren metodat e ndryshme te punës me qellim të përmbushjes se kërkesave qe ka 
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fusha por edhe për shkak te specifikave qe mbart ne vete. Disa prej metodave të cilat e 
lehtësojnë zhvillimin e suksesshëm  janë metodat e mësimdhënies me nxënësin në qendër, 
puna me projekte. 
 
 
 
10. Udhëzime për vlerësim 
 
Fusha e shëndeti dhe mirëqenia për shkak te natyrës dhe specifikave qe ka kërkon   
shumëllojshmëri të mënyrave të vlerësimit në baza të rregullta ku  fokusi është mbi të 
kuptuarit e shëndetit konceptet dhe praktikumin e sjelljeve dhe qëndrimeve pozitive. Me fjalë 
të tjera, nxënësit duhet të jetë në gjendje të vazhdueshme dhe në mënyrë aktive zbatojnë ne  
praktikë  njohuritë e mësuara  në jetën e tyre të përditshme. 

 Gjithashtu, edhe për lëndët e fushës së edukimit shëndetësor për shkak te specifikave qe ka 
do te ishte e vlefshme qe përveç vlerësimit numerik te  aplikohej ne mase te madhe vlerësimi 
përshkrues  pasi qe puna në grup, projektet, aftësitë motorike, aftësia e të folurit, etj. nuk 
mund të maten me anë të testeve. Për t’i matur dhe për t’i vlerësuar ato përdoren 
instrumente të tjera. Vëzhgimi i drejtpërdrejtë është një procedurë e përshtatshme për fushën 
e edukimit shëndetësor dhe qe mund te përdoret ne situate të ndryshme mësimore dhe në të 
gjitha nivelet e shkollimit. 

Ekzistojnë disa teknika dhe instrumente që ndihmojnë në vrojtimin e drejtpërdrejtë të 
veprimtarisë së nxënësit që përdoren për vlerësim. Buletini i pjesëmarrjes ,Listëkontrolli, 
Portfolio Dosja e nxënësit, Informata kthyese 

Buletini i pjesëmarrjes, është teknikë vrojtimi që mund të përdoret për të vrojtuar, në grupe 
të vogla ose gjatë diskutimit. Buletini tregon se cili jep ndihmesë, sa shpesh bashkëpunon 
dhe sa të vlefshme janë ndihmesat, etj.  

Listëkontrolli -përmban një listë me tema, objektiva, njohuri, për të cilat nxënësi do të 
vëzhgohet. Qëllimi kryesor i listëkontrollit është të regjistrojë një vlerësim të vazhdueshëm 
për përparimin e nxënësit, duke dëshmuar se si i përmbush ai detyrat ose objektivat e llojeve 
të ndryshme. Krahas listës me elementët që do të vrojtohen, jepet edhe një shkallë 
vlerësuese. 

Portfolio Dosja e nxënësit –  paraqet një portret të saktë dhe të përmbledhur  përdoret si 
koleksion i qëllimshëm i punimeve  për të treguar modele të punëve të nxënësve, të cilat 
dëshmojnë përparimin e nxënësit, aftësitë e tij dhe nivelin e punimeve. Përdoromi i saj 
përmirëson mësimdhënien duke integruar vlerësimin për të nxënë (VpN). 

Dosja mund të përmbajë, për shembull, vizatime, një projekt,një krijim, plane, etj. 

Dosja ka vlera, për këto arsye: 

• Është një mjet që i jep informacion mësuesit, prindërve dhe nxënësve.(për zhvillimin 
dhe progresin e tyre) 

•  I jep nxënësit një pamje tërësore të punës së tij. 
•  Duke e përgatitur vetë dosjen, nxënësi luan rol aktiv në procesin e mësimit dhe të 

vlerësimit (vetëvlerësimit). 

 Informata kthyese- e cila ka për qëllim kontrollin dhe vlerësimin e të arriturave të nxënësve 
që do të shërbejë si një lloj dialogu ndërmjet mësimdhënësit dhe nxënësit për cilësinë e të 
nxënit, mësimdhënies dhe të arriturat në përgjithësi. Informata kthyese  shërben në  
identifikimin e vështërsive me të cilat ballafaqohen nxënësit gjatë procesit të nxënies, por 
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njëkohësisht siguron zbulimin e shkaqeve të cilat i sjellin ato vështërsi dhe mundësisë për 
përmirësimin e punës së tij. Informata kthyese është efektive kur jepet në kohën e duhur - 
atëherë kur është e domosdoshme për nxënësin. 
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FUSHA KURRIKULARE - JETA DHE PUNA  
 

Hyrje 
Arsyeshmëria dhe përshkrimi i fushës Jeta dhe puna 

Konceptet  themelore të fushës 
Rezultatet e të nxënit për fushën kurrikulare Jeta dhe puna 

Caktimi i kohës (plani i orëve) 
Qasja ndërkurrikulare 

Materialet dhe burimet  mësimore  
Udhëzime metodologjike 

Vlerësimi 
 
 
1. Hyrje  
 
Përderisa përgatitja për jetë dhe punë theksohet në tërë kurrikulën si një çështje e 
rëndësishme, fusha e kurrikulës “jeta dhe puna” synon të kontribuojë veçanërisht si një fushë 
“mbartëse” në zhvillimin e kompetencave për jetë dhe punë. Në ShK 3 dhe ShK4, ajo 
përqendrohet në shkathtësitë për jetë krahas shkathtësive që kanë të bëjnë me ekonomin 
familjare, orientim ne karriere, teknologjinë dhe TIK-un. 
 
 
2. Arsyeshmëria dhe përshkrimi i fushës Jeta dhe Puna  
 
Përmes kësaj fushe të kurrikulës, nxënësit do të njihen me rolet e ndryshme të individëve në 
jetë dhe punë, si anëtarët e familjes, qytetarët, prodhuesit, konsumuesit, punëdhënësit dhe 
punëmarrësit. Nxënësit do ta zhvillojnë vetëdijesimin dhe vetëbesimin për ekzistimin e 
mundësive te orientimit profesional (përzgjedhja e profesionit), përdorimit te TIK-ut, zhvillimit 
te ekonomisë familjare, përdorimit te teknologjive te niveleve te caktuara dhe nevojës për t’u 
zhvilluara në marrëdhënie ndërpersonale në jetë dhe në punë sa i përket tolerancës dhe 
respektit reciprok. 

 Ata do ta zhvillojnë shpirtin për iniciativë dhe të përgjegjshëm; të hartojnë dhe t’i respektojnë 
planet e punës dhe afatet kohore, si dhe të njihen me cilësinë e proceseve dhe të 
rezultateve. 

Të nxënit në fushën e kurrikulës Jeta dhe Puna nxënësve u mundëson: 

• Të kuptuarit dhe ushtrimin e punës praktike në shtëpi, në shkollë dhe komunitet   

• Ngritjen e kualiteteve personale për jetë dhe punë  

• Të kuptuarit dhe përdorimin e teknologjisë për jetën dhe punën e përditshme  

• Përdorimin e TIK-ut për të avancuar nxënien dhe cilësinë e jetës së përditshme  

• Ushtrimin e zhvillimit të ndërmarrësisë dhe biznesit familjar  

• Promovimin e kushteve të sigurta për jetë dhe punë 

• Përgatitjen  për jetën profesionale dhe karrierën e ardhshme 
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• Lehtësi komunikimi në / për jetë dhe punë 

• Gatishmëri për mbrojtjen dhe ruajtjen  e natyrës dhe mjedisit 

 
 
3. Konceptet  themelore të fushës : 
  

• Zhvillimi personal (shkathtësi për jetë ) 

• Zhvillimi i bazuar në aktivitetet praktike   

• Ekonomia  familjare (shtëpiake) 

• Këshillim dhe orientim në karrierë  

• Teknologji duke përfshirë TIK-un  

• Puna dhe edukimi për ndërmarrësi 

 

 

Ekonomia  familjare/( modul mësimor) 
Nxënësit ndihmohen për t’u përgatitur për jetë dhe punë si individë, si kontribues për 
shoqërinë, si bashkëpunues për ekonomi familjare dhe mjedis jetësore. 

Ekonomia familjare nxënësve iu mundëson të hulumtojnë problemet reale me theks në 
kontekste mësimore. Kjo kontribuon në zhvillimin e shkathtësive bartëse siç janë 
vendimmarrja, puna me të tjerët. Nxënësit zhvillohen si individë , si pjesëmarrës  në shoqëri, 
në ekonomi familjare dhe ruajtjen e mjedisit. 

 
Këshillim dhe orientim në karrierë /( modul mësimor) 
Zhvillon te nxënësi aftësi për të zbuluar mundësitë e karrierës, me qëllim vendimmarrjeje  për 
shkollimin e mëtejshëm respektivisht për te ndihmuar lidhur me profesionin qe do ta zgjedhe, 
duke u bazuar në karakteristikat e profesioneve.  

Në vija të përgjithshme nxënësit  informohen mbi tregun lokal te punës. 

 

Teknologji duke përfshirë TIK-un  
Teknologjia ju mundëson nxënësve përvetësimin e njohurive dhe të shkathtësive të 
nevojshme nga aspekti i zhvillimeve tekniko-teknologjike, përdorimi i  suksesshëm dhe i 
pavarur i tyre, duke  përfshirë edhe pajisjet e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit 
në përgjithësi.  

Nxënësit përvetësojnë  konceptet mbi proceset tekniko-teknologjike, zhvillojnë shkathtësi 
teknike dhe aftësi për planifikime te veprimeve praktike. 

Nxënësit përvetësojnë shkathtësi te përdorimit te TIK-ut për gjetjen, zhvillimin, analizimin dhe 
prezantimin e informacioneve, si dhe të modeleve për zgjidhjen e problemeve në situata të 
caktuara. 
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Puna dhe edukimi për ndërmarrësi   
 
Përfshirja e nxënësve ne aktivitete praktikimi – simulimi lidhur me përgatitjen e 
planeve te biznesit familjar. Simulimi  lidhur me Hulumtimin e ndërmarrjeve dhe zhvillimi i 
ndërmarrësisë nxënësve iu mundëson hulumtimin e nevojave për kreativitet në ndërmarrësi,  
qoftë si punëdhënës a i punësuar, të identifikojë dhe ushtrojë disa shkathtësi dhe të zhvillojë 
atribute në ndërlidhje me shkathtësi ndërmarrësie. 
 
 
4. Qasja e bazuar në kompetenca 
 
Qëllimet e arsimit kosovar do të realizohet te Fusha Kurikulare Jeta dhe Puna  përmes 
përvetësimit dhe kultivimit gradual të kompetencave kryesore të parapara në KKK.  

Fusha Jeta dhe Puna  duhet realizuar në atë mënyrë  që t`iu mundësojë nxënësve  
përvetësimin dhe zbatimin gradual të kompetencave kryesore të parapara në KKK. 
Organizimi i mësimit duhet të përqendrohet në atë se çka  duhet të dinë dhe çka duhet të 
jenë të gjendje të bëjnë nxënësit. Ajo pasqyrohet përmes njohurive, shkathtësive, shprehive, 
por edhe qëndrimeve dhe sjelljeve që ata duhet t`i reflektojnë . 
 
 
 
5. Rezultatet e fushës Jeta dhe puna 
 
Rezultatet  fushës per shkallen 3-4 
Rezultatet e të nxënit për fushën mësimore Jeta dhe puna janë hartuar mbi bazën e 
koncepteve themelore të fushës, që  përmbajnë në vete kërkesat që nxënësi duhet t’i arrijë 
pas përfundimit të çdo shkalle.  

Rezultatet e të nxënit  përmbajnë njohuritë, shkathtësitë, qëndrimet dhe vlerat të cilat 
zhvillohen dhe thellohen sipas gradacionit në progres, duke pasur parasysh zhvillimin fizik 
dhe psikomotorik të nxënësve. Këto rezultate mundësojnë arritjen e gjashtë kompetencave 
të përcaktuara në Kornizën e Kurrikulës duke e theksuar kompetencen kontribus produktiv. 
 
 
REZULTATET MËSIMORE PËR SHKALLËT 3 DHE 4 
Shkalla 3 
Klasa 6,7 

Shkalla 4 
Klasa 8,9 

 1. Kuptimi dhe ushtrimi i punës praktike në shtëpi, në shkollë dhe në komunitet  

 

1. Zbaton aktivitete individuale dhe në 
grup në mjedis shkollor dhe komunitet 

 

2. Dallon punën vullnetare,punësimin dhe 
vetëpunësimin  

 

 

3. Kryen aktivitete konkrete praktike 
sipas planifikimit të parashtruar 

 

4.Planifikon, organizon dhe merr pjesë në 
aktivitetet praktike individuale dhe  në grup. 

 

 2. Ngritja e kualiteteve personale për jetë dhe punë 
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3. Kupton drejt dhe zbaton udhëzimet e 

shkruara dhe pasqyrimet pamore për 
aktivitete të ndryshme praktike. 

 

4. Demonstron shkathtësitë e nevojshme për 
qasje orientimi ne karrierë  

 3. Kuptimi dhe përdorimi  i teknologjisë për jetën dhe punën e përditshme  

 

1. Përshkruan dhe analizon doracakët 
për vegla dhe makina të ekonomisë 
familjare  

 

2.Përdor veglat, pajisje dhe makina punuese 
bazuar në udhëzime dhe doracakët e 
përdorimit. 

 

 

3. Përdor veglat, mjetet dhe materialet 
adekuate për të punuar produkte, 
modele të thjeshta bazuar në skicë 
dhe udhëzime 

 

4. Përshkruan procesin teknologjik  të 
shfrytëzimit të burimeve natyrore të energjisë 

 

 4. Përdorimi i TIK-ut për të avancuar nxënien dhe cilësinë e jetës së përditshme 

 

3. Përdor informacione nga burime 
elektronike për të qartësuar njohuritë 
në kontekste të caktuara 

4. Zbaton njohuri nga TI për prezantimin e 
proceseve të caktuara 

 
 

 5. Ushtrimi i zhvillimit të ndërmarrësisë dhe biznesit 

 

3. Kupton aspektin etik dhe ekonomik të 
ekonomisë familjare e në veçanti 
veprimet kursimtare në familje  

4. Përpilon ide dhe përgatit pilot plane të 
biznesit, individualisht apo në grup dhe i 
prezanton ato përmes formave të ndryshme 
të komunikimit. 

 
 6. Promovimi i kushteve të sigurta për jetë dhe punë 

 

3. Zbaton rregullat për mbrojtje dhe 
siguri, parandalon  dhe ndihmon në 
menaxhimin e  rreziqeve në punë           

4.Identifikon dhe parandalon rreziqet e 
ndryshme të cilat mund të ndodhin në vendin 
ku punon  

 

 7. Përgatitja për jetën profesionale dhe karrierën e ardhshme 

 

3. Përshkruan karakteristikat kryesore të 
profesioneve të prindërve të tij/saj dhe 
të tjerëve në rrethinën e tij/saj. 

4. Hulumton mundësitë  për të shqyrtuar lloje të 
ndryshme të profesioneve për orientim në 
karrierë  

 
 8. Komunikimi në / për jetë dhe punë 

 

3. Identifikon burime të ndryshme të 
informimit e orientimit për arsim, 
aftësim profesional dhe punësim (në 
media, internet etj).  

 

4. Hulumton  dhe  përdorë  burime të ndryshme 
të informimit  për arsimim, aftësim për tregun  
e punës me qëllim të përzgjedhjes së 
opsioneve për orientim në karrierë.  

 
 9. Mbrojtja dhe ruajtja e natyrës dhe mjedisit      
 3. Angazhohet/lobon (advocates) për 

ruajtjen e baraspeshës ekologjike të 
mjedisit përreth. 

4. Analizon dhe vlerëson përparësitë e llojeve të 
ndryshme të energjisë në ruajtjen e mjedisit 
ku jeton. 

 II. QËNDRIMET, VLERAT DHE BESIMET 
 • Respekton veten dhe të tjerët  

• Vetërespekti 
• Përgjegjshëm  
• Tolerant 
• Respektimi i diversitetit  
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 • I përkushtuar 
• Qëndrim pozitiv 
• Bashkëpunues 
• Respekton kodin e mirësjelljes 
• Respekton kodin e veshjes 
• Respekton rregulloret 
• Gatishmëri  
• I sigurt 
• Kurioziteti 
• Pavarësia në mendime dhe veprime 
• Iniciativa dhe interesi në  qasjet e ndryshme 
• Besimi në forcat vetanake 
• Besimi në përdorimin e tekonologjisë 
• Vullneti 
• Gatishmëria për bashkëpunim 
• Qëndrim i hapur ndaj përkrahjes së tjerëve 
• Tolerancë 
• Shprehi dhe shkathtësi gjatë punës teorike dhe praktike  
• Vetvleresim, vetkritik 
• Iniciativa dhe interesi në  qasjet e ndryshme 
• Respekt për punën e kryer mirë 
• Respekt për përpjekjet personale dhe ato grupore 
• Respekt për saktësinë 
• Hulumtimi për orientim profesional   

 III. NJOHURITË  
 • Njeh veten dhe te tjerët 

• Kupton veten dhe te tjerët 
• Tregon për veten, familjen dhe mjedisin   
• Identifikon rreziqet e ndryshme 
• Kupton ndikimin e veprimeve pozitive dhe negative 
• Shkëmben përvojat  
• Pershkrim 
• Identifikimi 
• Zbatim 
• Matje 
• Vlersim 
• Skicim 
• Prerja  
• Krijim modelesh 
• Qasje e problemeve nga perspektiva të ndryshme 
• Dizajnim (kreativiteti) 
• Hulumtimi 
• Arsyetimi 
• Planifikimi 

 
 IV. SHKATHTËSITË  
 • Diskuton  

• Pjesëmarrje aktive 
• Shpjegon  
• Demonstron sjelle, veprime, shprehi 
• Zbaton principet 
• Praktikon ushtrime  
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• Ndërton bashkëpunim 
• Komunikim grafik 
• Komunikimi elektronik 

 
 
6. Qështjet nderkurrikulare 
 
Në kuadër të Fushës Kurikulare jeta dhe puna  një ndër qëllimet e rëndësishme të saj duhet 
të jetë edhe realizimi i çështjeve ndërkurrikulare që do të ndihmoj në arritjen e kompetencave 
kryesore të parapara me KKK. Disa nga  çështjet ndërkurrikulare që duhet të merren në 
konsideratë në këtë nivel por që mund te trajtohen në vazhdimësi edhe në nivelet tjera janë:  

• Njohja e medias (përdorimi i medies për ta kuptuar botën përreth),  

• Edukimi për zhvillim të qëndrueshëm (shërbimet për bashkësinë;  

• mbrojtja e mjedisit dhe zhvillimi i qëndrimeve ekologjike),  

• Gjuha dhe shkathtësitë e komunikimit,  

• Zhvillimi personal dhe shkathtësitë për jetë; 

• Puna vullnetare; 

• Edukimi për rrezikun nga minat; 
 
 
7. Ndarja e kohës (plani i orëve)/(Shiko planin mesimore) 
 

• Fusha kurikulare Jeta dhe Puna në kurrikulen bërthamë përfshin aktivitete qe nxisin 
zhvillimin e shkathtësive, aftësive, vlera dhe qëndrime duke përfshire  lëndët: ne 
nivelin 2 

• Ekonomi familjare (modul mësimor) 

• Orientim në karrierë (modul mësimor)  

• Teknologji me TIK, 

 Gjithashtu ne KKK eshte i përcaktuar edhe numri dhe përqindja e orëve mësimore .  

Kriter për alokimin per fushen kurrikulare Jeta dhe Puna  është: vëllimi, baraspesha, lidhja 
horizontale dhe vertikale e rezultateve mësimore me gjashtë (6) kompetencat kryesore dhe 
vazhdimësia e realizimit të tyre nga klasa 6-9. 
 
 
 
8. Materialet dhe burimet  mësimore  
 
Për realizimin me sukses të kompetencave në fushën kurrikulare Jeta dhe Puna  është e 
rëndësishme te  përdoren  burimet te ndryshme  mësimore qe t’i motivojnë nxënësit dhe  
stimulojnë progresin e tyre ne mënyre qe te përvetësoje shprehi dhe shkathtësi te nevojshme 
për jetë dhe punë në përditshmëri.  Meqenëse tekstet shkollore janë burime të vlefshme dhe 
te rëndësishme  të të nxënit, qasja e nxënësve në informacion nuk duhet kufizuar vetëm në 
tekstet shkollore por edhe burime tjera  te cilat i shërbejnë për te  planifikuar dhe realizuar 
procesin mësimor në klasë. 
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 Për realizimin me te suksesshëm te  fushës kurrikulare Jeta dhe Puna  duhet të  përdoren 
një spektër i gjerë i burimeve mësimore, përfshirë tekstet shkollore, librat e aktiviteteve dhe 
të ushtrimeve, librat e punës,   broshura, atlaset, enciklopeditë, softuerët arsimorë, projekte, 
studime te ndryshme, analiza dhe raporte te ndryshme te lëmise përkatëse dhe materiale 
perkatse pune. 

Mësimdhënësit, nxënësit dhe bartësit tjerë të arsimit, po ashtu  mund  të angazhohen në 
hartimin e burimeve të përshtatura mësimore psh;, rezultatet e projekteve të realizuara nga 
nxënësit mund të bëhen burime të vlefshme mësimore për klasë të ndryshme. 

 Mësimdhënësit mund të zhvillojnë dosje, gazeta, revista, literaturë të specializuar apo 
doracak të ndryshëm për aktivitete me nxënës. Gjithashtu është shume me rendësi qe 
nxënësit dhe  mësimdhënësit të bashkëpunojnë edhe në prodhimin e materialeve te 
ndryshme përmes  shfrytëzimit të burimeve të teknologjisë informative. 
 
 
9. Udhëzime metodologjike  
 
Për realizimin e përmbajtjeve qe përcaktohen ne fushën kurrikulare Jeta dhe Puna  mund te 
përdoren metodat e ndryshme te punës me qellim të përmbushjes se kërkesave qe ka fusha 
por edhe për shkak te specifikave qe mbart ne vete. Disa prej metodave të cilat e lehtësojnë 
zhvillimin e suksesshëm  janë metodat e mësimdhënies qe ne qendër kane nxënësin si: 

Të nxënit në bashkëpunim- ndodh kur nxënësit punojnë sëbashku, ndonjëherë dy e nga 
dy, e ndonjëherë në grupe, për të ngritur një problem të përbashkët, për të eksploruar një 
temë të 

përbashkët, ose për të arritur mirëkuptime reciproke në krijimin e ideve të reja. Mësuesi, me 
mjaft sukses, mund të realizojë në orën e mësimit punën me grupe, lojën me role, 
brainstorming (stuhimendimesh) etj. 

Brainstorming (stuhi mendimesh ose përftimi i ideve) është nxitja dhe renditja e ideve pa 
bërë diskutime për to. Ai përdoret për shumë qëllime dhe në faza të ndryshme të orës së 
mësimit. 

Brainstorming mund të përdoret për t’i ndihmuar nxënësit të mendojnë në mënyrë krijuese, 
për të zhvilluar imagjinatën dhe ndjenjat rreth një problemi a teme. 

Loja me role- është një bisedë: e shkurtër, e thjeshtë për t’u organizuar me situata të 
këndshme bashkëbisedimi. Ajo zhvillon te nxënësit rrjedhshmërinë, nxit ndërveprimin në 
klasë, duke i lënë hapësirë nismës dhe imagjinatës së nxënësit. Loja me role ngre në një 
shkallë të lartë motivimin. 
 
 
10. Udhëzime për vlerësim 
 
Vlerësimi është një element i pranishëm në çdo veprimtari mësimore. Matja dhe vlerësimi 
janë pjesë përbërëse dhe mjaft e rëndësishme e mësimdhënies në shkollën bashkëkohore. 

Nxënësit nxënë mjaft gjatë viteve të shkollimit. Sidoqoftë, jo gjithçka që ata nxënë mund të 
matet me anë të testeve, edhe për faktin se, për nxënësit e nivelit fillor, përdorimi i teknikave 
te ndryshme  mundëson vlerësim sa me realist bazuar ne karakteristikat e ndryshme te 
nxënësve. 
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Fusha kurrikulare Jeta dhe Puna  për shkak te natyrës dhe specifikave qe ka kërkon   
shumëllojshmëri të mënyrave të vlerësimit në baza të rregullta ku  fokusi është mbi të 
kuptuarit e Jeta dhe Puna  konceptet dhe praktikimin e sjelljeve dhe qëndrimeve pozitive. Me 
fjalë të tjera, nxënësit duhet të jetë në gjendje të vazhdueshme dhe në mënyrë aktive 
zbatojnë ne  praktikë  njohuritë e mësuara  në jetën e tyre të përditshme. 

 Gjithashtu, edhe për lëndët e Jeta dhe Puna  , për shkak te specifikave qe ka do te ishte e 
vlefshme qe përveç vlerësimit numerik te  aplikohej ne mase te madhe vlerësimi përshkrues  
pasi qe puna në grup, projektet, aftësitë psiko-motorike, senzore, aftësia e të folurit, etj. nuk 
mund të maten me anë të testeve. Për t’i matur dhe për t’i vlerësuar ato përdoren 
instrumente të tjera. Vëzhgimi i drejtpërdrejtë është një procedurë e përshtatshme për fushën 
e Jeta dhe Puna  dhe qe mund te përdoret ne situate të ndryshme mësimore dhe në të gjitha 
nivelet e shkollimit. 

Ekzistojnë disa teknika dhe instrumente që ndihmojnë në vrojtimin e drejtpërdrejtë të 
veprimtarisë së nxënësit që përdoren për vlerësim. 

Buletini i pjesëmarrjes, përshkruhet si një teknikë vrojtimi që mund të përdoret për të 
vrojtuar, në grupe të vogla ose gjatë diskutimit. Buletini tregon se cili jep ndihmesë, sa 
shpesh bashkëpunon dhe sa të vlefshme janë ndihmesat, etj.  

Listëkontrolli është një instrument që përmban një listë me tema, objektiva, njohuri, për të 
cilat nxënësi do të vëzhgohet. Qëllimi kryesor i listëkontrollit është të regjistrojë një vlerësim 
të vazhdueshëm për përparimin e nxënësit, duke dëshmuar se si i përmbush ai detyrat ose 
objektivat e llojeve të ndryshme. Krahas listës me elementët që do të vrojtohen, jepet edhe 
një shkallë vlerësuese. 

Dosja e nxënësit është një mjet që mund të përdoret për të treguar modele të punëve të 
nxënësve, të cilat dëshmojnë përparimin e nxënësit, aftësitë e tij dhe nivelin e punimeve. 

Dosja mund të përmbajë, për shembull, vizatime, një projekt,një krijim, plane, etj. 

Dosja ka vlera, për këto arsye: 

• Është një mjet që i jep informacion mësuesit, prindërve dhe nxënësve. 
•  I jep nxënësit një pamje tërësore të punës së tij. 
•  Duke e përgatitur vetë dosjen, nxënësi luan rol aktiv në procesin e mësimit dhe të 

vlerësimit. 
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IV. PLANET DHE PROGRAMET  
Përkufizimi 

Fondi i përgjithshëm i orëve në arsimin parauniversitar të Kosovës 
Plani mësimor për klasën parafillore dhe klasat fillore 

Kriteret për hartimin e planit mësimor 
Zbatimi i planit mësimor 

Autonomia e shkollës 
 
 
1. Përkufizimi 
 
Plani mësimor është nje dokument nga i cili varet i gjithë organizimi i procesit mësimor në 
shkollë, në nivel shkalle kurrikulare apo klase të caktuara. Me të përkufizohen fushat e 
kurrikulës, lëndët mësimore dhe koha e nevojshme minimale që shprehet në përqindje apo 
në numra orësh për arritjen e rezultateve të të nxënit për fushë dhe shkallë kurrikulare, të 
dhëna në kurrikulën bërthamë  

Me KKK-në e re parashikohen ndryshime konceptuale dhe strategjike të planit mësimor. Deri 
tani plani mësimor në sistemin tonë të arsimit ka qenë i hartuar dhe i mbikëqyrur në nivelin 
qendror (MASHT), kurse tash e tutje synohet që gradualisht (me përkrahjen e MASHT) plani 
mësimor të zhvillohet në nivel shkolle.  Kjo mundëson dhe lejon autonomi më të madhe të 
shkollës në organizimin e planit por njëherazi kërkon angazhim dhe përgjegjësi më të madhe 
nga ajo.  
 
 
2.  Plani i përgjithshëm mësimor (fondi i përgjithshëm i orëve) për arsimin 

parauniversitar 
 
Shkolla gjatë hartimit të planit mësimor për nivel formal (shkallë dhe klasë) duhet të ketë 
parasysh kontiunitetin e gjithë planit mësimor parauniversitar për secilës fushë kurrikulare   

Shkolla e ka lirinë që brenda kohës (përqindjes) së përcaktuar për secilën fushë të planifikojë 
organizimin e mësimit si ata e vlerësojnë më së miri gjithnjë duke pasur parasysh rezultatet e 
të nxënit për fusha dhe shkallë kurrikulare dhe mundësitë e nxënëse  
 
 

 SNKA 0  SNKA 1  SNKA 2  SNKA 3  

ShK1 
Fushat e 
Kurrikulës Parafill

ori  
Klasa  
1 & 2 

ShK2 
Klasa 
3 & 5 

ShK3 
Klasa 
6 & 7 

ShK4 
Klasa 
8 & 9 

ShK5&6 
Arsimi i 
Përgjithshëm 
 
Klasa 10 & 12 

ShK5&6 
Arsimi  
profesional 
 
Klasa 10 &12 

Gjuhët dhe 
komunikimi 33.33% 38.10% 33.33% 25.00% 26.67% 20.00 % 15.63% 

Artet 11.11% 9.25% 8.33% 7.14% 6.67% 6.67% 3.13% 
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Matematika 22.22% 23.81% 20.83% 17.86% 13.33% 13.33% 9.38% 

Shkencat 
natyrore 5.56% 4.76% 8.33% 14.29% 16.67% 16.67% 6.25% 

Shoqëria 
dhe mjedisi 5.56% 4.76% 8.33% 14.29% 13.33% 16.67% 6.25% 

Shëndeti 
dhe 
mirëqenia 

11.11% 9.52% 8.33% 7.14% 6.67% 6.67% 6.25% 

Jeta dhe 
puna 5.56% 4.76% 4.17% 7.14% 6.67% 6.67% 46.88% 

Pjesa 
zgjedhore 5.56% 4.76% 8.33% 7.14% 10% 13.33% 6.25% 

Aktivitetet 
e tjera        

 
Tabela: Plani i përgjithshëm mësimor (fondi i përgjithshëm i orëve) për arsimin parauniversitar 
 
 
3. Plani mësimor (PM) për arsimin e mesëm të ulët 
 
Përpara se shkolla, mësimdhënësit, të shpërndajnë orët mësimore për fusha, kanë mundësi 
që në mënyrë të pavarur të vendosin për shpërndarjen e fondit  javor të orëve në total, 
gjithmonë brenda numrit të përqindjes ose orëve të parapara për shkallë, p.sh në shkallën e 
tretë (SHK3) për dy klasë (klasën e gjashtë dhe klasën e shtatë) ka gjithsej 41 orë në javë, 
atëherë mësimdhënësi  mund të vendoset në mënyrë autonome se sa orë në javë do të ketë 
në klasën e gjashtë, 20 apo 21 dhe sa në klasën e shtatë. Kështu nëse shkolla, 
mësimdhënësit mendojnë se në klasën e gjashtë (6) ka nevojë për 21 orë në total për javë, 
për të gjitha fushat, atëherë në klasën e shtatë (7) ata duhet t`i përmbahen fondit të 20 orëve 
në mënyrë që të mos tejekalohet fondi prej 41 orëve në javë për të dyja klasat dhe për 
Shkallëne 3. Ose mund të ndodhë e kundërta që në klasën e gjashtë të vendoset fondi javor 
prej 20 orëve dhe në klasën e e shtatë 21 orë duke pasur gjithnjë në konsideratë moshën e 
nxënësve . 

 
Klasa Numri i orëve javore 
Klasa 6 x 
Klasa 7 x 
Klasa 8 x 
Klasa 9 x 

 
                    Tabela: Numri i orëve javore për klasë 
 

Plani mësimor për arsimin e mesëm të ulët bazohet në planin mësimor të përgjithshëm që 
është përcaktuar në KKK. Në nivelin e dytë  plani mësimor paraqitet në dy variante, në 
versionin A me lëndë të integruara dhe në variantin A1 me mësim lëndor që mendohet të 
jetë në zbatim vetëm për periudhën kalimtare deri sa shkollat, mësimdhënësit e Kosovës do 
të jenë në gjendje që t`i përmbahen vetëm Planit mësimor A.  
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Plani mësimor A 
 

SNKA 2 

ShK3 Klasat 6-7 ShK4 Klasat 8-9 

  
 
Fushat kurrikulare 

Nr.orëve % Nr.orëve % 

Gjuhët dhe komu-
nikimi 

8 25.00% 7 26.67% 

Artet 2 7.14% 2 6.67% 

Matematika 5 17.86% 5 13.33% 

Shkencat natyrore 2 14.29% 4 16.67% 
Shoqëria dhe mjedisi 2* 14.29% 4 13.33% 
Shëndeti dhe 
mirëqenia 

2 7.14% 2 6.67% 

Jeta dhe puna 1 7.14% 2 6.67% 
Pjesa zgjedhore 2 7.14% 2 10.00% 

TOTAL: 24 100% 28 100% 
 
Tabela: Plani mësimor A 

 
 
Plani mësimor A1 
 

SNKA 2 

ShK3 ShK4 

  
 
Fushat kurrikulare 

Nr.orëve % Nr.orëve % 

Gjuhët dhe komu-
nikimi 
Gjuhë amtare 
Gjuhë angleze 
Gjuhë e dytë e huaj 

8 
 
 

25.00% 7 
 
 

26.67% 

Artet 
Edukatë muzikore 
Edukatë figurative 

2 
 

7.14% 2 
 

6.67% 

Matematika 5 17.86% 5 13.33% 

Shkencat natyrore 
Biologji 
Kimi 
Fizikë 

2 
 

14.29% 4 
 

16.67% 

Shoqëria dhe mjedisi 
Histori 
Edukatë qytetare 
Gjeografi 

2 
 

14.29% 4 
 

13.33% 
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Shëndeti dhe 
mirëqenia 
Shëndeti dhe 
mirëqenia 
Edukatë fizike 

2 
 
 

7.14% 2 
 
 

6.67% 

Jeta dhe puna 
Teknologji 
TIK 

1 
 

7.14% 2 
 

6.67% 

Pjesa zgjedhore 2 7.14% 2 10.00% 

TOTALI: 24 100% 28 100% 
 
Tabela: Plani mësimor A1 

 
Planet mësimore për shkollën e mesme të ulët (kl.6,7,8,9) duhet të përgatiten nga shkollat 
(mësimdhënësit) duke filluar prej një vizioni të përgjithshëm të dhënë në tabelat/planet e 
mësipërme  A ose A1. 

Plani mësimor A bazohet në parimin e autonomisë dhe fleksibilitetit në nivel shkolle që 
parashikohet me KKK (fq.25). Kjo mundësi ju jepet shkollave që ato në mënyrë të pavarur të 
organizojnë PM duke shfrytëzuar në mënyrë fleksibile kohën shkollore për të mundësuar 
forma të ndryshme të mësimdhënies interaktive gjithmonë duke pasur për qëllim arritjen e 
kompetencave kryesore kurrikulare . Plani mësimor A përcakton përqindjen minimale të 
fondit të orëve për secilën fushë kurrikulare për shkallët kurrikulare dhe për nivel (shkallët 3 
dhe 4 - klasa 6,7 dhe 8, 9) dhe totalin e numrit të orëve për të gjitha fushat për javë. 

Në bazë të këtij plani, duke u bazuar në përqindjen apo numrin e përgjithshëm të orëvë të 
përcaktuar për fushë, shkolla vendos vet për mënyrën e organizimit kohorë për të gjitha 
fushat dhe lëndët . Kjo bëhet gjithmonë duke pasur parasysh që në fund të shkallës të 
realizohet koha(përqindja apo orët) për secilën fushë të paraparë me këtë planë, p.sh.  
fushën Gjuhët dhe Komunikimi  në shkallë e tretë gjegjësisht katërt,  shkolla 
(mësimdhënësi/it) mund ta realizojë në forma të ndryshme. Shkolla duhet të marrë në 
konsideratë përqindjen e parashikuar kohore 25.00% ose 8 orë për dy klasat ( e gjashtë e 
shtatë ) të së njëjtës gjeneratë  gjatë një javë mësimore. Mësimdhënësi është i lirë të vendos 
se sa orë nga kjo fushë do t`i realizoj në klasën e gjashtë e sa në klasën e shtatë për një 
gjeneratë. Mund të marrë p.sh. 5 orë në klasën e gjashtë për javë dhe patjetër 3 orë  duhet 
t`i realizoj në klasën e shtatë, në mënyrë që në fund të shkallës të realizohen 8 orët  e 
parapara. Por, nëse në klasën e  gjashtë është vendos të merren 5 orë për javë nga kjo 
fushë, duhet të kihet parasysh që për fushat tjera të merren më pak orë në mënyrë që fondi 
javor i orëve i paraparë për klasën e gjashtë të mos tejkalohet (shih tab. Numri i orëve javore 
për klasë dhe tab. Plani mësimor A, A1 )  

Plani mësimor A mundëson edhe fleksibilitet tjetër të realizimit të fondit të orëve brenda 
fushës kurrikulare. Mësimdhënësit, shkollat janë të lira të vendosin edhe për realizimin 
(shpërndarjen) e numrit të orëve për fushë, brenda një viti shkollor. Fondi i përcaktuar vjetor 
që vendoset nga vet mësimdhënësi (shkolla) mund të shpërndahet sipas synimeve dhe 
qëllimeve të tija të planifikimit, brenda semestrave (gjysmëvjetorëve) mësimor. Kështu p.sh. 
nëse në klasën e  gjashtë është vendos të merren 5 orë nga fusha Gjuhët dhe Komunikimi 
ato orë mund të shpërndahen sipas qëllimeve të mësimdhënies 6 orë në semestrin 
(gjysmëvjetorin) e parë dhe 4 orë në semestrin (gjysmëvjetorin) e dytë apo e kundërta. 
Gjithmonë në këto raste orët (përqindjet) e përcaktuara duhet të harmonizohen me orët 
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(përqindjet) në fushat tjera në mënyrë që të mos tejekalohet numri total i orëve në jave që 
përcaktohen për atë klasë/vit shkollor. 

Shkollat, mësimdhënësit inkurajohen të realizojnë këtë planë mësimor, sepse llogaritet që në 
planin afatëgjatë kjo formë të jetë forma e vetme e planeve mësimore. 

Përveç planit mësimor A kemi edhe Planin mësimor A1. Ky planë do të jetë vetëm për 
periudhën kalimtare deri sa shkollat, mësimdhënësit e Kosovës do të jenë në gjendje që t`i 
përmbahen vetëm Planit mësimor A.  

Plani mësimor A1 në përgjithësi është i afërt me planet mësimore tradicionale të arsimit 
parauniversitar, që nuk lejon shumë fleksibilitet. Në këtë plan është përcaktuar përqindja për 
fushat  dhe lëndët mësimore (kurrikulare) që janë zbërthyer në orë fikse mësimore.  
 
 
4. Kriteret për hartimin e planit mësimor 
 
Me qëllim që plani mësimor të jetë funksional në zhvillimin e kompetencave të parapara me 
KKK, mësimdhenesit duhet te kenë parasysh disa kritere:  

• Përqindjen totale të dhënë në planin mësimor për secilën fushë kurrikulare për një 
shkallë kurrikulare  

• Numrin  e orëve javore për një klasë  

• Rezultatet e të nxënit për fushë kurrikulare që duhet zotuar nxënësit gjatë një shkalle 
kurrikulare  

• Rezulatet e të nxënit për shkallë kurrikulare  

• Mundësitë psikofizike dhe intelektuale të nxënësve  

• Parapërgatitjet dhe përvojat e nxënësve  dhe 

• Kritere te tjera qe shkolla i sheh te nevojsheme (si p.sh. për arritjen e rezultateve 
mbajtja e orëve shtesë ose formave tjera të punës të cilat i përcakton shkolla) 

 
 
5. Zbatimi i planit mësimor 
 
Zbatimi i kurrikulës përmes planprogrameve dhe praktikave në klasë do t’i merr parasysh 
edhe mënyrat inovative dhe fleksibile të caktimit të fondit të orëve, si: 

- mësimdhënia në bllok për shembull, për një semestër për lëndët për të cilat nuk 
kërkohet sekuencë rigoroze (p.sh. mund te mesohet me shkëputje, nuk nevojitet 
kontiunitet) 

- mësimdhënia në bllok behet ateherë kur nevojitet kohë  per zhvillim të ndonjë 
aktivitetit te caktuar në mënyrë të pandërprerër apo ndonjë visitë studimore në rajonin 
ne të e cilen vepron shkolla  

- bllok orët brenda javës mund të organizohen me kohëzgjatje 80-90 minuta në vend të 
orës mësimore 40-45 minutave, në funksion të zbatimit të pedagogjive (metodave) 
ndërvepruese 

- fondi i orëve për  mësimdhënia në bllok për mësimin dhe aftësimin praktik në shkollat 
profesionale. 
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6. Autonomia e shkollës 
 
Shkollat do të mund të vendosin, në bashkëpunim me prindërit dhe palët e tjera, për 
shfrytëzimin në mënyrë inovative dhe fleksibile të kohës së mësimdhënies dhe 
mësimnxënies si bazë për hartimin e programeve mësimore me bazë shkollën, të cilat 
përkojnë me nevojat e nxënësve, me kontekstin dhe me interesat e tyre. 

Pjesa e kurrikulës me bazë shkollën (mes 10%-14% të kohës së shkollës) do t’i merr 
parasysh disa opsione përmes së cilës mund të përkufizohet autonomia e shkollës, si: 

- aktivitetet shtesë të mësimdhënies dhe mësimnxënies që mund të ndihmojnë në 
arritjen e kompetencave specifike (d.m.th. të lëndëve zgjedhore; projekteve; 
shërbimeve për bashkësinë; aktiviteteve artistike dhe sportive); 

- përforcimi i njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve në fusha të caktuara mësimore; 

- adoptimi i temave/kurseve/moduleve opsionale të ofruara prej MASHT-it; 

- zhvillimi i aktiviteteve specifike të shkollës të cilat i përcaktojnë projektet shkollore (si 
mësimdhënia dhe mësimnxënia e gjuhëve; TIK-ut; orientimit në karrierë); 

- zhvillimi dhe zbatimi i kurrikulës së modifikuar në raport me kushtet lokale, mjetet dhe 
nevojat; 

- përforcimi i orientimit në karrierë dhe përgatitja për jetë dhe punë. 
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V. KURRIKULA ZGJEDHORE PËR NIVELIN E DYTË 
Koncepti 
Qëllimi 

Përmbajtja dhe realizimi 
Struktura 

Procedurat për hartimin  dhe zgjedhjen e e kurrikulës zgjedhore 
 

 
1. Koncepti  
 
Kurrikula zgjedhore është pjesë e kurrikulës së përgjithshme e cila, për dallim nga kurrikula 
bërthamë përcaktohet nga shkolla dhe zhvillohet brenda kohës së planifikuar me planin 
mësimor në përputhje me interesimet, potencialet, mundësitë, informacionet paraprake të 
nxënësve dhe me mundësitë e shkollës. 
 
 
2. Qëllimi 
 
Kurrikula  zgjedhore është në funksion të arritjes së kompetencave kryesore për shkallë dhe 
fusha kurrikulare për: 

- thellimin dhe zgjërimin e njohurive, aftësive dhe qëndrimeve të lëndëve të kurikulës 
bërthamë; 

- përforcim të njohurive, aftësive dhe qëndrimeve të lëndëve të kurrikulës bërthamë; 

- plotësimin e interesimeve dhe nevojave specifike të nxënësve sipas moshës, 
komunitetit dhe vendit. 

 
 
3. Përmbajtja dhe realizimi 
 
Kurrikula zgjedhore përmban lëndë mësimore që realizohen përmes: 

- lëndëve të veçanta 

- moduleve  

- projekteve  

- njësive tematike (të lëndës së kurrikulës bërthamë dhe të temave ndërkurrikulare) 

 

4. Struktura e Kurrikulës Zgjedhore 
 

Kurrikula zgjedhore ka strukturë të njëjtë me kurrikulën bërthamë. Ajo përfshinë: 

- Rezultatet e të nxënit të lëndës me zgjedhje; 

- Udhëzimet metodike për realizimin e lëndës; 

- Fondi i  orëve për  lëndën me zgjedhje; 
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- Materialet mësimore dhe burimet e mjetet ndihmëse; 

- Vlerësimi i nxënësve realizohet si vlerësim i brendshëm dhe nuk ka ndikim në 
rezultain e përgjithshëm të kalueshmërisë. (* rregullohet me akte nënligjore) 

 

 
5. Procedura për hartimin e kurrikulës zgjedhore 
 
Procedurat për hartimin e kurrikulës zgjedhore (lëndës me zgjedhje),  bazohen në 
udhëzuësin për mësimdhënës të hartuar nga MASHT.  

 

 
6.  Procedura për zgjedhjen e lëndës me zgjedhje,  
 
Për procedurën e zgjedhjes së lëndës me zgjedhje, është i domosdoshëm respektimi hapave 
të përcaktuar në Udhëzimin Administrativ të Kurikulës Zgjedhore të hartuar nga MASHT-i. 

 

 
7.  Zbatimi 
 
Lënda me zgjedhje prej momentit kur zgjedhet nga ana e nxënësve dhe aprovohet nga 
organet përkatëse, ka status të njëjtë me lëndët e kurrikulës bërthamë, d.m.th., është e 
detyrueshme për të gjithë nxënësit që e përzgjedhin.  

Periudha mësimore duhet të zgjasë jo më pak se një gjysmëvjetor. 

Kurikula zgjedhore monitorohet, vlerësohet  (me status të vaçant) dhe evidentohet me kritere 
dhe parime të njëjta me ato të kurrikulës bërthamë. 

Udhëzimet  të mëtejme të lëndës me zgjedhje përcaktohet me  Udhëzimin për mësimdhënës  
të Kurrikulës zgjedhore. 
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VI. METODOLOGJIA  E PËRGJITHSHME  - UDHËZIME   
Hyrje 

Përkufizimi 
Ndërlidhja e rezultateve të fushave kurrikulare dhe rezultateve të nxënit për 

shkallë  
Mësimdhënia dhe nxënia  me nxënësin në qendër dhe gjithëpërfshirjen 

Mësimdhënia dhe nxënia e bazuar në qasjen e integruar 
Mësimdhënia dhe nxënia e bazuar në kompetenca 

Mësimdhënia dhe nxënia e diferencuar 
Qasja ndërkurrikulare 

Qasja jashtë kurrikulare  

 
 
1. Hyrje 
 
Parimet e përgjithshme për zbatimin e KKK në përgjithësi dhe atë KB në veçanti duhet 
përvijuar sipas metodologjisë për arritjen e  synimeve të përgjithshme të përcaktuara me 
dokumentet dhe politikat arsimore. Në të gjitha dokumentet dhe politikat arsimore të hartuara 
kohët e fundit në Kosovë synohet të promovohen vlerat e përgjithshme shoqërore, mbrojtja e 
të drejtave të njeriut, gjithëpërfshirje në arsim, respektimi i vlerave të njëri-tjetrit si dhe 
zhvillimi i individit sipas aftësive dhe nevojave të tija për qytetar aktiv.     
 
 
2. Përkufizimi  
 
Nuk ekziston një metodologji e veçantë  e mësimdhënies dhe nxënies për zbatimin e KB apo 
zbatimin e kurrikulit të një fushe arsimore. Secila fushë e kurrikulit  dhe secila lëndë 
mësimore i ka veçantitë për realizimin e synimeve të paravendosura. Prandaj këtë 
metodologji të përgjithshme mund ta përkufizojmë si një sistem të strategjive, metodave, 
mënyrave e parimeve, mjeteve e teknikave,  të cilat na shërbejnë si bazë për ndërtimin e 
konceptit të mësimit ose për organizimin e dhënies së mësimit në shkollë.  

Me qëllim të përkrahjes dhe ndihmës për mësuesit/edukatorët parafillor  dhe mësuesit e 
arsimit fillor, në pjesën në vijim do të ofrohen udhëzime të përgjithshme metodologjike lidhur 
me  aspektet1 e  

• ndërlidhjes së rezultateve  të nxënit për shkallë me rezultatet e të nxënit për fusha 
kurrikulare/mësimore,  

• mësimdhënien dhe nxënien  me nxënësin në qendër dhe gjithëpërfshirjen,  

• mësimdhënien dhe nxënien  e bazuar në qasjen e integruar,  

• mësimdhënien dhe nxënien  e bazuar në kompetenca,  

• mësimdhënien dhe nxënien  e diferencuar,  
                                                           
1 Udhëzime specifike për të gjitha aspektet kryesore të këtij kapitulli do të pasqyrohen në kuadër të 

udhëzimeve për fushat mësimore, si dhe në udhëzuesit për mësimdhënës dhe drejtues të shkollës. 
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• çështjet ndërkurrikulare,  dhe  

• çështjet jashtë kurrikulare . 

 

 
3. Ndërlidhja e rezultateve të  të nxënit për shkallë   me rezultatet e fushave 

kurrikulare/mësimore  
 
Për t’i arritur kompetencat kryesore të  KKK-së,  MASHT-i  fton mësuesit që në praktikën e 
mësimdhënies dhe nxënies të ndërlidhin rezultatet e të nxënit për shkallë me rezultatet  e të 
nxënit të fushave kurrikulare/mësimore.   

Mësuesi për të realizuar në praktikë këtë ndërlidhje  duhet të krijojë “pako”/set/ të metodave, 
teknikave dhe të mjeteve didaktike për realizimin e secilit rezultat të të nxënit apo 
kompetencë. Pakoja e tillë, duhet të jetë transparente për çdo ditë dhe për çdo orë mësimore 
para mësuesit, nxënësve dhe prindërve. I gjithë ky material duhet të përfshihet në portfolion 
e mësuesit.   

Pavarësisht metodës së zgjedhur, teknikës dhe mjeteve didaktike, mësuesi për të bërë 
ndërlidhjen e rezultateve e të  nxënit për shkallë me rezultatet e  të nxënit të fushave 
kurrikulare/mësimore, mësuesi duhet ndjekë hapat në vijim: 

• saktëson përzgjedh rezultatin/et  e të nxënit për shkallë që synon të arrijë me nxënës2 
rezultatin e të nxënit për shkallë e zbërthen (harton) në rezultat specifik  për klasë;  

• saktëson, përzgjedh rezultatin/et e të nxënit të fushës kurrikulare/mësimore që 
ndihmojnë në arritjen e rezultatit të nxënit për shkallë;3  

• rezultatin e të nxënit për fushë kurrikulare e zbërthen (harton) në  rezultatet specifik  
për klasë; përzgjedh përmbajtjen/et mësimore mjetet didaktike, metodologjinë e 
mësimdhënies dhe nxënies,  përmes së cilave realizon  rezultatet specifike të fushës 
së kurrikulit për klasë  dhe rezultatet specifike të të nxënit për klasën; 

• planifikon mësimdhënien dhe nxënien duke përfshirë periudhën kohore  kur do t’i 
arrijë rezultatet specifike të  të nxënit  për klasë  brenda viti shkollor. 

• Pas realizimit të orëve mësimore, detyre, kapitulli, analizohet, vlerësohet ecuria e tyre 
për të verifikuar arritjet e rezultateve të të nxënit për fushë aurikulare/shkallë. 

 

 

4. Mësimdhënia dhe nxënia  me nxënësin në qendër dhe gjithëpërfshirje  
 

Zbatimi i qasjes së mësimdhënies dhe nxënies  me nxënësin në qendër kërkon që  procesi i 
planifikimit dhe organizimit të mësimdhënies dhe nxënies të mbështetet në përvojat 
individuale të nxënësve, në potencialet, nevojat dhe interesimet e tyre.  

Mësimdhënia dhe nxënia me nxënësin në qendër, duhet të mbështetet në parimin e 
gjithëpërfshirjes, i cili  merr parasysh dhe adreson stilet e  ndryshme të  të nxënit, mënyrën 

                                                           
2 (kujto: rezultatet për shkallë janë hartuar nga shteti dhe realizohen nëpërmjet të gjitha fushave kurikulare); 
3 (kujto: rezultatet e të nxënit për fusha kurrikulare/mësimore janë hartuar nga shteti); 
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dhe shpejtësinë me të cilën mësojnë nxënësit, si dhe  aspektet tjera të diversitetit të 
nxënësve, duke përfshirë  gjininë, moshën, kulturën, prejardhjen shoqërore dhe ekonomike, 
si dhe nevojat e veçanta të nxënësve, qoftë për aspektet e nxënies plotësuese apo shtuese. 

Mësuesit  kanë mundësi që në mënyrë të pavarur, duke u mbështetur në ekspertizën e tyre 
dhe në përvojat individuale paraprake të nxënësve, në nevojat dhe interesimet e tyre, të 
përzgjedhin strategjitë,  metodat, teknikat e mësimdhënies dhe nxënies, mjetet didaktike, etj., 
por në parim    përzgjedhja  e tyre duhet të ketë pikësynim mësimdhënien dhe nxënien me 
nxënësin në qendër dhe gjithëpërfshirjen.  Kjo do të thotë se mësuesi, duhet të respektojë 
parimet e mësimdhënies dhe nxënies me nxënësin në qendër, ku:   

• nxënësi është në qendër të mësimdhënies dhe të nxënies ; 

• mësuesi gjatë punës/aktivizimit të nxënësve, mbikëqyrë, ndihmon, lehtëson të nxënit 
e nxënësve;  

• nxënësi është pjesëmarrës aktiv dhe i angazhuar/përfshirë në aktivitetet që nxisin 
nxënien dhe interesimin e nxënësve; 

• temat e nxënies janë relevante dhe interesante për nxënësit; 

• nxënësit inkurajohen të bëhen përgjegjës, të pavarur dhe reflektivë, dhe të vazhdojnë 
nxënien gjatë gjithë jetës së tyre; 

• mësuesi vrojton ndryshimet individuale të nxënësve përmes vrojtimit dhe 
bashkëveprimit; 

• aktivitetet mësimore përshtaten në bazë të nivelit zhvillimor të nxënësve; 

• mësimdhënia dhe vlerësimi planifikohen duke pasë parasysh zhvillimin individual dhe 
stilet e nxënies së nxënësit; 

• ofrohen llojllojshmëri të mundësive të nxënies dhe të metodave të vlerësimit, për të 
përkrahur stilet e ndryshme të nxënies së nxënësit; 

• vrojtimet dhe vlerësimet e nxënësve përdoren për të planifikuar mësimdhënien e 
mëtejshme; 

Është me rëndësi që çdo mësues të jetë në gjendje të shfrytëzojë një gamë të gjerë të 
metodave mësimore, duke baraspeshuar metodologjinë e përqendruar tek mësuesi dhe atë 
të përqendruar në nxënësin, duke iu përshtatur nxënësve dhe rezultateve  të të nxënit të 
përcaktuara për secilën orë mësimi.  
 
 
5. Mësimdhënia dhe nxënia e bazuar në qasjen e integruar  
 
Lëndet mësimore duke qenë të ndara nga njëra - tjetra ofrojnë mundësi që nxënësit të fitojnë  
njohuri, shkathtësi, qëndrime të fragmentuara (shkëputura). Me qëllim të integrimit të këtyre 
aspekteve, Kurrikuli Bërthamë për arsimin e mesëm të ulët, realizohet përmes lëndëve 
mësimore të integruara në fusha të kurrikulës dhe përmes mësimdhënies dhe nxënies të 
bazuar në qasjen e integruar. 

Mësimdhënia dhe nxënia e bazuar në qasjen e integruar ndërlidh përmbajtjet e veçanta të 
lëndëve mësimore me qëllim  të arritjes  së  rezultateve të të nxënit të fushave mësimore me 
rezultatet e të nxënit të kompetencave kryesore – për shkallë dhe nivele.  
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Për t’i përmbushur kërkesat e KKK dhe Kurrikulit Bërthamë për SNKA 1, MASHT fton  
mësuesit parafillor dhe fillor që të zbatojnë mësimdhënien dhe nxënien e bazuar në qasjen e 
integruar, duke bërë :  

• ndërlidhjen në mes të fushave kurrikulare/mësimore, ku përmbajtjet e veçanta  
mësimore kontribuojnë në zhvillimin e kompetencave kryesore; 

• ndërlidhjen midis rezultateve të të nxënit të fushave kurrikulare me rezultatet e të 
nxënit për shkallë dhe nivele, me qëllim që aplikimi i njohurive, shkathtësive, 
qëndrimeve dhe vlerave të janë të ndërlidhura me situata konkrete nga jeta e 
përditshme; 

• integrimi në mësimdhënie dhe nxënie  i karakteristikave të përbashkëta të lëndëve të 
fushës përkatëse (p.sh. gjuhës amtare me gjuhën angleze) apo karakteristikave të 
përbashkëta të fushave kurrikulare ( p.sh. fushës shoqëria dhe mjedisi  me fushën 
shkencat natyrore); 

• aktivitete me nxënës që  të zhvillojnë  kompetencat për të gjetur dhe përpunuar 
informata në mënyrë efektive dhe të përgjegjshme, për shfrytëzimin e mësimit 
elektronik, teknologjive aktuale dhe të ardhme në epokën digjitale; 

• aktivitete me nxënës që promovojnë perspektivën e mësimit tërë jetësor dhe të cilat i 
ndihmojnë nxënësit që të zhvillojnë kompetencat e tyre për tu përballur me sfidat dhe 
mundësitë brenda zhvillimeve në shoqërinë  dhe  ekonominë e sotme dhe të 
ardhshme. 

 

 

6. Mësimdhënia dhe nxënia e bazuar në kompetenca  
 

KKK-ja promovon perspektivën e bazuar në kompetenca me qëllim  që njohuritë e nxënësve, 
aftësitë dhe qëndrimet e tyre të zhvillohen në funksion të arritjes së kompetencave kryesore 
dhe me qëllim  të adresimit të nevojave të ndryshme të nxënësve për të përmbushur 
kërkesat e kurrikulës, përkatësisht rezultatet kryesore të të nxënit për shkallë dhe nivele. 

Mësimdhënia dhe nxënia e fokusuar orientuar në kompetenca, kërkon nga mësuesit që të 
bëjnë  përzgjedhjen dhe organizimin e përvojave mësimore të cilat integrojnë njohuritë 
relevante me vlerat, qëndrimet dhe shkathtësitë e nxënësve. Mësimdhënia dhe nxënia e 
bazuar në kompetenca për bazë ka rezultatet mësimore, të cilat përshkruajnë se çka nxënësi 
është në gjendje të di, të bëjë, të kuptojë, të vlerësojë dhe të marrë qëndrim me përfundimin 
e suksesshëm të një shkalle të kurrikulës.  

MASHT-i fton mësuesit që duke u mbështetur në  rezultatet mësimore për fusha kurrikulare 
dhe për shkallë/nivel, të planifikojnë mësimdhënien dhe nxënien me synime për të arritur 
kompetencat e parapara në kurrikulë për nivelin përkatës të arsimit, duke e zbërthyer 
planifikimin në plane vjetore, mujore dhe ditore të çdo mësuesi. Gjithashtu, MASHT-i fton 
mësuesit të zbatojnë mësimdhënie dhe nxënie interaktive, ku mësuesi më pak shpjegon dhe 
më shumë u ndihmon nxënësve si të mësojnë dhe si t’i zhvillojnë kompetencat e tyre të të 
nxënit. 

Mësimdhënia dhe nxënia e bazuar në kompetenca kërkon që mësuesit të përzgjedhin 
strategji, metoda, teknika dhe forma të ndyshme të punës me nxënës, si dhe dhe 
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organizojnë përvojat mësimore të nxënësve që integrojnë njohuritë relevante me  
shkathtësitë, vlerat dhe qëndrimet. 

Mësimdhënia dhe nxënia e bazuar në kompetenca është e lidhur ngushtë edhe me procesin 
e vlerësimit, me fokus të veçantë me vlerësimin formativ dhe progresiv. Për të vlerësuar 
kompetencat e nxënësve, është e rëndësishme që  secili mësues të përzgjedh teknika dhe 
instrumente për vlerësim të cilat  u mundësojnë nxënësve të demonstrojnë/përshfaqin 
njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë e tyre, e jo vetëm njohuritë faktike. Në këtë mënyrë 
mësuesit sigurojnë informacion për cilësinë e mësimdhënies dhe nxënies, përparimin e 
nxënësve dhe zhvillimin e kompetencave. 

Ka disa  qasje dhe strategji të cilat mundësojnë që mësimdhënia dhe nxënia e bazuar në 
kometenca të jetë e suksesshme dhe që të ndihmojë  zhvillimin e kompetencave të nxënësit, 
pa marrë parasysh fushën e kurrikulës . Vlen për t’i veçuar tre qasje nga më të rëndësishmet 
që mbështesin parimet e KKK-së, pra edhe qasjen e bazuar në kompetenca:  

• Krijimi i mjedisit të përshtatshëm, në klasë dhe në shkollë, në të cilin nxënësit ndjehen 
të mirëpritur dhe të lidhur me njëri-tjetrin, me mësuesin e tyre dhe shkollën e tyre; 

• Zhvillimi i mësimeve nëpërmjet qasjeve dhe teknikave të të nxënit aktiv; si dhe 

• zbatimi i strategjive të mësimdhënies dhe të nxënies,  zgjidhjes së problemeve dhe 
zhvillimit të të menduarit kritik. 

 

 
7. Mësimdhënia dhe nxënia e diferencuar  
 
Mësimdhënia dhe nxënia e diferencuar paraqet një qasje sipas së cilës mësimdhënia, për 
zhvillimin e kapaciteteve të të gjithë nxënësve, mbështetet në planifikim, zbatim, kontroll, 
përkrahje dhe vlerësim. 

Mundëson përfilljen e dallimeve ekzistuese në mes të nxënësve në klasë përkitazi me 
përmbajtjen që do të mësojnë, ecurinë didaktiko-metodike të të nxënit si dhe matjet dhe 
materialet çfarë duan dhe munden të shfrytëzojnë gjatë mësimit.  

Përmes mësimit të diferencuar mundësohet përshtatja e kohës dhe shpejtësisë së të nxënit 
dhe mësimit me veçoritë individuale të secilit nxënës. 

Gjithashtu edhe përshtatja e vëllimit, llojit dhe shkallës së vështirësisë të përmbajtjeve, 
detyrave dhe obligimeve me veçoritë individuale të nxënësve.    

Mësuesi për ta organizuar dhe zbatuar në mënyrë të suksesshme mësimdhënien dhe 
nxënien e diferencuar, duhet të bazohet/mbështetet në motivet, aftësitë, interesat dhe 
interesimet dhe stileve të të nxënit nga nxënësit. Këto janë aspektet kryesore në të cilat 
mësuesi duhet që ta mbështes mësimdhënien dhe nxënien e diferencuar. 

Mësuesit e nivelit të parë të arsimit për organizimin  dhe zbatimin  me sukses të 
mësimdhënies dhe nxënit e diferencuar  duhet që të: 

• bëjnë forma të organizimit mësimor, të cilat e promovojnë dhe ndihmojnë zhvillimin e 
motivimit të brendshëm të nxënësve dhe të mekanizmave të vetëkontrollit të nxënies; 

• Përdorin me  efikasitet  aktivitetet  me nxënës të cilat  promovojnë  nxënien e 
organizuar. 
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• procesin e mësimor e Organizojnë përmes qasjeve të ndryshme të cila mundësojnë 
dhe lehtësojnë hulumtimin dhe identifikimin e përvojave ekzistuese të nxënësve, të 
njohurive, të pikëpamjeve të tyre, dhe të cilat mundësojnë përfshirjen aktive të 
nxënësve në përmirësimin e gabimeve të mundshme, si dhe  që përkrahin nxënësit 
që të riorganizojnë njohuritë e tyre faktike dhe procedurale për arritjen e kompetencës 
të nxënësit për të nxënë; 

• Përdorin  teknika dhe forma të ndryshme të nxënies bashkëpunuese në procesin 
mësimor; 

• Praktikojnë format e ndryshme organizative të mësimdhënies dhe nxënies  (aktivitetet 
në klasë, punë në grupe, puna në çifte, nxënia individuale) që  fokusohen në 
aktivitetet që zhvillojnë vetëbesimin, iniciativën, zgjidhjen e problemeve dhe 
kreativitetin e nxënësve; 

• Organizojnë mësimdhënien dhe nxënien përmes diferencimit në detyra, përmbushja e 
tyre, kontrolli, vlerësimi dhe shkalla e ndihmës që ofrohet prej mësuesit i’u përshtatet 
secilit nxënës; 

• Aplikojnë teknika të  organizimit të mësimit që i përshtaten një detyre/ave të caktuar 
përmes së cilës  zhvillojnë  aftësitë  e veçanta nxënësve të  favorizuar; 

• Përdorin forma të ndryshme për organizimin e nxënies për nxënësit të cilët kërkojnë 
trajtim të veçantë, kanë nevoja të veçanta arsimore, duke përfshirë edhe nxënësit me 
vështirësi në të nxënë ose me probleme në sjellje;   

• Organizojnë mësimdhënien përmes së cilës ndihmojnë bashkëpunimin dhe 
përdorimin e formave organizative (p.sh. gjithëpërfshirje) që i promovojnë mundësitë 
e barabarta për nxënies si në sferën e bashkëpunimit në mes nxënësve në aktivitetet 
brenda klasës, shkollës dhe jashtë saj; 

• Përdorin  teknologji të ndryshme mësimore të cilat ofrojnë mundësi më të mëdha të 
organizimit të avancuar të mësimdhënies dhe nxënies me anën e të cilave procesin 
mësimore e bëjmë të   përshtatshëm/këndshëm për nxënësit. 

 
 

8. Qështjet ndërkurrikulare 
 

Kurrikula bërthamë për arsimin e mesëm të ulët përfshinë hapësirë për mësim përtej kufijve 
lëndor në atë mënyrë që fëmijët/nxënësit të mund të ndërtojnë lidhje mes fushave të 
kurrikulës dhe lëmive të ndryshme. 

Studimet ndërdisiplinore, të bazuara në grupimin e përvojave dhe rezultateve të fushave të 
ndryshme të kurrikulës, dhe çështjet ndërkurrikulare duhet të ofrojnë përvoja relevante, 
sfiduese dhe që  sjellin kënaqësi në kontekstin e përmbushjes së nevojave dhe kërkesave të 
ndryshme të fëmijëve dhe të rinjve. 

Krijimi i ndërlidhjeve në mes të fushave kurrikulare krijon mundësi për progres në zhvillimin e 
shkathtësive të nxënësve, për njohjen dhe të kuptuarit e koncepteve të reja apo të rishikimit 
dhe të përforcimit të koncepteve apo të shkathtësive nga perspektiva të ndryshme. 
Gjithashtu, kjo qasje  ndihmon  që kurrikula të jetë koherente dhe më kuptimplote nga 
pikëpamja e nxënësit.  
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Integrimi i çështjeve ndërkurrikulare në kurrikulin bërthamë  për klasën parafillore dhe klasat 
fillore mund të realizohet përmes: 

-  nëpërmjet gjetjes së korrelacioneve midis lëndëve/temave apo njësive mësimore me 
qëllim të realizimit/arritjes së ndonjërës nga kompetencat e KK, p.sh. nëse tema 
mësimore është nga mbrojtja e mjedisit, atë e ndërlidhim edhe me çështjet gjuhësore, 
letrare, por edhe matematikë, edukatë qytetare etj. Pra ka mundësi të shumta për të 
gjetur kësi ndërlidhjes nëpërmjet të të cilave arrijmë disa objektiva mësimore të 
fushave të ndryshme kurikulare.  

-  formës së  projekteve individuale apo të kurseve me zgjedhje në të cilat ndërlidhen, 
duke ndihmuar njëra-tjetrën tema apo fusha të ndryshme, si. P.sh. projekte në fushën 
edukimit qytetarë me Udhëzim në karrierë etj., të cilat gjithashtu 
mundësojnë/ndihmojnë realizimin e kompetencës/ave të veçanta.   

 

 

9. Qështjet jashtë kurrikulare 
 

Janë aktivitete të strukturuara mësimore që ndodhin jashtë kontekstit të fushave dhe lëndëve 
mësimore formale, por që e ndihmojnë arritjen e kompetencave për shkallë të kurrikulit dhe 
nivele formale të arsimit. Për secilin nga aktivitetet e mundshme, mësuesi/shkolla duhet të 
përgatisë plan dhe program të qëllimshëm, të orientuar e jo aktivitete stihie apo të rastit. 

Në klasën parafillore dhe klasat fillore, mësimdhënia dhe nxënia në fushat e ndryshme të 
kurrikulës do të mbështeten me anë të aktiviteteve jashtë kurrikulare të organizuara për 
nxënës, si: 

• Vizitat në muze, parqe, vende në natyrë dhe historike, institucione, galeri, teatër etj; 

• Festimet në data të veçanta, në ngjarje, në tradita, në suksese; 

• Pjesëmarrja në vendimmarrjen në shkollë dhe në format e tjera të demokracisë së 
shkollës; 

• Pjesëmarrja në grupet mësimore, të aktiviteteve të lira dhe në shoqata; 

• Diskutimet me mysafirët (d.m.th. me udhëheqësit e bashkësisë, prindërit, 
përfaqësuesit e bizneseve lokale, politikanë, njerëz të medies); 

• Puna me projekte që fokusohet në tema dhe çështje specifike të karakterit 
shumëdimensional që përkojnë me moshën e nxënësve; 

• Ekspozitat (d.m.th. artet e bukura, fotografia); 

• Shërbimet për bashkësinë (d.m.th. ndihma për ata në nevojë; mbrojtja e mjedisit; 
forcimi i lidhjeve midis gjeneratave); 

• Lojërat, koret, revistat e shkollës,. 

Rekomandohet që të gjithë nxënësve të iu mundësohet të përfshihen në çështje 
jashtëkurrikulare, sipas preferencave dhe talentit personal të jenë pjesë e një grupi në 
aktivitete të ndryshme: ekipe sporti, grup muzikor, ansambël vallëzimi, kor, ansambël teatri, 
grup për ofrimin e mbështetjes për bashkësinë. 
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VII. VLERËSIMI - UDHËZIME TË PËRGJITHSHME   
Hyrja 

Qëllimet e vlerësimit 
Parimet themelore të vlerësimit 

Vlerësimi i brendshëm 
Vlerësimi i jashtem 

 

 
1. Hyrja 
 
Qëllimi kryesor i shkollës është që të promovojë të mësuarit, ndërsa vlerësimi është pjesë 
integrale e këtij procesi. Meqenëse të mësuarit paraqet  proces kompleks, atëherë edhe 
vlerësimi i të mësuarit është proces kompleks.   

Vlerësimi iu siguron nxënësve informacione për nivelin e përvetësimit të të mësuarit, ndërsa 
mësimdhënsve iu siguron informacione që të promovojnë mësimdhënie më cilësore, po 
ashtu iu siguron informacione kthyese institucioneve arsimore dhe të  gjithë palëve të 
interesit. 

Realizimi i vlerësimit bëhet përmes qëllimit, parimeve, llojeve të vlerësimit.  

Vlerësimi është pjesa më e rëndësishme e reformës së synuar në sistemin arsimor të  
Kosovës,  nëpërmjet të së cilës  gjykohet se në çfarë niveli gjendet arsimi dhe në çfarë niveli 
dëshirohet të jetë. Në tërësi vlerësimi si proces realizohet në funksion të 
mësimdhënësit/vlerësuesit mësimdhënies dhe të nxënit duke iu ofruar nxënësve jo vetëm 
kritere të shkruara, por edhe modele të llojeve të vlerësimit, për të kuptuar në mënyrë 
konkrete arritjet të cilat ata i synojnë. 
 
 
2. Qëllimet e Vlerësimit 
 
Vlerësimi ka këto qëllime kryesore: 

 Përkrahjen dhe forcimin e të nxënit; 
 Raportimin e rregullt të progresit individual të nxënësve; 
 Përmbushjen me sukses të kompetencave të përcaktuara në Kurrikulë; 
 Vendosjen dhe monitorimin e standardeve të arritshmërisë për çdo nivel; 
 Krahasimi, certifikimi dhe orientimi i nxënësve për shkollim të mëtejshëm. 

 

 
3. Parimet themelore të Vlerësimit 
 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka hartuar standardet kombëtare për 
vlerësimin me bazë në shkollë dhe kodin e etikës për vlerësim4. Vlerësimi duhet gjithmon të 
jetë në përputhje me normat/rregullat e këtyre dy dokumenteve. 
                                                           
4 Shih Udhëzimet Administrative “Standardet kombëtare për vlerësimin me bazë në shkollë” dhe “Kodi 

i etikës për vlerësim” 
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 Vlerësimi gjithmonë duhet t’i referohet kompetencave kryesore dhe rezultateve të të 
nxënit sipas  fushave të kurrikulës, fushës lëndore, për klasë, shkallë dhe nivel të 
shkollimit. 

 Instrumentet për vlerësim gjithmonë duhet të jenë të përshtatshme varësisht prej 
qëllimit të vlerësimit. 

 Forma dhe lloji i vlerësimit dhe veçanërisht mënyra në të cilën rezultatet raportohen, 
gjithmonë duhet të reflektojnë qëllimin e vlerësimit. 

 Mënyra  e ndërtimit të vlerësimit  duhet  gjithmonë të jetë transparente dhe e drejtë. 

  Vlerësimi gjithmonë duhet të zbatohet në standardet më të larta etike, përgjegjësi 
dhe llogaridhënie. 

 
 
4.  Vlerësimi i Brendshëm 
 
Vlerësimi i brendshëm ose me bazë në shkollë, kryesisht ka për qëllim përkrahjen dhe 
forcimin e të nxënit dhe raportimin e rregullt të progresit individual të nxënësve. 

Te vlerësimi i brendshëm zakonisht zbaton këto dy lloje të vlerësimit: 

o Vlerësimi i vazhdueshëm; 

o Vlerësimi përfundimtar. 

 

Vlerësimi i vazhdueshëm 
Vlerësimi i vazhdueshëm është vlerësim në nivelë të klasës, i cili udhëzon dhe përkrahë të 
nxënit gjatë gjithë vitit shkollor, ndërsa në fund të vitit shkollor vlerësimi raporton progresin e 
nxënësve. 

Vlerësimi i vazhdueshëm i nxënësve nga mësimdhënësit gjatë procesit të mësimdhënies 
fokusohet në: 

 evidentimin e rezultateve të të nxënit/qëllimin e të nxënit dhe kritereve të suksesit; 

 përkrahjen për vetë-vlerësim dhe vlerësim të ndërsjellë duke u bazuar ne kriteret e 
suksesit; 

 dhënien e informatave kthyese  për përformancat e nxënësve bazuar në kriteret e 
suksesit; 

 evidentimin dhe raportimin e progresit të arritjeve të nxënësve bazuar në kriteret e 
suksesit.      

Vlerësimi i vazhdueshëm bëhët me notë numerike (1-5) që paraqesin shkallën e vlerësimi të 
arritëshmërisë së nxënësit në zotërimin e njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve për 
përmbushjen e kompetencave. 

Në periudhat e rregullta kohore gjatë vitit shkollor, nxënësit duhet të kenë nota numerike. 
Mësimdhënësit do të vlerësojnë progresin e nxënësve, të bazuar jo vetëm në teste formale, 
por nga të dhënat e arritjeve që kanë mbajtur gjatë mësimdhënies së tyre, si vëzhgimit, 
pyetësorëve, detyrave mësimore, eset, portfoliove, fokus grupeve, punës me projekte, etj. 
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Ata do t’i raportojnë rezultatet duke përdorur shkallët e vlerësimit që përfshijnë notat.   

Nxënësit mund të tregojnë nivelin e arritjes së përformancës të përcaktuara përmesë dimen-
zioneve të njohurive, shkathtësive, qëndrimeve dhe vlerave që posedojnë si në sasisë, 
shpeshsi (frekuencë), thellësi, ndihmesë, kreativitetit dhe cilësisë në zotrimin e kompeten-
cave. 

Nota 1 (dobët /pamjaftueshëm) përcakton performancën e pamjaftueshëm në real-
izimin e detyrës së dhënë. Nxënësi nuk ka arritur nivelin e minimumit të zotrimit të kom-
petencave, ai nuk e arrin kufirin e kalimit të poshtëm të lejueshëm të lëndës/fushës lën-
dore. 

Nota 2 (mjaftueshëm)  përcakton përformancën e mjaftueshëm në realizimin e detyrës 
së dhënë. Nxënësi ka pakë njohuri, paraqitet rrallë, ngadal e sipërfaqësisht dhe është 
imitues. Ai ka arritur nivelin e minimumit të pranueshëm në zotrimit e kompetencave dhe 
përmbushë kriterin e lejuar të kalimit të lëndës/fushës lëndore. 
Nota 3 (mirë) përcakton performancën e mirë në realizimin e detyrës së dhënë. Nxënësi 
ka  njohuri të pjesëshme e të cëkta, paraqitet ndonjëherë dhe ka kreativitet të 
zakonshëm, ai ka arritur nivelin mesatar në zotrimin e kompetencave. 
Nota 4 (shumë mirë) përcakton performancë shumë të mirë në realizimin e detyrës së 
dhënë. Nxënësi zakonisht ka njohuri të plota e të thella, paraqitet shpejtë dhe ka  imagji-
natë, ai ka arritur nivelin shumë të lartë “të dëshiruar”  në zotrimit e kompetencave. 

Nota 5 (shkelqyeshëm) përcakton performancën e shkëlqyeshme dhe origjinale në real-
izimin e detyrës së dhënë. Nxënësi ka vazhdimisht njohuri të gjëra e të thellësishme,  
paraqitet automatikisht, dhe është kreativ ai ka arritur nivelin e shkelqyeshëm të zotrimit 
e të gjitha kompetencave,  e njëkohsisht përdorë materjale dhe burime shtesë.   

Gjatë procesit të vlerësimit në lëndë/fushë mësimore, nxënësi vlerësohet me notë duke 
marrë për bazë të gjitha nivelet e dijës bazuar në rezultatet e të nxënit për fushë/lëndë 
mësimore për arritjen e kompetencave. 

 

Vlerësimi përfundimtar 
Vlerësimi përfundimtar bëhet në fund të çdo viti shkollor dhe reflekton nivelin e performancës 
të nxënësit gjat një viti shkollor.  
Në fund të vitit shkollor, nxënësve i jepet nota përfundimtare. Kjo notë përfundimtare do të 
jetë në formë të një shkronje (A, B, C, D) që del nga mesatarja aritmetike e notave nga 
vlerësimi i vazhdueshëm gjatë vitit mësimor në nivel klase. 

Përshkrimi i notës përfundimtare sipas shkallës së vlerësimit paraqitet si vijon: 

Nota A (mesatarja prej   4.5 deri 5.00) 

Nota B (mesatarja prej   3.5 deri 4.49) 

Nota C (mesatarja prej   2.5 deri 3.49) 

Nota D (mesatarja prej   2.0 deri 2.49) 

Shembull të vlerësimit përfundimtar:  Vlerësimi i vazhdueshëm i realizuar në nivel klase gjatë 
një viti mësimor për një nxënës në njërën nga fushat/lëndë mësimore është bërë me 8 nota 
me vlerë numerike (1-5) sipas shkallëve të vlerësimit (3, 4, 5, 3, 2, 5, 2, 5). Mesatarja 
aritmetike e notave numerike e nxjerrë këtë notë përfundimtare në fund të vitit shkollor:   
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                                       )(75.3
8
30

8
53523543 BNota===

+++++++   

Nota nga një  lëndë/fushë lëndore, do të jetë bazë e raportimit për nxënësit dhe prindërit. Në 
raportin e shkollës për prindërit, notat duhet të mbështetën (shoqërohen) me komente të 
shkurtëra nga mësimdhënësi, se çfarë nxënësit mund të bëjnë për të përmirësuar 
arritshmërinë e tyre dhe si mund të jetë përkrahja përëmisuese dhe përkrahja për të 
talentuarit. 

Kjo qasje e vlerësimit përfshin të gjitha fushat mësimore dhe përfshin secilin nxënës. 
Nxënësit që nuk kanë arritur nivelin D (2.00-2.49), nuk e ka arritur minimumin e 
domosdoshëm të rezultateve të të nxënit sipas fushës / lëndës mësimore për klasën 
përkatëse.  

Në rast se nxënësi nuk e ka arritur minimumin e domosdoshëm të rezultateve të të nxënit, në 
jo më shumë se tri fusha/lëndë mësimore i mundësohet mësimi plotësues. Mësimin 
plotësues e organizon shkolla me kohëzgjatje jo më pakë se dy javë mësimore e jo më pakë 
se dy orë mësimore në ditë për fusha/lëndë mësimore përkatëse. Mësimi plotësues 
organizohet nga mësimdhënësi i fusha/lëndë mësimore përkatëse. 

Vlerësimi përfundimtar i nxënësve të cilët kanë përcjellë mësimin plotësues bëhet në shkollë 
nga mësimdhënësi i fusha/lëndë mësimore përkatëse. 

Në rast se nxënësi edhë pas vijimit të mësimit plotësues nuk e ka arritur minimumin e 
domosdoshëm të rezultateve të të nxënit atij i jepet e drejta për të u nënshtruar vlerësimit 
përfundimtar edhe një herë para përfundimit të vitit shkollor5. 

 

Vlerësimi përmbyllës  
Vlerësimi përmbyllës në nivelin e parë të arsimit bëhet në fund të shkallës së parë (klasa  2-
të) dhe në fund shkallës së dytë (të klasës së 5-të). Ky vlerësim nuk nxirret nga mesatarja e 
aritmetike e notave të regjistruara në ditarë gjatë peridhës që mbulohet me shkallën 
përkatëse të Kurikulës  por vlerësimi i nxënësit bëhet në bazë të  listëtës së rezultateve të të 
nxënit sipas shkallëve të Kurikulës për fusha kurikulare të përcaktuara me Kurikulen 
Bërthamë dhe secili rezultat vlerësohet me notë numerike (1-5). Mesatarja e aritmetike e 
këtyre notave si rezultat nxjerr notën përmbyllëse (A, B, C, D).    

Shembull të vlerësimit përmbyllës: Një fushë lëndore brenda një shkalle p.sh.  ka 1–12 
rezultate mësimore dhe për secilin rrezultat nxënësi e arrin një notë numerike, mesatarja 
aritmetike e notave e nxjerrë notë përmbyllëse    

                      BNota===
+++++++++++ 92.3

12
47

12
345452543543  ). 

Kjo qasje e vlerësimit përfshin të gjitha fushat mësimore dhe përfshin secilin nxënës.  

Nxënësit që nuk kanë arritur nivelin D (2.00 - 2.49) vazhdojnë shkallën/klasën vijuese me 
programe shtesë në fushat përkatëse. Pas programit shtesë dhe vlerësimit përmbyllës, 
nxënësit të cilët nuk e arrijnë nivelin D nuk e vazhdojnë shkallën/ klasën vijuese6.  

                                                           
5 Rregullohet me Udhëzim Administrativ 
6 Rregullohet me Udhëzim Administrativ 
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Nota përmbyllëse është vlerësim me bazë në shkollë në bashkpunim me autoritetet 
komunale me qëllim të planifikimit të masave për të siguruar nivelin e domosdoshëm të 
zotërimit të  kompetencave kryesore nga të gjithë nxënësit. 

Mësimdhënësi për vlerësimin e rezultateve për shkallë kurrikulare duhet që secilin rezultat ta 
zbërthejë në pesë nivele të arritshmërisë në mënyrë që të vërej saktë arritshmërinë e secilit 
nxënës për çdo rezultat mësimor. Më pas varësisht nga niveli i arritshmërisë të secilit rezultat 
mësimor planifikon aktivitete plotësuese për nxënësin që ka ngecje në arritjen e rezultatit të 
caktuar dhe planifikon aktivitete shtesë për nxënësin që i ka arritur të gjitha nivelet e 
arritshmërisë për rezultatin mësimor të caktuar. 

Në librezën e nxënësit dhe në dëftesën e përfundimit të nivelit të parë shkollimit regjistrohen 
vetëm notat përmbyllëse të fushave kurrikulare. 

  

 
5. Vlerësimi i Jashtëm 
 
Vlerësimi i jashtëm i arritjës së nxënësve organizohet nga autoriteti qendror profesional i 
arsimit me qëllim të verifikimit të gjendjes dhe nivelit të cilësisë të arsimit dhe vlerësimit në 
nivel shkolle, komune apo shteti. 

Qëllimet themelore të vlerësimit të jashtëm shërbejnë për të: 

 Klasifikim e nxënësve dhe orientim për shkollim të mëtë tjeshëm 

 Certifikimin e individit për përmbushjen e kompetencave kundrejt qëllimeve të 
kurrikulës. 

 Monitorimin e sistemit arsimor dhe për të raportuar mbi krahasimin dhe progresin e 
arritjeve të nxënësve, shkollave dhe komunave në nivel vendi  dhe nxjerrja e 
rekomandimeve për të gjitha palët e interest  (hartuesit e politikave dhe 
vendimmarrësit të cilët ndikojnë në përmirësimin e sistemit arsimor). 

Cërtifikimi i zotrimit të kompetencave bëhet duke përdorur vlerësimin kombëtarë i cili 
përgatitet nën mbikqyrjen e autoriteti qendror profesional i autorizuar nga  MASHT. Vlerësimi 
kombëtar administrohet në fund të nivelit të dytë të arsimit parauniversitar (mbarimi i klasës 
së  9-të) apo në mbarim të shkallës/klasës varësisht të interesave të politikave arsimore. 
Këto vlerësime janë të standardizuara dhe kryesisht janë të përqendruara në matjen e nivelit 
të arritjes në zotërimin e kompetencave kryesore. Kërkesat (pyetjet) e provimit duhet të 
vlerësojnë një varg gjithpërfshirës/të hollësishëm dhe të balancuar të kompetencave të 
kurrikulës dhe rezultateve thelbësore mësimore. Rregullat dhe procedurat për këto vlerësime 
janë të qeverisura/drejtuara  nga ligjet përkatëse dhe udhëzimeve administrative7. Monitorimi 
i progresit përmes procesit të vlerësimit të jashtëm bëhet edhe nga MASHT-i përmes 
autoriteti qendror profesional . 

Në kuadër të vlerësimit të jashtëm bëjnë pjesë edhe vlerësimet internacionale si PISA, 
TIMSS etj që për qëllim ka monitorimmin e proceseve arsimore të shteteve pjesëmarrëse. 

Vlerësimi shtetëror me rastin e përfundimit të shkollës së mesme të ulët nxënësi paiset me     
“Diploma e mbarimit të arsimit të mesëm të ulët kl.së 9-të” 

 

 
                                                           
7 Rregullohet me Udhëzim Administrativ 
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Korniza e kurrikuluës gjithashtu përveq vlerësimit të jashtëm u mundëson shkollave dhe 
autoriteteve komunale organizimin e vlerësimeve të jashtme në nivel komunal në fund të 
shkallëve të kurrikulumit, respektivisht në fund të klasës 7-të.  

Ky vlerësim organizohet për të: 

 vlerësuar punën e shkollave në përkrahjen e nxënësve për zotërimin e kompetencave 
kryesore; 

 ngritur përgjegjshmërinë e mësimdhënësve, të shkollave dhe komunave; 

 siguruar zotërimin e kompetencave kryesore nga të gjithë nxënësit; 

Ky vlerësime do të iu sigurojnë një informatë kthyese për shkollat, prindërit, komunitetin, dhe 
autoritetet komunale mbi cilësinë e shërbimeve arsimore. 

Rezultatet evidentohen në dosje të nxënësve8.  
        

- Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit  –Komunikues efektiv 
- Rezultati i të nxënit nr. 1  për shkallën tretë (II): Lexon  me zë një tekst së paku 

prej gjysmë faqe që ka të bëjë me një temë që i përshtatet moshës së vet të pa 
lexuar me parë 

 
Niveli i ARRITSHMËRISË së nxënësit           Llojet e përkrahjes për nxënësit 

1 2 3 4 5 Përkrah
je 
përmirë
suese 

Mënyrat  Përkrah
je për 
të 
talentu
arit 

Mënyra
t 

Nxënësit  e 
fillon 
detyrën pa i 
bërë një 
shikim të 
shpejtë  
tekstit; 
ai/ajo ka 
vështirësi 
në 
artikulimin e 
shkronjave, 
dhe të 
leximit të 
fjalëve në 
tërësi, të 
lidhjes së 
fjalëve në 
fjali, etj.. 

Nxënësi e 
fillon 
detyrën pa 
i bërë një 
shikim të 
shpejtë 
tekstit: 
ai/ajo ka 
vështirësi 
në 
artikulimin 
e 
shkronjav
e, t’i lexojë 
mirë disa 
fjalë, ka 
megjithatë 
vështirësi 
në lexim 
të 
rrjedhshë
m të fjalive 
në tërësi, 
etj. 

Nxënësi 
e fillon 
detyrë 
duke i 
bërë një 
shikim 
të 
shpejtë 
tekstit: 
ai/ajo i 
artikulon 
mirë 
shkronja
t, fjalët 
lidhen 
në fjali; 
megjitha
të ai nuk 
i fletë 
rrjedhsh
ëm në 
mënyrë 
të 
mjaftues
hme 

Nxënësi e 
fillon 
detyrë 
duke i bërë 
një shikim 
të shpejtë 
tekstit: 
ai/ajo i 
artikulon 
shumë 
mirë 
shkronjat, 
fjalët lidhen 
në fjalitë 
përkatëse; 
lexon pa 
ndërprerje; 
megjithatë 
ka ca 
problem 
me të 
folurit e 
rrjedhshëm 

Nxënësi e 
fillon detyrë 
duke i bërë 
një shikim 
të shpejtë 
tekstit: 
ai/ajo i 
artikulon 
shumë mirë 
shkronjat, 
fjalët lidhen 
plotësisht 
në fjalitë 
përkatëse; 
toni, 
shpejtësia, 
theksi janë 
në vendin e 
vet; fletë 
shumë 
rrjedhshëm 

Mësuesi 
vendos 
se si të 
përkrah 
nxënësin 
, ne ilin 
aktivitet 
apo 
cfarë 
aktivitet 
plotesue
s te 
zhvilloje,
..  

 Cfare 
metoda te 
aplokojë  
duke 
pasur 
parasysh 
stilin e te 
nxenit te 
nxenesit 

Mësuesi 
vendos 
se si të 
përkrah 
nxënësi
n , ne 
ilin 
aktivitet 
apo 
cfarë 
aktivitet 
shtesë 
te 
zhvilloje 

Cfare 
metoda 
te 
aplokoj  
duke 
pasur 
parasys
h stiline 
te nxenit 
te 
nxenesit 

 
 

 



KURRIKULA E KOSOVËS 

 

    
111 

ANEKS: Fjalorthi i termave për mësimdhënës9 
 

KONCEPTI SHPJEGIMI 
TERMAT E 
BARASVLERSHËME 
(anglisht, shqip dhe 
serbisht) 

Llogaridhënia Koncepti i qeverisjes etike (duke përfshirë 
qeverisjen etike të shkollës) që bazohet në 
njohjen dhe marrjen e përgjegjësisë për 
vendimet, veprimet dhe pasojat e tyre dhe 
ndërlidhet me pritjet për dhënien e llogarisë 
para palëve me interes. 

 

Gjuha artificiale  Një gjuhë e shpikur e bazuar në disa rregulla 
të përshkruara dhe të zhvilluar për një qëllim 
të caktuar, si për komunikim ndërkombëtar 
ose për programim në kompjuter. 

P.sh. Esperanto, 
Pascal, etj. 

Vlerësimi Procesi i mbledhjes së informatave dhe i 
nxjerrjes së gjykimeve lidhur me arritjen ose 
performancën e nxënësve. 

 

Vlerësimi për të nxënë Synon të përkrahë nxënësit të arrijnë 
kompetencat kryesore duke iu treguar se ku 
janë sa i përket rezultateve mësimore të 
parapara. Bazohet në atë që t’i vetëdijesojë 
nxënësit dhe t’i bëjë pjesëmarrës në 
përcaktimin e rezultateve mësimore, 
kritereve 
të cilësisë dhe treguesve personal të 
suksesit. Nxënësit mësojnë se çka duhet të 
bëjnë që të arrijnë ato rezultate te vendosura 
mësimore dhe si të arrihet atje. 

Vlerësimi formativ 

Vlerësimi i nxënies Mbledhja e dëshmive valide, të besueshme 
dhe krahasueshme për të vlerësuar 
progresin e nxënësve në nxënie (d.m.th. 
arritshmërinë e tyre në fusha të ndryshme të 
kurrikulës/lëndëve mësimore dhe zotërimin e 
kompetencave kryesore). 

Vlerësimi përfundimtar 

Metodologjia e 
vlerësimit 

Strategjitë dhe aktivitetet e zbatuara, 
zakonisht nga mësimdhënësit (në vlerësimin 
e brendshëm) apo nga agjenci të 
specializuara (në vlerësimin e jashtëm), për 
të matur arritshmërinë ose performancën e 
nxënësit. 

 

Qëndrimi Pozicionimi i brendshëm drejt njerëzve, 
fakteve, fenomeneve, veprimeve, besimeve 
dhe situatave; gatishmëria e brendshme për 
të vepruar. 

Dispozitat 

Arsimi themelor Vitet e shkollimit që konsiderohen të 
nevojshme për t’i arritur standardet minimale 
për zotërimin e kompetencave kryesore.   

Zakonisht mbulon 
arsimin e detyrueshëm 

Mësimdhënia në 
Bllok 

Mënyrë fleksibile për caktimin e orëve të 
mësimit  duke përcaktuar periudha më 
kompakte të kohës për lëndët/njësive (për 

 

                                                                                                                                                                                     
8 Rregullohet me Udhëzim Administrativ 
9 Termat që nuk janë relevante për mësimdhënësit mund të hiqen.  
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shembull, mësimdhënia e një lënde gjatë një 
semestri prej gjashtë javësh në vend të orëve 
javore të shpërndara gjatë tërë vitit shkollor). 
Kjo mund të zbatohet kryesisht në rast të 
ndonjë lënde  ku nuk kërkohen sekuenca 
jashtëzakonisht të rrepta 

Lëndë bartëse Një lëndë që duke u bazuar në 
fushëveprimin dhe strukturën e saj është më 
afër të kontribuojë në arritjen e qëllimeve të 
caktuara të mësimit dhe mundëson zhvillimin 
e kompetencave të caktuara tek nxënësit 
(p.sh. arsimi për punë ose teknologji; zhvillim 
personal, aftësitë për jetë, studime sociale). 

 

Mjedis miqësor 
për fëmijët 

Ambiente të  të mësuarit të cilat janë 
miqësore, të bazuara në të drejta, 
gjithëpërfshirëse, e shëndetshëm dhe 
mbrojtëse për të gjithë fëmijët. Ato po ashtu 
përfshijnë marrëdhënie të fuqishme mes 
familjeve/komunitetit dhe shkollës. 

Shiko konceptin e 
UNICEF-it  për 
shkollat dhe sistemet 
arsimore miqësore për 
fëmijët dhe të bazuara 
në të drejta. 

Vlerësim me bazë 
klase/Vlerësimi nga 
mësimdhënësit 

Vlerësimi që kryhet rregullisht nga 
mësimdhënësit në klasë si pjesë të mësimit 
të tyre dhe strategjive të mësimit. Ofron 
informacion të menjëhershëm dhe të 
vazhdueshëm sa i përket arritshmërisë së 
nxënësve dhe problemeve në mësim. 

 

Kodi Kodi është rregull për konvertimin e një pjese 
të informacionit (për shembull, një shkronjë, 
një fjalë, frazë apo gjest) në një formë apo 
paraqitje tjetër (një shenjë në një shenjë 
tjetër), jo domosdoshëm në një lloj të njëtjë. 
Në komunikim dhe përpunim të informacionit, 
kodimi është procesi me anë të së cilës 
informacioni nga një burim konvertohet në 
simbole për t’u komunikuar. Dekodimi është 
procesi i kundër, konvertimi i këtyre simboleve 
në formë kodi përsëri në informacion të 
kuptueshëm prej një marrësi. 
 

Me këtë i referohemi: 
- Kodi linguistik (kur 
shprehet informacioni 
përmes mjeteve të 
ndryshme linguistike – 
tingullit, fjalëve, 
shkronjave, fjalive, etj. 
- Kodi artistik (ngjyra, 
forma e 
pikturës/dizajni/arkitekt
ura; zëri – toni për 
muzikë; lëvizje, gjestet 
për vallëzim; gjuha – 
lëvizjet – mimika për 
dramë, etj.   

Komunikimi Komunikimi është aktiviteti i bartjes së 
informacionit kuptimplotë. Komunikimi kërkon 
një dërgues, një mesazh, dhe një pranues, 
megjithëse pranuesei nuk ka nevojë të jetë i 
pranishëm ose në dijeni të qëllimit të dërguesit 
që të komunikojë me të në kohën e 
komunikimit; kështu komunikimi mund të 
ndodh edhe në largësi të mëdha sin ë kohë 
ashtu edhe në hapësirë.  

Komunikimi kërkon që 
palët komunikuese e 
bashkëndajnë një fushë 
të përbashkët të 
komunikimit, d.m.th. një 
kontekst. Procesi i 
komunikimit është i 
plotë me rastin kur 
pranuesi e ka kuptuar 
mesazhin e dërguesit. 

Bashkësitë e interesit 
praktik  

Bashkësitë e interesit praktik sipas 
antropologut Jean Lave dhe Etienne Ëenger 
janë një grup njerëzish që kanë interesa, 
zanate, dhe/ose profesione të përbashkëta. 
Grupi mund të zhvillohet natyrshëm për shkak 

Community of practice 
 
Ndodh përmes procesit 
të shkëmbimit të 
informacionit dhe të 
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të interesit të përbashkët të anëtarëve në 
fushën apo domenin e caktuar, ose mund të 
krijohet pikërisht për qëllim të fitimit të 
njohurive që kanë të bëjnë me fushën e tyre. 

përvojave me grupin ku 
anëtarët mësojnë prej 
njëri-tjetrit, dhe se e 
kanë mundësinë që të 
zhvillohen personalisht 
deh profesionalisht 
(Lave & Ëenger 1991). 
Bashkësitë e interesit 
praktik mund të 
ekzistojnë virtualisht, si 
përmes grupeve të 
diskutimit dhe grupeve 
të tjera të lajmeve, ose 
në jetën reale, si në 
kuzhinë gjatë punës, në 
terren, në dyshemenë e 
fabrikës ose diku tjetër 
në mjedis. 

Kompetenca Aftësi të gjera për t’i zbatuar njohuritë, 
shkathtësitë, qëndrimet, rutinat, vlerat dhe 
emocionet në mënyrë të pavarur, praktike 
dhe 
domethënëse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetenca/ 
Shkathtësitë 
(nganjëherë 
kompetencat 
barazohen me 
“shkathtësitë”, 
veçanërisht në 
shprehjet si 
“shkathtësitë për 
jetë”. Megjithëkëtë, 
sipas një përkufizimi 
më të përshtatshëm 
të kompetencave, 
shkathtësitë 
konsiderohen si 
pjesë përbërëse e 
tyre së bashku me 
njohuritë, vlerat dhe 
qëndrimet 
(kompetencat 
gjithashtu përfshijnë 
rutinat, modelet e të 
menduarit, sjelljet). 

Arsimi i detyrueshëm Kohëzgjatja e shkollimit që konsiderohet si e 
obligueshme me ligj dhe (zakonisht) është 
falas për nxënësit dhe familjet e tyre. 
Përbërja e ‘Arsimit të detyrueshëm’ në 
Kosovë përfshin arsimin fillor, të mesëm të 
ultë dhe të mesëm të lartë (SNKA 1, 2 dhe 
3). 

 

Periudha kontaktuese Koha që caktohet zakonisht për 
bashkëveprimin sistematik mes 
mësimdhënësve dhe nxënësve në kuadër të 
një lënde, njësie mësimore dhe/ose mësimi. 

 

Qasjet 
konstruktiviste 

Filozofia dhe praktikat që frymëzohen prej 
teorive të ndryshme konstruktiviste të 
mësimit dhe zhvillimit që thekson se të 
mësuarit ndërtohet përmes kulturës, përvojës 
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individuale dhe shoqërore, si dhe 
bashkëveprimeve dhe konteksteve.  Sipas 
teorive konstruktiviste, të mësuarit duhet të 
ketë kuptim (për të qenë kuptimplotë) për 
nxënësit në mënyrë që të jetë efektiv. 

Kurrikula bërthamë  Kërkesat e përbashkëta për të gjithë nxënësit 
në aspektin e kompetencave kryesore, 
lëndët e përbashkëta dhe orientimet e 
përgjithshme. 

  

Çështjet të ndërlidhura 
ndërkurrikulare 

Përmbajte e rëndësishme kurrikulare që nuk 
i përket krejtësisht vetëm një lënde apo  
fushe të kurrikulës ekskluzivisht mësimore, 
por që më së miri mësohet në disa lëndë. 
Shembuj të zakonshëm janë edukimi për 
paqe, të drejtat e njeriut dhe edukata 
qytetare, çështjet gjinore, shkathtësitë e 
komunikimit, dhe edukimi ndërkulturor. 

Temat të 
Ndërlidhura 

Kurrikulë Tërësia e fushave mësimore, lëndëve dhe 
çështjeve ndërkurrikulare që gjenden në një 
sistem arsimor. Koncepti zakonisht përdoret 
për të nënkuptuar Kurrikulën “formal” apo 
“të paraparë (të shkruar), por mund të 
përfshijë edhe Kurrikulën e “paparaparë” apo 
të “fshehur”. Po ashtu, bëhen dallime midis 
Kurrikulës të “paraparë” (zyrtar), “të zbatuar”, 
“ndërveprues” (që vjen si rezultat i 
ndërveprimeve në klasë) dhe “Kurrikulës 
efektiv” (atë se ç’mësojnë në të vërtetë 
nxënësit). 

Kurrikulat (sh.) 

Korniza e kurrikulës Një numër politikash, rregulloresh, 
orientimesh dhe udhëzimesh që janë qenësore 
për zhvillimin dhe zbatimin e Kurrikulës që 
orienton zhvillimin e 
programeve mësimore dhe dokumenteve të 
tjera kurrikulare. Duke pasur parasysh statusin e 
Kurrikulës si një bosht të sistemit arsimor, kornizat 
e Kurrikulës zakonisht shihen si “kushtetuta” të 
arsimit parauniversitar. Kornizat e Kurrikulës 
mund 
të përpilohen për tërë sistemin, për faza të 
veçanta (si arsimi themelor) dhe/ose për 
fusha dhe çështje të veçanta të kurrikulit (si 
p.sh. korniza për integrimin e çështjeve të 
ndërlidhura  në Kurrikulë). 

 

Integrimi i 
Kurrikulës 

Procesi i kombinimit/artikulimit të përmbajtjes 
mësimore dhe lëndore me qëllim të promovimit 
të mësimit holistik dhe 
gjithëpërfshirës. Kjo shpie në reduktimin e një 
numri të lëndëve diskrete dhe zakonisht 
zbatohet në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët. 

 

Politikat e kurrikulës Vendimet formale të bëra nga qeveria ose 
autoritetet e arsimit  që kanë një ndikim të 
drejtpërdrejtë ose të rëndësishëm në zhvillimin e 
kurrikulit. Këto vendime zakonisht 
dokumentohen në dokumentet zyrtare të 
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qeverisë. 
Struktura e 
kurrikulës 

Mënyra se si është organizuar Kurrikula në 
cilindo sistem, përfshirë lëndët dhe fushat e 
kurrikulës, kur ato duhet të mësohen dhe 
‘modelin’ me të cilin ato duhet të mësohen. 
Kurrikula mund të përbëhet, për shembull, prej 
kurrikulës kryesore dhe zgjedhore që mësohen 
me disa ndryshime midis klasave të ndryshme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistemi i Kurrikulës Tërësia e dispozitave dhe dokumenteve të 
Kurrikulës përmes të cilave u jepen udhëzime 
mësimdhënësve dhe palëve tjera në lidhje me 
atë së pse, çka, si dhe sa mire duhet të mësojnë 
nxënësit. Sistemi i Kurrikulës zakonisht përbëhet 
nga ligjet arsimore, kornizat e kurrikulës, 
kurrikulat lëndore, standardet e vlerësimit, 
teksteve shkollore dhe materialeve tjera 
mësimore. 

 

Vlerësimi 
 diagnostik 

Vlerësim që zakonisht realizohet në fillim të 
procesit mësimor dhe fokusohet në 
identifikimin e aftësive dhe dobësive të 
nxënësve që duhet të merren parasysh për 
përkrahjen e nxënësve që të tejkalojnë 
problemet e ndryshme në nxënie. 

 
 
 
 
 

Mësimdhënia e 
diferencuar 

Mësimdhënia e diferencuar nënkupton 
krijimin e programeve të shumëfishta ashtu 
që nxënësit me aftësi, interesa apo nevoja të 
ndryshme mësimore të përjetojnë në mënyrë 
të barabartë rrugët e duhura për të 
absorbuar, 
përdorur, zhvilluar dhe prezantuar konceptet 
si pjesë e procesit mësimor të përditshëm. Iu 
mundëson nxënësve të marrin përgjegjësi 
më të madhe dhe pronësi mbi mësimin e tyre 
dhe 
ofron mundësi për mësimdhënien përmes 
shokut dhe nxënien në bashkëpunim. 

 
 
 
 
 

Kurrikula 
efektive 

Ajo që nxënësit në të vërtetë e mësojnë në 
aspektin e dijes, qëndrimeve dhe 
shkathtësive. 

Kurrikula e realizuar 

Mësimi elektronik Mësimi që bazohet në përdorimin e 
teknologjive të reja të informacionit dhe 
komunikimit me qëllim të avancimit të qasjes 
në informata, e po ashtu edhe përdorimi 
efektiv dhe i përgjegjshëm i tyre në 
kontekstin (e zakonshëm) të aktiviteteve në 
distancë dhe rrjet. 

 

Kurrikula 
Zgjedhore 

Fusha mësimore/lëndët të cilat nxënësit 
mund t’i zgjedhin në pajtueshmëri me 
interesat, talentet dhe nevojat e tyre. 

 

Edukimi për 
ndërmarrësi 

Në kuptimin e ngushtë: përgatitja e fëmijëve 
dhe të rinjve që të marrin role ndërmarrëse 
në ekonomi, d.m.th. të krijojnë 
bizneset/ndërmarrjet e tyre. Në kuptim më të 
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gjerë: pajisja e fëmijëve dhe të rinjve më 
shkathtësi ndërmarrëse siç janë iniciativa, 
vendim-marrja, ndërmarrja e riskut, 
udhëheqja, shkathtësi menaxheriale dhe 
organizative. 

Mësimdhënia e zgjeruar 
dhe koha për të mësuar 

Ndarja e një kohe më të madhe për 
mësimdhënie   dhe  mësimnxënie të fituar 
njohuri, shkathtësi dhe qëndrime të caktuara 
me qëllim që të nxitet mësim i thellë dhe i 
qëndrueshëm. 

 

Të shprehurit  Të shprehurit mund t’i referohet shprehjes 
simbolike: të shprehurit (gjuhë), një mendim i 
komunikuar përmes gjuhës; Të shprehurit 
(matematikë), një kombinim i shtjelluar i 
simboleve që janë të formuara mirë sipas 
rregullave të aplikueshme; të shprehurit 
(programim), një udhëzim për të ekzekutuar 
diçka që do ta kthej një vlerë; të shprehurit 
(përmes artit) (muzikës) që e shënon 
dinamikën muzikore. 

Shprehjet trupore: 
Shprehjet emocionale, 
sjelljet verbale dhe 
joverbale që 
komunikojnë emocion; 
shprehjet e fytyrës, një 
lëvizje e fytyrës që 
përçon emocione; 
shprehja e gjeneve, 
procesim me të cilën 
informacioni prej një 
gjeni përdoret në 
biokimi; shprehje 
artistike (vallëzim, 
dramë, pantomimë, etj.) 

Vlerësimi i 
Jashtëm 

Vlerësim që kryhet nga agjenci jashtë 
shkollore apo bazohet në procedurat dhe 
instrumentet e ofruara nga agjenci jashtë 
shkollore (d.m.th. provimet e jashtme; testet 
e ofruara nga agjenci të specializuara të 
vlerësimit). Duhet të bazohet në standardet 
(kombëtare) të vlerësimit që subjektiviteti në 
vlerësim të zvogëlohet në maksimum. 

 

Aktivitetet ekstra- 
kurrikulare 

Aktivitete të strukturuara mësimore që 
ndodhin jashtë kontekstit të lëndëve dhe 
fushave mësimore formale. Në disa sisteme, 
këto mund të përfshijnë përvojë pune apo 
sport të organizuar 

 

Kurrikula formale Mundësitë dhe përvojat mësimore që iu 
ofrohen nxënësve në kontekstin e arsimit 
formal. Kurrikula formale shërben si bazë për 
certifikata dhe dhënien e diplomave të 
pranueshme nga shoqëria. 

Kurrikula e 
paraparë/zyrtare/e 
obliguar 

Arsimi formal Sistem arsimor i strukturuar në mënyrë 
hierarkike dhe me klasë kronologjike që fillon 
me arsimin para-fillor deri në universitet duke 
përfshirë, përveç studimeve akademike të 
përgjithshme, një larmi të programeve të 
specializuara dhe institucioneve për aftësim 
teknik dhe profesional me orar të plotë. 
Rezultatet dhe kualifikimet e fituara në 
arsiminformal pranohen nga shoqëria 
përmes certifikatave dhe dhënies së 
diplomës. 

 

Vlerësimi formativ Vlerësim që parimisht është I bazuar në  
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klasë dhe realizohet nga  mësimdhënësi me 
qëllim të përkrahjes së nxënësve që të 
përparojnë në mësim gjatë tërë një periudhe 
të caktuar kohore. E parasheh mësimin si 
proces e jo vetëm si rezultat (shiko po ashtu 
Vlerësimin për nxënie, me të cilin është i 
ndërlidhur). 

Arsimi I përgjithshëm 
(shkollat) 

Arritja dhe zhvillimi nga nxënësit më 
përgjithësisht i një game të gjerë të dijes, 
shkathtësive dhe qëndrimeve që janë të 
ndërlidhura me lëndët/mësimin akademik e 
po ashtu edhe me jetën e punën. 

 

Kurrikula e 
fshehur 

Besimet, qëndrimet dhe shkathtësitë që 
nxënësit i kanë apo i zhvillojnë përmes 
përvojave të tyre personale. Kurrikula e 
fshehur mund të jetë ose të mos jetë në 
pajtueshmëri me Kurrikulën zyrtare/të 
obligueshëm. 

 

Mësimi holistik 
dhe i gjithanmshë 

Mësimi që integron aspektet akademike me 
zhvillimin e nxënësve duke u përpjekur të 
trajtojë fenomenet si tërësi duke theksuar 
ndërlidhjen e dimensioneve dhe proceseve 
natyrore, shoqërore dhe personale. 

Shih po ashtu 
“Mësimin e integruar” 

Zhvillimi holistik Progresi/zhvillimi i harmonizuar i të gjitha 
dimensioneve d.m.th. aspekteve intelektuale, 
emocionale dhe motorike. 

Qasje për zhvillimin e 
“personit në plotëni” 

Mjedisi për 
mësimin holistik 

Organizimi i përcaktimit të mësuarit që fton 
nxënësit që të bëjnë përdorimin e 
njëkohshëm intelektual, emocional dhe 
aftësitë motorike të tyre 

 

Arsimi 
gjithëpërfshirës  

Arsimi gjithëpërfshirës tenton të adresojë 
nevojat për mësim të të gjithë fëmijëve me 
fokus të veçante tek ata që janë të 
cenueshëm ndaj margjinalizimit dhe 
përjashtimit. Ai nënkupton që të gjithë 
nxënësit – me ose pa paaftësi – janë në 
gjendje të mësojnë së bashku përmes qasjes 
në mjedise të përbashkëta para shkollore, 
shkolla dhe mjedise arsimore në komunitet 
me rrjet të përshtatshëm të shërbimeve 
përkrahëse. 

 

Arsimi informal Përvetësimi dhe zhvillimi i dijes, shkathtësive 
dhe qëndrimeve jashtë mjediseve arsimore 
formale ose jo-formale gjatë përvojave të 
përditshme dhe në mungesë të procesit 
mësimor sistematik dhe të paraparë. 

 

Teknologjitë e 
Informacionit dhe 
Komunikimit (TIK) 

Instrumentet dhe proceset e reja për të pasur 
qasje në informata dhe për t’i përpunuar ato, 
e po ashtu edhe për t’i komunikuar duke u 
bazuar në pajisje elektronike si kompjuterë, 
TV, internet, apo pajisje tjera digjitale. 

 

Mësimdhënia e 
integruar dhe të 
mësuarit 

Mësimi që reflekton dhe vë në pah lidhjet 
dhe ndërlidhjet në jetën individuale dhe 
shoqërore (aktivitetet njerëzore), natyrë dhe 
dije. 

Mësimi holistik dhe i 
gjithanshëm 



KURRIKULA E KOSOVËS 

 

    
118 

Klasë bashkëvepruese Mjedisi mësimor në nivel klase që bazohet 
në shkëmbime të vazhdueshme mes 
mësimdhënësve dhe nxënësve në kontekstin 
e aktiviteteve të bazuara në kërkim, zgjidhje 
të problemeve dhe punë konkrete. 

 

Mësimdhënia dhe 
mësimnxënia  
bashkëvepruese 

Filozofia dhe praktika e përfshirjes së 
nxënësve për ta përcaktuar dhe ndërtuar  
përvojën e tyre mësimore duke marrë 
parasysh nevojat e tyre, interesat, dijen 
paraprake dhe kontekstin. 

 

Kompetencat 
Kryesore 

Kompetenca që konsiderohen nga sistemi I 
arsimit dhe aftësimit si të rëndësishme për të 
nxënit e secilit nxënës dhe të kontribuuesve 
të rëndësishëm në jetën e secilit anëtar të 
shoqërisë. Kompetencat kryesore që janë 
më të përafërta me “Arsimin themelor” mund 
të njihen edhe si “kompetenca themelore”. 

kompetencat gjenerike, 
transversale apo 
gjithëpërfshirës 

Shkalla kryesore e 
kurrikulës 

Faza të caktuara përmes të cilave 
realizohet Kurrikula përmes niveleve dhe 
klasave të ndryshme të arsimit. Periudha 
që mbulojnë karakteristike të përbashkëta 
në aspektin e zhvillimit të fëmijëve, 
kërkesave të Kurrikulës dhe qasjeve të 
mësimdhënies e mësimnxënies për 
zhvillimin e nxënësve dhe përparimit në 
nxënie. Në Kornizën e Kurrikulës të 
Kosovës, shkallët kyçe janë fazat e 
caktuara në nivelet e arsimit për të 
siguruar. 
• më shumë transparencë dhe saktësi 

në artikulimin e qëllimeve arsimore 
dhe detyrave; 

• mundësi për udhëzime konkrete për 
organizimin e punës së shkollës me 
theks në metodat specifike, rezultatet 
mësimore dhe mjetet e vlerësimit; 

•  mundësi për të ofruar sfida të reja sa i 
përket zhvillimit të nxënësve dhe 
qëllimeve       specifike të secilës 
shkallë kyçe të Kurrikulës 

 

Të njohurit Konceptet dhe informatat faktike (të dhënat) 
e po ashtu edhe relacionet mes tyre 
(p.sh. strukturat dhe modelet) lidhur me 
mjedisin natyror dhe artificial, njerëzit dhe 
shoqërinë, 
kulturën dhe ekonominë, dhe të kuptuarit 
tone për botën, njerëzit dhe shoqërinë. 
Njohja deklarative vë në pah për të ditur 
lidhur me “çka”, ndërsa dija procedurale vë 
në pah njohuritë lidhur me “si”. 

 

Ekonomi dhe 
shoqëri e dijës 

Shoqëri dhe ekonomi në të cilën dija 
bëhet burimi kryesori i zhvillimit dhe progresit 
(veçanërisht përmes internetit, mësimit 
elektronik dhe proceseve të ndërmjetësuar 
nga pajisjet elektronike). 
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Fushë kurrikulare Një kategori e gjerë mësimore që grupon 
lëndët që kanë qëllime dhe detyra të 
përbashkëta për mësimin e dijës, 
shkathtësive, vlerave dhe qëndrimeve. 
Bashkimi i lëndëve në një fushë të 
caktuar mësimore merr parasysh kontributin 
e tyre specifik në zhvillimin e nxënësve, në 
pajtim me qëllimet e përgjithshme e të 
veçanta të procesit mësimor në shkolla. Ai 
po ashtu merr 
parasysh mundësinë për qasjet multi dhe 
ndërdisiplinore e gjithashtu edhe realizimin e 
qëllimeve ndërkurrikulare.  

Curriculum area 

Gjuha Gjuha mund t’i referohet ose aftësive 
specifike të njeriut për përvetësimin dhe 
përdorimin e sistemeve komplekse të 
komunikimit, ose shprehjes specifike të një 
sistemi të tillë kompleks të komunikimit. 
Studimi shkencor i gjuhës në çdo aspekt të tij 
quhet gjuhësi. 

Përafërsisht 3000-6000 
gjuhë që fliten nga 
njerëzit sot paraqet 
shembullin më 
domethënës, por gjuhët 
natyrale mund të 
bazohen edhe në 
stimulin vizual sesa në 
atë dëgjimor, për 
shembull gjuha e 
shenjave dhe gjuha e 
shkruar. Kodet dhe 
llojet e tjera të  
sistemeve artificial të 
konstruktuara, aso 
faresh që përdoren për 
programim në 
kompjuterë mundet po 
ashtu të quhen gjuhë. 

Perspektiva me 
nxënësin në qendër të 
vëmendjes  

Filozofia dhe praktika e organizimit të 
mësimdhënies, mësimnxënies dhe vlerësimit 
nga perspektiva e nevojave, interesave dhe 
aftësive të nxënësve. 

 

Mësimnxënia Procesi i fitimit, absorbimit dhe zhvillimit të 
dijeve, shkathtësive, vlerave dhe qëndrimeve 
të reja  janë të integruar në strukturat para-
ekzistuese, ndërsa gjithashtu përbëjnë një 
bazë për përvetësime të reja. 

 

Përmbajtja 
Mësimore 

Temat, besimet, sjelljet, konceptet dhe faktet, 
shpesh të grupuara brenda një lënde ose 
fushë kurrikulare nën dijet, shkathtësitë, 
vlerat dhe qëndrimet që priten të formojnë 
bazën e mësimdhënies dhe të nxënit. 

Përmbajtja 

Përvoja mësimore Situatat dhe proceset përmes të cilave 
nxënësit i fitojnë/zhvillojnë dijet, shkathtësitë, 
vlerat dhe qëndrimet. 

 

Mundësitë 
Mësimore 

Situata dhe procese që kanë potencial për 
nxitjen e të mësuarit tek nxënësit. 

 

Rezultatet e të nxënit Deklarata që përshkruajnë atë se çfarë duhet 
të dinë nxënësit, të besojnë, të vlerësojnë 
dhe të jenë në gjendje të bëjnë. Rezultatet 
janë shprehur në Kornizën e kurrikulës në 

Rezultate 
Rezultatet mësimore 
Kompetencat e 
nxënësve Rezultatet e 
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një varg domenesh, përfshirë dijen, të 
kuptuarit, shkathtësitë dhe kompetencat, 
vlerat dhe qëndrimet. 

nxënësve 
Arritjet e nxënësve 

Burimi i të mësuarit Referenca dhe përkrahje për mësimin e 
nxënësve, përfshirë tekstet shkollore, 
softuerët arsimorë, vegla eksperimentale, 
atllase, fjalorë, ushtrimore, etj. 

 

Mësimi 
tërëjetësor 

Pajisja e nxënësve me kompetencat e 
nevojshme për të qenë nxënës të 
suksesshëm gjatë tërë jetës. 

 

Aftësitë për jetë Aftësi që iu ofrojnë nxënësve kapacitete për 
të ndërmarrë detyra ose procese të 
ndërlidhura me jetën e tyre të përditshme. 

 

Arsimi i mesëm i ulët Cikli i parë i arsimit të mesëm (katër vjeçar 
në Kosovë) (SNKA 2). 

 

Mësimi 
domethënës 

Për dallim nga mësimi përmendësh, 
shpie drejt zhvillimit të rrjetave 
konceptuale (d.m.th. hartave konceptuale) që 
mund të aplikohen në situata të ndryshme 
dhe që mundësojnë kreativitetin dhe 
zgjidhjen e problemeve. Në lidhje me 
pikëpamjet 
konstruktiviste, po ashtu i referohet mësimit 
që ka kuptim për nxënësit (d.m.th. është i 
ndërlidhur me përvojat e tyre personale dhe 
është i orientuar në praktikë dhe punë 
konkrete). 

 

Koncepti shumë- 
shtresor i identitetit 

Të kuptuarit e identitetit si rezultat kompleks 
edhe i faktorëve të para-caktuar edhe i 
faktorëve zhvillues për shkak të ekspozimit 
dhe pjesëmarrjes së individëve dhe grupeve 
të kulturave të ndryshme në kontekstin e 
fenomeneve aktual të globalizimit. 

 

Inteligjencat e 
shumëfishta 

Teori bashkëkohore me ndikim që ka të bëjë 
me inteligjencën dhe personalitetin 
(H.Gardner) që thekson se inteligjenca të 
veçanta mund të detektohen në tru, në vend 
të një inteligjence të përgjithshme apo të 
gjenerike, zakonisht të përkufizuara si aftësi 
për të zgjidhur probleme në mënyrë efektive. 
Ajo kishte pasoja të rëndësishme në 
zhvillimin dhe zbatimin e Kurrikulës, 
posaçërisht përmes konceptit të qasjes me 
fëmijën apo nxënësin në qendër dhe modelit 
të zhvillimit të “tërë personit” në procesin e 
mësimit dhe 
zhvillimit. Deri me sot janë identifikuar tetë 
inteligjenca të shumëfishta: gjuhësore; 
matematike logjike; hapësinore; kinestetike 
trupore; muzikore; ndërpersonale; 
intrapersonale; natyrore. Në 
mesin e këtyre tetë inteligjencave si shtesë 
përmendet edhe inteligjenca 
ekzistenciale/shpirtërore/morale..  

 

Gjuha natyrore Në filozofinë e gjuhëve, një gjuhë natyrore (ose gjuhë e zakonshme) 
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është çdo gjuhë e cila ngrihet në mënyrë të paqëllimtë si rezultat i 
aftësive të lindura për gjuhën që posedohen nga intelekti njerëzor. Një 
gjuhë natyrore përdoret për komunikim dhe mund të flitet, të shënohet 
me shenja ose të shkruhet. Gjuha natyrore dallohet prej gjuhëve të 
konstruktuara të tilla si gjuhët e programimit në kompjuterë ose prej 
“gjuhëve” në studimin e logjikës formale, veçanërisht logjikës 
matematike. 

Arsimi jo-formal Çfarëdo aktiviteti i organizuar dhe i 
qëndrueshëm që nuk korrespondon 
saktësisht me përkufizimin e arsimit formal. Prandaj arsimi jo-formal 
mund të mbahet edhe brenda edhe jashtë institucioneve arsimore dhe 
iu shërben personave të të gjitha moshave. Mund të përfshijë programme 
arsimore që adresojnë shkrim-leximin për të rritur, arsimin themelor për 
fëmijët që kanë braktisur shkollën, aftësitë për jetë, aftësitë për punë dhe 
kulturën e përgjithshme. Programet e arsimit jo-formal nuk përcjellin 
detyrimisht sistemin e ‘përshkallëzuar’ dhe mund të jenë të ndryshme në 
kohëzgjatje dhe mund të jepet ose të mos jepet certifikatë për suksesin e 
arritur në mësim. 

Kurrikula 
zgjedhor 

Pjesa zgjedhore e Kurrikulës që përfaqëson lëndët dhe aktivitetet kurrikulare 
të vendosura në nivelin e shkollës. 

Vlerësimi shoku- 
shokun 

Vlerësimi i nxënësve për punën e nxënësve  të tjerë  (mund të jetë edhe 
formativ edhe përfundimtar). 

Edukimi shoku- 
shokun 

Proceset e mësimit të bazuara në këmbimin e informatave, dijës dhe 
përvojave mes shokëve në të cilat ata veprojnë si persona burimorë 
lehtësuese të mësimit dhe/ose mentorë. 

Mësimdhënia 
shoku-shokun  
 

Praktika në të cilën nxënësit marrin rolin e 
mësimdhënësit në një mjedis shkollor me 
qëllim të ndarjes së dijës dhe shkathtësive të tyre me nxënësit tjerë. 

Vlerësimi 
parashikues 

Vlerësimi që synon të parashikojë dështimet dhe sukseset potenciale në 
zhvillimin e nxënësve me qëllim që të sugjerohen programme efektive për 
përparimin e tyre e po ashtu edhe veprime të duhura plotësuese në rast të 
mangësive (të pritura) në mësim. 

Arsimi fillor Në Kosovë, periudha ose cikli i parë i arsimit prej pesë vitesh kohëzgjatje, 
duke përfshirë edhe një klasë para-fillore (SNKA 1). 

Aktivitetet 
përmirësuese 

Mundësi dhe përvoja mësimore që ofrohen me qëllim të sigurimit të 
ndihmës për nxënësit që të tejkalojnë vështirësitë në të nxënë në mënyrë 
efektive. 

Autonomia e 
Shkollës 

Autonomia e dhënë për shkolla në aspektin e menaxhimit të burimeve 
financiare (me financim publik dhe privat), menaxhimin e burimeve 
njerëzore (drejtorët e shkollave, personelin arsimor dhe jo-arsimor) 
dhe 
vendim-marrjes brenda shkollave e po ashtu edhe sistemet e 
vlerësimit (llogaridhënia) e shkollave e realizuar në lidhje me këtë 
autonomi. 

Kurrikula me 
bazë shkolle (ose 
me bazë në institucion) 

Pjesa e Kurrikulës që vendoset në nivel 
shkolle (ose institucioni). 

 

Arsimi i mesëm Faza apo cikli i dytë i shkollimit, e 
ndarë në dy faza - të ultë dhe të lartë (SNKA 
2 dhe 3). 

 

Vlerësimi selektiv Vetë-vlerësimi nga nxënësit i arritjeve dhe 
problemeve të tyre në mësim. Sikur në rastin 
e vlerësimit shoku-shokun bazohet në 
shkathtësitë intelektuale të nivelit të lartë që i 
përdorin nxënësit për të vlerësuar mësimin e 
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tyre në aspektin e proceseve dhe 
rezultateve. 

Vetë-vlerësimi Vetë-vlerësimi nga nxënësit i arritjeve dhe 
problemeve të tyre në mësim. Sikur në rastin 
e vlerësimit shoku-shokun bazohet në 
shkathtësitë intelektuale të nivelit të lartë që i 
përdorin nxënësit për të vlerësuar mësimin e 
tyre në aspektin e proceseve dhe 
rezultateve. 

 

Mësimi i bazuar 
në shërbim 

Mësim që ndodh si rezultat i angazhimit të 
nxënësit në ofrimin e ndonjë shërbimi të 
organizuar, zakonisht në bashkësi lokale apo 
më gjerë 

Mësim i bazuar në 
shërbime për 
bashkësinë 

Shenja Një shenjë është diçka që nënkupton një 
lidhje midis vetvetes dhe objektit të tij. Një 
shenjë natyrore bartë marrëdhënien e shkakut 
të objektit të tij – për shembull, vetëtima, 
bubullima është shenjë e stuhisë. Një shenjë 
konvencionale bëhet me pajtim, ashtu si pika 
që nënkupton fundin e fjalisë. 

Ky është kontrasti me 
simbolin i cili qëndron 
për diçka tjetër, ashtu si 
flamuri që mund të jetë 
simbol i një kombi. 
mënyra me të cilën 
shenja nënkupton diçka 
quhet semiosis, e cila 
trajtohet në semiotikë 
dhe filozofi të gjuhës. 
Shenja ka një (a) formë 
dhe (b) kuptim. 

Simboli Simboli është një realitet i cili paraqet një ide, 
një entitet fizik ose një proces, por dallon prej 
tij. Qëllimi i simbolit është të komunikojë 
domethënien e një forme të caktuar sintetike – 
më ndryshe prej realitetit të komunikuar. Për 
shembull, një oktogon i kuq mund të 
simbolizojë mbase kuptimin e “STOP-it”. Në 
hartë, fotografia e një tende mund ta paraqes 
një kamping. Numërorët janë simbole për 
numrat. Emrat e përveçëm janë simbole të 
paraqitjes së individit. 

P.sh. simbolet 
matematikore, ikonat e 
kompjuterit, simbolet 
kombëtare (flamuri, 
himni, etj.) simbolet 
fetare (kryqi, gjysmë 
hana, etj.), emrat, etj.  

Shkathtësia Aftësia për ta zbatuar dijen për të kryer një 
detyrë të veçantë sipas një standardi të 
qëndrueshëm (dimensioni 
operacional/procedural i dijes). 

 

Kurrikula spirale Modeli i zhvillimit të Kurrikulës që përfshin 
përsëritjen periodikisht të dijës, shkathtësive 
dhe qëndrimeve të ndërlidhura me fusha 
kurrikulare/lëndë në kontekstin e përvojave 
mësimore të reja më të gjera e më 
komplekse. I shërben konsolidimit të mësimit 
paraprak dhe trajtimit më të thellë të 
përmbajtjes së ndryshme mësimore. 

Rritja spirale e
kurrikulës/ mësimit 

Standard 1. Vendim, kërkesë ose rregull që pritet të 
zbatohet apo aplikohet (për shembull, 
“standardet e cilësisë/ Kurrikulës”). 
Standardet e Kurrikulës (cilësisë) mund t’i 
referohen përmbajtjes mësimore 
(standardet e përmbajtjes), proceseve 
(standardet e proceseve), rezultateve 
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standardet e rezultateve), dhe mjediseve 
(standardet e mjedisit). 

2. Niveli i arritjes apo suksesit që pritet të 
arrihet prej nxënësve nëse duhet t’u jepet 
ndonjë rezultat i caktuar. 

Lënda Disiplinë e veçantë mësimore (të tilla si 
matematika ose historia). 

 

Vlerësimi përfundimtar  Vlerësimi që përmbledh përparimin dhe 
arritshmërinë e rezultateve mësimore nga 
nxënësit në një kohë të caktuar  

 

Mësimi i 
qëndrueshëm 

Mësimi i ndërlidhur me dhe në shërbim të 
zhvillimit të qëndrueshëm të shoqërisë, 
ekonomisë dhe mjedisit. 

 

Progresioni i mësimit  
të qëndrueshëm 

Mësimi që bazohet në integrimin efektiv të 
mësimeve të mëparshme në sistemet e reja 
të dijes, shkathtësive dhe qëndrimeve. 

 

Programi 
mësimor 

Dokument që përshkruan objektivat 
mësimore, rezultatet dhe përmbajtjen 
mësimore lidhur me një lëndë të veçantë. 
Programet mësimore moderne ofrojnë edhe 
udhëzime për zbatimin e tyre, duke përfshirë 
metodologji  përkatëse për mësimdhënie dhe 
vlerësim. 

Programi i mësimit 
në/për një lëndë të 
caktuar 

Mësimdhënia Aktivitet që realizohet me qëllim të nxitjes së 
mësimit tek nxënësit duke përdorur një gamë 
të gjerë metodash që iu përshtaten stileve të 
mësimit të nxënësve. 

 

Fondi i orëve Koha e caktuar për mësimdhënie dhe 
mësimin e një lënde të veçantë apo fushe 
mësimore gjatë një viti apo jave shkollore. 
Korniza e Kurrikulës siguron alokim të 
kohespër punë në projekte dhe 
mësimdhënie e mësimnxënie 
bashkëvepruese. 

 

Vlerat Ato që njerëzit i çmojnë si parime udhëzuese 
dhe referenca kryesore për zgjedhjet dhe 
sjelljet e tyre. 

 

Arsimi dhe aftësimi 
profesional 

Arsimi dhe aftësimi për t’iu mundësuar 
nxënësve që të fitojnë shkathtësi për punë 
dhe kualifikime profesionale për profesione të 
caktuara, përveç arritjes së kompetencave 
kryesore të përcaktuara përmes Kornizës së 
Kurrikulës. 
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