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1. HYRJE  
 

Materiali, i cili është para jush, është përkthim i kapitujve të përzgjedhur nga Manuali: Situatat 

mësimore në arsimin profesional, i përgatitur në Qendrën për Arsim Profesional të R. së Sllovenisë - 

Lubjanë, në muajin gusht të vitit 2012. Ky Manual është përgjigje e nevojave të shkollave për njohuri 

plotësuese në fushën e planifikimit dhe realizimit operativ të procesit pedagogjik. Në të, 

mësimdhënësve dhe shkollave si ndihmë u ofrojmë disa zgjidhje, të cilat nuk i paraqesim si ideale, 

por si zgjidhje të mira që kanë edhe dobësitë e veta. Përmes debatit, për përparësitë dhe dobësitë, 

dëshirojmë ta prezantojmë tërë kompleksitetin e punës pedagogjike, e cila kërkon përkushtim 

permanent, e jo vetëm transmetim të thjeshtë, të zgjidhjeve finale të përgatitura paraprakisht. 

Manuali bazohet në këto opinione, kështu që në kapitujt hyrës e kemi përfshirë sqarimin e disa 

koncepteve teorike dhe veçanërisht (në Kapitullin kryesor të tretë), e prezantuam përshkrimin e 

procedurës për planifikimin dhe realizimin e situatës mësimore. Ky përshkrim mësimdhënësit i 

udhëzon në punën e tyre dhe mbi këtë bazë ata i mbështesin situatat e tyre mësimore. Njërën prej 

këtyre situatave drejtpërsëdrejti e përfshijmë në këtë përkthim, ndërkaq të tjerat mund t’i gjeni në 

Manualin e versionit slloven, i cili si shtojcë në përbërjen e tij përfshin edhe DVD.1 Sikurse për çdo gjë 

në jetë edhe këtu: produkti ynë i përbashkët – shënimet dhe vështrimet, si dhe vet situatat 

mësimore – nuk janë ideale. Shpresojmë se ai është mjaftueshëm i mirë që të mund t’i stimulojë 

edhe mësimdhënësit e tjerë të bëjnë një vështrim mbi praktikën e tyre personale dhe mbindërtimin e 

punës së filluar këtu.  

 

Përkthimi i Manualit fillimisht u është dedikuar këshilltarëve në »Qendrën për Arsim të Mesëm 

Profesional dhe Trajnim« në Shkup, si dhe  mësimdhënësve të programeve të reja për arsim 

profesional dhe publikut të gjerë profesionist. Konsiderojmë se ai do t’i ndihmojë publikut 

profesionist maqedonas në drejtim të zhvillimit të mëtutjeshëm të arsimit të mesëm 3 dhe 4 vjeçar 

në Republikën e Maqedonisë.  

 
2. SI E NDRYSHON PROCESIN PEDAGOGJIK QASJA NË KURRIKULIN E KOMPETENCAVE  

Klara Skubic Ermenc  
 

Koncepti i kompetencave dhe mënyra në të cilën konkretizohet ai në praktikën pedagogjike nuk 

është i njëkuptimtë: ekzistojnë dallime ndërmjet autorëve të ndryshëm dhe midis situatave të 

ndryshme si dhe ndërmjet shteteve. Në arsimin e mesëm profesional slloven, ekzistonte koncepti i 

kompetencave – dhe koncepti i moduleve që ndërlidhej me të – edhe atë konkretisht si përgjigje për 

tejkalimin e hendekut midis »teorisë dhe praktikës«. Kjo ka të bëjë me anët më shpesh të dobëta të 

                                                           
1
 Manuali për situata mësimore në arsimin profesional në formën e tij origjinale gjendet në internet faqen: 

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/zbornik_Ucne-situacije_WEB.pdf 
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arsimit të mesën profesional (shih shembullin: Palandarçiç, 1998), mbi eliminimin e të cilave 

mbështetej ndryshimi dhe plotësimi i programeve në bazë të Platformës (2001). Ndryshimet e fundit 

u mbështetën mbi qëllimin për zhvillimin e programeve të atilla arsimore, të cilat do ta nxisnin 

procesin mësimor, të orientuar kah aftësimi i kandidatëve për veprim të suksesshëm në situata të 

ndryshme pune, të cilat bazohen në njohuri, si dhe t’u ofrohet bazë adekuate për arsimim dhe nxënie 

të mëtutjeshme.  

Arsimi tradicional profesional përparësi u jepte njohurive informative ose materiale (informacioneve, 

veprimeve, karakteristikave, të dhënave, ligjshmërive), i cili ishte i lidhur me trajnimin në një rutinë të 

caktuar profesionale (Medvesh, 2011, f. 10). Këto njohuri tanimë nuk mjaftojnë nëse dëshirojmë që 

njerëzit t’i aftësojmë për punë më sfiduese, më kreative dhe punë e cila ndryshon dhe zhvillohet. 

Njohuritë sistematike teorike mbeten jashtëzakonisht të rëndësishme sepse në të kundërtën do të 

kemi njohje të dobët të profesionit dhe konkurrencë të reduktuar profesionale. Nga ana tjetër, 

njohuria sistematike punëtorit vetvetiu nuk i garanton konkurrencë. 

 

Zhvillimi i pedagogjisë profesionale dëshmon se doemos duhet të përmbushen dy kushte, njohuria 

teorike të jetë e përdorshme në kushtet bashkëkohore sociale dhe ekonomike: 

 

1. Doemos duhet të jetë mjaftueshëm abstrakte, ngaqë vetëm njohuria abstrakte është e 

transmetueshme (e përdorshme në situata të ndryshme). 

2. Doemos duhet të jetë e integruar në njohuritë dhe shkathtësitë praktike profesionale (po aty. 

f. 29). 

 

Në qoftë se njohuritë abstrakte nuk integrohen në njohuritë profesionale, atëherë: »ato nuk i 

sigurojnë individit orientime dhe drejtime në situata krize ose vendimesh, edhe pse ato i janë bartur 

për atë qëllim. Por, kjo rutinë e punës, në njëfarë mënyre »i kamuflon« këto njohuri/dije dhe prandaj 

individi në situata kritike më shpesh merr vendime në bazë të rutinës profesionale sesa në të 

menduarit teorik, edhe pse është dërguar në shkollim që të mund të vendosë edhe për një opinion 

më ndryshe.« (po aty.) 

 

Sot, në mënyrë që pedagogjia profesionale t’i arrijë këto objektiva, ajo në veçanti orientohet në dy 

çështje: integrimin e njohurive dhe koncepteve, përkatësisht »teorizimi i praktikës«. Teorizimin e 

praktikës mund ta zbërthejmë si mësim të sajuar teorik për shkathtësi dhe kompetenca profesionale. 

Nocioni integrimi i njohurive ka të bëjë me lidhjen e njohurive dhe shkathtësive të përgjithshme 

profesionale, i cili e përforcon kompetencën profesionale. Kompetencën profesionale e përforcojnë 

në atë mënyrë që e orientojnë drejt trajnimit për transmetim, përdorim dhe zhvillim të njohurive 

(inovativitet!) në situata dhe kushte të ndryshme pune. Me qëllim që kandidatët të kenë sukses në 

realizimin e kësaj, nuk mjafton vetëm zhvillimi i shkathtësive dhe njohurive profesionale të ngushta 

(tradicionale), por këto njohuri duhet t’i pasurojnë me njohuri të përgjithshme, madje edhe me 

njohuri më abstrakte (konceptuale), si dhe me shkathtësi të tjera të cilat do ta përforcojnë aftësinë 

profesionale në kushte bashkëkohore dhe në organizimin e punës.  

 

Nga kjo rezulton se koncepti i kompetencave në kontekst të arsimit të mesëm profesional slloven, në 

fakt është koncept didaktik. Si i këtillë, gjithsesi se ka (doemos duhet të ketë) ndikim të madh në 

praktikë.  

 

 

Shtjellimi i nocionit kompetenca në kontekst të përdorimit të tij  
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Kompetenca, në fakt, është emërtim tjetër për aftësinë. Por, kompetenca nuk është ndonjë aftësi 

abstrakte (për shembull: zgjidhje e problemeve), mirëpo ajo çdoherë ndërlidhet me ndonjë kontekst. 

Ky kontekst mund të jetë profesional, por mund të jetë edhe i dedikuar. Së këtejmi, kjo do të thotë 

aftësi për përgjigje efikase ndaj kërkesave dhe problemeve në situata afariste, madje edhe në situata 

sociale (kjo e fundit, në masë të madhe është koncept për kompetencat kryesore siç i kupton OECD 

dhe Komisioni Evropian). 

 

Ajo do të thotë diç më shumë. Në kontekst të njohurive shoqërore, që pozicionohen në parimin e 

shoqërisë informative neo-liberale, kompetenca e individit nuk matet vetëm sipas aftësisë së tij për 

përdorimin e njohurive, por më shumë – aftësia të menaxhohet me njohuritë. Së këtejmi, 

kompetenca paraqet një lloj mënyre të mundësisë së indivualizuar për menaxhim me njohuritë. 

Ndërkaq, ky është konteksti më i gjerë, me të cilin sot doemos duhet të ballafaqohemi gjatë arsimit 

profesional. Është me rëndësi që me këtë rast të mos i harrojmë edhe objektivat e përcaktuar 

gjithëpërfshirës pedagogjik dhe etik të edukimit dhe arsimimit në arsimin profesional (veçanërisht në 

atë fillestar!). Këto objektiva, kuptohet, janë të gjera, të ndërlidhura si mbështetje për zhvillimin e 

gjithmbarshëm të njeriut të ri në të gjitha dimensionet e tij intelektuale, personale, sociale dhe 

morale. Kompetencat, siç u tha më lartë, nuk guxojnë të kamuflohen, por doemos duhet të zënë 

vend përkatës – do të ishte e papërgjegjshme që arsimi profesional t’i neglizhojë kërkesat e tregut. 

 

Dimensionet e kompetencave 

Disa herë e kemi theksuar se kompetenca paraqet sinergji të tre dimensioneve. 

 

1. Dimensioni i parë dhe fillestar është funksional ose formativ. Ai i përfshin objektivat arsimore 

me konotacion funksional ose formativ. Po ashtu, objektivat funksionale janë pikënisje për 

planifikimin dhe realizimin e procesit pedagogjik të bazuar në kompetenca; pikënisje për 
formimin e situatave mësimore dhe tërësive mësimore. Procesi pedagogjik është në kërkim të 

pyetjeve, si:  

а) Cilat aftësi (zhdërvjelltësi, shkathtësi) dëshirojmë t’i zhvillojë nxënësi? Deri në ç’masë 

mund t’i automatizojë? 
b) Në cilat situata (afariste, profesionale) mund të gjendet?  

c) Cili është konteksti për përdorimin e njohurive etj. 

 

2. Dimensioni i dytë është material ose informativ. Ky dimension i përfshinë objektivat arsimore 

me konotacion informativ. Planifikimi i procesit pedagogjik dhe realizimi i tij duhet të bazohen në 

pyetjet, si: 

а) Me cilat përmbajtje mësimore do t’i mbështesim aftësitë të cilat dëshirojmë t’i 

zhvillojmë? 

b) Cilat njohuri duhet t’i përvetësojë kandidati në mënyrë që të mund ta kryejë punën e 
tij, si dhe të gjendet në situata të ndryshme profesionale?  

c.) Cilën njohuri duhet ta automatizojë kandidati (që ajo të bëhet njohuri e qetë) dhe cila 

njohuri duhet të mbetet e vetëdijshme (që ajo të shërbejë si bazë për fitimin e njohurive të 

reja dhe transferimin e të tjerave, si kushte për inovativitet)? 

 

Në qasjen kompetente, dimensioni informativ i nënshtrohet dimensionit funksional. Por 

njëherësh, theksojmë: kjo NUK DO TË THOTË se e tërë qasja pedagogjike doemos duhet t’i 

nënshtrohet zhvillimit të aftësive të ndryshme. Pse? Për shkak se qëllimi i arsimit profesional nuk 

është vetëm t’i aftësojë nxënësit për shkathtësi profesionale, por gjithashtu duhet të zhvillojë 

edhe aparat të atillë konceptual, i cili do ta mbështet aftësinë për mësim gjithëpërfshirës 
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(transferimin e njohurive), do ta rrit mundësinë për qasje në arsimin e mëtutjeshëm, si dhe do ta 

aftësojë për punë profesionale kreative dhe inovative.  

 

3. Dimensioni i  tretë është përkatës, mund të themi socializues dhe edukativ.  
Socializimi profesional është objektiv kyç i programeve arsimore profesionale, i cili në mënyrë të 

konsiderueshme kontribuon drejt stabilitetit të arsimit profesional në kohë të ndryshimeve të shpejta 

në botën afariste. (Medvesh, 1998, f. 27). Së këtejmi, në Slloveni, në objektivat kryesore, vendosëm 

ta përfshijmë »zhvillimin e përgjithshëm të personalitetit, veçanërisht për shkak se karakteristikat e 

përgjithshme të personalitetit janë relevante për punë të suksesshme profesionale, siç janë për 

shembull: qëndrueshmëria, përqendrimi, preciziteti, bashkëpërgjegjësia, aftësia garuese. 

Komponenti i socializimit gjithashtu është edhe zhvillimi i identitetit profesional, doktrina dhe 

refleksioni të cilat tek individi, mes tjerash, e zhvillojnë vetëdijen për marrëdhënien kryesore 

ndërmjet zhvillimit të shkencës, teknikës dhe punës, zhvillimin e shoqërisë dhe zhvillimin e njerëzimit 

në përgjithësi.« (po aty f. 6) 

Objektivat sociale e përfshijnë dimensionin emocional dhe atë social të mësimdhënies dhe nxënies. 

Ai vazhdimisht është i pranishëm në punën e procesit mësimor, por duhet të vetëdijesohet. Kjo 

fillimisht bëhet përmes planifikimit. Në ndihmë na vjen koncepti i kualifikimeve ose kompetencave 

kryesore të integruara, të cilat e plotësojnë katalogun e njohurive me objektivat, siç janë: zhvillimi 

personal, integrimi social, etika profesionale.  

 

Qasja sipas kompetencave ndaj planifikimit: Cila është marrëdhënia ndërmjet planifikimit të 

qëllimit mësimor, përmbajtjes mësimore dhe planifikimit të problemeve? 

 

Reforma në Slloveni u udhëhoq nga parimi: gjatë zhvillimit të programeve arsimore kryesisht duhet 

të inkorporohet planifikimi i qëllimit mësimor dhe planifikimi i problemeve mësimore, me ç’rast 

doemos duhet të ruhet ekuilibri ndërmjet aspektit teorik dhe praktik të arsimit profesional. Gjatë 

planifikimit të katalogëve për njohuri për pikat fillestare (2001) u zbatua parimi i gërshetimit të 

planifikimit të qëllimit mësimor dhe përmbajtjes mësimore. 

 

Reforma e mëtutjeshme e mbindërtoi këtë koncept me atë që solli version më radikal të qasjes së 

qëllimit mësimor, përkatësisht të qasjes së problemeve – Qasje, e cila u konkretizua përmes 

planifikimit të situatave mësimore.  
 

Nëse planifikimi e ndjek logjikën e detyrave komplekse, për të cilat i aftësojmë nxënësit dhe pastaj të 

kalojmë në fushën e planifikimit të problemeve të dedikuara, të cilën Krofliq (1992) e përshkruan në 

këtë mënyrë: Nëse planifikimi i mësimit bazik »rezulton nga përmbajtja mësimore atëherë, nga 

çështja nga e cila mësohet strategjia për planifikimin e kurrikulit rezulton nga definicionet e para të 

metodave edukativo-arsimore, dhe së këtejmi edhe përgjigjja në pyetjen se si të mësohet, /... / ky 

ndryshim i pikave të referimit të sajimit për konceptimin e procesit edukativo-arsimor i jep përgjigje 

të drejtpërdrejt sfidës së pedagogjisë progresive, e cila e aprovoi kritikën e »shkollave të izoluara 

akademike« ekzistuese për vendosjen e themeleve të një shkolle të re e cila do t’u përshtatet më 

shumë nevojave jetësore të njerëzve. Nxënësit, njohuritë nga shkolla nuk duhet t’i përjetojnë si të 

keqe të domosdoshme, të cilën doemos duhet ta përvetësojnë, nëse dëshirojnë të arrijnë shkallë të 

caktuar formale të arsimit, por si zhvillim të shkathtësive, të cilat do t’u ndihmojnë gjatë zgjidhjes së 

suksesshme të problemeve praktike në fushën profesionale por edhe në jetë. Mënyra e këtillë e 

përvetësimit të njohurive duhet ta rris vlerën transmetuese të njohurive, para së gjithash motivimin e 
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brendshëm të nxënësit për nxënie dhe me këtë edhe rolin e tij aktiv në vet procesin mësimor.« (po 

aty, f. 50) 

 

Nga këndvështrimi i aspektit të konceptit kurrikular, qasja kompetente mbështetet mbi qasjen 

kurrikulare të qëllimit mësimor dhe problemeve. E gjithë kjo, më e shprehur është qysh në nivelin e 

vet konceptimit të programeve arsimore: lëndët klasike (profesionale) shkollore janë zëvendësuar 

me module (profesionale), të cilët ndahen në disa tërësi më të mëdha ose më të vogla kompetente 

(të emërtuara: fusha përmbajtjesore). 

 

Individualizimi dhe kompetencat   

 

Njëri nga objektivat e programeve të arsimit të mesëm profesional është të sigurojë arsimim cilësor 

profesional, përkatësisht përmes garantimit të standardeve të barabarta për të gjithë ata që 

arsimoren me një program të caktuar (Pikënisja, 2011, f. 13). Nga njëra anë, ne përpiqemi të arrijmë 

përsosmërinë, gjë që kërkon punë shtesë për nxitjen e nxënësve të motivuar dhe të talentuar, ndërsa 

nga ana tjetër dëshirojmë ta zvogëlojmë numrin e nxënësve më pak të suksesshëm dhe reduktimin e 

numrit të nxënësve. Duke u përballur me popullata të ndryshme, nevojitet edhe fleksibilitet 

organizativ dhe didaktik, të cilin sot e mundëson koncepti i planifikimit të arsimit të mesëm 

profesional. Së këtejmi, shkollat dhe mësimdhënësit janë vënë përpara sfidës se si të planifikohet dhe 

udhëhiqet procesi i individualizuar dhe diferencuar (në mënyrë të brendshme ose fleksibile) 

pedagogjik. 
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3. PLANIFIKIMI DHE REALIZIMI DIDAKTIK I SITUATËS MËSIMORE   
Damijan Shtefanc 

 

Disa karakteristika kryesore të planifikimit individual të kurrikulave në arsimin e mesëm 

profesional  

 

Edhe pse planifikimi i kurrikulave është sfidë e vërtetë në të gjitha programet arsimore (planet dhe 

programet mësimore) dhe në të gjitha nivelet (nacional, institucional dhe individual), mësimdhënësit, 

të cilët e zhvillojnë procesin e mësimdhënies të programeve të arsimit profesional përballen edhe me 

një sfide të veçantë: dokumentet e planeve dhe programeve mësimore, të cilët janë dedikuar për 

realizimin e këtyre programeve zhvillohen në nivel nacional, veçanërisht katalogët e njohurive, dhe 

krahasuar me planet mësimore për lëndët e arsimit fillor dhe arsimit të mesëm të përgjithshëm, këto 

janë më fleksibile, më pak ekstensive, kërkojnë një spektër më të vogël ose më të madh të 

objektivave orientuese, formative dhe joformative, të cilat nxënësit doemos duhet t’i arrijnë në çdo 

njësi të veçantë programore (module profesionale, lëndë të përgjithshme arsimore). Komponentët 

tjerë – të domosdoshëm dhe kryesorë - të plan programeve mësimore në nivel nacional nuk janë 

specifikuar e as përcaktuar, por ndonjëherë janë dhënë në një ose formë tjetër, përmes 

rekomandimeve profesionale: kjo vlen për komponentët siç janë përmbajtjet mësimore, të cilat do të 

ishin objekt shqyrtimi gjatë përvetësimit të tërësive të caktuara mësimore, mundësive për 

bashkëpunim ndër-lëndor gjatë realizimit të njësive të veçanta mësimore ose situatave mësimore, 

qasjeve dhe strategjive didaktike konceptuale, me të cilat mësimdhënësi në mënyrë të pavarur do t’i 

udhëheq nxënësit drejt objektivave të përcaktuara mësimore, reflektimi për mjetet mësimore dhe 

teknologjitë, të cilat është e arsyeshme të përfshihen në realizimin e procesit mësimor, ndërkaq lista 

mund të vazhdojë edhe më tutje.  

 

Gjithsesi nuk konsiderohet se të gjitha elementet përbërës të kurrikulit duhet të specifikohen ose 

përcaktohen në nivel nacional. Vendimi për qasjen e qëllimit mësimor ndaj planifikimit të kurikullit, e 

cila është pjesë e planifikimit të orientuar drejt kurrikulit dhe realizimit të programit të arsimit të 

mesëm profesional, gjithashtu bazohet në supozimin se dizajni i realizuar didaktik i kurrikulit është 

objekt i opinioneve profesionale dhe autonome të mësimdhënësve të cilët ligjërojnë njësi konkrete 

programore, të opinioneve ekipore të mësimdhënësve dhe realizimeve të tyre të përbashkëta të 

pjesëve konkrete të programit, të cilat mund të ndërlidhen në mënyrë të arsyeshme dhe në këtë 

mënyrë të arrijnë efekte cilësore didaktike dhe sinegjike dhe opinionet jo më pak të rëndësishme, të 

cilat doemos duhet të zbatohen në nivel të institucionit si tërësi, përkatësisht në shkolla konkrete në 

të cilat zbatohet programi konkret arsimor. Kjo gjithsesi do të thotë se autonomia profesionale, 

mësimdhënësve u ofron veprime relativisht të pavarura, kur bëhet fjalë për proces të përcaktuar 

mësimor didaktik. Në të njëjtën kohë, kjo kërkon përkushtim dhe përgjegjësi të jashtëzakonshme të 

çdo mësimdhënësi, i cili krahas faktit (ndërsa ndonjëherë edhe për shkak të tij) që puna e tij tërësisht 

nuk është normuar paraprakisht, doemos duhet ta planifikojë procesin mësimor dhe ta realizojë në 

mënyrë optimale dhe profesionalisht didaktike: mësimdhënësi, gjatë këtij planifikimi dhe realizimi të 

procesit mësimor, jo vetëm që duhet të përkushtojë pjesë të madhe të kohës së tij dhe përpjekje 

intelektuale, por edhe të investojë shkathtësi profesionale, pedagogjike dhe didaktike.  
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Një hap i vogël në këtë drejtim është edhe ky Manual, i cili qëndron para jush: ne, autorët, 

dëshirojmë që mësimdhënësve, të cilët zhvillojnë programe për arsimin e mesëm profesional, tua 

prezantojmë karakteristikat themelore të planifikimit të plan-programeve dhe realizimin didaktik të 

situatave mësimore. Planifikimi i situatave mësimore është pjesë përbërëse e planifikimit individual 

të mësimdhënësve të kurrikulit dhe së këtejmi ky është vetëm një segment nga procesi shumë më 

kompleks i planifikimit të kurrikulave, i cili zhvillohet në më tepër nivele – së pari në nivel nacional, 

pastaj në formë institucionale nëpër shkolla, ndërsa në fazën e fundit në nivel individual – me ç’rast 

vetëm planifikimi individual i procesit mësimor të mësimdhënësve është mjaft kompleks dhe në fakt 

duhet të zhvillohet në tre nivele:  

1) së pari, me planifikimin dhe realizimin e lëndëve të arsimit të përgjithshëm ose modulit 

profesional në përgjithësi (që vlen për njësitë programore me numër më të vogël të orëve, i cili 

zhvillohet në një ose ndoshta në dy vjet) ose në nivel vjetor (që vlen për njësi programore vëllimore), 

të cilat zakonisht i quajmë përgatitje e përgjithshme mësimore vjetore ose individuale;  

2) pastaj, me planifikimin e sekuencave etapore nga njësia programore, të cilat mësimdhënësi i 

përcakton paraprakisht në përgatitjen e përgjithshme, ndërsa për të njëjtat ka pasur emërtime të 

ndryshme: tema mësimdhënies, tërësi didaktike, tërësi mësimore, situata mësimore, etj. Së këtejmi, 

kjo është përgatitje etapore mësimore për arsye se objekti i përgatitjes së kësaj situate mësimore i 

dedikohet vetë përgatitjes së situatës mësimore;   

3) në fazën e fundit të planifikimit, bazuar në strukturën e realizimit, të përcaktuar në përgatitjen 

etapore mësimore, mësimdhënësi konkretisht i planifikon tërësitë e caktuara përmbajtjesore, orarin 

e të cilave e bën në sekuencën konkrete etapore (situata mësimore). Nocioni i përcaktuar për këtë 

është përgatitja operative mësimore. 

 

Në këtë Manual, ne u interesuam për planifikimin dhe realizimin e situatave mësimore, si një nga 

mundësitë e sekuencave të mundshme etapore të tërësisë konkrete programore dhe planifikimin 

dhe realizimin e tërësive përmbajtjesore, të cilat e përbëjnë situatën konkrete mësimore (dhe mund 

të përbëhet nga një ose më tepër njësi didaktike, përkatësisht orëve mësimore ose bllok-orëve).  

 

Në pjesën e mëtutjeshme do ta verifikojmë situatën mësimore si formë të veçantë didaktike, e cila 

veçanërisht është karakteristike për programet e arsimit profesional dhe në mënyrë mjaft të detajuar 

dhe konceptuale do ta përcaktojmë, me çka mësimdhënësve do t’u mundësojmë ta kuptojnë atë që 

ne e nënkuptojmë, si dhe në cilët shembuj dhe në ç’mënyrë situatat mësimore, në mënyrë të 

arsyeshme do t’i inkorporojmë gjatë realizimit të moduleve konkrete profesionale dhe lëndëve të 

përgjithshme arsimore.  

 

 

Situata mësimore  

 

Në hapësirat tona, përdoret nocioni situata mësimore në arsimin profesional, por të kuptuarit e këtij 

koncepti mes profesionistëve (didaktikëve, këshilltarëve dhe mësimdhënësve) nuk është i 

harmonizuar. Konkretisht, ekzistojnë dallime në kuptimin se çfarë përfshirje të aktiviteteve didaktike 

kemi parasysh kur flasim për situatën mësimore: në disa materiale, për shembull, paraqitet 

përkufizimi sipas së cilit bëhet fjalë për njësi më të vogël të rrumbullakuar logjike nga arsimi me  

kompetenca themelore, gjë që mund të shpie deri në interpretimin se lënda e situatës mësimore 

mund të jetë operacion pune relativisht i vogël, të cilin nxënësi doemos duhet ta mësojë gjatë 

zotërimit të profesionit të caktuar, në kuadër të detyrave konkrete të punës. Interpretimi i këtillë i 
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situatës mësimore mund të çojë deri në përkufizimin potencial të një numri të madh të situatave në 

secilin nga modulet profesionale dhe drejt zbërthimit tej-mase të operacioneve të caktuara të punës, 

në kuadër të njësive individuale didaktike, me çka do të zhvlerësohej vet funksionaliteti didaktik i 

situatës mësimore, funksionalitet i cili është vlerë e shtuar e rëndësishme gjatë mësimdhënies së 

moduleve në arsimin profesional. Prandaj, me qëllim që të evitohet kjo, në procesin e hartimit të 

Manualit, vendosëm që në mënyrë të veçantë të përqendrohemi në interpretimin më të gjerë të 

situatës mësimore: për sekuencën etapore në realizimin e disa njësive programe (për shembull: 

situata mësimore, aty ku mund të zbatohet, mund të përfshijë në vetvete më tepër njësi programore), 

në të cilat nxënësit i mësojmë dhe trajnojmë të përballen me situata pune komplekse ose me një 

numër të madh të detyrave profesionale që ndërlidhen në mënyrë të arsyeshme. Së këtejmi, me 

qëllim që t’i vendosim në rrethana të ngjashme reale me të cilat do të ballafaqohen gjatë zbatimit të 

detyrave profesionale autentike, me ç’rast ata janë të përgatitur në mënyrë adekuate, në aspektin 

përmbajtjesor-teorik, për zbatimin e detyrave komplekse, ndërsa gjatë procesit udhëhiqen dhe 

orientohen, ndërkaq në fund të procesit bashkë me nxënësin, në mënyrë kritike i vlerësojmë rezultatet 

e procesit.    

 

Mirëpo, nëse ndërlidhemi me logjikën e kompetencave, të cilën dëshirojmë ta ndjekim: individi nuk 

është kompetent për profesionin, vetëm për shkak se mund të kryej në mënyrë të izoluar operacione 

të caktuara të punës, kompetent është ai i cili ka aftësi që përmes realizimit të operacioneve 

konkrete të punës dhe me ndërlidhjen e tyre të realizojë produkt cilësor ose të kryej shërbim cilësor, 

ai i cili mundet në kushte problematike ose kompekse ta përmirësojë atë produkt, ta modifikojë 

adaptojë dhe me këtë rast të mundet veprën e tij ta vlerësojë në mënyrë përkatëse, si dhe ndaj 

produktit dhe ndaj tërë procesit të ketë një qëndrim vetëkritik. Së këtejmi, është i aftë që në mënyrë 

përkatëse ta respektojë situatën në të cilën e kryen punën dhe gjatë kryerjes së punës së tij ose gjatë 

prezantimit të produktit ose shërbimit të tij është në gjendje që në mënyrë optimale t’i shfrytëzojë 

shkathtësitë komunikuese dhe shkathtësitë e tjera sociale. 

Është me rëndësi të potencohet se situata mësimore nuk duhet të barazohet plotësisht me situatën e 

punës (për aq sa situatën e punës e kuptojmë si situatë në të cilën punëtori duhet të kryejë detyrë të 

caktuar pune ose një varg të arsyeshëm të detyrave të punës). Situata e parashikuar e punës, e cila 

është mjaftueshëm reprezentative për profesionin, për të cilën programi mësimor arsimon kuadro, 

dhe për të cilën me siguri të madhe mund të parashikojmë se çdo nxënës do të përballej me të gjatë 

realizimit të atij profesioni, duhet të jetë pikënisje për dizajnimin e situatës mësimore. Pikërisht kjo 

karakteristikë i dallon situatat mësimore, për shembull, njësinë didaktike ose temën mësimore, të 

cilat gjithashtu janë sekuenca etapore të procesit të mësimit, por dedikimi i tyre nuk është arsimimi 

dhe trajnimi i nxënësve për kryerje kompetente të detyrave të parapara të punës të profesionit 

konkret në tregun e punës. Situata mësimore dallohet nga situata autentike e punës me atë që 

situata mësimore është didaktizuar në mënyrë përkatëse dhe për qëllim e ka punën e drejtpërdrejt 

(përkatësisht produkte ose shërbime të cilat doemos duhet të jenë të njëjta ose së paku me cilësi të 

krahasueshme si edhe tek situata autentike e punës), si dhe qëllime tjera – si plotësim i qëllimeve 

funksionale dhe qëllimeve socio-edukative dhe përmbajtjesore-arsimore ose informative. Së këtejmi, 

situata mësimore në aspekt didaktik e ndjek radhitjen themelore, përkatësisht etapat e makro-

artikulimit mësimor:  

 

1) inkorporimi ose përgatitja nxënësve për realizimin e situatave mësimore dhe përballja me të gjitha 

përmbajtjet teorike mësimore në lidhje me të njëjtat,  
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2) përballja me përmbajtjet teorike mësimore kuptimi i të cilave është thelbësore për realizimin 

cilësor të detyrave të punës në kuadër situatës mësimore,  

3) realizimi i detyrave të parashikuara të punës në kuadër të situatës mësimore dhe të gjitha 

procedurat e ndërlidhura, përsëritjet, praktika dhe trajnimi për fitimin e shkathtësive të nevojshme,  

4) verifikimi ose konfirmimi i shkallës së arritur të qëllimeve të situatës mësimore, përkatësisht 

kualitetit të detyrave të përfunduara të punës, përkatësisht produkteve ose shërbimeve,  

5) vlerësimi i njohurive.  

 

Procesi i kontrollit të njohurive, i cili gjithsesi se nuk mund të barazohet me vlerësimin e njohurive, 

nuk është përkufizuar siç duhet si etapë e veçantë makro-artikuluese nëse rrjedhë në mënyrë të 

vazhdueshme didaktike funksionale në të gjitha etapat e cekura më lartë të procesit mësimor.  

 

Vazhdimisht shtrohet pyetja, sa duhet të jetë përfshirja e situatave mësimore. Përgjigja e kësaj pyetje 

domosdoshmërish nuk duhet të jetë e njëkuptimshme, sepse kjo varet nga numri i punëtorëve të 

cilët e përcaktojnë situatën mësimore, si nga aspekti strukturor ashtu edhe nga ai përmbajtjesor: 

pikë së pari varësisht nga vet kompleksiteti (ndërlikueshmëria) i detyrave të punës, për të cilat 

dëshirojmë t’i aftësojmë nxënësit në situatën mësimore, pastaj nga numri i qëllimeve mësimore dhe 

standardeve të njohurive përmes së cilëve dëshirojmë t’i arrijmë dhe së fundmi nga përfshirja dhe 

kompleksiteti i njësive teorike, të cilat mësimdhënësi doemos duhet t’i trajtojë, ndërsa nxënësi t’i 

zotërojë, në mënyrë që të mundet në mënyrë kompetente t’i kryejë detyrat e parapara të punës. 

Sigurisht se do të jenë të rralla situatat mësimore, të cilat mund të realizohen në tërësi për vetëm dy, 

tre ose pesë orë mësimore, por gjithashtu nuk është as e arsyeshme të planifikohen situata 

mësimore të cilat do të merrnin shumë orë të dedikuara për zbatimin e modulit profesional në tërësi.  

 

Para se t’i bëjmë një vështrim pasqyrës dhe orientimeve praktike të planifikimit dhe realizimit të 

situatave mësimore, duhet të themi edhe disa fjalë në lidhje me pyetjen – sa është pjesa e arsyeshme 

e njësisë konkrete programore që duhet t’i përkushtohet situatës mësimore. Është e qartë se 

vëmendja, e cila i përkushtohet kësaj pike, nuk duhet të kuptohet si tendencë për ta nënshtruar tërë 

procesin mësimor në arsimin profesional ndaj situatave mësimore. Mbase, do të jenë të rralla njësitë 

programore në të cilat mësimi do të mund tërësisht të bazohet si rrjedhojë e situatave mësimore. Më 

së shpeshti, nga aspekti didaktik më funksional do të ishte kombinimi i arsyeshëm i situatave 

mësimore me forma tjera të realizimit të procesit mësimor, përkatësisht me tema mësimore, tërësi 

didaktike dhe njësi didaktike (Kramar, 1994). Vendimin për atë se sa situata mësimore dhe mënyrën 

e inkorporimit të tyre në leksione, mësimdhënësi do ta merr në fazën e planifikimit të përgatitjes së 

përgjithshme mësimore personale, ndërsa veçanërisht në bazë të: 1) analizës së thellë të qëllimeve të 

përgjithshme dhe operative mësimore të njësisë programore të tij dhe me kompetencat që kanë të 

bëjnë me standardin profesional dhe standardin e profesionit, të cilët doemos duhet t’i zhvillojnë dhe 

t’i zotërojnë nxënësit; 2) analizës së kushteve materiale (infrastrukturore dhe hapësinore, kadrovike 

didaktike), të cilat janë të arritshme për zbatimin e njësisë programore, aty ku realizohet mësimi; dhe 

3) mundësive dhe gatishmërisë së mësimdhënësve nga njësitë tjera programore për planifikimin dhe 

zbatimin praktik të sekuencave etapore konkrete nga procesi mësimor ose nga aktivitetet mësimore 

të përfshira në të to. Kjo e fundit, veçanërisht varet nga kualiteti i bashkëpunimit të rëndomtë 

ndërmjet mësimdhënësve dhe punonjësve tjerë profesionistë (këshilltarë, udhëheqës të shkollës) të 

kolektivit. Jo vetëm për realizimin e situatave mësimore, por në përgjithësi vlen fakti se për shkak të 

kompleksitetit të strategjive didaktike dhe së këtejmi edhe inkorporimit të strategjive të këtilla, të 

cilat mbështeten në lidhjen interdisiplinare të njohurive nga lëndë të ndryshme ose fusha 
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profesionale, gjithnjë e më i rëndësishëm bëhet kualiteti i klimës sociale në shkollë, ndërmjet 

mësimdhënëseve dhe, jo më pak e rëndësishme, klimës ndërmjet mësimdhënësve dhe nxënësve.  

 

Në vijim i inkorporojmë rekomandimet dhe sugjerimet e mbështetura me disa shembuj praktikë, në 

të cilët mësimdhënësit përpiqen t’i prezantojnë komponentët kryesorë të planifikimit dhe realizimit 

të situatave mësimore, si dhe njësitë përmbajtjesore të cilat i formojnë ato. Në procesin e hartimit të 

këtij Manuali, në vitin shkollor 2011/12, mësimdhënësit nga disa programe për arsim profesional i 

planifikuan dhe në rrjedhën e njësive programore i realizuan disa situata kualitative mësimore. 

Planifikimin mësimor, të cilin ata e realizuan, u shndërrua në bazament të shkëlqyeshëm për 

prezantimin praktik të orientimeve didaktike dhe udhëzimeve praktike, njëri nga të cilët është edhe 

ky publikim i cili është publikuar i plotë në formë të shtypur. 

  

 

Elementet themelore të planifikimit të situatës mësimore  

 

Siç përmendëm, pas planifikimit të secilës nga sekuencat etapore të procesit mësimor, të cilat i 

përfshijnë edhe situatat mësimore, në mënyrë logjike pasojnë përgatitjet mësimore të përgjithshme 

ose vjetore të zhvilluara nga ana e mësimdhënësve, në të cilat mësimdhënësi i ka sajuar dhe 

bashkërenditur në mënyrë të strukturuar sekuencat etapore të procesit mësimor në një vit të caktuar 

shkollor. Gjatë planifikimit të situatës mësimore, me qëllim të realizimit më të suksesshëm të saj, 

përmes efekteve më optimale didaktike, mësimdhënësi ose stafi mësimdhënës veçanërisht duhet t’i 

përcaktojë këto elemente themelore konkrete të kurrikulit:  

 

� qëllime etapore (të përgjithshme dhe operative), të cilat nxënësit do t’i arrijnë në situatën 

mësimore, si dhe standardet e njohurive, të cilat do të jenë bazë për vlerësimin e njohurive,  

� përmbajtja mësimore, që do të jetë objekt i përpunimit të situatës mësimore, 

� përshkrimi i dizajnit për realizimin didaktik të situatës mësimore,  

� radhitja strukturore e njësive përmbajtjesore, të cilat do ta formojnë situatën mësimore, dhe    

� kushtet materiale (veçanërisht hapësinore dhe didaktike) për realizimin kualitativ dhe të sigurt të 

situatës mësimore. 

 

Duke i pasur parasysh elementet themelore të lartpërmendura të plan-programeve mësimore, të 

cilat nuk mund të anashkalohen gjatë planifikimit të situatave mësimore, më adekuate do të ishte të 

përcaktohen edhe disa elemente të tjerë:  

 

� përfshirja e mundshme e njësive të tjera programore (lëndë të arsimit të përgjithshëm, module 

profesionale) gjatë realizimit të situatës mësimore (bashkëpunimi dhe lidhja ndër-lëndore), 

� aktivitete të nxënësve ose detyrat e tyre mësimore, që do të jenë pjesë e vlerësimit të njohurive 

ose kusht për vlerësimin/notimin e tyre, 

� çfarëdo qoftë përshtatje gjatë realizimit të situatës mësimore për nxënësit me nevoja të veçanta, 

� pas përfundimit të realizimit të situatës mësimore një vështrim (perceptim) të shkurtër evalvues 

për kualitetin e realizimit të situatës mësimore.  

 

 

Përcaktimi dhe analiza e qëllimeve të situatës mësimore  
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Në përputhje me planifikimin e qëllimit mësimor dhe orientimin e kompetencave të kurrikulit për 

arsimin profesional me filtrimin e detajuar dhe përcaktimin e përmbajtjes së situatës mësimore 

konkrete fillojmë prej qëllimeve mësimore, të cilat dëshirojmë t’i arrimë me të. Që ta thjeshtëzojmë, 

mund të thuhet se qëllimet mësimore mund t’i përshkruajmë si situatë të dëshiruar përfundimtare të 

procesit mësimor ose trajnimit të nxënësve, drejt të cilave synojmë dhe për këtë qëllim planifikojmë 

dhe realizojmë orar konkret të aktiviteteve mësimore, për të cilat me një shkallë të lartë të 

besueshmërisë parashikojmë se realisht shpijnë drejt arritjes së objektivave të parashtruara. Së 

këtejmi, Strmçnik thekson se qëllimet mësimore, si pjesë përbërëse të planifikimit të përgjithshëm 

mësimor, janë »rregullatori më i rëndësishëm i procesit mësimor« dhe »si kategori formale 

normative paraqesin pasqyrë të dedikimeve arsimore dhe edukative, e jo përmbajtje mësimore por 

në përgjithësi organizimin mësimor. Ato u japim kahe vendimeve edukativo-arsimore edhe pse 

qëllimet vetvetiu nuk e kanë këtë kuptim. Një numër i madh i vendimeve kanë të bëjnë me situata 

konkrete mësimore2, të cilat paraprakisht dhe tërësisht nuk mund të parashikohen. Në këto raste, 

vendimet e mësimdhënësve janë më kualitative dhe më konstante, nëse ato orientohen nga qëllimet 

e përgjithshme mësimore.« (Strmçnik, 2001, f. 203) 

Njëra nga çështjet më të rëndësishme praktike është se deri në cilën shkallë konkrete, mësimdhënësi 

duhet t’i përcaktojë qëllimet mësimore në tërësi. Gjatë kësaj duhet të nënvizohet se përgatitja e 

situatave mësimore në esencë është etapë e përgatitjes mësimore (nëse i ndjekim përcaktimet e 

niveleve mësimore të përpiluara nga Kramar 1994), që do të thotë se bëhet fjalë për qëllime 

mësimore, të cilat mësimdhënësi i parashikon për situata konkrete mësimore, të cilat nga njëra anë 

janë më konkrete prej objektivave të përgjithshme të përcaktuara në aktet formale-juridike (p.sh. në 

legjislacion), dokumente nacionale për planet dhe përmbajtjet mësimore ose përgatitje të 

përgjithshme mësimore për njësitë programore si tërësi, njëkohësisht qëllimet etapore janë më të 

përgjithshme prej qëllimeve mësimore më operative, të cilat mësimdhënësi i përcakton si tërësi të 

veçanta përmbajtjesore të situatës mësimore. Me fjalë të tjera, qëllimet e situatës mësimore 

përshkruhen si njohuri teorike dhe praktike, aftësi, shkathtësi, karakteristika dhe kompetenca 

personale të cilat nxënësit do t’i arrijnë gjatë situatës mësimore, me ç’rast nuk nevojitet formulimi i 

tyre operativ dhe për rrjedhojë padyshim mund të themi se arritja e tyre do të manifestohet përmes 

sjelljes konkrete të nxënësit (për karakteristikat e formimit të qëllimeve operative mësimore më 

shumë mund të shihni në vijim, kur do të bëhet fjalë për karakteristikat e mikro-artikulimit të njësive 

përmbajtjesore). Brenda kornizës theksohen disa qëllime mësimore, të cilat e ndjekin pikërisht këtë 

logjikë. 

 

                                                           
2
 Autori këtu e përdor sintagmën situata mësimore në një koncept përmbajtjesor krejtësisht ndryshe (sa u përket 

mjediseve në të cilat realizohet procesi mësimor), ndërsa kjo nuk ndërlidhet çdoherë me të kuptuarit e situatës 

mësimore të cilën e trajtojmë në këtë Manual.  
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Gjatë përcaktimit të qëllimeve të situatës mësimore, mësimdhënësi me synim i përpilon njësitë 

programore të: 

 

� katalogut të njohurive për njësinë programore, të cilën e ligjëron, e cila i përkufizon qëllimet e 

caktuara orientuese, informative dhe formative të njësisë në kuadër të të cilës do ta realizojë 

situatën mësimore,  

� qëllimet e përgjithshme të programit arsimor (plan programi mësimor) të përcaktuara në pjesën 

e përgjithshme të programit arsimor,  

� qëllimet e përgjithshme mësimore dhe analiza e tyre të cilat i ka realizuar gjatë përgatitjes së 

përgjithshme individuale, dhe e fundit por jo më pak e rëndësishme,  

� standardi përkatës për profesion në të cilin janë përcaktuar kompetencat profesionale, sfera e 

punës, puna kryesore, si dhe njohuritë dhe shkathtësitë të cilat duhet t’i posedojë personi me 

kualifikimin për kryerjen e profesionit të caktuar.  

  

Shpeshherë mësimdhënësit ballafaqohen me dilemën, a thua qëllimet mësimore duhet t’i përpilojnë 

vetë ata gjatë përgatitjeve të tyre, të kërkojnë formulime dhe shënime personale ose mund (doemos 

duhet?) t’i ndërlidhin (përshkruajnë?) me dokumentet e lartpërmendur nacional. Kjo pyetje nuk ka 

përgjigje të njëkuptimtë të thjeshtë. Do të ishte jo-racionale që mësimdhënësit të presin që 

krejtësisht në mënyrë të pavarur t’i përgatisin qëllimet mësimore, veçanërisht për shkak të faktik se 

planifikimi i qëllimit mësimor në vërtetë mbështetet mbi presupozimin se qëllimet e mësimdhënësit 

nga aspekti i përvojës janë përcaktuar nga jashtë dhe ai doemos duhet ta ndjek gjatë planifikimit 

personal, si dhe gjatë realizmit të mësimit. Ky është argument me të cilin mund të mbështetet 

qëndrimi për atë se mësimdhënësit shpeshherë i ndërmarrin qëllimet mësimore nga dokumente të 

tjerë. Por me këtë problemi nuk absolvohet. Nuk duhet ta harrojmë faktin se grupi i dokumenteve 

për qëllimet mësimore, siç janë për shembull katalogët e njohurive, është relativisht modest – 

zakonisht bëhet fjalë për dokumente në të cilat qëllimet themelore të njësive konkrete programore 

janë dhënë vetëm në disa faqe, në të cilat jo vetëm qëllimet orientuese (që është funksioni i tyre), 

Shembull i shënimeve të qëllimeve mësimore nga situata mësimore në të cilin mbizotëron konotacioni 

arsimor:  

� i analizon dobësitë e strukturës së drurit, mangësitë mekanike, ndryshimet e ngjyrës, ndryshimet 

për shkak të kërpudhave dhe insekteve, 

� e kupton rëndësinë e klasifikimit të drurit në klasa të kualitetit, si dhe ndikimin e tyre në 

shfrytëzimin e drurit, kohën e nevojshme për prodhimin e produkteve dhe vlerën e shtuar të 

produkteve prej druri, 

� e lidh kualitetin e drurit me ndikimin ekonomik, së pari gjatë blerjes dhe pastaj gjatë përpunimit të 

drurit. 
Shembull i shënimeve të qëllimeve mësimore nga situata mësimore në të cilin mbizotëron konotacioni 

funksional dhe edukativo-social  

� i mat produktet e përpunuara nga druri dhe e përllogarit vëllimin e tyre, 

� i klasifikon mbetjet dhe e thekson përdorimin e tyre duke mbajtur llogari se nuk ka mbeturina në 

procesin e përpunimit të drurit, por vetëm produkte të ndryshme të tij, të cilët në fund mund të 

përdoren si energji ose si lëndë e parë për kompostim, 

� i sqaron ndikimet (mënyrën e prerjes, parregullshmëritë e drurit etj.) mbi shfrytëzimin e drurit, si 

dhe përpunimin e tij për realizimin e profitit.  
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por edhe qëllimet informative dhe formative shpeshherë mbeten të shënuara në mënyrë të gjerë 

dhe të zbehtë. Jo çdoherë kjo perceptohet si mungesë e dokumenteve nacionale, niveli më i ulët i 

konkretizimit të qëllimeve lë hapësirë më të madhe për pavarësi profesionale që u mundëson 

qëllimet mësimore t’i kontekstualizojnë dhe aktualizojnë në mënyrë përkatëse (t’i përshtatin me 

kushtet konkrete në të cilat zhvillohet mësimi në njësinë programore), në mënyrë adekuate t’i 

plotësojnë, mbindërtojnë dhe para së gjithash t’i konkretizojnë dhe operacionalizojnë.    

 

Pikërisht për këtë shkak, nga njëra anë është e kuptueshme se mësimdhënësit gjatë formimit të 

qëllimeve të situatave mësimore të mbështeten mbi qëllimet e parashtruara eksterne, të theksuara 

në dokumentet e kurrikulave, njëkohësisht duke u lidhur me situatën mësimore të cilën dëshirojnë ta 

realizojnë, me ç’rast bëjnë vështrim thelbësor profesional i cili do të rezultojë me:  

 

� zgjedhjen përkatëse të qëllimeve të shënuara në dokumentet nacionale, të cilat mund të arrihen 

gjatë situatës mësimore,  

� mbindërtime të rëndësishme përmbajtjesore të qëllimeve, aktualizimi konkret, përkatësisht 

përshtatje adekuate konform kushteve në mjedisin e punës, cilëve katalogë të njohurive nuk 

duhet t’u referohen aq shpejtë sa mësimdhënësit të cilët përgatitjet e tyre mësimore i revidojnë 

çdo vit shkollor,  

� kontekstualizim të qëllimeve mësimore dhe së këtejmi edhe përshtatja e tyre përkatëse mbi 

mjedise dhe kushte konkrete, në të cilat realizohet situata mësimore,  

� konkretizim të veçantë, përkatësisht me përcaktimin e tyre më të përafërt, më të dukshëm dhe 

të një-kuptimtë.  

 

Kjo është akoma më e rëndësishme për ato pjesë të qëllimeve të situatës mësimore, të cilat 

përshkruajnë të ashtuquajtura kompetenca kryesore të integruara, të cilat nxënësit do të mund t’i 

zhvillojnë gjatë procesit mësimor. Sublimimi formal i kompetencave kryesore me shënimet e 

përgjithshme dhe abstrakte, si për shembull »kujdeset për sigurinë e mjedisit të tij jetësor«, »zhvillon 

aftësi sipërmarrësie« ose »zhvillon aftësi për nxënien e mësimit«, nuk rezultojnë me  kurrfarë vlere 

shtesë të planifikimit të kurrikulave dhe procesit mësimor. Ata bëhen të rëndësishëm vetëm atëherë 

kur mësimdhënësit në fakt planifikojnë se si një situatë e caktuar mësimore, në një kontekst të 

përcaktuar përmbajtjesor, do të ndihmonte në arritjen e kompetencave të caktuara kryesore dhe 

këtë vështrim e shndërrojnë në fjalë në formë të qëllimit. Por jo vetëm shndërrimi në fjalë ndikon 

mbi kualitetin dhe efikasitetin më të mirë të procesit mësimor, por në masë më të madhe pikërisht 

vështrimi, i cili ka rezultuar me shndërrim. Pikërisht ky është fakti të cilin dëshirojmë ta arrijmë kur i 

stimulojmë mësimdhënësit që vet ata t’i formojnë dhe t’i shënojnë qëllimet mësimore. Disa shembuj 

për formimin e këtillë të qëllimeve, të cilët mësimdhënësit i kanë konkretizuar si kompetenca 

kryesore dhe i kanë ndërlidhur me përmbajtjen e situatës mësimore, janë dhënë në kornizën si vijon. 
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Sipas rregullit, mësimdhënësi për çdo situatë mësimore, por edhe për etapat e tjera realizuese të 

formave të mësimdhënies, i përcakton edhe standardet e njohurive, në të cilët në mënyrë të qartë i 

përcakton se cilat qëllime operative mësimore do të jenë objekt të vlerësimit, por dhe cilat standarde 

të njohurive janë minimale, me ç’rast i obligojnë mësimdhënësit t’i zbatojnë gjatë situatave 

mësimore, me qëllim që të vlerësohen pozitivisht. Njëra nga karakteristikat kryesore të standardeve  

të njohurive është ajo se, si bazë për vlerësimin e njohurive, ato janë të verifikueshme në mënyrë 

objektive dhe se e përshkruajnë njohurinë proporcionale dhe atë që e posedojnë nxënësit3 

(informata më të detajuara për këtë shih në: Shtefanc, 2012).  

 

Gjithsesi se mësimdhënësit gjatë realizimit të situatave mësimore stimulohen që t’i arrijnë të gjitha 

qëllimet mësimore, si ato të përgjithshme ashtu edhe ato operative, si ato të verifikueshme ashtu 

edhe ato të paverifikueshme, por edhe për faktin se të gjitha qëllimet mësimore (edhe pse janë 

legjitime dhe nuk mund të mohohen) nuk janë të verifikueshme e as nuk e përcaktojnë njohurinë 

proporcionale dhe atë që e posedon nxënësi, ato nuk mund të shënohen si standarde të njohurive 

dhe rrjedhimisht nuk mund të vlerësohen në mënyrë objektive (për shembull, të këtilla janë qëllimet 

të cilat i përshkruajnë karakteristikat e dëshiruara personale të nxënësve, qëndrimet e tyre 

subjektive, kreativiteti, përkushtimi ndaj mësimdhënies dhe nxënies, mendimi kritik, spontaniteti, 

përkushtimi ndaj metodave konkrete apo ndaj metodave të nxënies, etj.).  

 

                                                           
3
 Dallimin ndërmjet njohurisë proporcionale dhe njohurisë që e posedon, e ka përshkruar G. Rajl në vitin 1949 

në librat e tij »Koncepti i të menduarit«, si dhe dallimi ndërmjet »e di se....« (know-that) dhe »e di si« (know-

how). 

Shembuj nga shënimet të cilët përshkruajnë se çfarë kompetenca kryesore të integruara do të 

zhvillojnë mësimdhënësit tek nxënësit, me qëllim të arritjes së qëllimeve të situatës mësimore:            

 

� Nxënësi e kryen punën, në përputhje me dispozitat e praktikës së mirë, për zbatimin e detyrave në 

prodhimtarinë e drurit dhe konform kufizimeve për menaxhimin me funksionet ekologjike dhe 

sociale të drurit. (të dhëna në modulin profesional për Shitjen e drurit) 

� Gjatë punës, nxënësi përmes motorit e përdor veglën për thithje, e cila i thith emetimet e gazrave 

nga punëtoria dhe i nxjerr përmes filtrit. (është dhënë në modulin profesional për Sistem elektronik 

dhe diagnostikë) 

 

Në fushën e sipërmarrësisë:  

 

� Nxënësi i di elementet e orientimit dhe kontrollit me qëllim që t’i përzgjedhë në mënyrë optimale, 

në përputhje me kërkesat për aplikim në profesion dhe karakteristikat e nevojshme (të dhëna në 

Modulin profesional – Përdorimi i instrumenteve për kontroll dhe menaxhim). 

 

Në fushën e shkathtësive sociale: 

 

� Nxënësi, gjatë kryerjes së matjeve bashkëpunon me persona të tjerë, e shpreh mendimin e tij për 

kryerjen e matjeve dhe në kuadër të grupit arrin marrëveshje, në përputhje me ndarjen e punës 

(është dhënë në modulin profesional: Trajtimi shëndetësor) 
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Në teoritë e plan programeve mësimore, edhe pse standardet terminologjikë dhe konceptualë janë 

përkufizuar në mënyra të ndryshme, nocioni »standardi i njohurive« (ose në anglisht knowledge 

standard) paraqitet më rrallë dhe shpeshherë përdoret nocioni »standard kurrikular« (curricular 

standard), »standard përmbajtjesor« (content standard) dhe »standardi sipas performancës« 

(performance standard), (për shembull: tek Wiliam, 2003; Kendall, Ryan dhe Richardson, 2005; 

Standarde të përmbajtjeve akademike ..., 2010; Penner-Williams, 2010; ndërsa tek ne për shembull 

tek Zupanc, 2011). Pavarësisht dallimeve të perceptimit të standardeve, siç shkruan J. Penner-

Williams, zakonisht »i përfshijnë qëllimet operative mësimore4 në fushën e njohurive, shkathtësive 

dhe të kuptuarit e koncepteve themelore, si dhe të strukturave të një disipline të caktuar. Nga 

nxënësit pritet që t’i arrijnë këto standarde dhe t’i dëshmojnë përmes kryerjes së 

punëve/performansave të caktuara [performance, op. a.] në procesin e vlerësimit.« (Penner-Williams 

2010, f. 811). Duhet të theksohet se jo-standardet nuk mund të perceptohen vetëm si një përshkrim i 

reproduksionit të parashikuar të njohurisë përmbajtjesore, por se e njëjta vlen edhe për ta kuptuar 

atë njohuri, si dhe shfrytëzimin e parashikueshëm të njohurisë, përkatësisht përshkrimin e asaj se si 

nxënësi mund ta shfrytëzojë dijen në situata praktike, në kontekste tjera etj. Me fjalë të tjera: nuk e 

përshkruan vetëm njohurinë/dijen proporcionale por edhe atë që e posedon, që në esencë është 

logjika të cilën e ndjekim përmes planifikimit dhe realizimit të situatave mësimore.  

Përveç që formohen për vlerësimin e njohurive, standardet për njohuri kanë edhe disa funksione të 

tjera: ata paraqesin orientim të rëndësishëm për vet mësimdhënësit të cilët vendosin se cilat 

përmbajtje mësimore do t’i përzgjedhin për arritjen e tyre dhe sa në mënyrë të hollësishme do të 

përpunohen në procesin mësimor, kur orientohen në drejtim të koncepteve, njohurive, shkathtësive 

dhe praktikave që janë kryesore dhe themelore për programin mësimor; ndërsa ata janë akoma më 

të rëndësishëm për nxënësit me vështirësi gjatë mësimit dhe më vështirë i arrijnë qëllimet mësimore 

– standardet (minimale) në këtë kuptim qartë dëshmojnë cilat njohuri duhet t’i përvetësojnë të gjithë 

nxënësit, me ç’rast në mënyrë të drejtpërdrejt e përcaktojnë përgjegjësinë e shkollës në atë rajon 

dhe prandaj mund të perceptohen si mjete për parandalimin e mossuksesit dhe zvogëlimit të numrit 

të nxënësve në sistemin arsimor. (për shembull: në Academic Content ..., 2010).  

 

Analizë didaktike e përmbajtjes mësimore e cila do të jetë objekt i përpunimit në situatën mësimore  

 

Në didaktikën e përgjithshme hasim në përkufizime të ndryshme ndaj përmbajtjes mësimore, ndërsa 

perceptimi i përbashkët është se bëhet fjalë për një nocion jashtëzakonisht kompleks dhe 

gjithëpërfshirës i cili i përfaqëson të gjitha mjetet e ndryshme me të cilat arsimohemi, dhe në këtë 

aspekt paraqesin një bazë përmbajtjesore – materiale të çdo procesi mësimor (Strmçnik, 2001, f. 

221). Të përpiqemi këtë përkufizim ta konkretizojmë edhe pak: nëse qëllimet mësimore, siç thamë 

më lart, janë përshkrim i gjendjes së dëshiruar përfundimtare të arsimit dhe trajnimit të nxënësve, 

atëherë përmbajtja mësimore është mjeti bazik me të cilin këto qëllime nuk do të arrihen fare. 

Prandaj, mësimdhënësi duhet të kërkojë përgjigje në pyetjen: me përpunimin e cilave njohuri teorike 

profesionale, ligjshmërive, publikimeve, si dhe aspekteve kritike etj. dhe me përpunimin e cilave 

                                                           
4
 Autorja e përdor nocionin »rezultate të planifikuara nga mësimi « (англ. intended learning outcomes), të cilët 

përfshihen në këtë kontekst – por kohëve të fundit bëhet fjalë për standarde kurrikulare – të cilat duhet të 

kuptohen si qëllime operative mësimore, që ndërlidhen me realizimin e programit mësimor dhe jo si rezultate të 

kuptuara gjerësisht të procesit mësimor (të cilët jo çdoherë kanë të bëjnë me programin arsimor). 
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shkathtësi praktike, aftësive, procedurave do t’u mundësojë nxënësve në mënyrë të mirëfilltë të 

arrijnë një spektër të plotë të qëllimeve (si të përgjithshme, të orientuara, po ashtu edhe operative, 

formative dhe informative). Në këtë aspekt, përmbajtja mësimore, siç shkruan Kramar (2009, f. 44) 

është lëndë konkrete e veprimit të drejtpërdrejt didaktik të arsimtarit dhe punës së nxënësit, ndaj 

objektit të cilin bashkërisht me elementet e tjerë përbërës të kurrikulës e përbëjnë strukturën 

bartëse të procesit mësimor dhe të cilit i referohet dhe i ndërlidhet veprimi i mësimdhënësve dhe 

nxënësve. Në kuadrin në vijim, është prezantuar një shembull i planifikimit të përmbajtjes mësimore i 

cili është objekt përpunimi në situatën mësimore.  

 

 
 

Qasjet drejt analizës didaktike mund të jenë të ndryshme dhe më pak ose më shumë komplekse 

(Kramar, 1992, 1994), Uolfgan Klafki, si përfaqësues më autoritativ i të ashtuquajturës didaktikë 

teorike arsimore, e ka zhvilluar modelin më emblematik edhe atë orientimin teorik didaktik, i cili 

vëmendje më të madhe i përkushtoi pikërisht përmbajtjes mësimore dhe potencialeve arsimore.  

 

Siç shkruan Klafki, gjatë planifikimit të procesit mësimor ka rezultuar se – kjo veçanërisht vlen për 

situatat mësimore të cilat janë objekt të trajtimit në Manualin tonë – në arsimin dhe aftësimin e 

nxënësve me rëndësi themelore është inter-aksioni ndërmjet teorisë dhe praktikës, ndërmjet 

përvojës dhe refleksionit që duhet të konkretizohet në formë të vendimeve të reflektuara në nivel të 

planifikimit të mësimdhënies dhe nxënies (Klafki 2000, f. 142–143). Nëse e sublimojmë autorin: »ng 

këndvështrimi parimor, qëllimi përgatitjes mësimore mund të sublimohet me fjalët: Qëllimi i 

përgatitjes mësimore është formimi i një ose më shumë situatave, përmes së cilave nxënësit në 

mënyrë të frytshme do të mund të përballen me një përmbajtje të caktuar mësimore.« (po aty). 

Përzgjedhja e përmbajtjes mësimore nuk është e rastësishme dhe as që i referohet një logjike 

Shembull i analizës themelore didaktike të përmbajtjes mësimore, i cili do të jetë objekt i përpunimit 

në situatën mësimore (shembulli është marrë nga përgatitja e situatës mësimore në modulin 

profesional: Druri dhe karakteristikat e drurit):  

 

»Dallojmë lloje të ndryshme të prerjes së drurëve, të cilat janë adekuate sipas llojit të drurit, cilësisë së 

drurit dhe përdorimit të mëtutjeshëm, përkatësisht llojit të produkteve nga druri. 

Për shkak të cuilësive në rritje, druri dhe rrjedhimisht me këtë edhe produktet nga druri, kanë formë 

specifike e cila duhet të merret parasysh gjatë matjeve (trungu i prerë si kon, qepër i papërpunuar si 

katrorë me prerje trapezoide etj). /.../ 

Mangësitë e drurit janë të ndryshme duke e marrë parasysh krijimin dhe ndikimin mbi jetëgjatësinë dhe 

përdorimin e drurit dhe produkteve të drurit. Mbi rritjen dhe mangësitë e drurit ndikon edhe njeriu 

përmes ndërhyrjeve të tij në eko-sistemet pyjore dhe prandaj është e rëndësishme që me pyjet të 

ekonomizohet në mënyrë të qëndrueshme dhe të natyrshme. /.../ 

Druri është tërësisht i përdorshëm, ndërsa shfrytëzuesi duhet të vendos vet se si do ta përdorë apo për 

çfarë produkti është adekuat. Aspekt i rëndësishëm në drejtim të vendimmarrjes është ekonomizimi 

dhe kohëzgjatja e shfrytëzimit të drurit. Gjatë klasifikimit është me rëndësi të merren parasysh masat 

dhe para së gjithash mangësitë e drurit. Rezultati nga klasifikimi racional paraqet një përfitim më të 

madh dhe ngarkim më të vogël ndaj mjedisit jetësor … Në tregtinë me produkte nga druri përdoren 

standarde. 

Rëndësi të veçantë ka kohëzgjatja e shfrytëzimit të drurit dhe qasjet afariste ndaj përpunimit të drurit: 

përpunimi i drurit sa më afër pyllit prej të cilit është marrë pa transport të panevojshëm, i cili e ngarkon 

mjedisin jetësor; përpunimi i drurit në produkte drusore edhe më pas në produkte teknologjike të 

përpunuara nga druri si mundësi për punësime, realizimin e vlerës së shtuar dhe fitimin.« 
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shkencore-sistematike, por varet nga vlerësimi për atë se cila përmbajtje ka potenciale për realizimin 

e qëllimit arsimor. Në këtë mënyrë Klafki ka përpiluar pesë pyetje kryesore (me nën-pyetje 

përkatëse), përmes së cilave është i mundshëm refleksioni i »substancës mësimore« të një 

përmbajtjeje të caktuar mësimore (në kuadrin në vijim kemi përshtatur disa pyetje, të cilat nga 

aspekti kuptimor ndërlidhen me kontekstin e planifikimit të përmbajtjeve mësimore, në kuadër të 

situatave mësimore).  

 

 
 

Së këtejmi, Klafki sqaron se modeli i tij nuk është pa limite. Në një nga shënimet e tij, në disa pika, ai 

qartë i formulon ato (Klafki, 1992, f. 29–30):  

 

1. Vet modeli, përkatësisht pyetjet e analizës didaktike akoma nuk i përmbajnë përgjigjet personale. 

Është e qartë se vetë modeli i analizës didaktike, në fazën e planifikimit të procesit mësimor, nuk 

mund ta kryejë punën komplekse të mësimdhënësit gjatë këtij procesi. Me fjalë të tjera, edhe 

përkrah modelit ekzistues, mësimdhënësi është ai i cili merr vendime konkrete didaktike operative.  

 

Pyetje të përshtatura të analizës didaktike të përmbajtjes mësimore (sipas Klafki, 2000) 

 

1. Cili është kuptimi më i gjerë ose gjithëpërfshirës i një përmbajtjeje të caktuar mësimore për 

nxënësin? Cilën dukuri ose parim themelor, ligj, problem, metodë, teknikë ose qëndrim mund ta 

përfshijmë me përmbajtjen e përzgjedhur?  

� Në cilin aspekt përmbajtjen e përzgjedhur mund ta përdorim si shembull, çka mund të 

paraqes ose të tipizojë?  

� Ku mund të kërkohet ose të përdoret më vonë njohuria dhe informatat e 

transmetuara (tërësisht ose pjesshëm)?  

 

2. Cila është domethënia momentale e përpunimit të përmbajtjes mësimore për nxënësit? Çfarë 

domethënie do të kishte ajo nga aspekti pedagogjik (arsimor – social)?  

 

3. Cila është domethënia momentale e përpunimit të përmbajtjes mësimore për ardhmërinë e 

nxënësve (trajnimi i tyre profesional, kompetenca për kryerjen e detyrave profesionale)?  

 

4. Si është strukturuar përmbajtja mësimore?  

� Cilat elemente të veçanta e përbëjnë tërësinë kontekstuale të përmbajtjes së 

përzgjedhur?  

� Si janë të lidhura mes tyre këto elemente?  

� Përmbajtja mësimore a është me më shumë nivele, e përbërë nga nivele të ndryshme 

kontekstuale?  

� Cili është konteksti i saj më i gjerë? Cila përmbajtje logjikisht i paraprinë? 

� Nga aspekti përmbajtjesor cilat janë »pikat neuralgjike«, për shkak të të cilave mund 

të vështirësohet procesi i nxënies së nxënësve?  

 

5. Si mundet struktura e përmbajtjes mësimore të bëhet interesante, stimuluese, e aksesshme, 

mbresëlënëse dhe vitale për nxënësit të cilët arsimohen dhe trajnohen në një program të caktuar 

arsimor dhe për një profesion të caktuar?  

� Cilat përvoja janë adekuate që tek nxënësit të stimulojnë interesim dhe qëndrim 

pozitiv ndaj çështjeve dhe problemeve të trajtuara?   

� Cilët shembuj, këshilla, vërejtje, ngjarje, analiza etj. janë përkatës që tek nxënësit ta 

stimulojnë kërkimin e përgjigjeve personale në pyetjet e parashtruara?   

� Përmes cilave detyra praktike nxënësit mund ta identifikojnë domethënien praktike 

(aplikimin) të përmbajtjes së trajtuar. 



  
  

 20

2. Si model i përgjithshëm didaktik, nuk mund të anashkalohen dimensionet rajonale, përkatësisht 

dimensionet lëndore didaktike, që do të thotë se përgjigje konkrete ndaj pyetjeve të analizës 

didaktike mund të rezultojnë nga njohja e ligjshmërive të didaktikave speciale.    

3. Planifikimi i mësimdhënies nga dita në ditë më shumë bëhet punë ekipore rrjedhimisht edhe puna 

e mësimdhënësve në grup, e jo vetëm puna individuale, dhe brenda mundësive edhe në 

bashkëpunim me nxënësit.   

4. Pyetjes se cilave njësi mësimore u referohet koncepti i prezantuar i planifikimit, Klafki përgjigjet (po 

aty f. 30), se me njësi bazike mësimore nënkuptohet njësia e përcaktuar tematike mësimore, projekti 

mësimor ose ndonjë »sekuencë trajnimi«, më saktë tërësi tematike e rrumbullakuar me qëllime 

mësimore përkatëse. Ne këtë e quajtëm sekuencë etapore të procesit mësimor, në të cilin bën pjesë 

edhe situata mësimore. Madje, në këtë sekuencë të specifikuar etapore, sipas Klafki-t ka mundësi të 

planifikohet edhe realizimi operativ i orëve të caktuara mësimore (që do të thotë se atë që në 

terminologjinë tonë të specifikuar zakonisht e nënkuptojmë me nocionin njësi didaktike, por në këtë 

Manual, për shkak të specifikave realizuese të arsimit profesional, e aprovojmë nocionin njësia 

përmbajtjesore).  

5. Klafki thekson se edhe në planifikimin operativ mësimor, nëse është e mundur, doemos duhet të 

përcaktohen të gjitha dimensionet kryesore të procesit mësimor dhe lidhjeve të tyre të ndërsjella, 

por kjo nuk do të thotë se çdo njësi përmbajtjesore duhet të planifikohet deri në detaje përmes 

përgjigjeve eksplicite të pyetjeve nga analiza didaktike, meqë në praktikë me të vërtetë vështirë një 

gjë e këtillë të pritet nga mësimdhënësi, i cili njëkohësisht duhet të përgatitet për më shumë orë të 

ndryshme mësimore. Mirëpo, çdo mësimdhënësi, madje edhe atyre me përvojë, u rekomandohet që 

kohë pas kohe të bëjnë një analizë të përgjithshme didaktike mbi përmbajtjen mësimore në nivelin e 

situatës mësimore, sipas modelit të prezantuar dhe kjo do të kontribuojë drejt zhvillimit të 

mëtutjeshëm të profesionit të tyre pedagogjik.            

 

Mundësitë dhe domethënia e planifikimit të lidhjes dhe bashkëpunimit ndër-lëndor 

 

Lidhja dhe bashkëpunimi ndër-lëndor, nga dita në ditë, më shumë zbatohet në procesin arsimor në 

përgjithësi dhe aq më tepër përfshirja e tij përkatëse intensive në realizimin e programeve për 

arsimin e mesëm 4-vjeçar profesional dhe arsimin 3-vjeçar për zeje dhe profesione. Tejkalimi i 

kufizimeve të disiplinave, për arritjen e qëllimeve themelore të këtyre programeve, thuaja se është 

domosdoshmëri, meqë një numër i madh i detyrave të punës, përkatësisht situatave, në të cilat 

nxënësit duhet ta kryejnë punën e tyre profesionale, nuk janë specifikuar sipas disiplinave, që do të 

thotë se njëkohësisht kërkojnë mobilizimin e njohurive teorike dhe praktike të profesioneve dhe 

disiplinave të ndryshme. Prandaj, është e kuptueshme që pikërisht gjatë realizimit të situatave 

mësimore, nëse të njëjtat kanë kualitet didaktik, lidhja dhe bashkëpunimi ndër-lëndor do të jetë më i 

shpeshtë dhe më intensiv.  

 

Veçanërisht duhet të theksohet në çka mendojmë kur bëhet fjalë për lidhjen dhe bashkëpunimin 

ndër-lëndor në kontekstin e realizimit të situatave mësimore: bëhet fjalë për përfshirje të planifikuar, 

didaktike të qëllimeve dhe përmbajtjeve mësimore të një ose më shumë njësive tjera programore 

gjatë realizimit të situatës mësimore, e cila përndryshe zhvillohet në kuadër të njësisë bartëse 

programore.  

Lidhja dhe bashkëpunimi ndër-lëndor nuk janë barazuar krejtësisht: për lidhjen ndër-lëndore bëjmë 

fjalë atëherë kur mësimdhënësi në procesin mësimor të njësisë programore, në të cilën zhvillohet 

situata mësimore, në mënyrë të pavarur i përfshinë edhe përmbajtjet mësimore ose qëllimet e 
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njësive të tjera, më së shpeshti njësi programore përmbajtjesore simotra, me ç’rast gjatë realizimit të 

procesit të mësimdhënies nuk janë përfshirë mësimdhënësit të cilët i ligjërojnë këto njësi 

programore (ose kur vet mësimdhënësi, i cili e ligjëron njësinë programore, njëkohësisht është edhe 

mësimdhënës i njësisë tjetër programore, përmbajtjen dhe qëllimet e së cilës i ngërthen në vetvete). 

Nga ana tjetër bashkëpunimi ndër-lëndor është një plotësim më kompleks didaktik dhe organizativ i 

lidhjes ndër-lëndore: me fjalë të tjera, për bashkëpunim bëhet fjalë kur së paku dy mësimdhënës, 

prej njësive të ndryshme programore, bashkërisht e planifikojnë realizimin e situatës mësimore në 

njësinë bartëse programore, do të ligjërojë mësimdhënësi nga njësia tjetër programore dhe në 

kuadër të situatës mësimore do të realizojë një pjesë të aktiviteteve dhe qëllimeve të cilat 

përndryshe duhet t’i realizojë veç e veç, me qëllim që objektivat e të dy njësive, përkatësisht të gjitha 

njësitë e përfshira programore, të realizohen në mënyrë më efikase dhe më kualitative (në këtë 

mënyrë nxënësit do të aftësohen më mirë për t’iu përgjigjur me kompetencë situatave profesionale).  

 

Lidhja dhe bashkëpunimi ndër-lëndor për më shumë shkaqe janë krijuar nga aspekti didaktik: 

mësimdhënësi i njësisë bartëse programore, në kuadër të së cilës zhvillohet situata mësimore, nuk 

është çdoherë kompetent për të gjitha fushat profesionale, përkatësisht për fushat e disiplinave të 

cilat duhet të përfshihen në realizimin saj. Sa më komplekse të jetë ajo, aq më e madhe është 

besueshmëria se më vështirë do ta evitojë bashkëpunimin ndër-lëndor. Gjithashtu, bashkëpunimi 

ndër-lëndor nëse planifikohet dhe realizohet mirë, paraqet shfrytëzim racional dhe ekonomik të 

kohës mësimore: përkatësisht, mundëson që me një aktivitet të arrijmë qëllime mësimore të dy ose 

madje më tepër njësive programore. Pastaj, nuk duhet të neglizhohet fakti që në rrethanat 

shoqërore, të cilat vazhdimisht u nënshtrohen ndryshimeve, e që në mënyrë të veçantë ndikojnë në 

arsimin profesional dhe kualifikues, pa lidhjen dhe bashkëpunimin ndër-lëndor nuk është e mundur 

që pjesëmarrësit në procesin mësimor të arsimohen dhe trajnohen në mënyrë kualitative dhe 

profesionale. Në kuadrin në vijim janë prezantuar shembuj të planifikimit të bashkëpunimit ndër-

lëndor.  

 

 

 
 

Shembull për planifikimin e lidhjes ndër-lëndore gjatë realizimit të situatës mësimore (shembulli është 

marrë nga përgatitja e situatës mësimore në modulin profesional: Kujdesi shëndetësor):  

 

»Në njësinë përmbajtjesore: Matje dhe shënimi i frekuencës së frymëmarrjes, do të përfshihet edhe 

njësia programore: Anatomia dhe fiziologjia, kështu që nxënësit:  

 

� Do të njihen me pozitën e strukturës anatomike të organeve/rrugëve të frymëmarrjes dhe me 

ndihmën e fotografive nga atlasi anatomik do ta shpjegojnë shkëmbimin (lëvizjen) e gazrave në 

mushkëri. 

 

Në njësinë përmbajtjesore Matje dhe shënimi i tensionit të gjakut do të përfshihet edhe njësia 

programore: Edukimi shëndetësor, nxënësit që kanë bashkëpunim ndër-lëndor: 

 

� Do ta shpjegojnë rëndësinë e aktiviteteve fizike-sportive për arritjen e efektit sinergjik mbi 

shëndetin,  

� Do ta zhvillojnë mundësinë për aftësinë e vlerësimit kritik duke e shprehur në mënyrë të qartë dhe 

të argumentuar.« 
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Bashkëpunimi kualitativ ndër-lëndor kërkon nga mësimdhënësi punë ekipore komplekse, si në fazën e 

planifikimit ashtu edhe në fazën e procesit mësimor. Mësimdhënësi i njësisë bartëse programore 

doemos duhet marrëveshjen kornizë, që ka të bëjë me bashkëpunimin ndër-lëndor, ta arrijë para 

fillimit të vitit shkollor, kur bëhen përgatitjet e përgjithshme mësimore për njësi të caktuara 

programore. Mësimdhënësit, të cilët do ta realizojnë situatën e caktuar mësimore, doemos duhet ta 

parashikojnë në përgatitjen e tyre të përgjithshme mësimore, me çka veçanërisht do të evitohej 

kthimi i shpeshtë dhe i panevojshëm në përmbajtjen e njëjtë mësimore dhe me këtë edhe 

shfrytëzimi joracional i kohës së procesit mësimor. Në procesin e planifikimit etapor të vet situatës 

mësimore, mësimdhënësit, tek të cilët është parashikuar bashkëpunimi, gjatë realizimit të të njëjtit 

doemos duhet të bien dakord në mënyrë precize: 

  

� Kur një mësimdhënës i caktuar do të fillojë me realizimin e situatës mësimore (në cilën njësi 

përmbajtjesore ose gjatë cilit aktivitet të njësisë së caktuar përmbajtjesore), 

� Cilat qëllime dhe kompetenca të njësisë së tij programore do të mund të arrihen, përkatësisht 

zhvillohen në situatën mësimore,  

� Cilën përmbajtje mësimore do ta përpunojë për arritjen e këtyre qëllimeve, me ç’rast nevojitet të 

mendohet se si përmbajtja e parashikuar mësimore, logjikisht ndërlidhet me përmbajtjen 

mësimore tanimë të përpunuar, si në vet situatën mësimore, ashtu edhe në njësinë programore 

e cila përfshihet në të (cila njësi mësimore është përpunuar paraprakisht dhe cila do të pasojë),  

� Cila etapë makro-artikuluese do të përfshihet në realizimin e situatës mësimore (në fazën 

fillestare të inkuadrimit të nxënësve në përmbajtjen e re mësimore, në fazën e përpunimit të 

përmbajtjes së re mësimore, në fazën e përsëritjes, përcaktimit dhe ushtrimeve etj.). 

  

Edhe në rastet kur mësimdhënësi nuk e planifikon bashkëpunimin ndër-lëndor, por pas shqyrtimit, 

inkuadrohet në situatë vetëm për ndonjë lidhje ndër-lëndore, është me rëndësi që planifikimi i 

lidhjes së këtillë në asnjë mënyrë të mos jetë sipërfaqësore, e përgjithësuar, por në mënyrë të 

mirëfilltë dhe konkrete të përcaktojë se cilën përmbajtje dhe qëllime mësimore, të njësive tjera 

programore, do t’i përfshijë në situatën mësimore, në cilën fazë dhe me cilat aktivitete. Vetëm 

apostrofimi i përgjithshëm i më shumë ose më pak formulimeve abstrakte »ndër-lëndore« në 

përgatitjen mësimore (shënime, siç është »përmbajtja mësimore lidhet me njohjen e gjuhës sllovene, 

matematikën dhe gjuhët e huaja«), akoma nuk mund të konsiderohet si lidhje e mirëfilltë ndër-

lëndore.  

 

Koncepti i realizimit didaktik të situatës mësimore   

 

Situata mësimore nuk është vetëm qëllim dhe përmbajtje, por edhe sekuencë etapore e 

përgjithshme didaktike – realizuese e procesit mësimor të rrumbullakuar në mënyrë të arsyeshme. 

Kjo do të thotë se, përveç elementeve të tjerë përbërës tanimë  përpunuar, të planifikimit të 

kurrikulave, mësimdhënësi gjatë planifikimit mendon edhe për konceptin e realizmit didaktik të 

situatës mësimore. Bëhet fjalë për një planifikim, i cili sipas rregullit zhvillohet në dy nivele, 

konceptual dhe strategjik.  

Në nivelin e planifikimit etapor është e logjikshme të mendohet në mënyrë konceptuale për realizimin 

didaktik të situatës mësimore, e cila e udhëheq mësimdhënësin deri ne vendimin se cila qasje 

konceptuale është më adekuate për arritjen e qëllimeve dhe për zhvillimin e kompetencave në 

situatë të caktuar mësimore. Me nocionin »qasje konceptuale« e nënkuptojmë idenë e mbështetur 

teorike themelore didaktike-realizuese, sipas së cilës është e mundur të realizohet një sekuencë e 
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caktuar etapore e mësimit, nga e cila rezultojnë vendime konkrete didaktike-strategjike të 

mësimdhënësit. Nëse ndërlidhemi me Strmçnik, mund të themi se qasjen konceptuale e kuptojmë si 

eksplicite ose implicite, të elementeve dhe dilemave të përgjithshme dhe të veçanta teorike-

didaktike, »instrument i hapur i të menduarit«, i cili  »e formon pasqyrën e nevojshme imanente 

pedagogjike-didaktike të mësimdhënësit, sajimin e aktivitetit mësimor« (Strmçnik, 2003, f. 82). Në 

mesin e qasjeve konceptuale më prezente është puna projektuese mësimore, problemet mësimore, 

mësimi hulumtues, mësimi aktiv përkatësisht i orientuar ndaj punës, madje edhe  mësimi 

ndërmjetësues verbal »klasik«, i cili mbështetet mbi radhitjen sukcesive të njësive didaktike, me 

ç’rast mësimdhënësi përmes funksionit të drejtpërdrejt mësimor i arrin qëllimet e parashtruara 

mësimore. Në kuadrin si vijon ua prezantojmë shembullin e konceptit të realizimit didaktik të situatës 

mësimore: 

 

 
 

Qasjet e caktuara konceptuale nuk do t’i analizojmë këtu, sigurisht se për secilën mund të shkruajmë 

nga një manual personal. Para së gjithash, me rëndësi është ajo që mësimdhënësit janë të njoftuar 

me mundësinë e qasjeve të ndryshme dhe janë të trajnuar nga aspekti didaktik për përzgjedhjen dhe 

realizimin e qasjes më adekuate në situatën mësimore konkrete. Së këtejmi, duhet të merret në 

konsideratë se çdo qasje konceptuale ka rregullat e veta specifike të realizimit, të cilat në masë të 

konsiderueshme ndikojnë mbi vendimet e mëtutjeshme didaktike-strategjike të mësimdhënësit 

(sipas metodave, formave konkrete mësimore etj.): nuk është logjike ato t’i përcaktojmë në mënyrë 

Shembull për përshkrimin e realizimit didaktik të situatës mësimore (shembulli është marrë nga 

përgatitja e situatës mësimore në modulin profesional: Shitja e drurit): 

»Realizimi i situatës mësimore, fillimisht do të zhvillohet në një klasë të specializuar, ndërsa më vonë 

një pjesë e mësimit do të mbahet në klasën e informatikës, ndërkaq pjesa më e madhe në terren pyjor, 

ku do të zhvillohet mësimi praktik me trungje të drurëve gjetherënës dhe gjethembajtës. 

Procesi mësimor në klasën e specializuar do të zhvillohet në 6 orët e para shkollore. Mësimin do ta 

zhvillojë mësimdhënësi, fillimisht në formë frontale, me ç’rast si mjet vizual e shfrytëzon prezantimin 

Powerpoint. Gjatë përpunimit të përmbajtjes mësimore, nxënësit do të plotësojnë fleta pune dhe do të 

sajojnë skema imagjinare. Paralelisht, mësimdhënësi do ta kontrollojë dijen e nxënësve, ndërkaq 

vlerësimi i njohurive teorike nuk është parashikuar.  

Procesi mësimor në klasën e informatikës do të zhvillohet në 3 orë shkollore. Do ta zhvillojë 

mësimdhënësi nga moduli profesional: Informatikë dhe komunikimi afarist. Nxënësit do të formojnë 

tabelë të thjeshtë në programin kompjuterik Excel për përllogaritjen e vëllimit të asortimentit pyjor të 

drurëve. Mësimdhënësi, paralelisht do ta kontrollojë njohurinë e nxënësve, ndërkaq vlerësimi i 

njohurive teorike nuk është parashikuar.   

Procesi mësimor në terren pyjor me trungje të drurëve gjetherënës dhe gjethembajtës, do të zhvillohet 

katër ditë, 3-7 orë shkollore në ditë. Krahas mësimdhënësit, i cili është »bartës« i modulit (ligjëron 

mësim praktik dhe teorik), mësimin praktik në pyll do ta realizojnë edhe dy mësimdhënës të mësimit 

praktik. Mësimdhënësi, fillimisht do ta kontrollojë njohurinë e nxënësve përmes pyetjeve të shkurtra, të 

cilat kërkojnë përgjigje konkrete, do të demonstrojë matjen e diametrit dhe gjatësinë e asortimenteve 

pyjore të drurëve, do të plotësojë listën e evidencës, do ta përcaktojë diametrin dhe gjatësinë e 

përdorshme, do ta përllogaris vëllimin e përdorshëm. 

Në pyll do të shënojmë 20 asortimente, çdo nxënës do të ketë fleta për evidencë në të cilat do t’i 

shënojë të gjitha të dhënat e matura dhe do t’i përllogaris parametrat e kërkuar.  

Nxënësit e ndarë në grupe, dy nga dy, dhe në mënyrë individuale do të bëjnë matje, do t’i plotësojnë 

fletët e evidencës dhe do t’i përllogarisin vëllimet e përdorshëm të asortimenteve pyjorë të drurëve, 

nën mbikëqyrje të mësimdhënësve. Tri ditët e para nga mësimi praktik, mësimdhënësi në një tabelë 

portative në pyll do t’i shënojë rezultatet e sakta, kështu që nxënësit vet do të mund ta kontrollojnë se a 

janë të sakta përllogaritjet e tyre. 

Ditën e pestë, në tri orët e fundit mësimore, do të bëhet vlerësimi i dijes së nxënësve.« 
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të detajuar që në përgatitjen etapore të situatës mësimore, por në shkallën e ardhshme të 

planifikimit individual kurrikular, përkatësisht në përgatitjen operative të njësive të caktuara 

përmbajtjesore. Por është e logjikshme që në këtë pjesë të parashikohen kushtet themelore 

materiale të nevojshme për realizimin e situatës mësimore, në mesin e të cilave veçanërisht bëjnë 

pjesë:  

 

� realizimi infrastrukturor (klasë të specializuara, laboratorë, palestra sportive, biblioteka, 

punëtori, terrene në ambient të hapur etj.),  

� mjete didaktike (mjete mësimore, programe kompjuterike, materiale etj.), 

� mjete ndihmëse dhe instrumente/vegla (grafoskop, projektor-LCD me teknologji kompjuterike, 

pajisje programore, audio dhe video teknologji, vegla speciale pune dhe mjete ndihmëse etj.). 

 

 

Në konceptin e realizimit didaktik të situatës mësimore bën pjesë edhe përcaktimi i detyrave 

eventuale të veçanta, të cilat nxënësit duhet t’i kryejnë brenda kohës së caktuar (detyrë projektuese, 

punë seminarike, prodhim, raport, detyra shtëpie etj.). Përveç kësaj, mësimdhënësi parashikon se kur 

dhe si do të zhvillohet vlerësimi i njohurive (me gojë, me shkrim, në mënyrë praktike, periudhat e 

vlerësimit etj.) – po ashtu përgatit edhe plan kohor, prej të cilit rezultojnë afatet për realizimin e 

detyrave të veçanta dhe datat kur parashikohet vlerësimi i njohurisë (nëse nuk zhvillohet në 

kontinuitet si për shembull: vlerësimi me gojë).  

 

Nëse në klasë janë përfshirë edhe nxënës me nevoja të veçanta, për të njëjtit mësimdhënësi do të 

parashikojë përshtatje përkatëse të realizimit të procesit mësimor: a do të jenë ato përshtatje të 

aktiviteteve të caktuara mësimore, përshtatje të detyrave, vet procesi i vlerësimit etj. Gjithashtu, 

është e logjikshme që mësimdhënësit, gjatë planifikimit të realizimit të situatës mësimore, t’i 

respektojnë dallimet e aftësive mësimore, interesat dhe nevojat e nxënësve dhe të përpiqen që 

procesin mësimor ta diferencojnë përbrenda në mënyrë përkatëse.   

 

Vlerësimi i kualitetit të realizimit të situatës mësimore  

 

Së paku, në shikim të parë, mbase nuk duket se vlerësimi i kualitetit të realizimit të situatës 

mësimore është pjesë përbërëse e planifikimit kurrikular, sepse nënkuptohet se planifikimi është 

diçka që mësimdhënësi e bën para realizimit të situatës mësimore, mirëpo vlerësimi i kualitetit të 

realizimit të tij është logjik pasi të realizohet situata e planifikuar mësimore. Ndërkaq, kjo vlen vetëm 

pjesërisht: përkatësisht, nëse planifikimin kurrikular e prezantojmë si proces ciklik (për shembull: 

sipas Kelu, 1989) dhe evaluimin si një nga elementët themelor përbërës kurrikular, mund të kuptohet 

si pjesë e planifikimit. Atëherë, pikërisht evaluimi i realizimit të aktiviteteve të planifikuara mund të 

jetë pikënisja bazike për një revizion përkatës ose për qëllimet mësimore të përmbajtjeve mësimore 

të aktiviteteve të caktuara mësimore – ose të çdo pjese tjetër përbërëse të kurrikulës.  

 

Përndryshe, nga mësimdhënësi nuk pritet që, në nivelin e planifikimit të tij personal të procesit 

mësimor, të bëjë evaluim kurrikular në kuptimin e plotë të fjalës, përkatësisht sipas parimeve dhe 

procedurave të rrepta të parashikuara metodologjike. Prandaj, vendosëm që në këtë kontekst me 

dashje t’i shmangemi nocionit evaluim dhe në vend të tij ta përdorim nocionin vlerësim të kualitetit 

dhe observim mbi kualitetin e realizimit të situatës mësimore. Gjithsesi se është logjike këtë vlerësim 

ta bëjë mësimdhënësi, meqë ky është njëri nga faktorët që në masë të konsiderueshme mund të 
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ndikojë mbi përmirësimin e vet planifikimit të situatës mësimore, si dhe mbi realizimin e tij. Një 

shembull të këtillë për vlerësimin e kualitetit ua prezantojmë në kuadrin në vijim.  

 

 
 

Këto shënime për observimet nuk janë detyrimisht të gjata dhe të zgjeruara (madje as që 

rekomandohet të jenë!). Më e rëndësishme është të jenë të qarta, elokuente dhe mjaftueshëm 

funksionale nga aspekti i planifikimit të mëtutjeshëm të procesit mësimor (për shembull: para 

realizimit të sërishëm të situatës së njëjtë mësimore me gjeneratën e ardhshme të nxënësve). Gjatë 

vlerësimit profesional të kualitetit të situatës mësimore, mësimdhënësi mund të mbështetet në 

burime të ndryshme: nëse pas çdo njësie përmbajtjesore, të realizuar në përgatitjen e tij operative 

mësimore, vëren observime të shkurtra në lidhje me zhvillimin e aktiviteteve dhe eventualisht 

mangësi ose probleme në realizim këto shënime gjithsesi se janë një bazë e mirë për reflektim 

profesional në lidhje me kualitetin e situatës në përgjithësi. Indikator i rëndësishëm i kualitetit të 

situatës mësimore është edhe dija e përvetësuar, të cilën nxënësit e kanë treguar gjatë vlerësimit të 

njohurive: nëse një pjesë e madhe e nxënësve kanë pasur vështirësi gjatë manifestimit të njohurive, 

madje edhe gjatë manifestimit të arritjes së standardeve minimale të njohurive, atëherë sigurisht se 

nevojitet një analizë rrënjësore e zhvillimit didaktik të situatës mësimore. Nëse mësimdhënësi 

vlerëson se kjo është e logjikshme në situatën konkrete mësimore, përmes bisedës së lirë ose përmes 

një ankete të shkurtër anonime, mund t’i pyes nxënësit për qëndrimet e tyre në lidhje me realizimin 

e procesit mësimor – shpeshherë nxënësit realizimin e procesit mësimor e vlerësojnë në mënyrë 

kritike nga këndvështrimi i tyre si nxënës, të cilën mësimdhënësi vështirë e kupton. Së fundmi, nëse 

gjatë situatës mësimore planifikohet dhe realizohet bashkëpunim ndër-lëndor, mësimdhënësit nga 

njësitë e tjera programore, të cilët janë përfshirë në procesin mësimor, së paku në një bisedë 

joformale mund ta shprehin mendimin e tyre profesional që është e logjikshme të respektohet gjatë 

planifikimit të mëtutjeshëm.  

 

Planifikimi dhe realizimi didaktik i njësive përmbajtjesore   

 

Planifikimi i njësive të caktuara përmbajtjesore të situatës mësimore është hapi i radhës në 

planifikimin e procesit mësimor, të cilin mësimdhënësi e bën pasi që në përgatitjen e tij etapore të 

situatës mësimore të cilën ua prezantuam në kapitullin paraprak, të njëjtën por nga aspekti kuptimor 

e ka strukturuar sipas radhës të njësive përmbajtjesore. Gjatë planifikimit të njësive përmbajtjesore 

Shembull i shënimit nga observimi i kualitetit të realizimit të situatës mësimore (shembulli është marrë 

nga përgatitja e situatës mësimore në modulin profesional: Druri dhe karakteristikat e drurit):  

 

»Sipas orarit, nxënësit kanë 3 orë në javë nga ky modul profesional. Gjatë realizimit kohor u bënë 

ndryshime, meqë nxënësit mungonin për shkak të aktiviteteve të ndryshme: ekskursion profesional, 

kontrolle mjekësore, ditë sportive. Gjatë planifikimit nuk mund të parashikohen këto aktivitete, 

përkatësisht mund të parashikohen por në masë më të vogël. Për këtë shkak aktivitetet e planifikuara 

zvarriten tej mase, ndonjëherë humbet lidhja ndërmjet njësive të ndërlidhura përmbajtjesore. Më i 

mirë do të ishte realizimi sa më i ngjeshur, prandaj do të ishte mirë që të analizohet dhe shqyrtohet 

mundësia që nxënësit të kenë një orar të përshtatur së paku për një ditë. Presim që realizimi më i mirë i 

ngjeshur do të jetë në dy, përkatësisht në tri ditë. Mjaft i mirë ishte edhe realizimi i matjes praktike dhe 

klasifikimit të dërrasave në punëtori, kur ishin të pranishëm dy mësimdhënës dhe të njëjtit 

plotësoheshin shumë mirë.« 
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mësimdhënësi në mënyrë të veçantë i përcakton elementet përbërëse kryesore kurrikulare, si 

vijojnë:    

� tipin e njësisë përmbajtjesore (ose të ashtuquajturën etapë bartëse didaktike), 

� qëllimet operative mësimore, të cilat nxënësit do t’i arrijnë gjatë njësisë përmbajtjesore, 

� prezantimin e përmbajtjes mësimore, e cila do të jetë objekt i përpunimit gjatë njësisë 

përmbajtjesore, 

� pjesët kryesore përbërëse të mikro-artikulimit të procesit mësimor (metoda mësimore, forma, 

zhvillimi i aktiviteteve).   

 

Nëse është e nevojshme, mësimdhënësi përcakton edhe disa pjesë të tjera përbërëse, si për 

shembull: përshtatje eventuale të realizimit të njësive përmbajtjesore për nxënësit me nevoja të 

veçanta dhe observime të shkurtra për kualitetin e realizimit të njësisë përmbajtjesore.  

 

Rëndësia e operacionalizimit kualitativ të qëllimeve mësimore  

 

Duke u nisur nga qëllimet të cilat mësimdhënësi i ka përcaktuar në përgatitjen etapore të situatës 

mësimore, për njësi të caktuar përmbajtjesore formon edhe qëllime konkrete të ashtuquajtura 

operative të cilat nxënësit do t’i arrijnë gjatë njësisë përmbajtjesore dhe i organizon sipas kushteve 

dhe nevojave në seksionin konkret.  

 

Kur janë qëllimet mësimore me të vërtetë operative dhe pse është i rëndësishëm operacionalizimi? 

Fillimisht disa fjalë për karakteristikat e qëllimeve operative: qëllimet janë formuar në mënyrë 

operative nëse janë të qarta dhe konkrete nga aspekti përmbajtjesor, dhe njëkohësisht pa ekuivoke, 

me cilat veprime nxënësit do të dëshmojnë se i kanë arritur. Për qëllimet operative mësimore 

(Strmçnik, 2001), është me rëndësi:  

 

� qëllimi i përmbajtjes dhe veprimi i nxënësve janë përshkruar në formë të detajuar, konkrete dhe 

të qartë (me përdorimin e foljeve »operative«, si për shembull: përshkruan, shpjegon, tregon, 

sqaron, përpunon etj.), 

� rezultatet nga procesi mësimor janë të parashikuara dhe të verifikueshme përmes njohurive dhe 

veprimit të pritur konkret, 

� qëllimet janë klasifikuar në mënyrë të qartë, konsistente dhe hierarkike (zakonisht sipas kriterit 

të rëndësisë, ndërsa mundet edhe sipas kriterit kronologjik ose kriterit të kompleksitetit – nga 

më pak komplekse në më shumë komplekse). 

 

Në kuadrin e mëposhtëm janë prezantuar disa shembuj të qëllimeve operative mësimore të 

formuara mirë.  

 



  
  

 27

 
 

Nga shembujt e dhënë më lart, mes tjerash, rezulton se për formimin e qëllimeve operative është me 

rëndësi përzgjedhja e foljes përkatëse, me të cilën e përshkruajmë se si nxënësi do ta shpreh arritjen 

e një qëllimi të caktuar: domethënë, çka do të bëjë nxënësi që mësimdhënësi në bazë të asaj të mund 

të konstatojë se qëllimi është arritur. Pikërisht për këtë, qëllimi i cili p.sh. thotë: »nxënësi e kupton 

punën e qarkut themelor logjik«, nuk do të ishte qëllim operativ (që nënkupton se nuk do të thotë se 

nuk është legjitim si qëllim gojor!) – me fjalë të tjera, nëse nxënësi me të vërtetë diçka kupton (di, ka 

aftësi, zotëron etj.), të njëjtën duhet t’ia dëshmojë mësimdhënësit, ndërkaq karakteristikë themelore 

e qëllimit operativ është që në këtë aspekt të mos mbetet i parealizuar.  

Shpeshherë shtrohet pyetja, a nevojitet, përkatësisht për çka në të vërtetë nevojiten këto detajizime 

operative: a thua dallimi ndërmjet »kupton« dhe »shpjegon« është me të vërtetë aq i madh që t’i 

përkushtohet vëmendje e veçantë gjatë formimit të qëllimeve të njësisë mësimore? Në përgjigjen e 

kësaj pyetje duhet të theksohen dy çështje: së pari foljet jo-operative, sipas rregullit, kanë 

domethënie më të gjerë nga ato operative, që do të thotë se me »kupton« disa njësi mësimore mund 

të shprehen me një spektër më të gjerë të aktiviteteve dhe mësimdhënësi duhet të dijë (edhe me 

operacionalizimin e qëllimit të përcaktojë) se si do të shfaqet ky kuptim. Shpeshherë, për vlerësimin 

autentik të asaj nëse nxënësi diçka kupton (zotëron, di, ka aftësi etj), atë që e ka kuptuar duhet ta 

manifestojë me më shumë aktivitete (të cilat i përshkruam pikërisht përmes operativitetit). 

Mësimdhënësi në fakt as që mund t’i shmanget operativitetit – ose thënë më saktë mund t’i 

shmanget në fazën e planifikimit të procesit mësimor, por nuk mund ta anashkalojë në fazën e 

kontrollit dhe vlerësimit të njohurive: kur dëshiron ta kontrollojë arritjen e qëllimeve tek një nxënës i 

caktuar, këtë nuk mund ta bëjë me parashtrimin e detyrës e cila do të ishte: »Kuptoje punën për 

qarkun themelor logjik.« Doemos duhet të përdor folje me të cilën bindshëm do t’i tregojë nxënësit 

se si ta manifestojë dijen e tij (për shembull: «Shpjego se si punon qarku themelor logjik« ose 

»Përshkruaje punën e qarkut themelor logjik« etj.). 

 

Gjatë përcaktimit të qëllimeve mësimore është logjike që mësimdhënësi të mbështetet edhe në 

ndonjërën nga taksonomitë e aprovuara të qëllimeve mësimore, në mesin e të cilave njëra nga më të 

Shembull i shënimit nga qëllimet operative mësimore për njësi të caktuar përmbajtjesore (shembulli 

është marrë nga përgatitja e situatës mësimore në modulin profesional: Përdorimi i mjeteve 

kontrolluese):  

 

»Nxënësit: 

- Për qarkun e zgjedhur logjik: vizatojnë simbole logjike, plotësojnë tabela logjike, shkruajnë 

ekuacione logjike, vizatojnë diagram kohor të sinjaleve, 

- E sqarojnë punën e qarkut logjik themelor dhe i numërojnë dhe shpjegojnë shembujt praktikë, 

- Me ndihmën e veglave programore bëjnë simulimin e qarkut logjik themelor, 

- Sipas qarkut logjik dhe elementëve të përzgjedhur (lidhje, releje, poçe, alarme, makina, dioda dhe 

transistorë) vizatojnë skemë elektrike dhe sipas nevojës e kontrollojnë funksionalitetin e tyre me 

instrumente matëse, 

- Sipas skemës elektrike në mënyrë të drejtë përzgjedhin (ngjyrën dhe prerjen) dhe në mënyrë 

përkatëse përgatisin kabllo/tela për lidhje (gjatësinë, heqjen e izolimeve, përforcimin e telave në 

pikat e bashkimit etj) , 

- Rezultatet e testimit i shënojnë në tabelën logjike dhe ua caktojnë cilësitë (gjatë lidhjes së 

instrumenteve matëse kanë kujdes gjatë zgjedhjes së drejtë të poleve të lidhjeve të 

instrumenteve), 

- Në mënyrë praktike e kontrollojnë punën e qarkut themelor logjik, që realizohet me elementë 

pneumatikë.« 
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njohurat është për shembull Taksonomia e Blum-it (në hapësirat tona taksonomia pasqyrohet dhe 

prezantohet në mënyrë të dobishme praktike, publikoi B. Marentiç Pozharnik, 1995). Taksonomitë 

janë instrumente të zbatueshëm konceptual meqë mundësojnë formim më të lehtë dhe më efikas të 

qëllimeve mësimore në fusha të ndryshme taksonomike (për shembull: tek Blum-i, njohja, të 

kuptuarit, zbatimi, analiza, sinteza, vlerësimi), si dhe në shkallë të ndryshme të kompleksitetit (me 

ç’rast mësimdhënësi u shmanget vetëm shënimeve të qëllimeve operative të thjeshta, të lehta dhe 

reproduktive).  

 

 

Përcaktimi i përmbajtjes së njësisë mësimore dhe rëndësisë së mikro-artikulimit të orëve mësimore   

Nëse për situatën mësimore, si sekuencë etapore e procesit mësimor, thamë se është objekt i mikro-

artikulimit (dhe i përshkruajtëm me radhë shkallët e mikro-artikulimit duke filluar nga inkorporimi 

fillestar në situatën mësimore e deri në fund – vlerësimin e njohurive), për njësinë përmbajtjesore 

individuale është me rëndësi që mësimdhënësi të artikulojë në mënyrë përkatëse: në të vërtetë t’i 

strukturojë, organizojë, t’i sistemojë sipas radhitjes logjike të fazave të caktuara. Këtë proces të 

planifikimit të përmbajtjes të njësive mësimore e kemi emërtuar si mikro-artikulim. Ky përbëhet prej 

tre fazave: pjesa hyrëse, faza e mesme dhe përfundimtare. Mësimdhënësi për secilën fazë duhet në 

mënyrë të saktë dhe të detajuar të parashikojë: 

� aktivitete të cilat do t’i realizojë ai vet dhe aktivitete të cilat gjatë procesit mësimor do t’i 

realizojnë nxënësit; 
� mjete didaktike (tekste, materiale ndihmëse, mjete vizuale etj.) të cilat do t’i nevojiten për 

aktivitetin individual; 

� kornizë të kohëzgjatjes së aktiviteteve individuale në minuta, me ç’rast përmbajtja në total e 

kohës së planifikuar nuk do të jetë mbi 80% nga e tërë koha në dispozicion për realizimin e 

njësisë përmbajtjesore. 

 

Është e arsyeshme që mësimdhënësi gjatë planifikimit të rrjedhës së aktiviteteve mësimore nëpër 

faza të caktuara të njësive përmbajtjesore, veç kësaj, të parashikojë sa qëllime operative do të 

përfshijë me aktivitetin individual (por gjatë kohës së aktivitetit). Në këtë mënyrë, gjatë përgatitjes së 

mësimit, qartë do të vijë në shprehje dinamika si dhe ajo se përmes cilave aktivitete nxënësit mund 

t’i arrijnë qëllimet e parashtruara operative individuale. 

Mësimdhënësi, fillimisht për njësinë e caktuar përmbajtjesore, e përcakton mikro-artikulimn 

përmbajtjesor, si dhe rrjedhën e aktiviteteve në fazat individuale dhe është logjike ta përcaktojë 

përmbajtjen konkrete mësimore, me të cilën në njësinë konkrete mësimore do t’i realizojë qëllimet e 

përcaktuara operative. Shembull për prezantimin e përmbajtjes mësimore është dhënë në kornizën 

në vijim. 
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Në bazë të qëllimeve të përcaktuara operative dhe përmbajtjeve mësimore, mësimdhënësi duhet t’i 

përcaktojë edhe përmbajtjet e tjera në mikro-artikulimin mësimor, i cili përmban njësi 

përmbajtjesore didaktike-organizative dhe metodike-operative, si dhe format mësimore që 

mbisundojnë (frontale, puna në dyshe/çifte, puna grupore dhe puna individuale) dhe metodat (në 

ato verbale-tekstuale për shembull bëjnë pjesë: shpjegimi, biseda, puna me fjalë; në metodat 

ilustrative-demonstrative e përfshijmë metodën e prezantimit, eksperimentimit, punën me pajisje 

ndihmëse audio-vizuale etj.). Sa i përket rëndësisë së metodave dhe formave individuale mësimore e 

veçojmë literaturën didaktike (më hollësisht për këtë Bllazhiq etj., 2003; po aty, Кramar, 2009). 

Gjatë përgatitjes operative të mësimit për njësi përmbajtjesore individuale, mësimdhënësi mund të 

përfshijë edhe elemente të tjerë:   

� nëse në klasë janë përfshirë nxënës me nevoja të veçanta, atëherë mësimdhënësi për të 

njëjtit doemos duhet të parashikojë përshtatje të realizimit të përmbajtjeve të njësisë 

mësimore; 

� nëse nxënësit duhet në shtëpi në mënyrë të pavarur të kryejnë një pjesë të aktiviteteve 
mësimore, atëherë mësimdhënësi duhet gjatë përgatitjes së mësimit të përpilojë udhëzime 

për detyrat e shtëpisë; 

� pjesë e përgatitjes mësimore janë edhe mjetet ndihmëse mësimore të cilat përdoren gjatë 

procesit mësimor (fletë mësimore, tekste plotësuese, foto etj.) Nëse përgatitja e mësimit 

është në formë elektronike, atëherë është e arsyeshme lidhja me datotekat me anekse (për 

shembull: Powerpoint prezantime, detyra etj.), me çrast do të lehtësohet kërkimi i 

përmbajtjeve të ndryshme dhe do të kursehet në kohë, nëse njësive të njëjta përmbajtjesore 

u kthehemi edhe vitin e ardhshëm;  

� dhe në fund, siç e theksuam edhe në kapitullin paraprak, është e arsyeshme që përgatitja 

mësimore për njësinë përmbajtjesore të parashikojë një rubrikë të shkurtër, në të cilën 
mësimdhënësi do t’i shënojë pikëpamjet për kualitetin e  realizimit të njësisë përmbajtjesore, 

Shembull i përshkrimit të përmbajtjes së njësive përmbajtjesore individuale (shembulli është marrë 

nga përgatitja e situatave mësimore në modelin profesional: Përpunimi i hapësirës nëntokësore, 

tuneleve dhe hendeqeve):  

»Mësimdhënësi e realizon përmbajtjen mësimore në punëtorinë në hendek në formë frontale. Ai do t’u 

prezantojë një matës elektronik transmetues për matjen e gazrave nëpër hendeqe si procedurë për 

matjen e tyre. Pastaj do tua prezantojë llojin e mbajtësit ndarës nga çeliku (MNÇ), si dhe pajisjen për 

gërmim. Njëkohësisht ua prezanton edhe rreziqet gjatë gërmimit dhe radhitjen e drejtë të procesit. 

Nxënësit në punëtori do ta verifikojnë dijen e tyre përmes shembujve konkret edhe atë në mënyrë 

individuale ose grupore. 

Mësimdhënësi kontrollon nëse nxënësit e dinë mënyrën e matjes si dhe sasinë e lejuar maksimale të 

koncentrimit të gazrave nëpër hendeqe. Ai e kontrollon dijen e nxënësve për lloje të ndryshme të MNÇ-

së. Në punëtori, mësimdhënësi pas kontrollimit të njohurive nga materiali mësimor do tua prezantojë 

përdorimin e pajisjes dhe procedurën e gërmimit të pjesëve të caktuara përbërëse të MNÇ-së. Së 

këtejmi, duhet t’i dijë mënyrat e zhvillimit të procedurave dhe largimit të segmenteve të veçanta 

individuale. Pas demontimit të MNÇ-së, segmentet individuale ndahen në tërësi të përshtatshme për 

transport. Një njësi transportuese bartet në pikën e ngarkim-shkarkimit të trenave. 
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të cilat duhet t’i ketë parasysh gjatë planifikimit të mëtutjeshëm, si dhe gjatë realizimeve të 

ardhshme të njësive të njëjta përmbajtjesore, të cilat njëkohësisht paraqesin bazë për një 

vështrim mbi kualitetin e realizimit të procesit mësimor në tërësi.      

 

Në këtë pjesë të manualit në mënyrë të ngjeshur prezantuam disa udhëzime teorike dhe profesionale 

për planifikimin dhe realizimin e situatave mësimore në programet e arsimit të mesëm 4-vjeçar 

profesional dhe atij 3-vjeçar për zeje dhe profesione. Në vazhdim dëshirojmë t’u prezantojmë një 

shembull konkret të situatave mësimore, të cilat i hartuan mësimdhënësit gjatë procesit mësimor të 

njësive të tyre programore, të cilat me sukses i realizuan mësimdhënësit e përfshirë në projekt, në 

kuadër të të cilit u hartua ky Manual. /jashtë?/  
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4. SHEMBULL I SITUATËS MËSIMORE: VËLLIMI I ASORTIMENTEVE PYJORË TË DRURIT  

(Sebastijan Bajc, Marjeta Urbas Hribernik, Shkolla e Mesme e Pylltarisë-Postojnë; Helena Zhnidariq, 

Qendra për Arsim të Mesëm Profesional në Republikën e Sllovenisë) 

 

  PËRGATITJA E SITUATËS MËSIMORE  

 

I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR EVIDENCË  
 

SHKOLLA: SHMP Postojnë     Viti:i tretë   

  

 
Moduli kryesor profesional: Shitja e drurit   

 

Mësimdhënës: Sebastijan Bajc, Marjeta Urbas Hribernik   
 
Tërësia përmbajtjesore në kuadër të modulit profesional (nëse moduli është strukturuar në tërësi 

përmbajtjesore): 
Moduli nuk është strukturuar në tërësi përmbajtjesore. 

 

Njësi të tjera programore, të përfshira në realizimin e situatës mësimore:  
Informatikë dhe komunikim afarist, matematikë 
 
Titulli i situatës mësimore: Vëllimi i asortimenteve të drurëve pyjorë. 
 

Numri rendor: 1. 

 
Kohëzgjatja e realizimit:  1.– 5. javë Numri i orëve të parashikuara: 30–35 orë  

      

 

II. PËRCAKTIMI DHE ANALIZA E QËLLIMEVE TË SITUATËS MËSIMORE  

Qëllimet e mësimit nga situata mësimore në të cilat mbisundon konotacioni arsimor:  
 

Nxënësit: 

- i identifikojnë llojet e drurëve sipas lëvores; 
- i sqarojnë rregullat e heqjes së lëvores dhe e përcaktojnë diametrin e përdorshëm dhe gjatësinë e 

përdorshme të ADP-së, 

- e sqarojnë  formulën dhe procedurën për përllogaritjen e vëllimit të ADP-së, 

- e sqarojnë formulën dhe procedurën për përllogaritjen e numrit të dërrasave të përpunuara. 
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Qëllimet e mësimit nga situatat mësimore në të cilat mbisundon konotacioni  funksional dhe 
edukativo-arsimor: 

 

Qëllimet e mësimit nga tërësia didaktike në të cilën mbisundon konotacioni funksional:  
 

Nxënësit: 

- gjatë matjes së diametrit të gjatësisë së ADP-së përdoren procedura të drejta dhe gjatë 

matjes respektohen rregullat; 

- e përllogarisin vëllimin e ADP-së me gjatësitë bazike (4m, 5m, 6m etj.) dhe diametrin (20 cm, 

30 cm, 40 cm etj.), 

- përdorin standarde  JUS 1979 – Krasitja dhe klasifikimi i drurit të ahut dhe SIST 1014: 1998 

Drurë gjeth-gjilpërë, 

- përdorin program për përpunimin tabelor të të dhënave, 

- e përcaktojnë llojin e drurit në bazë të lëvores, 

- e matin diametrin dhe gjatësinë e ADP-së dhe e përcaktojnë vëllimin dhe gjatësinë  e 

përdorshme,  

- e përllogarisin vëllimin e përdorshëm të ADP-së, 

- e vlerësojnë vëllimin e  ADP-së, 

- formojnë tabelë të thjeshtë në programin Excel të kompjuterit për përllogaritjen e vëllimit të 

ADP-së,  

- e përllogarisin numrin e secilit dru të formësuar (vëllimin e cilindrit/vëllimin e trungut), 

- e përcaktojnë klasën e klasifikuar të ADP-së në bazë të diametrit dhe gjatësisë,    

- e përllogarisin vlerën e ADP-së në bazë të çmimit të drurit në treg. 

 

Qëllimet e mësimit të tërësisë didaktike në të cilën mbisundon konotacioni edukativo-social: 
 

Nxënësit:  

- përdorin pajisje mbrojtëse (kaskë) gjatë punës, 

- i largojnë të gjitha mbetjet jo-drunore nga punëtoria, 

- me matje precize dhe përllogaritje të sakta e garantojnë kualitetin e punës së kryer, 

- përdorin mënyrë shembullore në komunikim me mësimdhënësit dhe me nxënësit e tjerë gjatë punës 

në çifte ose në grupe. 

Arritja e qëllimeve të shumta arsimore, funksionale dhe edukativo-sociale do të rezultojë me zhvillimin 

e kompetencës profesionale: 

Nxënësi mëson si t’i eksploatojë produktet pyjore. 

Qëllimet e lartpërmendura do të kontribuojnë për realizimin e këtyre kompetencave të integruara 

kryesore: 

- në fushën e mbrojtjes së mjedisit jetësor: 

- nxënësi i kryen punët sipas rregullave të praktikës së mirë për kryerjen e punës në prodhimin pyjor 

dhe konform kufizimeve të cilat i vendosin funksionet ekologjike dhe sociale të pyjeve; 

 

- në fushën e komunikimit: 

- nxënësi zgjedh mënyrë përkatëse të komunikimit gjatë zgjidhjes së problemeve, në organizimin e 



  
  

 33

punës dhe realizimin e detyrave të caktuara,  
- zhvillon përgjegjësi profesionale dhe të kualifikuar në vendin e punës.  

 

- në fushën e motivimit:  

- nxënësi e kryen detyrën në mënyrë me të cilën do arrijë çmimin maksimal të drurit ose të 

ardhura më të larta të mundshme nga pylli.  

 

Standardet e njohurive  

Nxënësit për të gjitha dhjetë asortimentet pyjore të drurëve: 

- në mënyrë të drejtë e përcaktojnë llojin e drurit,* 

- e matin diametrin e ADP-së së caktuar,* 

- e përcaktojnë diametrin e përdorshëm të ADP-së së caktuar,* 

- e matin gjatësinë e ADP-së së caktuar,* 

- e përcaktojnë gjatësinë e përdorshme të ADP-së së caktuar,* 

- e përllogarisin vëllimin e përdorshëm të ADP-së së caktuar,* 

- e përcaktojnë klasën e klasifikuar në bazë të diametrit dhe gjatësisë së përdorshme, 
- e përllogarisin vlerën e ADP-së në bazë të çmimit të drurit në treg, 

- e përllogarisin numrin e përpunuar të çdo druri të veçantë (vëllimi i cilindrit/vëllimi i trungut). 

* standardet minimale të njohurive  

 

III. PREZANTIMI I TRAJTIMIT TË PËRMBAJTJEVE NË SITUATËN MËSIMORE  

Situata mësimore e Vëllimit të asortimenteve pyjore i përfshin përmbajtjet si vijojnë:  
Identifikimi i llojeve të drurit sipas lëvores  
Nxënësit në vitin e parë në modulin Dentrologji janë njohur me 73 lloje të drurëve slloven sipas të gjitha 

shenjave identifikuese (gjethe, lule, fruta, sytha) dhe sipas lëvores. Prandaj, këtë njohuri tanimë të 

përvetësuar të situatës mësimore: Vëllimi i asortimenteve pyjorë të drurit, vetëm e verifikojmë dhe e 

përtërijmë. 

Diametri i ADP-së dhe diametri i përdorshëm  
Diametrin e ADP-së e përllogarisimin me matje, përkatësisht »kufizime« prej saktësisht 1 centimetër. 

Sipas madhësisë së diametrit dhe llojit të drurit e heqim lëvoren (e zvogëlojmë diametrin e matur të 

asortimentit) dhe e fitojmë diametrin e përdorshëm. 
Gjatësia e ADP-së dhe gjatësia e përdorshme 

Gjatësinë e ADP-së e matim me ndihmën e metrit nga 25 centimetra, më saktë 10 centimetra, varësisht 

nga lloji i drurit. Sipas gjatësisë dhe ADP-së së matur e përcaktojmë gjatësinë e përdorshme të ADP-së. 

Vëllimi i përdorshëm  
Vëllimin e përdorshëm e përllogarisim sipas formulës: Vëllimi = (W x d

2
)/4 x L, me ç’rast d – është 

diametri i përdorshëm, ndërsa L – gjatësia e përdorshme. 

Përcaktimi i  klasave të klasifikuara 

Asortimentet e drurëve pyjorë përcaktohen sipas dedikimeve të tyre, sipas kualitetit dhe sipas 

dimensionit (diametri minimal dhe gjatësia minimale). Drurët gjeth-gjilpërë janë klasifikuar në 4 klasë (A 

– klasa më e mirë, D – klasa më e ulët), ndërsa drurët gjetherënës janë ndarë në 6 klasa (Gj – është më 

e mira, III – klasa më e ulët). Në bazë të diametrit të përdorshëm, gjatësisë së përdorshme dhe arritjes 

së standardeve të ADP-së i ndajmë në klasa të klasifikuara përkatëse. 

Përllogaritja e vlerës së ADP 

Vlera e ADP-së përllogaritet në bazë të vëllimit të përdorshëm, klasës dhe çmimit aktual sipas kualitetit 

të klasës së ADP-së në treg. 
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NJËSI PËRMBAJTJESORE   
Titujt e njësive përmbajtjesore të situatave mësimore Numri i 

parashikuar i 

njësive didaktike  

Datat e 

përcaktuara 

të realizimit  

1. Matja e diametrit dhe gjatësisë së asortimenteve të drurëve pyjorë 

(ADP). 

6 java e 1.  

2. Përllogaritja dhe vlerësimi okular i vëllimit të ADP-së  6 Java e2. 

3. Përpunimi tabelor i të dhënave si dhe përllogaritja e dallimit ndërmjet 

vëllimit të drurëve dhe vëllimit të trungut të diametrit të njëjtë   

6 Java e 3. 

4. Klasifikimi i trungjeve në bazë të diametrit dhe gjatësisë së ADP-së dhe 

përllogaritja e vlerës së trungut. 

9 Java e 4. 

+ 5. 

 

Numri i formësuar në total i njësive didaktike: 27 / 

LIDHSHMËRIA ME NJËSITË E TJERA PROGRAMORE  

Njësitë programore për informatikë dhe komunikim afarist, si dhe aritmetika janë përfshirë në 

realizimin e situatave mësimore në kuadër të njësisë përmbajtjesore: Përpunimi tabelor i të dhënave si 

dhe përllogaritja e dallimit ndërmjet vëllimit të drurëve dhe vëllimit të trungjeve me diametër të njëjtë. 

Nxënësit, në kuadër të njësisë përmbajtjesore: Përpunimi tabelor i të dhënave, si dhe përllogaritja e 

dallimeve ndërmjet vëllimit të drurit dhe vëllimit të trungut me diametër të njëjtë: 

- formojnë tabelë të thjeshtë në programin Excel të kompjuterit për përcaktimin e vëllimit të ADP-së, 

- e zbërthejnë formulën dhe procedurën e përllogaritjes së numrit të formësuar të drurëve. 

- e përllogarisin numrin e formësuar të secilit dru veç e veç (vëllimi i cilindrit/vëllimi i trungut), 

- me matje dhe përllogaritje precize e përcaktojnë cilësinë e punës së kryer, 

- përdorin mënyrë përkatëse të komunikimit me mësimdhënësit dhe me nxënësit e tjerë gjatë punës në 

çifte ose në grupe. 

LITERATURA DHE BURIME  

Për mësimdhënësit:  
BAJC, S.: Krasitja e drurëve, 2006. f. 64  

FURLAN, F.: Vlerësimi i druve të 

rrumbullakët, 2006.  

Standarde për kualifikimin e asortimenteve 
të drurëve pyjorë: 
JUS 1979 – Krasitja dhe klasifikimi i trungjeve 

të dëllinjave, pishave dhe dushqeve 

SIST - 1014: 1998 Trungje të drurëve gjeth-

gjilpërë  

PSIST - 1015: 1998 Trungje ahu 

EN 1297 – Dru gjeth-gjilpërë të rrumbullakët 

EN 1316-1 (1997) Dru ahu të rrumbullakët  

Për nxënësit:  
Të detyrueshme:  

BAJC, S.: Krasitja e drurëve, 2006. f. 64  

BAJC, S.: Përmbledhje e detyrave të modulit 

Shitja e drurit, 2010. f. 110 

 

Rekomandohet: 

FURLAN, F.: Vlerësimi i drurëve të rrumbullakët, 

2006.  

 

IV. REALIZIMI DIDAKTIK  

Realizimi i situatave mësimore fillimisht zbatohet në klasa të specializuara, ndërsa më vonë një pjesë e 

procesit mësimor mbahet në klasat e informatikës, ndërkaq pjesa më e madhe mbahet në terren 

pyjor, ku zhvillohet mësimi praktik me drurë gjetherënës dhe gjethembajtës. 

Procesi mësimor në klasë të specializuara për fillim realizohet në 6 orë shkollore. Mësimdhënësit 

ligjërojnë në mënyrë frontale, me ç’rast që të kenë influencë më të madhe përdorin prezantimin 

Powerpoint. Pas përfundimit të procesit mësimor nxënësit i plotësojnë fletët e punës dhe përpilojnë 

ekzemplar personal. Mësimdhënësi e kontrollon dijen e nxënësve; vlerësimi i njohurive teorike nuk 
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është parashikuar. 

Procesi mësimor në klasën e informatikës zgjatë 3 orë shkollore. Realizohet nga mësimdhënësi i 

lëndës: Informatikë dhe komunikim afarist. Nxënësit do të formojnë tabelë të thjeshtë në programin 

Excel të kompjuterit për përllogaritjen e vëllimit të asortimenteve të drurëve pyjorë. Mësimdhënësi e 

kontrollon dijen e nxënësve; vlerësimi i njohurive teorike nuk është parashikuar. 

Procesi mësimor në terren në pyll me dru gjetherënës dhe gjethembajtës do të zgjasë 4 ditë, 3-7 orë 

shkollore në ditë. Krahas mësimdhënësit i cili është bartës i modulit (ligjërues i mësimit teorik dhe 

praktik), mësimin praktik në pyll do ta realizojnë edhe dy mësimdhënës të mësimit praktik. 

Mësimdhënësit paraprakisht do ta kontrollojnë njohurinë e nxënësve përmes pyetjeve të shkurtra, të 

cilat kërkojnë përgjigje të sakta, demonstrim se si matet diametri dhe gjatësia e drurëve pyjorë, të 

plotësohet lista e pjesëmarrjes, përcaktimi i diametrit dhe gjatësisë së përdorshme, si dhe përllogaritja 

e vëllimit të përdorshëm. 

Në pyll do të zgjedhim 20 lloje, secili nxënës do të ketë listë për evidencë, në të cilën do t’i shënojë të 

gjitha të dhënat nga matjet, si dhe nga përllogaritjet e parametrave të kërkuar. 

Nxënësit, në grupe, në çifte ose individualisht i kryejnë përllogaritjet, e plotësojnë fletën për mbajtjen 

e evidencës dhe i përllogarisin vëllimet e përdorshëm të ADP-së nën mbikëqyrjen e mësimdhënësve. 

Tri ditët e para nga mësimi praktik, mësimdhënësit në tabelë do t’i shënojnë rezultatet e sakta, në 

mënyrë që nxënësit të mund t’i krahasojnë me përllogaritjet e tyre. 

Në ditën e pestë, në tri orët e fundit shkollore do të bëhet vlerësimi i njohurive të nxënësve. 

Aktivitetet e nxënësve, detyrat mësimore dhe vlerësimi i njohurive  

Vlerësimi: 

Vlerësimi i njohurive do të fillojë të realizohet në terren, më saktë në pyllin me dru gjetherënës dhe 

gjethembajtës. Secili nxënës do të ketë fletë për vlerësim, në të cilën do t’i shënojë të gjitha të dhënat 

nga matjet dhe nga përllogaritjet e parametrave të nevojshëm. Vlerësimi i njohurive të nxënësve do të 

bëhet sipas kritereve paraprakisht të përcaktuara për vlerësimin e njohurive. 

Detyrat mësimore, vlerësimi Data përkatësisht afati kohor Komente  

Nxënësi në fletën për vlerësim i 

shënon të gjitha të dhënat nga 

matjet dhe i përllogarit parametrat e 

kërkuar  

dita e fundit, dita e katërt nga mësimi 

praktik, tri orët e fundit shkollore 
/ 

Përshtatja e realizimit të situatës mësimore për nxënësit me nevoja të veçanta 
Në grup nuk ka nxënës me nevoja të veçanta për të cilët do të nevojiten përshtatje të posaçme. 

 

V. KUSHTET MATERIALE PËR REALIZIMIN E PROCESIT MËSIMOR    

 
-  infrastrukturë për realizim (e siguron shkolla): 

 - përgatitje e terrenit pyjor me dru gjetherënës dhe gjethembajtës, 

 - klasë të specializuara, 

 - klasë të kompjuterizuara. 
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– Mjete didaktike (i siguron shkolla): 

 - tabela për përllogaritjen e kubikëve, 

 - tabela për klasifikim. 

– Mjete dhe instrumente vizuale të cilat janë të nevojshme për realizimin e procesit mësimor 

(i siguron shkolla): 

 - grafoskop, LCD – projektor me teknologji informatike, 

- 17 metra për matje, 

 - 17 metra për prerje, 

 - 34 gërshërë për krasitje, 

 - 5 pulte. 

Nxënësit detyrimisht duhet gjatë punës në terren të përdorin kaska mbrojtëse dhe mbathje 

përkatëse për terren (uniformë pyjore) 

 

 

VI. MONITORIMI I KUALITETIT GJATË REALIZIMIT TË SITUATAVE MËSIMORE  

 
Situata mësimore në përgjithësi u realizua mirë, nxënësit u motivuan që ta ndjekin mësimin, si në 

klasë ashtu edhe gjatë mësimit praktik në terren.  

I arritëm qëllimet e parashtruara, rruga e arritjes së qëllimeve ishte graduale me më shumë kontrolle 

të njohurive. Të gjithë nxënësit u vlerësuan pozitivisht.  

Për realizimet e ardhshme të situatave mësimore do të ishte mirë që të mendojmë për grupe më të 

vogla të nxënësve dhe më shumë punë – mësim në pyll. 
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PËRGATITJA E NJËSIVE PËRMBAJTJESORE  

I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME PËR EVIDENCË   
 

Shkolla: SHMP Postojnë    Klasa: 3. a     

 
Moduli bartës profesional: Shitja e drurëve  Mësimdhënës: Sebastijan Bajc 

  
 

Tërësia përmbajtjesore në kuadër të modulit profesional (nëse moduli është strukturuar 
me tërësi përmbajtjesore):  
 
Titulli i situatës mësimore: Vëllimi i asortimenteve të drurëve pyjorë (ADP) 

 
Titulli i tërësisë përmbajtjesore: Matja e diametrit dhe gjatësisë së asortimenteve të 
drurëve pyjorë (ADP) 
 
Njësi tjera programore, të përfshira në realizimin e njësive përmbajtjesore (nëse i ka):  
 

Termini kohor i realizimit СЕ: 1. javë (6 orë)   Numri rendor СЕ: 1. 

 
Etapa bartëse didaktike (përcaktojeni në shembullin nëse një CE do të mbisundojë në një 

ose në dy etapa):       

       

 

II. QËLLIME OPERATIVE TË NJËSIVE PËRMBAJTJESORE   
 

Nxënësi: 

- e përcakton llojin e drurit sipas lëvores,  

- gjatë matjes së diametrit dhe të gjatësisë së ADP-së përdor procedura të drejta dhe i respekton 

rregullat e matjes, 

- i sqaron rregullat gjatë heqjes së lëvores, si dhe e përcakton diametrin e përdorshëm dhe gjatësinë e 

përdorshme të ADP-së, 

- e mat diametrin dhe gjatësinë e ADP-së, si dhe e përcakton diametrin dhe gjatësinë e përdorshme, 

- gjatë punës përdor pajisje mbrojtëse (kaskë), 

- i largon të gjitha mbetjet jo-drunore nga terreni,   

- me matje dhe përllogaritje precize e ndjek kualitetin e punës së kryer, 

- përdor mënyrë bashkëkohore të komunikimit me mësimdhënësit dhe me nxënësit e tjerë gjatë punës 

në çifte ose në grupe. 

 

Vlerësimi Kontrolli

 

Përsëritja

 

Trajnimi/ushtrimePërpunimiInkorporimi 



  
  

 38

III. PREZANTIMI I NJËSIVE PËRMBAJTJESORE   
Mësimdhënësi në klasën e specializuar, në formë frontale do ta zhvillojë përmbajtjen mësimore. Ai i 

prezanton konceptet e diametrit dhe gjatësisë së ADP-së, rregullat e matjes, gabimet e mundshme gjatë 

matjes. E prezanton edhe rregulloren për realizimin e matjeve të ADP-së dhe tabelën për heqjen e 

lëvores sipas llojit të drurit dhe diametrit. Nxënësit në klasë do ta verifikojnë njohurinë e tyre përmes 

zgjidhjes së detyrave në fletët e punës në çifte ose individualisht. 

Mësimdhënësi do të kontrollojë nëse nxënësit i identifikojnë llojet e drurëve sipas lëvores. Në terren 

mësimdhënësi, pas kontrollit të njohurive të materialit mësimor, do të prezantojë matje të diametrit 

dhe gjatësisë së ADP-së dhe sërish do t’i sqarojë të gjitha rregullat e matjes, gabimet e mundshme gjatë 

matjes... 

Mësimdhënësi do të shënojë 20 ADP. Në vazhdim, nxënësit në grupe ose individualisht nën 

mbikëqyrjen e mësimdhënësve i bëjnë matjet, matjet e nevojshme të diametrit dhe gjatësisë së ADP-së. 

Mësimdhënësit i shënojnë të gjitha rezultatet në tabelën portative. 

Nxënësit vet do ta kontrollojnë se a janë të sakta përllogaritjet e tyre. Çështjet e mundshme të paqarta 

do të sqarohen brenda grupit ose me ndihmën e mësimdhënësit. 

 

IV. MIKRO-ARTIKULIMI I NJËSIVE PËRMBAJTJESORE 

 

Forma e mësimit:  

                  

 
 

Metodat e mësimit:  

    

   

 
 

Të tjera:
Simulimi i roleve

Vepër me materiale A/B Puna me sqarim 

Eksperimenti 

DemonstrimiBisedaSqarimi

Puna individuale 

Puna në çiftGruporeFrontale
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Etapat e CE Aktivitete të mësimdhënësit dhe nxënësve  Materiale, mjete 

dhe vegla 

ndihmëse 

Kohëzgjatja 

(min.) 

Qëllime operative të cilat 

arrihen gjatë aktiviteteve të 

caktuara ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyrëse 

Mësimdhënësi në klasën e specializuar, në formë frontale do ta zhvillojë 

përmbajtjen mësimore. Ai i prezanton: 

- nocionet diametër dhe gjatësi të ADP-së,  

- rregullat e matjes,  

- gabimet e mundshme gjatë matjes, 

- rregulloren për zbatimin e matjeve të ADP-së, si dhe tabelën për heqjen e 

lëvores sipas llojit të drurit dhe diametrit. 

Nxënësit në klasë do ta verifikojnë njohurinë e tyre përmes zgjidhjes së 

detyrave në fletët e punës në çift dhe individualisht   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mësimdhënësi kontrollon nëse nxënësit kanë siguruar pajisje dhe mjete 

ndihmëse për punë në pyll (në terren): 

- kaska mbrojtëse, 

- këpucë për pyll, 

- stilolapsa, bazament për të shkruar në fletët e punës.  

 

   

Mësimdhënësit dhe nxënësit transportohen me autobus deri te punëtoria më 

Shkolla: 

- grafoskop,  

- LCD-

projektor me 

teknologji 

kompjuterike, 

- autobus 

Nxënësit: 

- kaska 

mbrojtëse, 

- këpucë për 

në pyll, 

- stilolapsa, - 

bazament për 

të shkruar në 

fletën e 

punës. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 min. 

Nxënësit: 

- gjatë matjes së 

diametrit dhe gjatësisë 

së ADP-së përdorin 

procedura të drejta dhe 

i respektojnë rregullat e 

matjes, 

- i sqarojnë rregullat 

gjatë heqjes së lëvores 

si dhe e përcaktojnë 

diametrin e përdorshëm 

dhe gjatësinë e 

përdorshme të ADP-së. 
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Etapat e CE Aktivitete të mësimdhënësit dhe nxënësve  Materiale, mjete 

dhe vegla 

ndihmëse 

Kohëzgjatja 

(min.) 

Qëllime operative të cilat 

arrihen gjatë aktiviteteve të 

caktuara ** 

e afërt në terren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përfundimtare  

 

 

 

 

 

Mësimdhënësi i shënon të gjitha rezultatet në tabelën portative. 

Nxënësit vet e kontrollojnë saktësinë e përllogaritjeve të tyre, ndërsa 

mësimdhënësi e kontrollon saktësinë e rezultateve. 

 Pason bisedë për rrjedhën e punës së pjesës praktike të mësimit, në lidhje me 

rëndësinë e matjeve dhe përllogaritjeve precize për përcaktimin e kualitetit të 

punës së kryer, bisedë për mënyrën e mundshme jopërkatëse të komunikimit me 

mësimdhënësin dhe me nxënësit e tjerë.  

Nxënësit i largojnë të gjitha mbetjet jo-drunore nga terreni (ambalazhin nga 

ushqimet etj.).   

 

 
Shkolla:  

- tabelë 

portative. 

 

Nxënësit: 

- kaska 

mbrojtëse, 

- këpucë për në 

pyll, 

 

- stilolapsa, 

bazament për 

të shkruar në 

fletën e punës: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min. 

Nxënësit: 

- i identifikojnë llojet e 

drurëve sipas lëvores,  

- për matjen e diametrit dhe 

gjatësisë së ADP-së përdorin 

procedura të drejta dhe i 

respektojnë rregullat e 

matjes, 

- i sqarojnë rregullat e heqjes 

së lëvores, si dhe e 

përcaktojnë diametrin e 

përdorshëm dhe gjatësinë e 

përdorshme të ADP-së,  

 - gjatë punës përdorin pajisje 

(kaska),  
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- i largojnë të gjitha mbetjet 

jo-drunore nga terreni. 

- me matje dhe përllogaritje 

të sakta e përcaktojnë cilësinë 

e punës së kryer, 

- përdorin mënyrë 

shembullore të komunikimit 

me mësimdhënësin dhe me 

nxënësit e tjerë,  gjatë punës 

në çift ose në grupe. 
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Shtojca si pjesë të përgatitjes së procesit mësimor: 

- fletë pune për kontrollimin e njohurive gjatë njësive përmbajtjesore – Matja e diametrit dhe 

gjatësisë së asortimenteve të drurëve pyjorë (ADP). 
 

Vërejtje:  

/ 

Përshtatja dhe realizimi i njësive përmbajtjesore për nxënësit me nevoja të veçanta 

Përshtatjet nuk janë të nevojshme. 

Udhëzime për detyrat e shtëpisë të nxënësve: 

Detyra të shtëpisë nuk parashikohen. 

 

V. KONTROLLE MBI KUALITETIN E NJËSISË SË REALIZUAR PËRMBAJTJESORE 

 

Nxënësit gjatë orëve mësimore vëmendje të veçantë u përkushtuan temave të reja, 

shprehjeve, rregullave të matjes. Ata e dinë se duhet qysh në ditën e njëjtë të praktikohet 

njohuria e re e fituar për matje në pyll. Gjatë kohës së mësimit në pyll, nxënësit ishin mirë të 

motivuar, bashkëpunonin, i respektonin rregullat e punës, me mësimdhënësit i zgjidhnin 

çështjet e paqarta.  

Mësimdhënësit dhe nxënësit janë të kënaqur nga realizimi i njësisë mësimore.  
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