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Të nderuar prindër, 

 

Arsimi është përgjegjësi e së sotmes ndaj së ardhmes së një kombi. Ne e kemi 

marrë përsipër këtë përgjegjësi duke e reformuar thellë dhe në mënyrë të gjithanshme 

arsimin tonë. Ne kemi pasur dhe kemi një synim të vetëm: Fëmijët tanë të bëhen të zotë 

të përparojnë e të gëzojnë një Shqipëri të integruar europiane. 

 

Sfida jonë është: Përparimi i shoqërisë nëpërmjet aftësimit të qytetarëve për 

përfshirje aktive në ushtrimin dhe zhvillimin e demokracisë me ritme të larta të 

ekonomisë së tregut të lirë. 

Një përgatitje e shëndoshë në bankat e shkollës dhe në auditorët e universitetit 

është parakushti i suksesit tonë në përballjen e kësaj sfide. 

 

Ju e dini se e shtuam me një vit arsimin e detyruar dhe e pakësuam, po me një vit, 

gjimnazin. Nuk është ky i vetmi ndryshim për gjimnazin. Përmbajtja e tij u transformua 

rrënjësisht. Tani, çdo nxënës, bashkë me prindërit e tij, përzgjedh itinerarin e vet lëndor, 

që do të thotë se secili vendos të mësojë ato lëndë që i pëlqejnë më shumë e që i duhen 

për të hyrë dhe për të vazhduar me sukses institucione të arsimit të lartë ose, sipas 

dëshirës, edhe për të filluar një veprimtari në tregun e punës. 

 

Risitë nuk kufizohen me kaq. Në këtë gjimnaz të ri, mësuesve u duhet të 

ndryshojnë thellë dhe të japin mësim e të vlerësojë nxënësit po ashtu si kolegët e tyre në 

vendet perëndimore. Është një hop i madh, i shumëpritur dhe krejt i mundshëm me 

përvojën tanimë të grumbulluar prej vitesh, falë hapjes ndaj informacionit bashkëkohor.  

 

Në këtë Udhëzues, që keni në dorë, përshkruhet jo vetëm struktura e re e 

gjimnazit, por, me hollësi të mjaftueshme, shtjellohet filozofia e tij, paraqiten 

përmirësimet kryesore që duhet të marrin përsipër mësuesit, madje dhe nxënësit, 

gjithashtu detyrimet e drejtorit të shkollës dhe të DAR/ZA-ve.  
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Kemi përpara një ndërmarrje komplekse dhe interesante, e cila do të përballohet 

me përkushtimin e mësuesve, të specialistëve dhe të drejtuesve, edhe me ndihmën e 

vazhdueshme që ata do të kenë. 

 

Ju uroj të gjithëve mbarësi! 

 

Me respekt, 
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1. KAPITULLI I PARË: KURRIKULA E RE 

 
1.1. MISIONI I KURRIKULËS  

 

Në botën e sotme me ndryshime të përshpejtuara, ku njohuritë grumbullohen e 

dyfishohen brenda pak vitesh dhe profesionet shndërrohen thellësisht, madje zhduken e 

lindin shumë të tjera brenda një brezi, arritjet shkollore kanë kuptim vetëm nëse vlejnë 

për jetën dhe për të nxënit gjatë gjithë jetës.   

Shoqëria e sotme ka nevojë për individë të cilët përballojnë ndryshimet, 

përshtaten ndaj tyre, madje gjenerojnë vetë ndryshime. Janë këta individë që do të kenë 

sukses në të ardhmen.  

Disa mësues janë ende ngushtësisht lëndorë, megjithëse shumë nga njohuritë për 

të cilat ata këmbëngulin kaq shumë dhe nxënësit përpiqen çdo ditë t’i përvetësojnë, do të 

treten dhe harrohen, ajo çfarë mbetet, pasi harrohen shumë nga ato që janë nxënë, janë 

konceptet dhe pikërisht këto janë më të vyera.  

Shkolla është ngritur për përparimin e një komuniteti a vendi dhe mishëron 

përgjegjësinë e një brezi ndaj brezit pasues.  

Edukimi shkollor shikon përtej lëndëve e moduleve dhe duhet të aftësojë nxënësin 

të jetojë në demokraci dhe të përballet me vështirësitë në ekonominë e tregut, duke u 

bazuar në njohuritë. 

Mësuesi profesionist përfytyron te nxënësi përherë të rriturin. Ky është misioni i 

vërtetë i tij. Ai duhet ta nxitë nxënësin që të kërkojë dije edhe përtej shkollës, pasi kjo do 

t’i mundësojë atij suksesin për një përshtatje më të mirë me botën që e rrethon.  

Modeli moral i sistemit arsimor sot është shoqëria demokratike. Shkolla është 

vendi ku mësohet demokracia.  

Në kohërat që po jetojmë, nxënësi ndryshon me ritme të shpejta. Në këto kushte, 

mësuesit i del si përgjegjësi të shtojë ritmin e përparimit vetjak, sepse sfidat sot nuk janë 

vetëm te përfitimi i njohurive të reja shkencore, por këto të fundit duhet të vihen në 

funksion të formimit të personalitetit qytetar të nxënësit. 

Ndryshimet që ndodhin në shoqërinë e sotme dhe njohuritë e reja shkencore me të 

cilat përballemi çdo ditë, janë pikënisja dhe pikëmbërritja e kurrikulës. Shkolla është 
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krijuar që të formojë një njeri të suksesshëm në jetën personale, në shoqëri dhe në punë. 

Ka ndryshuar vetëm portreti i tij dhe portreti tanimë është përfunduar qëkur aspirata e 

njëzëshme është integrimi europian, pra, është qytetari i Europës moderne. 

Synimet e kurrikulës në funksion të modelit të ri të shkollës prekin aspektin vetjak, 

shoqëror dhe ekonomik të nxënësit. Këto të fundit janë detajuar si më poshtë: 

 

1.2. SYNIMET 

 

Sistemi ynë arsimor synon të kontribuojë në: 

 Realizimin e potencialit të individit dhe zhvillimin e mëtejshëm të këtij potenciali. 

 Përparimin e shoqërisë nëpërmjet aftësimit të qytetarëve për përfshirje aktive në 

ushtrimin dhe zhvillimin e demokracisë. 

 Mbarëvajtjen e ekonomisë së tregut të lirë nëpërmjet aftësimit të forcave të punës 

për të përballuar ritme të larta të rritjes ekonomike dhe të zhvillimit teknologjik. 

 

Kurrikula e gjimnazit ka për synim t’i sigurojë secilit nxënës zhvillimin e tij 

maksimal etik, intelektual, fizik, social dhe estetik që ai të jetë i zoti për të nxënit gjatë 

gjithë jetës, që të mendojë në mënyrë kritike, krijuese dhe eksploruese, t’u përshtatet 

ndryshimeve, të ketë vetëbesim, të dijë të punojë në grup dhe të jetë i gatshëm të ofrojë 

përpjekjet e tij për mirëqenien, përparimin, lirinë e demokracinë e vendit e më gjerë. 

Kurrikula e gjimnazit synon të pajisë secilin nxënës me njohuri, aftësi dhe 

qëndrime të cilat t’i bëjnë të mundur: 

 Të arrijë mirëqenien vetjake (aspekti vetjak); 

 Të japë ndihmesë për shoqërinë (aspekti shoqëror); 

 Të ndihmojë në zhvillimet ekonomike dhe publike të vendit (aspekti ekonomik). 
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SYNIMET NË ASPEKTIN SHOQËROR 
 

Kurrikula e gjimnazit synon që çdo nxënës të bëhet i aftë: 

 

 Të njohë të drejtat e individëve të tjerë, t’i respektojë dhe t’i mbrojë ato. 

 Të kuptojë të drejtat shoqërore të komuniteteve që u përket, t’i respektojë dhe t’i mbrojë ato 

(familja, shkolla, vendi i tij dhe më gjerë). 

 Të punojë në grup. 

 Të jetë tolerant dhe të arrijë kompromise. 

 Të mbajë një qëndrim të hapur, të pavarur e kritik ndaj ideve të reja. 

 Të mirëkuptojë larminë e kulturave shoqërore. 

 Të shfaqë interes të vazhdueshëm ndaj ndryshimeve shoqërore. 

 Të mbajë qëndrim pozitiv ndaj përmirësimeve shoqërore. 

 Të ndihmojë në përmirësimet shoqërore të komuniteteve që u përket (familja, shkolla, , vendi 

i tij dhe më gjerë). 

 Të ushtrojë forma demokratike në ndërveprimet shoqërore.  

 

SYNIMET NË ASPEKTIN EKONOMIK 
 

Kurrikula e gjimnazit synon që çdo nxënës të bëhet i aftë: 

 

 Të bëjë zgjedhjet e tij të suksesshme ekonomike; 

 Të bëjë zgjedhjet e tij të suksesshme të karrierës; 

 Të kuptojë përgjegjësitë e tij ndaj mirëqenies ekonomike të komuniteteve të cilëve u përket 

(familja, shteti, rajoni dhe më gjerë) dhe t’i përmbushë këto përgjegjësi; 

 Të kuptojë përgjegjësitë e tij në mbrojtjen e mjedisit dhe t’i përmbushë këto përgjegjësi; 

 Të shfaqë interes të vazhdueshëm ndaj politikave dhe nismave ekonomike që kanë të bëjnë 

me komunitetet të cilave u përket; 

 Të kuptojë nevojat e brezave të ardhshëm dhe të kontribuojë në përmbushjen e tyre.  

 

SYNIMET NË ASPEKTIN VETJAK 
Kurrikula e gjimnazit synon që çdo nxënës të bëhet i aftë: 

 Të njohë anët e tij të forta dhe të dobëta. 

 Të ketë besim në veten e tij. 

 Të kuptojë të drejtat e tij dhe t’i mbrojë ato. 

 Të ketë nën kontroll ndjenjat dhe sjelljet e tij. 

 Të njohë përgjegjësitë e tij ndaj vetes dhe t’i përmbushë ato. 

 Të praktikojë një mënyrë të shëndetshme jetese. 

 Të ketë interes për mësimin e vazhdueshëm gjatë gjithë jetës. 

 Të përshtatet ndaj ndryshimeve. 

 Të vendosë për veten ambicie të larta dhe të mundshme. 

 Të sigurojë mirëqenien e vet shoqërore. 

 Të sigurojë mirëqenien e vet ekonomike. 
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Të zbërthyera në objektiva këto synime do të ndihmojnë në një mbarëvajtje më të 

mirë te mësimdhënies dhe mësimnxënies.  

Shkollat dallohen nga njëra-tjetra nga uniteti i një vizioni modern dhe nga 

përpjekjet e përbashkëta për ta realizuar atë. 

 

1.3. STRUKTURA E KURRIKULËS SË RE 

 

Me kalimin nga gjimnazi 4-vjeçar në atë 3-vjeçar, Ministria e Arsimit dhe  

Shkencës miratoi strukturën e re të kurrikulës, duke i dhënë fund periudhës së gjimnazit 

të profilizuar. 

Gjimnazi me dy profile, natyror dhe shoqëror, ishte një hap i mirë përpara në 

krahasim me paraardhësin e tij, sepse në vend të një kurrikule të njëjtë për të gjithë 

nxënësit, u kalua, për herë të parë, në përzgjedhjen nga vetë nxënësit.  

Kurrikula në gjimnazin e ri është e organizuar në kurrikul bërthamë dhe kurrikul 

me zgjedhje. Kurrikula bërthamë është e detyruar dhe e njëjtë për të gjithë. Kurrikula me 

zgjedhje përbëhet nga: kurrikula me zgjedhje të detyruar dhe kurrikula me zgjedhje të 

lirë. 

Lista e lëndëve me zgjedhje të detyruar miratohet nga Ministria e Arsimit dhe  

Shkencës, ndërsa lista e lëndëve/moduleve me zgjedhje të lirë hartohet nga shkolla. 

Nxënësi duhet të përzgjedhë vetë në të dyja listat. 

Nxënësi merr vendime tri herë për itinerarin e tij kurrikular dhe e bën këtë në 

fillim të çdo viti shkollor, kurse në gjimnazin e profilizuar mund të zgjidhte vetëm një 

herë, në klasën e 11-të. 

Modeli i tanishëm dhe ai i profilizuari zbatohen sot nga vende të ndryshme. 

Ndërsa në gjimnazin e profilizuar nxënësit ndahen në dy grupe për nga 

parapëlqimet, tani, sipas strukturës së re, përzgjedhjet individuale janë shumë më të 

larmishme. Kjo shumëllojshmëri zgjedhjeje i ofron nxënësit mundësinë të përballojë me 

sukses ndryshimet dhe të përshtatet me kurrikulën me zgjedhje. Përveç kësaj, 

mundësohet një specializim më i ngushtë i nxënësve, p.sh., vetëm në kimi dhe biologji 
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dhe jo në profilin natyror që përfshinte, veç kimisë dhe biologjisë, edhe fizikën e 

matematikën. 

 

Në strukturën e re të gjimnazit, nxënësit u kushtojnë më shumë kohë lëndëve të 

përbashkëta, në krahasim me kohën që u kushtonin në strukturën e gjimnazit të 

profilizuar, sidomos po të kemi parasysh që ky i fundit zgjaste katër vite, pasi në të 

përfshihej edhe klasa e nëntë. 

Ky organizim i mundëson nxënësit një formim të përgjithshëm më të plotë. 

Përvojat dëshmojnë se një bazë e plotë mësimdhënieje i bën nxënësit më të zotë për 

çfarëdo dege të shkollës së lartë, përfshirë dhe degët profesionale. 

Kurrikula bërthamë, e cila përmbledh lëndët e përbashkëta për të gjithë, është 

projektuar si e mundshme për t’u përballuar nga të gjithë nxënësit.  

Kurrikula e gjimnazit synon të mishërojë njëherësh dy të drejta të nxënësve: 

 E drejta e shanseve të barabarta, 

 E drejta për të qenë i ndryshëm. 

E drejta për të qenë i ndryshëm, në mënyrë më të hapur përmbushet nëpërmjet 

lëndëve/moduleve me zgjedhje. Kjo do të thotë se secili nxënës përzgjedh ato lëndë ose 

module të cilat e favorizojnë për një bllok të caktuar profesionesh.  

Një nga detyrat e gjimnazit është parapërgatitja e nxënësve për shkollën e lartë. 

Mirëpo një pjesë e nxënësve e vlerëson gjimnazin si një periudhë për formimin e një 

kulture të përgjithshme, e cila do t’u bëhet e çmuar gjatë gjithë jetës. Ka nxënës, dhe ata 

mund të shtohen me kalimin e viteve, që parapëlqejnë të ndjekin gjimnazin jo thjesht 

sepse u lehtëson hyrjen në shkollat e larta, pasi nuk e kanë planifikuar kështu karrierën e 

tyre, por sepse dëshirojnë të ushtrojnë një profesion të fituar përmes kurseve të formimit 

profesional.  

Shkolla e lartë i ka dyert të hapura edhe për nxënësit e notave 7-8, madje edhe për 

ata të notave 5-6, pra, për këdo që ka në dorë diplomën e maturës. Kjo do të thotë se 

kurrikula me zgjedhje të detyruar, madje dhe ajo me zgjedhje të lirë, duhet të kenë oferta 

që të jenë të përshtatshme për të tri nivelet e nxënësve. Në veçanti, kjo do të thotë që edhe 

kurrikula me zgjedhje të lirë, të cilën e harton vetë shkolla, do të duhet të përmbajë 

lëndë/module për të gjitha nivelet e nxënësve, përfshirë nivelin e notave 5-6. 
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Kurrikula me zgjedhje të lirë është tërësisht në dorë të shkollës, por duhet të bëhet 

kujdes që ajo të mos jetë e tejmbushur me njohuri të vështira. Është në dorë të shkollës të 

mos e teprojë. Sigurisht, shkolla duhet të ofrojë edhe lëndë/module posaçërisht për 

nxënësit shumë të mirë. 

Kurrikula bërthamë konsiderohet e mjaftueshme për të përballuar çfarëdo dege 

të shkollës së lartë. Kurrikula me zgjedhje e lehtëson këtë përballje, madje shton gjasat 

për të dalë fitues në konkurrimin për degë të parapëlqyera. 

Ka përherë një dilemë për peshat që duhet të zënë në gjimnaz kurrikula bërthamë 

dhe ajo me zgjedhje. 

Pikëpamja e kurrikulës së re është se përvetësimi i lëndëve të kulturës së 

përgjithshme nuk përfundon me arsimin bazë, por duhet të vazhdojë deri në klasën e 

fundit të gjimnazit. 

Kjo pikëpamje është konkretizuar në kurrikulën e re me një përqindje të lartë të 

kurrikulës bërthamë. Nga ana tjetër, një ngushtim i tepruar i kurrikulës me zgjedhje do të 

vështirësonte përmbushjen e veçorisë së gjimnazit si një periudhë ku nxënësit përfitojnë 

një specializim të mjaftueshëm. 

Pesha aktuale e kurrrikulës me zgjedhje është një kompromis me mundësinë e 

zbatimit të tanishëm të saj. 

Një shtim i kësaj peshe do t’u mundësonte më mirë nxënësve të specializoheshin 

në një nga blloqet e tyre të parapëlqyera: shkencor, shoqëror, profesional dhe tregu i 

punës, veçse ky shtim rrezikohet të komprometohet gjatë zbatimit tani, thjesht për shkak 

të përvojës ende jo të pjekur sa duhet të shkollave. 

Kjo do të thotë se, në një perspektivë afatmesme dhe, aq më shumë, afatgjatë, 

dora-dorës me përmirësimin tërësor të kushteve të zbatimit, menuja e kurrikulës me 

zgjedhje do të duhet të zgjerohet, pa cënuar, gjithsesi, sigurimin e formimit bazë të të 

gjithë nxënësve të gjimnazit. 

Larmia e itinerareve individuale kurrikulare nuk shterrohet vetëm nga kurrikula 

me zgjedhje. Brenda vetë kurrikulës bërthamë gjenden disa mundësi të tjera të studimit të 

nxënësit. Siç do të detajohet më poshtë, në programet e lëndëve të caktuara, si të arteve, 

aftësimit për jetën  dhe teknologjisë, ofrohen zgjedhje sipas parapëlqimeve të nxënësve 

dhe, herë-herë, sipas rrethanave lokale. Madje edhe brenda disa lëndëve me zgjedhje, 
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nxënësit, përsëri, kanë ofertën për të përzgjedhur. Kjo do të thotë se hapësira 

përzgjedhëse e nxënësve në kurrikulën e tanishme të gjimnazit është më e gjerë sesa 

ofron kurrikula me zgjedhje. 

 

1.4. KURRIKULA PËR NXËNËSIT ME NEVOJA TË VEÇANTA  

 

Nxënës me nevoja të veçanta konsiderohen këtu ata që janë me aftësi të kufizuara 

mendore ose fizike dhe ata që gëzojnë prirje veçanërisht premtuese në një fushë të 

caktuar të nxëni. 

Për nxënësit me aftësi të kufizuara, Dispozitat Normative përshkruajnë kriteret e 

pranimit në gjimnaze të posaçme, të cilat funksionojnë vetëm për ata, ose në gjimnaze të 

zakonshme. 

Këta nxënës, në gjimnazet e zakonshme, nëse nuk e kanë të mundur që të 

përparojnë në një lëndë bërthamë, siç është edukimi fizik dhe sportet, ose në disa linja të 

tyre, do të duhet të plotësojnë kushtet e marrjes së diplomës së maturës duke zgjedhur 

lëndë ose module me orë mësimore të njëvlershme. 

Për nxënësit me prirje veçanërisht premtuese, kurrikula mundëson nivelin e 

avancuar për disa lëndë, ndërsa vetë shkolla mund të ofrojë në kurrikulën e saj të lirë 

edhe lëndë ose module të nivelit shumë të lartë për një specializim të caktuar. 

Ndër veprimtaritë jashtëkurrikulare janë edhe përgatitjet për olimpiadat, 

konkurset ose garat, ku përfshihen këta nxënës. 

Një shkollë mund të krijojë, me kohë, tradita të spikatura në mirëtrajtimin e 

nxënësve me nevoja të veçanta, të njërit nga të dy grupet, duke e pasuruar posaçërisht 

kurrikulën me zgjedhje.  

 

1.5. PLANI MËSIMOR PËR KURRIKULËN BËRTHAMË TË GJIMNAZIT 

 

Plani mësimor i gjimnazit parashikon 36 javë mësimore në klasat e 10-ta dhe të 

11-ta dhe 33 javë në klasën e 12-të. Java mësimore për të tri klasat: e 10-të, e 11-të, dhe 

12-të, ka 30 orë mësimore.  

Një shkollë ka të drejtë të shtojë orarin mësimor edhe me deri në 2 (dy) orë në  

javë.  

Këto orë do të përdoren vetëm për kurrikulën me zgjedhje të detyruar. 
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Qëllimi i këtyre orëve shtesë është që të përmbushen sa më mirë kërkesat e 

nxënësve për lëndët me zgjedhje të detyruar. 

Vendimi për shtesa në orar duhet bërë doemos në marrëveshje me nxënësit dhe 

prindërit e tyre. DAR/ZA-ja duhet njoftuar doemos për këtë vendim. 

Orët shtesë nuk zhvillohen në dy ditët e fundjavës, të shtunën ose të dielën. 

Veprimtari jashtëshkollore, si piknik, ndeshje sportive etj., mund të zhvillohen 

gjatë fundjavës, por përherë me lejen me shkrim të prindërve, kurse kurrikula, madje dhe 

shërbimi komunitar planifikohen për ditët e zakonshme të mësimit. 

1.5.1. FUSHAT E TË NXËNIT 

 

Kurrikula e gjimnazit përbëhet nga nëntë fusha të nxëni. 

Në renditjen alfabetike, këto janë: 

 Artet 

 Edukimi fizik dhe sportet 

 Gjuha e huaj 

 Gjuha shqipe dhe letërsia 

 Karriera dhe aftësimi për jetën 

 Matematika 

 Teknologjia 

 Shkencat natyrore 

 Shkencat shoqërore 

 

Zakonisht, çdo fushë e të nxënit përbëhet nga disa lëndë mësimore (Shih tabelën 1). 

 

Në tabelën 1 tregohen lëndët për secilën fushë të nxëni. 

 

Tabela 1: Lëndët për çdo fushë të nxëni 

 

Nr. Fushat Lëndët 

1 Artet Muzika 
Vallëzimi 
Teatri  
Arti pamor 
Historia e artit 
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2 Edukimi fizik dhe sportet Edukimi fizik dhe sportet 

3 Gjuha e huaj Gjuha e huaj e parë 

4 Gjuha shqipe dhe letërsia Gjuha shqipe dhe letërsia 

5 Karriera dhe aftësimi për jetën Aftësimi për jetën 

Karriera 

6 Matematika Matematika 

7 Shkencat natyrore Kimia 

Fizika 

Biologjia 

Shkenca e tokës, e mjedisit dhe e hapësirës 

8 Shkencat shoqërore Qytetaria 

Historia 

  Gjeografia 

Ekonomia 

9 Teknologjia Teknologjia e informacionit dhe e komunikimit (TIK-u) 

Teknologjia 

 

1.5.2. KURRIKULA BËRTHAMË 

 

Secila fushë të nxëni përfaqësohet në gjimnaz nga kurrikula bërthamë dhe nga 

kurrikula me zgjedhje. 

Plani mësimor i kurrikulës bërthamë jepet (në tabelën 2).  

Tabela 2: Plani mësimor për kurrikulën bërthamë në gjimnaz  

 

 Nr. Lëndët Klasa e 10-të Klasa e 11-të Klasa e 12-të 

1 Artet  1 1 1 

2 Edukimi fizik dhe sportet 2 1  

3 Gjuha e huaj e parë 3 3 4 

4 Gjuha shqipe dhe letërsia 3 3 4 

5 Karriera, aftësimi për jetën 1 1 1 

6 Matematika 3 3 4 

7 Kimia 2 2  

Fizika 2 2  

Biologjia 2 2  

Shkenca e tokës, e mjedisit dhe e hapësirës 2   

Shkencat natyrore   2 

8 Qytetaria 2 1  

Historia 1 2 2 

 Gjeografia  1 2 

Ekonomia   2 

9 TIK-u 2 1  

Teknologjia   2 

Gjithsej:  26 23 24 

Përqindja e kurrikulës bërthamë: 87% 77% 80% 
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1.5.3. ZGJEDHJA BRENDA KURRIKULËS BËRTHAMË 

 

Në fushën e arteve dhe në atë të aftësimit për jetën, nxënësve u jepet e drejta e 

zgjedhjes së lëndëve/moduleve lëndore brenda fushës. Kështu, për fushën e arteve 

ofrohen gjashtë lëndë. 

 

a) FUSHA E ARTEVE 

 

Fusha e arteve përbëhet nga gjashtë lëndë:  

 

 Muzika,  

 Kërcimi,  

 Teatri,  

 Arti pamor, 

 Historia e artit, 

 Historia e artit botëror 

 

Fusha e arteve ka gjithsej 105 orë për të tri vitet. Shkolla është e detyruar që çdo 

nxënësi t’i sigurojë për artet 105 orë. 

Shkolla duhet të bëjë çmos që të gjithë nxënësit të mësojnë ndër katër lëndët e 

para të arteve, d.m.th.: muzika, kërcimi, teatri dhe arti pamor. Muzika, kërcimi, teatri, arti 

pamor janë programuar të studiohen secila gjatë tre semestrave (1.5 vite shkollore). Pra, 

një nxënës gjatë gjimnazit duhet të studiojë në dy nga këto katër lëndë. 

Kështu, një nxënës që zgjedh në fillim muzikën, e mëson atë në klasën e 10-të dhe 

e vazhdon në gjysmën e klasës së 11-të. Më pas ai vazhdon me lëndën e teatrit: e fillon në 

gjysmën e dytë të klasës së 11-të dhe e mbaron në përfundim të klasës së 12-të. 

Kur shkolla nuk ka mundësi të ofrojë lëndët më sipër, ajo vendos të zhvillojë 

historinë e artit shqiptar në klasën e 10-të dhe historinë e artit botëror në klasën e 11-të 

dhe të 12-të. 

Mund të ndodhë që nxënësi e fillon në klasën e 10-të me historinë e artit shqiptar, 

pastaj vazhdon të gjithë historinë e artit botëror dhe kështu e përfundon detyrimin e tij në 

fushën e arteve për kurrikulën bërthamë. 
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“Historia e artit botëror” është e përbërë nga katër module: “Muzika”, “Kërcimi”, 

“Teatri” dhe “Arti pamor”.  

Nxënësi, pasi të mbarojë historinë e artit shqiptar në klasën e 10-të, mund të 

kërkojë lëndën e muzikës. Ky nxënës e fillon lëndën e muzikës në klasën e 11-të dhe e 

mbyll në klasën e 12-të, por pa i mbushur të 105 orët. Për të mbushur 105 orët në fushën 

e arteve, ai mund të përzgjedhë një nga modulet e historisë së artit botëror. Megjithatë,  

ka një kufizim: nxënësit nuk i lejohet të përzgjedhë modulin e muzikës te “Historia e artit 

botëror”, po qe se ka përzgjedhur lëndën e muzikës. Ai duhet të përzgjedhë një modul 

tjetër, afërsisht me aq orë mësimore sa të mbushet numri 105 i orëve mësimore.  

Nxënësve u duhen bërë të qarta këto larmi mundësish. 

Nëse për disa nxënës shkolla nuk e ka të mundur të përballojë me personelin e saj 

katër lëndët e para, ajo kërkon vetë ose me ndërmjetësinë e DAR/ZA-së, plotësimin e 

mësuesve të arteve. Për këtë, drejtori i shkollës duhet të sigurohet qysh në qershor. 

Vetëm nëse shkolla nuk siguron dot ndonjërën nga katër lëndët e para (muzika, 

teatri, kërcimi, arti pamor), qoftë edhe për një pjesë të nxënësve, atëherë ofron për ta 

lëndën “Historia e artit shqiptar” ose/dhe “Historia e artit botëror”. 

Gjimnazet, në qytetin ku e ka qendrën DAR-ja, duhet të sigurojnë për të gjithë 

nxënësit mësimin e dy prej katër lëndëve të para të fushës së arteve. 

Sipas mundësive të saj, shkolla vendos se sa klasa paralele do të hapen për secilën 

nga pesë lëndët. P.sh., një shkollë me katër klasa të 10-ta, hap dy klasa për lëndën e 

muzikës, një klasë për teatrin dhe një klasë për historinë e artit shqiptar.  

 
b) FUSHA E EDUKIMIT TË KARRIERËS DHE E AFTËSIMIT PËR JETËN 

 

Fusha e edukimit të karrierës dhe e aftësimit për jetën përbëhet nga dy lëndë:  

 Edukimi i karrierës, 

 Aftësimi për jetën. 

Secila nga këto dy lëndë ka afërsisht numër të barabartë orësh mësimore. Ato zhvillohen 

në tre semestra (1.5 vite shkollore). 

Programi i lëndës “Aftësimi për jetën” përmban tri module:  

- Edukimi shëndetësor (18 orë), 

- Sjellja e sigurt (18 orë), 
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- Ndihma e parë (18 orë). 

Në klasën e 10-të do të zhvillohen orët e edukimit shëndetësor dhe një nga dy 

modulet e tjera. Shkolla vendos vetë se cilin nga dy modulet e tjera, “Sjellja e sigurt” apo 

“Ndihma e parë”, do të zhvillojë në klasën e 10-të. 

Programi përmban më shumë se 18 orë mësimore për modulin “Edukimi 

shëndetësor”, saktësisht 48 orë, kurse detyrimi te kurrikula bërthamë është vetëm 18 orë 

mësimore. Sipas pëlqimeve të nxënësve, shkolla vendos se cilat tema të edukimit 

shëndetësor do të mësojë nxënësi si pjesë të lëndës bërthamë.  

Pra, një klasë ose do të mësojë "Siguria e jetës” + “Ndihma e parë", ose "Siguria e 

jetës” + 18 orë “Edukimi shëndetësor", ose "Ndihma e parë” + 18 orë “Edukimi 

shëndetësor". 

 

Në tabelën 3 është një shembull për një gjimnaz me dy klasa të 10-ta. Tabela tregon 

numrin e orëve javore për kurrikulën me zgjedhje të detyruar. 

Tabela 3: Shembull për gjimnaz me dy klasa 

Klasa e 10-të A Klasa e 10-të B 

Shëndeti (6 orë) 

Të ushqyerit e shëndetshëm (12 orë) 

Gjithsej: 18 orë 

Shëndeti (6 orë) 

Edukim seksual (6 orë) 

Edukimi mbi HIV-SIDA-n (6 orë) 

Gjithsej: 18 orë 

1.5.4. KURRIKULA ME ZGJEDHJE TË DETYRUAR 

 

Tabela 4: Kurrikula me zgjedhje të detyruar (orë në javë për klasë)
1
  

 

 

  

 Fushat Lëndët 
 

Klasa e 10-të Klasa e 11-të Klasa e 12-të 

2 Edukimi fizik dhe sportet Lojëra sportive (1) (1) (1) 

3 Gjuha e huaj e dytë 
 

Anglisht 
Frëngjisht 
Italisht 

2 
2 
2 

2 
2 
2 

2  
2 
2 

                                                 
1
 Në tabelën e mëposhtme disa numra janë shënuar në kllapa. Ato tregojnë se lënda mund të përzgjidhet 

nga nxënësit edhe në disa klasa të tjera. Është fjala për lëndë të cilat mbyllen brenda një viti shkollor. 
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Gjermanisht 
Spanjisht 
Gjuha greke 
Gjuha maqedonase 
etj. 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 

4 Gjuha shqipe dhe letërsia Gjuha shqipe dhe letërsia (1) + (1) 2 1 

5 Karriera, aftësimi për jetën     

6 Matematika Matematika  2 2 1 

7 Shkenca natyrore Kimia  2 2 

Fizika  2 2 

Biologjia  2 2 

8 Shkenca shoqërore Trashëgimia kulturore 
Sociologjia 
Psikologjia 
Filozofia 

2 
 
 
 

2 
2 
2 
 

(2) 
(2) 
(2) 
2 

Historia  2 2 

Gjeografia   2 

Ekonomia  
 

 
 

2+2 

9 TIK-u TIK-u 1 1 1 

Teknologjia   1 

 

P.sh., lënda me zgjedhje “Lojëra sportive” mund të përzgjidhet nga nxënësit në 

secilën klasë; “Psikologjia” mund të përzgjidhet edhe në klasën e 12-të, po ashtu 

“Sociologjia”, dhe,  “Trashëgimia kulturore” e klasës së 11-të.  

Nxënësi i përzgjedh këto lëndë në klasën pasuese, kur nuk i ka zhvilluar më parë 

ose ka qenë mbetës në to. 

Gjithsesi, në çdo rast, lënda me zgjedhje ndiqet nga nxënës të së njëjtës klasë, bie 

fjala, vetëm nga nxënësit e klasës së 12-të, kur flitet, p.sh., për psikologjinë. 

Plani mësimor i kurrikulës me zgjedhje të detyruar, i paraqitur tek tabela e 

mësipërme, mund të pasurohet në vitet e ardhme me vendim të MASh-it. 

Kurrikula me zgjedhje të detyruar është në disa lloje. 

Këto janë: 

 

 Niveli i thelluar. 

 Gjuha e huaj e dytë. 

 Lëndë të tjera me zgjedhje, të cilat janë për të gjithë nxënësit. 

 Zgjedhje e detyruar brenda lëndës bërthamë. 
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a) NIVELI  I THELLUAR 
 

Programi i nivelit të thelluar 

 

Niveli i thelluar i një lënde nënkupton njëherësh: 

 

 trajtim i lëndës në nivel më të lartë vështirësie 

dhe  

 zgjerim i përmbajtjes në krahasim me lëndën bërthamë, por përsëri me nivel më të 

lartë vështirësie se ai i lëndës bërthamë. 

 

Niveli i thelluar zgjerohet më tej me dy mënyra:  

 Shtohen tema të reja brenda një kapitulli bërthamë. 

 Shtohen kapituj të rinj. 

 

Më poshtë është lista e lëndëve bërthamë, të cilat kanë edhe nivelin e thelluar, 

bashkë me orët përkatëse javore. 

 

Tabela 5: Lëndët e thelluara dhe orët përkatëse javore 

 

Lënda Klasa e 10-të Klasa e 11-të Klasa e 12-të Shuma 

Biologjia     2 2 

Ekonomia     2 2 

Fizika     2 2 

Gjeografia  2  2 

Historia     2 2 

Kimia     2 2 

Gjuha shqipe dhe letërsia 2 2 1 5 

Matematika 2 2 1 5 

TIK-u 1 1 1  3 

 

Niveli i thelluar i një lënde bërthamë ka programin e vet, i cili është i miratuar nga 

MASh-i. 

 

Mësuesi  

Për zhvillimin e nivelit të thelluar, si rregull, përzgjidhet mësuesi që dallohet ndër 

të tjerët për nivel të lartë shkencor dhe për suksese me nxënësit shumë të mirë në Maturën 

Shtetërore ose/dhe në olimpiada. 
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Mësuesi lëndor i klasës së 9-të këshillon nxënësit që, sipas mendimit të tij, mund 

dhe duhet të ndjekin nivelin e thelluar të një lënde bërthamë.  

Mësuesi lëndor dhe ai kujdestar këshillojnë që të ndërpresë nivelin e thelluar atë 

nxënës i cili jep shenja të qarta se nuk mund ta përballojë atë. 

 

Vlerësimi i nxënësve 

 

Lënda bërthamë dhe niveli i saj i thelluar janë dy lëndë të veçanta. Secila prej tyre 

ka faqe më vete në regjistër, pra, edhe notat e veta. Secila ka notën e vet përfundimtare 

vjetore. 

Organizimi i klasave për lëndët e nivelit të thelluar mund të bëhet sipas njërës nga 

këto dy mënyra: 

 Nxënësit zhvillojnë, p.sh., matematikën bërthamë, bashkë me nxënësit e tjerë dhe 

vetëm nivelin e thelluar e zhvillojnë më vete; 

 Veçohen nxënësit që kanë kërkuar, p.sh., matematikën e thelluar, në një klasë 

më vete, me të cilën zhvillohet e gjithë lënda e matematikës (bërthamë dhe e 

thelluar). 

 

Kur lënda bërthamë dhe ajo e thelluar zhvillohen në mjedise të ndryshme, 

mësuesi nuk i zhvillon gjatë orëve të kurrikulës bërthamë kërkesat me nivel më të lartë 

vështirësie, por nxënësve u jep detyra shtëpie shtesë nga ajo temë. Mësuesi nuk merret në 

orët e kurrikulës bërthamë me zgjidhjen e këtyre detyrave shtesë. Kjo punë u përket orëve 

të nivelit të thelluar. 

 

GJUHA SHQIPE DHE LETËRSIA E THELLUAR 

 

Gjuha shqipe dhe letërsia e thelluar zhvillohet në të tri vitet e gjimnazit. Në klasën 

e 10-të përbëhet nga dy module me nga 36 orë secili.  

Nxënësi mund të zgjedhë vetëm njërin nga këto dy module ose të dy bashkë.  

Në klasën e 11-të, gjuha shqipe dhe letërsia e thelluar është e pandarë në module 

dhe zë 2 orë në javë. 
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b) LËNDË TË TJERA ME ZGJEDHJE TË DETYRUAR 
 

Këto janë lëndë për të gjitha nivelet e nxënësve. Disa prej tyre kanë karakter 

kryesisht zbatues, si: biologjia e zbatuar, fizika e zbatuar dhe kimia e zbatuar.  

Në tabelën më poshtë tregohen këto lloj lëndësh. 

 

Tabela 6: Lëndë të tjera me zgjedhje të detyruar 

 

Lënda Klasa e 10-të Klasa e 11-të Klasa e 12-të Shuma 

Biologjia e zbatuar   2   2 

Filozofia   2 2 

Fizika e zbatuar   2   2 

Historia me zgjedhje e klasës së 11-të   2   2 

Kimia e zbatuar   2   2 

Psikologjia  2  2 

Sociologjia  2  2 

Trashëgimia kulturore 2 2  4 

 

Nxënësi nuk është i detyruar që të përzgjedhë bashkë nivelin e thelluar dhe 

nivelin e zbatuar të një lënde. P.sh., nxënësi nuk është i detyruar që të përzgjedhë 

biologjinë e zbatuar dhe biologjinë e thelluar. Ai mund t’i përzgjedhë që të dyja, po qe 

se i duhen, por mund të përzgjedhë vetëm biologjinë e zbatuar ose vetëm atë të thelluar. 

Po kështu për të dy llojet e historisë. Edhe në trashëgiminë kulturore mund të 

përzgjidhet vetëm njëra, ajo e klasës së 10-të ose ajo e klasës së 11-të; ose edhe të dyja. 

 

c) GJUHA E HUAJ E DYTË 

 

Për nxënësit që vijnë nga arsimi bazë me gjuhë të huaj të parë jo gjuhën angleze, 

shkolla duhet të bëjë çmos që t’u ofrojë si gjuhë të huaj të dytë atë angleze.  

Nxënësi mund të mësojë edhe dy gjuhë të huaja të dyta si lëndë me zgjedhje të 

detyruar. 

Nxënësit që nuk kanë mësuar ndonjë gjuhë të huaj në arsimin bazë, do të duhet të 

nisin nga fillimi një gjuhë të huaj. Këta nxënës nuk mund të përfshihen në lëndën 

bërthamë të gjuhës së huaj të parë, pasi kjo lëndë është vazhdim i asaj gjuhe të huaj të 

cilën e kanë mësuar në arsimin bazë. Në këtë rast të veçantë, nxënësi do të përzgjedhë një 

gjuhë të huaj të dytë nga kurrikula me zgjedhje.  
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Shkolla duhet të bëjë çmos që t’u sigurojë nxënësve vazhdimin e gjuhës së huaj 

që ata kanë mësuar në arsimin bazë.  

Në të dyja këto raste të veçanta, nxënësi nuk i plotëson orët e kurrikulës bërthamë, 

sepse bën tri orë në javë më pak gjatë gjimnazit. Ai duhet ta plotësojë këtë boshllëk me 

orë të kurrikulës me zgjedhje. 

 

 

d) ZGJEDHJE E DETYRUAR BRENDA NJË LËNDE 
 

Një pjesë e orëve mësimore të një lënde është e përbashkët për të gjithë nxënësit, 

kurse pjesa tjetër nuk është e tillë; ajo përmban zakonisht projekte. Shkolla ose nxënësit 

do të zgjedhin midis disa projekteve sipas kushteve për t’i realizuar, por edhe sipas 

interesave lokale ose të vetë nxënësve.  

E tillë është lënda “Trashëgimia kulturore”, e cila përbëhet nga dy pjesë. Ajo që 

është e përbashkët për të gjithë nxënësit që e kanë përzgjedhur atë, dhe pjesa tjetër ku ka 

disa oferta dhe u takon nxënësve dhe shkollës të përzgjedhin në mes tyre. 

1.5.5 KURRIKULA ME ZGJEDHJE TË LIRË 

 

Shkollës nuk i vjen nga MASh-i përmbajtja e kurrikulës me zgjedhje të lirë, por e 

vendos vetë. 

Kurrikula me zgjedhje të lirë është në disa lloje. 

Këto janë: 

 Modulet lëndore, 

 Modulet profesionale, 

 Përforcimi,  

 Projektet kurrikulare në nivel shkolle ose disa klasash, 

 Shërbimi komunitar. 

 

 

a) MODULET LËNDORE 

 

Moduli lëndor është një organizim kurrikular që përcjell njohuri, aftësi dhe 

qëndrime për një çështje të caktuar të lëndës. Modulet lëndore që zhvillohen në gjimnaz 
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mund të jenë module për të cilat ka tekste mësimore të miratuara nga MASh-i, module 

për të cilat ka vetëm programe të miratuara nga MASh-i, apo module që mund t’i hartojë 

vetë shkolla. 

Më poshtë jepen shpjegime për secilin lloj moduli. 

 

1. Module lëndore në tekstet shkollore 

 

Të tilla janë lëndët e fushës së arteve dhe lënda e aftësimit për jetën.  

 

Ato lëndë të arteve, të cilat nuk janë përfshirë te një nxënës në lëndët bërthamë, 

shkolla, nëse mund, ia ofron si lëndë me zgjedhje të lirë. P.sh., nëse nxënësit e një klase 

kanë zgjedhur si lëndë bërthamë muzikën, atëherë, shkolla, nëse mund, në po atë vit 

shkollor, i ofron asaj klase si lëndë me zgjedhje të lirë historinë e artit ose kërcimin, 

ose teatrin, ose artin pamor. Ky shembull është detajuar në tabelën e mëposhtme.  

 

Shembull:  
 

 Kurrikula bërthamë 
 

Kurrikula me zgjedhje të lirë 

Klasa e 10-të Klasa e 11-të Klasa e 12-të Klasa e 10-të Klasa e 11-të Klasa e 12-të 

Muzikë 
 (36 orë) 

Muzikë 
(18 orë) 
Kërcim  
(18 orë) 
 

Kërcim  
(33 orë) 
 

Historia e artit 
shqiptar (36 
orë) 

---- Historia e artit 
botëror, 
Moduli “Muzika”  

 

Duke vazhduar në të njëjtën ide, po ilustrojmë një shembull të dytë me temat e 

edukimit shëndetësor.  

 

Shembull:  
 

Kurrikula bërthamë Kurrikula me zgjedhje të lirë 

Shëndeti (6 orë) 
Të ushqyerit e shëndetshëm (12 orë) 
Gjithsej: 18 orë 

Alkooli dhe drogat e tjera (12 orë) 
Barnat (ilaçet) (6 orë) 
Edukim seksual (6 orë) 
Edukimi mbi HIV-SIDA-n (6 orë) 

Barnat (ilaçet) (6 orë) 
Edukim seksual (6 orë) 
Edukimi mbi HIV-SIDA-n (6 orë) 
Gjithsej: 18 orë 

Shëndeti (6 orë) 
Të ushqyerit e shëndetshëm (12 orë) 
Alkooli dhe drogat e tjera (12 orë) 
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2. Module me programe të miratuara nga MASh-i 

 

Module të tilla janë:  
 

Modulet  

1. Njeriu dhe ndryshimet klimatike 

2. Lojërat sportive: 

2.1 Basketboll 

2.2 Volejboll 

2.3 Futboll 

2.4 Hendboll 

 

 

3. Module të tjera lëndore, të cilat zhvillohen nga vetë shkollat 

 

Tema modulesh të tilla mund të jenë: 

 “Mjeshtëria skenike” 

o Një regjisor ose aktor, në rastin më të mirë, por edhe mësuesi i artit 

(teatrit) ose i gjuhës shqipe dhe letërsisë, mund të vënë në skenë një pjesë 

teatrale ose një fragment të saj. Nxënësit kanë një rast të mirë për të 

zhvilluar një modul të integruar, pasi do të duhet të njihen mirë me 

periudhën historike, sidomos me zakonet e saj, si p.sh., veshjet, të 

analizojnë një vepër letrare, të ushtrohen në të folurin korrekt etj. 

  “Jetëshkrimi i personazheve të shquara të shkencave, të historisë, të arteve” 

o Jeta e një njeriu të madh lehtëson të kuptuarit e zhvillimeve të shkencës, të 

historisë ose të arteve dhe është njëherësh një shembull moral.  

 “Valle popullore të vendit ose të huaja, apo kërcime moderne”. 

 

Shkolla mund të bashkëpunojë me organizma, të tilla si OJF, fondacione etj., 

madje edhe me gjimnaze të tjera ose shkolla profesionale, për të shkëmbyer module të 

gatshme. Shkolla mund të përshtatë module të përgatitura nga të tjerë, por është ekipi 

kurrikular i shkollës ai që përcakton se cili do të bëjë përshtatjen. Të tillë mund të jenë 

mësues të asaj shkolle, specialistë, pedagogë, veprimtarë të OJF-ve ose fondacioneve etj. 

Gjithashtu, mësues të shkollës, vetë ose në bashkëpunim me specialistë apo 

pjesëtarë të komunitetit, krijojnë module, d.m.th. hartojnë programin e moduleve dhe 

shkruajnë përmbajtjen e tyre. 
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Modulet, të cilat i krijon vetë shkolla, duhet të jenë të zhveshura nga të gjitha 

llojet e diskriminimeve që përshkruhen në ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe në 

dokumentet ndërkombëtare të nënshkruara nga Republika e Shqipërisë
2
. 

 

b) MODULET PROFESIONALE 

 

Modulet profesionale ofrojnë zotërimin e njohurive dhe të shprehive për 

miniprofesione të cilat vlejnë për tregun e punës. Fjala nuk është për profesione të 

mirëfillta që duan shumë kohë për t’u zotëruar, si profesioni i hidraulikut ose i 

elektricistit. 

Modulet profesionale do të kenë doemos edhe njohuri të reja teorike, por, në 

radhë të parë dhe kryesisht, ato duhet të kenë natyrë praktike. 

Secili nxënës është i detyruar të certifikohet për një numër minimal orësh 

mësimore në modulet profesionale. Ky kufi minimal, për të tri vitet, është gjithsej 36 orë. 

Një nxënës mund të shlyejë detyrimin e tij për modulet profesionale edhe brenda 

një viti shkollor.  

Ashtu si për modulet lëndore, edhe modulet profesionale mund të shkëmbehen 

ose të përshtaten nëpërmjet bashkëpunimit me organizma, të tilla si OJF, fondacione, 

madje edhe me gjimnaze të tjera. Burim i pasur modulesh profesionale janë shkollat 

profesionale, kompani private, organizata biznesi etj. 

Vetë mësuesit e shkollës mund të hartojnë module profesionale të cilat i shkojnë 

përshtat profilit të tyre, si: mësuesi i teknologjisë, i fizikës, i kimisë etj. Shkolla mund të 

punësojë me kohë të pjesshme specialistë për të zhvilluar module profesionale. 

Specialistë të tillë mund të zhvillojnë modulin në një ose më shumë gjimnaze. 

Nxënësit mund të ndjekin një modul edhe në një shkollë profesionale ose në një 

gjimnaz tjetër.
3
  

Module profesionale mund të zhvillohen edhe në mjedise joshkollore, p.sh., në 

një restorant. Në këto raste instruktori duhet të ketë licencën e trajnimit për specialitetin 

përkatës. 

                                                 
2
 Ekipi kurrikular i shkollës kujdeset që të gjitha modulet të jenë të zhveshura nga të gjitha llojet e 

diskriminimeve që përshkruhen në ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe në dokumentet ndërkombëtare të 

nënshkruara nga Republika e Shqipërisë. 
3
 Ky kalim mund të rregullohet edhe me miratimin e një rregulloreje të posaçme. 
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Në regjistër nuk shënohet thjesht “Modul profesional”, por shkruhet edhe tema e 

plotë e modulit. 

Një modul profesional mund t’u ofrohet nxënësve kur mësuesi ose instruktori 

kanë kompetencën e mjaftueshme profesionale dhe kur është siguruar plotësisht baza 

materiale e nevojshme. 

P.sh., një modul për vreshtarinë mund të jetë mjaft i përshtatshëm, por shkolla 

duhet të sigurojë bazën materiale të mjaftueshme. 

Dy module profesionale kanë program dhe tekst të gatshëm. Këto janë “Guida 

turistike” dhe “Fotografia dhe fotoshopi”. Secila prej të dyjave zhvillohet përgjatë një viti 

shkollor. 

Një gjimnaz mund të jetë i prirë për modulet profesionale. Në këtë rast, gjimnazi 

ofron në kurrikulën me zgjedhje të lirë vetëm module profesionale, pra jo edhe module 

lëndore. (Do t’i duhet të përmbushë vetëm detyrimin për shërbimin komunitar dhe 

projektet në nivel shkolle ose disa klasash për të cilat shkruhet pak më poshtë). 

Disa shembuj të moduleve profesionale jepen në shtojcën nr. 1
4
.  

 

c) PËRFORCIMI 

 

Përforcimi është ndihmesë për nxënësit me vështirësi në të nxënë. Ai planifikohet 

nga shkolla vetëm për lëndët bërthamë. 

Qëllimi i përforcimit është t’u japë mundësi nxënësve që të arrijnë nivelin 

minimal të objektivave të arritjeve për një lëndë.  

Mësuesi e planifikon përforcimin duke u pikënisur nga programi i lëndës për atë 

klasë, por, nëse e shikon të nevojshme, ai mund të trajtojë edhe njohuritë e klasave 

paraardhëse. 

Programi vjetor i përforcimit i një lënde, për një klasë të caktuar të gjimnazit 

përmban: 

 

 nivelin minimal të atyre objektivave të arritjeve, të cilat i përshkruan programi 

lëndor, 

 nivelin minimal të atyre objektivave të arritjeve, të cilat i përshkruajnë programet 

lëndore të klasave paraardhëse. 

                                                 
4
 Shtojca nr.1 është e ilustruar në fund të këtij dokumenti. 
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Gjatë zhvillimit të përforcimit, mësuesi përcakton përmbajtjen e orëve mësimore 

edhe nga:  

 

 sugjerimet e mësuesit lëndor për mangësitë e nxënësve të tij, 

 kërkesat e vetë nxënësve. 

Për një lëndë, në një vit shkollor, përforcimi zhvillohet për 36 orë mësimore, nga 

1 orë në javë. 

 

 

Mësuesi 

 

Është e dëshirueshme që përforcimi për një nxënës të zhvillohet po nga mësuesi i 

lëndës bërthamë, por nuk është e detyrueshme. Mësuesi që përzgjidhet për përforcimin, 

duhet të dallohet për përvojë të suksesshme me nxënësit në vështirësi të nxëni. 

Për nxënësit që nuk e kanë mësuesin e vet lëndor mësuesin e përforcimit, 

bashkëpunimi i rregullt i mësuesit të përforcimit me mësuesin lëndor për mangësitë tipike 

dhe progresin e këtyre nxënësve është një procedurë e detyrueshme. Këta mësues takohen 

periodikisht sipas një kalendari të miratuar nga drejtori i shkollës. 

Mësuesi i përforcimit, përveç shpjegimeve që u jep nxënësve në lidhje me lëndën, 

u cakton atyre edhe detyra shtëpie, të cilat nxënësit i mbajnë në fletore të veçantë. 

Nxënësi, në bashkëpunim me mësuesin, gjatë këtij procesi plotëson portofolin e 

tij të progresit, i cili përmban fletoren e detyrave të shtëpisë, detyra të kontrollit etj. 

Orët mësimore të përforcimit përfshihen në ngarkesën zyrtare të mësuesit. 

Ora e përforcimit përfshihet në orarin e shkollës, ashtu si lëndët ose modulet e 

tjera. 

Vlerësimi i nxënësve 

 

Nxënësi nuk vlerësohet me notë përfundimtare për përforcimin, megjithatë, 

vlerësohet me notë në detyrat e kontrollit ose për përgjigjet e tij në orë të veçanta. 

Vlerësimet janë: “Shumë mirë”, “Mirë” dhe “Dobët”. 

Në faqen e posaçme të regjistrit për përforcimin, këto vlerësime shënohen shkurt, 

përkatësisht me shkronjat “S”, “M” dhe “D”. 

Kreditet: 
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Nxënësi fiton kreditet e përforcimit (36 orë mësimore = 1 kredit), vetëm në qoftë 

se ai kalon në lëndët për të cilat është kryer përforcim. Kur nxënësi mbetet në lëndën 

përkatëse, ai nuk fiton kredite për përforcimin e kryer. 

 

d) PROJEKTET KURRIKULARE NË NIVEL SHKOLLE OSE DISA 

KLASASH 

 

Secili nxënës është i detyruar të marrë pjesë në një numër orësh mësimore për 

projekte në nivel shkolle ose disa klasash. Për të tri vitet, numri i orëve është gjithsej 18.  

Të 18 orët që një nxënës ka detyrimin të punojë në projekte të tilla, mund të 

realizohen brenda një viti shkollor ose të ndahen në më shumë se një vit shkollor. 

Këto orë janë të planifikuara për t’u zhvilluar në mjedise mësimore, nën drejtimin 

e drejtpërdrejtë të mësuesit ose të mësuesve, dhe shënohen në regjistër po ashtu si orët e 

tjera mësimore. 

Në regjistër nuk shënohet thjesht “Projekt kurrikular”, por shkruhet edhe tema e 

plotë e projektit. 

Temat e projekteve të tilla vendosen nga ekipi kurrikular i shkollës, pas 

propozimeve dhe shkëmbimit të mendimeve me mësuesit, me nxënësit dhe prindërit e 

tyre, me përfaqësues të tjerë të komunitetit shkollor dhe të qeverisjes vendore, gjithashtu 

me OJF ose fondacione etj. 

Kërkimi i temave të përshtatshme kryhet më shumë nga ekipi kurrikular i 

shkollës, i cili mbledh sugjerimet nga mësuesit, nga nxënësit, nga prindërit e nxënësve, 

doemos nga përfaqësues të qeverisjes vendore; gjithashtu ai heton mundësitë e 

bashkëpunimit me organizma qeveritare dhe joqeveritare. Ekipi kurrikular ia rekomandon 

temat drejtorit të shkollës, i cili pret miratimin dhe kontributin e bordit të shkollës. 

Ekipi kurrikular i shkollës cakton ngarkesën në orë mësimore të secilit mësues të 

përfshirë në një projekt të tillë. 

Projekte të tilla mund të ofrohen dhe të zhvillohen nga organizma jashtëshkollorë,  

si: OJF, ambasada etj. Në këto raste, të dy palët, shkolla dhe organizmi që merr përsipër 

realizimin e projektit, nënshkruajnë një marrëveshje ku përcaktohen detyrimet e të dyja 

palëve, objektivat e arritjeve të nxënësve dhe mënyrat e vlerësimit të tyre. Në 
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marrëveshje saktësohet dhe numri i orëve mësimore që u llogaritet mësuesve të cilët 

bashkëpunojnë në zhvillimin e projektit. 

Përgjegjësinë për mbarëvajtjen e projektit e ka shkolla, pikërisht, ekipi i mësuesve 

që është ngarkuar për zhvillimin e projektit dhe drejtoria e shkollës që ndjek ecurinë e 

nxënësve. 

Një veçori e një projekti të tillë është që ndërmerret përtej një klase të vetme. 

Këtu përfshihet e gjithë shkolla, ose një projekt i caktuar merret përsipër nga paralelet e 

një klase apo të dy klasave (p.sh., klasat e 10-ta A dhe B, ose klasa e 10-të dhe klasa e 

11-të). 

Zakonisht, temat e projekteve komplekse zbërthehen në nën-tema, të cilat merren 

përsipër nga një paralele ose grupe nxënësish brenda një paraleleje, ku secili nxënës ka 

një detyrë të përcaktuar qartë.  

P.sh., nëse tema e projektit do të ishte “Ndotja në zonën ku banojmë”, kjo mund 

të zbërthehet në nën-tema në mes klasave, d.m.th. në fusha të veçanta “ekspertize”. Të 

tilla nën-tema mund të jenë: “Legjislacioni ekzistues për mbrojtjen nga ndotjet”, 

“Ndotja akustike në zonën tonë”, “Ndotja e ajrit” ose “Kompanitë e biznesit që 

shkaktojnë më shumë ndotje” etj.  

Projektet kurrikulare mundësojnë një nivel të lartë integrimi kurrikular. Shumë 

fusha të nxëni përfshihen në të njëjtën kohë në realizimin e projekteve kurrikulare. 

Vlera e veçantë e këtyre projekteve është që ato të jenë të zbatueshme në jetën e 

përditshme.  

Projekti kurrikular nuk është i barasvlershëm me një veprimtari jashtëshkollore. 

P.sh., festimi i ditës së verës është veprimtari jashtëshkollore dhe nuk duhet përfshirë 

në projektet kurrikulare. 

 

 

e) SHËRBIMI KOMUNITAR 

 

Shërbimi komunitar i nxënësit është veprimtari konkrete e kryer nga nxënësit, 

jashtë orarit mësimor, pa shpërblim financiar, në dobi të: 

 njerëzve në nevojë (të sëmurëve, të droguarve, handikapëve, jetimëve, të varfërve, 

të papunëve, të moshuarve, fëmijëve etj.); 
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 komunitetit (si mbrojtja e mjedisit nga ndotja, organizimi i veprimtarive sociale 

komunitare etj.).  

 

Synimi i shërbimit komunitar është të përforcojë përgjegjësitë e nxënësit si 

individ i një komuniteti.  

 

Objektivat e përgjithshëm të shërbimit komunitar janë: 

 të formojë te nxënësit prirjen për vullnetarizëm si një qëndrim gjatë gjithë jetës; 

 të formojë te nxënësit prirjen për t’u përkujdesur për njerëzit në nevojë si një 

qëndrim gjatë gjithë jetës; 

 t’i ndërgjegjësojë nxënësit për nevojat e komunitetit; 

 t’i informojë nxënësit rreth përpjekjeve për kujdes social në komunitet; 

 t’i bëjë nxënësit të ndihen të vlefshëm për komunitetin; 

 të japë përvoja të cilat u duhen nxënësve për jetën e përditshme dhe karrierën. 

 

Shërbimi komunitar mund të kryhet: 

 pranë organizatave jofitimprurëse që zhvillojnë shërbime komunitare; 

 pranë qendrave publike të shërbimit komunitar; 

 në institucione të sektorit publik, si: spitale, azile, çerdhe, kopshte, shkolla etj.; 

 në komunitet, me miratimin e titullarëve të institucioneve shtetërore përkatëse: 

për gjelbërimin, pastrimin apo mirëmbajtjen e një zone, për të ndihmuar familje të 

cilat nuk kanë mundësi fizike të përballojnë nevojat e jetës së përditshme etj.; 

 në shkollën ku nxënësit mësojnë (p.sh.: kujdesi për hapjen e një ekspozite mbi 

një tematikë sociale me rëndësi për jetën e komunitetit; ngritja dhe mirëmbajtja 

e një këndi sportiv; krijimi dhe/ose mirëmbajtja e një mjedisi të gjelbëruar, në 

formën e patronazhit me nxënësit e klasave më të ulëta etj.).  

 

Nuk përfshihet te shërbimi komunitar pjesëmarrja në: 

 

 veprimtari për biznese private; 

 veprimtari për pjesëtarë të familjes, për njerëz të afërt; 

 veprimtari ekstrakurrikulare të shkollës (si: konkurse, ndeshje sportive etj.).  
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Nuk duhet të reduktohet shërbimi komunitar në pastrimin e mjediseve të shkollës.  

Gjatë tri viteve të gjimnazit, secili nxënës duhet të kryejë gjithsej 18 orë shërbim 

komunitar.  

Ndarja e orëve në vite bëhet sipas veçorive të veprimtarive. Nxënësi nuk është i 

detyruar të kryejë shërbim komunitar në çdo vit, megjithatë, rekomandohet një 

shpërndarje pak a shumë e njëjtë, sidomos për të mos mbingarkuar vitin e fundit të 

gjimnazit.  

Nuk është e thënë që të gjithë nxënësit e një klase të kryejnë të njëjtin lloj 

shërbimi komunitar. 

Një nxënës mund ta përfundojë shërbimin e tij komunitar edhe brenda një viti 

shkollor. 

Shërbimi komunitar mund të kryhet edhe gjatë pushimeve të verës. Në këtë rast 

orët llogariten për vitin pasardhës. 

Për informimin e nxënësve rreth shërbimit komunitar, shkolla planifikon në orarin 

mësimor 1-2 orë, të cilat organizohen në bazë klase, paraleleje ose më gjerë. Këtu ftohen 

përfaqësues të institucioneve që përgjigjen ose ndërmarrin veprimtari të përkujdesjes 

komunitare, përfaqësues të qeverisjes vendore, bashkisë ose komunave. Rekomandohet 

që në takime të tilla të ftohen edhe prindërit e nxënësve.  

Për shkëmbimin e përvojave dhe mbresave ndërmjet nxënësve rreth shërbimit 

komunitar, planifikohen në orarin mësimor 1-2 orë në vit, të cilat organizohen, si rregull, 

në bazë klase, por nuk përjashtohet edhe organizimi më i gjerë.  

Nxënësit tregojnë për veprimtaritë e kryera, vlerat që kanë pasur për ta, mbresa të 

veçanta, madje edhe sugjerime se si mund të përmirësohen. Bisedat duhet të jenë të 

lirshme dhe jo në formë raportimi.  

Një nxënës mund të plotësojë orët e shërbimit komunitar vetëm me një veprimtari 

ose me disa veprimtari të të njëjtit lloj, apo të llojeve të ndryshme, në të njëjtin institucion 

ose në institucione të ndryshme.  

Lloji i shërbimit komunitar, vendi ku do të kryhet dhe veprimtaritë përkatëse 

planifikohen nga nxënësi (nxënësit) në bashkëpunim me prindërit, shkollën dhe 

institucionin ose individët përfitues.  
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Është e rëndësishme të kihet parasysh që nxënësi është ai që zgjedh shërbimin 

komunitar. Nxënësi ndihmohet të zgjedhë nëpërmjet informacionit që i jep shkolla dhe 

nëpërmjet informacionit që siguron në rrugë vetjake dhe me ndihmën e prindit. 

Shërbimi komunitar mund të organizohet me grupe të vogla nxënësish, me të 

gjithë klasën ose individualisht.  

Prindi duhet të miratojë me shkrim përfshirjen e fëmijës së tij në një shërbim të 

caktuar komunitar. Shkolla duhet të informojë prindin për gjithçka që ka të bëjë më 

shërbimin komunitar në tërësi dhe, në veçanti, për shërbimin që ka zgjedhur fëmija i tij. 

Prindi ka të drejtë të propozojë për fëmijën e tij llojin e shërbimit komunitar ku mund të 

përfshihen edhe nxënës të tjerë.  

Prindi ka të drejtë edhe të ofrojë falas lehtësira për kryerjen e shërbimit komunitar 

(p.sh., transportin etj). 

Për mbarëvajtjen e shërbimit komunitar, në shkollë ngrihet një komision, i cili  

përbëhet nga mësuesit që përgjigjen për mirëkryerjen e këtij shërbimi nga nxënësit. 

Komisioni i shërbimit komunitar kryesohet nga një nëndrejtor ose nga drejtori i shkollës. 

 

Komisioni i shërbimit komunitar: 

 

 siguron për nxënësit informacion të mjaftueshëm për shërbimet e mundshme 

komunitare;  

 shqyrton dhe miraton shërbimet komunitare të propozuara nga vetë 

nxënësit/prindërit, të cilat nuk përfshihen në listën e ofruar nga shkolla; 

 harton një listë për shërbimet e mundshme komunitare dhe ua ofron nxënësve 

në formën e një menuje (përfshirë edhe propozimet e miratuara të nxënësve / 

prindërve). 

 

Për mbarëvajtjen e veprimtarive të shërbimit komunitar për një grup nxënësish, kryesisht 

mbi bazë klase, përgjigjet një mësues.  

Mësuesi përgjegjës ka për detyrë:  

 

 Të planifikojë dhe të realizojë orët mësimore të shërbimit komunitar të cilat 

përfshihen në orarin mësimor;  
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 Të vëzhgojë mirëkryerjen nga nxënësit të veprimtarive të planifikuara;  

 Të shqyrtojë plotësinë dhe saktësinë e dëshmive për shërbimet komunitare të 

nxënësve.  

  

Mësuesi ndjek veprimtarinë e nxënësve në vendet ku ata kryejnë shërbimet 

komunitare. Në planin e tij ditor: shënon qëllimin e vizitave dhe nxënësit që do të 

vëzhgojë, përshkruan bisedat me përfituesit e shërbimit dhe konstatimet e veta për 

cilësinë e shërbimit nga nxënësit.  

Mësuesi, dora-dorës, merr masa për të përmirësuar cilësinë e shërbimit komunitar 

për secilin nxënës.  

Koha e punës së mësuesit për shërbimin komunitar përfshihet në ngarkesën 

zyrtare mësimore të tij dhe është gjithsej 18 orë për të tri vitet për nxënësit e një klase.  

Gjatë kryerjes së veprimtarive të një shërbimi komunitar nxënësi plotëson 

portofolin e tij, i cili përmban këto nëntema: 

 

 Plani i shërbimit komunitar (synimi, përmbledhja e veprimtarive që do të kryejë), 

 Përshkrimi i veprimtarive që ka kryer, përfituesit, kohën e zhvilluar,  

 Përshtypjet e veta dhe të të tjerëve,  

 Të tjera, si fotografi etj.  

 

Të gjitha këto ia dorëzon mësuesit përgjegjës dhe ato i shërbejnë për t’i 

prezantuar në orët e shërbimit komunitar që organizohen në shkollë.  

Për kryerjen e shërbimit komunitar nxënësi nuk vlerësohet me notë.  

Një shërbim komunitar i kryer nga një nxënës vërtetohet me një dëshmi sipas një 

formati standard. Një nxënës siguron aq dëshmi sa shërbime të ndryshme komunitare 

kryen.  

Dëshmia firmoset nga një përfaqësues i institucionit përfitues të shërbimit dhe nga 

mësuesi përgjegjës. Kur shërbimi komunitar kryhet në shkollë, dëshmia firmoset nga një 

përfaqësues i drejtorisë dhe nga mësuesi përgjegjës. 

Një nxënës e siguron një dëshmi kur ka kryer shërbimin në sasinë dhe në cilësinë 

e synuar. 
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Nxënësi mund të mos e sigurojë dëshminë, nëse përfaqësuesi i institucionit 

përfitues ose mësuesi nuk e firmos atë. Në këtë rast, personi që nuk firmos, paraqet 

zyrtarisht me shkrim arsyet. 

Nxënësi që nuk siguron dëshminë, duhet të përsërisë aq orë shërbimi komunitar 

sa nuk ka fituar. Për klasat e 10-ta dhe të 11-ta, shërbimi mund të përsëritet në klasën 

pasuese. Për këto klasa nxënësi nuk konsiderohet mbetës, kur nuk e merr dëshminë.  

Në faqen e regjistrit për shërbimin komunitar, për çdo nxënës shënohet numri i 

orëve të këtij shërbimi nga secili nxënës në klasën e 10-të, të 11-të, të 12-të dhe vendi ku 

shërbimi është kryer.  

 

Shënim. 

Përvojat e shërbimit komunitar mund të shërbejnë për tema projektesh 

kurrikulare, me kushtin që ato të jenë të lidhura me njohuritë e një ose disa lëndëve. 

Në shtojcën nr. 2 jepen
5
 formularët (modeli i formularit për kohën dhe vendin e 

kryerjes së shërbimit komunitar, udhëzuesi për plotësimin e formularit të shërbimit 

komunitar, modeli i dëshmisë së shërbimit komunitar, udhëzuesi për plotësimin e 

dëshmisë së shërbimit komunitar), që i takojnë shërbimit komunitar. 

 

 

1.6 PAKICAT ETNIKE OSE KULTURORE 

 

Kurrikula e gjimnazit favorizon edhe synimet arsimore për pakicat etnike ose 

kulturore. 

Nëpërmjet kurrikulës me zgjedhje, nxënësit nga pakicat etnike ose kulturore e 

kanë hapësirën të forcojnë aftësitë komunikuese në gjuhën amtare dhe të zgjerojnë e 

thellojnë njohuritë rreth të drejtave të tyre, historisë, trashëgimisë së tyre materiale e 

shpirtërore etj. 

Në kurrikulën me zgjedhje të lirë, në çfarëdo shkolle, mund të hartohen programe 

të lëndëve e moduleve me zgjedhje, të cilat synojnë forcimin e identitetit të këtyre 

pakicave. 

 
 

                                                 
5
 Shtojca nr. 2 është e ilustruar në fund të këtij dokumenti. 
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FORMAT E KURRIKULËS ME ZGJEDHJE PËR ÇDO FUSHË TË NXËNI 

 

Format e kurrikulës me zgjedhje për çdo fushë të nxëni jepen në këtë tabelë. 

 

Nr. Fushat Niveli i 
thelluar 

Lëndë të tjera 
me zgjedhje 

Module 
lëndore 

Module 
profesionale 

Përforcim  

1 Artet      

2 Edukimi fizik dhe sportet      

3 Gjuha e huaj      

4 Gjuha shqipe dhe letërsia      

5 Karriera dhe aftësimi për jetën      

6 Matematika      

7 Shkencat natyrore      

8 Shkencat shoqërore      

9 TIK-u      

 Teknologjia      

 

 

1.7 KREDITET 

 

Secila lëndë dhe secili modul kanë kreditet e veta. 

 
SI LLOGARITET NUMRI I KREDITEVE TË NJË LËNDE OSE MODULI? 

 

Numri i krediteve të një lënde ose moduli gjendet duke pjesëtuar numrin e orëve 

mësimore që lënda/moduli ka në planin mësimor me numrin e javëve mësimore. 

Për klasat e 10-ta dhe të 11-ta, numri i krediteve të një lënde ose moduli gjendet 

duke pjesëtuar numrin e orëve vjetore të lëndës ose modulit në planin mësimor për 36 

(Klasa e 10-të dhe e 11-ta kanë nga 36 javë mësimore secila). 

 

P.sh.: 

a) Matematika bërthamë e klasës së 10-të ka 3 kredite, sepse:  

108 (orë në planin mësimor) = 3 kredite 

36 (javë mësimore) 

 

b) Shërbimi komunitar ka ½ krediti, sepse: 

18 (orë në planin mësimor) = 1/2 krediti. 

36 

c) Përforcimi ka 1 kredit, sepse: 

36 (orë në planin mësimor) = 1 kredit 

36 
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d) Një modul që ka 10 orë mësimore në klasën e 12-të ka 0,3 kredite, sepse: 

10 (orë në planin mësimor) = 0.3
6
 kredite. 
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Për klasën e 12-të, numri i krediteve të një lënde ose moduli gjendet duke 

pjesëtuar numrin e orëve vjetore për 33.  

 

P.sh.: matematika bërthamë e klasës së 12-të ka 4 kredite, sepse:  

132 orë mësimore gjithsej = 4 kredite. 

33 javë mësimore 

 

Kreditet që një nxënës merr për një lëndë, nuk kanë të bëjnë me numrin e 

mungesave që ai nxënës mund të ketë në atë lëndë gjatë vitit shkollor. 

Kur nxënësi ka notë kaluese vjetore në një lëndë, i fiton kreditet e saj. Kur është 

pakalues, nuk i fiton ato kredite. 

 

 

SHTATË KRITERE PËR KREDITE 
 

Kriteri 1 

  

Numri minimal i krediteve që duhet të sigurojë një nxënës në gjimnaz, është 90.  

Numri maksimal i krediteve që një nxënës mund të marrë, është 96 (Nxënësi merr 

96 kredite, po qe se zhvillon nga 2 orë shtesë në javë).  

Sikundër do të sqarohet më poshtë te nxjerrja e mesatares së gjimnazit, një nxënës 

që merr më shumë se 90 kredite, nuk është i favorizuar për këtë mesatare, por mund të 

jetë më i përgatitur për karrierën që aspiron. 

Kriteri 2 

Nga 90 kreditet, 73 kredite i përkasin kurrikulës bërthamë dhe 17 kredite i 

përkasin kurrikulës me zgjedhje. 

 

                                                 
6
 Numri i krediteve rrumbullakoset me një shifër pas presjes dhjetore.  
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Kriteri 3 

Numri i krediteve të kurrikulës me zgjedhje të detyruar është nga 10 deri në 12, 

kurse i kurrikulës me zgjedhje të lirë është nga 5 deri në 7. 

 

Tabela 6: Skema e ndarjes së krediteve  

 
Lloji i kurrikulës Kurrikula 

bërthamë 
Kurrikula me zgjedhje 

Numri i 
krediteve 

 
73 

17 

Me zgjedhje të detyruar Me zgjedhje të lirë 

10-12 5-7 

 

Kriteri 4 

Kur një gjimnaz zgjedh dhe mundëson të zhvillojë më shumë se 30 orë në javë, 

lëndët mbi orët shtesë (30) përzgjidhen nga kurrikula me zgjedhje të detyruar. 

Në këto orë shtesë, nxënësi mund të përzgjedhë vetëm lëndë me zgjedhje të 

detyruar. Kështu numri maksimal i krediteve në kurrikulën me zgjedhje të detyruar bëhet 

18 kredite. 

Kriteri 5 

Nxënësi që në fund të vitit shkollor është kalues në lëndët bërthamë, por mbetet 

vetëm në lëndët/modulet me zgjedhje, kalon në klasën pasuese, por nuk fiton kreditet e 

lëndëve/moduleve me zgjedhje ku është mbetës. Nxënësi ka të drejtë t’i fitojë këto 

kredite në klasat pasardhëse në po ato lëndë/module ose në të tjera që i zgjedh në fillim të 

vitit shkollor. 

Kriteri 6 

Nxënësit që mbetet në klasë, nuk i njihen kreditet e fituara në atë klasë, me 

përjashtim të atyre të fituara për shërbimin komunitar dhe për ato module profesionale të 

cilat dëshmohen me certifikatë. 

 
MBAJTJA SHËNIM E NUMRIT TË KREDITEVE 

 

Mësuesi kujdestar mban shënim për çdo nxënës numrin e krediteve që ka fituar në 

çdo vit shkollor, sipas formatit të mëposhtëm. 

 
Nr Emri 

mbiemri 
Bërthamë Me zgjedhje 

të detyruar 
  Me zgjedhje të lirë  Totali  

    Profesionale Projekte  Lëndore Të tjera Gjithsej   

  73 10-12 1 1 2 3-5 5-7 90 
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1          

2          

...          

 

Mësuesi kujdestar udhëzon nxënësit që të plotësojnë për veten e tyre këtë tabelë. 

Gjithashtu, prindi njoftohet për të. 

 

 

2. KAPITULLI I DYTË: AFTËSITË NDËRKURRIKULARE 

 

      AFTËSITË 

 

Në këtë Udhëzues, do të përmenden aftësitë që nxënësi i zotëron nëpërmjet 

kurrikulës shkollore. 

Aftësitë hyjnë në punë në përballimin e situatave për të cilat nuk mjafton thjesht 

të kujtuarit e njohurive. 

 

Aftësitë ndërkurrikulare që do të zhvillojë kurrikula e gjimnazit, janë: 

 aftësia e komunikimit, 

 aftësia e përdorimit të matematikës, 

 aftësia e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit (TIK), 

 aftësia e menaxhimit të informacionit, 

 aftësia e zgjidhjes së situatave problemore, 

 aftësia e të menduarit kritik,  

 aftësia e të menduarit krijues, 

 aftësia e të punuarit në grup, 

 aftësia e qëndrimit etik e social. 

2.1 AFTËSIA E KOMUNIKIMIT 

 

Me “komunikim” do të kuptojmë dhënien dhe marrjen e informacionit, të ideve 

dhe imazheve, si dhe transmetimin e ndjenjave. 

Në çdo lëndë dhe modul, nxënësit ushtrohen të komunikojnë. Sipas natyrës së 

fushave të të nxënit, ku më shumë e ku më pak, nxënësit komunikojnë me shkrim të 
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zakonshëm, me simbole shkencore ose muzikore, me anën e figurave ose lëvizjeve, në 

gjuhën shqipe ose në gjuhë të huaj. 

Në këtë Udhëzues do të bazohemi vetëm në komunikimin në gjuhën shqipe, duke 

marrë në konsideratë se komunikimi për lëndët e gjuhëve të huaja është paraqitur në 

udhëzuesin e gjuhëve të huaja.  

Në mënyrë që të formohet te secili nxënës një kulturë e shëndoshë komunikimi, 

duhet që çdo mësues të bëjë përpjekje të vazhdueshme që t’u transmetojë nxënësve këtë 

frymë komunikimi gjatë gjithë viteve shkollore.  

Praktikisht kjo do të thotë se, jo vetëm mësuesi i gjuhës shqipe, por cilido mësues 

do ta ketë parasysh gjatë vlerësimit me notë drejtshkrimin, drejtshqiptimin, pasurinë e 

fjalorit dhe pastërtinë e tij, si dhe mirëstrukturimin e fjalive dhe të prezantimeve. Kjo do 

të thotë se, p.sh., edhe në detyrat e kontrollit me shkrim në lëndën e matematikës, 

mësuesi do të qortojë gabimet gjuhësore të nxënësve. Gjithashtu, edhe në provimet me 

gojë.  

Në të gjitha fushat e të nxënit, mësuesit duhet t’i japin mundësinë secilit nxënës 

që të bëhet i aftë të komunikojë qartë, saktë dhe kuptueshëm, duke përdorur larmi 

mënyrash.  

Çdo mësues, krahas synimeve lëndore, duhet të ketë edhe synimet e mëposhtme, 

të cilat i takojnë posaçërisht komunikimit në gjuhën shqipe. 

Synimet (sipas katër formave të komunikimit) janë këto: 

 

TË FOLURIT 
 

Secili nxënës të bëhet i aftë t’u transmetojë të tjerëve me gojë informacione, ide, 

ndjenja dhe imazhe në mënyrë të saktë, të qartë, të plotë, të mirëstrukturuar dhe bindëse, 

duke përdorur: 

a) një fjalor gjithnjë e më të pasur;  

b) mënyrën më të përshtatshme të komunikimit me gojë në varësi të auditorit që i 

paraqitet.  
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TË DËGJUARIT 
 

Secili nxënës të bëhet i aftë: 

 

a) të jetë dëgjues i vëmendshëm; 

b) të veçojë qartë paqartësitë që i dalin nga dëgjimi i parashtrimeve të të tjerëve; 

c) t’i bëjë pyetje folësit për paqartësitë e tij; 

d) të bëjë komente rreth parashtrimeve të të tjerëve. 

 

TË LEXUARIT 
 

Secili nxënës të bëhet i aftë: 

 

a) të lexojë me shpejtësinë dhe saktësinë e mjaftueshme për të kuptuar një tekst
7
; 

b) të veçojë qartë moskuptimet që i dalin gjatë leximit; 

c) të përdorë strategji të larmishme dhe të përshtatshme për të kuptuar, duke 

reflektuar mbi një tekst të shkruar. 

 
TË SHKRUARIT 

 

Secili nxënës të bëhet i aftë t’u transmetojë me shkrim të tjerëve informacione, 

ide, ndjenja dhe imazhe në mënyrë të saktë, të qartë, të plotë, të mirëstrukturuar dhe 

bindëse, duke përdorur: 

 

a) një fjalor gjithnjë e më të pasur, 

b) larmi mënyrash të parashtrimeve me shkrim, 

c) mënyrën më të përshtatshme të komunikimit me shkrim në varësi të auditorit që i 

paraqitet.  

 

Mësuesit e gjuhës shqipe dhe letërsisë, janë ata që mbartin përgjegjësinë e 

ngarkuar nga drejtoria e shkollës për t’i aftësuar mësuesit e tjerë të komunikojnë në një 

gjuhë të përshtatshme me nxënësit, duke i bërë këta të fundit komunikues të zotë. 

                                                 
7
 Teksti mund të jetë me shkrim të zakonshëm; me simbole shkencore, muzikore, figurative; mund të jetë 

shkruar në gjuhën shqipe ose në gjuhë të huaj; mund të jetë paraqitur në letër ose me anën e mjeteve 

multimediatike.  
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Përveç të tjerave, të gjithë mësuesit duhet të jenë trajnuar për strukturimin dhe 

vlerësimin e një eseje dhe, në përgjithësi, për prezantimet me shkrim ose me gojë. 

2.2  AFTËSIA E PËRDORIMIT TË MATEMATIKËS 

 

Punësimi dhe jeta e përditshme po përshkohen gjithnjë e më shumë nga njohuri të 

reja dhe nga nevoja e burimeve të larmishme të informacionit, të cilat, në shkallë të 

ndryshme, kanë, thuajse përherë, nevojën e matematikës. 

Duke qenë një faktor i suksesit dhe përbërës i të nxënit gjatë të gjithë jetës, në 

kurrikulën shkollore, matematika jo vetëm që është një lëndë me një numër të 

privilegjuar orësh, por, njëherësh, çmohet si ndërlëndë. 

Në të gjitha fushat e të nxënit, mësuesi duhet t’i japë mundësinë secilit nxënës të 

zbatojë nga matematika e nxënë në shkollë.  

Çdo mësues duhet, pareshtur, t’u japë përgjigje pyetjeve: Ku ta zbatoj 

matematikën shkollore në lëndën time? A mundem në këtë kapitull? Po në këtë orë 

mësimore? 

Një tekst i duhur u jep përgjigje të kënaqshme këtyre pyetjeve dhe do të ishte, 

kështu, një lehtësues i mirë për mësuesin, por, sido që të jetë teksti, ai nuk mund të 

mjaftojë. 

Matematika, qoftë bërthamë, qoftë ajo e thelluar, për një zbatim të suksesshëm të 

saj në lëndët e tjera duhet të priret fort nga zbatimet në shkencat, në teknologjitë, në 

dukuritë reale dhe në jetën e përditshme. Nga ana tjetër, pa këtë prirje, matematika e 

gjimnazit e zbeh kontributin e saj në shumicën e programeve të studimit të shkollave të 

larta. 

Është e vërtetë se lëndët nuk i kanë njësoj hapësirat e përdorimit të matematikës, 

por, gjithashtu është e vërtetë se të gjitha lëndët kanë mundësi të përdorin matematikën, 

dhe këto mundësi shtohen falë këshillimit me mësuesit e matematikës. 

Gjithmonë ekziston rreziku që detyrimi ndaj matematikës të reduktohet në 

aritmetikën fillestare, d.m.th. në katër veprimet, dhe në statistikën fillestare, d.m.th. në 

përpilimin e tabelave të thjeshta numerike, duke i privuar nxënësit nga përvetësimi më i 

thellë dhe më interesant i vetë lëndës. 
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Në projektet kurrikulare ose në detyrat tematike është, përgjithësisht, më i 

mundshëm integrimi i matematikës, por mësuesi nuk duhet të lërë pa shfrytëzuar çdo rast 

të volitshëm te detyrat e shtëpisë, ndërsa në provimet me shkrim, herë pas here, nuk duhet 

të mungojnë kërkesa ku zbatohet matematika.  

Disa shembuj më poshtë vlejnë thjesht për të dëshmuar pasurinë e mundësive: 

Temperatura e trupit, pulsi, jetëgjatësia, denduria e një sëmundjeje, pastaj 

këndvështrime të ndryshme në shqyrtimin e një popullësie, si: sipas moshës, gjinisë, 

arsimimit etj. 

Më tutje, analiza të statistikave për çështje sociale dhe ekonomike, si: punësimi, 

buxheti e të tjera më specifike, si: kursi i këmbimit të valutave, kursimi i energjisë. Për 

mprehjen e analizës kritike, nxënësve do t’u bënte mirë, p.sh., të hetonin saktësinë e 

statistikave në reklamat ose median e shkruar. 

Nxënësit mund të zgjedhin vetë tema të veçanta dhe të punojnë individualisht ose 

në grupe të vogla brenda një afati që mund të shkojë edhe disa javë, në të cilat 

matematika është një mjet që thellon përvetësimin e lëndës. 

Temat, jo rrallë, mund të çojnë në njohuri të thelluara matematike dhe varet nga 

interesimi i nxënësit dhe nga ndihmesa e mësuesit të matematikës që të prezantohen 

projekte me vlera të spikatura thelluese. 

Megjithatë duhet pranuar se qendra e rëndesës e temave të tilla nuk është 

matematika, por një bashkësi njohurish të lëndës. Kështu, nëse në lëndën e ekonomisë një 

grup nxënësish mbledh të dhëna rreth kursit të këmbimit të lekut me dollarin gjatë një viti 

fiskal, i paraqet grafikisht dhe e mbyll me kaq. Pra, nuk kemi të bëjmë me një integrim të 

matematikës në lëndën e ekonomisë. Analiza e shkaqeve të luhatjeve të kursit të 

këmbimit, ndikimi i politikave bankare në to e të tjera koncepte të lëndës së ekonomisë, 

përbëjnë përmbajtjen e vërtetë të temës. Matematika e demonstron veten si një ndihmëse 

e pazëvendësueshme për një analizë të mirë.  

Kthimi i matematikës në një fill që përshkon tej për tej kurrikulën, është një punë 

e të gjithë mësuesve, me një qëndrim të njëzëshëm, por përgjegjësit janë mësuesit e 

matematikës, jo vetëm se bashkë me të mund të projektohen tema integruese të disa 

lëndëve me matematikën, por, mbi të gjitha, për t’i trajnuar mësuesit e lëndëve të tjera.  
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Është përgjegjësi e drejtuesve të shkollave që të sigurojnë partneritetin e 

mjaftueshëm në mes mësuesve, madje shkëmbimet e mendimeve dhe përvojave me 

kolegë përtej shkollës. 

2.3 AFTËSIA E PËRDORIMIT TË TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT 

DHE TË KOMUNIKIMIT (TIK) 

 

Brenda fare pak dhjetëvjeçarësh TIK-u është kthyer në një mënyrë jetese. Bota 

moderne tanimë është në gjendje varësie prej tij dhe zhvillimi është aq i vrullshëm, sa 

mund të kalojë imagjinatën.  

Më shumë në sajë të TIK-ut, mësuesi i sotëm jo vetëm nuk është më zotërues i 

vetëm i informacionit që nxënësit duhet të përvetësojnë, por as rekomanduesi i vetëm. 

Burime gati të pafundme dixhitale të informacionit janë të hapura për nxënësit dhe ata 

vijnë në shkollë me njohuri, gjykime, opinione dhe pyetje të cilat mësuesi duhet t’i 

konsiderojë si pjesë të kurrikulës në tërësinë e saj. Nuk është më tabu për mësuesin 

përgjigjja “Do të mundohem që pyetjes suaj t’i përgjigjem në ditët në vijim”, madje 

është një shembull i shëndetshëm për nxënësit.  

TIK-u është lëndë në kurrikulën e gjimnazit, por më shumë është ndërlëndë.  

Mund të thuhet se mësuesi nuk ecën me hapin e kohës, po qe se nuk shton në 

ambicien e tij profesionale përdorimin e TIK-ut gjatë zhvillimit të programit mësimor. 

Çdo mësues, pa ndonjë përjashtim, duhet t’i japë mundësinë secilit nxënës që të 

përdorë në lëndën e tij njohuritë dhe shprehitë që nxë në lëndën e teknologjisë së 

informacionit dhe të komunikimit.  

Secili mësues të përkujdeset vazhdimisht që çdo nxënës i tij: 

 

a) të kërkojë e të gjejë informacion elektronik; 

b) të hetojë, të bëjë parashikime dhe të zgjidhë situata problemore me ndihmën e 

mjeteve elektronike; 

c) të paraqesë e të prezantojë punën e tij duke përdorur një larmi mediash dixhitale; 

d) të bashkëpunojë me bashkënxënësit nëpërmjet komunikimit elektronik; 

e) të jetë kritik ndaj mjeteve elektronike dhe të njohë anët negative të tyre. 
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Pajisja e gjimnazeve me kompjuterë, desktopë dhe laptopë, bashkë me projektorët 

dixhitalë, si dhe instalimi i internetit, ka krijuar menjëherë një situatë të re shumë 

premtuese.  

Krahas mirëpritjes, madje entuziazmit, të mësuesve dhe të nxënësve ndaj pajisjes 

së shkollave me këtë teknologji moderne, disa rreziqe janë të mundshme. Ndaj ia vlen të 

shpjegohen për t’i parandaluar. Por është e rëndësishme që edhe prindërit të vihen në 

dijeni për këto rreziqe. 

Një nga përfitimet më me vlerë prej TIK-ut është shtimi i kohës së të nxënit. 

Ashtu siç ka marrë fund, tanimë, periudha e të mësuarit vetëm përmes një teksti, shpejt 

do të marrë fund edhe të dhënit mësim vetëm “me shkumës e tabelë të zezë”. Koha e 

shpërdoruar për vizatime të skemave, figurave ose grafikëve, eliminohet menjëherë nga 

pamjet dixhitale. Gjithashtu, falë CD-ve të posaçme, nxënësi mund të ndjekë dinamikën e 

dukurive dhe të ngjarjeve, madje të kapë shpejt ndikimin e ndryshimit të disa 

parametrave te një dukuri. Këto e të tjera të tilla rritin përqindjen e kohës së të nxënit 

brenda 45 minutave dhe, po qe se shkolla u krijon nxënësve akses edhe pas mësimit, 

shtohet koha e të nxënit edhe pasdite. 

Mësuesi duhet të përdorë TIK-un në mënyrë efikase, që të krijojë për nxënësit një 

ambient të përshtatshëm mësimnxënieje. P.sh, që nxënësi të njihet me peizazhet e 

Shqipërisë, mësuesi mund t’u shfaqë atyre një CD ku ka peizazhe të krahinave të 

ndryshme. Gjatë kësaj kohe, mësuesi mund ta ndërpresë një moment shfaqjen e CD-së 

dhe t’u bëjë nxënësve pyetje mbi atë që kanë vëzhguar. 

Përdorimi i TIK-ut është një zgjedhje e mësuesit, e cila mund të mbrohet vetëm 

kur mësuesi është i bindur se kështu, dhe jo ndryshe, nxënësit po mendojnë më mirë e më 

shumë dhe po kuptojnë më mirë e më shumë. Vetë përdorimi i kompletit “laptop+ 

projektor dixhital” është një laborator virtual, por demonstrativ, të paktën aktualisht. 

Nxënësit janë, në këtë rast, shikues e dëgjues dhe mësuesit i duhet të mirëmbajë teknikat 

që e përfshijnë me gjithë mend nxënësin në pamjet që i shfaqen njëra pas tjetrës në 

perden e madhe përballë. 

Mësuesit i duhet të kontrollojë rregullisht objektivat e të nxënit. A po përmbushen 

ato më mirë? Një vetëvlerësim i mësuesit nëpërmjet pyetjeve të zgjuara për veten dhe 
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analizës së sprovave me shkrim, testeve ose minitesteve, i siguron atij mbajtjen e situatës 

nën kontroll. 

Përdorimi i TIK-ut nuk është i vetmi mjet në mësimdhënie, ai nuk zëvendëson po 

ndihmon në një zhvillim më të këndshëm të orës mësimore. P.sh., ekspozimi i grafikëve 

të gatshëm e kursen kohën, por nuk zëvendëson dobinë e ndërtimit të grafikëve me laps 

dhe letër nga vetë nxënësit. 

Ka mësues që tani po mendojnë se laboratorët tradicionalë, si ai i fizikës ose i 

kimisë, po dalin të panevojshëm. Përkundrazi, eksperimentet me dorën e nxënësit, në 

përgjithësi manipulimet reale prej tij, pra, jo vetëm virtuale, mbeten të pazëvendësueshme 

në përvetësimin e qëndrueshëm të këtyre lëndëve.  

Një anim i tepruar ndaj informacionit elektronik krijon mangësi tek aftësimi i 

nxënësit në qëmtimin e informacioneve. Nxënësi duhet të ushtrohet që të vjelë 

informacione edhe nga libra, manuale, fjalorë e të tjera si këto, gjithashtu të stërvitet për 

të nxënë përmes dëgjimit, p.sh., të radios ose incizimeve. 

Është e domosdoshme të mbahet një baraspeshë ndërmjet tipeve të ndryshëm të 

informacionit, si një pasuri e nxënësve e cila do t’u vlejë për të nxënit dhe suksesin gjatë 

të gjithë jetës. 

Kthimi i TIK-ut në një fill që përshkon tejpërtej kurrikulën, është punë e të gjithë 

mësuesve, por lehtësuesit janë mësuesit e TIK-ut dhe disa nxënës me prirje të spikatura. 

Mësuesve u duhet të familjarizohen me TIK-un aq sa të mos frenohen në 

përdorimin e tij. Si në çdo risi themelore, edhe këtë mësuesi nuk mund ta përballojë 

vetëm. 

Kjo sfidë mund të lehtësohet me të paktën tri veprime të njëkohshme: 

 

 Shkolla të krijojë mediatekën e saj, ashtu siç ka bibliotekën e saj, d.m.th. të 

koleksionojë dhe të vërë në dispozicion CD, DVD dhe materiale të tjera që mësues të 

ndryshëm krijojnë apo përdorin gjatë një viti.  

 Nuk mjafton që shkolla të ketë materiale dixhitale, p.sh., për matematikën. Disa 

mësues nuk do të jenë në gjendje t'i përdorin ato, nëse nuk stërviten. Këtë stërvitje e 

marrin përsipër mësuesit më të thelluar. Pra, në planin vjetor të shkollës përfshihen dhe 

takime profesionale posaçërisht për laboratorët virtualë. Qëllon që disa shkolla kanë 

nevojë më shumë se të tjerat të ndihmohen për zbatimin e TIK-ut në mësimdhënie-



 

48 

 

mësimnxënie. DAR/ZA-ja organizon rrjetet profesionale. Janë grupime me afro 20 

mësues të së njëjtës lëndë, të cilët shkëmbejnë përvojat e tyre të suksesshme dhe 

drejtohen nga një mësues me përvojë të spikatur profesionale. Është një metodë shumë e 

frytshme për të gjithë mësuesit. DAR/ZA-të e mira janë të mira edhe në organizimin e 

këtyre rrjeteve.  

2.4  AFTËSIA E MENAXHIMIT TË INFORMACIONIT 

 

Në ditët tona, zhvillimi i informacionit është i shumëllojtë dhe në ndryshim të 

vazhdueshëm. Për të zhvilluar te nxënësi aftësinë e të kërkuarit të informacionit edhe 

përtej teksteve shkollore është e rëndësishme që dhe vetë mësuesi të kërkojë ide jashtë 

kurrikulës shkollore. Kurrikula aktuale e gjimnazit e çmon tekstin si një burim të 

rëndësishëm, por të pamjaftueshëm për mësuesin. 

Pse kështu, derisa një tekst i mirë ka informacion të bollshëm lëndor? 

Sepse, sado të bollshëm dhe të përditësuar ta ketë informacionin një tekst, ai nuk 

mund të përmbajë konkretizime nga lokaliteti ku gjendet shkolla dhe as të pasqyrojë 

ngjarjet më të reja komunitare, rajonale apo botërore. 

 Duke kërkuar informacione edhe përtej kurrikulës së shkollës, mësuesi i bën 

nxënësit kureshtarë. Kjo metodë pune do të nxitë nxënësit të bëjnë pyetje që nuk i kanë 

përgjigjet tek teksti. Mësuesi, gjithashtu, përgatit pyetje të cilat i kanë përgjigjet në 

informacionet e gjetura jashtë librit shkollor. 

Gjithashtu, mësuesi nuk duhet të jetë lexues me zë i tekstit, por interpretues i tij 

dhe kjo do të thotë se përherë gjen diçka të re për të shtuar, në mënyrë që ta bëjë lëndën 

më interesante dhe më të kuptueshme.  

Për t’u përshtatur sa më mirë me kurrikulën aktuale të gjimnazit, mësuesi duhet të 

jetë i zoti të kërkojë dhe të menaxhojë siç duhet informacionin.  

Pse është e rëndësishme që nxënësi ta kërkojë vetë informacionin?  

  

Janë, të paktën, dy arsye të forta: 

Arsyeja e parë 

Informacioni i tekstit është gjysmë i gatshëm, me qëllim që të tretet lehtë nga 

nxënësit. Teksti ka theksime të fjalëve dhe të pohimeve të rëndësishme, ndarje sqaruese 
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në nën-tema, madje e ndihmon lexuesin edhe në metodën e përpunimit të informacionit 

përmes pyetjeve e problemave dhe e stërvit që të vetëvlerësohet. 

Kjo është mirë, por nuk është e mjaftueshme. Informacionet nga burimet e tjera, 

ndryshe nga informacioni i teksteve mësimore, janë në gjendje bruto. Nxënësit i duhet t’i 

përpunojë ato, d.m.th. të veçojë thelbësoret dhe të paqartat, t’i përmbledhë e t’i integrojë 

me njohuritë lëndore.  

Kjo është një stërvitje në situatë reale dhe vlen drejtpërdrejt për nxënësin që të 

bëhet lexues i pavarur dhe, sidomos, lexues për gjithë jetën.  

Arsyeja e dytë 

Informacionet e shumta nxisin te nxënësi formën e të menduarit kritik, sepse gjatë 

kërkimit të informacionit nxënësi ballafaqohet me fakte të jetës së përditshme, me 

interpretime të teorive të ndryshme dhe me opinione nga fusha të ndryshme të nxëni.  

Për këto arsye, edhe tekstet me informacione të bollshme dhe të ribotuara me përditësime 

kanë një rubrikë të posaçme, në të cilën nxënësve u rekomandohen adresa interneti ose 

botimesh. Informacionet që mësuesi dhe nxënësi kërkojnë, nuk janë vetëm ato të shkruara 

ose të dhëna me mjetet e teknologjisë së informacionit dhe të komunikimit. Gama e tyre 

është më e gjerë dhe përfshin biseda me prindërit dhe me specialistë, vizita në ekspozita, 

në muze, në institucione dhe kompani biznesi, vëzhgime të dukurive natyrore ose 

shoqërore. Mësuesi përzgjedh ose ofron ndërmjet tyre sipas parapëlqimeve të tij 

pedagogjike dhe sipas parapërlqimeve të nxënësve. 

Menaxhimi i mirë i informacionit mësohet ashtu si mësohet një lëndë, pra, 

nxënësi ka nevojë për stërvitje të mirëplanifikuar gjatë të gjitha viteve shkollore. 

Nxënësi duhet të udhëzohet sistematikisht nga mësuesi se si të punojë mbi një 

informacion, duke filluar nga ai i tekstit, dhe pastaj mbi informacionet që nxënësi kërkon 

ose mëson përtej librit shkollor. Në paragrafët në vijim jepen disa metoda që mësuesi 

mund të përdorë në klasë për të ndihmuar nxënësit të kuptojnë, të analizojnë apo të 

kritikojnë informacionin. 

Nxënësi duhet të ushtrohet të punojë “me laps në dorë” teksa studion një material: 

të nënvizojë fjalitë thelbësore; të shënojë aty pyetje ose thjesht pikëpyetje, qoftë edhe për 

kuptimin e një fjale; të vendosë anash një sqarim ose interpretim të vetin. Shkurt, të 

dialogojë me autorin përmes një sistemi vetjak shenjash. 
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Nxënësi duhet të mësohet të krijojë dhe të përdorë skica ose skema, pra, të 

vizualizojë sintezën e materialit. Më pas, të ushtrohet se si ta përmbledhë dhe pastaj si ta 

sistemojë e, më në fund, si ta ruajë në skeda ose në file-t (dosjet) e kompjuterit. 

Nxënësi, gjithashtu, duhet të mësohet dhe të stërvitet të mbajë shënime të qarta 

gjatë bisedave me persona burimorë, si dhe të hedhë në letër në mënyrë të 

mirëstrukturuar vëzhgimet e tij.  

Këto lloj metodash pune e nxisin nxënësin të kuptojë dhe të menaxhojë sa më 

mirë informacionet e reja që ai mëson në shkollë, po edhe jashtë saj. 

Pyetjet e mëposhtme mund të shërbejnë si ndihmë për mësuesin, dhe mund të jenë 

një metodë pune për të ndihmuar në fillim nxënësin: Cila janë fjalët-kyç në materialin që 

keni përzgjedhur? Cilat fjali keni nënvizuar dhe pse? Cilat janë pyetjet rreth materialit?A 

keni përgatitur ndonjë skemë, ndonjë skicë a diçka tjetër të tillë? 

Mësuesit mund të kërkojnë, që në portofolin e një projekti kurrikular ose në një 

detyrë tematike, nxënësit të vendosin edhe fragmente nga literatura e shfrytëzuar, bashkë 

me shënimet që kanë bërë mbi të. Përmbledhjet e vëzhgimeve të nxënësve janë, edhe ato, 

objekt vlerësimi nga mësuesi. 

Në të gjitha fushat e të nxënit, në çdo lëndë dhe modul, mësuesit duhet t’i japin 

mundësinë secilit nxënës që të stërvitet në kërkimin dhe përpunimin e informacionit, i cili 

i nevojitet që të përmbushë një detyrë të ndërmarrë nga ai vetë ose të ngarkuar nga të 

tjerë. (Detyra mund të jetë nga një pyetje deri në një projekt kompleks.) 

Që përpjekjet e mësuesve të jenë të suksesshme, duhet që, më së pari, secili 

mësues të jetë vetë i përgatitur mjaft mirë në menaxhimin e informacionit. Ai duhet të 

demonstrojë modelin e kërkuesit të pareshtur të informacionit dhe të bashkëpunojë me 

mësuesit e tjerë.  

2.5 AFTËSIA E ZGJIDHJES SË SITUATAVE PROBLEMORE 

 

Në të gjitha fushat e të nxënit, në çdo lëndë ose modul, mësuesit duhet t’i stërvitin 

nxënësit me metodat e zgjidhjeve problemore. Ndërkohë, përtej shkollës, situata 

problemore hasen gjatë jetës profesionale ose të përditshme, kur duhet të merret një 

vendim. Në këtë kuadër, këtyre situatave problemore u vjen në ndihmë literatura e 

përshtatshme për zgjidhjen e tyre. 
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Me “zgjidhje të situatës problemore” nuk kuptojmë zgjidhjen e çfarëdo problemi, 

por vetëm të atyre problemeve që nxënësi nuk i ka hasur më parë. Me “problem” nuk do 

të nënkuptojmë vetëm problemat matematike ose fizike e të tjera si këto, po çfarëdo 

pyetje të re e deri te projektet kurrikulare komplekse. Edhe kërkimi i informacioneve për 

një qëllim të caktuar krijon një situatë problemore.  

Çfarë do të thotë “situatë e pa hasur më parë”? 

Ndodh jo rrallë që nxënësit më të mirë nuk dallohen aq nga të tjerët për thellësinë 

e të kuptuarit, por janë më të zotë dhe më të vullnetshëm nga të tjerët për të riprodhuar 

sasi të mëdha njohurish. Edhe pjesa më e madhe e këtyre nxënësve më të mirë zihet 

ngushtë, madje nuk ia del mbanë, kur u jepen kërkesa disi të ndryshme nga të tekstit.  

Arsyeja e vetme është se kështu janë mësuar. Ka mësues që i stërvitin nxënësit 

disa herë me të njëjtin tip problemi, derisa ata ta përvetësojnë automatikisht dhe të 

zgjidhin lehtë një tjetër të ngjashëm. Atëherë ky nuk është më problem, por njohuri, kurse 

mësuesi ngjet me një instruktor, i cili të ushtron për një zinxhir të standardizuar 

veprimesh. Natyrisht që nxënësit duhet të nxënë dhe të tilla. Zgjidhja me formulë e një 

ekuacioni të gradës së dytë është një shembull. Por jo vetëm të tilla dhe as kryesisht të 

tilla. 

Ka mësues që, para detyrës me shkrim të kapitullit, zhvillojnë një orë mësimore 

përsëritje dhe, në atë orë, në vend që të përfshijnë nxënësit në strukturimin e kapitullit, 

theksojnë ato kërkesa të cilat kanë ndërmend t’ua japin në provim dhe këto kërkesa janë 

thjesht imitime të kërkesave që gjenden në tekst.  

Disa mësues, i gjithë dialogu me nxënësit i shtyn drejt të nxënit mekanik. Prandaj 

edhe pauza ndërmjet mbarimit të pyetjes dhe sinjalit për të dhënë përgjigjen është 

zakonisht tepër e shkurtër, fare pak sekonda, pasi pyetja është ftesë për të sjellë shpejt 

ndërmend një përgjigje të njohur. 

Ky është mësuesi “riprodhues”, që lodhet vërtet, dhe mundon edhe nxënësit e tij.  

Përpjekjet të përbashkëta shkojnë thuajse dëm, sepse kujtesa nuk mban gjatë. Kjo përbën 

një humbje të madhe për nxënësin, pasi është pikërisht mosha kur te nxënësi zhvillohet 

mënyra e të menduarit të thellë. 
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Zbatimet me kontekst nga lëndët e tjera dhe nga ngjarjet e përditshme të reja janë, 

pa dyshim, situata problemore. Nëse teksti ka problema të tilla zbatimi, mësuesi i 

ndryshon disi ato, kur i përfshin në një detyrë me shkrim. 

Ka mësues të zotë që edhe një përkufizim të thjeshtë nuk ua kërkojnë nxënësve 

asnjëherë njësoj. 

Në fillim, përkufizimi riprodhohet fjalë për fjalë, p.sh., “Ekuacion të gradës së 

dytë ... quajmë ..”. Pastaj mësuesi u kërkon nxënësve të sjellin ndonjë shembull 

ekuacioni  

të tillë, më pas ai shkruan disa ekuacione ku, ndër ta, njëri nuk është i gradës së 

dytë. Nxënësit duhet të pikasin “të huajin” dhe të shpjegojnë pse nuk është edhe ai si të 

tjerët. 

Vetëm kështu forcohet një mendje që rreh të kuptojë. 

Sipas skemës së përgjithshme, zgjidhja e një problemi kalon nëpër katër etapa: 

 Analiza e problemit, 

 Hartimi i planit të zgjidhjes, 

 Zbatimi i planit, 

 Vlerësimi i zgjidhjes. 

 

Ndër këto etapa, më pak e lëvruara nga mësuesi tipik është e fundit, “Vlerësimi i 

zgjidhjes”. 

Kjo etapë do të thotë që, pasi ka mbaruar zgjidhja, të reflektosh mbi të, të 

kthehesh prapa e t’u përgjigjesh disa pyetjeve: 

 

A mund të zgjidhet ndryshe? Ndër mënyrat e ndryshme të zgjidhjes, cila 

është më e mirë? Pse është më e mirë?  

P.sh., situata problemore është matja e nxitimit të rënies së lirë. Nxënësit, secili 

më vete ose të ndarë në grupe, hartojnë planin e eksperimentit, e zbatojnë dhe e gjejnë 

vlerën e nxitimit. Para se ta quajnë të përfunduar dhe ta prezantojnë, ata duhet ta 

kalojnë në filtrin e vlerësimit:  

 A mund ta bëjmë eksperimentin disi më ndryshe, më pak të ndërlikuar?  

 A mund ta përmirësojmë që vlera të dalë më e saktë?  
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 A mund të përgjithësohet konkluzioni?  

 Kjo vlerë e nxitimit që ne gjetëm, a është për çdo vend të Tokës? Edhe për 

Hënën? 

 A mund të zbatohet konkluzioni në një rast të veçantë?  

 A janë të mjaftueshme argumentet?  

Këto lloj pyetjesh, nëse përsëriten me këmbëngulje prej mësuesit, kthehen në 

metodë pune nga nxënësit dhe, tek e fundit, ky është qëllimi. 

Ka mësues që synojnë të zgjidhin të gjitha problemat e tekstit, sepse, sipas  

mendimit të tyre, kush zgjidh më shumë problema, bëhet më i aftë për të zgjidhur të tjera.  

Mësues të tjerë, përkundrazi, janë të mendimit se më e dobishme për nxënësit 

është të zgjidhë në mënyrë të thellë një problemë, sesa shumë problema me nxitim. 

Vetëm kështu nxënësit mund të përvetësojnë mjeshtërinë e zgjidhjeve problemore.  

Në të dyja pikëpamjet ka të vërteta. Duhet shtrydhur mirë problemi sipas 

metodave të zgjidhjes problemore, por, që të aftësohesh në këto metoda, lipsen mjaft 

situata problemore, nga të gjithë mësuesit dhe gjatë të gjitha viteve shkollore. 

2.6 AFTËSIA E TË MENDUARIT KRITIK  

 

Në përdorimin e përditshëm, termi “kritik” ka ngjyresën e një qëndrimi 

mosmiratues, kurse këtu kuptimi është më i gjerë. 

Të mendosh në mënyrë kritike, do të thotë të jesh mendjehapur, i pavarur në 

gjykime, argumentues dhe të japësh përgjigje ose të marrësh vendime pas një shqyrtimi të 

imët, të gjithanshëm e të thellë të rrethanave.  

Në të kundërt, një mendje jokritike është sipërfaqësore, e varur nga opinionet e të 

tjerëve, që kërcen shpejt në përfundime dhe priret të vështrojë vetëm “bardhë e zi”. 

Të menduarit kritik nuk pretendohet vetëm për nxënësit më të mirë, përkundrazi, 

shkolla e synon për çdo nxënës.  

Mësuesi nuk është ngushtësisht lëndor, madje nuk do të kishte suksesin e vet 

lëndor, po të ishte vetëm i këtillë. Ai ka për mision formimin e personalitetit të nxënësve, 

ku të menduarit kritik është një virtyt themelor.  

Si do të edukojë mësuesi të menduarit kritik? 
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Të menduarit kritik është një strategji, me anën e së cilës shtjellohet e 

përvetësohet vetë lënda. 

Të mendosh në mënyrë kritike, në radhë të parë do të thotë të dish si të pyesësh, 

kur të pyesësh, çfarë pyetjesh të bësh dhe si t’i formulosh ato qartë e saktë. 

Mësuesi duhet t’i inkurajojë nxënësit t’i drejtojnë pyetje atij vetë dhe 

bashkënxënësve. Ai duhet të japë pareshtur përshtypjen se i çmon shumë nxënësit që 

pyesin. Të pyesësh është më e zgjuar se të përgjigjesh, sepse pyetjet janë origjinale, kurse 

ndër përgjigjet mund të ketë edhe të gatshme. 

Të mendosh në mënyrë kritike do të thotë të mos besosh verbazi, të mos pranosh 

nga autoriteti bindje ose opinione, as nga vetë mësuesi. 

Mendja kritike nuk mbështetet vetëm te një burim informacioni, qoftë ky person 

ose literaturë, por qëmton disa, para se të dalë në një konkluzion. Mësuesi i çmon shumë 

burimet alternative të informacionit; i kërkon vetë dhe ua parashtron nxënësve, 

gjithashtu, këmbëngul që po këtë të bëjnë edhe ata. 

Të kesh mendje kritike, do të thotë të të shkojë në mendje se mund ta kesh gabim, 

madje ta konsiderosh të natyrshme të gabosh. Nxënësi duhet të mësohet që të jetë i 

gatshëm t’ia nënshtrojë idetë e veta shqyrtimit të imët dhe sfidës së arsyetimit të të 

tjerëve dhe të mësohet të mirëpresë kundërargumentet. Nxënësi duhet të mësohet të 

respektojë mendimin ndryshe. 

Mendja kritike kujdeset të shquajë opinionet nga faktet, interpretimet nga 

dëshmitë, deklaratat nga realiteti. Mësuesi bën kujdes t’u japë nxënësve mundësinë të 

stërviten në këtë ngatërresë të shpeshtë. 

Krahas përpjekjeve të përditshme të mësuesit në përmbushjen e objektivave të 

programit lëndor, të përditshme duhet të jenë përpjekjet e tij për formimin e mendjes 

kritike te nxënësit. 

Synimet që mësuesi duhet të ketë parasysh për edukimin e mendimit kritik, mund 

të përmblidhen kështu: 

 

Secili nxënës të bëhet i aftë: 
 

a) të sjellë argumente dhe dëshmi për të mbështetur përfundimet, përgjithësimet dhe 

bindjet e tij; 
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b) të mbajë qëndrim të pavarur dhe argumentues ndaj informacioneve në përgjithësi 

dhe atyre mediatike në veçanti, si dhe ndaj gjykimeve e qëndrimeve të të tjerëve; 

c)  të dallojë faktet nga interpretimet e tyre; 

d) të jetë i vëmendshëm ndaj argumenteve të të tjerëve dhe të mos u kundërvihet me 

paragjykime; 

e) të shqyrtojë mundësi të ndryshme “pro” dhe “kundër” për një çështje të caktuar. 

 

Parakushti i suksesit në edukimin e të menduarit kritik është modeli i vetë 

mësuesit. Po qe se nuk përçapet të bindë nxënësit, por thjesht i urdhëron, nëse paraqitet si 

zotërues i së vërtetës së fundit, d.m.th. shpall si përfundimtare shijet a gjykimet e veta për 

ngjarjet, personalitetet e veprat, atëherë ai mësues nuk ka kapërcyer ende dhjetëra vite në 

mentalitetin profesional. Kur mësuesi i gjuhës shqipe dhe letërsisë, p.sh., u dikton 

nxënësve komentin e një vepre letrare dhe vlerëson me notë riprodhimin e këtij 

“komenti”, u ka dëmtuar kohën dhe mendjen nxënësve të tij. 

Mësuesit profesionistë e kanë për zemër të nxitin debate në mes nxënësve. Debati 

mund të hapet për një pohim të dyshimtë në media, për dy interpretime burimore të një 

ngjarjeje historike, për pikëpamje të ndryshme për një vepër letrare, madje edhe për dy 

mënyra të ndryshme të zgjidhjes së një problemi matematik. 

Mësuesi nuk luan asnjëherë rolin e arbitrit, nuk mban anën, por, përmes pyetjeve 

e këshillave të mençura, u përforcon nxënësve aftësinë e të menduarit kritik, i nxit të jenë 

të qartë, të saktë, ta këqyrin çështjen nga të gjitha anët, me avantazhet dhe dizavantazhet. 

Si të thuash, mësuesi nuk njofton diagnozën, por u mëson nxënësve si të diagnostikojnë. 

Ka mësues që përdorin një teknikë “provokuese” për të edukuar të menduarit 

kritik. U kërkojnë nxënësve të gjejnë gabimin në një pohim ose argumentim, madje edhe 

në një vërtetim matematik, ose në një zbatim të fizikës, apo në një eksperiment kimik.  

Nganjëherë kërkesa është më e gjerë “A ka ndonjë gabim në...” . Mund edhe të 

mos ketë ndonjë gabim dhe, me këtë mënyrë, mprihet mirë shqyrtimi analitik. 

Karakteristikë e përbashkët e mësuesve që e zotërojnë mjeshtërinë e edukimit të 

mendimit kritik, është vigjilimi mbi saktësinë e argumenteve, madje edhe të fjalëve.  

Disa mësues i kursejnë këto përsiatje, të tjerë i kalojnë të ngutur, ngaqë janë të 

shqetësuar se pakësojnë kohën e çmuar për përvetësimin e njohurive. 
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Përkundrazi, nxënësve duhet t’u jepet koha e mjaftueshme për t’u menduar mirë. 

Ata lipset të edukohen që të mos nguten, të mos përgjigjen përciptas e të mos riprodhojnë 

fraza që nuk i kuptojnë, por të ndalen, kur u dalin paqartësi, dhe të pranojnë ose të 

pohojnë, vetëm pasi të kenë vëzhguar e menduar me kujdes dhe të jenë bindur vetë.  

Ndodh që gjimnazistët janë më të zgjuar në oborrin e shkollës, sesa brenda në 

shkollë. Në një moshë kur nguten të kundërshtojnë gjykimet e moshatarëve e të mos 

binden lehtë edhe nga prindërit e tyre dhe e teprojnë nganjëherë deri duke u bërë 

kritizerë, po këta, brenda mureve të klasës ndryshojnë krejt dhe pranojnë në mënyrë 

pasive ide, madje edhe sjellje jo fort të pastra nga abuzimet, dhe nuk bëjnë asnjë pyetje. 

Nuk janë nxënësit të painteresuar. Është shkolla që nuk i bën të interesuar.  

Mësuesia është një profesion krijues, por nuk duhet të pretendohet nga mësuesi të 

krijojë vazhdimisht situata origjinale për të menduarit kritik, si p.sh., të gjejë vetë 

fragmente informacionesh alternative. Nuk mund t’ia dalë edhe sikur të jetë me një zell 

të rrallë.  

Një tekst i mirë ia lehtëson ndjeshëm punën, por kolegjialiteti i mirë është edhe 

më i frytshëm. 

2.7 AFTËSIA E TË MENDUARIT KRIJUES 

 

Pjesa më e madhe e të menduarit në arsimin bazë dhe atë të mesëm, është e 

përqendruar në procesin e të kuptuarit, në krijimin e argumenteve logjike për çdo temë, 

në gjetjen e përgjigjeve të sakta, në eliminimin e proceseve jokorrekte të zgjidhjes së 

problemeve dhe fokusimin vetëm në ato të duhurat. 

Megjithatë, ekziston edhe një mënyrë tjetër e të menduarit, pikërisht të menduarit 

që merret me eksplorimin e ideve, me gjenerimin e mundësive të zgjidhjeve, me gjetjen e 

shumë zgjidhjeve të duhura në vend të gjetjes së vetëm një alternative. Ky pikërisht quhet 

të menduarit krijues.  

Të dyja këto forma të menduari janë të domosdoshme për formimin e nxënësit, 

megjithatë procesi i të menduarit krijues nuk duhet të lihet në hije (për t’u rimarrë në 

arsimin e lartë), ai duhet të ushqehet në mënyrë që nxënësit t’i stimulohet origjinaliteti në 

zgjidhjen e problemeve dhe në përballimin e situatave në shkollë dhe në jetë.  
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Disa metoda, të cilat ndihmojnë mësuesin për të prodhuar të menduar krijues në 

klasë, janë:  

Evolucioni. Idetë e reja burojnë nga ide të vjetra, idetë e reja përmirësojnë ato të 

mëparshmet. Shumë pajisje të sofistikuara që ne gëzojmë sot, janë zhvilluar nga një 

proces i gjatë i evoluimit. Duke përmirësuar një gjë, pak këtu e pak atje, do ta 

përmirësonim atë në formën tërësore, duke e bërë shumë më të mirë se më parë.  

P.sh., vështrimi i automjeteve mishëron pikërisht këtë ide, modelet që ne 

gëzojmë sot janë shumë më të evoluuara se ato që ishin dje.  

Metoda evolutive na kujton konceptin kryesor se çdo problem, që është zgjidhur 

më parë, mund të zgjidhet sërish në mënyrë më të mirë. Pikërisht përdorimi i kësaj 

metode në kushtet e klasës në formën e rizgjidhjes së ushtrimeve apo të dhënies së 

argumenteve për një çështje të zgjidhur më parë do të influenconte të menduarin krijues 

te nxënësit.  

Sintetizimi. Me këtë metodë, dy ide kombinohen në një të tretë. Kombinimi i 

ideve të një gazete dhe të një kasete, të jep idenë e një gazete që dëgjohet (leximi i 

gazetave). Pra, mësuesi duhet ta ndihmojë nxënësin të lidhë idetë, për të formuar një 

zgjidhje, një alternativë, një qëndrim apo një sjellje origjinale.  

Revolucioni. Metoda e revolucionit sjell në klasë një ide krejtësisht të re të 

paeksploruar më parë. P.sh., nëse metoda e evolucionit, e shpjeguar më lart, do ta bënte 

mësuesin të mendonte se çfarë duhet të përmirësojë në shpjegimin e tij gjatë orës së 

mësimit, metoda revolucionare do të ishte krejt tjetër, në këtë rast, mësuesi mund të 

mendonte, “pse të mos organizoj një orë ku nxënësit mësojnë njëri-tjetrin, duke 

punuar si grup, ose duke prezantuar detyra dhe raporte mbi projektet e realizuara?  

Riaplikimi. Metoda e riaplikimit ka në qendër të shikuarit e diçkaje të vjetër në 

mënyrë të re. Të shkuarit përtej etiketave, se si mund të riaplikohet diçka. Një person 

krijues mund të shikojë artin klasik në mënyrë moderne dhe mund ta ribëjë një pikturë 

duke sjellë diçka krejt të re.  

Një nxënës mund të zgjidhë një ushtrim të zgjidhur më parë në një mënyrë krejt të 

re. Këtë metodë mësuesit duhet ta aplikojnë në mënyrë që t’i japin zë kreativitetit të 

secilit nxënës në klasë.  
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Ndryshimi i drejtimit. Shumë ide krijuese vijnë kur vëmendja është shkëputur 

nga një pikëvështrim i problemit në një tjetër, kjo quhet pikërisht përqasje krijuese.  

Qëllimi i kësaj metodë është të zgjidhësh një problem dhe jo të zbatosh një 

mënyrë zgjidhjeje të caktuar. Kur një rrugë zgjidhjeje nuk funksionon, mësuesi duhet të 

inkurajojë nxënësit të kalojnë në një rrugë tjetër, sepse të fiksuarit në një rrugëzgjidhje do 

të hiqte vëmendjen nga problemi dhe zgjidhja e tij.  

Të menduarit krijues nuk është atribut vetëm i artistëve, apo institucioneve që 

mësojnë art. Ky proces të menduari duhet stimuluar te secili gjimnazist, duke u dhënë 

mundësinë të gjithë nxënësve të eksplorojnë veten dhe botën që i rrethon dhe, njëherazi, 

të njihen me koncepte e të komunikojnë me njëri-tjetrin dhe me mësuesit.  

Ajo që mësuesit duhet të arrijnë të ndajnë në klasë është që të menduarit krijues 

ndryshon nga të menduarit kritik, e, megjithatë, mësuesi duhet t’i kombinojë të dyja në 

mënyrë që t’i ofrojë nxënësit një fushëpamje më të gjerë në procesin e të nxënit dhe të 

komunikimit.  

2.8 AFTËSIA E TË PUNUARIT NË GRUP 

 

Ka mësues që janë mosbesues te puna në grup e nxënësve, sepse thonë se nuk e 

kanë situatën nën kontroll. Kjo është e vërtetë, veç nëse “të kesh situatën nën kontroll” do 

të thotë ta përqendrosh në dorën e mësuesit të gjithë mësimdhënien. Sigurisht që situata 

duhet mbajtur përherë nën kontroll, por në kuptimin që mësuesi duhet të dijë orë e çast a 

po përvetësojnë nxënësit objektivat e programit dhe objektivat që ka vendosur ai vetë. 

Disa mësues nuk e pëlqejnë punën në grup, për shkak të rendimentit të saj të ulët 

dhe sjellin për dëshmitar përvojën e tyre: disa nxënës “kryejnë” punën e të gjithëve, 

nxënës të tjerë bëhen pasivë, ka pak përvetësim etj. 

Këto janë të gjitha të vërteta dhe u takojnë përvojave të mësuesve, të cilët ende 

nuk e kanë zotëruar mjeshtërinë e punës në grup. Kjo është ndër mjeshtëritë e vështira.  

A ia vlen mundimi?  

Duke e vështruar ngushtë, thjesht për dobinë e lëndës, studiuesit dhe praktikantët 

me përvojë të mirë thonë se ia vlen. Është një mjet që e rrit rendimentin. 
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Nxënësit këmbejnë intensivisht mendime, i bëjnë pyetje njëri-tjetrit dhe mësojnë 

nga njëri-tjetri. Nxënësit, nganjëherë, mësojnë më mirë dhe më shpejt nga bashkënxënësit 

sesa nga mësuesi. 

Puna në grup ul ankthin e nxënësve. Ka nxënës që nuk përgjigjen në mësim, nga 

frika se mos japin ndonjë përgjigje të gabuar dhe pësojnë pakënaqësinë e mësuesit. 

Miratimi nga moshatarët e grupit konsiderohet nga shumë nxënës, veçanërisht të shkollës 

së mesme, më i rëndësishëm se ai i mësuesit.  

Puna në grup rrit aftësitë argumentuese dhe komunikuese, sepse nuk është aq e 

lehtë të bindësh moshatarin.  

Megjithëse lindja e ideve të reja, përgjithësisht, mund të jetë një veprimtari 

individuale, të punuarit me grupe e nxit më tepër lindjen e këtyre ideve. 

Duke vështruar më gjerë, nxënësit patjetër që duhet të mësohen qysh në shkollë të 

punojnë në grup. S’është veçse modeli i familjes, i grupit të shokëve, apo i grupit të 

kolegëve më vonë.  

Në lajmërimet televizive për punësim po shtohet gjithnjë e më shpesh zotësia për 

të punuar në grup. Nuk na mbetet veçse të përpiqemi t’i edukojmë fëmijët të dinë të 

bashkëveprojnë këndshëm dhe suksesshëm me të tjerët, në punë dhe jo vetëm aty. Janë 

disa virtyte të cilat mund të kaliten qysh në një moshë të re dhe, ndër to, janë virtytet 

shoqërore. Puna në grup është një përvojë intensive që vlen pikërisht për këtë. 

Falë punës në grup dhe përpjekjeve të qëllimshme të mësuesve, çdo nxënës 

mësohet: 

 të sillet me takt në një punë të përbashkët; 

 të mbajë përgjegjësi ndaj suksesit të grupit në tërësi; 

 të respektojë rregullat e grupit ku pranon të marrë pjesë; 

 të jetë tolerant dhe i gatshëm për kompromise; 

 të mbajë qëndrim të pavarur dhe argumentues ndaj gjykimeve dhe qëndrimeve 

të të tjerëve; 

 të respektojë pikëpamjet e ndryshme të anëtarëve të grupit; 

 të mirëpresë ide dhe përvoja të reja të të tjerëve. 

Këto nuk janë pak, por, mbi të gjitha, të provojnë kënaqësi të pashlyeshme gjatë 

punëve në grup. 
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Në hapat e parë nuk pritet që nxënësit të jenë aq të sjellshëm e përfitues gjatë 

punës në grup, sepse, natyrisht, sjellja e frytshme në grup përvetësohet duke u ushtruar 

nga të gjithë mësuesit, sipas një plani disavjeçar. Madje, mësuesit duhet ta vlerësojnë 

sistematikisht qëndrimin e secilit nxënës në një veprimtari grupi.  

Sidoqoftë, nuk është metoda universale e mësimdhënies, d.m.th. që mund dhe 

duhet të përdoret kudo dhe përherë. Një metodë e tillë as që ekziston. Mësuesi ka në dorë 

një tërësi metodash e teknikash dhe ai përzgjedh njërën ose një kombinim të tyre sipas 

natyrës së njohurive dhe aftësive që nxënësit do të përvetësojnë dhe sipas veçorive të 

nxënësve të tij.  

Është mësuesi që vendos se kur është më e dobishme puna në grupe, me kushtin 

që të mos e nënvlerësojë, por ta përdorë herë pas here, brenda në klasë dhe jashtë saj. 

Puna në grup është një mënyrë e goditur për të përsëritur një kapitull. 

Grupi më i vogël dhe komod në klasë është ai i nxënësve të një banke. P.sh., para 

se të quajnë të përfunduar zgjidhjen e një ushtrimi ose problemi në klasë, nxënësit e 

një banke këmbejnë fletoret dhe më pas diskutojnë në mes tyre. Nuk ka dyshim që 

përfitojnë vërtet. Shqetësimi i mësuesit, në kësi rastesh, është te koha.  

 

2.9 AFTËSIA E QËNDRIMIT ETIK E SOCIAL 

 

Përtej njohurive dhe aftësive dhe nëpërmjet tyre, shkolla synon një ndikim të fortë 

në formimin e karakterit të nxënësve, duke u përqendruar në rrënjosjen e qëndrimeve, 

vlerave dhe bindjeve vetjake. Gama e tyre është shumë e gjerë dhe përfshin, ndër të tjera, 

mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të fëmijëve, në veçanti, mospranimin dhe mos 

ushtrimin e çfarëdo lloj diskriminimi, respektimin dhe zhvillimin e vlerave kombëtare, 

mbrojtjen e mjedisit në të gjithë larminë e tij etj. 

Treshja klasike e kurrikulës është: e vërteta, e bukura dhe e mira. Keqkuptimi 

tradicional ndan prerazi të vërtetën si objekt të shkencave të natyrës; të bukurën si 

ekskluzive të arteve, përfshirë dhe letërsinë: të mirën, privilegj të edukimit qytetar, por, 

deri diku, edhe të shkencave shoqërore. 
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Në të gjitha fushat e të nxënit, në çdo lëndë, mësuesit duhet t’i japin mundësinë 

secilit nxënës të ushtrohet që të mbajë qëndrim etik ndaj ngjarjeve, dukurive dhe 

pikëpamjeve e sjelljeve në klasë, në shkollë dhe në shoqëri. 

Secili nxënës duhet të bëhet i aftë:  

 Të vlerësojë sjelljet, veprimet dhe qëndrimet e tij dhe të të tjerëve, të individëve ose 

të institucioneve, në të shkuarën dhe në të tashmen, nga pikëpamja e dobisë së 

përbashkët për komunitetin, kombin e më gjerë. 

 Të jetë pjesëmarrës aktiv i veprimtarive dhe i lëvizjeve të cilat synojnë përmirësime 

në shkallë komuniteti, vendi, rajoni dhe më gjerë.  

Misioni i shkollës është të edukojë një qytetar që ndjek ngjarjet jo thjesht për 

kureshtje ose me keqardhje pasive, por që është veprues për ndryshime të dobishme. 

Për këtë qëllim, çdo mësues duhet të shtrojë para nxënësve sistematikisht pyetje, 

të tilla si: A mendoni se kjo është e drejtë? A sjell kjo dobi ose dëm për vete dhe për 

komunitetin? Çfarë duhej bërë? Çfarë duhet bërë? Çfarë mund të bëjmë? etj. 

Në shkencat e natyrës, të cilat janë të lidhura ngushtë me teknologjitë dhe me 

zbatime që ndikojnë drejtpërdrejt në politikat dhe problemet e përditshme, shtrimi i 

pyetjeve të tilla është detyrë më e lehtë. Pra, nga mësuesi kërkohet që të mos lërë raste pa 

shtruar dilema etike. Madje, edhe matematika nuk duhet të sillet si një shkencë e pastër, e 

kulluar e pa lidhje me realitetin, por të sjellë shembuj zbatimesh që lidhen me qëndrimet 

dhe me vendimmarrje morale.  

Por, cilat do të jenë kriteret e gjykimeve etike? Si do të përcaktohen këto kritere? 

A ka kritere të tilla të pranuara nga të gjithë, apo secili prej nesh, pra edhe nxënësi ose 

mësuesi, mund të përcaktojnë kriteret që dëshirojnë në mënyrë subjektive?  

Shkolla duhet të synojë që nxënësi të ndërtojë sjelljet dhe të mbajë qëndrimet e tij 

mbi bazën e disa parimeve përgjithësisht të pranuara, si të drejtat e njeriut dhe respektimi 

i shtetit të së drejtës. Nxënësi duhet të ushtrohet të shpjegojë veprimet dhe gjykimet e tij 

morale në trajtën e arsyetimeve deduktive: “Sepse..., Mbi bazën e..., Sipas...”. 

Zgjidhja e çështjeve të tilla nga mësuesi nuk është gjë e lehtë. Kur ai flet për të 

drejtat ose për aspekte më konkrete të politikës së përditshme, si për korrupsionin, ai e ka 

të vështirë të shmangë shfaqjen e mendimit të tij, për shembull, se cila qeveri e bën punën 

më mirë. Ndërkohë që ai, në raste të tilla, që mund të ndikojnë në qëndrimet dhe shijet e 
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nxënësve, nuk duhet ta bëjë të ditur këtë mendim. Kështu, ai duhet të shmangë pohime, të 

tilla si “Dostojevski është më i miri ndër shkrimtarët rusë të shekullit XIX”.  

Mësuesi nuk është bartësi i së vërtetës së fundit. Edhe sikur kjo të jetë e vërtetë 

për çështje të caktuara, ai nuk duhet ta pretendojë këtë para nxënësve. Për këtë arsye, sa 

herë që trajtohen çështje kontradiktore, mësuesi bën kujdes të ndihmojë nxënësit të 

arrijnë në përfundime të pavarura e të padiktuara prej tij.  

Rrjedhojë e këtij qëndrimi është edukimi i një nxënësi që nuk është vegël e një 

autoriteti, por përgjegjës për qëndrimet dhe sjelljet e tij shoqërore.  

Kjo do të thotë që detyra e mësuesit është të edukojë metodën e të menduarit dhe 

të shprehurit lirshëm të opinioneve, duke shmangur komente, të tilla si: “e ke gabim”, “ke 

të drejtë” dhe duke kërkuar një gjë të tillë edhe nga nxënësit.  

Liria e gjykimit bazohet në dyshimin si parim metodologjik. Për shembull, 

respekti për shtetin e së drejtës nuk nënkupton respektin për secilin ligj në veçanti.  

Megjithatë, liria e shqyrtimit dyshues ka disa kufij dhe mësuesi duhet t’i mbajë 

nxënësit brenda tyre. Ai nuk duhet të lejojë në klasë e në shkollë paragjykime racore, 

gjinore, etnike etj. Këto janë në kundërshtim me të drejtat themelore të njeriut.  

2.10 KOMPETENCAT ÇELËS 

 

Njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet e nxënësve kombinohen dhe, duke u kombinuar, 

formojnë kompetencat e nxënësve. Janë gjithsej tetë kompetenca europiane çelës: 

1. Komunikimi në gjuhën amtare. 

2. Komunikimi në gjuhë të huaja. 

3. Kompetenca matematike dhe kompetencat bazë në shkencat dhe teknologjinë. 

4. Kompetenca dixhitale. 

5. Nxënia për të nxënë. 

6. Sipërmarrja. 

(Sipërmarrja ka të bëjë me kthimin e ideve në veprim. Përfshin aftësinë krijuese, risinë 

dhe marrjen në sy të rrezikut, gjithashtu, aftësinë për të hartuar dhe menaxhuar projekte, 

me qëllim që të përmbushen objektivat). 

7. Kompetencat ndërpersonale, ndërkulturore, shoqërore dhe kompetenca qytetare. 
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(Këto kompetenca mbulojnë të gjitha format e sjelljes, me të cilat duhet të jetë i 

pajisur një individ, në mënyrë që të marrë pjesë me sukses në jetën shoqërore dhe 

në punë, dhe të zgjidhë mirë konfliktet e mundshme. Kompetenca qytetare, nga 

ana e saj, e pajis individin që të jetë aktiv në mënyrën e jetesës demokratike). 

8. Të shprehurit kulturor. 

(Do të thotë të shprehurit në mënyrë krijuese e ideve, përvojave dhe ndjenjave me anën e 

formave të ndryshme mediatike, përfshirë muzikën, artet dhe letërsinë). 

Këto kompetenca janë, në të vërtetë, vizioni i kurrikulës së gjimnazit. 

Një shkollë vizionare dhe me themele të shëndosha profesionale i ndërton planet e 

saj afatmesme dhe vjetore me synime për këto kompetenca dhe përpiqet t’i pajisë 

nxënësit e saj me to, duke i zbërthyer në planet vjetore dhe ditore të çdo mësuesi. 

 

 

3. KAPITULLI I TRETË: PLANIFIKIMI I KURRIKULËS NGA SHKOLLA 

3.1 DETYRIMET E SHKOLLËS NDAJ NXËNËSVE PËR KURRIKULËN 

 

Shkolla ka detyrimin t’i sigurojë secilit nxënës: 

 kurrikulën e plotë bërthamë; 

 numrin e mjaftueshëm të krediteve të kurrikulës me zgjedhje; 

 numrin e mjaftueshëm të krediteve për kurrikulën me zgjedhje të detyruar dhe të 

asaj me zgjedhje të lirë; 

 numrin minimal të krediteve për modulet profesionale; 

 numrin e krediteve për projektet kurrikulare në nivel shkolle ose disa klasash; 

 numrin e krediteve për shërbimin komunitar. 

 

Shkolla ka detyrimin t’i sigurojë secilit nxënës vazhdimin e gjuhës së huaj të parë 

që ka mësuar gjatë arsimit bazë. Kur, në raste tejet të veçanta, shkolla nuk mund ta bëjë 

këtë, p.sh., kur janë pak nxënës për atë gjuhë, u ofron këtyre nxënësve një gjuhë të 

huaj të dytë si pjesë e kurrikulës bërthamë. 
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Shkolla mund të mos u ofrojë nxënësve: 

 të gjitha gjuhët e huaja të dyta, 

 të gjitha llojet e nivelit të thelluar, 

 të gjitha modulet që nxënës të ndryshëm kërkojnë për kurrikulën me zgjedhje të 

lirë. 

Shkolla nuk ka detyrimin që t’u sigurojë nxënësve më shumë orë nga sa janë 

parashikuar për kurrikulën me zgjedhje. Megjithatë, shkolla duhet të bëjë çmos që t’u 

ofrojë nxënësve një larmi sa më të madhe të kurrikulës me zgjedhje.  

P.sh., nuk është mirë kur një gjimnaz për fushën e arteve u ofron nxënësve 

vetëm modulin e teatrit si lëndë me zgjedhje të detyruar. Në këtë rast, nxënësit nuk 

kanë se çfarë të përzgjedhin. Të gjithë janë të shtrënguar të marrin vetëm këtë lëndë. 

Shkolla duhet të bëjë çmos të përmbushë kërkesat mbizotëruese të nxënësve. 

Kështu, kur shumë nxënës e kërkojnë gjuhën italiane si gjuhë të dytë, por nuk ka mësues 

të kësaj gjuhe, drejtori i shkollës, i ndihmuar me përparësi nga DAR/ZA-ja, duhet të 

përpiqet shumë që të gjejë mësues të gjuhës italiane.  

3.2 HARTIMI I PLANIT MËSIMOR TË SHKOLLËS PËR NJË VIT SHKOLLOR 

 

Shkolla bën çmos të përmbushë parapëlqimet e nxënësve, duke pasur parasysh: 

 Mjediset (klasat) që shkolla disponon ose mund të sigurojë. 

 Numrin minimal dhe maksimal të nxënësve për klasë. Klasa për lëndët me 

zgjedhje hapet për 25 nxënës.  

 Ngarkesën individuale mësimore të mësuesve. 

 Mundësitë profesionale të personelit shkollor për të zhvilluar 

lëndë/module/projekte të caktuara. 

 Pajisjen me bazën e mjaftueshme materiale për zhvillimin e 

lëndës/modulit/projektit të caktuar. 

 

Një plan i përfunduar i shkollës për një vit shkollor, përmban këto të dhëna: 

 Lista e lëndëve/moduleve me zgjedhje dhe temat e projekteve kurrikulare në 

nivel shkolle ose disa klasash, 
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 Numri i paraleleve që shkolla hap, për secilën lëndë/modul me zgjedhje,  

(P.sh., për matematikën e thelluar hap dy paralele në klasën e 10-të, dy të 

tjera në klasën e 11-të etj.). 

 Numri i paraleleve të çdo klase për secilin projekt në nivel shkolle ose disa 

klasash,  

 Ngarkesa vjetore e secilit nga personeli mësimor. 

Projektplani i gjimnazit publik për një vit të ardhshëm shkollor duhet të jetë i përfunduar 

brenda muajit qershor
8
. 

 

3.2.1 KURRIKULA ME ZGJEDHJE TË DETYRUAR 

 

Sipas mundësive të saj, shkolla vendos se sa klasa paralele do të hapë për lëndët 

me zgjedhje të detyruar. P.sh.: një shkollë me katër klasa të 10-ta, ofron një klasë për 

gjuhën italiane, një klasë për matematikën e thelluar, një klasë për trashëgiminë tonë 

kulturore dhe një klasë për TIK-un e thelluar.  

 

PJESËMARRJA E NXËNËSVE NË NIVELIN E THELLUAR 

 

Shkolla mund të mos u ofrojë nxënësve të gjitha nivelet e thelluara, por duhet të 

bëjë çmos që kjo ofertë të jetë sa më e gjerë.  

Nxënësit nuk janë të detyruar të marrin nivel të thelluar. 

Pavarësisht se sa nxënës kërkojnë të ndjekin nivelin e thelluar, është shkolla që 

vendos kriteret për nxënësit që do të regjistrohen në këtë nivel. Ky nivel është për 

nxënësit veçanërisht të suksesshëm në lëndën bërthamë korresponduese.  

Në klasën e 10-të, për ata që kanë shprehur dëshirën të jenë, p.sh., në nivelin e 

thelluar të matematikës, merret parasysh nota e matematikës në provimin e lirimit ose 

edhe ndonjë notë tjetër në arsimin bazë.  

Për nivelin e thelluar, nëse numri i kërkesave është më i vogël se kufiri minimal i 

lejuar, kjo klasë nuk hapet. Nxënësit përkatës shqyrtohen për parapëlqimin e tyre të dytë. 

                                                 
8
 Ky afat është për shkollat publike. Shkollat private, shpesh, e kanë më të papërcaktuar kontigjentin e 

nxënësve që do të regjistrohen, prandaj vendimet për planin mësimor mund t’i përfundojnë pas 

regjistrimeve në shtator. 
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Nëse numri i kërkesave është më i madh se kufiri maksimal i lejuar, hapen aq 

klasa me numër normal nxënësish sa është e mundur. Nëse teprojnë nxënës, ata nuk e 

ndjekin nivelin e thelluar (Këta janë nga fundi i listës së renditur për atë nivel të thelluar). 

Këta nxënës shqyrtohen për parapëlqimin e tyre të dytë. 

 

3.2.2 KURRIKULA ME ZGJEDHJE TË LIRË 

 

3.2.2.1 PJESËMARRJA E NXËNËSVE NË PËRFORCIM 

 

Gjatë një viti shkollor, një nxënës mund të marrë pjesë në përforcimin e vetëm një 

lënde.  

Një nxënës mund të zgjedhë të njëjtën lëndë për përforcim në dy apo tri klasa të 

gjimnazit ose mund ta ndryshojë lëndën në çdo vit shkollor, madje, po të jetë e mundur 

nga shkolla, edhe pas semestrit të parë.  

Përforcimi mund të ofrohet për matematikën, gjuhën shqipe dhe letërsinë, gjuhën 

e juaj të parë dhe lëndët e shkencave natyrore.  

Shpërndarja e nxënësve që kanë kërkuar përforcim, bëhet sipas këtyre kritereve:  

 Në fillim përzgjidhen nxënësit që kanë notën 5 (pesë) në semestrin e parë te lënda 

përkatëse në klasën paraardhëse.  

 Kur paralelja nuk plotësohet, vazhdon përzgjedhja me nxënës që kanë notën 6 

(gjashtë). 

 Kur nxënësit me notën 5 (pesë) ose/dhe 6 (gjashtë) janë më shumë sesa shkolla 

mund të përballojë, me ta zhvillohet një testim paraprak për të përcaktuar nxënësit 

që kanë më shumë nevojë për përforcim. 

o Testi hartohet nga mësuesi i lëndës bërthamë dhe ai i përforcimit. 

 Nxënësit që nuk mund të ndjekin përforcimin e lëndës, të cilën kanë renditur të 

parën, ndjekin përforcimin e lëndës që kanë renditur të dytën. 

 

Gjimnazet që kanë vetëm një paralele për një klasë të caktuar, thuajse e kanë të 

pamundur të ofrojnë përforcim. Kjo mund të ngjasë vetëm në ndonjë rast të rrallë, kur të 

gjithë nxënësit e klasës janë me notat 5 (pesë) dhe/ose 6 (gjashtë) në klasën paraardhëse. 
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Gjithashtu, nuk mund të ngjasë që të gjithë nxënësit e një klase të regjistrohen në 

përforcimin e një lënde, vetëm në rastin e rrallë, kur të gjithë nxënësit e klasës janë me 

notat 5 (pesë) dhe/ose 6 (gjashtë) në klasën paraardhëse. 

 

3.2.2.2 SHTRIRJA E KURRIKULËS ME ZGJEDHJE TË LIRË NË DISA KLASA 

 

Shumica e lëndëve/moduleve me zgjedhje të lirë si “Guida turistike”, “Njeriu dhe 

ndryshimet klimatike”, “Fotografia dhe fotoshopi” dhe sidomos të tjera që vetë gjimnazi i 

krijon për kurrikulën me zgjedhje të lirë, mund të ofrohen në disa vite shkollore, por me 

kushtin që të zgjatin një vit shkollor.  

Duhet bërë kujdes që paranjohuritë e nxënësve ta përballojnë modulin apo lëndën 

e dhënë.  

 

3.2.2.3 NDARJA E ORËVE TË KURRIKULËS ME ZGJEDHJE TË DETYRUAR 

DHE ME ZGJEDHJE TË LIRË SIPAS KLASAVE 
 

Plani mësimor i gjimnazit përcakton orët e kurrikulës me zgjedhje të detyruar dhe 

të asaj me zgjedhje për secilën klasë. Por, për t’u ardhur në ndihmë shkollave për të 

plotësuar kërkesat e nxënësve për lëndët me zgjedhje, lejohet që orët e kurrikulës me 

zgjedhje të detyruar në një klasë, p.sh., në klasën e 10-të, të këmbehen me ato të 

kurrikulës me zgjedhje të lirë dhe anasjelltas. Ky këmbim nuk duhet të cenojë kërkesën 

që, në fund të gjimnazit, secili nxënës të ketë fituar minimalisht 10-12 kredite në 

zgjedhjen e detyruar dhe 5-7 kredite në zgjedhjen e lirë.  

3.2.3 NDËRRIMI I NJË LËNDE ME ZGJEDHJE 

 

Brenda gjimnazit nuk lejohet që nxënësi ta ndërrojë lëndën me zgjedhje gjatë vitit 

shkollor. 

P.sh., nëse një nxënës ka filluar në klasën e 10-të matematikën e thelluar, ai 

mund të heqë dorë prej saj dhe të marrë në klasën e 11-të, p.sh., fizikën e zbatuar ose 

çfarëdo lënde tjetër me zgjedhje të detyruar.  

Kur një nxënës merr për herë të parë në klasën e 11-të një lëndë që ka vijuar nga 

klasa e 10-të, si matematikën e thelluar ose një gjuhë të huaj të dytë, duhet të kalojë 
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provimin përkatës të asaj lënde për klasën e 10-të. Nëse mbetet në këtë provim, ky 

nxënës nuk e fiton të drejtën të ndjekë atë lëndë në klasën e 11-të.  

Provimi administrohet nga komisioni i ngritur nga drejtori i shkollës dhe përbëhet 

nga mësues të asaj shkolle. Përbërja e komisioni vendoset nga drejtori i shkollës. Testi i 

provimit hartohet nga ky komision. Përmbajtja e testit bazohet në programin e lëndës 

përkatëse. 

 

Lëndët që vijojnë në të tri klasat janë: 

 Matematika e thelluar,  

 Gjuha dhe letërsia e thelluar, 

 Gjuha e huaj e dytë. 

Nxënësi mund të heqë dorë edhe në klasën e 12-të nga një lëndë të cilën e ka 

mbajtur në dy vitet paraardhëse, si matematika e thelluar ose gjuha e huaj e dytë, por ai 

nuk mund të përzgjedhë një lëndë që ka vijuar në të dy klasat paraardhëse.  

Nxënësi kalues për një lëndë me zgjedhje të detyruar i ruan kreditet e asaj lënde 

për atë klasë edhe pas ndërrimit të lëndës. 

 

NDËRRIMI I GJIMNAZIT 

 

Kur një nxënës ndërron gjimnazin në fund të vitit shkollor, dhe mund të ndodhë 

që në shkollën tjetër të jetë i detyruar të ndërrojë lëndët me zgjedhje, ai do t’u nënshtrohet 

po rregullave që u përshkruan më sipër te “Ndërrimi i një lënde me zgjedhje”. 

Kur në gjimnazin e mëparshëm një lëndë/modul është përfunduar brenda 

semestrit të parë dhe nxënësi vjen menjëherë pas semestrit të parë në gjimnazin e ri, atij i 

njihen kreditet e fituara në atë lëndë/modul. Të tilla janë lëndët ose modulet që kanë 1 orë 

në javë në planin mësimor dhe në orar janë vendosur me nga dy orë në javë dhe 

përfundojnë kështu brenda semestrit të parë. 

Ndërrimi i gjimnazit gjatë vitit shkollor krijon vështirësi të veçanta për nxënësin. 

Nuk duhet të lejohet ndërrimi i gjimnazit gjatë vitit shkollor kur dy gjimnazet janë 

brenda një qyteti ose kur janë aq afër sa mund të lidhen me transport ditor. 
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Në rastet e tjera, nxënësi duhet të përpiqet që të gjejnë një gjimnaz ku të mos 

shkëputet nga lëndët e tij me zgjedhje.  

 

3.2.4 GJIMNAZE TË SPECIALIZUARA 

 

Në qytetet me disa gjimnaze, dora-dorës që konsolidohet kurrikula me zgjedhje e 

secilit prej tyre, shtohen mundësitë që çdo gjimnaz të ketë ofertat e veta të specializuara 

për nxënësit. P.sh., një gjimnaz mund të nisë të shquhet për matematikën e thelluar 

ose/dhe shkencat e natyrës të thelluara dhe krijon kështu një profil tërheqës për disa 

nxënës, të cilët regjistrohen aty, pavarësisht nga ndarja territoriale.  

Po kështu, me kalimin e kohës, një gjimnaz mund të specializohet për modulet 

profesionale, që do të thotë se në kurrikulën me zgjedhje të lirë ofron kurse për 

miniprofesione dhe duke u bërë tërheqës për ata nxënës që nuk kanë ndërmend të shkojnë 

më tej në ndonjë institucion të arsimit të lartë, por do t’i hyjnë tregut të punës. 

 

3.2.5 PERSONELI MËSIMDHËNËS 

 

Shkolla duhet të bëjë çmos që mësuesit e lëndëve bërthamë, lëndëve me zgjedhje 

të detyruar dhe moduleve lëndore, të kenë diplomën përkatëse të mësuesisë. 

Kur një shkollë e ka të pamundur këtë, me ndërmjetësimin e DAR/ZA-së, duhet të 

përpiqet që të bashkëpunojë me gjimnaze të tjera ose me shkolla të arsimit bazë. 

Gjithashtu, shkolla, brenda fondit të saj të pagave, mund të kërkojë edhe mësues me kohë 

të pjesshme, të cilët e kanë diplomën përkatëse. 

Instruktorët e moduleve profesionale duhet ta kenë ushtruar ose të jenë duke e 

ushtruar profesionin përkatës. Shkolla mund t’i punësojë ata brenda fondit të saj të 

pagave. 

Në mënyrë që të përmbushë sa më shumë parapëlqimet e nxënësve, gjimnazi ka të 

drejtë të plotësojë personelin mësimdhënës edhe duke e paguar prej fondit të vet, të cilin 

e siguron nga: 

 kontributi vullnetar i prindërve, në përputhje me udhëzimin përkatës të Ministrit; 

 të ardhurat që shkolla siguron nga shërbimi për të tretët. 
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Në këto raste, vendimi merret nga bordi i shkollës. Drejtori i shkollës njofton me 

shkresë zyrtare drejtorin e DAR-së/përgjegjësin e ZA-së. 

Module të caktuara, sidomos profesionale, mund t’i zhvillojnë vullnetarisht 

prindërit ose të tjerë nga komuniteti, me kushtin që të kenë dëshmi të kompetencës 

përkatëse. 

Drejtori i shkollës njofton për këto raste me shkresë zyrtare drejtorin e DAR-

së/përgjegjësin e ZA-së. 

Kur një shkollë ka mundur të sigurojë vetë fonde shtesë për personelin mësimor 

dhe mjetet e duhura mësimore për një lëndë/modul me zgjedhje, atëherë, me miratimin e 

DAR/ZA-së, ka të drejtë të hapë një klasë me një numër nxënësish nën kufirin e 

përcaktuar nga MASh-i. 

Nëse për një lëndë, p.sh., për gjuhën spanjolle, një organizëm i caktuar ofron 

realizimin e kësaj lënde sipas të gjitha kritereve zyrtare, shkolla hap një ose më shumë 

klasa pas miratimit nga DAR/ZA-ja. 

 

CERTIFIKATAT E MËSUESVE 

 

Shkolla e ka përparësi përmbushjen e pëlqimeve të nxënësve. Kur, për një lëndë 

ose modul, nuk e ka personin me diplomën e duhur, qoftë edhe për një pjesë të nxënësve, 

duhet të bëjë çmos që ta sigurojë duke bashkëpunuar me gjimnaze të tjera ose me shkolla 

të arsimit bazë dhe përmes DAR/ZA-së.  

Kur, edhe pas këtyre përçapjeve, nuk është siguruar personeli i diplomuar, 

kërkohet për mësues pa arsimin përkatës. Shkolla nuk ka të drejtë të vendosë vetë për 

mësuesin pa arsimin përkatës, edhe kur është në personelin e saj. Vetëm DAR/ZA-ja e 

vendos këtë. 

P.sh., një shkollë e ka një mësues me dëftesën e shkollës së mesme artistike në 

degën e muzikës, por, që ta ngarkojë atë me lëndën e muzikës, do të duhet të vendosë 

DAR/ZA-ja. 

Një mësues pa arsimin përkatës duhet të certifikohet për lëndën/modulin, që të 

mund ta zhvillojë atë.  

Njihen vetëm ato certifikata që mësuesi i siguron pasi është kalues në një provim 

për një modul të akredituar nga MASh-i. Para provimit, mësuesit mund të marrin pjesë në 
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seanca trajnimi të organizuara nga një agjenci trajnuese ose mund të studiojnë vetë 

modulin të paraqitur on-line. Këto certifikata shoqërohen me kreditet përkatëse.  

Trajnimet dhe provimet mund të zhvillohen në çdo periudhë të vitit, përfshirë 

edhe atë të pushimeve verore. 

 

3.2.6 MËSUESI KUJDESTAR 

 

Detyrat e mësuesit kujdestar janë të shumta. Në vijim, përshkruhen vetëm ato të 

cilat i përkasin zbatimit të kurrikulës së gjimnazit. 

Mësuesi kujdestar ka për detyrë të informojë nxënësit dhe prindërit e tyre rreth:  

 kurrikulës me zgjedhje (të detyruar dhe të lirë) që shkolla u ofron; 

 rregullores së Maturës Shtetërore; 

 opsioneve të karrierës së nxënësit me përfundimin e gjimnazit. 

Nxënësit dhe prindërit duhet të njihen jo vetëm me procedurat e përzgjedhjeve, 

por edhe me përmbajtjen e lëndëve/moduleve me zgjedhje. 

Një pjesë e orëve të kujdestarisë, nga 10 orë gjithsej për çdo vit shkollor me 

nxënësit, planifikohen pikërisht për këtë qëllim. Mësuesi zhvillon takime nxënës-prindër 

ose vetëm me prindër. 

Mësuesi kujdestar mund të planifikojë biseda në klasë me pedagogë të shkollave 

të larta ose përfaqësues të biznesit, gjithashtu, vizita në shkolla të larta ose institucione 

qeveritare, apo kompani biznesi. 

Plani vjetor i klasës mund të plotësohet ose të ndryshojë gjatë vitit shkollor sipas 

rrethanave të reja që krijohen. Mësuesi kujdestar harton temat e orëve të kujdestarisë në 

bashkëpunim me nxënësit. Për orët tematike të kujdestarisë, mësuesi mban plan ditor, 

ashtu si për orët e tjera mësimore. 

Drejtoria e shkollës cakton një ditë të muajit kur të gjitha klasat do të zhvillojnë 

orën e kujdestarisë. Do të ishte më mirë që ora e kujdestarisë të vendosej ndërmjet orëve 

të tjera lëndore, pra, jo si orë e fundit e asaj dite. 
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3.2.7 RADHA E PUNËS PËR HARTIMIN E PLANIT MËSIMOR TË 

GJIMNAZIT 

 

Hapi 1: Me udhëzim të Ministrit, në çdo fillim viti shkollor, gjimnazet njoftohen për: 

 lëndët me zgjedhje të detyruar, të cilat futen për herë të parë në listën e 

këtyre lloj lëndëve; 

 lëndët/modulet e reja, të cilat mund të përdoren me zgjedhje të lirë dhe për 

të cilat ka tekst të nxënësit. 

Hapi 2: Gjimnazi përpilon Formularin 1 (shih shtojcën nr. 4) dhe ua 

shpërndan të paktën katër muaj para datës së përfundimit të vitit shkollor: 

 nxënësve të klasave të 9-ta të shkollave të cilat i përkasin ndarjes së vet 

territoriale; 

 nxënësve të vet të klasave të 10-ta dhe të 11-ta. 

Hapi 3: Secili nxënës rendit parapëlqimet e tij në Formularin 1. 

Hapi 4: Gjimnazi përmbledh të dhënat e Formularit 1.  

Hapi 5: Merret vendimi për numrin e klasave të 10-të, të 11-të dhe të 12-ta që do të 

hapen në vitin e ardhshëm shkollor. Pa këtë të dhënë, është e pamundur të hartohet plani 

mësimor i shkollës. Ky vendim merret bashkërisht nga drejtori i gjimnazit dhe DAR/ZA-

ja. 

(Gjithashtu, në bashkëpunim me DAR-në, vendoset nëse gjimnazi do të shpallë 

kritere kufizuese për pranimin e nxënësve në klasën e 10-të. Kritere të tilla mund 

të jenë nota mesatare e lëndëve të arsimit të mesëm të ulët (aktualisht ciklit i lartë) 

të arsimit bazë ose ajo e notave të provimeve të lirimit etj). 

Hapi 6: Drejtoria e shkollës përcakton lëndët me zgjedhje të detyruar dhe klasat që do të 

hapen për secilën nga këto lëndë.  

Hapi 7: Secili ekip lëndor i gjimnazit i parashtron ekipit kurrikular të shkollës  

propozimet e veta për kurrikulën me zgjedhje të lirë që mësuesit e ekipit mund të 

zhvillojnë (modulet lëndore dhe ato profesionale, projektet në nivel shkolle ose 

disa klasash). Secili propozim shoqërohet me një përshkrim përmbledhës. Nga ky 

fond, ekipi kurrikular i shkollës, në bashkëpunim me ekipin lëndor dhe secilin 

mësues, përzgjedh ato që do t’u ofrohen nxënësve.  

Hapi 8: Hartohet plani mësimor i gjimnazit për vitin e ardhshëm shkollor. 
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3.2.8 SI I PLOTËSON SHKOLLA PARAPËLQIMET E NXËNËSVE PËR 

KURRIKULËN ME ZGJEDHJE?  

 

Shkolla duhet të bëjë çmos të plotësojë sa më mirë kërkesat e nxënësve, 

megjithatë, nuk e ka detyrimin që t’i përmbushë çdo nxënësi parapëlqimin e tij të parë. 

Mund të ndodhë që gjithsej vetëm 10 nxënës në shkollë të kenë si parapëlqim të 

parë një lëndë/modul të caktuar. Në këtë rast, në përgjithësi, klasa nuk hapet. Për këta 

nxënës shihet mundësia që t’u plotësohet parapëlqimi i dytë. Madje, mund të ngjasë që 

edhe parapëlqimi i dytë të mos u plotësohet dhe, atëherë, kalohet në të tretin.  

Në një paralele, për një lëndë/modul me zgjedhje, vendosen në radhë të parë ata 

nxënës që e kanë pasur parapëlqim të parë atë lëndë/modul. 

Mund të ndodhë që një lëndë të jetë parapëlqyer nga më shumë nxënës sesa mund 

të përballojë shkolla. Në këtë rast, vetëm një pjesë e nxënësve do të ndjekin lëndën e tyre 

të parapëlqyer.  

Shkolla shpall kriteret për nxënësit që do të mësojnë atë lëndë ose modul.  

Kriteret duhet të jenë objektive, që do të thotë se përzgjedhja e nxënësve nuk do të 

kryhet nga një individ ose një komision, sipas interpretimeve të tyre, dhe as nga 

DAR/ZA-ja.  

P.sh., nëse gjuha italiane kërkohet prej më shumë nxënësve nga sa janë 

planifikuar, shkolla vendos kritere përzgjedhjeje. Kriteret, kryesisht, kanë të bëjnë me 

notat paraprake të nxënësve, si: nota mesatare me një shifër pas presjes e lëndës së 

gjuhës së huaj dhe e gjuhës shqipe në klasën e 9-të ose nota mesatare e të gjitha 

lëndëve në klasën e 9-të etj.  

Mosrespektimi i kritereve objektive të vendosura nga shkolla, qoftë edhe për një 

nxënës, është abuzim me gjasa korruptive dhe shkakton pakënaqësi të drejtë në mes 

nxënësve dhe prindërve.  

Kriteret shpallen publikisht në një vend të dukshëm për nxënësit dhe prindërit ose, 

edhe më mirë, u jepen këtyre në një fletë të posaçme. 

Mund të ndodhë që një lëndë/modul të jetë si pëlqim i parë nga më pak nxënës 

sesa shkolla ka parashikuar. Në këtë rast klasa hapet përsëri, por duke shtuar nxënës që e 

kanë renditur atë lëndë/modul si pëlqim të dytë. 
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Raste të veçanta 

Kur një nxënës regjistrohet në një lëndë të thelluar, sepse e përmbush kushtin e 

notës së lartë në arsimin bazë, por në klasën e 10-të te lënda përkatëse bërthamë 

përfundon me notat e ulëta 5 ose 6, atëherë është një dilemë që duhet zgjidhur: Ta 

vazhdojë lëndën e thelluar apo ta ndërpresë. 

P.sh., një nxënës vjen nga shkolla bazë me notën 10 (dhjetë) në matematikë dhe 

përzgjedh matematikën e thelluar. Në fund të klasës së 10-të ai përfundon me notën 5 

(pesë) te matematika bërthamë dhe te matematika e thelluar. Përderisa ky nxënës ka në 

matematikën bërthamë notë të ulët, do të ishte mirë që të mos e vazhdonte matematikën 

e thelluar në klasën e 11-të.  

Megjithatë, mësuesi i lëndës dhe ai kujdestar duhet të bisedojnë mirë me nxënësin 

dhe prindërit e tij përpara se nxënësi dhe prindërit të marrin vetë vendimin e tyre. Është, 

pra, në dorë të këtyre ky rast i veçantë.  

Kur shkolla ka vetëm një klasë të 10-të ose të 11-të, atëherë të gjithë nxënësit e 

klasës janë të shtrënguar të ndjekin po ato lëndë me zgjedhje. Gjimnazi u ofron edhe 

këtyre nxënësve disa alternativa, por në një klasë zhvillohen ato lëndë/module të cilat i 

voton shumica e nxënësve të klasës. 

3.2.9 FORMIMI I KLASAVE ME ZGJEDHJE 

 

Gjimnazi ka tanimë dy lloje klasash: 

 

 Klasat e lëndëve bërthamë,  

 Klasat e lëndëve me zgjedhje.  

Në klasat e lëndëve bërthamë nxënësit mësojnë bashkërisht lëndët bërthamë. 

Klasat ku zhvillohet kurrikula me zgjedhje, janë zakonisht të tjera nga klasat e 

kurrikulës bërthamë. Aty grupohen nxënës të klasave të ndryshme bërthamë.  

Në ndonjë rast të veçantë, mund të jetë e mundur që nxënësit e së njëjtës klasë të 

zhvillojnë bashkërisht lëndët bërthamë dhe ato me zgjedhje. Kjo ngjet kur këtyre 

nxënësve u përputhen parapëlqimet në kurrrikulën me zgjedhje. 

Në mënyrë që gjimnazi të formojë si duhet paralelet e klasës së 10-të për lëndët 

me zgjedhje, duhet të marrë nga shkollat bazë përkatëse notat përfundimtare të nxënësve 

në klasën e 9-të dhe ato të provimeve të lirimit. 
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Norma për numrin e nxënësve në klasë për lëndët me zgjedhje të detyruar 

përcaktohet me udhëzime të Ministrit të Arsimit dhe Shkencës. 

 

 

3.3  KOMUNIKIMI ME NXËNËSIT DHE PRINDËRIT E TYRE PËR 

KURRIKULËN ME ZGJEDHJE 

 

Çdo nxënës dhe prind ka të drejtë të jetë plotësisht i informuar për kurrikulën me 

zgjedhje që një gjimnaz ofron.  

Nxënësi dhe prindi nuk do të marrin vendime të drejta, po qe se nuk informohen 

nga shkolla rreth ofertave të saj për të tri klasat e gjimnazit. Vetëm kështu nxënësi mund 

të vendosë, p.sh.: që të mos e përzgjedhë matematikën e thelluar, pasi aspiron të ndjekë 

degën e fizikës në shkollën e lartë dhe fizika e thelluar ofrohet më pas.  

Nxënësit dhe prindërit e tyre duhet të njihen jo thjesht me titullin e 

lëndës/modulit/projektit, por edhe me një përshkrim përmbledhës të secilës prej tyre. 

E dëshirueshme është që gjimnazi të ketë fletëpalosjen e tij të ofertave për të tri 

vitet shkollore, madje ta vendosë atë në faqen e vet të internetit. 

Nga ana tjetër, takimet e drejtpërdrejta të drejtuesve të shkollës dhe të mësuesve 

kujdestarë me nxënësit dhe prindërit e tyre janë të pazëvendësueshme.  

Orë të posaçme kujdestarie vetëm me nxënësit ose edhe bashkë me prindërit duhet 

të planifikohen mjaftueshëm nga mësuesi kujdestar dhe jo vetëm për informacion të 

gatshëm, por, gjithashtu, për të shkëmbyer mendime rreth planifikimit të kurrikulës me 

zgjedhje. 

Gjimnazi u shpërndan prindërve dhe nxënësve të tyre: 

 Formularët, 

 Udhëzimin për plotësimin e formularëve nga nxënësit dhe prindërit. 

Pasi nxënësit/prindërit plotësojnë Formularin 1, shkolla informohet mbi 

parapëlqimet e nxënësve për lëndët me zgjedhje të detyruar. Në këtë formular janë ato 

lëndë me zgjedhje të detyruar, të cilat shkolla i ofron për një vit të caktuar shkollor. 

Afati për këta formularë ndryshon sipas klasave.  
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Formulari 1 u shpërndahet nxënësve të klasës së 9-të katër muaj para përfundimit 

të vitit shkollor. Në shtator, ditën kur një nxënës regjistrohet në klasën e 10-të, atij i 

dorëzohen ofertat e tjera të shkollës nëpërmjet formularëve të tjerë 2, 3 dhe 4.  

Nxënësve të klasave të 11-ta dhe të 12-ta të gjitha formularët u jepen për t’u 

plotësuar katër muaj para përfundimit të vitit shkollor. Në shtojcën nr.4
9
 gjenden 

formularët që duhet të plotësojnë nxënësit dhe prindërit e tyre.  

 

3.4 ORARI MËSIMOR  

 

Është e këshillueshme që lëndët/modulet, me përjashtim të modulit të përforcimit, 

të mos zhvillohen me 1 orë në javë. Ato lëndë/module, që zhvillohen me gjithsej 36 orë, 

mund të grupohen në një semestër me nga dy orë në javë. Nxënësit e kanë më të vështirë 

ta përvetësojnë lëndën ose modulin kur mësohet 1 orë në javë. 

Nuk lejohet që një lëndë/modul i tillë të zhvillohet me ndërprerje. 

Gjatë programit shkollor mund të zhvillohet një orë mësimore pasdite me 

miratimin e prindërve dhe të nxënësve.  

Në përputhje me nevojat e shkollës, orari mësimor mund të ndryshohet edhe gjatë 

vitit shkollor.  

 

PAS MBARIMIT TË KLASËS SË 12-të 

 

Pas mbarimit të klasës së 12-të, fillojnë përgatitjet për provimet e Maturës 

Shtetërore.  

Deri në ditën e provimit të parë dhe, më pas, ndërmjet dy provimeve të 

njëpasnjëshme, gjimnazi organizon orarin e konsultimeve.  

Nxënësit nuk janë të detyruar të marrin pjesë në to, por shkolla është e detyruar të 

ofrojë konsultime për të gjitha provimet, d.m.th. për të gjitha lëndët që janë përzgjedhur 

për provimet. 

Nxënësit do të grupohen në klasa të posaçme sipas interesave që kanë për 

provimet me zgjedhje të Maturës Shtetërore. Kështu p.sh., nxënësit që kanë menduar të 

provohen në fizikën e zbatuar, do të ndahen veç dhe një mësues do të punojë me ta për 

                                                 
9
 Shtojca Nr.4 gjendet e ilustruar në fund të këtij dokumenti. 
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provimin e fizikës së zbatuar. Mund të ndodhë që disa klasa të tilla nuk përmbushin 

numrin e nxënësve që përcaktohet nga Dispozitat Normative. Drejtori i shkollës duhet të 

bëjë çmos që, megjithatë, çdo nxënësi t’i sigurohet ndihma e mjaftueshme për suksesin e 

tij në secilën nga lëndët që ai ka përzgjedhur, qofshin edhe lëndët bërthamë. 

Ndërkohë, klasat do të vazhdojnë të jenë si klasat bërthamë për tri provimet e 

detyruara: gjuha shqipe dhe letërsia bërthamë, matematika bërthamë dhe gjuha e huaj e 

parë. 

 

3.5 CILI I MERR VENDIMET KURRIKULARE NË SHKOLLË? 

 

Hartimin e planit mësimor dhe marrjen e vendimeve të tjera që kanë të bëjnë me 

kurrikulën e gjimnazit, e organizon ekipi kurrikular i kryesuar nga drejtori i shkollës. 

Ky ekip vendos edhe kriteret e pranimit të nxënësve në klasat me zgjedhje, kur 

kjo është e nevojshme. 

Në përbërje të ekipit kurrikular bëjnë pjesë: 

 Nëndrejtorët, 

 Kryetarët e ekipeve lëndore, 

 Një përfaqësues nga DAR/ZA-ja (mundësisht ai që është anëtar i bordit të 

shkollës). 

Në mbledhjet e ekipit kurrikular ftohen edhe përfaqësues të bordit të shkollës, të 

qeverisë së nxënësve dhe të këshillit të prindërve të shkollës. 

Kur është fjala për shpenzime financiare për kurrikulën me zgjedhje, duhet 

paraprakisht miratimi me shkrim i bordit të shkollës.  

Përfaqësuesi i DAR/ZA-së emërohet nga drejtori i DAR-së/përgjegjësi i ZA-së. 

Ai përçon në DAR/ZA idetë, propozimet, shqetësimet dhe paqartësitë e ekipit kurrikular 

të shkollës. 

Kur shkolla zgjedh për kurrikulën e lirë ndër lëndët/modulet të cilat e kanë 

programin të hartuar nga IZhA, nuk është nevoja t’ia paraqesë DAR/ZA-së për miratim. 

Mjafton që drejtori i shkollës të njoftojë me shkresë zyrtare drejtorin e DAR-

it/përgjegjësin e ZA-së për titullin e lëndës/modulit dhe kompetencën e mësuesit përkatës 

(diploma, certifikata). 
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Kur shkolla vendos për një ose disa lëndë/module të tjera, atëherë i parashtron 

me shkrim DAR/ZA-së kërkesën për miratim. 

Në kërkesë paraqitet: 

 Titulli i lëndës/modulit, 

 Numri i nxënësve që e kanë parapëlqyer, 

 Numri i orëve mësimore gjithsej të asaj lënde/atij moduli, 

 Objektivat e përgjithshëm të arritjeve të nxënësve në atë lëndë/modul, 

 Përshkrimi përmbledhës i përmbajtjes, 

 Kompetenca e mësuesit përkatës (diploma, certifikimi, licenca), 

 Materiale burimore që do të përdoren, 

 Baza materiale që disponon shkolla. 

 

3.6  ROLI I DAR/ZA-së 

 

Shkolla përcakton kurrikulën e saj me zgjedhje. Kjo kurrikulë është në bazë 

shkolle dhe i përket autonomisë së shkollës në lëmin e kurrikulës.  

DAR/ZA-ja nuk duhet t’u imponojë gjimnazeve ndonjë pjesë të kurrikulës së saj 

me zgjedhje. 

DAR/ZA-ja lehtëson përpjekjet e shkollës në përmbushjen e parapëlqimeve të 

nxënësve të saj. Nga ana tjetër, DAR/ZA-ja mbikëqyr fort respektimin nga shkolla të të 

gjitha procedurave dhe kritereve në hartimin e planit mësimor të gjimnazit dhe zbatimin e 

këtij plani. 

Për të kryer këtë rol, në DAR/ZA-të ngrihet Ekipi Kurrikular i DAR/ZA-së, i cili 

përbëhet nga:  

 Drejtori i DAR-it/përgjegjësi i ZA-së (kryetar), 

 Përgjegjësit e sektorëve, 

 Specialistë të cilët janë përfaqësues të DAR/ZA-së në ekipet kurrikulare të 

gjimnazeve (mundësisht ata që janë anëtarë të bordeve të shkollave përkatëse). 

Ekipi kurrikular i DAR/ZA-së ka për detyrë: 
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1. të ndihmojë në përcaktimin e numrit të klasave të 10-ta që do të hapen në secilin 

gjimnaz; 

2. të lehtësojë drejtorin e shkollës në përpjekjet e tij për personel mësimor; 

3. të kujdeset që shkolla të plotësojë, sa të jetë e mundur më mirë, parapëlqimet e 

nxënësve për kurrikulën me zgjedhje; 

4. të miratojë kurrikulën me zgjedhje të lirë për gjimnazet nën juridiksionin e saj; 

5. të ndihmojë gjimnazet gjatë zbatimit të kurrikulës me zgjedhje të lirë; 

6. të lehtësojë bashkëpunimin në mes gjimnazeve, sidomos gjimnazeve dhe 

shkollave profesionale për t’u siguruar nxënësve module profesionale; 

7. të shqyrtojë kërkesat e drejtorëve të shkollave për rastet kur gjimnazi e njofton se 

e ka të pamundur që të përmbushë, qoftë edhe për një pjesë të nxënësve: 

- orët javore për kurrikulën me zgjedhje të detyruar; 

- orët e kurrikulës me zgjedhje të lirë; 

- minimumin prej 36 orësh të moduleve profesionale; 

- 18 orët e shërbimit komunitar; 

- 18 orët e projekteve në nivel shkolle ose disa klasash; 

8. të kontrollojë zbatimin e përpiktë të këtij Udhëzuesi dhe të udhëzimeve zyrtare që 

u dërgohen gjimnazeve për kurrikulën. 

Drejtori i shkollës i parashtron me shkrim ekipit kurrikular të DAR/ZA-së 

kërkesat për realizimin e kurrikulës së shkollës. 

Specialistët e DAR/ZA-së ua lehtësojnë përpjekjet gjimnazeve edhe duke qëmtuar 

në përvojat e përparuara. 

DAR/ZA-ja ka edhe një rol tjetër veçanërisht të dobishëm: Të nxitë shkëmbimin e 

përvojave të suksesshme në mes punonjësve homologë të shkollave (mësues, drejtorë të 

shkollave e kryetarë të ekipeve kurrikulare). 

Bisedat e organizuara profesionale mes jo më shumë se 20-25 kolegëve, nëse 

moderohen mirë, u sjellin pjesëmarrësve, në shumë raste, përfitim edhe më të madh sesa 

trajnimet. DAR/ZA-të aktive e kanë nisur këtë qysh herët. Ndonjë DAR ka shkuar edhe 

më tej duke organizuar një panair, p.sh., të portofoleve të nxënësive. Idetë janë të 

panumërta dhe të larmishme. Zbatimi i këtyre projekteve dallon DAR/ ZA-të nga njëra-

tjetra. 
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4. KAPITULLI I KATËRT: MËSUESI NË KURRIKULËN E RE 

4.1. PLANI MËSIMOR VJETOR I MËSUESIT 

 

Mësuesi harton planin mësimor vjetor për çdo lëndë ose modul. 

Para fillimit të vitit shkollor, mësuesi duhet të ketë gati të gjitha planet e veta 

vjetore. 

 

Përgatitjet për hartimin e planit mësimor vjetor  

Baza e një plani mësimor vjetor është programi përkatës mësimor, i cili është 

miratuar ose nga MASh-i, ose nga DAR/ZA-ja, ose nga ekipi kurrikular i shkollës. 

Para se të shkruajë një plan mësimor vjetor, mësuesi duhet të përqendrohet e të 

kuptojë thellë programin mësimor përkatës, me të gjithë përbërësit e tij, që janë: 

 

 Synimi, 

 Objektivat e përgjithshëm, 

 Objektivat e linjave dhe të nënlinjave, 

 Kërkesat ndaj lëndëve të tjera, 

 Kërkesat për zbatimin e programit, 

 Vlerësimi. 

Mësuesit nuk i mjafton vetëm studimi i programit lëndor që ta kuptojë atë thellë 

dhe ta zbatojë më së miri. Studimi i standardeve të fushave të të nxënit, i këtij Udhëzuesi 

dhe i udhëzuesve lëndorë (për kurrikulën bërthamë) janë po aq të domosdoshëm.  

Gjithashtu, janë të domosdoshme mbledhjet e posaçme të ekipit lëndor, ku 

kolegët rrahin mendime për të depërtuar në idetë themelore të programit dhe këshillojnë 

njëri-tjetrin për mënyrat e zbatimit të këtyre ideve.  

Mbledhjet e përbashkëta të ekipeve të lëndëve që formojnë një fushë të nxëni, 

janë të pazëvendësueshme për cilësinë e planeve mësimore vjetore të mësuesve.  

Këto veprimtari janë pjesë e përhershme e planeve vjetore të shkollës dhe të 

ekipeve lëndore. 
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Plani mësimor vjetor i mësuesit, programi mësimor dhe teksti  

Programi mësimor i një lënde mishërohet, në përgjithësi, në disa tekste 

alternative.  

Realizimi i programit është qëllimi i vërtetë i mësuesit, kurse një tekst i 

përzgjedhur prej tij nuk është veçse një mjet për ta përmbushur këtë qëllim. Testet e 

Maturës Shtetërore, si dhe teste të tjera kombëtare ose lokale, të cilat i harton AVA ose i 

porosit MASh-i dhe DAR/ZA-të, që të gjitha, bazohen vetëm në programin mësimor. 

Kur mësuesi sheh se teksti nuk i ka dhënë vendin e mjaftueshëm përvetësimit të 

një objektivi të programit, ai i kushton më shumë përpjekje dhe kohë këtij objektivi. 

Sidoqoftë, teksti është mjeti më i rëndësishëm që mësuesi ka në dorë, për të 

realizuar programin mësimor me nxënësit e tij. Një plan mësimor vjetor zakonisht e 

konkretizon programin, kryesisht, nëpërmjet një teksti të caktuar. Mësuesi ka të drejtë që 

t’u referohet edhe disa teksteve të miratuara nga MASh-i për të garantuar sukses në 

arritjen e objektivave të programit nga nxënësit e tij.  

 

Çfarë përmban një plan mësimor vjetor? 

Në planin mësimor vjetor, mësuesi rendit kronologjikisht temat e secilës orë 

mësimore të një viti shkollor.  

Këto tema janë dy llojesh:  

 Ato që i kushtohen më shumë shtjellimit të njohurive të reja, 

 Ato që i kushtohen më shumë përpunimit të njohurive të reja. 

Në planin mësimor vjetor, këto dy lloje duhet të dallohen qartë në mes tyre. 

Te përpunimi, gjithashtu, duhet të dallohen qartë se cilat orë mësimore janë 

posaçërisht për: 

 Përsëritje, 

 Detyra kontrolli, 

 Projekte kurrikulare, 

 Të tjera, si: punë laboratori, detyra eksperimentale, ese, veprimtari të ndryshme 

shkencore etj.  
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Mësuesi do të parashikojë edhe se me sa orë mësimore do ta zhvillojë secilin 

kapitull. Ndërkohë, për secilin kapitull, duhet të veçojë nga programi ata objektiva, të 

cilët pritet të përmbushen plotësisht ose pjesërisht përgjatë kapitullit.  

Për një kapitull, plani mësimor vjetor do të përmbajë: 

 

 Titullin, 

 Numrin e orëve mësimore, 

 Objektivat përkatës të programit mësimor, 

 Temat njëorëshe për njohuritë e reja, 

 Temat njëorëshe për përpunimin e njohurive, edhe duke specifikuar llojin e 

përpunimit. 

 

Mësuesi harton një plan mësimor vjetor sipas pikëpamjeve të tij pedagogjike dhe 

në përshtatje me nxënësit e tij. Për këtë arsye, dy plane vjetore të së njëjtës lëndë dhe të 

së njëjtës klasë, si rregull, nuk janë të njëjta. 

Një plan mësimor vjetor nuk përmban detyrat e shtëpisë për nxënësit. Detyrat e 

shtëpisë mësuesi i mendon dhe i porosit në kohën kur nxënësit duhet të fillojnë t’i 

përmbushin ato. 

Një plan mësimor vjetor nuk përmban as objektivat sipas niveleve të arritjeve të 

nxënësve për kapitull. Këta objektiva mësuesi i mendon dhe i shkruan në planin e tij 

ditor, para se të fillojë kapitullin përkatës.  

 

Liria e mësuesit gjatë zbatimit të planit mësimor vjetor 

Gjatë vitit, sipas rrethanave të reja që i krijohen, mësuesi mund të bëjë ndryshime 

në planin mësimor fillestar. Çdo ndryshim duhet ta shënojë në planin e vet të shoqëruar 

me një sqarim të shkurtër. 

P.sh., ai mund të zëvendësojë një projekt kurrikular me një tjetër, për shkak të 

reagimit ndaj ngjarjeve të reja ose, thjesht, nga interesimi i nxënësve.  

Mësuesi mund të vendosë të përparojë më ngadalë nga sa e ka parashikuar, kur e 

vë re se nxënësit e tij hasin vështirësi të veçanta në një kapitull, por mund të ecë më 

shpejt, kur nxënësit e tij demonstrojnë një përvetësim të kënaqshëm. Atij i është lejuar në 

program që të luhatet me 10% më pak ose më shumë për kapituj ose linja. 
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Mësuesi mund të pakësojë ose të shtojë orët e përsëritjes ose të detyrave të 

kontrollit sipas përvetësimit të koncepteve themelore të lëndës dhe shkathtësimit në 

aftësitë ndërkurrikulare dhe ato lëndore. 

Mësuesi nuk është i detyruar që të përcaktojë temat e të gjitha orëve qysh në 

fillim. 

Ndonjë projekt kurrikular nuk është e mundur që të parashikohet që herët, pasi 

idetë mund të lindin dora-dorës që lënda shtjellohet.  

 

Formati i planit mësimor vjetor 

 

Hyrja 

Një përmbledhje, me fjalët e mësuesit, i: 

 Synimit të lëndës për atë vit, 

 Objektivave të përgjithshëm vjetorë për aftësitë ndërkurrikulare dhe ato lëndore. 

 

Tabela përmbledhëse 

 

Kjo është një tabelë statistikore, në të cilën tregohet numri i orëve dhe përqindja e 

tyre sipas llojeve të temave. 

 

 Lloji i temave Numri i orëve   Përqindja  

Njohuri të reja  Përqindja kundrejt totalit të orëve 

Përpunimi i njohurive  Përqindja kundrejt totalit të orëve 

a) Përsëritje  % kundrejt totalit të orëve të përpunimit 

b) Provime  % kundrejt totalit të orëve të përpunimit 

c) Projekte kurrikulare  % kundrejt totalit të orëve të përpunimit 

d) Të tjera   

 

Plani për çdo kapitull 

 Titulli. 

 Numri i orëve mësimore për zhvillimin e kapitullit. 

 Objektivat përkatës të programit mësimor. 

 Tabela e temave për orët mësimore. 
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Nr.   Tema   Lloji Komente  

    

    

    

    

    

    

 

Te “lloji” shënohet: 

 “përsëritje” për përsëritjen e një ose disa kapitujve; 

 “përsëritje vjetore”; 

 “provim” për detyrat njëorëshe me shkrim; 

 “projekte” për projektet kurrikulare; 

 “laborator” për punët laboratorike. 

 

Te “komente” mësuesi shënon ndryshimet që i dalin të dobishme gjatë vitit shkollor. 

4.2. PLANI DITOR I MËSUESIT 

 

Mësuesi planifikon çdo orë mësimore dhe e hedh këtë në planin e tij ditor. 

Plani ditor është një dokument zyrtar dhe, si i tillë, mund të kërkohet nga drejtori 

dhe nëndrejtorët e shkollës, si dhe nga inspektorët. 

Në përgjithësi, një plan ditor përbëhet nga katër blloqe. Këto janë: 

 Objektivat,  

 Metodologjia,  

 Burimet e mësimdhënies-mësimnxënies dhe mjetet mësimore,  

 Vlerësimi. 

 

Në mënyrë më të detajuar, plani i një ore mësimore përmban këta zëra: 

 Tema e orës mësimore,  

 Objektivi përkatës i programit mësimor, 

 Objektivi (objektivat) e orës mësimore, 

 Plani i orës mësimore, 

 Vlerësimi, 
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 Detyrat e shtëpisë, 

 Refleksione. 

Tema e orës mësimore, zakonisht, është po ajo që mësuesi ka shkruar në planin mësimor  

vjetor.  

Objektivat në planin ditor janë dy llojesh: 

 Objektivat e programit përkatës të lëndës/modulit, 

 Objektivat e orës mësimore. 

 

Objektivi përkatës i programit, d.m.th. ai që ka të bëjë me temën mësimore, 

ndodhet në vetë programin, por më lehtë gjendet në planin mësimor vjetor të mësuesit. 

Për çdo kapitull, mësuesi ka transferuar në planin e vet vjetor ata objektiva të programit, 

të cilët i përkasin atij kapitulli. 

Mund të qëllojë që i njëjti objektiv i programit t’i takojë më shumë se një ore 

mësimore. Në këtë rast mësuesi nuk e rishkruan, por e citon.  

Tek objektivat e orës mësimore, mësuesi tregon se çfarë duhet të dinë dhe të 

jenë në gjendje të bëjnë nxënësit e tij në fund të kësaj ore mësimore. Është fjala për prurje 

të reja në njohuritë, aftësitë dhe qëndrimet e nxënësve, d.m.th. për një shtesë kundrejt 

atyre të mëparshmeve. 

Vetë “ora mësimore” nuk është, në të vërtetë, vetëm 45 minutat. Ka raste që nis 

më herët, p.sh., kur mësuesi i ka porositur nxënësit më parë që të kërkojnë për një 

informacion, i cili do t’u vlejë për të kuptuar më mirë përmbajtjen e re të orës 

mësimore. Pothuajse gjithmonë, ora mësimore ka zgjatjen e saj përtej klasës me detyrat 

e shtëpisë. Të gjitha këto së bashku rrahin të përmbushin objektivat e orës mësimore. 

Objektivat e arritjeve të nxënësve për një orë mësimore do të ishte mirë të 

hartoheshin në tri nivele: minimal, mesatar dhe i lartë.  

Hartimi i këtyre objektivave nuk është punë e lehtë, sidomos për nivelin mesatar 

dhe të lartë. Mësuesit duhet të trajnohen vazhdimisht, për të arritur të ndërtojnë objektivat 

e nxënësve, si për orën mësimore edhe për kapitullin. Megjithatë, të tilla trajnime jo 

gjithmonë janë efikase shkëmbimi i përvojave me kolegë brenda shkollës dhe jashtë saj 

(nëpërmjet rrjeteve profesionale) është i pazëvendësueshëm.  
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Nga ana tjetër, mësuesit e një shkolle të shkruajnë në fillim objektivat e orës 

mësimore vetëm në nivelin minimal dhe pastaj, dora-dorës të stërviten mirë që të kalojnë 

në dy nivelet më të larta. Ky është një vendim që i takon drejtorisë së shkollës, por 

doemos pas konsultimeve me trupën pedagogjike. 

Objektivat e arritjeve të nxënësve për orët mësimore nuk mund të jenë nën nivelin 

e programit, por as nuk janë identike për të gjithë mësuesit. Përkundrazi, secili mësues i 

përcakton ata sipas ecurisë së klasës.  

Zhvillimi i orës mësimore mund të përshkruhet shkurt ose gjatë, sipas stilit të 

mësuesit, por çdo plan duhet të tregojë mjaftueshëm se si ka menduar mësuesi t’i 

përmbushë objektivat që ka vendosur për nxënësit.  

Plani përmend momentet kryesore të orës mësimore. 

Kur mësuesi ka ndërmend të shpenzojë disa minuta për të shqyrtuar bashkë më 

nxënësit detyrat e shtëpisë, e shkruan këtë dhe, kur ka vetë nevojë, shkruan më shumë 

hollësi.  

Kur ka ndërmend vetëm të nxitë nxënësit t’i drejtojnë pyetje, e shkruan këtë dhe 

varet prej tij nëse i shkruan të gjitha pyetjet një për një, apo vetëm disa prej tyre. Nëse 

planifikon të vlerësojë me notë, shkruan përmbledhtas kërkesat. 

Kur ka vendosur të kalojë drejt e te njohuritë e reja, përshkruan shumë shkurt se si 

do të veprojë, d.m.th. sipas cilës metodë ose cilave metoda apo teknika. 

Në qoftë se mësuesi ka shfrytëzuar për këtë orë mësimore edhe burime të tjera 

përveç tekstit, i rendit këto burime. 

Kur u ka kërkuar nxënësve që të qëmtojnë paraprakisht në burime të tjera 

informacioni, i shënon dhe këto. 

Kur tema mësimore i takon përsëritjes ose projektit kurrikular, plani mësimor 

ndjek po këtë skemë. 

Kur zhvillon një provim me shkrim (njëorësh, rreth 20-minutësh ose minitest), 

hedh në planin ditor kërkesat e provimit. 

Detyrat e shtëpisë tregohen në planin ditor si zakonisht, d.m.th. koordinatat e 

detyrës në tekst ose, kur mësuesi ka sajuar vetë, i shkruan më hollësisht. 

Te reflektimet, mësuesi shënon, në mënyrë lakonike, ndonjë konstatim dhe këtë e 

bën pas orës së mësimit: Cili është shqetësimi mbizotërues, nëse ka? Mos nuk është 
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përvetësuar mirë ndonjë koncept, apo mos nuk ka funksionuar siç pritej ndonjë metodë? 

Edhe diçka entuziaste, sigurisht. 

Rezultatet e minitesteve, d.m.th. përqindja e vlerësimeve “Po”, shënohet te kjo 

rubrikë. 

Mund të mos ketë përherë çfarë të shënohet te refleksioni, por shpesh duhet të 

ketë. 

 

Shënim 1. 

Objektivat e arritjeve të nxënësve për kapitull nuk i takojnë orës mësimore, 

por edhe këto hidhen në planin ditor në nisje të kapitullit. Me ta mësuesi shpall 

përgjegjësinë e tij për arritjet e nxënësve. Në një orë mësimore, mësuesi mund të mos ia 

dalë që nxënësit të përmbushin objektivat e asaj ore. Kjo mund të konsiderohet normale, 

kur nuk përsëritet shpesh. Nuk është asnjëherë normale mospërmbushja e objektivave të 

kapitullit. 

 

Shënim 2. 

Një person zyrtar që kontrollon planin ditor, nuk ka pse t’i kërkojë shpjegime 

mësuesit për përmbajtjen e objektivave të orës mësimore. Kështu e ka menduar mësuesi. 

Është ai që i njeh nxënësit e tij. Gjithashtu, ai person nuk ka pse t’i kërkojë llogari 

mësuesit për metodën që ka menduar të përdorë për atë orë mësimore, pasi mësuesi 

mendon që ajo është metoda më e mirë. Por, inspektori që kalon nëpër duar planin ditor 

të mësuesit, ka të drejtën të shqyrtojë objektivat nga ana e saktësisë së të shkruarit, madje 

e ka për detyrë. A janë ato të matshme? Gjithashtu, inspektori ka për detyrë që të kalojë 

shume faqe të planit ditor, me qëllim që të gjykojë për nivelin profesional të mësuesit 

dhe, kur mësuesi është kundër rrymës, d.m.th. metodat e tij të mësimdhënies-

mësimnxënies janë të prapambetura, kjo nuk është më çështje vetjake profesionale, por 

një çështje që prek nxënësit e tij.  

Është e këshillueshme që plani ditor i një lënde për një klasë, p.sh., kimia e klasës 

së 10-të, të mbahet më vete, d.m.th. të jetë veç nga plani ditor i kimisë së klasës së 11-të. 

Pra, orët mësimore nuk duhet të vijnë njëra pas tjetrës si në orarin ditor të shkollës. 
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Me këtë mënyrë, mund të ndiqet lehtësisht ecuria e një klase të caktuar përgjatë 

vitit. Plani ditor vlen edhe për kujtesën profesionale. Është edhe ky një lloj portofoli për 

mësuesin. 

4.3.  OBJEKTIVAT E PROGRAMIT MËSIMOR 

 

Mësuesi ka detyrimin zyrtar që të përmbushë një për një të gjithë objektivat të 

programit mësimor. 

Këto objektiva janë tri llojesh: 

 Për njohuritë, 

 Për aftësitë, 

 Për qëndrimet. 

 

Shembuj objektivash për njohuritë janë: 

“Të përshkruajë muzikën në Mesjetë (shek. XI – XIV) - këngët gregoriane dhe 

shkrimin muzikor – përfaqësuesit kryesorë”; 

“Të përshkruajë teorinë e Polingut për hibridizimin”; 

 “Të gjejë prodhimin kartezian të dy bashkësive”; 

“Të tregojë në hartë vendndodhjen e qytetërimeve që lindën në brigjet e 

lumenjve”; 

“Të shpjegojë pse membrana qelizore ka veti gjysmëpërshkuese”. 

Në të gjitha rastet e objektivave për njohuritë, këto njohuri gjenden në tekst ose në 

një material tjetër të rekomanduar nga mësuesi dhe, pastaj, nxënësve nuk u mbetet veçse 

të riprodhojnë informacionin ose të imitojnë zgjidhje të gatshme. 

Foljet që përdoren rëndom, janë: të përshkruajë, të llogarisë, të gjejë, të tregojë e 

të tjera të ngjashme.  

 

Shembuj objektivash për aftësitë janë: 

“Të përdorë njohuritë e kinematikës për të përshkruar veprimtari të jetës së 

përditshme”; 
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“Të krahasojë mënyrat e ndryshme të paraqitjes së sipërfaqes së Tokës në glob, 

hartë e plan”;  

“Të realizojë modelime me anën e kompjuterit për lidhje kimike ...”; 

“Të zbatojë njohuritë për funksionet matematike në lëndë të tjera, si biologjia, 

fizika etj.”; 

“Të kërkojë, të grumbullojë dhe të përzgjedhë materiale për piramidat e 

Egjiptit”. 

Në të gjitha rastet e objektivave për aftësitë nuk bëhet fjalë për përgjigje të 

gatshme të nxjerra nga teksti. Kështu, tek objektivi “Të përdorë njohuritë e kinematikës 

për të përshkruar veprimtari të jetës së përditshme”, nëse teksti ka shembuj zbatimesh të 

tilla dhe nxënësi nuk bën gjë tjetër veçse i kujton ato, objektivi është thjesht për njohuritë. 

Kemi të bëjmë me demonstrim të aftësisë, kur nxënësi gjen zbatime të reja vetë ose pasi 

qëmton në literaturën plotësuese. Po kështu, po qe se teksti krahason vetë mënyrat e 

ndryshme të paraqitjes së sipërfaqes së Tokës në glob, hartë e plan, nxënësit nuk i mbetet 

veçse t’i riprodhojë ato, por, kur ky krahasim mungon ose nuk është i plotë dhe nxënësi e 

çon më tej, kemi të bëjmë me përdorim të aftësive.  

Foljet që përdoren rëndom tek objektivat për aftësitë, janë: të përdorë, të zbatojë, 

të krahasojë, të mbledhë informacion e të tjera të ngjashme. 

 

Shembuj objektivash për qëndrimet janë: 

“Të diskutojë për kujdesin ndaj obezitetit”; 

“Të vlerësojë rolin e figurave kryesore historike …”; 

“Të japë opinione për mundësinë e minimizimit të ndotjes së ajrit dhe 

përmirësimit të cilësisë së tij”; 

”Të debatojë mbi çështje që lidhen me përhapjen e valëve elektromagnetike, si 

p.sh.: roli i valëve elektromagnetike të antenave të fuqishme të vendosura në zonat e 

banuara mbi shëndetin e njeriut etj.”. 

Foljet që përdoren rëndom tek objektivat për qëndrimet, janë: të vlerësojë, të 

debatojë, të diskutojë e të tjera të ngjashme. 

Përgjithësisht, duke lexuar një objektiv, mësuesi përfton njëherësh disa lloje 

informacionesh. 
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P.sh., nga objektivi “Nxënësi demonstron eksperimentalisht vetitë kimike të 

acideve”, mësuesi gjen se: 

 Duhet të mësohen vetitë kimike të acideve (informacion rreth përmbajtjes), 

 Metodologjia e përdorur duhet të jetë eksperimenti kimik (informacion mbi 

metodologjinë), 

 Arritja e nxënësit është demonstrimi eksperimental i vetive kimike të acideve 

(informacion mbi arritjet e nxënësve), 

 Nxënësit do të vlerësohen për arritjen e këtij objektivi jo me shkrim dhe as me 

gojë, por përmes një veprimtarie praktike eksperimentale (informacion mbi 

vlerësimin e nxënësve). 

Po ashtu, në objektivat në vijim shohim shumë qartë detyrimin në përzgjedhjen e 

metodologjisë mësimore: 

“Të shkruajë një ese mbi vlerat estetike të një vepre arti”; 

“Të diskutojë në klasë rreth enigmave të piramidave të Egjiptit”; 

“Të përcaktojë eksperimentalisht madhësinë e nxitimit të rënies së lirë”; 

“Të hartojë një punim në grup, mbështetur në të dhënat nga interneti, me temë 

“Bazat e gjenetikës moderne mbështeten në punën e Mendelit””; 

“Të diskutojë për karakterin e lidhjeve të qytet-shteteve greke”. 

 

Shkrimi i esesë, diskutimi, eksperimenti, puna në grup janë metoda që imponohen nga 

objektivat e mësipërm për t’u përdorur në mësim.  

Cili është detyrimi zyrtar i mësuesit kundrejt objektivave të programit? 

Kur programi i fizikës ka këtë objektiv: “Të përdorë njohuritë e kinematikës për 

të përshkruar veprimtari të jetës së përditshme”, mësuesi, doemos, duhet t’u japë 

mundësinë nxënësve të tij që t’i zbatojnë njohuritë nga kinematika dhe jo thjesht t’u japë 

informacione për disa zbatime.  

Kur në program shkruhet: “Të përcaktojë eksperimentalisht madhësinë e nxitimit 

të rënies së lirë”, duhet, patjetër, të kryhet një eksperiment i tillë, edhe po të mos e ketë 

teksti. Po ashtu, për lidhjet në mes qytet-shteteve greke, mësuesi e ka për detyrim zyrtar 

që të planifikojë një diskutim në mes nxënësve të klasës. Kur objektivi bën fjalë për punë 

grupi, kjo punë grupi duhet të kryhet doemos. Pra, edhe kur një tekst i caktuar mund të 
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mos ketë të përmbushur secilin objektiv, mësuesi duhet të bëjë çmos që të përmbushet 

çdo objektiv, ashtu siç e kërkon programi. Një inspektor e gjen mësuesin në moszbatim të 

programit, nëse ai nuk përmbush objektivat. 

Mësuesi është i lirë të ecë më tej dhe të planifikojë zbatime të njohurive në jetën e 

përditshme, kërkime informacioni, hartime esesh, punë grupi edhe për tema të tjera 

mësimore, madje ai duhet ta bëjë këtë rregullisht.  

Standardet e fushave dhe objektivat e programeve ravijëzojnë filozofinë e 

mësimdhënies-mësimnxënies. Ato përbëjnë një themel të përbashkët për të gjithë 

mësuesit pa përjashtim.  

Një mësues që i zhvillon temat si leksion, që nuk cakton projekte kurrikulare, që 

nuk i nxit nxënësit të hulumtojnë herë pas here në burime të tjera informacioni ose nuk 

planifikon punë në grupe dhe nuk i nxit nxënësit t’u drejtojnë pyetje atij dhe 

bashkënxënësve, është kundër rrymës.  

Një tekst i mirë është një ndihmës i madh i mësuesit për të mos qenë kundër 

rrymës, d.m.th. për të zbatuar mirë programin mësimor. Është në dorë të tij të përzgjedhë 

një tekst që u përgjigjet kërkesave të programit. Në tekstet e mira ka rubrika të posaçme 

për kultivimin e të menduarit kritik, për zbatimet në botën reale, për përdorimin e TIK-ut, 

për punë në grupe etj. 

 

SHTJELLIMI I NJOHURIVE TË REJA 

Pjesa më e madhe e orëve mësimore të një lënde i kushtohet shtjellimit të 

njohurive të reja. Me shtjellim të njohurive të reja do të kuptojmë çdo veprimtari të 

mësuesit dhe të nxënësve, të cilat shërbejnë drejtpërdrejt në përvetësimin e njohurive të 

reja. 

Në përvetësimin e njohurive të reja përfshihen edhe pyetjet, ushtrimet dhe 

problemat, që mësuesi u parashtron nxënësve gjatë paraqitjes së këtyre njohurive, 

gjithashtu vëzhgimet ose punët laboratorike të cilat lidhen ngushtësisht me njohuritë e 

reja. 

Nganjëherë, para se të jepen njohuri të reja, mësuesi mund t’u kërkojë nxënësve 

që të grumbullojnë informacione të caktuara nga burime të ndryshme. Edhe kjo 

veprimtari i takon shtjellimit të njohurive të reja. 
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Shtjellimi i njohurive të reja nuk përfundon me orën mësimore, por vazhdon me 

punën e nxënësit jashtë mjedisit mësimor. Nxënësi nuk e vazhdon punën me njohuritë e 

reja dhe vetëm me rileximin e pjesës përkatëse të tekstit por mësuesi u jep nxënësve edhe 

detyra, si p.sh., pyetje, ushtrime dhe problema, të cilat, zakonisht, i përmban teksti në 

fund të pjesës përkatëse të njohurive të reja.  

 

PËRPUNIMI I NJOHURIVE  

 

Përpunimi i njohurive parashikohet në çdo program lëndor, madje tregohet edhe 

përqindja e përafërt e orëve mësimore të cilat çdo mësues është i detyruar t’i përdorë 

vetëm për përpunimin e njohurive. Ka mësues që i shmangen këtij detyrimi. Këta nuk 

kanë kuptuar vlerën e pazëvendësueshme që ka për nxënësit përpunimi i njohurive të reja. 

Duke qenë pjesë e programit lëndor, përpunimi i njohurive është edhe pjesë e kontrollit 

zyrtar nga inspektorët, si dhe nga drejtuesit e shkollës. Drejtuesit e shkollës duhet të 

vëzhgojnë më shumë a planifikohen këto orë në planin mësimor vjetor të mësuesit dhe a 

realizohen ato. 

Kur mësuesi vëren se teksti nuk ka lënë vend të mjaftueshëm për përpunimin, ai e 

krijon vetë kohën e mjaftueshme për përpunimin e njohurive, aq sa e përcakton programi 

lëndor. 

Përpunimin e njohurive mund ta ndajmë në katër kategori: 

 

 Përsëritjet, 

 Detyrat me shkrim, 

 Projektet kurrikulare, 

 Të tjera. 

4.3.1 PËRSËRITJA 

 

Përsëritja sistematike dhe periodike është e domosdoshme për përvetësimin e 

lëndës. Nëpërmjet përsëritjeve, mësuesi i ndihmon nxënësit të vendosin rregull në morinë 

e njohurive të sapomësuara, që të nxjerrin në pah konceptet përshkuese të kapitullit ose të 

disa kapitujve dhe ato njohuri që duhet të nguliten fort në kujtesë. 
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Dihet që përsëritja e një kapitulli nuk është vetëm për ta rimarrë përmbledhtas 

kapitullin. Përsëritja ka vlerë të madhe, para se gjithash, për të vërejtur, përtej njohurive, 

lidhjet në mes tyre, pra, për të nxjerrë me qartësi në dritë strukturën e kapitullit ose të disa 

kapitujve. Faktet mbahen mend më gjatë dhe konceptet rishqyrtohen më thellë duke i 

këqyrur ato në lidhjet e tyre të brendshme.  

Disa mësues i stërvitin nxënësit që të pikasin këto lidhje ndërmjet koncepteve e 

fakteve kryesore, në mënyrë individuale, por edhe në grupe të vogla.  

Ndërsa të gjithë mësuesit, kush më shumë e kush më pak, planifikojnë orë 

posaçërisht për përsëritjen, ndryshimi në mes tyre është në metodologjinë e përsëritjes. 

Disa u parashtrojnë vetë nxënësve një përmbledhje të kapitullit duke besuar se ata 

e bëjnë këtë më mirë sesa nxënësit dhe se nxënësit përfitojnë më mirë kështu. Mësues të 

tjerë synojnë të stërvitin nxënësit që të përmbledhin ata vetë se çfarë kanë mësuar për 

disa orë mësimore. U japin për detyrë shtëpie paraprake të kalojnë “diagonalisht” faqet e 

tekstit e të mbajnë shënim konceptet themelore, madje edhe më shumë, të mbajnë shënim 

se çfarë nuk kanë ende fort të qartë.  

Thuajse të gjitha programet kanë objektiva për përgatitjen e hartës së koncepteve, 

si një teknikë mësimore për t’u thelluar në strukturën e brendshme të lëndës.  

Përsëritja shkon më tej: 

Shqyrtimi i strukturës së brendshme të kapitullit është mirë, por nuk mjafton. 

Njohuritë e reja të një kapitulli janë të lidhura me njohuritë e reja të kapitullit 

paraardhës, me kapitujt paraardhës të atij viti shkollor, edhe të viteve të mëparshme 

shkollore, madje jo vetëm ngushtësisht brenda vetë lëndës, por edhe me lëndët e tjera.  

Është përsëritja, kryesisht, që vendos çdo njohuri të re në mozaikun e njohurive të 

lëndës, të fushës përkatëse të të nxënit dhe të kurrikulës në tërësi. 

Në të vërtetë, shumica e njohurive të reja, bashkë me ushtrimet e problemat 

përkatëse, nuk janë të distiluara nga njohuritë paraardhëse të asaj lënde, madje edhe të 

ndonjë ose të disa lëndëve të tjera. Pra, integrimi i njohurive të reja me të vjetrat ngjet 

vetvetiu gjatë shtjellimit të njohurive të reja. Po kjo nuk mjafton. Duhen edhe orë 

mësimore që i kushtohen tërësisht përsëritjes së integruar. 

Jo rrallë do të duhet më shumë se një orë mësimore për të përsëritur si duhet. Ka 

mësues që e kursejnë kohën e përsëritjes ose e kthejnë në njëfarë konsultimi para detyrës 
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me shkrim të një ose të disa kapitujve. Përsëritja është përherë e domosdoshme, kurse 

detyra me shkrim jo, pasi vetëm nëpërmjet përsëritjeve (dhe nuk ka sesi të ndodhë 

ndryshe) nxënësit: 

 

 nxjerrin veç konceptet dhe faktet themelore; 

 ndërtojnë strukturën e kapitullit, d.m.th. lidhjet ndërmjet koncepteve dhe fakteve 

themelore; 

 integrojnë posaçërisht njohuritë e fituara në njohuritë e mëparshme. 

Ndër përsëritjet, veçanërisht e domosdoshme dhe e dobishme është përsëritja 

vjetore. Është një kthim prapa për të vështruar lëndën si një të tërë dhe për të përvijuar 

lidhjet e brendshme thelbësore. Në planin mësimor vjetor, mësuesi planifikon doemos orë 

që i kushtohen vetëm kësaj përsëritjeje. 

Mësuesi duhet të parashikojë në planin e tij orë të posaçme për përsëritjen vjetore. 

4.3.2 DETYRAT ME SHKRIM 

 

Detyrat me shkrim i përkasin, edhe këto, fondit të përpunimit të njohurive të reja. 

Është fjala për provime përmbledhëse për një kapitull ose për disa kapituj. Shihni më 

shumë hollësi për detyrat me shkrim te (“Vlerësimi i nxënësve me notë”.) 

 

TË TJERA 

Këtu përfshihen: 

 Orë përforcimi 

o Kur mësuesi vëren se as shtesa prej 10% e orëve për një kapitull nuk ka 

mjaftuar që nga të gjithë nxënësit të arrihen objektivat minimalë të 

domosdoshëm të kapitullit, ai përdor ndonjë orë nga përpunimi i njohurive 

të reja. Këtë mund ta bëjë edhe gjatë zhvillimit të kapitullit, për ndonjë ose 

disa tema mësimore të rëndësishme. 

 Detyra laboratorike komplekse, të cilat kombinojnë njohuritë e reja me njohuritë e 

disa kapitujve të mëparshëm. 
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4.4. PROJEKTET KURRIKULARE 

 

Çfarë është një projekt kurrikular? 

Projekti kurrikular është një përpjekje për t’i dhënë zgjidhje një situate së cilës 

nxënësit nuk i gjejnë dot përgjigje të gatshme dhe për të cilën duhet të rrëmojnë në 

njohuritë e nxëna shkollore.  

Një projekt kurrikular nuk reduktohet thjesht në sistemimin e informacioneve të 

qëmtuara në tekstet shkollore dhe në burime të tjera. Thelbi i një projekti është 

origjinaliteti.  

Një projekt për centralet bërthamore nuk mjaftohet me një shtjellim përmbledhës 

të informacioneve rreth këtyre centraleve. Duhet doemos edhe qëndrimi vetjak i nxënësve 

ndaj tyre.  

Një projekt mbi ndotjen e ujit të pijshëm do të dilte i paarrirë, në qoftë se do të 

rendiste vetëm karakteristikat e këtyre ndotjeve dhe dëmet përkatëse. Analiza kimike, 

natyrisht jo shteruese, e ujit të pijshëm të komunitetit, si edhe ndërmarrja e veprimeve për 

të ndryshuar gjendjen do të përbënin origjinalitetin.  

Mund të ndërmerret një projekt mbi parimet aerodinamike të avionëve, madje të 

kombinohet edhe me historikun e tyre, por konstruktimi modest i një modeli avioni do të 

ishte qendra e rëndesës së projektit. 

Kahu i një projekti kurrikular është zbatimi i informacioneve. Niveli më i lartë i 

zbatimit është nxitja ose arritja e ndryshimeve përmirësuese. Projekti për ujin e pijshëm 

mund të synojë ndërgjegjësimin komunitar përmes posterave ose/dhe debateve 

komunitare. Një projekt për llojet e trëndafilave mund të përfundojë me mbjelljen e tyre 

në shkollë.  

Nxënësi ushtrohet të kërkojë burime të ndryshme informacioni, t’i krahasojë me 

frymë kritike, të veçojë ato që i shkojnë për shtat projektit. Aftësia e menaxhimit të 

informacionit është ajo që i vlen shumë në vitet e shkollës, por, po të ngulitet mirë, është 

e çmuar gjatë gjithë jetës. 
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Llojet e projekteve kurrikulare 

 

Kurrikula e gjimnazit parashikon tri lloje projektesh: 

Njëri i takon planit të shkollës. Secili nxënës, gjatë tri viteve të gjimnazit, duhet të 

marrë pjesë në projekte të tilla në të paktën 18 orë mësimore.  

Dy llojet e tjera i takojnë planit mësimor të mësuesit. Këto projekte llogariten në 

totalin e orëve të programit lëndor.  

Mësuesi mund të zgjedhë projektin kurrikular si metodë për të shtjelluar 

njohuritë e reja. Projektet kurrikulare janë edhe pjesë e përhershme e përpunimit të 

njohurive. Në projekte të tilla, nxënësve nuk u kërkohet të mbajnë mend njohuri të reja. 

(Më poshtë trajtohet projekti kurrikular, në përgjithësi, dhe pastaj secili nga të tri llojet e 

tij.) 

Projektet kurrikulare mund të jenë thjesht lëndore ose më shumë se njëlëndore, 

mund t’i përkasin një fushe të nxëni ose të shtrihen në më shumë se një fushë.  

Një projekt kurrikular zgjat disa ditë ose pak javë, por edhe disa muaj. 

Projektet, zakonisht, mbyllen brenda një viti shkollor, por mund të shtrihen edhe 

më tej, duke u rimarrë në një vit pasues më thellë ose/dhe më gjerë. 

Një projekt mund të merret përsipër vetëm nga një mësues ose nga më shumë se 

një. 

Për projekte të caktuara, shkolla mund të kërkojë bashkëpunimin me OJF ose 

fondacione, në përgjithësi, me organizime të shoqërisë civile, por edhe me kompani 

biznesi. Atje ku ka shkolla të larta mund të lindin projekte interesante e të zbatohen me 

kontributin e tyre. 

Ndërtimi i bashkëpunimeve, në radhë të parë, është meritë e drejtorisë së shkollës, 

por edhe mësuesit vetë duhet të përpiqen të zbulojnë mundësi të tilla.  

Në mes drejtorit të shkollës dhe përfaqësuesve të një organizmi të tillë 

nënshkruhet një marrëveshje ku saktësohen detyrimet e ndërsjella. P.sh., një projekt për 

lëndën e muzikës, fare mirë mund të zhvillohet në bashkëpunim me një shoqatë 

kulturore. 

Edhe kur një organizatë merr përsipër zhvillimin e një projekti me nxënës të 

shkollës, përherë, një ose më shumë mësues janë bashkëpërgjegjës në mirëkryerjen e tij.  
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Bashkëpunimi mes mësuesve 

 

Mësues të lëndëve të ndryshme, kur ndërthuren njohuri të lëndëve të tyre, merren 

vesh të zhvillojnë një projekt kurrikular. Në paraqitjen e projektit të përbashkët 

përcaktohet edhe numri i orëve mësimore që secili nga mësuesit i llogarit në planin e vet 

mësimor. 

Projektet ndërlëndore, ku marrin pjesë më shumë se një mësues, miratohen nga 

ekipi kurrikular i shkollës. 

Projektet e para kurrikulare nuk janë të lehta për mësuesit pa përvoja të tilla. 

Shkëmbimi i mendimeve dhe i përvojave me kolegët lehtësojnë ndjeshëm këtë 

veprimtari. Ekipet lëndore të shkollës duhet të përfshijnë në planin e tyre takime të 

rregullta për zotërimin e kësaj mjeshtërie. Drejtoria e shkollës duhet të sigurohet se këto 

ekipe zhvillojnë takime të vlefshme. Ajo duhet të planifikojë takime periodike të 

mësuesve të një fushe të nxëni, por edhe të krejt trupës pedagogjike, për problematikën e 

projekteve kurrikulare. 

Përvoja e mësuesve në projekte veçanërisht të frytshme është një pasuri e 

shkollës. Shkolla duhet të krijojë arshivën e projekteve ku depozitohen projektet e mira, 

të cilat mësuesit i shfrytëzojnë përgjatë viteve. 

 

Roli i mësuesit 

 

Tema e një projekti kurrikular përzgjidhet nëpërmjet bashkëpunimit të mësuesve 

me nxënësit. Më e mira do të ishte që vetë nxënësit të ndërmarrin nisma për tema 

projektesh kurrikulare. Ata mund ta bëjnë këtë me entuziazëm dhe zgjuarsi kur mësuesi 

di të nxitë interesimin dhe krijimtarinë e tyre. Sidoqoftë, mësuesi duhet të ketë një 

rezervë temash, ndër të cilat u lihet nxënësve të përzgjedhin. 

Kur mësuesi përfshin edhe prindër në kërkimin e temave, sigurisht, larmia e tyre 

pasurohet, gjithashtu, shtohet mundësia e mirërealizimit.  

Bisedat e posaçme me nxënës dhe prindër, pyetësorët me ta, janë të vyera për 

suksesin e projekteve kurrikulare. 

Mësuesi kujdestar duhet të hartojë listën e profesioneve të prindërve të nxënësve. 

Krijohet kështu një pasuri mundësish për të organizuar bashkëpunime në projektet 
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kurrikulare. Ka mësues që e kanë bërë këtë për orët e lira. P.sh., në një projekt 

kurrikular për SIDA-n, përveç veprimtarive të tjera, parashikohet edhe biseda me një 

mjek të specializuar dhe, nëse një i tillë është prind i një nxënësi të klasës, qoftë edhe të 

shkollës, ai vjen e u përgjigjet pyetjeve të nxënësve. Kur për prezantimin e një projekti 

do të duhet ndihmesa e një zdrukthëtari, një prind me këtë profesion ndihmon nxënësit. 

Mësuesi është lehtësues i veprimtarisë së nxënësve. Mësuesi që nuk e zotëron 

rolin e lehtësuesit, rrezikon të bëhet gati një anëtar i grupit të nxënësve. Në këtë rast, nuk 

është kuptuar dobia e thellë e projektit kurrikular. Nxënësit dëmtohen. 

Nxënësve u duhet bërë e qartë se përgjegjësia për suksesin e projektit u takon 

atyre, por mësuesi do t’u jetë pranë për çfarëdo pyetje apo shqetësim.  

Asistenca e mësuesve ndaj nxënësve shkon sipas një kurbe zbritëse gjatë viteve, 

sepse nxënësit duhet të forcohen me kalimin e kohës për punë të pavarur dhe vendime të 

pavarura. Kjo asistencë është më intensive në klasën e 10-të, për shkak të përvojës më të 

paktë që kanë nxënësit në punën me projektet. 

Mësuesi duhet t’i nxitë pareshtur nxënësit. Entuziazmi i nxënësve duhet të ruhet 

në nivel konstant që nga fillimi deri në fund dhe, si rregull, është entuziazmi i mësuesit që 

transferohet tek ata. 

Nxënësi duhet të vështrojë anët pozitive të veprimtarisë së grupit dhe të çdo 

nxënësi dhe t’i përmendë vazhdimisht ato. Gabimet e nxënësve, përveç atyre disiplinore, 

si respektimi i afateve apo prishja e qetësisë gjatë punës me projektin, nuk duhen qortuar. 

Nuk ka më të natyrshme se gabimet ndërsa je duke nxënë, veçanërisht në punë të tilla (si 

projektet kurrikulare) komplekse dhe me disa bashkëpunëtorë. 

 

Detyra e mësuesit lëndor ose e grupit të mësuesve është: 

 

 të planifikojnë dhe të realizojnë orët mësimore të projektit, 

 të lehtësojnë nxënësit në menaxhimin e projektit, 

 të vëzhgojnë mirëkryerjen nga nxënësit të veprimtarive të planifikuara, 

 të vlerësojnë nxënësit. 

Koha e punës së mësuesit për këto lloj projektesh përfshihet në ngarkesën zyrtare 

mësimore të tij. 



 

99 

 

4.4.1 HARTIMI I NJË PROJEKTI KURRIKULAR NGA NXËNËSIT 

 

Ndarja e detyrave në mes nxënësve të një grupi 

 

Në projektet që ndërmerren nga grupe nxënësish, ka një kombinim të punës në 

grup me atë individuale. Të dyja janë po aq të domosdoshme për t’u kultivuar. 

Ndarja e mirë e punëve ndërmjet anëtarëve të grupit është parakusht për ecurinë e 

mbarë të projektit. Ka mjaft rëndësi që secili nxënës të jetë i përfshirë dhe të ndihet i 

dobishëm, i pazëvendësueshëm. Kontributet do të jenë të ndryshme, por serioziteti i 

nxënësve duhet të jetë i njëjtë. Nxënësit ndryshojnë nga njëri-tjetri, por më shumë për nga 

talentet ndaj një projekti. Secilit i duhet gjetur prirja vetjake. Dikush pëlqen më shumë të 

kërkojë në internet për informacione, një tjetër është më i zoti në dizenjimin e 

fletëpalosjeve, një tjetër për intervista të mira, kurse dikush i ka duart të shkathëta. 

Më e dëshiruara është që vetë nxënësit të ndajnë detyrat ndërmjet tyre, por shpesh 

kështu nuk ndodh ndarja më e qëlluar, sidomos kur mungon përvoja. Veçanërisht në 

projektet e para, mësuesi duhet të ketë rol të ndjeshëm në përcaktimin e qartë të 

kontributeve të secilit nxënës. Dora-dorës që nxënësit të ambientohen me projekte, ata 

duhet të stërviten me ndarjen e punëve, si një cilësi që vlen edhe për të ardhmen.  

Si rregull, një punë grupi me pak nxënës e do një drejtues. Mësuesi nuk e emëron 

atë, por e synon. Nuk është e thënë që të jetë nxënësi me rezultate më të larta mësimore. 

Shpesh, të tjerë janë më karizmatikë, d.m.th. edhe më të pranueshëm nga bashkënxënësit, 

prandaj pëlqimi i pjesëtarëve të grupit ka vlerë. 

Një projekt ku përfshihet e gjithë klasa ose një numër i madh nxënësish, 

zakonisht, copëtohet në nënprojekte. Klasa ose grupi i madh ndahet në grupe të vegjël 

nxënësish dhe secili prej tyre merr përsipër një nënprojekt.  

Sidomos në fillimet e punës me projekte, përballohet më mirë një projekt i vetëm 

për të gjithë klasën.  

 

Përcaktimi i objektivit (objektivave) 

Secili nxënës duhet të ketë mjaft të qartë cili është objektivi i projektit. Objektivat 

duhet të jenë përherë të matshëm dhe të përshkruajnë rezultatin e përpjekjeve të 

përbashkëta. Përherë projekti ka produkt përfundimtar. 
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Gjithashtu, për secilin nxënës duhet të jetë i saktësuar objektivi i tij, d.m.th. cili do 

të jetë kontributi i tij i matshëm.  

 

Plani i projektit 

 

Plani i projektit përshkruan se si do të përmbushen objektivat e tij. 

Nxënësit hartojnë një plan të projektit, i cili përmban veprimtaritë, personat 

përgjegjës dhe afatet.  

Nëpërmjet planit, secili nxënës saktëson detyrat e tij, që do të thotë se, përveç 

planit tërësor të projektit, është edhe plani vetjak i secilit nxënës-anëtar i grupit. 

Ndër të tjera, plani i projektit duhet të parashikojë takimet e përbashkëta të grupit 

të nxënësve me ose pa mësuesin. Këto takime janë të domosdoshme për të mbajtur 

kohezionin e grupit. 

Të hartosh një plan, nuk është asnjëherë e lehtë edhe për të rriturit. Nga nxënësit 

kërkohet që të stërviten për të hartuar plane të mira. Metoda është “të nxënit duke bërë” 

dhe “të përparuarit duke gabuar dhe ndrequr dora-dorës gabimet”. 

 

Buxheti  

 

Buxheti i projektit është një nga zërat e planit të projektit. Projekti, si rregull, 

duhet të ketë sa më pak shpenzime. Shkolla duhet të shmangë shpenzimet nga prindërit. 

Nxënësit përfshihen në disa projekte gjatë një viti shkollor dhe t’u kërkosh prindërve të 

shpenzojnë për to, është një formë pakujdesie deri në abuzim. Është drejtoria e shkollës, 

veç mësuesit, që mban përgjegjësinë për shpërdorime të tilla. 

Kur një projekti i duhen disa shpenzime të shkollës ose/dhe të nxënësve, ato duhet 

të miratohen nga ekipi kurrikular, i cili, nga ana e tij, do të duhet të kërkojë miratimin e 

bordit të shkollës. 

 

Raporti përfundimtar 

 

Për një projekt, hartohet nga nxënësit një raport përfundimtar me shkrim.  

Raporti përmban një parashtrim teorik, d.m.th. përshkruan shkurt njohuritë 

kryesore që janë përdorur në projekt. 
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Në të përshkruhen përmbledhtas veprimtaritë kryesore, çështjet mbizotëruese dhe 

gjetjet më të rëndësishme.  

Një listë e burimeve të informacionit është gjithmonë pjesë e këtij raporti. 

Një rubrikë e përhershme e raportit është vetëvlerësimi: Çfarë shkoi mirë, çfarë jo 

dhe aq mirë? Pra, vihen në pah anët e forta dhe ato të dobëta. Sikur të niste tani nga e 

para, çfarë do të ndryshonim?  

Ky raport i dorëzohet mësuesit. Bashkë me të dorëzohet edhe portofoli i projektit. 

Portofoli përbëhet nga: 

 Plani i projektit, 

 Planet vetjake të nxënësve, 

 Shënimet gjatë takimeve të grupit, 

 Një listë e burimeve të informacionit, 

 Raporti përfundimtar, 

 Të tjera që nxënësit dëshirojnë t’i evidentojnë, si: fotografi, episode interesante 

gjatë punës, etj. 

Përveç raportit, nxënësit dorëzojnë dhe produktin e projektit kur projekti 

parashikon një produkt. 

 

Prezantimi 

 

Çdo projekt ka një epilog dhe ky është thuajse gjithmonë para një audience. 

Nxënësit e klasës janë përherë pjesëmarrës. Sipas përmasave ose interesit ndaj projektit, 

në prezantimin e tij ftohen prindër, mësues, nxënës të klasave të tjera etj. Të gjithë 

pjesëmarrësit kanë të drejtën të pyesin. 

Prezantimi nxit mirë motivimin e nxënësve. Kur barra e prezantimit nuk i 

ngarkohet vetëm një nxënësi, sikundër do të duhej më shpesh, motivimi dhe përgjegjësia 

shumëfishohet. 

Prezantimi është gojor, por, sipas veçorive të projektit, shoqërohet me albume, 

postera, video etj. Përherë është e dëshirueshme që të vihen në punë zotësitë e nxënësve 

në fushën e TIK-ut. 

Ka projekte që mbyllen me një debat në mes dy grupe nxënësish të së njëjtës 

klasë rreth një pyetjeje qendrore, për të cilën të dyja grupet mbajnë dhe argumentojnë 
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qëndrime të ndryshme, deri në të kundërta. Përgatitja për këtë debat është edhe puna 

kryesore e këtyre lloj projekteve. 

E rëndësishme është që prezantimit t’i rezervohet kohë e mjaftueshme. 

Një ditë ceremoniale e shkollës posaçërisht për projektet mund të kthehet në 

traditë. Atë ditë ekspozohen projektet më të arrira për një publik më të gjerë. 

 

Rreziqet e mundshme në një projekt 

 

Projektet kurrikulare variojnë shumë për nga pretendimet. Mësuesi është përballë 

mëdyshjes ndërmjet dëshirës dhe mundësisë. Është fjala për mundësitë e tij dhe të 

nxënësve të tij. 

Nuk janë të këshillueshme tema tepër të mëdha projektesh, sikundër janë hasur te 

disa orë të lira. P.sh., “Zhvillimi i qytetit tonë” është një multiprojekt, i cili, ndonëse ka 

meritën se përfshin një numër shumë të madh njohurish lëndore, ka të metën se është 

tepër i gjerë për shpatullat e nxënësve, edhe të mësuesve. Veçanërisht në përvojat e para 

të mësuesve dhe të nxënësve duhet nisur me projekte modeste. 

Kompleksiteti ndërlikohet gjatë viteve, po ashtu thellësia e shqyrtimit të një 

çështjeje. 

Përgatitja më tepër për një shfaqje publike, ku përkujdesja është më shumë që të 

lihet mbresë para të ftuarve, sesa për një punë serioze mbi një ose disa lëndë, është 

përherë një rrezik i pranishëm dhe bie në sy kur përzgjidhen projekte “madhështore”. 

Është përgjegjësia e ekipit kurrikular të filtrojë projektet dhe të refuzojë ato që janë të 

përcipta, d.m.th. thjesht sa për t’u dukur. 

Nuk duhet të shpërfillen projekte të vogla, vetëm sepse mund të japin përshtypjen 

se mësuesi shmang ngarkesën e projekteve të mëdha. Përkundrazi, një projekt me një 

temë të kufizuar mund që të zhvillohet më qartë dhe më me përfitim nga nxënësit. 

Planifikimi i shumë pak orëve për një projekt përbën gjithashtu një rrezik për 

ecurinë e tij, aq sa, pastaj, punët ecin me ngut, përciptas dhe, sidomos, nuk ka kohë të 

mjaftueshme për prezantimin e projektit. 

Ka pasur raste kur për një projekt kurrikular është ndërmarrë një ekskursion dhe 

vetëm kaq. Ekskursioni nuk është qëllim, por është mjet, është një veprimtari e 

mundshme në një projekt kurrikular dhe zhvillohet vetëm atëherë kur është krejt i 
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domosdoshëm Një ekskursion është pjesë e një projekti vetëm kur ka për qëllim 

grumbullimin e një informacioni përmes vëzhgimeve, fotografimit, koleksionimeve etj. 

Nga ana tjetër, vëzhgimet, fotografimet, koleksionimet etj, kryhen nga vetë nxënësit në 

rrethinat e zonës.  

Rreziku më i dendur gjatë punëve në grupe është mbivlerësimi dhe përqendrimi i 

punëve te “më të mirët”. Veçanërisht nxënësit me vështirësi të nxëni lihen mënjanë dhe 

dëmtohen kështu edhe më shumë sesa gjatë orëve të tjera mësimore. Në raste të tilla, 

projekti nuk ia ka arritur qëllimit. Mësuesit i duhet të vigjilojë. 

 

4.4.2 PLANIFIKIMI I NJË PROJEKTI KURRIKULAR NGA MËSUESI 

(MËSUESIT) 

 

Objektivat  

 

Mësuesi ose mësuesit hartojnë planin e tyre të projektit kurrikular. Në plan do të 

renditen objektivat që mësuesit synojnë te nxënësit e tyre.  

Në projektet kurrikulare, kanë rëndësi të veçantë objektivat për aftësitë dhe 

qëndrimet e nxënësve. 

Vetë debatet në mes nxënësve të grupit dhe përpara audiencës, u mprehin atyre 

aftësinë e mendimit logjik dhe analitik (kritik). Nga ana tjetër, bashkëpunimi në grup 

përpunon aftësi të rëndësishme të komunikimit, të cilat i hyjnë në punë nxënësit në 

shkollë, por shumë tepër në jetën pas shkollës. Shkurt, bëhet fjalë për të nxënët gjatë 

gjithë jetës dhe për qëndrime gjatë gjithë jetës. 

Në varësi nga projekti, disa aftësi ushtrohen më shumë se të tjerat dhe, sidomos 

për to, mësuesi duhet të dallojë më imtësisht se ku kërkon të arrijë konkretisht me 

nxënësit e tij. 

Rreziku në këto lloj objektivash është të shkruarit me terma të përgjithshëm, gati 

si slogane, përherë njësoj në çdo projekt dhe shkaku është mungesa e përvojës ose/dhe e 

trajnimit. P.sh., “Të përmirësojnë prezantimet me gojë” është një “objektiv-slogan”, 

prej të cilit nuk rrjedh asnjë përgjegjësi për rezultatin, si nga nxënësit, ashtu dhe nga 

mësuesi. 
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Një format i parashtrimit të një projekti 

 

Mësuesi ose grupi i mësuesve të një projekti e përshkruajnë projektin pak a shumë 

sipas një formati, ku janë të domosdoshme këto rubrika: 

 Titulli i projektit, 

 Objektivat e projektit, 

 Një listë me njohuritë kryesore lëndore të cilat do të përvetësohen ose do të 

rimerren në sajë të projektit, 

 (Nëse në një projekt merr pjesë më shumë se një mësues) Kontributi i çdo 

mësuesi dhe sa orë mësimore i takojnë secilit,  

 Partnerët, nëse ka (prindër, OJF etj.), 

 Numri i nxënësve që përfshihen në projekt ose numri i klasave, 

 Përshkrimi përmbledhës i veprimtarive kryesore përkatëse, i ndarë në hapat 

kryesorë, me afatet dhe përgjegjësit (kur ka dy apo më shumë mësues), 

 Burimet kryesore të informacionit, 

 Përshkrimi i produktit të projektit, 

 Tematika e secilës orë mësimore në kuadrin e projektit. (Në disa raste, kur 

projekti zgjat, është e pamundur të parashikohen zhvillimet e tij, pra, një pjesë e 

këtyre temave lihen bosh.), 

 Mënyra e vlerësimit të nxënësve. 

Në disa raste hasen projekte kurrikulare me një numër tepër të madh faqesh, të 

cilat janë të mbushura me fraza të përgjithshme. Është një shpenzim i padobishëm i kohës 

së punës. Parashtrimi i një projekti duhet të jetë më skematik. 

Gjatë një projekti kurrikular është e rëndësishme që mësuesi të vërë në dukje 

“Një listë me njohuritë kryesore lëndore të cilat do të rimerren në sajë të projektit”. 

Është një rubrikë tejet e domosdoshme dhe duhet shkoqitur mirë se për cilat njohuri 

bëhet fjalë. 

 

Plani ditor  

  

Mësuesi hedh në planin e tij ditor përmbajtjen e orëve mësimore që u përkasin 

projekteve kurrikulare, siç bën me orët e tjera mësimore. Të gjitha orët që i takojnë një 
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projekti, duhet të vijnë njëri pas tjetrit, temë pas teme. Këto duhet të jenë më vete në 

fletoren e planit ditor. 

 

Menaxhimi i informacionit 

 

Teksti i nxënësit është një burim i çmuar informimi, por nuk është i vetmi për 

përmbushjen e synimeve të kurrikulës së gjimnazit. 

Në një projekt është tejet e domosdoshme të shkohet “përtej tekstit” dhe stërvitja 

e nxënësve në kërkimin e informacioneve nga burime të tjera sa më të larmishme është 

përherë një nga objektivat e projekteve. Shkolla duhet të nxitë nxënësin që të dijë të 

përzgjedhë ndër informacionet alternative në mënyrë kritike dhe pragmatike.  

Mësuesi duhet të këmbëngulë që nxënësit të përdorin burime të ndryshme 

informacioni.  

Teksti shkollor i asaj klase, sigurisht, është një burim i dorës së parë. Projekti 

duhet ta vërë nxënësin në punë të shfletojë për të veçuar çfarë i duhet për projektin, dhe 

jo vetëm atë tekst, por edhe tekstet e klasave paraardhëse dhe, kur projekti është 

ndërlëndor, edhe tekstet e të gjitha lëndëve të tjera përkatëse. Mësuesi nuk do ta 

anashkalojë kurrsesi këtë shans të vyer për nxënësit. 

Kërkimi në internet, më shumë në kabinetin e TIK-ut, puna në bibliotekën e 

shkollës dhe në atë të qytetit, edhe në bibliotekat familjare, në median e shkruar dhe atë 

vizive – ky duhet të jetë rekomandimi këmbëngulës i mësuesit. Orë të caktuara të 

projektit mund të zhvillohen në kabinetin e kompjuterëve. 

Përtej informacioneve të shkruara, duhet të jenë thuajse të përhershme 

informacionet “e gjalla”, d.m.th. ato që merren përmes bisedave me specialistë, me 

zyrtarë, me dëshmitarë ngjarjesh, me prindërit ose të afërmit e të tjerë në komunitetin 

shkollor apo më larg. Nxënësit mund të shkojnë t’i takojnë ata në vendin e tyre të punës, 

por këta mund të ftohen edhe në klasë. 

Gjithashtu, vizitat në muzeume, ekspozita, institucione qeveritare ose private, në 

kompani biznesi, në vende me interes historik ose çfarëdo interesi tjetër, duhen 

rekomanduar si mundësi e madhe e informacioneve plotësuese. 

Vetëm duke u konsultuar me informacione nga burime të ndryshme, nxënësit 

nisin e i krahasojnë të dhënat e tyre dhe kultivojnë qëndrimin kritik. 
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Mësuesi i ndihmon nxënësit të ushtrohen në mbajtjen e shënimeve ndërkohë që 

grumbullojnë informacione. 

Veçanërisht gjatë projekteve kurrikulare, mësuesi shërben edhe si person burimor, 

veç jo në kuptimin që ai u jep informacionet nxënësve, por i orienton drejt burimeve të 

duhura, thjesht për t’u pakësuar humbje të panevojshme të kohës. Ai mund të sugjerojë 

edhe ndonjë libër që i shkon plotësisht përshtat projektit, ose ndonjë adresë ku nxënësit 

është mirë të shkojnë etj. 

 

Vlerësimi i nxënësve  

 

Secili nxënës duhet të sqarohet nga mësuesi (mësuesit) se si do të vlerësohet për 

punën e tij në një projekt, d.m.th. se çfarë do t’i vlerësohet atij me notë, por edhe sipas 

cilave kritereve. Veç kësaj, nxënësit duhet t’i jepet mundësia të bindet për drejtësinë dhe 

saktësinë e vlerësimit të mësuesit. 

Secili nxënës i përfshirë në një projekt, plotëson vazhdimisht portofolin e 

projektit, i cili përmban, sipas rastit, shënimet kryesore që nxënësi mban, fotografi, 

fragmente të literaturës së konsultuar dhe, aq më mirë, përmbledhje të informacioneve të 

grumbulluara etj. Ky portofol është, gjithashtu, një burim vlerësimi nga ana e mësuesit.  

Vlerësimi i punës së nxënësve në një projekt kryhet nga disa pikëvështrime. 

Këto janë: 

 

 Plani i projektit 

 

Sa qartë e kanë përshkruar nxënësit objektivin (objektivat) e projektit?  

A kanë hartuar një plan të mirë? (A janë shpërndarë punët në mes nxënësve, në 

mënyrë që secili të ketë për të bërë punë individuale? A janë parashikuar takime 

të grupit?)  

 

 Zbatimi i planit  

 

Sa i respektojnë afatet? A është përmirësuar plani gjatë zbatimit? 
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 Menaxhimi i informacionit 

Sa shterues është kërkimi në tekstet shkollore? Sa të larmishme janë burimet e 

informacionit? A kanë mbajtur shënime nga informacionet? A mbahet qëndrim 

kritik ndaj informacioneve?  

 

 Etika e punës në grup 

A punojnë që të gjithë nxënësit? Mos mbizotëron një pakicë në kryerjen e 

punëve? Po në diskutimet?  

A arrijnë nxënësit në kompromise? A sillen ata me takt ndaj njëri-tjetrit? 

 A sjellin argumente gjatë diskutimeve? A janë bindëse argumentet?  

 

 Raporti përfundimtar 

A ka ide origjinale? (Nuk ka rëndësi nëse mësuesi është i një mendjeje me 

konkluzionet. E rëndësishme është që të jenë të argumentuara.) 

A është strukturuar qartë raporti? 

Si bëhet vetëvlerësimi? 

 

 Prezantimi 

A është i qartë prezantimi? A është tërheqës? A përfshihen në prezantim disa 

nxënës? 

Të tjera që ndikojnë në vlerësimin me notë që përdor mësuesi: 

 A ka raporti pjesë të kopjuara? Kopjimi e ul notën menjëherë. 

 A është e saktë gjuha e shkruar? A është shkruar me stil tërheqës? 

Ka dy mënyra të vlerësimit me notë të nxënësve për një projekt. 

Njëra mënyrë është: Të gjithë pjesëtarët e një grupi vlerësohen me të njëjtën notë. 

Në grup mund të qëllojnë edhe nxënës simbiotikë ose edhe mospjesëmarrës. Ideja është 

që i takon vetë grupit të mirorganizojë punët dhe të nxitë secilin të kontribuojë. Nëse nuk 

e arrin plotësisht këtë, është e metë e grupit në tërësi. 

Mënyra tjetër: Secili nxënës ka notën e vet, e cila del përmes ponderimit të notës 

si grup dhe notës si individ. P.sh., nota si grup peshon 80%, kurse si individ 20%. 

Nota si individ bazohet në vëzhgimet e mësuesit, sidomos gjatë orëve mësimore, 

dhe në portofolin personal të nxënësit. 



 

108 

 

Mësuesi gjykon vetë cilën mënyrë të përdorë, por nuk duhet kurrsesi të ulë shumë 

peshën e vlerësimit si grup. Një nga synimet e përhershme të projekteve kurrikulare është 

të edukojë qëndrimet e mira gjatë bashkëpunimit në grupe të vogla si një parapërgatitje 

për sjelljen e duhur në grupet e vogla të jetës, si familja dhe vendi i punës. 

Më poshtë është një udhëzues për vlerësimin në projektet kurrikulare. Ndarja 

është në katër nivele, të cilave u korrespondojnë: 

 

Niveli pakalues: Nota 4 

Niveli bazë:  Notat 5 dhe 6 

Niveli mesatar: Notat 7 dhe 8 

Niveli i lartë:  Notat 9 dhe 10   

 

Nivelet  Kriteret 

Pakalues Nuk paraqitet raporti dhe nuk dorëzohet produkti (kur ka të tillë). 
Ose:  
Raporti ka gabime të shumta për sa u përket njohurive. Mungojnë argumentet. Nuk ka 
bashkëpunim në grup. Nuk janë respektuar afatet. 

Bazë Pak burime informacioni. Kopjime nga informacionet. Pak argumente. Nxënësit përpiqen të 
bashkëpunojnë. Përgjithësisht janë zbatuar afatet. Raporti me gabime gjuhësore dhe i 
pastrukturuar. Prezantimi i përciptë. 

Mesatar Disa burime informacioni. Përpunim i mirë i informacioneve. Argumente të mira. Të përpiktë në 
afatet. Nxënësit bashkëpunojnë. Parashtrimi me shkrim me pak gabime gjuhësore dhe i 
strukturuar mirë. 

I lartë Larmi burimesh të informacionit. Gjykime kritike ndaj informacioneve. Ide origjinale. Të gjithë 
nxënësit punojnë në mënyrë të pavarur dhe në grup. Parashtrimi me shkrim korrekt dhe i 
strukturuar mirë. 

 

Përzgjedhja e projekteve 

 

Kur mësuesi ose disa mësues bashkë shqyrtojnë idetë për projektet e mundshme, 

do të duhet të analizojnë projektin nga disa pikëvështrime. Po këtë duhet të bëjë dhe ekipi 

kurrikular i shkollës. 

Nuk është e thënë që një projekt t’u përgjigjet të gjitha pyetjeve të mëposhtme. Ai 

mund të plotësojë disa nga aspektet e mëposhtme. Tabela bën të mundur një “skanim” të 

projektit. 

 

ASPEKTET  PYETJET PO/JO 

Vështirësia  A është i realizueshëm për nxënësit?  

Njohuritë A përdoren njohuri nga lënda e këtij viti shkollor?  
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shkollore A përdoren njohuri nga lënda në vitet e mëparshme shkollore?  

A përdoren njohuri nga disa lëndë që zhvillohen në këtë vit shkollor?  

A përdoren njohuri nga disa lëndë që zhvillohen në vitet e mëparshme shkollore?  

A përdoren njohuri matematike?  

A përdoren njohuri të TIK-ut?  

Burime të tjera 
informacioni 

A parashikon projekti përdorimin e informacionit nga libra të tjerë?  

A parashikon projekti përdorimin e informacionit nga media e shkruar?  

A parashikon projekti përdorimin e informacionit nga media vizive?  

A parashikon projekti kërkimin elektronik të informacioneve?  

A parashikon projekti takime me persona burimorë?  

A parashikon projekti vëzhgime të situatave reale nga nxënësit?  

A parashikon projekti pyetësorë?  

 Tema e 
projektit 

A ka të bëjë projekti me situata nga jeta reale?  

A parashikon projekti ndërgjegjësimin e nxënësve, të komunitetit, të publikut mbi 
një çështje? 

 

A “zgjidh” një problem që ndeshet në jetën e përditshme?  

A merr kohë të konsiderueshme puna në terren?  

A parashikon projekti eksperimente?  

Aftësitë  A zhvillon të menduarit logjik të nxënësit?  

A zhvillon të menduarit kritik të nxënësit?  

A zhvillon aftësitë komunikuese të nxënësit?  

A zhvillon aftësitë organizuese dhe menaxhuese të nxënësit?  

A zhvillon aftësitë e nxënësve për punën në grup?  

A nxit aftësitë krijuese të nxënësit?  

A stërvit nxënësit të mbajnë qëndrime etiko-sociale?  

 

 
PROJEKTET KURRIKULARE SI PJESË E PËRPUNIMIT TË NJOHURIVE 

 

Përveç përsëritjes së njohurive të një ose disa kapitujve, të cilat përdoren rëndom 

nga mësuesit për të përpunuar njohuritë e mësuara, edhe projekti kurrikular përdoret po 

për këtë qëllim. D.m.th. është një përsëritje e integruar, por ndryshon vetëm strategjia e 

përsëritjes. Projekte të tilla nuk kanë objektiva për përvetësimin e njohurive të reja. Në të 

vërtetë, kanë objektiva për njohuritë, por vetëm për përforcimin e atyre të mësuara më 

parë. 

Kombinimi i njohurive të disa kapitujve të një lënde për të zgjidhur një situatë 

problemore e, sidomos, transferimi i disa njohurive nga një lëndë në një tjetër dhe, aq më 

shumë, duke i përdorur në një situatë reale, të gjitha këto i stërvitin nxënësit të kuptojnë 

më thellë konceptet dhe metodat kryesore të lëndëve.  

Mësuesi duhet të veçojë e të rendisë ato njohuri të cilat ka për objektiv t’i 

përforcojë e t’i thellojë nëpërmjet kësaj përsëritjeje të integruar.  
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Nxënësit, ndërsa kërkojnë e gjejnë informacione, hasen edhe me njohuri lëndore 

të cilat nuk i kanë mësuar më parë. Megjithatë, nuk duhet t’u kërkohet nxënësve t’i 

mbajnë mend këto njohuri dhe, sidomos, nuk duhet të vlerësohen me notë për to. 

Kurdoherë që ndodh, është në kundërshtim me programet lëndore, pasi tejkalohen kufijtë 

e njohurive që ato kanë caktuar.  

 

NUMRI MINIMAL I ORËVE MËSIMORE PËR PROJEKTET KURRIKULARE 

TË PLANIFIKUARA NË PROGRAMET LËNDORE 

 

Për secilën lëndë dhe secilën klasë, mësuesi është i detyruar të zhvillojë një numër 

të caktuar orësh për projekte kurrikulare.  

Numri minimal i orëve për projekte kurrikulare varet nga natyra e lëndës. 

Sidoqoftë, ky numër minimal nuk është më i vogël se 1 orë projekte 

kurrikulare për 18 orë mësimore. 

Këto orë janë orë mësimore që zhvillohen nën drejtimin e mësuesit ose mësuesve. 

Të gjithë mësuesit i shënojnë këto orë në regjistër. Në regjistër nuk shkruhet shkurt 

“Projekt kurrikular”, por edhe tema e plotë e tij. 

Edhe modulet me numër më të vogël orësh, si jetëshkrimi i një personaliteti, 

duhet të parashikojnë orë të posaçme për projekte kurrikulare.  

Ka lëndë, si trashëgimia kulturore ose teknologjia, të cilat parashikojnë më shumë 

orë për projekte kurrikulare se sa kjo normë. Vetë programi lëndor i ka planifikuar ato. 

Një mësues, në varësi të kushteve, parashikon edhe më shumë orë për projektet 

kurrikulare. Si rregull, një projekt kurrikular është punë grupi, ku grupi më i madh është e 

gjithë klasa, ndërsa më i vogli është një dyshe nxënësish, por mund të planifikohen 

projekte edhe për vetëm një nxënës. Në këtë rast, projekti ka natyrën e një teme 

studimore. Udhëheqës në të tilla projekte mund të jetë edhe një pedagog i shkollave të 

larta. Nxënësi e mbron këtë projekt para një komisioni në nivel lokal ose qendror. 

 

PLANIFIKIMI I PROJEKTEVE KURRIKULARE NË PLANIN MËSIMOR 

VJETOR TË MËSUESIT 

 

Projektet kurrikulare përfshihen në planin mësimor vjetor të secilit mësues. 

Mësuesi nuk është i detyruar që të paracaktojë të gjitha temat e projekteve 

kurrikulare qysh në fillim të vitit shkollor, madje këshillohet të mos e bëjë këtë. Nxënësit 
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duhet të nxiten vazhdimisht të vrasin mendjen për tema projektesh, dora-dorës që lënda 

zhvillohet. Ndërkohë dhe mësuesit u sjellin ndërmend nxënësve tema të mundshme. 

Nga ana tjetër, disa projekte dalin të nevojshme papritur, pas një ngjarjeje të 

spikatur komunitare, lokale, kombëtare, rajonale ose botërore. Mësuesi e lë shtegun të lirë 

për këto raste në planin e vet lëndor. 

Veprimtaria e nxënësit në një projekt kurrikular, ashtu si në të gjitha veprimtaritë 

e tjera mësimore, ndahet në punë brenda klasës dhe punë jashtë saj. 

Të gjitha orët mësimore, të cilat janë parashikuar për projekte kurrikulare, 

zhvillohen si orët e tjera lëndore, d.m.th. me të gjithë klasën, në praninë e mësuesit. 

Me çfarë do të mbushen këto orë? 

Disa orë mësimore janë të përbashkëta për çdo projekt kurrikular. 

Të tilla janë orët për: 

 të ndihmuar nxënësit në përcaktimin e temave të projektit, 

 të këshilluar nxënësit gjatë zhvillimit të projektit, 

 të prezantuar gjetjet e ndërmjetme të projektit nga ana e nxënësve, 

 të prezantuar përfundimet e projektit. 

Një pjesë të mirë të punës me projektin nxënësit e zhvillojnë në klasë. Është e 

rëndësishme që nxënësit të bëjnë pyetje për mësuesin.  

Në këto orë mësimore, zënë vend edhe të ftuarit, specialistë të temës së projektit, 

persona burimor ose bashkëpunëtorë të jashtëm në projekt. Pyetjet e diskutimet me ta 

përbëjnë përmbajtjen e një ore mësimore. 

Orët brenda në klasë shënohen në regjistër nga secili mësues, krahas orëve të 

tjera të lëndës. 

 

PROJEKTE KURRIKULARE EDHE METODË PËR PËRVETËSIMIN E 

NJOHURIVE TË REJA 

Mësuesi ka të drejtë të zgjedhë projektin si metodë mësimore në shtjellimin e 

njohurive të reja të programit lëndor. Në këto raste, mësuesi synon që t’i përfshijë 

nxënësit në mënyrë më intensive dhe të motivuar në përvetësimin e njohurive të reja. 

Nxënësit, nën drejtimin e mësuesit, përshkojnë rrugën e zbulimit “in vitro” të njohurive të 

reja nëpërmjet kërkimit të informacioneve dhe debateve në mes tyre. 
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PROJEKTE ME FUND TË HAPUR 

 

Projektet janë me fund të hapur, kur grumbullimi i informacionit dhe sistemimi i 

tij orientohen sipas dëshirës së nxënësve dhe mësuesve.  

P.sh: Vendosni para nxënësve një send të zakonshëm, p.sh., një copë letër. 

Nxitini të sajojnë sa më shumë pyetje rreth atij sendi.  

Në një copë të thjeshtë letre është e fshehur një mori njohurish nga kimia, historia, 

gjeografia, ekonomia, matematika dhe lëndë të tjera. 

Disa pyetjeve, nxënësit mund t’u përgjigjen vetë aty për aty. Për disa të tjera do 

t’u duhet të shfletojnë tekstet e tyre. Do të ketë pyetje të cilave nxënësit mund t’u 

përgjigjen duke qëmtuar informacione. Ka edhe nga ato të cilave ende nuk u është gjetur 

përgjigjja.  

Nxënësit ndahen në grupe dhe secili grup merr përsipër të kërkojë përgjigjet e 

disa pyetjeve.  

Disa nga pyetjet do të ishin: “Nga e ka origjinën letra?”, “Cila është përbërja e 

saj?”, “Si është prodhuar letra gjatë kohërave?” etj. Njohuritë nga kimia e historia i vijnë 

në ndihmë nxënësit t’i japë përgjigje këtyre pyetjeve.  

Një gjetje arkeologjike ose një linjë prodhimi, zakonet, si ai i dasmës, një 

personazh i njohur, mund të bëhen gjithashtu objekt pyetjesh.  

Përveç nxitjes së nxënësve për të bërë pyetje, projekti mpreh aftësinë e vëzhgimit 

të imët dhe të qëmtimit në burime të larmishme literature.  

Projekti mund të jetë njëlëndor dhe, në këtë rast, “sendi” shqyrtohet nga 

pikëvështrimi i një lënde, por më shumë është ndërlëndor. 

 

PROJEKTET KËRKIMORE 

 

Tema mund të jetë përsëri një vëzhgim, por me qëllim që të zbulohet diçka që nuk 

dihej më parë, p.sh., vëzhgimi në udhëkryqet e qytetit nga nxënësit e një klase për të 

nxjerrë të dhëna se si i respektojnë rregullat e qarkullimit shoferët dhe këmbësorët. 

Nxënësit mund të mbajnë shënime për shkeljet nga këmbësorët sipas grupmoshave ose 

gjinisë. Ky është një studim që përfundon me tabela dhe me diagrame. 
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Nxënësit ftojnë një polic të trafikut qytetas dhe ai mund të rrëfejë shqetësimet e 

tij. 

Si mund të lehtësohet trafiku? Si mund të pakësohen aksidentet? Këto janë tema 

për debate në mes nxënësve. Në fund, jepen përherë rekomandime të cilat u drejtohen 

institucioneve përkatëse apo medias, duke synuar një përmirësim të mundshëm të 

situatës.  

Po të kësaj natyre, madje me mundësi të gjera, janë kërkimet brenda në shkollë, 

p.sh., për marrëdhëniet në mes nxënësve, nxënësve dhe mësuesve, sjelljeve të 

shëndetshme e të tjera.  

 
 

GRUMBULLIMI I PËRVOJAVE 
 

Në hapat e parë me projektet kurrikulare vështirësitë janë të pandara nga zelli për 

t’ia dalë mbanë me to. Disa mësues guxojnë të parët. Pas përçapjeve fillestare, ata kanë 

veçuar sukseset e para. Nis e krijohet kështu projekt-teka e mësuesit ashtu si biblioteka 

dhe mediateka. 

Një drejtor shkolle, që e kupton qartë rolin e tij, nxit përhapjen e përvojave në 

mes mësuesve dhe luan rolin kryesor në mbushjen e kësaj projekt-teke nga viti në vit. 

Dora-dorës, të gjithë mësuesit e kanë më të lehtë dhe puna e tyre e mëtejshme do të ishte 

përsosja e projekteve kurrikulare. 

4.5.  DETYRAT E SHTËPISË 

 

Mësuesit kanë përvojë në dhënien e detyrave të shtëpisë, si p.sh.: zgjidhje 

ushtrimesh apo problemesh, hartime esesh etj.  

Këtu do të bëhet fjalë për disa lloje të detyrave të shtëpisë, të cilat nisin e bëhen të 

zakonshme në frymën e kurrikulës së re të gjimnazit. 

Kurrikula e gjimnazit mundëson që detyra shtëpie të jepen edhe për grumbullimin 

e disa informacioneve paraprake rreth një teme që do të zhvillohet në klasë; për 

plotësimin e ndonjë pyetësori nga nxënësit mbi një çështje që do të trajtohet në klasë; për 

kryerjen dhe shkrimin e një interviste; për kryerjen e një vëzhgimi dhe mbajtjen e 

shënimeve për të; për përfundimin e një detyre tematike; për analizën e shkrimeve të 
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shtypit të përditshëm ose të emisioneve televizive; sidomos, për zbatime të njohurive në 

situata të jetës së përditshme. 

Detyrat kryen individualisht, por edhe në grupe të vogla. 

Zakonisht, një detyrë shtëpie jepet në fund të një ore mësimore dhe kërkohet për 

në orën pasuese. Por duhet të ketë edhe detyra shtëpie për të cilat mësuesi u lë edhe më 

shumë kohë nxënësve. Afatin mësuesi e vendos bashkë me nxënësit dhe nuk është 

imponues në caktimin e tij. 

Nëse ka nxënës që kopjojnë te detyrat e shtëpisë, do të thotë se mësuesi është larg 

nxënësve të tij. Kjo ngjet kur detyrat ose kërkojnë tepër kohë, ose janë tejet të vështira, 

ose kur nxënësit nuk mund t’i përballojnë, sepse këtë nuk ua ka bërë të mundur vetë 

mësuesi në orët mësimore. 

Si rregull, mësuesit u japin të gjithë nxënësve të njëjtat detyra shtëpie dhe shpesh 

ndodh që nxënësit e grupnotave të ulëta nuk janë në gjendje t’i zgjidhin vetë të gjitha 

kërkesat. Ne i ngarkojmë ata me një punë që nuk mund ta përballojnë vetë. Mund të 

duket sikur kështu duam t’u vëmë në dukje orë e çast pazotësinë e tyre. Sigurisht kjo 

është një nga mënyrat më të sigurta për të shkurajuar nxënësit.  

Disa mësues, përkundrazi, i japin detyrat të diferencuara. Kërkesat e para janë të 

nivelit minimal dhe për këto duhet të stërviten thuajse të gjithë nxënësit, me përjashtim të 

atyre që nuk kanë pse humbasin kohën, pasi i kanë tepër të lehta. Pastaj janë veçan disa 

detyra për më të mirët, të cilat janë të paarritshme për një pjesë të nxënësve.  

Detyrat e shtëpisë duhet të jenë me të paktën dy, por, më mirë, me tri nivele.  

Ka mësues që, përveç detyrave të porositura prej tyre, u sugjerojnë nxënësve të 

zgjedhin, po të dëshirojnë, edhe ndonjë kërkesë tjetër nga teksti. Pra, detyra e shtëpisë 

përbëhet nga kërkesa të detyrueshme në tri nivele dhe ndonjë kërkesë tjetër me zgjedhje.  

Këto risi janë të çmuara, sepse janë miqësore për nxënësit dhe, sidomos, i bëjnë 

ata të përparojnë me hapin e tyre. 

Disa drejtorë shkollash, por edhe ndonjë DAR, u kërkojnë mësuesve që të 

vlerësojnë me notë, herë pas here, edhe detyrat e shtëpisë dhe notat t’i hedhin në regjistër. 

Detyrat e shtëpisë nuk janë thjesht një çështje personale e nxënësve. Janë pjesë e 

detyrimeve shkollore dhe, natyrisht, mësuesi duhet të shohë a po i përmbushin nxënësit 

këto detyrime. Megjithatë, vlerësimi me notë rrezikon ngasjen për të kopjuar detyrat. 
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Janë dy mënyra kryesore për t’u marrë me detyrat e shtëpisë. 

1. Diskutimet për detyrat e shtëpisë zënë, zakonisht, një pjesë të orës mësimore 

dhe, në këtë rast, nxënësit pyesin për çfarë nuk kanë mundur të kuptojnë apo t’i 

përgjigjen detyrës. 

2. Qortimi, herë pas here, i një numri fletoresh të detyrave të shtëpisë, është një 

mënyrë tjetër. Mësuesi ka një shans tjetër për të marrë vesh se sa kanë përvetësuar 

nxënësit dhe cilët pikërisht kanë nevojë për më shumë përkujdesje. Edhe ky është një rast 

i mirë vetëvlerësimi për mësuesin. 

Është e tepërt të thuhet pse detyrat e shtëpisë nuk planifikohen në planin vjetor të 

mësuesit që në fillim të vitit shkollor. Mësuesi i mendon ato para se t’ua japë nxënësve. 

4.6. VLERËSIMI I NXËNËSVE 

 

Bashkërisht me ndryshimin e kurrikulës ka ndryshuar edhe mënyra e vlerësimit. 

Po të mbetemi vetëm te mënyrat tradicionale të vlerësimit me notë, bllokojmë suksesin e 

kurrikulës së re. 

Gjatë vitit shkollor, mësuesi vlerëson nxënësin me notë ndërsa nxënësi 

demonstron zotërimin e njohurive, aftësive dhe qëndrimeve, të cilat janë parashikuar te 

kurrikula e gjimnazit, d.m.th. te korniza kurrikulare, standardet e fushave të të nxënit dhe 

programet lëndore.  

Mësuesi duhet të përdorë vlerësimin me pikë dhe pastaj t’i kthejë ato në nota. Në 

këto raste, nxënësit duhet t’i njoftohet sistemi i pikëve. P.sh.: 

 

 

Përqindja e pikëve Nota 

Nën 25% 4 

25%-40% 5 

40%-55% 6 

55%-70% 7 

70%-85% 8 

85%-95% 9 

95%-100% 10 

 

Nxënësi vlerësohet me notë për sprovat e tij me shkrim, me gojë dhe për 

veprimtari të tjera praktike. 
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4.6.1 VLERËSIMI ME SHKRIM 

 

Mësuesi duhet sistematikisht t’i japë mundësinë çdo nxënësi që të vlerësohet për 

parashtrimet e tij me shkrim, sepse e nxit për t’u aftësuar në komunikimin me shkrim. 

Vetë komunikimi me shkrim shkon përtej kufirit tradicional, “me letër dhe stilolaps” dhe 

përfshin parashtrimet në trajtë elektronike. 

Mësuesi vlerëson nxënësin me notë: 

 në provimet me shkrim, 

 për prezantimet me shkrim të punimeve të tij ose të grupit ku bën pjesë. 

 

Detyrat me shkrim 

 

Detyrat me shkrim zhvillohen nga nxënësit nën mbikëqyrjen e mësuesit, me një 

tezë të hartuar nga mësuesi.  

Mësuesi planifikon detyra njëorëshe me shkrim për një ose disa kapituj.  

Në çdo lëndë, mësuesi duhet të zhvillojë mesatarisht 1 orë detyrë me shkrim për 18 orë 

mësimore. 

Këto janë të paralajmëruara qysh në nisje të kapitullit ose kapitujve. 

Në detyra të tilla me shkrim mësuesi kontrollon nga nxënësit përvetësimin e 

koncepteve themelore të kapitujve dhe aftësive kryesore që kultivojnë ato, gjithashtu 

shikon se si zhvillohen te nxënësi shprehitë e të shkruarit. 

Përveç detyrave me shkrim të kapitujve, mësuesi mund të zhvillojë një provim 

përfundimtar vjetor për një lëndë të caktuar. Ky favorizon përqendrimin në strukturën 

themelore të lëndës dhe qëndrueshmërinë e njohurive, po aq edhe edukon të nxënët 

sistematik.  

Meqenëse mësuesi do të duhet të përballojë risi të shumta në fillim të kurrikulës 

10-të deri 12-të, provimi përfundimtar nuk do të përfshihet ndër procedurat e 

detyrueshme të vlerësimit me notë. Pra, zhvillimi i këtij provimi është në dorë të 

mësuesit.  

Detyra me shkrim për një kapitull është veçanërisht e çmuar për të rishqyrtuar 

kapitullin në tërësi e për të nxjerrë në pah strukturën e njohurive, d.m.th. ndërlidhjet në 
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mes koncepteve kryesore, gjithashtu për t’i veçuar këto koncepte e për t’i ngulitur gjatë 

në kujtesë.  

Mësuesi mund të përdorë edhe provime me shkrim rreth 20-minutëshe, pa 

paralajmërim. Këto, më shumë, vlejnë për të nxitur përgatitjen sistematike të nxënësve. 

Përmbajtja e tyre kufizohet në pak tema mësimore të sapozhvilluara. 

Provimet e sipërpërmendura me shkrim, d.m.th. për kapituj, për disa tema 

mësimore dhe vjetore, nxënësi duhet t’i zhvillojë në një fletore të veçantë. Kështu, 

nxënësi, prindi i tij dhe mësuesi kanë në dorë ecurinë lëndore të nxënësit, të paktën, për 

sprovat me shkrim. 

Gjithashtu, kjo fletore është objekt vëzhgimi nga drejtuesit e shkollës dhe 

inspektorët, të cilët analizojnë përputhjen e tyre me kurrikulën e gjimnazit, me programet 

përkatëse lëndore/modulare dhe me cilësinë e vlerësimit me notë. 

Mësuesi, herë pas here, zhvillon edhe sprova disaminutëshe me shkrim 

(miniteste). Këto janë dy llojesh:  

 Për njohuritë e saposhtjelluara të një ore mësimore. 

 Për objektivat e arritjeve të nxënësve për një kapitull të caktuar. 

Një minitest përbëhet nga vetëm një kërkesë dhe vlerësimi i nxënësit është ose 

“PO”, kur zhvillimi i përgjigjes është i saktë, ose “JO”, kur është i pasaktë.  

Këto miniteste janë shumë të dobishme për vetëvlerësimin e mësuesit, edhe të 

nxënësit vetë. 

Këto vlerësime nuk hidhen në regjistër, por në planin ditor të mësuesit dhe i 

shërbejnë atij, në radhë të parë, për të rishqyrtuar herë pas here mësimdhënien e tij dhe, 

sidomos, për të adresuar në mënyrë më të diferencuar punën me nxënësit. 

 

Prezantimet me shkrim 

 

Prezantimet me shkrim jepen nga mësuesi, por nxënësi përgatitet për to edhe 

jashtë orës mësimore.  

Projektet kurrikulare zakonisht kanë prezantime me shkrim. Në prezantimet me 

shkrim përfshihen dhe raporti i punëve laboratorike, ditari i një vëzhgimi të kërkuar nga 

mësuesi dhe detyrat tematike.  
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Detyrat tematike janë kryesisht detyra shtëpie të një afati disaditor ose disajavor, 

por që vërtiten rreth një teme të caktuar. E njëjta detyrë tematike, e cila përballohet 

individualisht, mund t’u jepet të gjithë nxënësve të një klase. Ajo përfundon me një ese 

ose me një shkrim më modest. Nxënësi parashtron gjetjet e tij pasi ka kërkuar 

informacione në tekstet dhe jashtë tyre
10

. 

 

Provimi vjetor me shkrim nga drejtori i shkollës 

 

Drejtori i shkollës është i detyruar të zhvillojë një provim vjetor me shkrim në 

disa klasa për disa lëndë/module. Është më mirë që lëndët dhe klasat të përzgjidhen me 

short, kurse numri i tyre të përcaktohet nga vetë drejtori, por, gjithsesi, nuk duhet të jetë 

më i vogël se 5% e numrit të lëndëve/moduleve për të gjitha paralelet e gjimnazit. 

Këtij provimi vjetor mund t’i nënshtrohen jo vetëm lëndët bërthamë, por edhe ato 

me zgjedhje (të detyruar ose të lirë). 

Më e mira është që provimi vjetor të bazohet në objektivat e programit përkatës 

lëndor, por një test vjetor është shpesh jo i lehtë për t’u hartuar. Ekipet lëndore të shkollës 

mund të përgatisin teste të tilla. Gjithsesi është AVA ajo që duhet të botojë teste të mira të 

standardizuara, të cilat pastaj përshtaten lehtë nga komisionet lëndore. 

Me kohë, shkolla krijon bankën e vet të testeve që drejtori i shkollës ka përdorur 

gjatë viteve dhe e ka më të lehtë të zhvillojë testet e duhura në fund të vitit shkollor. 

Provimi administrohet nga drejtoria e shkollës, d.m.th. mësuesi nuk do të jetë në 

klasë gjatë kohës që zhvillohet provimi. 

Ky është një vlerësim i jashtëm i mësuesit për arritjet e nxënësve. 

Rezultati i provimit shënohet doemos në vlerësimin vjetor që drejtori kryen për 

mësuesit. Në këtë mënyrë, shtohet edhe një stimul tjetër për një punë më të kujdesshme 

gjithëvjetore të mësuesve, për më tepër që përcaktohet me anë të shortit se cili mësues do 

të vlerësohet kësisoj. 

Nxënësit nuk vlerësohen me notë, por edhe sikur, nota nuk përfshihet në 

vlerësimin vjetor të nxënësit. 

Ky provim vjetor zhvillohet në muajin e fundit të vitit shkollor. 

 

                                                 
10

 Shembuj të detyrave tematike gjenden në shtojcë. 
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4.6.2 VLERËSIMI GOJOR 

 

Mësuesi duhet t’i japë sistematikisht mundësinë çdo nxënësi që të vlerësohet për 

parashtrimet e tij me gojë, sepse e nxit për t’u aftësuar më tej në komunikimin me gojë. 

Mësuesi vlerëson nxënësin me notë për përgjigjet e tij me gojë: 

 në orët e zakonshme mësimore, 

 për një ose disa kapituj, 

 në prezantimet e punimeve të tij ose të grupit ku bën pjesë. 

 

Provat me gojë gjatë orëve mësimore  

 

Mësuesi nuk e ka të detyrueshme vlerësimin me notë të nxënësve dhe vendosjen e 

notave në regjistër për çdo orë mësimore. Si rregull, gjatë orës mësimore mësuesi dhe 

nxënësit duhet të bashkëbisedojnë si partnerë rreth përvetësimit të njohurive të mësuara 

në orën e kaluar dhe mirëkryerjes së detyrave të ndryshme. Nxënësit duhet të ndihen të 

lirshëm të bëjnë pyetje dhe të kërkojnë ndihmë e këshilla nga mësuesi dhe 

bashkënxënësit. 

Ndarja e ngurtë e orës mësimore në kontroll dhe shpjegim, ku gjatë kontrollit 

mësuesi merret thuajse tërësisht me një nxënës ose vetëm me disa nxënës dhe të tjerët 

ndjekin me vëmendje të topitur, e ul intensitetin e orës mësimore, pra, edhe frytshmërinë 

e saj për të gjithë nxënësit.  

Herë pas here, mësuesi mund të vlerësojë me notë gjatë orës mësimore dhe, në 

këto raste, ua bën nxënësve të qartë që në fillim qëllimin e tij. Pra, vlerësimi me notë 

ndahet prerazi nga procesi i mësimdhënies dhe i mësimnxënies. 

Vlerësimi me notë brenda një ore të vetme mësimore duhet të jetë një ngjarje jo e 

zakonshme dhe më shumë duhet t’u takojë skajeve, d.m.th. për një përgjigje të rrallë 

shumë të mirë ose për një mospërgatitje të papranueshme. Vlerësimi me notë gjatë orëve 

mësimore duhet të jetë grumbullues, d.m.th. pasi mësuesi mban shënim përgjigje të 

herëpashershme të një nxënësi gjatë disa orëve. 
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Provimet me gojë për një ose disa kapituj 

 

Mësuesi mund të vendosë që, përveç provimit me shkrim për një ose disa kapituj, 

të zhvillojë provime me gojë me të gjithë ose një pjesë të nxënësve. Këtë mund ta bëjë 

kur gjykon se sprova me shkrim nuk mjafton për të kuptuar sa është përvetësuar në të 

vërtetë ajo pjesë e lëndës. P.sh., për një kërkesë me shumë alternativa, mësuesi mund 

t’u kërkojë disa nxënësve të justifikojnë zgjedhjen e tyre. 

Mësuesi mund të veçojë vetëm disa nxënës për provimin me gojë ose ngaqë 

mendon se provimi i tyre me shkrim ka nevojë të plotësohet me disa pyetje me gojë, ose 

ngaqë, sipas tij, disa nxënës kanë nevojë për një stërvitje më intensive për komunikimin 

me gojë.  

Në raste të tilla, nota për kapitullin ose kapitujt përcaktohet nga mesatarja 

aritmetike e rrumbullakosur e të dyja notave, me shkrim dhe me gojë. 

 

Prezantimet me gojë 

 

Prezantimet me gojë u takojnë më shumë projekteve kurrikulare dhe më rrallë 

detyrave tematike. 

Mësuesi nuk duhet ta shtyjë vlerësimin e nxënësve vetëm në fund të një ose të 

disa kapitujve, përndryshe mund t’i dalin të papritura të pakëndshme, për të cilat do t’i 

duhet të humbasë kohë për t’i riparuar. Vlerësimet e herëpashershme gjatë orës 

mësimore, me gojë ose me shkrim, si miniteste ose teste të shkurtra, ndihmojnë mësuesin 

për të siguruar një mësimdhënie nën kontroll. 

Nga ana tjetër, do të duhet të mbahet një baraspeshë ndërmjet sprovave me gojë 

dhe atyre me shkrim, si dhe demonstrimeve praktike për të mos favorizuar a privuar një 

kategori nxënësish nga shpalosja e aftësive dhe njohurive, sepse disa janë më të prirë ndaj 

përgjigjeve me shkrim, kurse të tjerë ndaj atyre me gojë. 
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4.6.3 VLERËSIMI I NXËNËSIT GJATË DEMONSTRIMIT TË 

VEPRIMTARIVE PRAKTIKE 

 

Janë të shumta arritjet e nxënësve për të cilat nuk është i përshtatshëm vlerësimi 

me shkrim ose me gojë. Këto u takojnë më shumë veprimtarive praktike të nxënësve.  

P.sh.: nxënësi vlerësohet për përdorimin e mikroskopit; gjatë lojës së 

basketbollit; ndërsa kërcen; kur po gjen masën e një cope shkëmbi; kur monton një 

qark elektrik e të tjera. Disa produkte të punës së nxënësit, që duhen vlerësuar, 

gjithashtu nuk janë me shkrim, si p.sh., një poster ose një kolazh tek artet pamore. 

Mësuesi duhet të zhvillojë mënyra të larmishme vlerësimi. Vetëm një larmi e 

plotë e mënyrave të vlerësimit e motivon më shumë nxënësin për të pasur arritje 

maksimale në shkollë. 

 

4.6.4 VLERËSIMI I MODULEVE PROFESIONALE 

 

Nxënësi që është kalues në një modul profesional, pajiset nga shkolla me një 

certifikatë ku shënohet edhe nota. Kjo certifikatë firmoset nga institucioni që e zhvillon 

modulin dhe nga mësuesi ose instruktori përkatës. 

4.6.5 PORTOFOLI I NXËNËSIT 

 

Portofoli i nxënësit është një lloj koleksioni i cili synon të pasqyrojë progresin e 

nxënësit.  

Ai përmban detyra me shkrim, fotografi, incizime etj. 

Portofoli është individual, d.m.th. çdo nxënës mban portofolin e tij. Portofoli 

është dashamirës, d.m.th. në të vendosen punimet më të mira të nxënësit, si dhe punime të 

cilat ai ka mundur t’i korrigjojë në të ardhmen, pra, është si një ditar i episodeve të mbara 

të tij. Nxënësi vendos kryesisht vetë se me se do ta mbushë portofolin e tij.  

Mësuesi i udhëzon nxënësit e tij se si të krijojnë një portofol të mirë dhe 

bashkëpunon me ta rreth përmbajtjes së portofolit. 

Meqenëse portofoli është një risi, nxënësit do të hasin vështirësi të natyrshme në 

hapat e parë. Fillimisht, mësuesi, pasi t’i sqarojë mirë për portofolin, t’ua lërë në dëshirën 

e vet nxënësve mbajtjen e tij, duke nxitur posaçërisht ata që shfaqen më të zellshëm. Me 
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kapërcimin e vështirësive fillestare të mësuesit dhe të nxënësve, portofoli kthehet në një 

detyrim të përhershëm. 

Nxënësi ka detyrimin që kur mësuesi e porosit të mbajë portofol dhe t’ia paraqesë 

mësuesit sa herë ai ta kërkojë. 

Portofoli nxënësit i vlen mësuesit për të shtuar edhe një zë tjetër në vlerësimin 

përfundimtar të nxënësit. Pra, për të vendosur notën vjetore të një nxënësi, mësuesi 

konsultohet edhe me portofolin e nxënësit.  

 

RASTE TË VEÇANTA 

 

Çrregullime të diagnostikuara, si disleksia, ose vështirësi të veçanta gjuhësore, 

p.sh., të fëmijëve të ardhur rishtas nga emigracioni etj., merren parasysh nga mësuesi 

duke u mundësuar këtyre nxënësve të vlerësohen me mënyra të posaçme, duke 

përjashtuar ato më shkrim ose me gojë. 

Gjithashtu, forma të veçanta vlerësimi do të përdoren për nxënës të cilët kanë 

vështirësi lëvizore. 

Për të gjitha rastet e veçanta, qofshin edhe të përkohshme, mësuesi duhet të 

konsultohet me ekipin përkatës lëndor dhe pastaj të marrë leje zyrtare nga drejtori i 

shkollës. 

4.6.6 PAK FJALË PËR MJESHTËRINË E VLERËSIMIT TË NXËNËSVE ME 

NOTË  

 

Vlerësimi i nxënësve në përputhje me kurrikulën e gjimnazit ka shumë risi, por 

nuk është aspak diçka tërësisht e re për mësuesit. Përkundrazi, mësuesit dhe specialistët 

kanë përvoja të mira dhe një pjesë e tyre, falë projekteve, por, më shumë, falë guximit të 

tyre për të provuar dhe krijuar, kanë vënë në jetë ide të përparuara në vlerësimin e 

nxënësve. 

 Si pasojë e ndryshimit të kurrikulës mund të ketë edhe disa efekte negative. 

 

TË NXËNIT MEKANIK DHE TË KUPTUARIT 

 

Duke parë se si një mësues vlerëson nxënësit, kupton mjeshtërinë e tij në 

përgjithësi. Nëse e vë theksin te mbajtja mend e njohurive, ai është i vjetruar dhe nuk ka 
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kapur thelbin e kurrikulës së gjimnazit. Sigurisht që nxënësi duhet të mbajë mend fakte, 

por rëndësi ka se si i përdor ai faktet.  

Nëse mësuesi vendos në tezën e provimit imitime të kërkesave të zhvilluara në 

klasë ose pyetje që janë në tekst dhe për të cilat ai ka mëshuar posaçërisht, atëherë 

nxënësit i dërgon mesazhin e qartë se duhet të sforcohet të mbajë mend zgjidhje të 

gatshme e përgjigje të gjetura nga të tjerë. Ky është të nxënit mekanik, kaq i përhapur në 

gjimnazet tona e që, megjithatë, nuk arrin as qëllimin e tij, sepse nxënësit, edhe ata më të 

mirët, i harrojnë shpejt njohuritë e nxëna në këtë mënyrë. Përsëri ai mësues është i 

vjetruar dhe nuk ka kapur thelbin e kurrikulës së gjimnazit. 

Nuk është për t’u habitur që shumë prej nxënësve u mërzitet lënda. 

Disa mësues janë të mendimit se një shtresë nxënësish, ata të etiketuar “të dobët”, 

ia dalin vetëm duke riprodhuar. Përvojat dhe studimet dëshmojnë të kundërtën. Këta 

nxënës pikërisht te riprodhimi dorëzohen, kurse para pyetjeve në të cilat kërkohet të 

menduarit intuitiv, logjik ose kritik, ata shfaqin interes dhe zotësi. 

Te disa mësues bie në sy vlerësimi i njohurive të përgjithshme. Këta çmojnë më 

shumë gjerësinë e njohurive dhe fare pak thellësinë e tyre. Në tezat që ata hartojnë, 

mbizotëron prirja për të mbuluar thuajse të gjitha njohuritë e mësuara në një kapitull ose 

në disa kapituj dhe vetëm kaq. Duket se deviza është “Kush mëson më shumë njohuri, 

është më i mirë”. Kjo është pjesërisht e vërtetë dhe, sidomos, nuk është e vërtetë, po qe se 

mbetet me kaq, pasi është më i mirë edhe ai, sidomos ai, që kupton më thellë. 

Qëllimi i parë i vlerësimit është të pikasë sa ka kuptuar nxënësi. Për t’ia arritur 

kësaj, mësuesi duhet të sajojë kërkesa të cilat të ndryshojnë nga ato që ka zhvilluar në 

klasë ose u ka dhënë nxënësve për detyra shtëpie. Ai, sa herë që është e mundur, duhet t’i 

shmanget riprodhimit të përkufizimeve. P.sh., në vend që t’u kërkojë nxënësve të 

përkufizojnë ekuacionin e gradës së dytë me një të panjohur, u thotë të sjellin një 

shembull ekuacioni të tillë. Por duhet ditur edhe sa thellë e kanë kuptuar nxënësit. 

Zakonisht janë tri nivele, ai bazë, mesatar dhe i lartë dhe që të tri përshkohen kryesisht 

nga zbatimi i njohurive. Mbizotëron pyetja “Pse?”: “Pse u zgjodh Tirana kryeqytet?”, 

“Pse u copëtua Shqipëria në vitin 1913?” Përgjigjet gjenden në tekst, po jo krejtësisht të 

gatshme. 
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Përdoren pyetje që u kërkojnë nxënësve të krahasojnë: “Cila është ngjashmëria 

ndërmjet zgjedhimit të foljeve në shqip dhe në gjuhën frënge?” 

Vijnë pastaj pyetjet e vlerësimit: “Pse kjo pikturë është më e mira për ju?”, “Cilat 

pohime nuk mund të jenë të vërteta?”, “Cilin personazh pëlqeni më shumë?”, “Cila 

mënyrë e zgjidhjes së këtij problemi ju duket më e goditur?” (Problemi mund të jetë nga 

matematika, fizika, kimia etj.), “Gjeni tri ndryshime në mes pikëpamjeve të dy 

kandidatëve në fushatën e zgjedhjeve vendore.” 

Është tejet e rëndësishme të nxiten nxënësit të formulojnë pyetje. P.sh., u 

kërkohet nxënësve: “Shkruani dy pyetje për ngrohjen globale, të cilave nuk mundi t’u 

jepni përgjigje”.  

Çdo përgjigje duhet të argumentohet sa më bindshëm, por kërkesat e posaçme për 

argumentimin janë përherë të parapëlqyera. P.sh., “Mbroni me tri argumente pohimin 

“Centralet bërthamore janë të dëmshme për njerëzimin” dhe pastaj me tri argumente 

pohimin “Centralet bërthamore janë të dobishme për njerëzimin””. 

Një nxënës ose një grup nxënësish parashtron disa argumente dhe një tjetër ose 

disa të tjerë mbajnë një pozicion tjetër. 

Jepet një gjykim, p.sh., “Mesatarja aritmetike jep një përshtypje të gabuar të 

dukurisë statistikore”. Sipas shortit, një grupi nxënësish i bie ta mbështesin ose ta 

hedhin poshtë. 

 

Shumica e shembujve të mësipërm vënë në shenjë edukimin e të menduarit 

analitik (kritik). 

Është e domosdoshme që të gjithë nxënësit të vihen në provë në situata 

problemore, d.m.th. të pahasura më parë nga ata, dhe nuk duhet të mungojnë asnjëherë 

zbatimet në kontekste reale. 

Shtypi i përditshëm është një mundësi interesante për t’u ushtruar në pastërtinë e 

gjuhës shqipe. “Në shkrimin “........”, gjeni fjalë të huaja të cilat mund të zëvendësohen 

me fjalë shqipe.” 

“Ju keni 4000 lekë. Porositni një darkë për katër veta, deri në 1000 kalori për 

person.” 

“Jepet një ndeshje e filmuar. Pse fitoi skuadra “A”? Jepni vetëm tri arsye.” 
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“Vëzhgoni një seancë gjyqësore dhe komentojeni atë sipas disa pyetjeve që të 

parapërgatitura prej meje.” 

“Zhvilloni me shkrim temën: “Mahatma Gandi dhe të drejtat e njeriut.”” 

(Nxënësve të klasës së 12-të) “Eksploroni zbatime të derivatit në fizikë.” 

“Ndërtoni një orë diellore.” 

Shembujt e mësipërm mund të shërbejnë për detyra tematike, madje edhe projekte 

kurrikulare, por edhe për punë individuale ose grupi brenda në klasë. Natyrisht, nuk do të 

jenë të tilla të gjitha sprovat për nxënësit, por, asnjëherë nuk duhet të mungojnë këto. 

Lista është e pafundme, por jo krijimtaria e mësuesit. Lehtësuesi më i madh i 

mësuesit për kërkesa të tilla është teksti i nxënësit. Ai duhet të transmetojë të njëjtën 

frymë. Ndër tekstet alternative të një lënde, mësuesit duhet të parapëlqejnë ato tekste në 

të cilat pyetjet riprodhuese janë të rralla dhe mbizotërojnë kërkesat që i nxitin nxënësit të 

thellohen. 

 

VLERËSIMI DHE OBJEKTIVAT E PROGRAMIT LËNDOR 

 

Ka mësues që vlerësojnë sipas disa kritereve, të cilat janë thjesht të tyret dhe nuk 

kanë fort parasysh objektivat e programit lëndor. Për rrjedhojë, ndodh që, te mësues të 

ndryshëm, e njëjta notë t’u takojë nxënësve me njohuri dhe aftësi tepër të ndryshme.  

Çdo vlerësim bazohet në objektivat e programit. Kjo do të thotë se çdo provim, 

me shkrim ose me gojë, apo me demonstrim praktik, ka për qëllim të matë se sa është 

përmbushur një objektiv i caktuar ose sa janë përmbushur disa objektiva. Objektivat e 

programit, janë elementi kryesor i gjithë veprimtarisë vlerësuese të mësuesit. 

 

VLERËSIMI I NJOHURIVE 

 

Kur bëhet fjalë për njohuritë, mund të vështrohet ngushtësisht si njohuri 

përmbajtja lëndore. Njohuritë që duhen vlerësuar nga mësuesi, janë më të gjera se kaq. 

Kurrikula e gjimnazit thekson se çdo lëndë, në masën e vet, duhet të përdorë njohuritë 

matematikore dhe ato të TIK-ut. Këto janë dy aftësi ndërkurrikulare. Nuk janë thjesht 

njohuri të lëndës, por u përkasin, edhe këto, njohurive që do të duhet të vlerësohen 

rregullisht, jo si njohuri të pastra, por si zbatime në kontekstin lëndor. Mësuesi nuk duhet 

t’i harrojë këto kur përgatitet për vlerësimin e nxënësve. 
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Nga ana tjetër, cilësia e komunikimit me shkrim ose me gojë duhet të jetë një 

përbërëse e përhershme e vlerësimit nga ana e mësuesve. Fillon nga korrektesa 

drejtshkrimore ose drejtshqiptimore, vazhdon me strukturën e fjalive, pasurinë e fjalorit e 

deri te strukturimi i krejt prezantimit. 

 

VLERËSIMI I AFTËSIVE 

 

Vlerësimi i nxënësve ka për qëllim të kapë sa ka përmbushur secili nxënës 

objektivat e arritjeve të të nxënit. Programet e reja mësimore përmbajnë objektiva lëndorë 

të detajuar, por ekziston rreziku që disa mësues t’i lexojnë me një paragjykim të vjetër e 

t’u kapë syri vetëm objektivat për njohuritë. Secili program ka edhe objektiva për aftësitë 

e nxënësve. Vlerësimi i nxënësve është i plotë, nëse përfshihen edhe këto. 

 

VLERËSIMI I QËNDRIMIT 

 

Mësuesi nuk duhet të mjaftohet vetëm me vlerësimin individual, sepse kështu do 

të linte jashtë vlerësimin e qëndrimit të nxënësve gjatë bashkëpunimit në grupe të vogla 

ose qëndrimet e tyre etiko-sociale në përgjithësi. 

Mësuesi vlerëson nxënësit ndërsa bashkëpunojnë për detyra të ngarkuara prej tij. 

Në këtë lloj vlerësimi merr peshë qëndrimi i secilit nxënës si pjesë e një grupi pune, p.sh.: 

sa ndan nxënësi materialet dhe idetë me të tjerët, sa i vëmendshëm është ndaj ideve dhe 

argumenteve të të tjerëve, sa respekton rregullat e grupit etj. Edhe për këto ka formate të 

gatshme, të cilat mund të përshtaten nga mësuesit. 

Vlerësimi, pra, përpiqet ta vështrojë nxënësin në tërësi dhe nga të gjitha anët. 

Vetëm kështu vlerësimi do të mund t’i shërbejë mirë nxënësit në përpjekjet e tij për të 

arritur suksesin personal. 

 

PROGRAMI LËNDOR DHE VLERËSIMI 

 

Ka mësues që u japin nxënësve kërkesa tepër të vështira. Teksti i nxënësit nuk i 

ka këto kërkesa, por ata i gjejnë zakonisht në botime të hershme, mbase qysh nga koha 

kur kanë qenë studentë ose edhe në botime të reja të specializuara për nxënësit e rrallë.  
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Kjo prirje e vjetruar haset jo pak dhe i dëmton nxënësit aq sa ata shkurajohen, u 

zbehet vullneti dhe u vështirësohet lënda. 

Veçanërisht në lëndën bërthamë, mësuesi nuk ka të drejtë të tejkalojë dokumentet 

zyrtare, që janë: 

 

 Standardet e fushave të të nxënit, 

 Programet lëndore, 

Këshillohen mësuesit që, në rastet e lëndëve me program të thelluar, të mos e 

rrisin shumë nivelin e mësimdhënies përtej kërkesave të programit.  

 

4.6.7 ZHVILLIMI PROFESIONAL I MËSUESVE  

 

Hartimi nga mësuesi, i kërkesave të goditura, sidomos për disa kapituj dhe, aq më 

shumë, për një provim përfundimtar, është jo aq i lehtë. Që t’ia dalin mbanë, mësuesit 

kanë nevojë për një kombinim të trajnimeve, botimeve dhe bashkëpunimeve me kolegët. 

Mësuesit do të duhet të kalojnë në programe të posaçme trajnimi për disa aspekte 

të vlerësimit të nxënësve. Certifikimi me kredite për module është një bazë e mirë, por e 

pamjaftueshme, nëse nuk botohen rregullisht materiale ndihmëse, të cilat sjellin modele 

konkrete vlerësimesh. Qarkullojnë, herë pas here, botime të tilla, por, ndër to, testet e 

standardizuara u hyjnë më shumë në punë mësuesve. AVA është një ndër institucionet e 

specializuara për teste.  

Gjatë vlerësimit me notë, përherë është i mundur rreziku i vlerësimit relativ, 

d.m.th. nota më e lartë të shkojë për ata pak nxënës që janë më të zotë se të tjerët brenda 

një klase. Shpesh, përmendet se e njëjta notë nuk dëshmon të njëjtin nivel përvetësimi 

lëndor te mësues të ndryshëm e, sidomos, te zona të ndryshme. Standardet e të nxënit e 

zbusin këtë shqetësim, por janë modelet konkrete të testeve të standardizuara të cilat u 

vlejnë më shumë mësuesve për këtë qëllim. Këto mbështeten në kërkesat e programeve 

mësimore. Përpos kësaj, zakonisht, teste të tilla tregojnë, për secilën kërkesë, se sa për 

qind e nxënësve kanë arritur t’i përgjigjen saktë në nivel kombëtar dhe, nganjëherë, sipas 

zonave sociale. Mësuesi përfshin në tezë edhe kërkesa nga testet e standardizuara dhe 

mëson kështu në kohë nivelin e nxënësve të tij në krahasim me nxënës të tjerë.  
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Nuk pritet që mësuesit të zotërojnë kompetencat e mjaftueshme për vlerësimin 

tërësor të nxënësve vetëm me trajnime modulare, qofshin shumë të mira, dhe as me 

lexime plotësuese, qofshin këto të bollshme. Të provosh vetë, me tentativa 

këmbëngulëse, gabime, korrigjime dhe përmirësime të njëpasnjëshme, kjo është e 

pazëvendësueshme.  

Trajneri më mirë i mësuesit është ai vetë. 

Gjithashtu, bisedat sistematike me kolegët janë mjaft të çmuara dhe lënë vend 

bosh, nëse nuk kryhen. Ato planifikohen në planin vjetor të shkollës dhe organizohen me 

mësuesit e një ekipi lëndor, të një fushe të nxëni, me të gjithë mësuesit e shkollës, por 

edhe në mes mësuesve të një rrjeti profesional, d.m.th. mësuesve të së njëjtës lëndë ose 

fushë nga shkolla të afërta. 

 

4.6.8 KRITERET E VLERËSIMIT TË NXËNËSVE  

 

Përpara se të nisë vlerësimin e nxënësit, mësuesi ka përcaktuar pak a shumë 

kriteret për notat që do të vendosë dhe është e detyrueshme që me to të njihen edhe 

nxënësit. Edhe për përdorimin e mikroskopit, p.sh., duhet një listë e përbërësve që do të 

vlerësohen dhe të ndara këto në tri nivele.  

Ose, kur vlerësohet nxënësi në një debat, duhet që paraprakisht të jetë e qartë se 

sipas cilave kritere një debat është mediokër, i mirë ose shumë i mirë.  

Natyrisht, këto i tejkalojnë pretendimet ndaj një mësuesi. Literatura ka modele të 

gatshme për vlerësime të tilla dhe mësuesve u duhen siguruar mjaft prej tyre.  

 

4.6.9 VETËVLERËSIMI I MËSUESIT 

 

Një vlerësim i nxënësit nuk ka për qëllim të vetëm vendosjen e notës dhe as nuk 

përfundon me notën. Ky vlerësim shërben për të matur arritjet lëndore të nxënësve, por 

edhe që mësuesi të kuptojë në kohë nevojat e tyre. Analiza e rezultateve identifikon ato 

koncepte të rëndësishme dhe aftësi, të cilave do t’u kushtohet një përpjekje shtesë nga 

mësuesi. Është një rast që nuk duhet humbur, për të menduar një plan përmirësues për 

nxënësit në tërësi ose/dhe grupe të veçanta nxënësish. 
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Vlerësimi i nxënësve është njëherësh vetëvlerësim për mësuesin. 

Ka mësues që e gjejnë shkakun e mangësive të nxënësve te vullneti i 

pamjaftueshëm i këtyre dhe te përkujdesja e paktë e prindërve të tyre. Një shkak i 

përhershëm është, pa dyshim, dhe vetë mësuesi. Edhe ai mund të përmirësohet pareshtur. 

Mësuesit e zotë vetëvlerësohen rregullisht. 

Analiza e arritjeve të nxënësve i qartëson mësuesit për pikat e tij të forta dhe ato 

të dobëta. 

 

Kur në një sprovë nxënësit e një klase dalin dobët, d.m.th. ka shumë pakalues ose 

mjaft nxënës me nota të ulëta, ky nuk është problem i nxënësve, por i mësuesit. Ose ai 

nuk ka ditur të kapë se çfarë dinë nxënësit, d.m.th. e ka ngritur stekën shumë lart, ose 

vërtet nxënësit dinë tepër pak dhe përsëri ky është problem i mësuesit. 

Teksa mësuesi qorton një provim me shkrim, nota mesatare e klasës është 

njëkohësisht nota që i takon atij. Kur një kërkesë nuk zgjidhet saktë nga shumica e 

nxënësve, nuk duhen pyetur nxënësit “Pse?”, por mësuesi lipset t’i drejtojë pyetjen vetes 

“Pse?”, “Ku kam gabuar?”  

Ndër të tjera, mësuesve u vlejnë posaçërisht për vetëvlerësim minitestet. Ato janë 

sondazhe të shpejta e pa mund, të cilat e ndihmojnë drejtpërdrejt mësuesin të bëhet më i 

mirë, sepse merr vesh menjëherë se si i ka vajtur ora e mësimit ose sa ka mundur t’i 

drejtojë nxënësit në përmbushjen e objektivave të arritjeve të një kapitulli, si të nivelit 

bazë, edhe të niveleve më të larta. Ato janë sinjale në kohën e duhur. 

 

4.6.10 DISA DILEMA PËR VLERËSIMIN ME NOTË 

 
ËSHTË SUBJEKTIV APO OBJEKTIV VLERËSIMI ME NOTË? 

 

Mësuesit përpiqen të jenë të paanshëm në vendosjen e notës, pra, jo subjektivë. 

Sidomos në provimet me shkrim, ata paracaktojnë numrin e pikëve për secilën kërkesë. 

Kjo është, natyrisht, e mirë dhe ndihmon që të vlerësojnë me objektivitet. Madje edhe një 

ese, edhe përdorimi i mikroskopit, e të tjera si këto, duhen zbërthyer në përbërës të të tri 

niveleve. Mësuesi e ka më të lehtë kështu të matë arritjet e secilit nxënës. 

Megjithatë, me gjithë dëshirën e mirë, nuk është e mundur që vlerësimi me notë të 

jetë krejt i pavarur nga interpretimi i mësuesit, d.m.th. nga ana subjektive. P.sh., kur në 
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një ese mësuesi përpiqet të vlerësojë argumentimin logjik të nxënësit, e ka të pamundur të 

gjejë një metodë që të matë këtë aftësi ashtu siç gjejmë me metër gjatësinë e një tavoline. 

Ai as nuk duhet të presë udhëzime aq të imëta sa ta shpëtojnë nga subjektiviteti i 

vlerësimit.  

Një orientim i përgjithshëm për notën e argumentimit logjik mund të jetë: 

 
Pakalues Jologjik 

Niveli bazë Ka elemente të argumentimit logjik 

Niveli mesatar  Kryesisht logjik 

Niveli i lartë Shumë logjik 

 

Megjithatë, shkalla e subjektivitetit në vlerësim duhet të jetë sa më e ulët. Edhe 

për vlerësimin e eseve, ku subjektiviteti është më i madh, ka kritere dhe standarde, që 

mësuesi duhet t’i njohë paraprakisht. 

E rëndësishme është që nxënësi të jetë i bindur për drejtësinë e notës, ai të dijë që 

më parë kriteret sipas të cilave mësuesi vlerëson. 

 

A DUHET T’I KUSHTOHET PAK APO SHUMË KOHË VLERËSIMIT ME NOTË? 

 

Provimet për blloqe të gjera orësh mësimore janë të dobishme për efektivitetin e 

mësimdhënie-mësimnxënies, meqë përqendrojnë përpjekjet në konceptet themelore dhe 

favorizojnë strukturimin e njohurive, por ato rrezikojnë mbingarkesën e nxënësve, nëse 

teprohen qoftë edhe në një lëndë. 

Ka shumë rëndësi të mbahet një drejtpeshim ndërmjet nevojës për vlerësime 

sistematike dhe shpenzimit të kohës për vlerësim nga mësuesi dhe nga nxënësi. Qëllimi i 

shkollës është të nxënit, jo vlerësimi.  

Nuk duhet të ndodhë që mësuesit t’i marrë tepër kohë qortimi i provimeve me 

shkrim, por sidomos nxënësit nuk duhet të mbingarkohen me përgatitje të dendura për 

provime. Stresi prej tyre është një nga efektet anësore të provimeve, të cilat duhet të 

kihen parasysh nga çdo mësues lëndor dhe nga mësuesi kujdestar. 

 

VLERËSIM THJESHT DHE VETËM OBJEKTIV, APO DHE INKURAJUES? 

 

Qëllon te disa mësues që vlerësojnë në mënyrë kronike me notë negative një 

nxënës. Vlerësimi nuk mund të qortohet për objektivitet, por nuk është vetëm matja e 

arritjeve të nxënësve synimi i vetëm i vlerësimit me notë. Të gjithë e dimë se njëherësh ai 
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është një nxitës i fortë i nxënësve për të mësuar, madje dhe i prindërve për të shtuar 

përkujdesjen. 

Vetëm nota negative për një nxënës mund të jetë vlerësim i saktë, por jo i drejtë. 

Në çdo provë, animi duhet të jetë të nxjerrim në pah më shumë se çfarë di nxënësi. Edhe 

nxënësve tepër të pavullnetshëm u duhet krijuar iluzioni i një suksesi. 

 
NUK ËSHTË VETËM VLERËSIMI ME NOTË 

 

Vlerësimi me notë është i pazëvendësueshëm, por edhe i pamjaftueshëm kur është 

fjala, sidomos, për nxitjen, inkurajimin e nxënësve. 

Studimet tregojnë se te mësuesit më i pasur është fjalori i qortimeve, sesa i 

lavdërimeve. Lipset që të përmbyset ky raport. 

Nga ana tjetër, ndërsa vlerësimet lavdëruese për një nxënës janë përherë të 

mirëpritura për një audiencë të gjerë, veç pa rënë në diskriminim pozitiv, vlerësimet 

qortuese duhet të jenë më shumë private, si një bashkëbisedim shqetësues në mes 

mësuesit dhe nxënësit për rrugëzgjidhje të përbashkëta. Pra, qortimet publike janë të 

paefektshme. 

 

4.7 NOTA MESATARE VJETORE E NXËNËSIT NË NJË LËNDE 

 

Mësuesi e llogarit notën vjetore të një nxënësi për një lëndë sipas dy parimeve: 

 

Parimi 1: Nota vjetore për një lëndë llogaritet mbi bazën e notave të nxënësit gjatë të  

 gjithë vitit, pa marrë parasysh notën semestrale.  

Nota semestrale i vlen nxënësit, prindërve të tij dhe mësuesve për të kuptuar dhe ndjekur 

ecurinë e nxënësit. 

 

Parimi 2: Notat që nxënësi merr gjatë vitit, nuk kanë të njëjtën peshë. 

Gjatë vitit, një nxënës merr tri lloje vlerësimesh me nota: 

 

 Vlerësime ditore, 

 Vlerësime për detyrat me shkrim, 

 Vlerësime të projekteve kurrikulare. 
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Këto tri lloje notash nuk kanë të njëjtën peshë. Pra, nota mesatare vjetore në një 

lëndë nuk llogaritet si mesatare e thjeshtë.  

Peshat përcaktohen afërsisht sipas kësaj tabele: 

 

Vlerësimi ditor11 20% 

Vlerësimi përmbledhës (kapitulli, grup kapitujsh etj.) 50% 

Vlerësimi i projekteve kurrikulare 30% 

 

Kjo tabelë i shërben mësuesit për orientim. Ai luhatet rreth këtyre përqindjeve 

sipas rrethanave të tij. E rëndësishme është që të ketë pesha të ndryshme për këto tri 

vlerësime dhe të mos largohen shumë nga kjo tabelë, gjithashtu, që për të gjithë nxënësit 

të zbatohet e njëjta skemë.  

Pritet që me këtë mënyrë nxënësit të nxiten që të studiojnë më sistematikisht e të 

mos kënaqen me një notë të lartë ditore, meqë nota e provimit të kapitujve ka peshë më të 

lartë. Gjithashtu, me këtë mënyrë do të pakësohet abuzimi i disa mësuesve që rrisin 

artificialisht notat ditore të disa nxënësve për t’u shtuar notën mesatare vjetore. 

Por ka një kusht për provimet e kapitullit: Ato duhet të ruhen dhe janë objekt i 

inspektimit. 

Pra, hapat në njehsimin e notës vjetore janë: 

 Gjendet mesatarja e notave për secilin lloj vlerësimi, i rrumbullakosur me dy 

shifra pas presjes. 

 Shumëzohet secila nga këto mesatare me përqindjen përkatëse dhe rrumbullakoset 

me një shifër pas presjes. 

 Mblidhen këto prodhime dhe shuma rrumbullakoset me numër të plotë. 

 

Shembull:  

 

Lloji i vlerësimit Notat Nota 
mesatare 

Pesha në 
përqindje 

Prodhimi Mesatarja 

Vlerësimi ditor 5, 7, 6, 5 5,75 20% 1,5  

Vlerësimi në provimet e kapitujve 5, 6, 6, 7 6,00 50% 3,0  

Vlerësimi i projekteve kurrikulare 7, 8 7,50 30% 2,3  

    6,8 7 

                                                 
11

 Vlerësimi ditor përfshin notat për provat me gojë për një ose disa orë mësimore dhe provimet që 

mbulojnë vetëm disa tema mësimore. 
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Nëse një nxënës mungon në një provim me shkrim për kapituj, atij i duhet dhënë 

mundësia ta japë atë provim në një kohë tjetër. Kur një nxënës nuk dëshiron ta japë atë 

provim, atëherë vlerësohet me notën 4 (katër) në llogaritjen e mesatares së notave për të 

gjitha provimet. P.sh.: Një klasë ka zhvilluar katër provime në lëndën e fizikës gjatë një 

viti shkollor, por një nxënës ka marrë pjesë vetëm në tri prej tyre dhe është vlerësuar 

me notat: 7, 6, 7. Mesatarja e notës së këtij nxënësi për provimet me shkrim të 

kapitujve gjendet kështu: 7+6+7+4=24; 24:4=6.  

Mësuesit, sidomos ata kujdestarë klase, duhet t’i sqarojnë mirë nxënësit, që në 

fillim, për këtë mënyrë të llogaritjes së notës mesatare vjetore të një lënde. 

 

Shënim mbi nxjerrjen e notës semestrale. 

Nota mesatare semestrale e një lënde duhet të llogaritet ashtu si ajo vjetore. 

Në rastet kur një nxënës ende nuk ka zhvilluar ndonjë projekt kurrikular, atëherë 

përqindja e saj i kalon vlerësimit ditor. Pra, vlerësimi ditor afërsisht 50%, kurse ai për 

provimet e kapitujve 50%. 

 

4.8 MBETJA NË KLASË 

 

Kur një nxënës mbetet vetëm në lëndë/module me zgjedhje, kalon në klasën 

pasuese, por pa kreditet e lëndës/modulit. 

Nxënësi që mbetet në lëndë/module me zgjedhje, ka të drejtë të paraqitet për to: 

 në provimin e vjeshtës së atij viti shkollor; 

 në provimin e vjeshtës së vitit pasues shkollor. 

Një nxënës mbetet në klasë, kur, në fund të vitit shkollor, është pakalues në të 

paktën tri lëndë bërthamë. 

Nxënësi që është pakalues në një ose dy lëndë bërthamë, ka të drejtë të paraqitet 

në provimet e vjeshtës për ato lëndë bërthamë. 

Nxënësi që nuk plotëson numrin minimal të krediteve për të gjithë gjimnazin, nuk 

e merr diplomën e maturës. Ai nuk e merr diplomën e maturës, edhe po të plotësojë 

numrin minimal të krediteve bërthamë, nëse nuk ka plotësuar numrin e duhur të krediteve 

për kurrikulën me zgjedhje të detyruar dhe atë me zgjedhje të lirë. 
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4.9 PARIMET E MËSIMDHËNIE-MËSIMNXËNIES 

  

Mësuesi përzgjedh vetë metodat më të përshtatshme të suksesit me nxënësit e tij, 

veç jo çfarëdo metode, por ato që mishërojnë parimet themelore të mësimdhënie-

mësimnxënies bashkëkohore.  

Më poshtë, përmenden këto parime, pa pretenduar që renditja e tyre të jetë 

shteruese.  

Për disa prej tyre shpjegimi është më i kursyer, disa të tjera nuk kanë fare 

komente, pasi për to është folur mjaft në faqet e tjera të këtij Udhëzuesi.  

 

 Të nxësh, do të thotë të pasurosh përvojën tënde me një përvojë të re. 

 

Ngjet dendur që nxënësit nuk ia dalin dot jo se njohuritë e reja janë të vështira për 

ta, por thjesht se nuk i kanë më të freskëta ato njohuri të vjetra, pa të cilat është e 

pamundur të ecet përpara. Veçanërisht disa nxënës mbeten përfundimisht prapa vetëm 

për këtë shkak. 

Ka mësues që, para se të nisin një kapitull, e zbërthejnë atë dhe nxjerrin mënjanë 

ato njohuri të mësuara më parë, të cilat nxënësit duhet t’i kenë patjetër në gatishmëri. 

Pastaj i ndihmojnë nxënësit t’i sjellin ato ndërmend.  

Mësuesi e gjen vetë se si ta bëjë këtë: me një orë të posaçme mësimore, një orë 

“zero”; ose u jep nxënësve paraprakisht për detyrë shtëpie disa pyetje, për përgjigjet e të 

cilave do t’u duhet të shfletojnë disa faqe gjysmë të harruara të tekstit; ose u jep pak 

ushtrime apo problema që përdorin ato njohuri.  

Tekstet e mira përkujdesen vetë për këtë dhe në krye të çdo kapitulli pyesin “A 

jeni gati?”, dhe rendisin pak pyetje të cilat mjaftojnë për të freskuar aq njohuri sa 

nevojiten.  

Mësues të tjerë e copëtojnë këtë lloj përsëritjeje në pak minuta të disa orëve. 

Disa mësues besojnë se mënyra më e mirë është një përmbledhje përsëritëse nga 

vetë ata, sepse besojnë se vetëm ata dinë ta bëjnë më mirë dhe, sidomos, më shkurt. 

Bindja se fjala e mësuesit ngjit më mirë, është një keqkuptim i rëndomtë, tepër i përhapur 

dhe po aq i pafrytshëm. 
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Pra, para se të nisë një proces i caktuar mësimdhënie-mësimnxënieje, mësuesi 

duhet të sigurohet se nxënësit e tij i zotërojnë të paktën njohuritë dhe aftësitë minimale të 

domosdoshme paraprake, pa të cilat do të jetë i pamundur përvetësimi i njohurive dhe 

zhvillimi i aftësive të reja, të paktën në nivelin minimal të domosdoshëm.  

 

 Mësimdhënia-mësimnxënia planifikohet për objektiva të të nxënit. 

 

Mësuesi tradicional është mësues me qendër tekstin. Sipas tij, ai ka për detyrë të 

shpjegojë besnikërisht dhe sa më mirë tekstin, edhe sikur të jetë i papërballueshëm për 

shumë nga nxënësit e tij. 

Në të vërtetë, detyra e mësuesit është të sigurojë arritjet e nxënësve të tij. Vlera e 

çdo risie mësimdhënëse matet me numrin e nxënësve, të cilëve u përmirësohen arritjet 

nga ajo risi. 

Faqet e tekstit vetëm se duken të sheshta, kurse ato janë me reliev. Kanë relievin e 

të domosdoshmes dhe të së mundshmes. Jo të gjitha njohuritë janë të domosdoshme për 

t’u ruajtur në kujtesën e nxënësit, gjithashtu, jo të gjitha janë të mundshme për t’u 

përvetësuar nga të gjithë nxënësit. Mësuesi duhet të veçojë qartë ato njohuri që janë të 

domosdoshme dhe të përcaktojë, para se gjithash, nivelin minimal të arritjes nga të gjithë 

nxënësit. 

Mësuesi saktëson objektivat e arritjeve të nxënësve të tij mbi bazën e synimeve, 

standardeve dhe objektivave, që renditen si një zinxhir logjik te kurrikula e gjimnazit. 

Hallkat e këtij zinxhiri janë: 

 synimet e sistemit arsimor,  

 synimet e kurrikulës së gjimnazit,  

 synimet e aftësive ndërkurrikulare, 

 standardet e fushave të të nxënit,  

 synimi i lëndës, 

 objektivat e përgjithshëm të programit lëndor, 

 objektivat e programit lëndor, 

 objektivat e kapitullit, 

 objektivat e orës mësimore. 
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Synimet dhe objektivat e programit, të kapitullit dhe të orës mësimore janë të 

matshme.  

Synimet e sistemit arsimor dhe objektivat e programit lëndor janë identikë për çdo 

mësues të një lënde dhe janë të shpallur nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës, kurse 

objektivat e kapitullit dhe të orës mësimore nuk janë të njëjtë për të gjithë mësuesit. 

Mësuesi i harton ato në përputhje me nivelin e nxënësve të tij, duke pasur përherë 

parasysh objektivat përkatës të programit.  

Disa tekste vendosin objektivat e kapitullit që në krye të tij dhe këto e lehtësojnë 

mësuesin të hartojë objektivat për arritjet e nxënësve të tij, vetëm se, në këto raste, 

mësuesi duhet të bëjë kujdes nëse këta objektiva janë në nivelin e objektivave të 

programit.  

Ndër dy llojet e objektivave që mësuesi formulon vetë, ai për kapitull dhe tjetri 

për orë mësimore, rëndësi më vete kanë objektivat për kapitull. Një orë mësimore edhe 

mund të shkojë dëm, që do të thotë se nuk ia del të përmbushë objektivat që mësuesi ka 

parashikuar, por një kapitull kurrsesi.  

Objektivat për kapitull ndryshojnë ndërmjet mësuesve, madje mund të ndryshojnë 

edhe te dy klasa paralele me të njëjtin mësues. Mësuesi që ka një klasë të përbërë, p.sh., 

nga nxënës shumë të zotë, vendos objektiva minimalë më të lartë sesa në një klasë ku 

shumica e nxënësve kanë vështirësi të nxëni. Pra, objektivat për kapitull nuk lidhen 

drejtpërdrejt me notën, por me pretendimin që mësuesi i vë vetes për një klasë të caktuar. 

Një mësues që ka në qendër të veprimtarisë së tij objektivat e kapitullit, kryen një 

hop të madh profesional. Ai shkëputet nga mësimdhënia me qendër tekstin, ndjek përmes 

testeve dhe minitesteve nëse janë duke u përmbushur ata objektiva gjatë kohës që po 

përparon në kapitull. Ai ndryshon ritmin, u kthehet njohurive të pakuptuara mirë, 

kujdeset për më kryesoret e kapitullit dhe shton vëmendjen e diferencuar ndaj nxënësve. 

Shkurt, ai është një mësues krijues dhe jo më një përçues fjalë për fjalë i tekstit. Këto janë 

ndryshime themelore. 

Me objektivat për kapitull, mësuesi shpall premtimin e tij zyrtar për arritjet e 

nxënësve të tij. Mbajtja e këtij premtimi verifikohet gjithashtu zyrtarisht, d.m.th. nga 

drejtoria e shkollës dhe inspektorët. 
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 Të zotërosh njohuri, do të thotë të jesh në gjendje t’i përdorësh ato. 

 

Riprodhimi nga nxënësit i fakteve dhe i pohimeve të mësuara, i zgjidhjeve dhe i 

zbatimeve të mësuara nuk dëshmon suksesin e mësuesit dhe, për rrjedhojë, as edhe të 

nxënësit. 

Të dish, do të thotë të zbatosh vetë ato që di.  

Mësuesi duhet t’u japë mundësinë nxënësve të kalojnë nëpër të gjitha 

përshkallëzimet e zbatimeve, që janë: 

 brenda kapitullit,  

 brenda lëndës vjetore, 

 brenda po asaj lënde në tri vitet shkollore,  

 brenda fushës përkatëse të të nxënit, 

 në fusha të tjera të të nxënit ose në kombinime të tyre, 

 në situata të simuluara nga jeta e përditshme, 

 në situata reale. 

 

 Mësimdhënia tërheqëse është parakusht i mësimnxënies së suksesshme. 

 

Mësuesi nuk mund t’i detyrojë nxënësit të nxënë. Rreptësia e mësuesit, notat e 

ulëta, kërcënimet për mbetjen në klasë, nuk funksionojnë vërtet, vetëm se shtrëngojnë 

disa nxënës të ulin kokën me pahir mbi librat dhe, njëherësh, dëshmojnë mossuksesin e 

mësuesit. 

Studiuesit kanë vërejtur se adoleshentët nuk e ruajnë dot në kujtesë mësimin për 

arsyen e vetme se mësuesi nuk ka mundur të fitojë simpatinë e tyre. Mënyra më e sigurt 

për ta fituar atë është ta bëjnë lëndën tërheqëse. Ta bësh lëndën tërheqëse është një temë 

shumë e gjerë, ku përmblidhet e gjithë urtësia e profesionit të mësuesit. 

Nxënësit duhet të ulen në bankë me dëshirë dhe të largohen të kënaqur. Kur nuk 

është arritur ende kjo, ka mbetur shumë për të përmirësuar. Mësuesi e kupton vetë kur e 

ka përmbushur këtë objektiv. 

 

 



 

138 

 

 Mësimdhënia në gjimnaz duhet të sigurojë sukses shkollor për të gjithë 

nxënësit. 

 

Ndjekja e gjimnazit nuk përfshihet në detyrimin ligjor, por shkolla e ka detyrim 

zyrtar që secilit nxënës të saj t’i sigurojë suksesin shkollor. 

Shkolla jonë e mesme, gjithnjë e më fort, ka mprehtësuar kontradiktën në mes 

politikës së përfshirjes të sa më shumë nxënësve në të dhe kurrikulës përjashtuese për një 

pjesë të madhe të tyre. 

Programet lëndore, tekstet në përgjithësi dhe shumica e mësuesve i drejtohen një 

nxënësi virtual, i cili pranon imponimin e një mbingarkese tepër të madhe njohurish dhe 

nivelin tepër të lartë të vështirësive, pra, një nxënësi që nuk ekziston në të vërtetë. 

Ka një tregues të thjeshtë që duhet llogaritur dhe që nxjerr në shesh një shqetësim 

kronik të gjimnazit: përqindja e notave “katra” e “pesa” gjatë vitit shkollor dhe atyre 

“pesa” në përfundim të vitit. Ngjet rëndom te mësues dhe gjimnaze që kjo përqindje është 

tepër e madhe sa, nganjëherë, arrin gjysmën. Kjo është një situatë anormale, thjesht sepse 

nuk janë të paaftë afro gjysma, qoftë edhe një e treta e nxënësve. Nuk janë nxënësit që 

kanë dështuar, por mësuesi ose e gjithë shkolla. Një synim themelor i shkollimit, që 

secilit nxënës t’i sigurohet zhvillimi i plotë i potencialit të tij, nuk është realizuar. 

Zakonisht, shqetësimi përqendrohet te nxënësit e notave të ulëta, por mossuksesi, 

në të vërtetë, është i përhapur thuajse te të gjithë nxënësit. Duke u vetëkonsideruar 

gabimisht elitar, megjithatë, gjimnazi, në përgjithësi, nuk ka mundur që as nxënësve 

veçanërisht të zotë t’u ofrojë një formim elitar.  

Kurrikula e re e gjimnazit ngrihet mbi besimin themelor se çdo nxënës mund ta 

arrijë suksesin. Këtë e ka në dorë trupa mësimore e çdo mësues në veçanti dhe jo tekstet. 

Sikundër thuhet, janë më me fat ata nxënës që kanë mësues të mirë, por tekst të keq, sesa 

ata që kanë tekst të mirë, por mësues jo fort të mirë.  

Kjo do të thotë se edhe në qëllofshin tekste përjashtuese për një pjesë të nxënësve 

të klasës, është mësuesi ndërmjetësi i tekstit me nxënësit.  
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 Takti dashamirës i mësuesit ndaj nxënësit është parakusht i suksesit të 

mësuesit, d.m.th. edhe i nxënësit. 

 

Mësuesi tradicional përpiqet vërtet shumë që nxënësi të mos gabojë në përgjigjet 

e tij. Ai e ndihmon me udhëzime të njëpasnjëshme dhe kur, megjithatë, nxënësi e bën 

gabimin, atëherë mësuesi jep të kuptojë se i vajti dëm gjithë mundi dhe ndodhi diçka për 

të ardhur shumë keq.  

Mësuesi tradicional dendur ngatërron fëmijën me nxënësin, prandaj, në vend që të 

bashkëbisedojë me nxënësin dhe prindin e tij për mangësitë e nxënësit, mbithekson të 

metat e fëmijës duke i paraqitur herë-herë si vese. 

Takti i mësuesit tradicional është kundër përpjekjeve të tij për sukses. 

Mësuesi që nuk e zotëron taktin e nevojshëm, mund të krijojë te fëmija pasiguri, 

ta bëjë të painteresuar, të pavullnetshëm, pra, ta shtrëngojë të humbasë besimin në 

mundësitë e tij. Me fjalë të tjera, mësuesi, padashur, mund ta bëjë një nxënës të 

dorëzohet. 

Qortimet e përsëritura, sidomos publike, lëvdatat e rezervuara vetëm për disa e 

zvjerdhin nxënësin nga shkolla. 

Mossuksesi kronik, mosbesimi kronik i të tjerëve, sidomos i prindërve dhe i 

mësuesve ndaj fëmijës, çon ngadalë, pikë-pikë, në brerjen e vlerësimit të vetes.  

Dëmtimi i besimit në veten konsiderohet nga psikologët si një nga fatkeqësitë e 

rënda që mund t’i ndodhë personalitetit të një njeriu. Shkolla duhet të bëjë të kundërtën.  

Qëndrimi dashamirës për secilin nxënës pa përjashtim, mirëbesimi ndaj secilit 

nxënës pa përjashtim, pikënisja nga vlerat pozitive të nxënësit për ta përmirësuar, nuk 

janë të dëshirueshme, por të domosdoshme. 

Nëse nxënësi, sidomos ai me vështirësi relative të nxëni, nuk pyet për çka nuk po 

kupton, nëse mësuesit nuk i ndodh që nxënësi t’i afrohet e t’i rrëfehet se nuk po i shkojnë 

mirë punët, atëherë ai mësues ka nevojë për një reflektim të thellë të taktit të tij. 

Dëshmia e taktit të mirë nuk është numri i fjalëve të mira që shpërndan pa 

favorizime, ndonëse ato janë doemos pjesë e këtij takti. Në të vërtetë, dëshmi është numri 

i pyetjeve që i drejtojnë nxënësit mësuesit.  
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 Mësimnxënia është e suksesshme kur zgjat gjatë gjithë jetës. 

 

Ato që duhet të rrënjosen doemos në mendjen e nxënësit, janë një bashkësi 

konceptesh dhe metodash themelore të fushave të të nxënit dhe aftësitë për të nxënë gjatë 

gjithë jetës. 

Parakushti i të nxënit gjatë gjithë jetës janë kureshtja intelektuale ndaj risive 

shkencore dhe artistike dhe qëndrimi miqësor ndaj informacioneve të reja, si dhe ndaj 

teknologjisë.  

Këto kultivohen në shkollë. 

Të nxënit gjatë gjithë jetës nuk është thjesht një aftësi ose një bashkësi aftësish, 

por një kompetencë-çelës, që kurrikula e shkollës synon të kultivojë te secili nxënës. Të 

menduarit kritik, përballimi i situatave problemore, menaxhimi i informacionit, edukimi i 

qëndrimeve etiko-morale, shprehitë e punës së pavarur individuale dhe në grup e të tjera, 

të gjitha këto ndihmojnë në formimin e kompetencës së të nxënit gjatë gjithë jetës. 

 

 Mësimdhënia-mësimnxënia kapilarizohet me situata që i përngjasojnë 

realitetit ose janë reale. 

 

Kurrikula e gjimnazit synon të investojë ndjeshëm për mirëqenien e secilit, tani, 

në jetën e tij prej adoleshenti dhe, më vonë, në jetën e tij si i rritur. 

Ky synim do të mund të përmbushet nëse mësimdhënia-mësimnxënia zhvillohet 

në kontekstin e shqetësimeve, problemeve dhe sfidave që has tani adoleshenti dhe që 

pritet të hasë i rrituri. 

Kështu, p.sh., nuk mjaftojnë vetëm dhe thjesht trajtimet e mira teorike të 

biologjisë, por krahas tyre janë të domosdoshme rubrikat që i shndërrojnë ato në 

udhëzues praktik për ruajtjen e shëndetit në përgjithësi ose, në veçanti, të 

mirushqyerjes. 

Shembujt, ushtrimet e problemat, detyrat tematike, projektet kurrikulare, debatet 

tematike etj. duhet të kenë përparësi mprehtësinë dhe dendurinë e situatave që hasen në 

jetën e përditshme, që nga jeta personale, familjare, shoqërore e deri tek ajo e vendit, 

rajonit ose planetit. 
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 Të nxënit në grupe të vogla ka vlera që nuk mund të kompensohen nga të 

nxënit individual. 

 

 Teksti i nxënësit është një burim i çmuar informimi, por nuk është i vetmi as 

për mësuesin dhe as për nxënësin. 

 

 Mësimdhënia-mësimnxënia e integruar përafron më mirë dijet njerëzore. 

 

Ndërsa te kurrikula e arsimit bazë duhet të mbizotërojë integrimi lëndor, te ajo e 

gjimnazit është diferencimi lëndor që mbizotëron.  

Megjithatë, integrimi është përsëri një përparësi e spikatur në kurrikulën e re të 

gjimnazit. 

Nuk është thjesht një këmbëngulje pedagogjike, por domosdoshmëri. Natyra, 

shoqëria dhe vetë individi janë botë me një kompleksitet të pafundmë, ku gërshetohen e 

shkrihen njohuri nga të gjitha shkencat e sotme dhe të atyre që do të krijohen. Shkencat 

veç e veç, aq më shumë lëndët shkollore, duke qenë të ndara nga njëra-tjetra, japin 

përshtypje fragmentare. Vetëm një vështrim më tërësor bën të mundur një njohje sa më 

afër realitetit. 

Mund të veçohen katër lloj ndihmesash të kurrikulës së re në dobi të integrimit të 

njohurive shkollore. 

Së pari, është vetë fusha e të nxënit një koncept integrues në nivelin e disa 

lëndëve. Lëndët e një fushe kanë disa karakteristika themelore të përbashkëta, të cilat i 

bëjnë ato lëndë si degët e një trungu. Mësuesit i duhet të nxjerrë në pah këto anë të 

përbashkëta, të cilat kanë të bëjnë, në radhë të parë, me metodologjinë e tyre të njohjes. 

(P.sh., shkencat e natyrës dhe matematika i zbulojnë të vërtetat ndryshe nga njëra-

tjetra.) Këto karakteristika të përbashkëta ravijëzohen në standardet e fushave. Madje 

gjuhën shqipe dhe gjuhët e huaja, ndonëse janë vendosur veç e veç, i bashkojnë linja të 

forta integruese dhe, pa i njohur këto thellësisht vetë mësuesit, nxënësit nuk do të jenë aq 

të suksesshëm në secilën prej tyre. 

Kjo do të thotë se një mësues, përveç që është mësues lëndor, gjithashtu është 

mësues i fushës ku lënda bën pjesë, në kuptimin që ai i njeh thellë karakteristikat e 

përbashkëta të të gjitha lëndëve të asaj fushe dhe di t’i mishërojë standardet e saj në 

lëndën e vet. 
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Së dyti, aftësitë ndërkurrikulare përshkojnë tejpërtej të gjitha lëndët e modulet, 

kapitujt e deri tek temat mësimore. Këto janë aftësitë e përdorimit të matematikës, 

komunikimit me shkrim ose me gojë, të të menduarit kritik, të menaxhimi të 

informacionit, për të punuar në grup dhe për të vështruar anën etiko-sociale të dukurive e 

ngjarjeve. 

Një mësues, përveç që është mësues i një fushe të nxëni, gjithashtu është mësues i 

të gjitha aftësive ndërkurrikulare.  

Së treti, ideja e integrimit përshkon secilën lëndë, sepse njohuritë e secilës lëndë 

kërkojnë të zbatohen në lëndë të tjera. Te projektet kurrikulare ky integrim shpesh përbën 

thelbin e tij. 

Së katërti, parimet moderne të mësimdhënie-mësimnxënies duhet të jenë pranuar 

dhe zbatuar njëzëshëm nga të gjithë mësuesit. Mësuesit e një gjimnazi lipset të ngjajnë 

origjinalë në parimet dhe në zbatimet e tyre. Kështu metodologjia mësimdhënëse është 

një dimension tjetër integrues.  

Një kurrikulë e integruar përballohet nga mësues të integruar. Mësuesit, natyrisht, 

e kanë potencialin për t’u bërë të tillë, por duhen përpjekje individuale dhe kolegjiale për 

të qenë të tillë. 

Nga ana tjetër, nxënësit do të çoroditeshin, po qe se një mësues nxit integrimin 

dhe një tjetër jo. Për këtë arsye, ajo që dëshirohet, është një trupë mësimore të veprojë në 

favor të integrimit kurrikular. Prandaj, përveç takimeve periodike të ekipeve lëndore, 

periodike duhet të jenë dhe takimet e ekipeve të fushave të veçanta të të nxënit dhe, po 

kështu, të të gjithë trupës mësimore.  

 

 Përpunimi i mjaftueshëm i njohurive të nxëna është vendimtar për 

realizimin dhe zhvillimin e potencialit të çdo nxënësi. 

  

 Parimi i zgjedhjes përshkon mësimnxënien dhe mësimdhënien. 

 

Mësuesi duhet t’u japë rregullisht nxënësve mundësinë të përzgjedhin. Nuk 

mjaftojnë zgjedhjet që bëjnë nxënësit në kurrikulën me zgjedhje të detyruar dhe në atë të 

lirë, si dhe në disa lëndë të kurrikulës bërthamë.  

Nxënësi duhet të ketë lirinë për të zgjedhur temën e një projekti kurrikular ose të 

një punimi më të vogël tematik, ose të një debati, madje edhe temat në detyrat e shtëpisë.  
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Duke vendosur vetë nxënësi sipas kureshtjes së tij ose sipas interesave, por edhe 

sipas kapacitetit për t’i përballuar, te kurrikula e gjimnazit shtohen itineraret individuale 

të studimit.  

Edhe më shumë se kaq, mësuesi duhet të nxitë pareshtur nxënësit që të 

propozojnë tema për debate, projekte, detyra tematike, eksperimente dhe vëzhgime, 

shkurt, të jenë dhe ata bashkautorë të kurrikulës shkollore. Pyetja “Çfarë propozoni ju?” 

është ndër pyetjet lajtmotiv të mësuesit, madje mund të përfshihet, herë pas here, ndër 

detyrat e shtëpisë, qofshin këto individuale ose në grupe të vogla. 

 

 Vlerësimi i nxënësit përshkon të gjithë procesin mësimdhënës-mësimnxënës. 

 

 Nxënësi, në mësimnxënien e tij, është partner i mësuesit. 

 

Mësuesi duhet të mbajë vazhdimisht ndër mend se nxënësi është bashkëpunëtori 

më i mirë i tij dhe duhet të kërkojë forma sa më të larmishme të bashkëpunimit me të. 

Pikënisja e bashkëpunimit me mësuesin është saktësimi i objektivave të të nxënit.  

Mësuesi duhet t’ua bëjë të qartë nxënësve se çfarë pritet prej tyre në përfundim të 

një kapitulli. 

Nxënësi duhet të ushtrohet nga mësuesi që të vetëvlerësojë arritjet e tij. 

Duke u vetëtestuar, nxënësi vendos se për sa studim ka nevojë, gjithashtu, se cilat 

pyetje duhet t’u drejtojë mësuesve ose bashkënxënësve, apo cilave pyetje t’u gjejë 

përgjigje duke qëmtuar burime të tjera informacioni. 

Tekstet e mira kanë rubrika të posaçme, në të cilat nxënësi vetëvlerësohet 

sistematikisht dhe jo vetëm e thjesht për njohuritë e sapomësuara, për zbatime të 

njohurive të kapitullit përtej kapitullit, madje dhe lëndës, vetëvlerësohet edhe për aftësitë 

ndërkurrikulare dhe për aftësitë e fushës së të nxënit. 

 

4.10 ROLI VENDIMTAR I DREJTORIT TË GJIMNAZIT 

 

Drejtori i gjimnazit ka përgjegjësinë kryesore për suksesin e kurrikulës së re. Ai 

është përgjegjës para nxënësve, prindërve, edhe mësuesve dhe, sigurisht, para eprorëve të 

tij. I takon, në radhë të parë atij, që të studiojë thellë dhe imët këtë Udhëzues dhe ta 

zbërthejë atë në detyra konkrete e të përshkruara mjaft qartë për veten dhe për mësuesit. 
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Drejtori duhet të nxitë mësuesit ta studiojnë thellë dhe imët këtë Udhëzues. Ai të 

organizojë takime sistematike profesionale rreth ideve të Udhëzuesit, derisa me të gjithë 

personelin e shkollës të arrihet një kuptim i përbashkët rreth këtyre ideve. 

Kurrikula e re nuk është thjesht një orar mësimor ndryshe nga i mëparshmi dhe as 

nuk janë vetëm disa procedura të reja në përzgjedhjen nga nxënësit të lëndëve me 

zgjedhje të detyruar dhe ato me zgjedhje të lirë. Mbi të gjitha, është një risi e 

mësimdhënie-mësimnxënies. Ky shndërrim rrënjësor në mendësinë e mësuesit kërkon 

konceptimin ndryshe të disa dokumenteve zyrtare të mësuesit, si p.sh., planit mësimor 

vjetor, planit ditor dhe vetë punës mësimore në gjimnaz, ku veprimtaria mësimore 

udhëhiqet nga objektivat; ku, krahas njohurive, zë vend kryesor edhe zhvillimi i 

aftësive; ku integrimi lëndor dhe lidhja me jetën reale janë detyra të rëndësishme.  

Mësuesi nuk do ta ketë të lehtë t’i përballojë që të gjitha risitë menjëherë. Është 

drejtori i shkollës ai që do të krijojë frymën entuziaste në shkollë dhe do t’i organizojë 

mësuesit të përparojnë pa ndërprerje, me bindjen e sigurt se ia vlen për ata vetë, por 

sidomos për nxënësit e tyre.  

 

 

5. KAPITULLI I PESTË: MESATARET E NXËNËSIT, MATURA  

                                                      SHTETËRORE 

 

5.1 MESATARJA VJETORE PËR NJË NXËNËS 

 

            KOEFICIENTI I LËNDËS/MODULIT 

 

Secila lëndë/modul ose modul ka koeficientin e vet. 

Lëndët ose modulet e thelluara e kanë koeficientin 1,4.  

Të tjerat e kanë koeficientin 1. 

 

Koeficientët e lëndëve me zgjedhje të detyruar 

 

Lënda Kreditet 

Biologjia e zbatuar   1 

Biologjia e thelluar   1,4 

Edukimi fizik 1 

Ekonomia e zbatuar   1 

Ekonomia e thelluar   1,4 

Filozofia    1 
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Fizika e zbatuar   1 

Fizika e thelluar   1,4 

Gjeografia e thelluar   1,4 

Gjuha e huaj e dytë   1 

Gjuha shqipe dhe letërsia e thelluar 1,4 

Historia me zgjedhje (Klasa e 11-të) 1 

Historia e thelluar (Klasa e 12-të) 1,4 

Kimia e zbatuar   1 

Kimia e thelluar   1,4 

Matematika e thelluar   1,4 

Psikologjia    1 

Sociologjia    1 

Teknologjia    1 

TIK-u i thelluar 1,4 

Trashëgimia kulturore 1 

 
PIKËT E LËNDËS/MODULIT PËR NJË NXËNËS 

 

Pikët e një nxënësi për një lëndë në një klasë gjenden duke shumëzuar notën 

vjetore të nxënësit në atë lëndë me kreditet e asaj lënde dhe me koeficientin e lëndës. 

Pikët = nota vjetore x kreditet x koeficienti 

 

Shembulli 1 

Llogaritja e pikëve për gjuhën e huaj të dytë për klasën e 10-të 

 

 Klasa e 10-të 

Nota vjetore e nxënësit 6 

Kreditet e lëndës 2 

Koeficienti i lëndës 1 

Pikët  12 

 

Në klasën e 10-të, nxënësi ka grumbulluar për gjuhën e huaj të dytë 12 pikë. 

 

Shembulli 2 

Llogaritja e pikëve për matematikën bërthamë të klasës së 10-të 

 

 Klasa e 10-të 

Nota e nxënësit 7 

Kreditet e lëndës 3 

Koeficienti i lëndës 1 

Pikët  21 
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Në klasën e 10-të, nxënësi ka grumbulluar për matematikën bërthamë 21 pikë. 

 

Shembulli 3 

Llogaritja e pikëve për matematikën e thelluar 

 

 Klasa e 10-të 

Nota 6 

Kreditet 2 

Koeficienti 1,4 

Pikët  16,8 

 

Në klasën e 10-të, nxënësi ka grumbulluar për matematikën e thelluar 16,8 pikë. 

 

Shënim. 

Për lëndët pa notë, siç është “Përforcimi”, nuk llogariten pikët. 

 
MESATARJA VJETORE E NJË NXËNËSI  

 

Mesatarja vjetore e një nxënësi llogaritet duke pjesëtuar shumën e të gjitha pikëve 

që nxënësi ka grumbulluar në një klasë, me shumën e të gjitha krediteve që nxënësi ka 

grumbulluar në atë klasë. 

Mesatarja vjetore e një nxënësi = Shuma e pikëve vjetore : shuma e krediteve 

vjetore. 

Pra: 

 Mblidhen pikët e të gjitha lëndëve/moduleve të një klase, siç u përshkrua më sipër. 

 Mblidhen kreditet e të gjitha lëndëve/moduleve të një klase. 

 Shuma e pikëve pjesëtohet me numrin total të krediteve. 

 Rezultati rrumbullakoset me dy shifra pas presjes dhjetore. 

 

Më poshtë është një shembull i plotë për llogaritjen e mesatares vjetore të një nxënëseje 

për klasën e 10-të të gjimnazit. 

 

KLASA E 10-TË     

Nxënësja ANILA KODRA     

     

LËNDËT NOTAT KREDITET KOEFICIENTI PIKËT 

LËNDËT BËRTHAMË         

Artet  8 1  1 8 

Edukimi fizik dhe sportet 7 1  1 7 
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Gjuha e huaj e parë 7 2  1 14 

Gjuha shqipe dhe letërsia 7 3  1 21 

Karriera, aftësimi për jetën 8 1  1 8 

Matematika 10 3  1 30 

Kimia 5 2  1 10 

Fizika 6 2  1 12 

Biologjia 8 2  1 16 

Shkenca e tokës, mjedisit dhe hapësirës 6 2  1 12 

Qytetaria 7 2  1 14 

Historia 5 3  1 15 

TIK-u 9 2  1 18 

          
KURRIKULA ME ZGJEDHJE TË DETYRUAR         

Matematika e thelluar 9 2 1.4 25.2 

          
KURRIKULA ME ZGJEDHJE TË LIRË         

Guida turistike 8 1 1  8 

Përforcim: Kimia v       

SHUMA    29   218.2 

     

MESATARJA  218.2/29  7.52 

 

Mesatarja e kësaj nxënëseje për klasën e 10-të është 7,52. 

 

5.2  DËFTESA E KLASËS 

 

Dëftesa ndahet në tri pjesë, ku shënohen përkatësisht: 

 Lëndët bërthamë, 

 Lëndët me zgjedhje të detyruar, 

 Lëndët/modulet me zgjedhje të lirë. 

Renditja e lëndëve bërthamë bëhet sipas modelit të dëftesës të paraqitur në shtojcën 6.  

Në dëftesë, tek “Aftësimi për jetën” shënohen titujt e atyre moduleve që nxënësi 

ka zhvilluar, p.sh.: “Ndihma e parë”. 

Tek “Artet” shënohet ajo lëndë të cilën nxënësi e ka zhvilluar, p.sh.: “Muzika”. 

Te “Gjuha e huaj” shënohet gjuha e huaj e parë që nxënësi ka zhvilluar, p.sh.: 

“Gjuha angleze”. 

Për çdo lëndë/modul vendoset nota, koeficienti, kreditet dhe pikët përkatëse. 

Renditja e lëndëve me zgjedhje të detyruar bëhet sipas rendit alfabetik. 

Në dëftesë shënohen ato lëndë me zgjedhje të detyruar që nxënësi ka zhvilluar. 
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Lëndët/modulet me zgjedhje të lirë vendosen sipas kësaj radhe: 

 Modulet lëndore, 

 Modulet profesionale, 

 Projektet kurrikulare në nivel shkolle ose disa klasash, 

 Përforcimi, 

 Shërbimi komunitar. 

 

Vendosen në dëftesë edhe temat e moduleve lëndore dhe profesionale që ai 

nxënës ka zhvilluar, p.sh.: “Njeriu dhe ndryshimet klimatike”, “Guida turistike”, 

“Vreshtaria”. 

Për projektin kurrikular nota vendoset në dëftesën e atij viti shkollor kur projekti 

përfundon. Kur një nxënës nuk e përfundon një projekt të tillë brenda vitit shkollor, sepse 

projekti mund të vazhdojë më shumë se një vit, në dëftesën e atij viti shkollor nuk 

përfshihet zëri “Projekti kurrrikular”.  

Te përforcimi dhe shërbimi komunitar nuk vendoset notë, por vetëm shenja “v” 

që do të thotë se nxënësi e ka shlyer detyrimin e tij. 

Përforcimi përfshihet në dëftesë vetëm kur nxënësi është kalues në lëndën 

përkatëse. P.sh., për nxënësin, i cili është përforcuar në lëndën e matematikës dhe është 

kalues në këtë lëndë, përfshihet në dëftesë përforcimi, përndryshe nuk përmendet. 

Në fund të dëftesës shënohet shuma vjetore e krediteve dhe e pikëve të atij 

nxënësi
12

. 

 

KARAKTERISTIKA E NXËNËSIT 

Fillesa për hartimin e karakteristikës së nxënësit është tabela e mëposhtme.  

 
 

Emri i nxënësit:_____________ Data:__________________ 

 

Klasa: __________________ Emri i mësuesit kujdestar:_____________ 

 

Sjellja Asnjëherë Rrallë Shpesh Gjithmonë 
Korrektësia ndaj detyrimeve shkollore     

1. Respekton rregulloren e shkollës     

                                                 
12

 Modeli i dëftesës është i ilustruar në shtojcë në fund të këtij dokumenti Shtojca numer 5. 
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2. Kryen detyrimet mësimore në klasë dhe në 

shtëpi 

    

3. Mban qëndrim kritik ndaj shkeljeve të 

rregullores së shkollës 

    

Marrëdhëniet me bashkënxënësit     

Marrëdhëniet me mësuesit/punonjësit e tjerë 

të shkollës 

    

1. Respekton mësuesit dhe punonjësit e 

shkollës 

    

2. Merr përsipër përgjegjësi për mbarëvajtjen 

e klasës/shkollës 

    

Tipare të tjera të nxënësit     

1. Mëson sistematikisht     

2. Është i vëmendshëm gjatë mësimit     

3. Është i përpiktë     

5. Është tolerant     

6. Është aktiv      

Prirja e nxënësit sipas fushave lëndore:  

 

 

 

 

UDHËZIME RRETH TABELËS SË KARAKTERISTIKËS SË NXËNËSIT 

Kjo tabelë nuk vendoset e plotë në dëftesën e nxënësit dhe as në diplomën e 

maturës, por prej saj mësuesi kujdestar veçon ato pohime të cilat do t’i vendosë në këto 

dokumente. 

P.sh., mësuesi kujdestar e ka plotësuar kështu tabelën për një nxënës: 

 

 

Emri i nxënësit: Dritan Kodra Data:12.07.2011 

 

Klasa:  e 11-të A                Emri i mësuesit kujdestar: Brikena Rruga 

 

Sjellja Asnjëherë Rrallë Shpesh Gjithmonë 
Korrektësia ndaj detyrimeve shkollore     

1. Respekton rregulloren e shkollës    v 

2. Kryen detyrimet mësimore në klasë dhe në 

shtëpi 

   v 

3. Mban qëndrim kritik ndaj shkeljeve të 

rregullores së shkollës 

 v   

Marrëdhëniet me bashkënxënësit     

1. Respekton bashkënxënësit     v 

2. Ndihmon bashkënxënësit   v   

3. Punon mirë në grup  v   
Marrëdhëniet me mësuesit/punonjësit e tjerë 

të shkollës 

    

1. Respekton mësuesit dhe punonjësit e    v 
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shkollës 

2. Merr përsipër përgjegjësi për mbarëvajtjen 

e klasës/shkollës 

v    

Tipare të tjera të nxënësit     

1. Mëson sistematikisht    v 

2. Është i vëmendshëm gjatë mësimit    v 

3. Është i përpiktë    v 

5. Është tolerant  v   

6. Është aktiv   v   

Komente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky nxënës duket që është i zellshëm në mësime, por disi i mbyllur në interesat e 

veta, pasi nuk ka marrëdhënie të ngushta me bashkënxënësit dhe sidomos nuk kontribuon 

në mbarëvajtjen e klasës ose të shkollës. 

Nga kjo tabelë mësuesi veçon aq sa të mbushen ato pak rreshta të dëftesës duke u 

përpjekur që të pasqyrojë në mënyrë të drejtpeshuar karakteristikat e nxënësit. 

P.sh.: 

“Gjithmonë respekton rregulloren e shkollës, kryen detyrimet mësimore në 

klasë dhe në shtëpi dhe respekton bashkënxënësit, mësuesit dhe punonjësit e shkollës. 

Rrallë mban qëndrim kritik ndaj shkeljeve të rregullores së shkollës dhe rrallë është 

aktiv.” 

Por qëllimi i vetëm i kësaj tabele nuk është të ndihmojë mësuesin të hartojë një 

karakteristikë të goditur në përfundim të vitit shkollor apo të gjimnazit. Mësuesi kujdestar 

e plotëson atë periodikisht.  

Te “Komente”, mësuesi kujdestar mund të shkruajë hollësi të tjera për qëndrimin 

e nxënësit. 

Krahas notave, kjo tabelë është informacion po aq i domosdoshëm për prindërit, 

por edhe për vetë nxënësit. 
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MESATARJA E GJIMNAZIT E NJË NXËNËSI  

 

Mesatarja e gjimnazit për një nxënës llogaritet duke pjesëtuar shumën e të gjitha 

pikëve që nxënësi ka grumbulluar gjatë gjimnazit me shumën e të gjitha krediteve që 

nxënësi ka grumbulluar gjatë gjimnazit. 

Mesatarja e gjimnazit për një nxënës = _Shuma e pikëve të gjimnazit____  

                                                                     Shuma e krediteve të gjimnazit 

 

Pra: 

 Mblidhen pikët e të tri klasave. 

 Shuma e pikëve pjesëtohet me numrin total të krediteve. 

 Rezultati rrumbullakoset me dy shifra pas presjes dhjetore. 

 

Më poshtë jepet shembulli për një nxënës. 

 

Klasa Pikët e klasave Kreditet e klasave Mesatarja e gjimnazit 

10 218,2 29  

11 237 29,5  

12 210 30  

Shuma 665,2 88,5 7,52 

 

Mesatarja e gjimnazit e këtij nxënësi është 7,52. 

 

Shënim. 

Shuma e krediteve nuk del plot 90, por më pak. Kjo ndodh ngaqë në llogaritjen e 

pikëve dhe të mesatares përfshihen vetëm lëndët/modulet me notë. Pra, përjashtohen 

kreditet e shërbimit komunitar si edhe të përforcimit. Ky nxënës ka marrë një përforcim 

dhe bashkë me shërbimin komunitar i janë ulur 1.5 kredite. 

 

5.3  MATURA SHTETËRORE 

 

Nxënësi pranohet në provimet e Maturës Shtetërore kur ai njëherësh: 

 është kalues në të tri klasat e gjimnazit; 

 ka fituar të paktën 90 kredite gjatë gjimnazit; 
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 ka fituar 10-12 kredite për kurrikulën me zgjedhje të detyruar dhe 5-7 kredite për 

kurrikulën me zgjedhje të lirë; 

 ka fituat të paktën 1 kredit për modulet profesionale; 

 ka fituar 0,5 kredite për shërbimin komunitar; 

 ka fituar 0,5 kredite për projektet kurrikulare në nivel shkolle ose disa klasash. 

 

Matura Shtetërore përmban: 

 Provimet në lëndët e përbashkëta dhe të detyruara për të gjithë nxënësit, 

 Provimet me zgjedhje. 

Lista e lëndëve të provimit të Maturës Shtetërore në lëndët e përbashkëta dhe të detyruara 

për të gjithë nxënësit është: 

 Matematika bërthamë, 

 Gjuha shqipe dhe letërsia bërthamë, 

 Gjuha e huaj e parë. 

 

5.4  KRITERET E PROVIMIT PËR LËNDËT ME ZGJEDHJE 

 

Shënim. 

Në provimin për lëndët me zgjedhje konsiderohen tri lëndë të veçanta, p.sh.: 

fizika bërthamë, fizika e zbatuar dhe fizika e thelluar. 

Kriteri 1 

Për provimin në lëndët me zgjedhje, nxënësi mund të përzgjedhë: 

 nga lëndët bërthamë, përveç matematikës bërthamë, gjuhës shqipe dhe letërsisë 

dhe gjuhës së huaj të parë, 

 nga lëndët me zgjedhje të detyruar. 

Kriteri 2 

Të gjithë nxënësit duhet të sigurojnë një numër të caktuar kreditesh në provimet e 

lëndëve me zgjedhje. 

Kriteri 3 

Numri më i vogël i krediteve për t’u fituar nga nxënësi në provimet e lëndëve me 

zgjedhje është 8. 
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Kriteri 4 

Për provimin në lëndët me zgjedhje nxënësi duhet të përzgjedhë jo më pak se dy 

lëndë dhe jo më shumë se katër lëndë. 

 

Shembull 

Disa nga përzgjedhjet që mund të bëjnë nxënësit, janë: 

 

Kombinime Gjithsej 

Biologjia bërthamë (4 kredite) 
Kimia bërthamë (4 kredite) 

8 kredite 

Biologjia bërthamë (4 kredite) 
Kimia bërthamë (4 kredite) 
Kimia e thelluar (2 kredite) 

10 kredite 

Gjuha italiane (6 kredite) 
Historia e klasës së 11-të (2 kredite) 

8 kredite 

Gjuha italiane (6 kredite) 
Historia bërthamë (5 kredite) 

11 kredite 

Psikologjia (2 kredite) 
Filozofia (2 kredite) 
Sociologjia (2 kredite) 
Qytetaria (3 kredite). 

9 kredite 

Matematika e thelluar (5 kredite) 
Gjuha shqipe e letërsia e thelluar (5 kredite) 

10 kredite 

Gjuha angleze (bërthamë) (9 kredite) 
Gjuha frënge (6 kredite) 

15 kredite 

  

 
 

 

 

 

5.5 MBETJA NË MATURËN SHTETËRORE 

 

Kur nxënësi mbetet në një ose më shumë lëndë të Maturës Shtetërore, ka të drejtë 

t’i rijapë ato vetëm në vitin ose vitet pasardhëse të Maturës Shtetërore. 

Kur nxënësi është mbetës në lëndë të provimit me zgjedhje të Maturës Shtetërore, 

ka të drejtë që në vitin ose vitet pasardhëse të Maturës Shtetërore të rijapë lëndën ose 

lëndët ku është mbetës, ose ai mund të përzgjedhë edhe lëndë tjetër të re për të dhënë 

provim, por me kushtin që shuma e krediteve për lëndët e provimit me zgjedhje të jetë të 

paktën 8. 
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P.sh., një nxënës ka dhënë në provimin me zgjedhje këto lëndë: biologjia 

bërthamë (4 kredite), biologjia e zbatuar (2 kredite) dhe biologjia e thelluar (2 kredite), 

por mbetet vetëm te biologjia e thelluar. Në vitin ose vitet pasardhëse të Maturës 

Shtetërore ai duhet të plotësojë shumën e të paktën 8 krediteve. Nxënësi mund të rijapë 

në provim biologjinë e thelluar ose ndonjë lëndë tjetër, si psikologjinë ose një gjuhë të 

huaj të dytë etj. 

Nxënësi nuk ka të drejtë të rijapë provimin për të përmirësuar notën në rastet kur 

është kalues. 

 

 

5.6  MESATARJA E MATURËS SHTETËRORE 

 
PIKËT E MATURËS SHTETËRORE 

 

Edhe pikët e Maturës Shtetërore për një nxënës llogariten me të njëjtën mënyrë si 

pikët e klasës. 

Pra, gjenden pikët për secilën lëndë të Maturës Shtetërore dhe këto pikë mblidhen. 

 

Shembull 

 

LËNDËT NË PROVIMET NOTAT KREDITET KOEFICIENTI PIKËT 

     

Lëndët e detyruara     

Gjuha shqipe dhe letërsia 7 10 1 70 

Matematika  8 10 1 80 

Gjuha e huaj e parë 6 9 1 54 

     

Lëndët me zgjedhje     

Matematika e thelluar 7 5 1,4 49 

Fizika bërthamë 6 4 1 24 

     

SHUMA:  38  277 

 

Ky nxënës ka grumbulluar 277 pikë në Maturën Shtetërore, kurse numri total i 

krediteve është 38. 
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MESATARJA E MATURËS SHTETËRORE 

 

Ashtu si mesatarja e gjimnazit, mesatarja e maturës shtetërore për një nxënës 

gjendet duke pjesëtuar shumën e pikëve me shumën e krediteve. 

Për nxënësin në shembullin e mësipërm, nota mesatare e gjimnazit është: 

 

277 : 38 = 7,29 

 

5.7 MESATARJA E PËRGJITHSHME E NJË NXËNËSI 

 

Te mesatarja e përgjithshme e një nxënësi merren parasysh pikët e tri klasave të 

gjimnazit, bashkë me pikët e Maturës Shtetërore. Po ashtu mblidhen kreditet e tri klasave 

me ato të maturës. 

Pikët totale pjesëtohen me kreditie totale dhe rezultati rrumbullakoset me dy 

shifra pas presjes dhjetore. 

 

Shembull 

 

 Pikët Kreditet Mesatarja e përgjithshme 

Tri klasat e gjimnazit 665,2 88,5  

Matura Shtetërore 277 38  

Shuma: 942,2 126,5 7,45 

 

Mesatarja e përgjithshme e këtij nxënësi është 7,45. 

 

 

5.8 DIPLOMA E GJIMNAZIT 

 

Nxënësi e merr diplomën e gjimnazit, kur: 

 është kalues në provimet e përbashkëta dhe të detyruara për të gjithë; 

 është kalues në aq provime me zgjedhje sa shuma e krediteve të tyre të jetë të 

paktën 8. 

Në diplomën e gjimnazit do të shënohen të gjitha lëndët në provimin me zgjedhje, 

ku është kalues, bashkë me notën dhe kreditet përkatëse. 
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P.sh.:  

Biologjia bërthamë Nota 7 (4 kredite) 

 Kimia bërthamë Nota 8 (4 kredite) 

 Kimia e thelluar Nota 7 (2 kredite) 

  

Kur një nxënës i siguron të paktën 8 kredite në provimin e maturës të lëndëve me 

zgjedhje, por është pakalues në njërën nga këto lëndë me zgjedhje, kjo lëndë nuk 

shënohet në diplomën e maturës. 

P.sh., një nxënës ka dhënë në provimin me zgjedhje këto lëndë: 

psikologjia (2 kredite), dhe gjuha frënge (6 kredite) por nuk ka kaluar në 

psikologji. Këtij nxënësi, meqë i ka plotësuar 8 kreditet, nuk i vendoset te diploma e 

maturës psikologjia si lëndë me zgjedhje në provimin e maturës. 
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AMZA (Do ta gjeni në shtojcë më vete për arsye teknike të mbingarkesës së faqes në 

WORD dhe mos prishjes së formatit të saj). 
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Shtojca nr. 1. Disa shembuj të moduleve profesionale 
 

Shembujt e mëposhtëm janë disa tematika të moduleve profesionale për të ndihmuar 

gjimnazet. 

 

“Lulet”  

- Arti i luleve, ndikimi i tyre në humorin e njeriut. 

- Llojet e luleve. 

- Shërbimet ndaj luleve. 

- Përgatitja e shportave dhe e buqetave me lule, kombinimi i tyre sipas rasteve të 

ndryshme. 

- Rregullat e zbukurimit të mjediseve të brendshme me lule. 

 

“Të folurit në publik” 

- Historiku i të folurit në publik. 

- Elementet e të folurit në publik. 

- Oratoria dhe përdorimi i gjesteve. 

- Kontrolli i zërit, fjalori, përdorimi i sinonimeve, zgjedhja e fjalëve. 

- Përdorimi i humorit. 

 

“Gazetaria”  

- Historia e gazetarisë. 

- Llojet e gazetave. 

- Rubrikat kryesore të një gazetë dhe fjalori gazetaresk (lajmi, opinioni, njoftimi, reklama). 

- Etapat e krijimit të një shkrimi (marrja e lajmit, shkrimi, kontrolli i vërtetësisë, redaktimi, 

miratimi i shkrimit). 

- Rregullat e shkrimit të një artikulli, formati i shkrimit, mënyra e të shprehurit e paraqitja 

vizuale në gazetë. 

- Krijimi i gazetës së shkollës. 

 

“Dizajn” 

Modul për reklamat, fletëpalosjet, kartëvizitat etj. 
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“Parukeri dhe estetikë” 

Shërbime të thjeshta, p.sh.: manikyr, pedikyr, masazhe. 

 

Shënim.  

Modulet e mëposhtme janë marrë nga shkollat profesionale. Të tilla module kanë edhe qendrat e 

trajnimit profesional.  

 

MODULI: “Teoria e ngjyrave dhe estetika e veshjes” 

Objektivat  

 

Në fund të modulit, nxënësit duhet: 

- Të dallojnë rëndësinë e ngjyrave në botën e modës. 

- Të dallojnë bazat dhe derivatet e ngjyrave. 

- Të dallojnë ngjyrat e ftohta, të ngrohta dhe tonalitetet e ngjyrave. 

- Të shpjegojnë veçoritë e ngjyrave të ftohta dhe të ngrohta. 

- Të shpjegojnë lidhjen e tonalitet me ngjyrat e ngrohta dhe të ftohta. 

- Të dallojnë kuptimin dhe veçoritë e shkëlqimit. 

- Të dallojnë kuptimin dhe veçoritë e ngjyrave mat. 

- Të shpjegojnë shpërndarjen specifike të peshës së ngjyrave. 

- Të zbërthejë ngjyrat bazë në derivate. 

- Të dallojnë raportet e ngjyrave bazë në krijimin e ngjyrave të reja. 

- Të shpjegojnë ndikimin e natyrës në krijimin e ngjyrave. 

- Të dallojnë ndikimin e stinëve dhe të ngjyrave të stinës në botën e modës. 

- Të dallojnë ndikimin e tonalitetit të dritës dhe të errësirës në veshje. 

- Të shpjegojnë ndikimin e ngjyrave në emocionet e njeriut. 

- Të dallojnë ndikimin e ngjyrave sipas llojit në llojet e emocioneve. 

- Të shpjegojnë krijimin e gëzimit dhe të entuziazmit nga ngjyrat e forta. 

- Të shpjegojnë krijimin e pesimizmit nga ngjyrat monotone. 

- Të dallojnë ndikimin e veshjeve me dritë dhe ngjyra të ndryshme në emocionet e njeriut. 

- Të dallojnë llojet e aksesorëve në veshje sipas ngjyrave. 

- Të përshkruajnë kuptimin dhe rëndësinë e estetikës në veshje. 

- Të përshkruajnë historikun e veshjeve. 

- Të listojnë funksionin estetik dhe praktik të veshjeve. 

- Të përshkruajnë krijimin artistik të veshjeve. 
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- Të skicojnë stilet e veshjeve. 

- Të demonstrojnë rolin e modës në veshje. 

- Të listojnë llojet e veshjeve popullore. 

- Të listojnë veshjet popullore sipas veçorisë krahinore. 

- Të listojnë funksionet e veshjeve popullore. 

- Të klasifikojnë veshjet popullore sipas gjinisë. 

- Të tregojnë rolin e prerjes dhe të zbukurimeve në veshjet popullore. 

 

Përmbajtja e modulit  

 

Tema 1 Rëndësia e ngjyrave në botën e modës  

Tema 2 Bazat dhe derivatet e ngjyrave 

Tema 3 Ngjyrat e ftohta, të ngrohta dhe tonalitetet 

Tema 4 Shkëlqimi. Ngjyrat mat 

Tema 5 Ndikimi i natyrës në psikologjinë e ngjyrës 

Tema 6 Ndikimi i ngjyrave të stinës në botën e modës 

Tema 7 Ndikimi i tonalitetit të dritës, errësirës në veshje 

Tema 8 Ndikimi i ngjyrave në emocionet 

Tema 9 Aksesorët shoqërues të shkëlqimit dhe matit 

Tema 10 Ndikimi i aksesorëve në emocionet 

Tema 11 Psikologjia e veshjes së të errëtave dhe të qartave 

Tema 12 Njohuri mbi estetikën 

Tema 13 Historiku i veshjeve 

Tema 15 Funksioni estetik i veshjeve 

Tema 16 Funksioni praktik i veshjeve 

Tema 17 Krijimi artistik i veshjeve 

Tema 18 Stilet e veshjeve dhe moda 

Tema 19 Origjina e veshjeve popullore 

Tema 20 Karakteristikat e veshjeve popullore 

Tema 21 Evoluimi i veshjeve popullore 

Tema 22 Klasifikimi i veshjeve popullore 

Tema 23 Prerjet dhe zbukurimet në veshjet popullore 

 

MODULI: “Përgatitja e ushqimeve fast-food” 

 

 PËRSHKRUESI I MODULIT 

Titulli  PËRGATITJA E USHQIMEVE FAST-FOOD 

Synimi i modulit 
 

Të aftësojë nxënësit për të përgatitur ushqimet fast-food. 

Kohëzgjatja e modulit 36 orë mësimore 
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Rezultatet e të 
mësuarit, 
përmbajtja dhe 
procedurat e 
vlerësimit 

Nxënësi kryen proceset përgatitore për përgatitjen e ushqimeve fast-food. 
Përmbajtja:  
- Leximi i menusë, 
- Përzgjedhja e mjeteve të punës, 
- Kontrolli i funksionimit të pajisjeve, 
- Kujdesi për pajisjet, 
- Vendosja e pajisjeve në punë, 
- Përzgjedhja e lëndëve të para sipas menusë, 
- Peshimi i lëndëve të para, 
- Larja dhe pastrimi i lëndëve të para, 
- Prerja e lëndëve të para, 
- Vendosja e lëndëve të para në banakun ftohës sipas rregullave në ndarje, 
- Vendosja e mjeteve të shërbimit sipas rregullave, 
- Mbushja e mbajtëseve të salcave, 
- Kujdesi për menazhet, 
- Rregullat e sigurisë, të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë parapërgatitjes në 

fast-food. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të lexojë menunë; 
- të përzgjedhë sipas rregullit mjetet e punës; 
- të kontrollojë sipas procedurës funksionimin e pajisjeve; 
- të vendosë pajisjet në punë sipas procedurës; 
- të kujdeset për pajisjet sipas rregullit; 
- të bëjë përzgjedhjen e lëndëve të para sipas minusë; 
- të bëjë peshimin e lëndëve të para sipas menusë; 
- të bëjë larjen dhe pastrimin e lëndëve të para sipas rregullit; 
- të presë sipas procedurës lëndët e para; 
- të vendosë lëndët e para në banakun ftohës sipas rregullave në ndarje; 
- të mbushë sipas procedurës mbajtëset e salcave; 
- të kujdeset sipas rregullit për menazhet; 
- të zbatojë rregullat e sigurisë, të higjienës dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë 

parapërgatitjes në fast-food.  

 

2  Nxënësi përgatit ushqime fast-food. 
Përmbajtja:  
- Përgatitja e sandviçëve në fast-food. 
- Vendosja e përbërësve në sandviçë. 
- Ambalazhimi i sandviçëve. 
- Përgatitja e hamburgerit në fast-food. 
- Vendosja e përbërësve në hamburger. 
- Ambalazhimi i hamburgerit. 
- Përgatitja e tostit në fast-food. 
- Vendosja e përbërësve në toste. 
- Ambalazhimi i tosteve. 
- Përgatitja e hot dogut në fast-food. 
- Vendosja e përbërësve në hot dog. 
- Ambalazhimi i hot dogut. 
- Përgatitja e sufllaqeve në fast-food. 
- Vendosja e përbërësve në sufllaqe. 
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- Ambalazhimi i sufllaqeve. 
- Përgatitja e donerit në fast-food. 
- Vendosja e përbërësve në doner. 
- Ambalazhimi i donerit. 
- Përgatitja e patateve të skuqura në fast-food. 
- Ambalazhimi i patateve të skuqura. 
- Përgatitja e sallatave në fast-food. 
- Ambalazhimi i sallatave në fast-food. 
- Kujdesi për mjetet e punës. 
- Pastrimi i vendit të punës.  
- Rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë 

përgatitjes së ushqimeve në fast-food. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përgatisë sandviçët sipas procedurës; 
- të vendosë sipas procedurës përbërësit në sandviçë; 
- të ambalazhojë sipas rregullit sandviçët; 
- të përgatisë sipas procedurës hamburger; 
- të vendosë sipas procedurës përbërësit në hamburger; 
- të ambalazhojë hamburgerin sipas rregullit; 
- të përgatisë toste sipas procedurës; 
- të vendosë sipas procedurës përbërësit në toste; 
- të ambalazhojë tostet sipas rregullit;. 
- të përgatisë sipas procedurës hot dogë; 
- të vendosë sipas procedurës përbërësit në hot dog; 
- të ambalazhojë sipas rregullit hot dogët; 
- të përgatisë sipas procedurës sufllaqe; 
- të vendosë sipas procedurës përbërësit në sufllaqe; 
- të ambalazhojë sipas rregullit sufllaqet; 
- të përgatisë doner sipas procedurës; 
- të vendosë sipas procedurës përbërësit në doner; 
- të ambalazhojë sipas rregullit donerin. 
- të përgatisë sipas procedurës patate të skuqura; 
- të ambalazhojë sipas rregullit patatet e skuqura; 
- të përgatisë sipas procedurës sallatat në fast-food; 
- të ambalazhojë sipas rregullit sallatat në fast-food; 
- të tregojë kujdesin e duhur për mjetet e punës; 
- të bëjë pastrimin e vendit të punës;  
- të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit gjatë 

përgatitjes së ushqimeve në fast-food. 

  

 Nxënësi përgatit ushqime fast-food në pjatë. 
Përmbajtja:  
- Përgatitja e ushqimeve fast-food në pjatë. 
- Vendosja në pjata e ushqimeve. 
- Dekorimi dhe servirja e ushqimeve. 
- Kujdesi për mjetet e punës. 
- Pastrimi i vendit të punës.  
- Rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit 
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gjatë përgatitjes së ushqimit në pjatë në fast-food. 
Instrumentet e vlerësimit: 
- Vëzhgim me listë kontrolli. 
Kriteret e vlerësimit: 
Nxënësi duhet të jetë i aftë: 
- të përgatisë sipas procedurës ushqimet në pjatë në fast-food; 
- të vendosë ushqimet në pjatë sipas rregullave; 
- të dekorojë dhe të servirë ushqimet në fast-food sipas rregullave; 
- të kujdeset për mjetet e punës; 
- të pastrojë vendin e punës sipas rregullit; 
- të zbatojë rregullat e higjienës, të mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së 

mjedisit gjatë përgatitjes së ushqimeve me pjatë në fast-food.  

  

Udhëzime për 
zbatimin e modulit 
dhe vlerësimin e 
nxënësve  

Ky modul duhet të trajtohet në mjedise reale pune të kuzhinës, por rekomandohen 
dhe vizita në biznese që ofrojnë shërbimin e fast-foodit. 
- Mësuesi duhet të përdorë sa më shumë të jetë e mundur demonstrimet konkrete 
të teknikave të përgatitjes së ushqimeve fast-food, me përdorimin e mjeteve dhe 
pajisjeve përkatëse.  
- Nxënësit duhet të angazhohen në veprimtari konkrete pune për veprimet 
parapërgatitore, si dhe për përgatitjen e ushqimeve fast-food, fillimisht në mënyrë 
të mbikëqyrur dhe më pas në mënyrë të pavarur. Ata duhet të nxiten të diskutojnë 
në lidhje me veprimtaritë që kryejnë. 
- Gjatë vlerësimit të nxënësve duhet të vihet theksi te verifikimi i shkallës së 
arritjes të shprehive praktike për realizimin e detyrave të dhëna. 

- Realizimi i pranueshëm i modulit do të konsiderohet arritja e kënaqshme e të 
gjitha kritereve të realizimit të specifikuara për çdo rezultat të të mësuarit. 

  

Kushtet e 
e domosdoshme për 
realizimin e modulit 

Për realizimin si duhet të modulit është e domosdoshme të sigurohen mjediset, 
veglat, pajisjet dhe materialet e mëposhtme: 
- Fast- food real ose kuzhinë e shkollës. 
- Kompleti i mjeteve, veglave dhe pajisjeve të kuzhinës për përgatitjen e 

ushqimeve fast-food. 
- Lëndët e para dhe ndihmëse të nevojshme për gatimin e ushqimeve fast-

food. 
- Manuale, udhëzues dhe materiale të shkruara në mbështetje të çështjeve që 

trajtohen në modul. 
 

 

QENDRAT PUBLIKE TË FORMIMIT PROFESIONAL 

Gjithsej janë tetë qendra publike të formimit profesionale, të shpërndara në rajone 

të ndryshme të vendit. Këto qendra ofrojnë kurse profesionale afatshkurtra me kurrikula 

modulare. Shkollat mund të përzgjedhin module që janë me interes për to, apo të 

bashkëpunojnë me këto qendra për realizimin e moduleve. 

Shkollat mund të lidhen me qendra për realizimin e moduleve profesionale, si: 
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- Qendra e Formimit Profesional Nr. 1, Tiranë. 

Për informacione të mëtejshme kontaktoni: Rruga “Mine Peza”; Tel: 04 2225839 

- Qendra e Formimit Profesional Nr. 4, Tiranë. 

Për informacione të mëtejshme kontaktoni: Tel: 04 2259978 

- Qendra e Formimit Profesional, Kavajë. 

Për informacione të mëtejshme kontaktoni: Tel: 0522 9857 

- Qendra e Formimit Profesional, Elbasan. 

Për informacione të mëtejshme kontaktoni: Tel: 0545 8628 

- Qendra e Formimit Profesional, Shkodër. 

Për informacione të mëtejshme kontaktoni: Tel: 0224 3108 

- Qendra e Formimit Profesional, Korçë. 

Për informacione të mëtejshme kontaktoni: Tel: 0824 2729   

- Qendra e Formimit Profesional, Tepelenë. 

Për informacione të mëtejshme kontaktoni:Tel: 0722 2346 

- Qendra e Formimit Profesional, Vlorë. 

Për informacione të mëtejshme kontaktoni: Tel: 0332 6759 
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Shtojca nr 2. Modelet e formularëve për kohën dhe vendin e kryerjes së 

shërbimit komunitar 
 

FORMULARI 1  
 

Unë, prindi i nxënësit ______________________, jap lejen që fëmija im të kryejë 

shërbimin komunitar: 

 

Në ________________________________ 

 

Gjatë periudhës _______________________ 

 

 

Për 
________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Unë marr përsipër ___________________________________________________ 

 

Data ______________ 

 

Emri e mbiemri 

 

Firma  

 

 
UDHËZUES PËR PLOTËSIMIN E FORMULARIT 1 

 

Formulari 1 plotësohet nga njëri prind i nxënësit para fillimit të një shërbimi 

komunitar. 

Drafti i këtij formulari plotësohet nga nxënësi me ndihmën e mësuesit të shërbimit 

komunitar. 

Formulari i plotësuar i dorëzohet mësuesit të shërbimit komunitar nga nxënësi ose 

nga prindi i tij. 

 

Disa udhëzime më të hollësishme për plotësimin e Formularit 1. 
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SHËRBIMI KOMUNITAR 

FORMULAR 1 
 

Unë, prindi i nxënësit (këtu shkruani emrin dhe mbiemrin e fëmijës tuaj), jap lejen 

që fëmija im të kryejë shërbimin komunitar: 

 

Në (Ku do ta kryejë fëmija juaj shërbimin komunitar. P.sh.: te „Kryqi i Kuq...”, 

„Azili i ... „, Shoqata e mbrojtjes së fëmijëve” etj.)  

 

Gjatë periudhës (Këtu shkruhet zgjatja e shërbimit dhe orari i tij. Zgjatja 

tregohet, p.sh.: “Nga data 15. 10.20__ deri më 07.12.20__ vetëm në ditët e hëna dhe të 

mërkura. 

Orari tregon orët gjatë të cilave nxënësi kryhen shërbimin, p.sh.: 15.00-17.00). 

 

Për (Këtu përshkruhet shkurt se çfarë do të bëjë nxënësi gjatë shërbimit 

komunitar).  

 

Unë marr përsipër (Një prind mund të marrë përsipër çuarjen dhe sjelljen e 

fëmijës me automjet nga institucioni ku kryen shërbimin komunitar, ose diçka tjetër). 

 

 

 

SHËRBIMI KOMUNITAR 

 

 

DËSHMI 

 

  

Nxënës/i,-ja ______________________ 

 

Ka kryer shërbim komunitar pranë __________________________________ 

 

për ____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

  

me ____ orë. 

 

 

Shënim. 

_______________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

  

______________________________________________________________ 
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Emri e mbiemri i mësuesit    Emri e mbiemri  

të shërbimit komunitar     i përfaqësuesi të institucionit 
 

Firma        Firma 

 

 

Udhëzim për plotësimin e dëshmisë 

 

Te “Nxënësi/ja” shënohet emri i nxënësit, emri i të atit dhe mbiemri. 

 

Ka kryer shërbim komunitar pranë (Këtu shkruhet emri i plotë i institucionet 

pranë të cilit nxënësi ka kryer shërbimin komunitar). 

 

për (Këtu përmblidhet lloji i shërbimit që nxënësi ka kryer). 

  

me (Numri i orëve që i llogariten nxënësit) orë. 

 

Shënim. 

Përfaqësuesi i institucionit përfitues dhe/ose mësuesi i shërbimit komunitar mund 

të shtojnë komente të veçanta për punën e kryer nga nxënësi. Në fund të një komenti, 

autori vendos firmën e tij. 

Ky zë i formularit mund të lihet i paplotësuar.  

 

Dizajni i dëshmisë dhe prodhimi i saj bëhen nga shkolla. 

 

Shtojca nr. 3. FORMULAR PËR KURRIKULËN ME ZGJEDHJE 
 

Më poshtë është formati i planit të gjimnazit për kurrikulën me zgjedhje, të cilin 

drejtori i shkollës duhet t’ia paraqesë DAR/ZA-së për shqyrtim dhe miratim. 

Formati është plotësuar me një shembull vetëm për klasën e 10-të. 

 

Gjimnazi “_____________________________“ 
 

  Numri i paraleleve 

Klasat  X XI XII 

Gjithsej 8   

NGA KURRIKULA BËRTHAMË 

ARTET 

Muzika     

Kërcimi    

Arti pamore    

Teatri 2   

Historia e artit shqiptar    

AFTËSIMI PËR JETËN 

Modulet I + II 3   
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Modulet II + III    

Modulet I + III    

 GJUHA E HUAJ E PARË 

Anglisht    

Frëngjisht    

Italisht    

…    

ZGJEDHJET E TJERA 

Anglisht    

Frëngjisht    

Italisht    

Gjermanisht    

Spanjisht    

…    

Gjuhë dhe letërsi e thelluar (Moduli I)    

Gjuhë dhe letërsi e thelluar (Moduli II)    

Matematika e thelluar 1   

Trashëgimia jonë kulturore    

TIK-u i thelluar     

...    

KURRIKULA ME ZGJEDHJE TË LIRË 

MODULE LËNDORE    

Muzika     

Kërcimi    

Arti pamore    

Teatri    

Historia e artit shqiptar    

Edukimi shëndetësor    

Njeriu dhe ndryshimet klimatike    

…     

MODULE PROFESIONALE 

Guida turistike    

Fotografia e fotoshopi    

…    

PËRFORCIMI 

Biologjia    

Gjuha e huaj e parë    

Gjuha shqipe dhe letërsia    

Fizika    

Kimia    

Matematika     

PROJEKTE KURRIKULARE 

“Ndotja e mjediseve të qytetit tonë” 5    

SHËRBIMI KOMUNITAR 4    
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Udhëzime për plotësimin e tabelës 

 

 E gjithë tabela vlen kur kurrikula e re e gjimnazit të shtrihet në tri klasat X-XII. 

o Në vitin e parë të zbatimit të saj do të plotësohet vetëm kolona për klasën 

e 10-të. 

 Te rreshti “Gjithsej” shënohet numri i paraleleve që shkolla ka gjithsej për secilën 

klasë, p.sh., kjo shkollë ka për klasën e 10-të gjithsej 8 paralele. 

 Në secilën kutizë shënohet numri i paraleleve që shkolla u ofron nxënësve për një 

lëndë/modul. P.sh.: lëndën “Teatri” ua ka ofruar 2 paraleleve të klasës së 10-të, 

kurse për matematikën e thelluar hap vetëm një klasë. 

 Tek “Aftësimi për jetën” modulet e shënuara me numra romakë janë: 

o Moduli I:  “Edukimi shëndetësor” 

o Moduli II:  “Siguria e jetës” 

o Moduli III:  “Ndihma e parë” 

o Ky gjimnaz ofron 3 klasa për çiftin e moduleve I, II. 

 Te “Projektet kurrikulare në nivel shkolle ose klasash” shënohen temat dhe, për 

secilën temë, numri i paraleleve.  

 Në tabelë kërkohen të dhëna edhe për gjuhën e huaj të parë. Kjo e dhënë i duhet 

DAR/ZA-së për të vështruar nëse gjuha angleze u është ofruar nxënësve si gjuhë e 

parë ose e dytë. 
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Shtojca nr. 4. Formularët që nxënësit dhe prindërit e tyre duhet të plotësojnë. 
 

NXËNËSIT E KLASËS SË 9-TË 

 

FORMULARI 1: ARTET 

 

Shkolla nëntëvjeçare ______________________  

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 10-të të gjimnazit:  

 
 Lëndët  Renditja 

Muzika  

Kërcimi  

Teatri  

Arti pamor (piktura, skulptura etj.)  

Historia e artit shqiptar  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

            

    *  *  * 

 

FORMULARI 2: AFTËSIMI PËR JETËN 

 

Shkolla nëntëvjeçare _________________________  

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 10-të të gjimnazit:  

 
 Modulet Renditja 

Shëndeti  

Të ushqyerit e shëndetshëm  

Alkooli dhe drogat  

Barnat (ilaçet)  

Edukim seksual  

Edukimi mbi HIV-SIDA-n  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 
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                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

*  *  * 

 

 

 
FORMULARI 3: LËNDËT ME ZGJEDHJE TË DETYRUAR 

 

Shkolla nëntëvjeçare _________________________  

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 10-të të gjimnazit:  

 
 Lëndët  Renditja 

  

Gjuhë e huaj: 
 
Anglisht 
Frëngjisht 
Italisht 
Gjermanisht 
Spanjisht 

 

Matematika e thelluar  

Gjuha shqipe dhe letërsia e thelluar   

TIK-u i thelluar  

Trashëgimia kulturore13  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

                                                 
13

 Nëse shkolla ofron si lëndë me zgjedhje të detyruar edhe “Lojërat sportive”, në këtë tabelë shtohet edhe 

kjo lëndë. 
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*  *  * 

 

FORMULARI 4: PËRFORCIMI 

 

Shkolla nëntëvjeçare _________________________  

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 10-të të gjimnazit:  
 
 Lëndët Renditja 

Matematika   

Gjuha shqipe dhe letërsia  

Gjuha e huaj  

Biologjia  

Kimia  

Fizika  

Historia  

TIK-u  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

*  *  * 

FORMULARI 5: LËNDË/MODULE LËNDORE  
 

Shkolla nëntëvjeçare _________________________  

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 10-të të gjimnazit:  

 

 Modulet  Renditja 

  

  

Njeriu dhe ndryshimet klimatike  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  
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Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

*  *  * 

 

FORMULARI 6: MODULE PROFESIONALE  
 

Shkolla nëntëvjeçare _________________________  

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 10-të të gjimnazit:   

 

 Modulet  Renditja 

  

  

Guida turistike  

Fotografia dhe fotoshopi  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

 

NXËNËSIT E KLASËS SË 11-TË 

 

FORMULARI 1: ARTET 

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 11-të të gjimnazit:  

 
 Lëndët  Renditja 

Muzika  

Kërcimi  

Teatri  
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Arti pamor (piktura, skulptura etj.)  

Historia e artit shqiptar  

Historia e artit botëror   

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

*  *  * 

 

 
FORMULARI 2: LËNDËT ME ZGJEDHJE TË DETYRUAR 

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 11-të të gjimnazit:  

 
 Lëndët  Renditja 

  

Biologjia e zbatuar  

Gjuha shqipe dhe letërsia e thelluar  

Fizika e zbatuar  

Gjuhë e huaj: 
 
Anglisht 
Frëngjisht 
Italisht 
Gjermanisht 
Spanjisht  

 

Gjuha shqipe dhe letërsia e thelluar  

Historia me zgjedhje  

Kimia e zbatuar  

Matematika e thelluar  

Psikologjia  

Sociologjia  

TIK-u i thelluar  

Trashëgimia kulturore14  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

                                                 
14

 Nëse shkolla ofron si lëndë me zgjedhje të detyruar edhe “Lojërat sportive” ose/dhe “Trashëgimia 

kulturore” e klasës së 10-të, në këtë tabelë shtohet edhe kjo/këto lëndë. 
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Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

*  *  * 

 

LËNDËT ME ZGJEDHJE TË LIRË 

 

FORMULARI 3: PËRFORCIMI 

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 11-të të gjimnazit:  
 

 
 Lëndët Renditja 

Matematika   

Gjuha shqipe dhe letërsia  

Gjuha e huaj  

Biologjia  

Kimia  

Fizika  

Historia  

TIK-u  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

 

*  *  * 

FORMULARI 4: LËNDË/MODULE LËNDORE  
 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 11-të të gjimnazit:  
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 Modulet  Renditja 

  

  

Gjuhë e huaj e tretë  
(Emri i gjuhës)  

 

Lojërat sportive  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

*  *  * 

 

FORMULARI 5: MODULE PROFESIONALE  
 

Shkolla nëntëvjeçare _________________________  

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 11-të të gjimnazit:  

 

 Modulet  Renditja 

  

  

Guida turistike  

Fotografia dhe fotoshopi  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  
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NXËNËSIT E KLASËS SË 12-TË 

 

FORMULARI 1: ARTET 

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 12-të të gjimnazit:  

 
 Lëndët  Renditja 

Muzika  

Kërcimi  

Teatri  

Arti pamor (piktura, skulptura etj.)  

Historia e artit shqiptar  

Historia e artit botëror   

Module të historisë së artit botëror  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

*  *  * 

 
FORMULARI 2: AFTËSIMI PËR JETËN 

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 12-të të gjimnazit:  

 
 Modulet Renditja 

Shëndeti  

Të ushqyerit e shëndetshëm  

Alkooli dhe drogat  

Barnat (ilaçet)  

Edukim seksual  

Edukimi mbi HIV-SIDA-n  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  
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Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

*  *  * 

 
FORMULARI 3: LËNDËT ME ZGJEDHJE TË DETYRUAR 

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 12-të të gjimnazit:  

 
 Lëndët  Renditja 

  

Gjuhë e huaj: 
 
Anglisht 
Frëngjisht 
Italisht 
Gjermanisht 
Spanjisht  

 

Biologjia e thelluar  

Gjuha shqipe dhe letërsia e thelluar  

Ekonomia e zbatuar  

Ekonomia e thelluar  

Filozofia  

Fizika e thelluar  

Historia e thelluar  

Kimia e thelluar  

Matematika e thelluar  

TIK-u i thelluar15  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

 

                                                 
15

 Nëse shkolla ofron lëndë me zgjedhje të detyruara të ndonjë klase paraardhëse, si p.sh., “Psikologjia”, e 

shton në këtë tabelë edhe këtë lëndë. 
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*  *  * 

 

LËNDËT ME ZGJEDHJE TË LIRË 

 

FORMULARI 4: PËRFORCIMI 

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 12-të të gjimnazit:  
 

 
 Lëndët Renditja 

Matematika   

Gjuha shqipe dhe letërsia  

Gjuha e huaj  

Biologjia  

Kimia  

Fizika  

Historia  

TIK-u  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

*  *  * 

FORMULARI 5: LËNDË/MODULE LËNDORE  
 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 12-të të gjimnazit:  

 

 Modulet  Renditja 

  

  

Gjuhë e huaj e tretë  
(Emri i gjuhës) 

 

Lojërat sportive  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  
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Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

*  *  * 

 

FORMULARI 6: MODULE PROFESIONALE  
 

Shkolla nëntëvjeçare _________________________  

 

Unë, nxënës/i,-ja ___________________________, bëj zgjedhjet e mëposhtme për 

klasën e 12-të të gjimnazit:  

 

 Modulet  Renditja 

  

  

  

  

 

Nxënës/i,-ja ______________________________ 

                         (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)  

 

Unë, prindi/kujdestari i nxënës/it,-es _________________________________, miratoj 

zgjedhjet e mësipërme të fëmijës tim. 

 

Prindi/ kujdestari: ______________________________     

                                    (emri, mbiemri dhe nënshkrimi)       

Datë ____._____.20___  

 

UDHËZIME PËR PLOTËSIMIN E FORMULARËVE 

 

Çfarë është shkruar më poshtë, u duhet dhënë nxënësve dhe prindërve të tyre. 

 
UDHËZIME PËR PLOTËSIMIN E FORMULARËVE PËR KLASËN E 10-TË TË GJIMNAZIT 

 

Të nderuar prindër, 

Të dashur nxënës, 

 



 

181 

 

Më poshtë janë disa udhëzime se si të plotësoni formularët për klasën e 10-të. 

 

FORMULARI 1: ARTET  

 

Te lënda e arteve janë pesë mundësi për ju që të zgjidhni. 

 

Një nxënës e ka plotësuar kështu formularin 1: 

 
 Lëndët  Renditja 

Muzika 4 

Kërcimi 2 

Teatri 1 

Arti pamor (piktura, skulptura etj.) 3 

Historia e artit shqiptar 5 

 

Ky nxënës pëlqen, së pari, teatrin, prandaj tek teatri ka vendosur numrin “1”. Pastaj atij i 

pëlqen më shumë kërcimi, e kështu me radhë. 

 
FORMULARI 2: LËNDA “AFTËSIMI PËR JETËN”  

 

Ja se si e ka plotësuar një nxënës këtë formular. 

 
 Modulet Renditja 

Shëndeti 1 

Të ushqyerit e shëndetshëm 4 

Alkooli dhe drogat 6 

Barnat (ilaçet) 2 

Edukim seksual 3 

Edukimi mbi HIV-SIDA-n 5 

 
 

FORMULARI 3: LËNDËT ME ZGJEDHJE TË DETYRUAR 

 

Përveç një gjuhe të huaj, të cilën ju e mësoni si gjuhë të huaj të parë, mund të keni 

dëshirë të mësoni një gjuhë të huaj të dytë. Në tabelë përmenden këto gjuhë të huaja të 

dyta. 

 

Një nxënës e ka plotësuar kështu Formularin 3: 

 
 Lëndët  Renditja 

  

Gjuhë e huaj: 
 
Anglisht 
Frëngjisht 
Italisht 
Gjermanisht 
Spanjisht  

 
 
 
7 
1 
6 
8 

Matematika e thelluar 3 

Gjuha shqipe dhe letërsia e thelluar 2 
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TIK-u i thelluar 4 

Trashëgimia kulturore 5 

 

Ky nxënës pëlqen, së pari, të mësojë gjuhën italiane, prandaj te gjuha italiane ka 

vendosur numrin “1”. Pastaj atij i pëlqen më shumë të përzgjedhë gjuhën shqipe dhe 

letërsinë e thelluar, prandaj për këtë lëndë ka shënuar numrin “2”. E kështu për të tjerat. 

Vini re!  

Nxënësi nuk e ka plotësuar gjuhën angleze, sepse ai e ka atë gjuhë të huaj të parë. 

Nxënësi nuk do t’i mësojë të gjitha lëndët e tabelës. Ai do të mësojë një ose, e 

shumta, dy prej tyre. 

Mund të ndodhë që shkolla nuk ka mësues për gjuhën italiane. Kur ka shumë 

nxënës që e kërkojnë këtë gjuhë, drejtori i shkollës bën çmos që të sigurojë një mësues të 

tillë. 

Mund të ndodhë që shkolla ka mësues të gjuhës italiane, por janë të shumtë 

nxënësit që e kanë kërkuar atë, prandaj disa nxënës nuk do të mësojnë italisht, edhe pse e 

kanë pëlqimin e parë. Për këta nxënës shkolla do të kujdeset që të mësojnë pëlqimin e 

dytë. 

Si do ta caktojë shkolla cilët nxënës do ta mësojnë italishten dhe cilët jo? 

Drejtori i shkollës do të shpallë kushtet. P.sh.: “Do të mësojnë gjuhën italiane ata 

nxënës që në klasën e 9-të e kanë notën e gjuhës së huaj më shumë se 7 (shtatë)”. 

Këtë shpallje drejtori do ta vendosë në një vend të dukshëm në shkollë, në mënyrë 

që nxënësit dhe prindërit ta lexojnë atë. 

 
FORMULARI 4: PËRFORCIMI 

 

Disa nxënës kanë nevojë për më shumë kohë që ta mësojnë një lëndë. P.sh., lënda 

e matematikës zhvillohet me tri orë në javë, por disa nxënës mund të kenë nevojë edhe 

për 1 orë në javë më shumë. Kjo është ora e përforcimit.  

Shkolla shpall kushtet që një nxënës të kërkojë përforcim. P.sh., mund të shpallë 

se vetëm nxënësit me notën 5 (pesë) në provimin e lirimit të matematikës do të pranohen 

për përforcim. 
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 Lëndët Renditja 

Matematika  1 

Gjuha shqipe dhe letërsia  

Gjuha e huaj  

Biologjia  

Kimia  

Fizika  

Historia 2 

TIK-u  

 

Ky nxënës ka më shumë nevojë të përforcohet në lëndën e matematikës, pastaj të 

historisë. Për të tjerat nuk ka nevojë. Kush nuk ka nevojë për asnjë përforcim, e lë bosh 

këtë formular. 

 

FORMULARI 5: MODULE LËNDORE  

Shkolla duhet të ofrojë edhe module lëndore. Këto janë zakonisht lëndë me pak 

orë. Disa prej tyre i krijojnë vetë mësuesit sipas interesave të nxënësve dhe mundësive të 

mësuesve. 

Një shkollë ka hartuar këtë tabelë. 

 

 Modulet  Renditja 

Njeriu dhe ndryshimet klimatike 2 

Lojërat sportive 1 

Jetëshkrimi i Darvinit 3 

  

  

 

Mund të ndodhë që shkolla nuk e ka plotësuar tani listën e moduleve. Në këtë 

rast, shënon në tabelë sa ofron tani. Kur nxënësit regjistrohen, e shpërndan edhe një herë 

këtë formular dhe nxënësit e plotësojnë përsëri.  

Kështu ndodh edhe për formularin më poshtë. 

 

FORMULARI 6: LËNDË/MODULE PROFESIONALE  

 
 Modulet  Renditja 

Guida turistike 3 

Fotografia dhe fotoshopi 1 

Vreshtaria 2 

  

  

 



 

184 

 

 

 

UDHËZIME PËR PLOTËSIMIN E FORMULARËVE PËR KLASËN E 11-TË TË GJIMNAZIT 

 

Të nderuar prindër, 

Të dashur nxënës, 

 

Më poshtë janë disa udhëzime se si të plotësoni formularët për klasën e 11-të. 

 

FORMULARI 1: ARTET  

Nxënësi do të vazhdojë atë lëndë të arteve që ka zgjedhur vjet dhe pastaj do të 

vazhdojë me një lëndë tjetër të arteve, të cilën do ta përfundojë në klasën e 12-të. Por, 

nxënësi që ka përzgjedhur vjet historinë e artit, do të vazhdojë po këtë lëndë. Pra, nuk i 

duhet të zgjedhë në klasën e 11-të. Gjithashtu, në qoftë se vjet ka zgjedhur katër lëndët e 

para tek tabela më poshtë, nuk mund të zgjedhë historinë e artit. 

 

Një nxënës e ka plotësuar kështu formularin 1: 

 
 Lëndët  Renditja 

Muzika  

Kërcimi 2 

Teatri 1 

Arti pamor (piktura, skulptura etj.) 3 

Historia e artit shqiptar  

Historia e artit botëror 4 

 

Ky nxënës nuk e ka plotësuar muzikën, sepse atë ka mësuar vjet. Tani atij i pëlqen 

më shumë që të vazhdojë me teatrin. Në qoftë se kjo është e pamundur për shkollën, 

atëherë ai do të pëlqente të mësonte kërcimin e pastaj artin pamor. 

 

FORMULARI 2: LËNDA “AFTËSIMI PËR JETËN”  

Ja se si e ka plotësuar një nxënës këtë formular. 

 Modulet Renditja 

Shëndeti 1 

Të ushqyerit e shëndetshëm 4 

Alkooli dhe drogat  

Barnat (ilaçet) 2 

Edukim seksual 3 

Edukimi mbi HIV-SIDA-n  
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Nxënësi ka lënë bosh dy module, sepse i ka mësuar vjet ato. 

 

FORMULARI 3: LËNDËT ME ZGJEDHJE TË DETYRUAR 

 

Një nxënës e ka plotësuar kështu formularin 3: 

 
 Lëndët  Renditja 

Biologjia e zbatuar 1 

Gjuha shqipe dhe letërsia e thelluar 10 

Fizika e zbatuar 11 

Gjuha angleze 9 

Gjuha frënge 15 

Gjuha italiane 12 

Gjuha gjermane 8 

Gjuha spanjolle 13 

Historia me zgjedhje 14 

Kimia e zbatuar 3 

Matematika e thelluar 6 

Psikologjia 7 

Sociologjia 5 

TIK-u i thelluar 4 

Trashëgimia kulturore 2 

 

Ky nxënës pëlqen, së pari, të mësojë biologjinë e zbatuar, prandaj te biologjia e 

zbatuar ka vendosur numrin “1”. Pas saj, atij i pëlqen më shumë të përzgjedhë 

trashëgiminë kulturore, prandaj për këtë lëndë ka shënuar numrin “2”. E kështu për të 

tjerat. 

Mund të ndodhë që shkolla ka mjaftueshëm mësues të biologjisë, por janë të 

shumtë nxënësit që e kanë kërkuar, prandaj disa nxënës nuk do ta mësojnë këtë lëndë të 

përzgjedhur, edhe pse e kanë pëlqimin e parë. Për këta nxënës, shkolla do të kujdeset që 

të mësojnë pëlqimin e dytë. 

Si do ta caktojë shkolla cilët nxënës do ta mësojnë biologjinë e zbatuar dhe cilët 

jo? Drejtori i shkollës do të shpallë kushtet. P.sh.: “Do të mësojnë biologjinë e zbatuar 

ata nxënës që në klasën e 10-të e kanë notën e biologjisë bërthamë më shumë se 8 

(tetë). Këtë shpallje drejtori do ta vendosë në një vend të dukshëm në shkollë, në mënyrë 

që nxënësit dhe prindërit ta lexojnë atë. 
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FORMULARI 4: PËRFORCIMI 

Disa nxënës kanë nevojë për më shumë kohë që ta mësojnë një lëndë. P.sh., lënda 

e matematikës zhvillohet me tri orë në javë, por disa nxënës mund të kenë nevojë edhe 

për 1 orë në javë më shumë. Kjo është ora e përforcimit.  

Shkolla shpall kushtet që një nxënës të kërkojë përforcim. P.sh., mund të shpallë 

se vetëm nxënësit me notën 5 (pesë) te matematika bërthamë e klasës së 10-të mund ta 

ndjekin atë. 

 

 Lëndët Renditja 

Matematika  1 

Gjuha shqipe dhe letërsia  

Gjuha e huaj  

Biologjia  

Kimia  

Fizika  

Historia 2 

TIK-u  

 

Ky nxënës ka më shumë nevojë të përforcohet në lëndën e matematikës, pastaj të 

historisë. Për të tjerat nuk ka nevojë. Kush nuk ka nevojë për asnjë përforcim, e lë bosh 

këtë formular. 

 

FORMULARI 5: LËNDË/MODULE LËNDORE  

Shkolla duhet të ofrojë edhe module lëndore. Këto janë zakonisht lëndë me pak 

orë. Disa prej tyre i krijojnë vetë mësuesit sipas interesave të nxënësve dhe mundësive të 

mësuesve. 

 

Një shkollë ka hartuar këtë tabelë. 

 
 Modulet  Renditja 

Lojërat sportive 1 

Jetëshkrimi i Darvinit 2 

 

Mund të ndodhë që shkolla nuk e ka plotësuar tani listën e moduleve. Atëherë 

shënon në tabelë sa ofron tani. Kur nxënësit regjistrohen, e shpërndan edhe një herë këtë 

formular dhe nxënësit e plotësojnë përsëri.  

Kështu është edhe për formularin më poshtë. 
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FORMULARI 6: LËNDË/MODULE PROFESIONALE  

 
 Modulet  Renditja 

Guida turistike 3 

Fotografia dhe fotoshopi 1 

Vreshtaria 2 
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Shtojca 5: Gjëndet në shtojcë të veçantë për arsye të mbingarkesës së faqes në 

word, dhe për mos të ndryshuar formatin e saj.  
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Shtojcë nr.6: SI JAPIN MËSIM MËSUESIT NË SHQIPËRI? 
 

Sipas një studimi të Sahlberg dhe Boce, mbështetur nga Banka Botërore në 2007, 

gjetjet kryesore në lidhje me ndërveprimin në klasë (në kampionin prej 34 shkollash dhe 

303 orësh mësimore) ishin si më poshtë:  

 

Mësuesit flasin tepër. 

Mësuesit flasin mesatarisht 70% të orës mësimore, d.m.th. rreth 32 minuta. 

Më shumë nga të gjithë flasin mësuesit e matematikës. Dëgjohet vetëm zëri i tyre 

në klasë për 35 minuta. Pastaj vijnë mësuesit e kimisë dhe të fizikës me 34 minuta.  

Tabela më poshtë ka një renditje sipas lëndëve. 

 

Sa minuta flasin mësuesit? 

 

Lënda Minutat 

Matematika 35 

Kimia 
Fizika 

34 

Gjuha shqipe 31 

Biologjia 
Historia 
Gjeografia 
Gjuha e huaj 

 
30 

Letërsia 29 

 

Çfarë thonë mësuesit tanë për rreth gjysmë ore? 

Shpjegojnë, u drejtojnë pyetje nxënësve, pastaj edhe qortojnë, lavdërojnë ose 

japin porosi. 

Shpjegimi u zë mesatarisht 24 minuta. 

Përsëri janë në krye mësuesit e matematikës. Atyre u duhen 31 minuta për të 

shpjeguar. Mësuesve të fizikës u nevojiten 28 minuta, atyre të kimisë 27. 

Tabela më poshtë ka një renditje sipas lëndëve. 
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Sa minuta shpjegojnë mësuesit? 

 

Lënda Minutat 

Matematika 31 

Fizika 28 

Kimia 27 

Gjuha shqipe 
Gjuha e huaj 

25 

Historia 
Gjeografia 

24 

Letërsia  
Biologjia 

23 

 

Mesatarisht 5 minuta mësuesit i shpenzojnë për pyetjet që u bëjnë nxënësve. 

Janë edhe 3 minuta të tjera për lavdërimet, qortimet dhe porositë. 

Ja si e përdor orën mësimore mësuesi ynë tipik i klasës së parë të shkollës së 

mesme. 

Veprimtaria në klasë Minutat 

Shpjegim 24 

Pyetje drejtuar nxënësve 5 

Fjalë të tjera të mësuesit 3 

Nxënësi u përgjigjet pyetjeve 10 

Nxënësi pyet vetë 0,5 

Askush nuk flet 2,5 

 45 

 

Pra, vetëm gjysmë minute nxënësit u bëjnë pyetje mësuesve rreth paqartësive. Aq 

pak sa është aspak. Pothuajse nuk ngjet që një nxënës të parashtrojë idetë e tij dhe kurrë 

që një nxënës t’i bëjë pyetje ndonjë bashkënxënësi. 

Ja dhe sekondat kur nxënësi bën pyetje sipas lëndëve: 

Sa sekonda pyesin nxënësit? 

 

Lënda Sekondat 

Historia 51 

Kimia 41 

Fizika 35 

Matematika 
Letërsia  

32 

Gjuha e huaj 
Biologjia 

24 

Gjeografia 22 

Gjuha shqipe 19 
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A ndryshojnë mësuesit e qytetit nga mësuesit e fshatit? 

 

Rezultatet e Maturës Shtetërore, por edhe te studimi tjetër i besueshëm, 

dëshmojnë ndryshime në cilësinë e arritjeve të nxënësve të zonave qytetare nga ato 

fshatare. Por ky studim zbuloi një të vërtetë që nuk ishte marrë me mend më parë. Si 

mësuesit e qytetit, ashtu dhe të fshatit japin mësim njësoj. Mbizotëron tek të dyja 

shpjegimi si leksion, nuk ka pyetje nga nxënësit, kurse pyetjet e mësuesit i drejtohen më 

shumë kujtesës së nxënësve.  

 

A ndryshon mësimdhënia në klasat e vogla nga mësimdhënia në klasat e mëdha? 

Gjithmonë numri i madh i nxënësve për klasë është gjykuar si një pengesë e fortë 

për një mësimdhënie-mësimnxënie bashkëvepruese dhe gërshetim të punës vetjake të 

pavarur të nxënësve me atë të grupeve të vogla. Sigurisht që është pengesë. 

Por studimi nxori në pah se mësuesit e japin mësimin njësoj, si në klasat me 40 a 

më shumë nxënës, edhe në ato me 20. Domethënë, edhe në klasat e vogla përsëri nuk 

duket punë me grupe të vogla dhe as diskutime e analiza më të thella, meqë numri i 

nxënësve e mundëson këtë. 

Vëzhguesit e studimit pikasën, megjithatë, pak mësues tjetërsoj, që e bënin lëndën 

tërheqëse dhe përfshinin mirë nxënësit në përvetësimin e mësimit.  

Mësuesit kanë një mundësi më shumë për të vetëvlerësuar veten. Drejtuesit e 

shkollës, d.m.th. drejtori dhe nëndrejtorët, kanë edhe ata një mundësi më shumë për të 

vlerësuar mësuesit duke përdorur treguesit e mësimdhënie-mësimnxënies që përmban 

studimi. 

 


