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Hyrje  

 

Ky material u dedikohet të gjithë punonjësve profesionistë të shkollave, 

veçanërisht atyre të cilët gjatë punës së tyre pedagogjike ballafaqohen me 

këshillime dhe planifikime të ndihmës gjatë arsimimit të nxënësve, si dhe të 

nxënësve me aftësi të kufizuara edukativo-arsimore në kuptimin më të gjerë të 

fjalës. 

 

Në këtë material dëshirojmë t’i prezantojmë premisat themelore të planeve 

individuale arsimore, të cilat janë bazë për zhvillimin dhe përgatitjen e 

planeve individuale arsimore, si ndihmë dhe plotësim për cilëndo qoftë 

popullatë.   

Plani personal arsimor është gjerësisht i përhapur në sistemet arsimore të 

avancuara. Gjatë përgatitjes së këtij materiali, në mënyrë më të detajuar u 

njohëm me materialet e punës dhe me materialet promovuese në të cilët 

prezantohen sistemet shkollore, metodat dhe format mësimore dhe puna 

edukativo-arsimore në Slloveni, Danimarkë, Finlandë dhe Britani të Madhe 

për mundësitë e vizitës profesionale, dhe vizitave të faqeve të internetit të 

institucioneve shkollore, si dhe në shtete të tjera (Kanada, Zelanda e Re, 

Australi etj.).  

1. Dallime ndërmjet dokumenteve  

• Programi i individualizuar (PI),  

• Plani individual arsimor (PIA) dhe 

• Plani personal arsimor (PPA) 

 

Gjatë të kuptuarit, interpretimit dhe reflektimit të planit personal arsimor 

(PPA) në praktikën e shkollave vërejtëm disa dilema.  

Për fëmijët me aftësi të kufizuara me dokument të lëshuar doemos duhet të 

zhvillohet program i individualizuar (PI). 

Plani individual arsimor (PIA) dhe plani personal arsimor (PPA), në shikim të 

parë duket se kanë objektiv të njëjtë, procesin e monitorimit dhe evaluimit, 
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por megjithatë nga një këndvështrim më i gjerë, planet, dedikimi dhe 

përgjegjësitë e nxënësve, gjatë përgatitjes, janë të ndryshme. 

Plani individual arsimor (PIA) realizohet me nxënës të cilët nuk i kanë 

arritur standardet minimale. Propozimin e bën mësimdhënësi ose grup i 

mësimdhënësve në bazë të analizës së suksesit të nxënësit. Në përpilimin e 

planit merr pjesë nxënësi, por edhe prindërit, punonjësi këshillëdhënës ose 

punonjës tjetër profesionist. Kjo ka për qëllim të këshillojë nxënës të caktuar, 

të cilët nuk manifestojnë sukses në mësim, si dhe t’i përmirësojë arritjet e tyre 

arsimore. Ai mbështetet në identifikimin e mossuksesit të nxënësit, në gjetjen 

e aspekteve të forta dhe të dobëta dhe në gjetjen e burimeve të mundshme 

për mbështetjen e nxënësit dhe burimeve të mbështetjes nga mjedisi (në 

shkollë, në familje, midis moshatarëve).  

Plani personal arsimor (PPA) në kuptim më të gjerë mund të kuptohet si 

instrument për ndihmë të personit gjatë planifikimit të rrugës të tij për mësim 

dhe për planifikim të ndryshmeve të zhvillimit personal. Ai mund ta ketë edhe 

rolin e mjetit për motivim ose të instrumentit për përshtatje të planifikimit, për 

organizimin e implementimit të procesit arsimor ose si mjet për organizimin e 

jetës dhe mësimit. Theksi është vënë në aktivitetet individuale të personit 

gjatë planifikimit dhe gjetjes së rrugëve më të përshtatshme ndërmjet 

kushteve të jashtme dhe procesit arsimor dhe të kushteve dhe situatave 

personale më specifike dhe mënyrës së jetës. Ai gjithashtu, përmban kritere 

dhe plane për matjen dhe vlerësimin e hapave, me të cilët personi do ta 

kontrollojë përmbushjen e objektivave.  

Shkurtimisht, ekzistojnë tre lloje të ndryshme të dokumenteve: 

• Zhvillimi i programit individual (PI) bëhet sipas vendimit të Komisionit, 

konform ligjit për orientimin dhe zhvillimin e fëmijës me aftësi të 

kufizuara dhe është obligim i detyrueshëm i punonjësve profesionistë 

për të gjithë fëmijët e përfshirë me aftësi të kufizuara. 

• Plani individual arsimor (PIA) përgatitet për personat të cilën nuk 

tregojnë sukses në shkollë, ndërsa  

• Plani personal arsimor (PPA) nuk është detyrimisht i lidhur me 

problemet e nxënësve, por në esencë u dedikohet dhe është në dobi 

të të gjithë nxënësve. 
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2. Marrëdhënia ndërmjet Planit personal arsimor (PPA), 

Hartës së arritjeve arsimore (HAA) dhe Marrëveshjes 

pedagogjike (MP) 

 

Nxënësit duhet të motivohen që në mënyrë të ndërgjegjshme dhe me 

përgjegjësi të marrin pjesë në arsimimin e tyre. Përkrah dokumenteve të 

cekura në legjislacion, në praktikë paraqiten edhe dy dokumente: harta e 

arritjeve arsimore (HAA) dhe marrëveshja pedagogjike (MP). 

 

Që të tre dokumentet (PPA, HAA dhe MP) shërbejnë si instrumente për 

ndihmë të personit dhe ata mes tyre nuk përjashtohen, por plotësohen. Gjatë 

përdorimit të këtyre instrumenteve, në mënyrë të pavarur, mund të përdoret 

vetëm njëri ose në kombinim me instrumentin e dytë ose si kombinim i të 

treve. Nëse shkolla vendos të zhvillojë më tepër dokumente, është krejtësisht 

e kuptueshme që ato të lidhen. Përmbajtja e dokumentacionit duhet të 

përshtatet në mënyrë që të dhënat e caktuara nuk do të përsëriten pa nevojë. 

Plani personal arsimor (PPA) mund të kuptohet si kornizë më e gjerë ose si 

bazë për planifikim dhe ndjekje të punës edukative-arsimore të nxënësit. Ai 

paraqet pikënisje për mbajtjen e hartës së të arritura arsimore (HAA) dhe 

është pjesë përbërëse e tij. Personi e mban vet dokumentacionin për HAA 

dhe e plotëson me dëshmi e rezultate nga të arriturat, të cilat njëkohësisht e 

dëshmojnë edhe zbatimin e planit personal arsimor (PPA).  

 

Marrëveshja pedagogjike (MP) është dokument me nënshkrimin e të cilës 

shkolla dhe nxënësit obligohen t’i plotësojnë obligimet dhe të drejtat e 

ndërsjella për të cilat kanë rënë dakord. Lidhja e një marrëveshjeje të këtillë 

nevojitet në rastet kur përshtatjet e punës edukative-arsimore janë të atilla që 

i tejkalojnë dispozitat e akteve nënligjore. Ky është dokument specifik i cili 

mundëson shmangie nga dispozitat e akteve nënligjore.  

Me marrëveshjen pedagogjike, personi obligohet ta respektojë PPA, të 

formuar konform rekomandimeve nga programi arsimor i përshtatur konform 

nevojave, aftësive dhe karakteristikave të tij. 
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3. Çka është plani personal arsimor (PPA)? 

Plani personal arsimor përkufizohet si instrument ndihmës me të cilin personi:  

• E planifikon arsimin e vet për profesionin me ndihmën e mentorit, 

• I zgjedh përmbajtjet, shkallën e kompleksitetit dhe e përcakton kohën 
për arritjen e objektivave të planifikuara konkrete dhe qëllimin e përgjithshëm, 

• I evaluon të arriturat rrjedhëse afatmesme dhe e cakton rrugën drejt 
objektivit të përcaktuar, 

• Sipas nevojës e ndryshon ose përshtat planin e tij, konform objektivave 
të vendosura, 

• Zhvillon përgjegjësi për ngritjen personale dhe individuale të tij. 

 

Plani personal arsimor (PPA) është pronësi e personit. Që të mund ta 

zhvillojë dhe implementojë PPA-në e këtillë, personi duhet ta përpilojë vet 

konform nevojave, interesave, qëllimeve dhe mundësive të tij. Së këtejmi, në 

këtë kontekst mund t’i ndihmojë biseda, këshilla e kujdesshme, këshillat, 

promemoriet, si dhe monitorimi nga ana e personit i cili do të kujdeset për të 

(p.sh. këshilltari personal, kujdestari), të cilit i beson nxënësi, me të cilin kanë 

respekt dhe besim të ndërsjellë. Ky mund të jetë ndonjë punonjës 

profesionist i shkollës, kujdestari i klasës dhe bashkëpunëtor profesional, i cili 

nuk e mëson e as nuk e njeh punën e mëparshme të tij, por megjithatë atë e 

ka zgjedhë nxënësi. Personin ose këshilltarin që kujdeset për nxënësin, sipas 

rregullit, e cakton shkolla por sipas mendimit tonë profesional, konsiderojmë 

se duhet të ekzistojë mundësia që edhe vet nxënësi të mund ta zgjedh. 

4. Kujt i dedikohet plani personal arsimor (PPA)? 

 

Nisemi nga perceptimi se kjo është një paradigmë e re për përgjegjësi drejt 

rrugës arsimore personale dhe rezultateve nga arsimi dhe së këtejmi PPA-në 

e rekomandojmë për të gjithë nxënësit, të cilët kanë nevojë për përshtatje 

gjatë realizimit të programit, e jo vetëm për personat të cilët nuk tregojnë 

sukses në arsim. Në këtë mënyrë do të rritet edhe shkalla e inkluzivitetit për 

të gjithë. Me këtë do të reduktohej mundësia e stigmatizimit të nxënësve me 

aftësi të kufizuara dhe të nxënësve të cilët nuk tregojnë sukses në arsim. 
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Konsiderojmë se tani për tani është e realizueshme ideja që PPA-në ta 

zhvillojnë vetëm nxënësit të cilët kanë çfarëdo qoftë veçorish në procesin 

arsimor, por në të ardhmen të gjithë nxënësit do të mund ta zhvillojnë Planin 

e tyre personal arsimor (PPA).  

Njëherë për njëherë PPA formësohet konform nevojave për përshtatje, të 

cilat bazohen në karakteristikat, specifikat dhe nevojat e një nxënësi të 

caktuar. Ai i dedikohet personit:  

• Që nuk i arrin qëllimet dhe nuk tregon sukses në mësim, 

• Që ka njohuri më të ulëta (për shkak të: kalimit në program të njëjtë ose 

tjetër ose që vijnë nga ndonjë zonë tjetër gjuhësore), 

• Me status (sportist, amësi ...), 

• Që kushtimisht avancohet në klasë më të lartë, 

• Që përparojnë më shpejtë (nxënës me dhunti), 

• Që paralelisht mëson dy programe, 

• Për të cilin është konstatuar se njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat 

mund t’i fitojë në kompani ose në vend tjetër të ndryshëm nga shkolla, për 

shembull në ndërmarrje ose ngjashëm, 

• Që nuk ka treguar sukses në testin e gjysmë-vjetorit tek punëdhënësi, 

• Me aftësi të kufizuara, 

• Që ka fituar dije të njohura informale ose joformale, 

• Që e përsërit vitin, e nuk shkon me rregull në shkollë, 

• Kandidat i cili sërish përfshihet në procesin arsimor të cilin e ka 

braktisur më parë. 

5. Person i cili kujdeset ose këshilltar personal  

 
Caktimi i personit i cili do të kujdeset ose këshilltari personal (në tekstin në 

vijim “kujdestari”), veçanërisht për nxënësit e vitit të parë, kur punonjësit 

profesionistë nuk njihen me tyre, paraqet punë të përgjegjshme dhe të rëndë.  

Rolin e kujdestarit mund ta kryejë me sukses vetëm punonjësi profesionist i 

trajnuar dhe motivuar në mënyrë përkatëse. Për këshillim dhe orientim 

profesional, ai person duhet të ketë kualitete profesionale adekuate dhe të 
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ketë trajnim shtesë për kryerjen e këtij roli. Ky person mund të jetë kujdestar i 

një ose më shumë nxënësve, por megjithatë ky numër duhet të jetë i 

arsyeshëm. Për kujdesin dhe ndjekjen e progresit të secilit nxënës, kujdestari 

duhet të stimulohet në mënyrë përkatëse dhe t’i jepet mundësia për 

intervision dhe supervision, t’i mundësohet trajnim shtesë si dhe vlerësim 

përkatës për punën e kryer. Nëse në PPA-ja perceptohet si angazhim 

plotësues për nxënësin dhe për punonjësit profesionistë, kjo do të thoshte 

mohim të rëndësisë dhe vlerës së PPA-së. 

Është e pëlqyeshme që edhe prindërit të marrin pjesë aktive në zhvillimin e 

PIA-së. Sidoqoftë, ata doemos duhet të njihen me të, nëse nxënësi këtë 

mbështetje e ka në të gjitha fazat, nga planifikimi deri në implementim, 

kujdestari do të jetë aleati i tij më i rëndësishëm në rrugën e cila çon më 

shpejtë dhe në mënyrë më efikasi deri tek qëllimi.  

 

Barrën e përgjegjësisë, gjatë planifikimit dhe zbatimit, doemos duhet ta bart 

nxënësi. Të gjithë të tjerët mund t’i shërbejnë si ndihmë dhe mbështetje për 

të cilën ka nevojë.  

6. Qasja drejt formësimit të planit personal arsimor 

 
Personat profesionistë në shkollë janë të pazëvendësueshëm gjatë dhënies 

së formës të PPA-së. Që në fillim të arsimit, ata i njohin nxënësit dhe prindërit 

e tyre me rëndësinë e PPA-së si instrument për ndihmë gjatë arritjes së 

objektivave. Nxënësve, PPA u prezantohet si dokument i përgjithshëm në të 

cilin, në përputhje me nevojat e nxënësit, kapituj të caktuar orientohen drejt 

arritjeve të objektivave afatshkurtra (zgjidhjen e një problemi të caktuar) ose 

edhe objektivave afatgjata ose për qëllime specifike apo të përgjithshme. 

• Objektivat afatshkurtra: për arritjen e qëllimeve të caktuara, kompetencave 

për një ose për më shumë lëndë të caktuara, ose 

• Objektivat afatgjata: për njërën ose për një numër më të madh të lëndëve 

nga tërësia, për gjithë vitin ose për programin arsimor në përgjithësi. 

I këshillojmë që vendimi gjatë përzgjedhjes të jetë sipas llojit dhe mënyrës së 

arsimit. Nga ana tjetër, propozojmë ta marrin në konsideratë edhe formimin e 
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objektivave etapore dhe të fundit, gjykimin e masave të nevojshme për 

arritjen e objektivave, monitorimin vlerësimin e realizimit të PPA. Me sjellje 

respektuese të barabartë, të sinqertë dhe transparente, nxënësit stimulohen 

në drejtim të vendosjes dhe mirëmbajtjes së motivimit për mësim. Rol të 

rëndësishëm, gjatë dhënies së ndihmës është që nxënësit t’i identifikojnë 

problemet-kur, ku dhe si është shfaqur problemi, ndihmojnë gjatë identifikimit 

të përvojave të deritanishme pozitive të nxënësve për zgjidhjen e problemeve 

të ngjashme. Ata hedhin një dritë të re, e specifikojnë dhe e zbërthejnë 

problemin e madh në më shumë probleme të vegjël, të cilët zgjidhen më 

lehtë. Bashkë me nxënësit i përpilojnë metodat e dëgjimit aktiv të zgjidhjeve 

të ndryshme dhe pasojat e zgjidhjeve që kanë rezultuar nga nxënësit. Ata në 

mënyrë aktive dëgjojnë dhe japin mesazhe “unë”. Së këtejmi, e përdorin 

gjuhën e cila u është përshtatur nxënësve, me qëllim që të mos zgjojnë 

ndjenjë të pakëndshme. Nëse problemi nuk kuptohet në mënyrë të njëjtë, gjë 

që mund të jetë pasojë e shpeshtë nga përdorimi i gjuhës jopërkatëse, 

atëherë nuk do të dëshirojnë bashkërisht ta zgjidhin problemin. Është me 

rëndësi që punonjësit profesional t’i përcaktojnë kriteret dhe standardet për 

vlerësimin e kualitetit të efikasitetit të ndihmës së tyre, me qëllim të 

monitorimit të kontributit të tyre dhe progresit profesional.  

7. Roli i nxënësit 

 
Para se të formohet PPA nxënësit doemos duhet t’i thellojnë njohuritë e tyre 

në mënyrë që ta përcaktojnë pozitën e tyre fillestare. Ata doemos duhet të 

mendojnë për qëllimet dhe për mënyrat më adekuate të arritjes së tyre. 

Përpara tyre qëndron përgjegjësi që vet të gjykojnë se cilat janë mundësitë 

për zgjedhje dhe kujt mund t’i mbështeten në rrugën e përmbushjes së 

qëllimit. Ata doemos duhet të vendosin vet se çka janë të gatshëm të bëjnë 

dhe prej çka janë të gatshëm të heqin dorë. Ata doemos duhet të jenë të 

vetëdijshëm për përparësitë e tyre dhe të mendojnë se cilat përparësi mund 

t’i shfrytëzojnë për arritjen e qëllimit, cilave dobësi duhet t’u përkushtojnë 

vëmendje dhe çka dhe si duhet të kontrollojnë për të qenë të suksesshëm. 

Në bazë të dëshirave dhe objektivave ata e zhvillojnë planin për mësim, i 
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regjistrojnë objektivat progresive, të cilat do të shërbejnë si instrument për 

vlerësimin e progresit. 

Të gjithë nxënësve u nevojitet monitorim dhe këshillim i vëmendshëm nga 

punonjësit profesionistë, gjë që duhet të mbështetet në përgjegjësi dhe në 

besimin e ndërsjellë. 

8. Monitorimi i implementimit të Planit personal arsimor  

 
Përmes PPA-së përveç arsimit, rrjedhimisht monitorohet edhe përparimi i 

nxënësve gjatë arritjes së objektivave të përcaktuara. Kujdestari, shpeshherë 

kontrollon se si rrjedh procesi arsimor, çka është planifikuar dhe me çfarë 

shpejtësie përparon nxënësi. Nëse përparimi është arritur aq sa është 

planifikuar, nxënësi do të jetë më i motivuar, me vetëbesim të kthyer dhe me 

vetëvlerësim të përmirësuar. Në fazën e monitorimit mund të identifikohen 

efektet, si dhe çka është arritur në kuadër të PPA-së. Gjithashtu, mund të 

përcaktohet në çka dhe në cilat fusha arrihet sukses më i madh ose më i 

vogël. Mund të mendohet dhe të vlerësohet se, a mundet me të vërtetë, çka 

dhe deri kur duhet të bëhet ose së paku a mund të përmbushet diçka nga ajo 

që është përcaktuar.      

Gjatë përmbushjes së objektivave të përcaktuara PPA luan rol vendimtar. Me 

stimulin nga këshilltari profesionist dhe nën udhëheqjen e kujdestarit ose 

këshilltarit, nxënësi motivohet përsëri, lirohet nga frika iracionale, i ndryshon 

objektivat e paarritshme, i përshtat ato me më të lehta, më lehtë të 

realizueshme dhe kërkon ndihmë plotësuese. Në qoftë se nuk ka kohë të 

mjaftueshme, mësimin e ndan në pjesë dhe periudha kohore dhe me këtë e 

përshpejton tërë procesin.    

Kujdestari e stimulon nxënësit në atë mënyrë që e orienton diskursin e atyre 

fushave të mësimit, në të cilat nxënësi do të jetë më i suksesshëm dhe në të 

cilat ka treguar rezultate. Njëkohësisht, edhe në fund, bashkë me nxënësin e 

vlerësojnë progresin e tij. Për ta stimuluar, nxënësi informohet me suksesin e 

nxënësve tjerë, të cilët më parë kanë qenë në situatë të ngjashme dhe të 

cilëve u është ofruar ndihma e cila ka qenë e nevojshme për nxënësin.  
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Gjatë monitorimit të zbatimit të PPA-së, madje edhe kujdestari mbindërtohet 

profesionalisht, përparon dhe fiton përvojë. Gjithashtu, për të gjithë 

punonjësit e tjerë profesionistë është lënë mundësia të mendojnë se si me 

sukses ta organizojnë mësimin dhe nxënien dhe si, sa më mirë, t’u 

përafrohen nevojave dhe mundësive të nxënësve konkret, në mënyrë që ata 

t’i arrijnë objektivat e përcaktuara. Propozojmë që kujdestarët të mbajnë 

dokumentacion të tyre për punën me nxënës. 

9. Evaluimi-vlerësimi final i arritjeve nga PPA 

 
Në fund të arsimit, evaluimin e PPA-së e bëjnë bashkërisht nxënësi dhe 

kujdestari ose këshilltari. Ata e analizojnë dhe vlerësojnë tërë atë që është 

arritur në përputhje me objektivat e përcaktuara. Konstatohet se sa janë të 

kënaqur të dy, (nxënësi dhe kujdestari), ku kanë hasur në vështirësi më të 

mëdha, cilat veprime kanë qenë veçanërisht të suksesshme. Ndërkaq, për të 

gjithë më i rëndësishëm është rezultati nëse ka ndryshime në personalitetin e 

nxënësit në lidhje me motivimin për mësim, proceset e nxënies dhe arritjet të 

cilat ndërlidhen me përpjekjet gjatë aktiviteteve dhe punës për përgatitjen e 

PPA-së.  

Në bazë të PPA-ve të realizuara shkolla merr informata kthyese për: 

• karakteristikat e nxënësve të cilët regjistrohen në program,  

• Përshtatshmërinë ose problemet të cilat rrjedhin për shkak të strukturës 

së këtillë organizative, përmbajtësore dhe të orëve të procesit arsimor,  

• Suksesin e shkollës gjatë zgjidhjes së këtyre problemeve,  

• Progresin e arsimit gjatë moduleve të caktuara, programeve lëndore, 

• Suksesin e efikasitetit të mësimdhënësve sipas lëndëve dhe moduleve 

të caktuara.  

Rezultatet nga implementimi i PPA-ve mund të jenë bazë për vetë-evaluimin 

e shkollës, por doemos duhet të garantohet fshehtësia dhe mbrojtja e të 

dhënave personale. 
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10. Propozimi i përmbajtjeve të planit personal arsimor  

 
• Faqe për prezantim: të dhëna personale, në të cilat ceket titulli i 

programit arsimor dhe kohëzgjatja e tij, si dhe të theksohet motivimi – krahas 

qëllimit tonë, cilin qëllim do ta arrinte nxënësi. 

• Faqe për ndryshim të mendimit dhe për pritshmërinë e shkaqeve për 

arsimimin sipas programit, cilat përparësi afatshkurtra ose afatgjata i ofrohen 

arsimit, për atë dhe për të tjerët. Çfarë shqetësimesh ka, çka do ta kufizonte, 

përkatësisht çka do t’i pengonte në rrugën e tij dhe kush do të mund t’i 

ndihmonte gjatë realizimit të objektivave. 

• Vizioni ose pasqyra e dëshirave dhe ideve për atë se si duhet të 

zhvillohet arsimimi i tij. 

• Pasqyra e kompetencave tanimë më të fituara, arritjeve nga mësimi, 

njohurive, shkathtësive, përvojave, interesave. 

• Plani i Veprimit për ndryshimet e tabelës në lidhje me atë se çka 

dëshiron, çka duhet të bëjë, i përcakton hapat dhe afatet për përmbushjen e 

objektivave. Konkretizohet çka duhet të bëhet për përmbushjen e objektivave 

dhe kur. 

• PPA-ja e përcaktuar afatgjatë (shpesh në kuadër të hartës studimore), 

duhet të përmbajë program të përpunuar (module ose lëndë ose tërësi 

profesionale tematike) të objektivave dhe kompetencave të parashtruara 

(standarde minimale të njohurive ose rezultate nga mësimi), të cilët duhet t’i 

përvetësojë në afat kohor të parashikuar (përcaktuar).  

• Orari i të gjitha aktiviteteve, përfshirë edhe orën për konsultime, orën 

për vlerësime – nga plani për vlerësimin e njohurive (PVNJ), orën ose 

terminin për obligime tjera (detyra seminarike, detyra projektuese, realizimi 

praktik...) dhe orën e paraparë për zbatimin e të gjitha obligimeve. 

• Monitorimi i progresit: data e monitorimit, vlerësimi dhe vetëvlerësimi i 

të arriturave të objektivave të përcaktuara, shkaqet e prapambetjes, qëllimet 

e arritura të paparashikuara, njohurit, shkathtësitë. Kontrollohet se çka është 

mësuar, ndërsa plani duhet të ndryshohet, korrigjohet dhe plotësohet. 

• Evaluimi i PPA-së bashkë me kujdestarin: si janë zbatuar objektivat e 

parashtruara, sa janë të kënaqur të dy (nxënësi dhe kujdestari), ku u vërejtën 

problemet më të mëdha, cilat procedura ishin veçanërisht të suksesshme, a 
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thua ndryshimet dhe arritjet e nxënësit (vetë-respektimi, vetëbesimi, motivimi, 

metakognicioni),  ia vlejnë për punën e investuar për përgatitjen e PPA-së. 

11. Formulari për PPA 

 
Nëse PPA është përkufizuar si instrument për ndihmë, formulari duhet të 

formohet në atë mënyrë dhe në shtrirje që të ofrojë ndihmë, dhe të mos 

paraqes punë plotësuese administrative ose barrë për nxënësin ose për 

kujdestarin e tij. PPA është dokument personal vetjak i cili nuk mund kopjohet 

nga ndonjë vend tjetër. Mund të përgatiten shënues/marker të cilët, siç janë 

theksuar në përmbajtjen e propozimeve, do t’i ndihmojnë nxënësit dhe 

kujdestarit, përkatësisht këshilltarit të tij. Nxënësit duhet t’i besohet 

përgjegjësia që ai vet të kujdeset për PPA-në personal, ta mbajë dhe 

udhëheqë, ndërsa një ekzemplar nga elementet kryesore të PPA-së e ruan 

edhe kujdestari i tij.  

Në praktikë përdoren formularë të ndryshëm. Disa prej tyre përmbajnë 

shumë informacione, ndonjëherë edhe informacione të parëndësishme, nga 

ana tjetër të tjerët ofrojnë tabela të shkurtra për përcaktimin e detyrave dhe 

datave për atë se kur duhet të përfundojnë detyra të caktuara. Në të dy 

shembujt, sipas mendimit tonë, formularët janë të pashembullt. Gjatë formimit 

të formularëve duhet të respektohet lloji i PPA-së dhe nevojat e secilit person 

konkret.  

Në vijim ua prezantojmë një shembull të thjeshtë të përgjithshëm me 

elementet e domosdoshme të planit personal arsimor: 

 

Shembull për PPA 

 
PLANI PERSONAL ARSIMOR  

 

Zhvillimi i planit personal arsimor  

Shkolla duhet ta mbështes nxënësin kur do t’i përcaktojë objektivat, t’u ofrojë 

mundësi për zhvillim personal, arritjen e kompetencave profesionale kryesore, si dhe 

forma tjera të ndihmës në rrugën drejt pjekurisë personale dhe profesionale. Mes 

nxënësve ekzistojnë dallime të gjendjes së tyre aktuale, së këtejmi kanë nevojë për 
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ndihmë në zhvillimin e planit personal arsimor që bazohet në mundësitë, interesat 

dhe dëshirat e tyre.  

Si të arrihet deri te plani personal arsimor? 

1. Me nxënësin zhvillohet bisedë hyrëse, e cila i dedikohet analizës së 

mundësive dhe interesave të tij.  

2. I jepen këshilla rreth formimit të hartës personale të arritjeve në mësim. 

3. Bashkërisht shqyrtohen arritjet e tij të deritanishme, anët e tij të forta dhe të 

dobëta, shqyrtohen mundësitë e ndryshme, të cilat do të çojnë deri në 

përmbushjen e qëllimit të dëshiruar. 

4. Në bazë të informatave të nxënësit, këshillohet t’i evidentojë përmbajtjet e 

planit personal arsimor. 

5. Monitorohet implementimi i PPA-së dhe realizohet në marrëveshje me 

nxënësin në tremujorin e parë dhe të fundit të implementimit të PPA-së. 

6. PPA monitorohet që të detektohen çfarëdo qoftë shmangie gjatë zbatimit të tij, 

në mënyrë që sipas nevojës të mund të modifikohet. 

7. Pas përfundimit të tij kontrollohet suksesi i implementimit të PPA-së, arritjet e 

tij dhe bashkërisht analizohen reterimet... 

Gjatë procesit të mësimit mund të përshtatet mënyra dhe shtrirja e realizimit të 

programit arsimor, si dhe orari i obligimeve për mësim. Përshtatja e përfshirjes 

në procesin e rregullt të mësimit në shkollë ose gjatë trajnimit praktik tek 

punëdhënësi, bazohet në përmbajtje aktuale dhe gjykime profesionale.  
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Formular Plani personal arsimor (faqja e parë)                                                            
 
Nxënësi ______________________data e fillimit të PPA _______data e përfundimit 
të PPA _______ 
 
Objektivat, standardet  
Çka dëshiroj të 

arrij? 

Lënda  
Çka do të mësoj? 

Hapat drejt 
suksesit 

Çka do të mësoj? 

Evaluimi 
Si dhe kur do të 
dëshmoj çka kam 

mësuar? 
    

    

    

    

    

    

    

 
Nënshkrimi i nxënësit  _______________   Nënshkrimi i kujdestarit _________________ 
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PASQYRA E REALIZIMIT TË IMPLEMENTIMIT TË PPA (faqja e dytë) 
 

1. Dita__________________Konstatime, rekomandime, marrëveshje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nënshkrimi i nxënësit  _______________ Nënshkrimi i kujdestarit ____________________ 
 
 

2. Dita__________________ Konstatime, rekomandime, marrëveshje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nënshkrimi i nxënësit  _______________ Nënshkrimi i kujdestarit ____________________ 
 

3. Dita__________________ Konstatime, rekomandime, marrëveshje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nënshkrimi i nxënësit  _______________ Nënshkrimi i kujdestarit ____________________ 
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Formularët e ndryshëm të PPA-ve të cilët përdoren në vende të ndryshme 

janë të njohur. Shembujt mund t’i shikoni në faqet e internetit:  

http://www.google.si/search?hl=sl&source=hp&q=personal+education+plan+

secondary+school&btnG=Iskanje+Google&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai 

12. Burime: 

* Zakon o poklicneminstrokovnemizobraževanju (ZPSI-1, Ur. l. št. 79-7/2006). 
* Pravilnik o ocenjevanjuznanja v 
novihprogramihsrednjegapoklicnegaizobraževanja (Ur. l. RS, št. 103/2005). 
* Pravilnik o ocenjevanjuznanja v 
poklicneminsrednjemstrokovnemizobraževanju (Ur. l. št. 78/2007).  
* Pravilnik o prilagoditvišolskihobveznostidijaku v srednjišoli (Ur. l. št. 70-
5/2009). 
* Zakon o usmerjanjuotrok s posebnimipotrebami. (Ur. l. RSšt. 03/2007).  
* Žalec, N. idr. (2004): Osebniizobraževalninačrt, Ljubljana, 
AndragoškicenterSlovenije. 
* Klarič.T. idr. (2010) Poročilo o spremljanjuindividualnega – 
osebnegaizobraževalneganačrta: CenterRSzapoklicnoizobraževanje. 
* Zupanc,B. (ur.), (2006). Ocenjevanje v 
novihprogramihsrednjegapoklicnegainsrednjegastrokovnegaizobraževanja: 
CenterRSzapoklicnoizobraževanje.  
* http://www.cksd.wednet.edu/HSandBeyond/PEP.aspx 

http://content.cellt.org/diglib/207/GoalSettingPersonalEducationPlanPEP_Plan
.pdf 

* http://www.edu.gov.on.ca/eng/general/elemsec/speced/iep/iep.html 
* http://www.weltec.ac.nz/SUPPORTSERVICES/PersonalEducationPlan.aspx 
* http://www.gloucestershire.gov.uk/schoolsnet/index.cfm?articleid=21078 

 


