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SHKOLLA DHE NDRYSHIMET CILËSORE
Osman GASHI
Arsimi kosovar është në udhëkryq. Shkolla kosovare është në udhëkryq. Mësimdhënësit
kosovarë janë në udhëkryq. Dhe udhëkryqet gjithnjë janë të tilla kur duhet menduar thellë për
atë që është arritur deri sot dhe për rrugën e mëtejme, për kahet dhe orientimet. Para së
gjithash duhet menduar për ndryshimet.
Fjalët ndryshim dhe reformë janë, mbase, fjalët që më së shpeshti përdoren këto pesë
vjetët e fundit në qarqet arsimore në Kosovë.
Majkëll Fullan, studiues kanadez i fushës së arsimit pohonte: „sekreti i rritjes dhe
zhvillimit është që të dish se si t’u bësh ballë forcave të ndryshimit – duke i kthyer forcat
pozitive në dobinë tonë ndërkohë që u çmprehim tehun` forcave negative“, duke vazhduar më
tej se „e ardhmja e botës është një e ardhme e të nxënit, e përgatitjes për të përballuar
ndryshimin“.(M. Fullan, Forca e ndryshimit, Tiranë 2002).
Vitet e fundit kanë qenë shumë domethënëse për tërë sistemin arsimor dhe institucionet
arsimore të Kosovës, pikërisht në kontekstin e përpjekjeve për të gjetur atë modusin themelor
të ndryshimeve pozitive. Aktualisht i gjithë procesi qëndron në një pikë kërkuese kur prapa
kemi një trashëgimi historike në fushë të arsimit, sa krenare aq të dhimbshme e rrëqethëse,
ndërkaq përpara na hapet ardhmëria, konturat e së cilës nuk i vërejmë akoma qartë.
Në të vërtetë ajo që sot shohim në shkollat tona është një veprimtari e vazhdueshme dhe
këmbëngulëse e udhëheqjeve të shkollave në bashkëpunim me institucionet qeveritare si dhe
organizatat e shumta joqeveritare për ndryshime të brendshme, në disa sfera: në fushë të
planeve e të programeve, të strukturës dhe bazës ligjore të menaxhimit të shkollave, në radhë
të parë, përmes trajnimeve të vazhdueshme të stafit mësimdhënës për metodologjitë e reja të
mësimdhënies.
Ky libër që po i ofrohet lexuesit është fryt i një bashkëpunimi të sinqertë midis
Projektit për Aftësimin e Mësimdhënësve Kosovarë, Qendrës së Arsimit të Kosovës si dhe
Shoqatës Kosovare të Leximit, të cilët kanë shkrirë gjithë energjitë dhe pasionin për të
ndihmuar avancimin e arsimit në Kosovë.
Ky libër, në të vërtetë, është më parë produkt i drejtpërdrejtë i vetë mësimdhënësve të të
gjitha profileve dhe të gjitha niveleve, atyre më të përkushtuarve dhe më entuziastëve. Ata
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janë ideatorët, hartuesit dhe dizajnuesit e tij dhe ata sërish do të jenë përçuesit e ideve më të
avancuara gjatë punës me mësimdhënësit tjerë.
Programet e veçanta siç janë Zhvillimi i të menduarit kritik përmes leximit dhe shkrimit
(MKLSH), Mësimdhënia me Nxënësin në qendër (MNQ), Të nxënit ndërveprues, Hap pas
hapi, Mësimdhënia cilësore, e shumë të tjera, si një rrjet i pashkëputshëm depërtuan në klasat
e shkollat tona, i pranuan dhe i zbatuan me saktësi mësimdhënësit tanë të të gjitha niveleve:
që nga klasat e para të fillores e deri tek Universiteti.
Termat, nocionet, teknikat e strategjitë, deri atëherë të panjohura krejtësisht si: ERR,
Brainstorming, Cluster, Pesëvargëshi, DRTA, INSERT, Xhigsou, Di/Dua të di/Mësoj, Turi i
galerisë, RAFT, e shumë të tjera u bënë fjalë të përditshme për mësuesit tanë. Muret e
klasave, të korridoreve e të kabineteve vazhdimisht mbusheshin me vizatime fëmijësh,
shkrime të ndryshme, ese, posterë, tabela...
Jemi dëshmitarë të një fryme të re që po vazhdon ende, duke u pasuruar gjithnjë me
forma e përmbajtje të reja.
Në ambientet, ku mësimdhënësit kanë kaluar në cikle të ndryshme trajnimesh, dëgjohen
më së shpeshti dialogë të këtillë, madje edhe tek nxënësit dhe prindërit e tyre:
“Gjithçka do të jetë ndryshe tash e tutje”…
“Ka ndryshuar krejtësisht sistemi im i të menduarit”…
“Nxënësit e mi tash sillen ndryshe, ata janë më afër njëri tjetrit, ata e duan njëri
tjetrin, ata janë më solidarë”…
“Në shkollat tona po hyn një filozofi e re, e ndryshme nga tradicionalja, ta quajnë të
tjerët si të duan, reformë, transformim, avancim…”
“Është kjo një dhuratë që na erdhi nga Perëndia…”
“Fëmija im mezi prêt të shkojë në shkollë, kjo më parë rrallëherë ka ndodhur…”, etj.
A jemi vonuar?
A mund të arrijmë të kyçemi në sistemin global botëror që aq shumë ka ecur përpara?
Të gjitha mund t’i arrijmë në qoftë se punojmë ndryshe, në qoftë se kërkojmë t’i ndryshojmë
gjërat, para së gjithash ta ndryshojmë vetveten.
Kur nxënësit janë të lirë për të menduar, duket ndryshmëria e opinioneve dhe ideve. Edhe
një pyetje e vetme e saktë e lënë mënjanë, bën të shfaqen shumë mendime…Të përpiqesh për
të kufizuar shprehjen e mendimeve, do të thotë të kufizosh mendimin e nxënësve. Për të
lulëzuar mendimi kritik duhet të krijohet në klasë një mjedis, i cili bind nxënësit se janë të
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mirëpritur dhe të lejuar për një shtrirje të gjerë të opinioneve dhe të ideve (J. L. Steele, K. S.
Meredith, C. Temple).
Tashmë është krijuar një fond mjaft i madh mësimdhënësish, instruktorësh e trajnerësh të
certifikuar, të cilët kanë marrë barrën e rëndë të aftësimit të mësimdhënësve të tjerë. Në
kushte jo gjithnjë të lehta, me përkrahje jo gjithmonë të tillë çfarë e meritojnë, ata me
këmbëngulësi iu përmbahen synimeve universale, të përçojnë dijen, të cilën e kanë fituar, tek
kolegët e tyre. Ata janë bërë, siç theksonte M. Fullan, “mësuesit e të ardhmes, të cilët do t’i
përkushtohen qëllimit moral – shkaktimit të ndryshimit në jetën e fëmijëve, si një nga
shkëndijat e para të ndryshimeve të thella kualitative në tërë shoqërinë. Nxënësit, sipas
Fullan, nuk mund të bëhen nxënës gjatë gjithë jetës dhe bashkëpunëtorë të dobishëm kur
mësuesit nuk i kanë këto karakteristika për vete. Duhet të jenë të suksesshëm mësuesit që të
jenë të suksesshëm nxënësit dhe duhet të jenë të suksesshëm nxënësit që të jetë e suksesshme
shoqëria.”
Duke vazhduar më tej këtë rrugë të filluar, një nga intencat themelore në të ardhmen
gjithsesi do të jetë puna në sistemin kurrikular, që gjithë këto risi metodologjike të bëhen
pjesë edhe e planeve dhe programeve të të gjitha lëndëve e shkallëve të arsimit.
Institucionet e arsimit duhet ta kuptojnë që shtytjet dhe iniciativat shumë të dobishme
shpesh vijnë nga vetë shkollat, nga vetë mësuesit. Ndihma, mbështetja dhe përkrahja që do t’i
jepet sot shkollës do të ketë nesër një dobi të shumëfishtë, do të japë fryte të shumta për gjithë
shoqërinë dhe gjeneratat që vijnë.
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Ç’ËSHTË MENDIMI KRITIK?
David KLOOSTER
Që nga Kansas-i e deri në Kazakhstan, që nga Michigan-i e deri në Maqedoni,
mësuesit dhe profesorët po përpiqen ta inkurajojnë të menduarit kritik tek nxënësit dhe
studentët e tyre. E dimë fare mirë se mendimi kritik është diçka e dobishme, është një
shkathtësi që do të na mundësojë t’ia dalim në krye me kërkesat e shekullit XXI, njëkohësisht
duke na ofruar një perspektivë të asaj që e mësojmë dhe të asaj që e bëjmë.
Por, ç’është mendimi kritik? Këtë pyetje ma bëjnë mësuesit, të cilët sapo fillojnë
eksperimentimin me metoda të reja pedagogjike, ashtu siç ma bëjnë studentët dhe
mësimdhënësit që kanë përvojë të gjatë me metodat e mendimit kritik. Ky term vështirë
definohet, sepse përmban shumë shkathtësi, veprime, dhe vlera. Çfarë nënkuptojmë kur flasim
për të menduarit kritik?
Literatura për të menduarit kritik ofron një sërë përkufizimesh, jo që të gjitha në
harmoni me njëri-tjetrin. Meqë po kërkojmë një përshkrim të kapshëm edhe për mësuesit e
shkollave fillore e edhe për profesorët universitarë, në ambiente të ndryshme kulturore,
nevojitet një përkufizim mjaft fleksibil. Përkundër ndryshimeve të konteksteve arsimore të
lexuesve të revistës suaj,1 besoj se mund të bëjmë një përkufizim të të menduarit kritik, i cili
na lejon ta zhvillojmë më tej këtë bisedë.
Para se të përpiqemi ta definojmë këtë term, të flasim për disa mënyra të të menduarit
që nuk janë mendim kritik. Me siguri do të pajtoheshim se memorizimi nuk është mendim
kritik. Memorizimi është një aftësi e rëndësishme mendore, që u nevojitet të gjithë nxënësve;
por, megjithatë është një shkathtësi që ndryshon nga të menduarit kritik.
Kur mendojmë se makinat siç është kompjuteri po ashtu kanë aftësi memorizimi –
shumë më të fuqishme se ajo e njerëzve – e kuptojmë se ky vetvetiu nuk është proces i
mjaftueshëm i të menduarit. Megjithëkëtë, shumë mësues tradicionalë, e vlerësojnë më së
tepërmi këtë lloj të menduarit, dhe i përpilojnë testet dhe provimet vetëm për ta vërtetuar

1

Revista “Thinking Classroom” (Klasa me mendimtarë), shënim i përkth.
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memorizimin që e kanë bërë nxënësit. Ne të tjerët, që interesohemi për mendimin kritik,
kërkojmë diç më komplekse nga nxënësit.
Një tjetër lloj i të menduarit që dallon nga mendimi kritik është detyra mendore e të
kuptuarit të ideve. Sërish, bëhet fjalë për një shkathtësi të rëndësishme shkollore. Në orën e
shkencave natyrore apo matematikës, apo në histori a në letërsi, ka raste kur nxënësit duhet të
mundohen shumë që të kuptojnë se çfarë thotë mësuesi ose libri.
Të kuptuarit, sidomos i materialeve të vështira, është një proces kompleks mendor.
Për shembull, kur studenti përpiqet ta kuptojë një sonet të Shakespear-it, apo ta fusë në
kokë Teoremën e vlerës së shkajshme tek llogaritë, ai apo ajo derdh shumë mund që ta
kuptojë materialin mësimor, por, megjithatë nuk është ende mendimtar kritik.
Disa mësues këmbëngulin se të kuptuarit e vërtetë gjithmonë kërkon mendim kritik,
sepse nxënësi duhet t’i përkthejë idetë e të tjerëve në gjuhën e vet dhe brenda konstruktit të
vet mendor. Megjithatë, kur përpiqemi t’i kuptojmë mendimet e të tjerëve, faza e parë e
procesit të mendimit është pasive: i pranojmë ato që tanimë i ka menduar tjetër kush. Në vend
që të krijojmë diçka të re dhe individuale, ne pranojmë diçka që dikush tjetër e ka krijuar.
Nxënësi fillon të përfshihet në të menduarit kritik, atëherë kur ia nis të testojë,
vlerësojë, zgjerojë, dhe zbatojë idetë e reja. Besoj se që të dy veprimet, edhe memorizimi i
fakteve edhe të kuptuarit e koncepteve, janë veprime që i paraprijnë domosdo mendimit kritik.
Por, ato nuk janë vetvetiu të menduarit kritik.
Një lloj i tretë i të menduarit, që ndryshon nga mendimi kritik është mendimi kreativ
apo intuitiv. Atletët, artistët, dhe muzikantët, të gjithë këta e përdorin trurin në mënyra
komplekse; por, kur luajnë, interpretojnë, apo ekzekutojnë në nivel të lartë profesional,
mendimet e tyre rrallëherë janë të vetëdijshme. Ata nuk janë të vetëdijshëm për procesin e vet
të të menduarit.
Paramendoni një atlet profesionist, siç është ylli i hokejit në Çeki, Jaromir Jagr (që e
mban numrin 68 në fanelën e tij, duke përkujtuar ngjarjet e Pranverës së Pragës më 1968).
Kur bëhet gati të gjuajë në gol, a e pyet veten: “A është ky momenti i duhur? Çfarë mënyrash
të tjera të lojës mund të vijnë parasysh? Si do të silleshin lojtarët e mëdhenj në këtë moment?
A do të gjuante Wayne Gretsky tash, apo pak më vonë? A do ta gjuante topin kah një lojtar
tjetër, apo do të gjuante vetë?”
Po të ishte procesi i të menduarit të Jagr-it kaq i vetëdijshëm dhe i paramenduar, ai
nuk do të jepte gol asnjëherë. Edhe pse gjesti i veshjes së fanellës me numër 68 është një
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shembull i mendimit kritik, vendimi për të gjuajtur topin, nuk është i tillë. Në mënyrë të
ngjashme, artistët dhe muzikantët përdorin operacione komplekse mendore që nuk janë
plotësisht të vetëdijshme e të qëllimshme. Natyrisht se të menduarit e tyre intuitiv është
shumë i vlefshëm, por me siguri nuk i takon mendimit kritik.
Pra, si mund ta definojmë mendimin kritik? Po ju ofroj një përkufizim me katër pika.
Së pari: mendimi kritik është mendim i pavarur
Në një orë mësimi ku zbatohet të menduarit kritik, çdo nxënës i formulon mendimet e
veta, i shpreh vlerësimet dhe pikëpamjet e veta. Askush nuk mund të mendojë në mënyrë
kritike për ju. Këtë mënyrë të të menduarit mund ta bëni vetëm ju vetë. Prandaj, parakushti
për mendimin kritik është përpjekja individuale e secilit për mendimet vetjake. Nxënësit duhet
të ndjehen të lirë të mendojnë vetë dhe t’u përgjigjen pyetjeve komplekse.
Më lejoni të përdor një shembull për ilustrim. Para disa vitesh e ligjëroja letërsinë
amerikane në një universitet në Sllovaki. Studentët e mi kishin shumë të dhëna për shumë
shkrimtarë amerikanë. Sidomos, dinin shumëçka rreth Walt Whitman-it. E dinin shumë saktë
kur ka lindur dhe kur ka vdekur. I dinin përmendsh të gjithë titujt e veprave të tij më të
rëndësishme. E përshkruanin menjëherë pozitën e tij në historinë e letërsisë – kush ka bërë
ndikim tek ky shkrimtar dhe tek kush ka bërë ndikim ai vetë. I dinin temat dominante të
poezisë së tij. Madje ishin në gjendje të recitojnë vargje nga vjersha e tij e famshme “Vjersha
për vetveten”.
Por, ata në fakt asnjëherë nuk e kishin lexuar poezinë e tij. Tërë ato që i dinin i kishin
mësuar nga ligjëratat e profesorit të mëparshëm – dikush që i kishte lexuar poezitë dhe i
kishte mësuar studentët si të mendojnë. Kur ua dhashë vjershat e Whitman-it studentëve të mi,
atyre u nevojiteshin shkathtësi të reja që të mësohen t’i lexojnë vjershat dhe të krijojnë
mendime personale për to.
Mendimi kritik nuk është doemos mendim origjinal, meqë ka mundësi që dikush të
pranojë një ide apo besim të dikujt tjetër dhe ta ndjejë plotësisht si të vetën. Ne ndjejmë
kënaqësi dhe fuqi kur mund të themi “pajtohem me ty”, dhe natyrisht, edhe mendimtari kritik
pajtohet nganjëherë me të tjerët.
Pasi që studentët e mi në Universitetin e Sllovakisë e lexuan veprën e Whitman-it dhe
diskutuan me kolegët lidhur me të, nganjëherë u pajtuan me kritikët që i kishin lexuar, apo me
kolegët me të cilët kishin diskutuar, apo, madje edhe me profesorin e tyre të mëparshëm. Por,
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thelbësore ishte që secili prej tyre të vendosë vetë, secili të mendojë në mënyrë të pavarur.
Cilësia e parë, dhe ndoshta më e rëndësishme e të menduarit kritik, është mendimi i pavarur.
Së dyti: të dhënat janë pikënisje për mendimin kritik, dhe jo përfundim
Studentët duhet të kenë shumë informacione para se të jenë në gjendje të formojnë
mendim personal. Nganjëherë themi “nuk mund të mendohet me kokën bosh”. Që të jemi në
gjendje të zhvillojmë mendime komplekse, na nevojitet një sasi e “materialit të papërpunuar”
– fakte, ide, tekste, teori, të dhëna, koncepte.
Nganjëherë studentët e mi në universitetet amerikane sikur kanë probleme të kundërta
nga ato të studentëve në Sllovaki – ata sikur nuk i mbajnë mend të gjitha ato që i kanë mësuar
herën e kaluar, dhe, secili shkrimtar i ri, secila vjershë e re, u duket si plotësisht e re. Me ta
duhet të punoj duke u ndihmuar të zhvillojnë struktura mendore dhe orientime për informatat
faktike të cilat do të mund t’i zbatojnë në mënyrë produktive në shkathtësitë e tyre kritike.
Nuk po e shtroj çështjen e zëvendësimit të të nxënit tradicional të fakteve me mendimin kritik,
por, as që dua të them se mjafton thjesht të nxënit e fakteve.
Puna që e bëjmë ne nënkupton edhe veprime të tjera përpos mendimit kritik: studentët
duhet të mësojnë të kuptojnë dhe pranojnë informacione të ndryshme. Të menduarit kritik
është një nga përgjegjësitë e shumta të mësimdhënësit.
Nxënësit e të gjitha moshave, që nga klasa e parë e deri në fakultet, mund të mendojnë
në mënyrë kritike, sepse që të gjithë ata kanë përvojë të pasur jetësore dhe burime të
mëparshme njohurish. Sa më shumë që mësojnë ata, aq më tepër shndërrohen në mendimtarë
të thellë, por, madje edhe fëmijët e vegjël janë në gjendje të mendojnë në mënyrë të pavarur
dhe kritike (këtë e dinë fare mirë ata që kanë fëmijë).
Mendimi kritik është në fakt puna që e bëjnë mësimdhënësit dhe nxënësit, shkrimtarët
dhe shkencëtarët, në bazë të të dhënave që i kanë mësuar. Mendimi kritik e shfrytëzon të
nxënit tradicional dhe e bën më personal, më të kuptimtë, më të dobishëm dhe afatgjatë.
Së treti: mendimi kritik fillon me pyetje, me probleme që duhen zgjidhur
Qeniet njerëzore kanë një kurreshtje elementare për botën. Sapo shohim diçka të re,
dëshirojmë të fitojmë njohuri për të. Kur shohim një vend interesant, jemi kurreshtarë të
shkojmë atje. Filozofi dhe kimisti Michael Polanyi thotë “Po të zbresim poshtë në shkallën e
krijesave të gjalla deri tek krimbat, madje edhe amebat, shohim një gjallëri të përgjithshme të
shtazëve që nuk e synon ndonjë kënaqësi specifike, por thjesht është pasojë e kurreshtjes për
të hulumtuar: një nevojë për të pasur kontroll intelektual mbi situatat me të cilat ballafaqohen”
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(e cituar nga Meyers, f. 41). Atëherë pra, kurreshtja është një karakteristikë elementare e jetës.
Mirëpo, më shumë jemi mësuar që ta shohim këtë cilësi tek fëmijët e shkollave fillore se sa
tek nxënësit e shkollave të mesme apo tek studentët në universitet, dhe ky është një tregues i
dhimbshëm i rezultatit të shkollimit të të rinjve tanë.
Megjithatë, në secilin nivel shkollor shfaqet të nxënit autentik, si dëshirë për zgjidhjen
e problemeve dhe përgjigjen e pyetjeve që dalin nga interesimi dhe nevojat e nxënësve. John
Bean thotë se “një pjesë e vështirësisë së të mësuarit të mendimit kritik është vetëdijesimi i
nxënësve për ekzistencën e problemeve në botën rreth tyre” (f. 2).
Pedagogu brazilian Paulo Freire thotë se duhet të zëvendësohet arsimi tradicional, apo
“sistemi i bankave” ku mësuesit vendosin “depozita” në mendjen e nxënësve, në përputhje me
një arsim tjetër të “shqyrtimit të problemeve” që u mundëson studentëve të merren me
probleme të rëndësishme të botës që i rrethon. Ai shton se studentët mësojnë më së miri
atëherë kur i identifikojnë problemet reale nga përvoja e vet – problemet ekonomike, të
strukturave shoqërore, të fuqisë politike – dhe kërkojnë zgjidhje për to duke i shfrytëzuar
mundësitë që i ofrojnë klasa dhe shkolla. Për shkak të këmbënguljes së tij për të analizuar
fuqinë shtypëse dhe për shkak të bindjes se arsimi mund t’i çlirojë nxënësit nga kjo shtypje,
puna e Freire-it është e njohur si “pedagogji çlirimtare”.
Filozofi amerikan i arsimit John Dewey sugjeron se mendimi kritik fillon me
angazhimin e nxënësve rreth një problemi. “Pyetja më e rëndësishme që mund të shtrohet për
ndonjë situatë apo përvojë që duhet ta nxisë procesin e të nxënit, është cilësia e problematikës
që përfshijnë ato” (f. 182). Sipas Dewey-it, problemet e nxisin kurreshtjen e natyrshme të
studentëve dhe e inkurajojnë të menduarit kritik. “Vetëm duke u ndeshur me rrethanat e një
problemi konkret, dhe duke kërkuar një rrugëdalje për të, nxitet të menduarit (e nxënësit)” (f.
188).
Atëherë, puna e mësimdhënësit është të përgatitet për identifikimin e problemeve të
nxënësve, dhe, duke i orientuar ata kah kjo mënyrë e re e hulumtimit të ideve, t’i nxisë ata për
të formuluar vetë probleme. Pedagogjia e mendimit kritik shndërrohet në një aktivitet të
qëllimshëm dhe produktiv, dhe jo thjesht në një “punë shkollore”, sepse studentët angazhohen
në veprime praktike intelektuale të formulimit të zgjidhjeve për problemet me të cilat
ballafaqohen në jetën e përditshme. Kur nxënësit mbledhin të dhëna, analizojnë tekste,
shqyrtojnë pikëpamje alternative, dhe diskutojnë për mundësi të ndryshme, ata kërkojnë
zgjidhje për problemet që u interesojnë.
15

Profesori kanadez Ralph H. Johnson e definon të menduarit kritik si “një lloj të
veçantë të aktivitetit mendor që i mundëson një individi të vlerësojë arsyeshëm për ato që i
janë ofruar si veprime apo besime” (f. 1). Përkufizimi i Johnson-it e thekson rolin e mendimit
kritik në dhënien e përgjigjeve, apo në zgjidhjen e problemeve.
Së katërti: mendimi kritik kërkon argumente të arsyeshme
Mendimtarët kritik krijojnë zgjidhjet e veta për problemet, dhe ofrojnë argumente dhe
arsyetime të bindshme për këto zgjidhje. Ata e kuptojnë se gjithnjë ekzistojnë më shumë
zgjidhje, dhe prandaj përpiqen të dëshmojnë se zgjidhja e tyre e preferuar është logjike dhe
praktike.
Argumenti përmban katër elemente kryesore. Në radhë të parë, argumenti bën një
pohim. Ky pohim (që po ashtu quhet tezë, ide kryesore, apo pozitë qendrore) është thelbi i
argumentit, ideja më e rëndësishme e një mendimtari. Pohimin e mbështesin një sërë arsyesh.
Për secilën arsye ekzistojnë të dhëna që e mbështesin. Të dhënat mund të jenë shënime
statistikore, fragmente tekstesh, përvojë personale, apo dëshmi të tjera që njihen si legjitime
nga audienca. Që të gjitha këto, pohimin, arsyet, dhe të dhënat, i përshkon një element tjetër i
argumentit: bindja e vetëkuptuar. Kjo bindje është besimi i ndërdijshëm apo mendimi të cilin
folësi apo shkrimtari e ndan me audiencën, mendimi që e arsyeton tërë argumentin.
Për shembull, shkrimtari mund të thotë se artistët e grafiteve kanë të drejtë t’i
pikturojnë veprat e veta nëpër ndërtesa publike (pohim) sepse këto shenja janë shprehje të
besimeve të tyre personale (një arsye) dhe sepse nganjëherë grafitet janë estetikisht të
këndshme (edhe një arsye). Pastaj shkrimtari mund të ofrojë të dhëna, ndoshta ndonjë
deklaratë nga kushtetuta e atij vendi lidhur me lirinë e shprehjes, apo ndonjë thënie të një
filozofi politik që thekson të drejtën e secilit njeri për ta shprehur vetveten, dhe pastaj
shkrimtari mund të tregojë disa grafite me vlera artistike. Argumenti që i përshkon të gjitha
këto është bindja apo mendimi se fjala e lirë është një nga të drejtat kryesore të njeriut.
Shpesh, argumentet e mira i marrin parasysh edhe argumentet e tjera të cilat ekzistojnë
në kundërshtim me to (kundërargumentet), dhe mendimtari do ta sqarojë mospranimin e
këtyre pikëpamjeve të kundërta. Një argument është gjithnjë më i fuqishëm kur i merr
parasysh këndvështrimet e tjera të mundshme. Për shembull, ai që i mbron të drejtat e
artistëve të grafitit, ka argumentin më të fortë nëse shpreh mendimin e vet edhe për të drejtat e
pronarëve të ndërtesave që gjithashtu duhen mbrojtur, dhe rrjedhimisht duhet arritur një
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kompromis mes të drejtave të artistit dhe të drejtave të pronarit të ndërtesës e cila është
shndërruar në “pëlhurën” e piktorit.
Me dhënien e argumenteve të këtilla, mendimtarët kritikë e sfidojnë autoritetin e
teksteve, traditave, dhe të shumicës, duke iu kundërvënë manipulimit. Ky theksim i përdorimit
të arsyes gjatë vendimeve komplekse për të ndërmarrë veprime apo për të krijuar vlerësime,
është thelbi i shumicës së definicioneve të mendimit kritik. Robert Ennis, për shembull, e
definon mendimin kritik si “vendim të arsyeshëm për ato që duhet bërë apo duhet besuar” (i
cituar në Johnson, f. 1).
E pesta, dhe e fundit: mendimi kritik është mendim shoqëror
Idetë testohen dhe zhvillohen kur shkëmbehen me të tjerët. Filozofja Hannah Arendt
thotë “për rezultate të shkëlqyera, gjithnjë nevojitet prania e të tjerëve”. Kur diskutojmë,
lexojmë, debatojmë, dhe nuk pajtohemi, kur kënaqemi duke marrë dhe duke dhënë mendime,
ne përfshihemi në një proces të thellimit dhe përsosjes së pozicioneve tona shoqërore.
Mësimdhënësit e mendimit kritik, përdorin disa strategji mësimore që e nxisin të
menduarit në praninë e të tjerëve, duke përfshirë punën në grup, debatin, diskutimin, dhe
botimin e punimeve të studentëve në forma të ndryshme. Edhepse elementi i parë i
përkufizimit tim të mendimit kritik e thekson rëndësinë e pavarësisë të mendimit, aspekti i
fundit e thekson dimensionin shoqëror të të menduarit kritik, sepse mendimtari kritik tek e
fundit bashkëpunon me një komunitete, duke u përfshirë në veprime më të mëdha sesa vetëm
konstruktimi i vetvetes.
Mësimdhënësit e mendimit kritik përpiqen që t’i ushqejnë shkëmbimet produktive të
ideve, qëndrimet siç janë toleranca, të dëgjuarit e kujdesshëm, përgjegjësia për qëndrimet
personale. Në këtë mënyrë, mësimdhënësit e mendimit kritik përpiqen që ta bashkojnë
mësimin brenda në klasë me atë jashtë klase. Meqenëse mësuesit kanë për qëllim të fundit të
krijojnë një shoqëri ideale, ata synojnë ta shndërrojnë klasën në një pasqyrë apo imazh të
realitetit jashtë klasës, në mënyrë që t’u ndihmojnë studentëve të bëhen mendimtarë kritikë, si
një hap drejt synimeve më të mëdha shoqërore dhe kulturore.
Sipas këtij përkufizimi, mendimi kritik mund të realizohet nëpërmjet shumë
aktiviteteve shkollore, por unë do të thosha se të shkruarit ofron më shumë mundësi, si për
mësuesit ashtu dhe për nxënësit. Shkrimi i detyron nxënësit të jenë aktivë. Shkrimi e bën
mendimin e dukshëm dhe të prekshëm. Shkrimi është mendim i pavarur, dhe kërkon nga
shkrimtari që të përdoret njohuria vetjake. Kur nxënësit shkruajnë, ata konstruktojnë
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argumente të arsyeshme për qëndrimet e veta. Shkrimi i mirë synon t’i zgjidhë problemet dhe
të ofrojë përgjigje për lexuesit. Shkrimi është një aktivitet i vetvetishëm shoqëror, sepse
shkrimtari është gjithnjë i vetëdijshëm për praninë e lexuesit.
Shkrimi është aktivitet i vështirë për nxënësit, më i vështiri për ta. Natyrisht, kur jepen
detyra me shkrim, mësuesi ka më shumë punë; por meqë rezultatet e shkruara të studentit janë
shumë të rëndësishme, shumë mësimdhënës mendojnë se ky mund ia vlen. Mësimdhënësit
mund t’i udhëzojnë nxënësit gjatë punimeve me shkrim, duke shkëmbyer mendime, duke
shkruar dhe korrigjuar, dhe duke inkurajuar botimin, ashtu që nxënësit të mësojnë ta bëjnë
vetë këtë punë me efikasitet.
Vetë nxënësit e vlerësojnë këtë lloj pune, atëherë kur e dinë se edhe mësuesi e
vlerëson atë që e thonë ata, dhe atëherë kur u jepet mundësia t’ua tregojnë punën e vet
shokëve në klasë, prindërve, si dhe pjesëtarëve të komunitetit. Duke i pasur parasysh të gjitha
këto, mendoj se të shkruarit është metoda më e mirë për të mësuar mendimin kritik.
Sfida me të cilën përballem gjatë mësimdhënies në punën time të përditshme është
zbatimi i këtij definicioni të mendimit kritik në rutinën e rëndomtë të klasës. Si një
mësimdhënës që angazhohet për procesin e transformimit të pedagogjisë tradicionale të
përqendruar në planprogram, kah një pedagogji progresive, të përqendruar në nevojat e
studentëve dhe të shoqërisë, gjithmonë jam në kërkim të mënyrave të organizimit të punës
time dhe të studentëve brenda në klasë. Shpresoj se kjo punë do të kontribuojë në krijimin e
qytetarëve të informuar mirë në komunitetin ku jetoj, qytetarëve që do të jenë produktivë me
idetë dhe energjinë e vet, duke ia përkushtuar jetën një bote më të mirë për të gjithë ne.
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VEPRIMTARI PARAPËRGATITORE (NXEMJEJE) PËR SEMINARET
Mary P. MELVIN
Seminaret kanë nevojë për seanca nxemjeje. Një seminar nuk do të ishte i efektshëm, pa
ekzistencën e një ndjenje bashkëpunimi dhe besueshmërie. Veprimtaritë e planifikuara
me kujdes përbëjnë një hap të efektshëm për një seminar të suksesshëm. Udhëzuesit
janë të rëndësishëm për zbatimin dhe kryerjen e veprimtarive për nxemje, të cilat duhet
të jenë të shkurtra dhe t’i aktivizojnë gjithë pjesëmarrësit. Drejtuesit duhet të kenë
parasysh mënyrat për të mbështetur fushat afektive, njohse dhe psikomotorë të sjelljes
njerëzore, si edhe faktin që pjesëmarrësit duhet të ndahen në grupe me katër deri në
gjashtë vetë dhe të mos qëndrojnë ulur për periudha të gjata kohe.

Ndjenjat e bashkëpunimit dhe të besimit janë qenësore për efektshmërinë e një
seminari. Këto tipare nuk shfaqen në mënyrë të rastësishme. Ato duhet të zhvillohen me
kujdes dhe të ushqehen nga drejtuesi i seminarit. Drejtuesit e efektshëm i zhvillojnë ato
nëpërmjet planifikimit të veprimtarive, të cilat ndihmojnë grupin të bëhet një bashkësi
mbështetëse bashkëvepruese e individëve.
Veprimtaritë e projektuara pikërisht për këtë qëllim konsiderohen, shpesh si
“veprimtari të nxemjes”, “veprimtari akullthyese” ose “veprimtari për ndërtimin e
bashkësisë”. Në këtë artikull, unë u referohem atyre si veprimtari-nxemjeje.
Veprimtaritë e efektshme për nxemje plotësojnë disa kushte bazë. Ato kanë lidhje me
seminarin dhe mbështesin qëllimin e tij. Ato marrin parasysh përvojën dhe karakteristikat e
pjesëmarrësve, si për shembull: moshën e tyre, përvojën arsimore ndërvepruese të
mëparshme, si edhe faktin nëse anëtarët apo jo anëtarët e grupit janë njohur me njeri-tjetrin.
Në përzgjedhjen e veprimtarive të nxemjes që plotësojnë këto kushte, drejtuesit duhet të kenë
parasysh të kryejnë ato veprimtari që mbështesin tri fushat kritike të sjelljes njerëzore: fushën
afektive, fushën njohëse dhe atë psikomotore.
Në këtë artikull, unë diskutoj se si veprimtaritë e nxemjes mbështesin fushat humane
të përmendura më sipër, si dhe mënyrat me anë të të cilave pjesëmarrësit përfitojnë prej këtyre
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veprimtarive. Më poshtë, do të përshkruaj veprimtari të nxemjes që kam përdorur me sukses
me mësues në klasë.
Veprimtari për hapjen e një seminari
Në takimin e parë të një grupi dhe në fillim të çdo dite, veprimtaritë e nxemjes janë
veçanërisht të rëndësishme në fushat afektive dhe njohëse. Njerëzit mësojnë më mirë dhe
angazhohen plotësisht në veprimtaritë ndërvepruese të nxemjes nëse ata janë të çlodhur dhe të
rehatuar emocionalisht dhe fizikisht. Të nxënit rritet kur një veprimtari hapjeje tërheq
vëmendjen për qëllimin dhe përmbajtjen e një seminari.
Fusha afektive
Kur një grup i ri krijohet rishtas, duhet t’u kushtohet vëmendje ndjenjave të njerëzve.
Udhëheqja nevojitet për të ndihmuar anëtarët e grupit të njihen me njerëz të rinj, të përzihen
me ta, të ndjehen të sigurt, të çlodhur dhe të rehatuar. Një nga qëllimet e mia kryesore, në
lidhje me një grup të ri, është të krijohet një ndjenjë bashkësie, ku pjesëmarrësit arrijnë të
njohin dhe të besojnë njëri-tjetrin, si dhe të ndjehen të lirë të bashkëveprojnë në një mjedis me
rrezikshmëri të ulët.
Fusha njohëse
Në hapjen e një seminari, si edhe në fillimin e çdo dite tjetër të seminarit,
pjesëmarrësit përfitojnë nga çdo veprimtari që është mendërisht sfiduese, kur aktivizohen
proceset e tyre të të menduarit, duke i fokusuar ato në detyra specifike. Një çështje e
rëndësishme që duhet kujtuar nga drejtuesit e seminarit është se pjesëmarrësit shkojnë në
seminar duke menduar në një shkallë të gjerë rreth temave të ndryshme – familja, puna,
trafiku, përgatitjet për darkë. Veprimtaritë e nxemjes janë veprimtari të dobishme që
ndihmojnë njerëzit t’i lenë këto probleme mënjanë dhe të përqendrojnë vëmendjen e tyre tek
seminari.
Pjesëmarrja në një seminar kërkon një mënyrë të sjelluri të ndryshme nga ajo në ditë
pune normale. Mësuesit duhet të transformohen në nxënës aktivë dhe të mos e mendojnë
veten si persona përgjegjës që ndihmojnë të tjerë të mësojnë. Administratorët duhet të kalojnë
nga drejtues të një orgnizate, në pjesëmarrës të drejtpërdrejtë në një seminar të drejtuar nga të
tjerë.
Veprimtaritë e nxemjes të planifikuara me kujdes, përbëjnë hapin e parë të efektshëm
për të ndihmuar të gjithë pjesëmarrësit të fillojnë të përqendrohen në seancën e seminarit.
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Veprimtari gjatë ditës së seminarit
Nga fundi i ditës, dhe pasi seminari të ketë kaluar në ditën e dytë apo të tretë,
nevojiten të organizohen veprimtari të ndryshme nxemjeje. Pjesëmarrësit kanë nevojë të
ngrihen nga karriget e tyre dhe të lëvizin çdo një apo dy orë. Sa më tepër të rritet mundësia
për të njohur pjesëmarrësit, aq më tepër rritet mundësia për bashkëveprim gjatë seminarit dhe
aq më tepër vazhdon mbështetja profesionale, pas përfundimit të seminarit. Gjatë kohës kur
pjesëmarrësit janë duke u njohur, fillimisht, me tiparet bazë të mësimit dhe të nxënët
bashkëveprues, lind nevoja për krijimin e shumë mundësive për të provuar veprimtari të
kënaqshme në situata jo kërcënuese. Për këto arsye veprimtari nxemjeje, të cilat mbështesin
fushat psikomotore dhe afektive, janë të efektshme.
Fusha psikomotore
Parashikohet që pjesëmarrësit asnjëherë të mos qëndrojnë ulur për një kohë të gjatë.
Ata kanë nevojë për një ndryshim vendi, për një mundësi për të lëvizur, për të tendosur
muskujt dhe për të rizgjuar trupat e tyre. Kjo është edhe arsyeja përse unë përdor veprimtaritë
e nxemjes, theksi i të cilave bie mbi veprimtarinë fizike dhe çlodhjen.
Fusha afektive
Të mësuarit dhe të nxënët mund të rriten më tej nëpërmjet veprimtarive të nxemjes, që
u japin pjesëmarrësve mundësi për të biseduar me njëri-tjetrin, për të shkruar dhe këmbyer
mendime apo ndjenja, për të këmbyer ide dhe informacione rreth vetes së tyre si njerëz. Është
e nevojshme që drejtuesit e seminarit t’i planifikojnë këto veprimtari me shumë kujdes, sepse
shkëmbimi i hapur i ideve dhe i ndjenjave mund të jetë i vështirë për njerëzit në ato rajone që
kanë një histori dyshimi apo mungesë besimi.
Një tjetër problem ka të bëjë me faktin se shpesh, në seminare, krijohen tensione për
shkak të përballjes me çështje të vështira dhe sfiduese. Pjesëmarrësit mund të nevrikosen apo
të armiqësohen me njëri-tjetrin. Ndjenja të tilla janë vendimtare për efektshmërinë e grupit
dhe, si të tilla, duhet të mbahen parasysh. Një pushim, gjatë veprimtarisë së nxemjes, përbën
një mënyrë të mirë për të zbutur një situatë të vështirë, për të ndryshuar atmosferë dhe për të
çtensionuar situatën.
Udhëzime për veprimtarinë e nxemjes
Në planifikimin dhe kryerjen e aktiviteteve të nxemjes është e rëndësishme të mbahen
parasysh disa udhëzime:
Koha
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Aktivitetet e nxehmjes duhet të jenë të shkurtra. Ato rrallë duhet të zgjasin më shumë
se dhjetë minuta.
Pjesëmarrja
Të gjithë anëtarët duhet të përfshihen në mënyrë aktive në secilën veprimtari të
nxemjes. Secili person duhet të kontribuojë në rezultatin e veprimtarisë. Askujt s’i lejohet të
qëndrojë si spektator.
Veprimtaritë e nxemjes së efektshme janë ndërvepruese. Secili anëtar duhet të
bashkëveprojë me anëtarët e tjerë të grupit gjatë gjithë veprimtarisë.
Madhësia e grupit
Veprimtaritë e nxemjes mund të përfshijnë disa punë individuale, si për shembull: u
jepet si detyrë pjesëmarrësve që të bëjnë një listë, të kujtojnë një ngjarje, etj. Nga kjo, ata
kalojnë në veprimtari grupesh të vogla, ku disa pjesëmarrës takohen për të shkëmbyer
mendimet e tyre. Në varësi të natyrës së veprimtarisë dhe madhësisë së grupit, shumë
veprimtari mund të kryhen nga i gjithë grupi njëherësh.
Disa veprimtari janë të efektshme vetëm kur kryhen nga i gjithë grupi. Në këtë rast, të
gjithë pjesëmarrësit duhet të bashkohen. Veprimtaritë e nxemjes nuk mund të jenë të
suksesshme nëse disa pjesëmarrësve u lejohet të qëndrojnë në vendet anësore, ndërkohë që
vazhdon të zhvillohet një veprimtari njohëse apo bashkësi-formuese.
Një përzgjedhje e veprimtarive të nxemjes
Këtu përfshihet një përzgjedhje e veprimtarive të nxemjes që janë të efektshme me
grupe të reja dhe me grupe të cilat janë njohur më mirë. Për çdonjërin, do të tregoj se cila nga
tri fushat kritike të sjelljes njerëzore – afektive, njohëse, psikomotore – është mbështetur më
mirë.
Gjuetia e thesarit
Kjo është një veprimtari e shkëlqyer për takimin e parë të një grupi. Vëmendja
kryesore përqendrohet në këmbimin e informacionit rreth interesave vetjake [afektive,
njohëse, psikomotore].
Kërkoni nga pjesëmarrësit të radhisin tri nga interesat e tyre vetjake joarsimore, si për
shembull: futbolli, kafshët shtëpiake, kopshtaria, muzika, etj. Kërkoni nga pjesëmarrësit të
gjejnë të paktën dy persona të tjerë të cilët kanë të njëjtat interesa.
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Vakte të lehta përshkruese
Kjo veprimtari është e shkëlqyer për fillimin e nxitjes ditore mendore. Unë
rekomandoj ta përdorni atë për ato grupe ku pjesëmarrësit janë duke u njohur me njëri-tjetrin.
Kjo për arsye se rezultati çon në vëzhgime vetjake rreth individit (afektive).
Vendosni një pjatë të vogël me ushqime të lehta mbi tavolinë (gjevrek, karamele,
patatina në forma të ndryshme, ëmbëlsira, kikirikë e bajame të pjekura). Kjo do të
funksiononte fare mirë nëse do të vendosej një lloj pjate me ushqim të lehtë në çdo tavolinë.
Kërkoni nga pjesëmarrësit të marrin një apo dy artikuj nga pjata që kanë në tavolinë dhe të
studiojnë me kujdes formën e tyre, përmbajtjen, shijen, etj. Më pas, kërkoni prej tyre të bëjnë
një listë me tetë deri në dhjetë mbiemra që përshkruajnë ushqimin e tyre. Kur gjithësecili të
ketë shkruar mbiemrat e tij, u kërkoni të zgjedhin njërin prej mbiemrave, i cili përshkruan
njëkohësisht veten e tyre. Më pas u kërkoni pjesëmarrësve t’ia tregojnë gjithë grupit mbiemrat
që kanë zgjedhur dhe të shpjegojnë përse ata janë një përshkrues i mirë i tyre.
Këtë veprimtari unë e mësova nga Klaudia Dybdabl, e cila e përdori atë me
pjesëmarrësit shqiptarë në MKLSh.
Shënime të kënaqshme
Kjo veprimtari është e efektshme kryesisht gjatë seminareve për proceset e të
shkruarit, sepse ajo përfshin një mënyrë të shpejtë dhe të lehtë të të shkruarit.
Shpërndaju nga një copë të vogël letre të gjithë pjesëmarrësve (shënimet me ngjitës
janë dëfrim). Kërkoni nga pjesëmarrësit:
¾ të shënojnë emrin e personit të ulur në të majtë të tyre;
¾ të mendojnë për diçka të bukur rreth atij personi (p. sh. paraqitja, sjellja... s’është nevoja të
ketë lidhje me seminarin);
¾ të shkruajnë një shënim të shkurtër për atë person ku të shprehen mendime të mira;
¾ të firmoset dhe t’i dorëzohet personit.
Më vonë, unë i nxis pjesëmarrësit të shkruajnë shënime të mira për secilin
pjesëmarrës në seminar. Gjithashtu, për të futur edhe përvojën e të shkruarit të një shënimi të
mirë, është thelbësore të jepen udhëzime dhe të sigurohemi që gjithsekush në dhomë të ketë
marrë një shënim të kënaqshëm.
Përshtatur nga Phyllis Bailey, një ish-mësues i gjuhës angleze për klasën e shtatë dhe
të tetë, në Ohio. Pasi mësonte studentët e saj rreth shënimeve të mira, ajo, në mënyrë rutinë,
filloi orët e së enjtes me të shkruajturit e shënimeve të mira. Megjithëse kjo praktikë filloi me
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shënime për studentët e tjerë në klasë, ajo u shtri duke përfshirë mësues të tjerë,
administratorë, njerëz të mirëmbajtjes, personelin e kafeneve dhe gjithë të tjerët në godinë.
Por, pa dyshim, ditët e enjte, në mënyrë të padiskutueshme, parashikoheshin nga e gjithë
shkolla si dita kur dërgoheshin shënimet më të mira.
Nyja njerëzore
Kjo është një veprimtari e mirë për të çliruar pjesëmarrësit nga tensioni dhe për t’i
ndihmuar ata që të çlodhen në mënyrë që t’u kthehen detyrave të seminarit [afektive,
psikomotore].
Kërkojuni pjesëmarrësve të grupohen në formë rrethi. Secili grup të përbëhet prej tetë
vetash. Shpejt e shpejt, pa vënë re ku është ulur njëri apo tjetri, secili person vendos dorën e tij
të djathtë në rreth dhe e bashkon atë me një dorë tjetër. Ata bëjnë të njëjtën gjë me dorën e
majtë. Më pas, pjesëmarrësve u thuhet të qëndrojnë të lidhur dorë për dore. Kështu ata fillojnë
të “zgjidhin” nyjen e tyre njerëzore, duke lëvizur poshtë e lart duart e lidhura.
Drejtuesit kanë nevojë të marrin parasysh mënyrat për të mbështetur tri fusha kritike të
sjelljes njerëzore – afektive, njohëse dhe psikomotore.
Kjo nuk është një garë, ku suksesi i takon grupit të parë. Qëllimi kryesor për çdo rreth
është që të zgjidhen; anëtarët e grupit duhet të kuptojnë se ata duhet të vazhdojnë të punojnë
për t’u zgjidhur, derisa të arrijnë të formojnë një rreth “të panyjëzuar”.
Përshkrim i kuletës... apo i xhepit
Kjo veprimtari në grup është e vlefshme për ato çaste kur secili nga pjesëmarrësit
duket i lodhur dhe ka nevojë për një ndryshim atmosfere [afektive, njohëse].
Kërkojuni pjesëmarrësve që të nxjerrin diçka nga xhepi apo kuleta e tyre dhe të
shkruajnë për atë objekt për pesë minuta. Pasi të kenë mbaruar së shkruajturi, pjesëmarrësit i
shkëmbejnë shënimet në çift. Pastaj disa pjesëmarrës ftohen të lexojnë shënimet e tyre përpara
gjithë grupit.
Falenderime për Sheila Shapiro që paraqiti këtë veprimtari të ekipit të MKLSh-së të
Bullgarisë.
Veprimtari nemjeje shtesë
Veprimtari për takimin fillestar të një grupi të ri
Gjeni dikë i cili...
Kjo veprimtari nxit pjesëmarrësit të marrin pjesë në biseda të shkurtra me të tjerët
[afektive].
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Përpara takimit, përgatisni një rrjetë 4 x 4 të ngjashme me një kartë bingoje. Në secilin
kuadrat, shkruani një fjali që të përshkruajë një karakteristikë vetiake. Përdorni përshkrimet si
p. sh.: sy bojë kafe, ditëlindja në mars, dy fëmijë, një pushim i kaluar në plazh, etj.
Me një kopje të kësaj rrjete me kuadrate në dorë, secili pjesëmarrës vjen rrotull nëpër
dhomë, duke kërkuar personat që i përshtaten secilit përshkrim. Personi që ka njërën prej
karakteristikave shkruan emrin e tij/të saj në atë kuadrat. Pasi pjesëmarrësit mbushin të 16
kutitë, ato mblidhen në një kënd të dhomës dhe bisedojnë rreth emrave të shënuara në secilin
kuadrat.
E njëjtë apo e veçantë
Pjesëmarrësit shkëmbejnë informacion rreth interesave të tyre vetiake [afektive].
Ndani pjesëmarrësit në grupe prej 4 vetash. Pajisni secilin grup me një copë të madhe
letre dhe shkumësa me ngjyra. Kërkojuni atyre ta ndajnë letrën në katër pjesë dhe të vizatojnë
një rreth mesatar në qendër.
Anëtarët e secili grup shkëmbejnë informacion vetjak rreth vetes së tyre – interesave,
njohurive, familjes, etj. Në qendër të letrës, vizatohet ajo që është e përbashkët ose e njëjtë për
të gjithë anëtarët e grupeve të vogla. Në secilën qoshe të letrës, individët vizatojnë atë që
është e veçantë për veten e tyre. Këto karakteristika të veçanta nuk duhet të këmbehen me
pjesëtarët e tjerë të grupit.
Secili grup ka posterin e vet të përbashkët.
Pë të realizuar në mënyrë sa më të efektshme këtë veprimtari, të gjithë anëtarëve të
grupit u kërkohet të qëndrojnë dhe të shpjegojnë me rradhë seksionin e vet të vizatimit.
Sallybeach, nga Universiteti i Oklahomës e bëri të njohur këtë veprimtari në Revistën e parë
të projektit MKLSh.
Mëso mësuesin
Kjo është një veprimtari e mirë për t’u përdorur me një grup të ri në një vend
apo qytet i cili nuk njihet me drejtuesin, sepse ky u ofron pjesëmarrësve një mënyrë të
sigurt që çdonjëri të mësojë për vendin e tij apo zonën ku banon. Veprimtaria e nxemjes
merr më shumë kohë se sa rekomandohet zakonisht, por gjithsesi kjo veprimtari është e
vlefshme pasi çdonjërit në grup i krijohet mundësia për të folur.
Vendosni një hartë të madhe të vendit apo të qytetit tuaj mbi një këmbalec.
Shpërndajuni letra të vogla shënimesh me ngjitës dhe kërkoni nga pjesëmarrësit të shkruajnë
emrat e tyre mbi to.
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Veprimtaritë e efektshme të nxemjes janë ndërvepruese
Kërkoni nga pjesëmarrësit të mendojnë diçka që ata duan të mësojnë për vendin apo
qytetin e tyre. Një nga një, pjesëmarrësit dalin përpara, ngjisin emrat e tyre mbi vendndodhjen
e tyre në hartë dhe i tregojnë grupit pjesën e tyre të informacionit.
Meqenëse çdo person vendos çfarë dëshiron të thotë, atëherë nuk ekziston frika e
dhënies së ndonjë përgjigjeje të gabuar. Kjo është një mënyrë e përshtatshme për të
mundësuar daljen e çdo personi përpara klasës dhe të folurit e tij përpara grupit.
Veprimtari për pushimet gjatë mëngjesit apo mbasdites
Beso çfarë ke dëgjuar
Kjo veprimtari në grup është e mirë për t’u përdorur në ato çaste të mesditës, kur
njerëzit janë të lodhur dhe kanë nevojë për disa lëvizje çlodhëse [psikomotore, afektive].
Aktiviteti përfshin katër lëvizje.
1. Fërkimi i pëllëmbëve të duarve së bashku ... duke krijuar një zhurmë “suish, suish”;
2. Kërcitja e gishtave me rradhë: majtas-djathtas-majtas...;
3. Përplasja e duarve mbi kofshë ... duke nxjerrë një zhurmë “klap, klap”;
4. Ngulja e këmbëve mbi dysheme, njëherë e majta, pastaj e djathta e kështu me radhë...
Grupi formon një rreth: sa më i madh të jetë ai, aq më mirë. Drejtuesi fillon veprimin,
duke u nisur nga e majta dhe duke lëvizur në drejtim të akrepave të orës.
Drejtuesi nxit lëvizjen e parë (fërkimin e pëllëmbëve të duarve së bashku). Pastaj ai që
është në të majtë të tij, fillon të njëjtën lëvizje, pastaj të njëjtën gjë bën ai që është më majtas.
Lëvizja vazhdon të ndërtohet deri sa të plotësohet rrethi. Secili pjesëmarrës fillon lëvizjen pasi
personi përpara tij e ka filluar atë. Kështu që lëvizja rritet në mënyrë të qëndrueshme rreth
rrethit. Sapo fillon lëvizja e parë rreth gjithë rrethit – një person për çdo herë – drejtuesi fillon
lëvizjen e dytë (kërcitjen e gishtave) dhe secili pjesëmarrës në rreth e kopjon atë dhe kjo
vazhdon kështu derisa mbyllet rrethi. Pastaj lëvizja tre, pastaj lëvizja katër. Pas lëvizjes katër
drejtuesi paraqet të njëjtat lëvizje nga ana e kundërt... tre, dy, pastaj një. Pasi lëvizja një të
ketë përfunduar rrethin, drejtuesi ndërpret çdo lëvizje, dhe ndërprerja vazhdon gjatë gjithë
rrethit.
Kur qetësia vendoset përsëri, drejtuesi i pyet pjesëmarrësit se me çfarë u përngjante
atyre kjo veprimtari. (Shumicës prej tyre kjo veprimtari i ngjante me fillimin dhe mbarimin e
një stuhie, ndërsa interpretime të tjera janë njëlloj të vlefshme).
Falenderohet për këtë veprimtari Suekoch dhe Clare Struck të Universitetit të Iowa.
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Makina njerëzore
Kjo veprimtari garanton çtensionimin e situatës dhe ndihmon pjesëmarrësit të
çlodhen dhe t’u kthehen detyrave të seminarit [afektive, psikomotore, njohëse].
Ndani pjesëmarrësit në grupe me nga 4 deri në 6 veta. Kërkoni nga secili grup të
mendojë një makinë familjare dhe të planifikojë një mënyrë për ta përdorur; të gjithë anëtarët
e grupit të dramatizojnë makinën në veprim. Dërgojini grupet në vende të ndryshme në klasë,
në mënyrë që ata të diskutojnë dhe të bëjnë praktikë. Kur kthehen të gjitha grupet, ato
demonstrojnë me radhë “makinën e tyre”. Veprimet e tyre duhet të jenë të besueshme për
pjesëtarët e tjerë në mënyrë që të kuptojnë llojin e makinës. Disa prej llojeve më të
parapëlqyera nga unë janë një makinë larëse, një fshesë me korrent një mikrovalë, një kositëse
bari, si dhe një makinë shkrimi me dorë.
Falenderohet për këtë veprimtari Suekoch dhe Clare Struck të Universitetit të Iowa.
Kontrastet
Kjo është një veprimtari e mirë për të stimuluar veprimtari mendore [njohëse
dhe afektive].
Shkruani në dërrasë të zezë një listë me fjalë të kundërta. Përdorni 6 çifte me fjalë të
kundërta, si p. sh.:
mal/fushë

tigër/mace

i ëmbël/i thartë

lesh/sintetik

aeroplan/karrocë borë/akull
diell/hënë

i lëngët/i ngurtë

shi/erë

metalik/elastik

xham/kauçuk

letër/dru

Nga secili çift, pjesëmarrësit zgjedhin fjalën që parapëlqejnë. Dy nga dy pjesëmarrës japin
përgjigjet e tyre, pasi bien në marrëveshje për të zgjedhur një fjalë për çdo çift, e cila tregon
se si do të preferonin të ishin të dy së bashku.
Veprimtaritë e efektshme të nxemjes shumë rrallë zgjasin më shumë se 10 minuta
Disa prej këtyre përgjigjeve mund të përfaqësojnë të gjithë grupin. Folësit mund të
tregojnë fjalët e zgjedhura prej tyre dhe të shpjegojnë përse ata kanë zgjedhur këto fjalë.
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Përshtatur nga një veprimtari që Mimoza Gjokutaj nga Shqipëria ka paraqitur në seminarin e
MKLSH, në Kosovë.
Emërtimi i cilësive
Kjo veprimtari u jep pjesëmarrësve një mundësi që të jenë seriozë apo të marrë,
gjatë kohës që ata përshkruajnë dhe flasin për veten e tyre [afektive].
Pjesëmarrësit shkruajnë shkronjat e emrave të tyre, poshtë në të majtë të letrës. Për
çdo shkronjë ato zgjedhin një cilësi që përshkruan veten e tyre. P. sh.
P – përpiktë
A – aktiv
M – mendueshëm
P – papërfillshëm
A – artificial
I – I prerë
Ata hartojnë listën e cilësive të tyre, së bashku me të tjerët në grup. Secili grup zgjedh
një prej tyre për ta përfaqësuar grupin e madh.
Falenderime për Valentina Sikachyna dhe Inna Bolshakova, të cilat e përdorën këtë
veprimtari në Konferencën Kombëtare Ukrainase të MKLSh-së, në Janar 2001.
Përktheu: Adriana Bisha
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MODELE MËSIMI NGA GJUHA DHE LETËRSIA
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LËNDA: Letërsi
VITI: XI
TEMA: Herbert Hekman, “Dreka para vdekjes”, tregim
OBJEKTIVAT: Nxënësit në fund të orës së mësimit duhet të jenë në gjendje:
1. Të fitojnë njohuri mbi prozën e shkurtër gjermane të shekullit XX;
2. Të njohin përbërësit themelorë teoriko – letrarë të tregimit të shkurtër (stili,
figuracioni, syzheu);
3. Të krahasojnë këtë tregim me krijimet e autorëve bashkëkohës në letërsinë
shqipe;
4. Të përcaktojnë vendin e autorit dhe të veprës së tij letrare në kuadrin e letërsisë
gjermane dhe evropiane të shekullit XX;
SHPREHITË E TË MENDUARIT: Të nxitet tek studentët gjykimi, analizimi dhe mendimi
i pavarur
TEKNIKAT: Parashikimi me terma paraprakë
Të lexuarit në dyshe
Letër drejtuar autorit
MJETET: Vepra letrare e Herbert Hekman, letra të bardha, flip chart, fllomasterë
STRUKTURA E MËSIMIT
Parashikimi me terma paraprakë (fjalë kyçe)
E

Shkrim i lirë

5’

R

Të lexuarit në dyshe

15’

Referim i dysheve para grupit të madh, (klasës)
R

Letër dretuar autorit

20’

ZHVILLIMI I MËSIMIT
Fillimisht mësimdhënësi shënon në tabelë tri fjalë kyçe të nxjerra nga teksti letrar dhe
studentët shkruajnë në bazë të tyre një shkrim të lirë. Mund të shkruhen këto shprehje:
a. burgu
b. uria
c. dëshira e fundit
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Studentët pastaj ndahen në grupe dyshe dhe lexojnë tërë tekstin, por secila dyshe do të ketë
detyra të veçanta në të cilat do të përqendrohet:
Çifti I: Udhëzohet të nënvizojë, të listojë dhe të analizojë figurat stilistike;
Çifti II: Të nxjerrë dhe të shënojë në listë të gjitha personazhet dhe t’i
analizojë në pozicione dhe në ndërvarësi;
Çift III: Bën gjetjen e ideve, mendimeve e mesazheve që dalin nga teksti
(e thotë përpara klasës porosinë kryesore të tregimit)
Edhe brenda dysheve secili nxënës ka një rol të caktuar raportues ose përgjigjedhënës.
Pasi të ketë përfunduar kjo fazë secila dyshe referon për punën e bërë.
Në fund studentët udhëzohen të shkruajnë veç e veç një “Letër drejtuar autorit”, ku do të
shprehnin ndjenjat, idetë, mendimet si dhe pyetjet e tyre lidhur me tiparet themelore të këtij
tregimi dhe të prozës së shkurtër në përgjithësi.
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LËNDA: Lexim letrar
KLASA: II
TEMA: „Vjeshta e artë“ nga Xhani Rodari
KOHA: 2 orë mësimi
OBJEKTIVAT:
1. Të përshkruajnë stinën e vjeshtës duke drejtuar imagjinatën me melodi
2. Të gjykojnë për veprimet e personazheve dhe të argumentojnë për ato veprime
3. Të krijojnë tituj të rinj sipas modelit në tekst dhe t’i argumentojnë ato
Fjalët kryesore (kyçe): kompozitor, e praruar, e mrekulluar
STRUKTURA E MËSIMIT:
Fazat e orës
E
R

Strategjitë mësimore

Organizimi i mësimit

-nxitja e diskutimit

-punë individuale

-nxitja për të shkruar

-me gjithë klasën

-të lexuarit ndërveprues

-punë individuale

-nxitja e diskutimit

-me çifte

-paraqitja në mënyrë grafike

-me grupe të vogla

e informacionit
R

-nxitja për të shkruar

-punë individuale

-krijimi i shprehive për

-me çift

studim

-me grupe të vogla

ZHVILLIMI I MËSIMIT
EVOKIM
Fillimisht i përgatis nxënësit për të dëgjuar një melodi kompozuar nga Antonio Vivaldi,
kompozitor italian.(Katër stinët, pjesën “Vjeshta”-Vivaldi)
Pasi dëgjojnë melodinë nxis diskutimin te nxënësit me anë të pyetjeve:
Çfarë ndjetë? Çfarë disponimi krijoi te ju kjo melodi që dëgjuat? Çfarë menduat?
Kompozitori me këtë melodi është munduar të na kujtojë një stinë të vitit. Cilën? Me cilët
tinguj ju përfytyruat vjeshtën?

34

Në klasë kam sjellë gjethe të ndryshme të stinës së vjeshtës, të cilat ua shpërndaj nxënësve
nëpër grupe ku ata janë ulur. Më pastaj secilit prej tyre iu ofroj nga nje etiketë të verdhë në
formë të gjethes. Nxënësit udhëzohen që në etiketat e verdha të shkruajnë nga një fjali ku do
të përshkruajnë gjethet (theks i veçantë do të vihet në ngjyrën dhe formën e gjethes) që ata i
kanë në tavolinat e tyre. Ndërkohë në mur vendosi një fletë të madhe, ku kam vizatuar një dru
me degë pa gjethe. Nxënësit pasi të kenë përfunduar fjalitë ngriten dhe i vendosin ato në degë
dhe për rreth drurit të vizatuar. Lexohen fjalitë e shkruara dhe më pas bisedohet:
-

Cila ngjyrë po dominon në drurin dhe për rreth tij, të cilin ju e mbuluat me
gjethe?

-

Si do të dukej pylli në vjeshtë nëse të gjithë drurët e tij janë si ky i yni në
klasë?

REALIZIMI I KUPTIMIT:
Udhëzohen nxënësit të hapin Librin e leximit, te teksti “Vjeshta e artë” dhe të lexojnë deri te
ndalesa e parë (15 rreshta), por edhe të gjejnë përgjigjjet e duhura në pyetjet të cilat do t’i ketë
secili për vete.
Pyetjet :
•

Cilët ishin personazhet e tregimit në këtë pjesë që lexuat?

•

Cila ishte ngjashmëria apo dallimi në mes teje dhe vajzës nga tregimi, kur lexove dy
rreshtat e parë?

•

A ishin dëshirat e saj të çuditshme dhe përse?

•

Përse vajza përmendi numrat 7,30 dhe 365?

•

Si do ta udhëzoje ti vajzën?

•

Çfarë porosie do t’i dërgoje babait të vajzës?

Nxënësit pas punës individuale, diskutojnë në çift për mendimet dhe idetë e tyre rreth
pyetjeve dhe ato diskutohen më pas në tërësi me klasën. Vlerësohen porositë më të bukura
dërguar vajzës dhe babait. Ato shkruhen në një kënd të klasës.
Nxënësit udhëzohen që gjatë leximit të tekstit deri në fund të plotësojnë edhe tabelat që kam
përgatitur për ta.
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Tabela:
Të kuqe

Të blerta

Të arta

GJETHET

Të

Ngjyrë

verdha

kafeje

lepuri

ariu

ketri

dhelpra

ujku

lajthia

gështenja

këpurdha

kaça

manaferra

KAFSHËT

BIMËT

Nxënësit pasi plotësojnë tabelën e diskutojnë atë me shokun në krah dhe më pas me gjithë
grupin. Një nxënës nga secili grup përshkruan pyllin në vjeshtë, duke lexuar tabelën që ka
plotësuar.
REFLEKTIM:
Do të shkruaj në tabelë fjalët:
•

Dimër

•

Pranverë

•

Verë

Nxënësit udhëzohen që individualisht të shkruajnë mbiemra të përshtatshëm për secilën fjalë
(si në modelin “Vjeshta e artë”). Më pas ata diskutojnë në çift dhe në grup për idetë e tyre të
shkruara dhe i diskutojnë para të tjerëve në klasë, duke argumentuar shkrimet e tyre.
DETYRË SHTËPIE: Nxënësit do të plotësojnë dosjet e tyre me vjersha, tregime, fotografi
dhe piktura ku përshkruhet stina e vjeshtës.
NGA PËRVOJA: Faza e evokimit krijoi te nxënësit një kënaqësi të paparë. Kjo u vërejt
gjatë diskutimit, pasi ata dëgjuan melodinë e Vivaldit “Vjeshta”. Ky fillim dhe këto dy
aktivitete në fazën e evokimit mendoj se ndikuan te nxënësit të jenë edhe më të përgjegjshëm
gjatë vazhdimit të mësimit edhe në fazat tjera të orës.
Tema marrë nga: Libër leximi, klasa II, faqe 45- “Vjeshta e artë”, autor Xhani Rodari
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LËNDA: Gjuhë shqipe
KLASA: III
TEMA: Libri, radioja dhe televizori
OBJEKTIVAT: Në fund të orës së mësimit nxënësit duhet të jenë në gjendje;
1. Të zhvillojnë aftësinë për të lexuar dhe shkruar
2. Të dallojnë karakteristikat e librit, të radios dhe televizorit
3. Të japë argumente për rëndësinë e tyre
FJALËT KYÇE: libri, radioja dhe televizori
MATERIALET: libri i gjuhës shqipe i klasës së gtretë, fletorja, fleta të bardha, lapsa
Struktura e orës:
Fazat e

Strategjitë mësimore

Organizimi i nxënësve

Koha

strukturës
E

Parashikimi

me

terma Punë individuale, në çifte dhe me gjithë 10’

paraprakë

klasën

R

Ruaje fjalën e fundit për mua

Punë individuale dhe me gjithë klasën

20’

R

Organizuesit grafikë

Punë në grupe

15’

ZHVILLIMI I MËSIMIT
EVOKIM (Parashikimi me terma paraprakë)
Në fillim shënohen katër terma në tabelë: Luli, libri, radioja dhe telivizori. Nxënësit në
mënyrë individuale do të shkruajnë nga një tregim të shkurtër, duke i përdorur këta terma.
Pasi të përfundojnë tregimin do t’i lexojnë njëri tjetrit brenda grupit. Disa nxënës do t’i
lexojnë punimet e tyre para gjithë klasës.
REALIZIMI I KUPTIMIT (Ruaje fjalën e fundit për mua)
Nxënësit do të punojnë në bazë të udhëzimeve që do t’u jepen në vazhdim.
Fillimisht hapin librat në faqe 64. Nxënësit do të fillojnë të lexojnë pjesën. Gjatë leximit u
kërkohet që të zgjedhin një fragment që ju pëlqen më shumë dhe ta shkruajnë në fletore. Në
anën tjetër të fletës do të shkruajnë komentin për fragmetin e zgjedhur.
Ata mund të shkruajnë edhe ndonjë gjë që është në kundërshtim me fragmentin.
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Pas përfundimit të leximit të pjesës dhe mbajtjes së shënimeve, një nxënës lexon fragmentin
ndërsa nxënësit, të cilët kanë zgjedhur po atë fragment japin mendimet e tyre. Gjatë diskutimit
për citatet e ndryshme do të shpjegohen fjalët që nuk janë të qarta për nxënësit. Kjo veprimtari
vazhdon edhe me disa nxënës të tjerë.
Përmes disa pyetjeve do të bëjnë përmbledhjen e kësaj pjese të orës. P.sh.
-

Pse mendoni se libri është i rëndësishëm?

-

Cila është vlera e radios dhe e televizorit?

-

Pas zbulimit të radios dhe televizorit a është zvogëluar vlera e librit?

-

Si do ta kishit përfunduar ju këtë pjesë? Pse?

REFLEKTIM: (Organizuesit grafikë)
Në fazën përmbyllëse nxënësit do të reflektojnë në grupe me shkrim ku do të thellohen në
përvetësimin e njohurive të fituara.
Personazhet Çfarë bëjnë ose thonë?

Si ndjehen? Si do të ishit ndjerë apo si do të kishit
vepruar në vend të personazheve?

Luli
Libri
Radioja
Televizori
Prindërit e
Lulit
Përfaqësuesit e grupeve lexojnë shkrimin e hartuar.
NGA PËRVOJA:
Në fazën e realizimit të kuptimit nxënësit përqendrohen në procesin e të lexuarit, përpiqen
të kuptojnë pjesën dhe të reflektojnë për atë që lexojnë. Duke përdorur këto teknika nxënësit
motivohen për punë të pavarur dhe për të menduar në mënyrë kritike.
Në realizimin e kësaj njësie mësimore mund të përdoren edhe teknika të tjera p.sh.
DRTA, DLTA, Ditari dypjesësh, Pesëvargëshi, Ese, Dramatizimi, Diagrami i Venit etj.
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LËNDA: Gjuhë shqipe dhe Letërsi
KLASA: VIII
NJËSIA MËSIMORE: Përpunim i tekstit: ”Kolonelit s`ka kush t`i shkruajë”, G. G. Markez
OBJEKTIVAT: Në fund të orës mësimore nxënësit duhet të jenë në gjendje:
1. Të thonë subjektin e tregimit duke përshkruar mjedisin ku zhvillohet ngjarja;
2. Të analizojnë proverbin popullor ”Hem dhi e zgjebosur, hem bishtin përpjetë”;
3. Të dallojnë mangësitë e regullimit shtetëror në kohën kur ndodh ngjarja;
4. Të krahasojnë pozitën në shoqëri mes kolonelit dhe pensionistëve në vendin tonë;
5. Të identifikojnë të paktën tri raste kur shkelen të Drejtat e njeriut në tregim;
SHPREHITË E TË MENDUARIT: Nxënësit duhet të aftësohen të bëjnë pyetje të të gjitha
niveleve të të menduarit;
FJALËT KYÇE: Koloneli, pensioni, uria, fluskat e sapunit
STRUKTURA E MËSIMIT:
Fazat e strukturës

Strategjitë mësimore Organizimi i

Koha

nxënësve
E

Brainstorming

Ulje tradicionale

7 min.

R

Leksion i avansuar,

Forma

25 min.

Ditari dypjesësh,

rrethore(patkoi)

Pyetje drejtuar
autorit
R

Përdorimi i

Punë në grupe

13 min.

elementeve
dramatike, Skulptori
dhe materiali, Dora
e verbër
ZHVILIMI I MËSIMIT
EVOKIM
Nxënësit njoftohen se do të mësojmë një mësim të ri, por para se të marrim informacionin e ri
duhet menduar secili për vete për pozitën e pensionistëve në periudhën e pasluftës në vendin
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tonë. Nxënësit mendojnë për një kohë të shkurtër dhe më pas fillojnë të japin mendimet e tyre
për çështjen e ngritur. Idetë e nxënësve i shkruajmë në tabelë.
REALIZIMI I KUPTIMIT:
Tani nxënësit udhëzohen të marrin librat e leximit, fletoret dhe lapsat me vete dhe të ulen
në karriget e rregulluara në formë të rrethit. Fillimisht i pyes nxënësit nëse kanë dëgjuar për
shkrimtarin Gabriel Garsia Markez. Pasi marr të dhënat nga nxënësit, vazhdoj përmes
leksionit t`i njoftoj me jetën dhe veprimtarinë e autorit, duke përfunduar leksionin me
njoftimin se në tekstet tona kemi një tregim nga ky autor. Nxënësit njoftohen se tregimi duhet
të lexohet në dy pjesë. ( Pjesa e parë është që nga fillimi deri tek paragrafi “Por në të
vërtetë…”) Gjithashtu udhëzoj që gjatë leximit të mbajnë shënim sipas “Ditarit dypjesësh”.
Pas leximit të pjesës së parë, dy apo tre nxënës lexojnë dhe komentojnë pjesët që i kanë
veçuar, por ndërkohë kërkoj nga nxënësit të pyesin për çështjet e pasqaruara sa duhet nga
autori. Pyetje të tilla mund të ketë mjaft psh.
¾ Përse koloneli nuk e gëzon një pension?
¾ Përse koloneli dhe bashkëshortja e tij mundohen ta fshehin gjendjen e vështirë
ekonomike të familjes së tyre?
¾ Ç` kuptojmë me frazën “ Hem dhi e zgjebosur, hem bishtin përpjetë”?
¾ A shpjegon autori kush e pengon që koloneli të mos marrë pension për 20 vite me
radhë.
¾ Ç`paraqet autori me thënien: “Njëzet vjet duke pritur fluskat e sapunit që të premtuan
pas çdo zgjedhjeje dhe, si përfundim, një djalë i vrarë”
¾ Çfarë paraqet në të vërtetë vetëtima në kuptimin figurativ?
¾ Përse autori e bën që një personazh si don Sabasi (mashtrues) të ketë një pasuri aq të
madhe?
¾ Çfarë të drejtash të njeriut shkilen në këtë pjesë?
Përgjigjet në këto pyetje, në mungesë të autorit, do t`i japin vetë nxënësit duke tentuar të
marrin rolin e tij.
Pasi të shterojnë komentet dhe përgjigjet për pyetjet e ngritura, nxënësit udhëzohen të
lexojnë pjesën e dytë të tekstit. Edhe kjo pjesë do të lexohet duke mbajtur shënime sipas
“Ditarit…” dhe pas përfundimit të leximit, nxënësit do të fillojnë të lexojnë pjesët e zgjedhura
dhe komentet e tyre. Për komentet e tyre do të diskutojnë edhe nxënësit tjerë nga
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këndvështrimi vetjak i çështjes që trajtohet. Edhe në këtë pjesë nxënësit do të ftohen të pyesin
“autorin” për gjërat e pasqaruara sa duhet për mesin tonë.
Ku ndodhet Makondoja?
Cilat janë premtimet e Neerlandës?
Ç`do të thotë autori me termin ethet e bananes?
Ç`simbolizon shitja e gjelit? Përse është kaq i rëndësishëm? A ka zgjidhje tjetër?
Cili është mesazhi i autorit?
Ç`ngjashmëri dhe ç`dallime ka mes kolonelit dhe pensionistëve në vendin tonë?
Për të gjitha këto pyetje nxënësit do të mundohen të japin përgjigje Sipas nevojës do të
ndihmojë edhe mësimdhënësi. Në pyetjet për të cilat nuk kemi përgjigje të kënaqshme do të
marrim detyrë të përbashkët që të kërkojmë informacion shtesë në të ardhmen dhe kurdo që e
gjejmë ta ofrojmë para të tjerëve në klasë.
REFLEKTIM:
Tani kërkoj nga nxënësit të ndahen në katër grupe dhe secili grup të vendoset në një hapësirë
të lirë brenda klasës.
Në çdo grup ka nga dy skulptorë dhe material për punë ( 2-3 nxënës luajnë rolin e skulptorit,
kurse të tjerët janë material për ndërtim të skulpturës.) Çdo grup ka detyrë të veçantë për të
paraqitur një skulpturë duke treguar një ngjarje nga tregimi i mësuar. Detyrat janë të shkruara
në letra të përgatitura më parë nga mësimdhënësi dhe të vendosura në një zarf. Nga një
përfaqësues i grupeve tërheq një letër dhe vendosen në këndet brenda klasës.
Detyra parë: Të punohet skulptura e gruas së kolonelit duke shitur orën në qytet. Në anën
tjetër paraqitet koloneli i mllefosur për këtë vepër të gruas së vet.
Detyra e dytë: Të punohet skulptura e kolonelit dhe gruaja e tij duke u grindur.
Detyra e tretë: Të punohet skulptura e gruas së frikësuar nga vetëtima, kurse koloneli i
gëzuar
Detyra e katërt: Të punohet skulptura e kolonelit të pikëlluar duke i shitur gjelin don Sabasit
të matufosur, në anën tjetër gruaja e kolonelit duke qeshur me ironi. Në fund, nga një
përfaqësues i grupit komenton skulpturën e grupit të vet duke treguar se çfarë paraqet ajo. Pas
çdo paraqitjeje mund të bëhet nga një koment pozitiv nga grupet tjera dhe duartrokitet puna e
grupit.
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LËNDA: Gjuhë angleze
KLASA: IX
NJËSIA MËSIMORE: Unit Five: Where do you live?
TIPI I ORËS: Zhvillim
MJETET MËSIMORE: Libri, flip chart, markera, fotografi të ndryshme nga gazetat dhe
revistat
FJALËT KYQE: Bedroom, kitchen, living-room, bathroom
OBJEKTIVAT:
1. Të idendifikojnë pajisjet shtëpiake
2. Të formulojnë fjali të drejta në gjuhën angleze
3. Të ruajnë ambientet shtëpiake
Struktura e orës

Teknikat e mësimdhënjës

Koha

E

Stuhi mendimesh

10

R

Të nxënit në bashkëpunim

25

R

Parashikimi në çifte

10

AKTIVITETI I NXEMJES:
Në fillim krijohet një hapësirë e mjaftueshme në klasë duke i mënjanuar orenditë e klasës.
Shënoj në tabelë tri shkronja si L (left) R (right) B (both). Nxënësit formojnë dy rreshta
përballë tabelës. Mësimdhënësi do të qëndrojë përballë tyre duke zhvilluar aktivitetin së
bashku me nxënësit. Fillojmë me alfabetin e gjuhës angleze, duke vazhduar sipas radhës
përsërisim shkronjat e alfabetit të gjithë së bashku dhe veprojmë me dorën e majtë, të djathtë,
të dyjat e kështu me radhë. Kështu veprojmë edhe me numrat nga dy psh. 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14.16.18.20 etj. (Nëse kemi kohë mund të vazhdojmë edhe me numrat nga tre psh. 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21, 24, 27, 30 etj.)
EVOKIM
Në pjesën hyrëse vazhdojmë me këto pyetje, presim dhe marrim përgjigjet e nxënësve. Where
do you live? Where do you prepare your breakfast? Where do you wash your face?
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Where do you sleep? Pasi t`i marrim përgjigjjet e duhura nga nxënësit vazhdojmë me pjesën
tjetër të orës.
REALIZIMI I KUPTIMIT
Në fillim nxënësit do të ndahen në grupe sipas fjalëve kyçe.
Grupi i parë – bedroom, grupi i dytë – living – room, grupi i tretë – kitchen, grupi i katërt –
bathroom.
Secili grup do ta bëjë përshkrimin e fotografive, të cilat i kam siguruar nga broshura të
ndryshme të salloneve të mobilieve. Psh.grupi i parë do të bëjë përshkrimin e fotografisë në
dhomën e fjetjes, grupi i dytë në dhomën e ditës, grupi i tretë në kuzhinë dhe grupi i katërt
banjo. Të gjithë nxënësit komunikojnë mes tyre dhe në fund i shkruajnë të gjitha në flip chart
(letër e formatit të madh). Pasi t`i kenë shkruar caktojnë prezantuesin e grupit për të paraqitur
para klasës punën e tyre. Kështu vazhdojmë edhe me grupet tjera.
REFLEKTIM
Në pjesën përfundimtare të orës nxënësit do t´i ndaj në çifte për të bërë përshkrimin e
fotografive që i kanë në tekstet e tyre. Psh. njëri nxënës bën pyetje kurse tjetri përgjigjet në
pyetjen e parashtruar. Psh.Where is the dog? (It’s on the floor in the living room.) Where is
the sofa? (It’s in the living-room.)Where is the fridge? (It’s in the kitchen.) etj.
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LËNDA: Gjuhë turke
KLASA: IV
NJËSIA MËSIMORE: Ataturku dhe femra turke
OBJEKTIVAT:
I. SHKATHTËSITË
a)

Të interpretojnë copën e leximit

b) Të kuptojnë qëllimin kyç të saj
c)

Të bëjnë krahasimin e të drejtave të femrave turke në periudha të ndryshme

II. NJOHURITË
a)

Të mësojnë për respektin që ka pasur Ataturku ndaj femrës turke;

b) Të marrin informacione për kontributin e femrave turke dhe bashkëpunimin e tyre me
Ataturkun gjatë luftës çlirimtare në Turqi;
c)

Të mësojnë për të drejtat e femrave turke që i gëzojnë pas ndërrimit të kushtetutës së vitit
1934 e deri në ditët e sotme;

III. QËNDRIMET
a)

Nxënësit punojnë së bashku dhe të shkëmbejnë ide me njëri tjetrin

b) Të respektojnë të drejtat e femrave si në familje, shkollë, dhe në shoqëri.
MJETET E NEVOJSHME: Libër leximi për kl. IV
-

Shkumësa me ngjyra

-

Fotografia e Ataturkut me gratë turke

-

Dërrasa e zezë

-

Letra

AKTIVITETI HYRËS
Mësimdhënësi kërkon nga nxënësit që të komentojnë fotografinë e Ataturkut ku paraqitet
takimi i tij me femrat turke, duke iu parashtruar nxënësve disa pyetje në lidhje me jetën dhe
punën e tij.
1. Kur lindi Ataturku?
2. Ku lindi?
3. Ku e kreu shkollimin?
Disa pyetje rreth punës së tij.
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Nxënësit i diskutojnë këto pyetje dhe përgjigjet e tyre i shënojnë në tabelë me shkumësa me
ngjyra.
STRATEGJI ZHVILLIMORE: (punë individuale dhe në grupe)
Formojmë tri grupe të nxënësve. Kërkojmë nga nxënësit që t’i hapin librat e leximit në faqen
108. Copën e leximit: Ataturku dhe gratë turke e ndajmë në tri pjesë dhe secilit grup i japim
për detyrë ta lexojë nga një pjesë. Nxënësit do të lexojnë individualisht (5 min.), pastaj secili
në grupin e vet do të komentojnë pjesën e lexuar.
-

Secilit grup i shpërndajmë nga një fletë të madhe me nga një pyetje. Pasi grupet të
përgjigjen në pyetjen e dhënë, e zgjedhin nga një përfaqësues të grupit të reflektojë për
punën e grupit të vet;

-

Grupi i parë do të reflektojë për kontributin e femrës turke të dhënë gjatë luftës çlirimtare
në Turqi;

-

Grupi i dytë do të reflektojë për të drejtat e femrës turke pas ndërrimit të kushtetutës turke
në vitin 1934;

-

Grupi i tretë do të reflektojë për të drejtat e femrës turke në shoqërinë e sotme.

Grupet do të reflektojnë nga 5 minuta, përfshirë këtu edhe pyetjet nga dy grupet tjera.
AKTIVITETI PËRFUNDIMTAR: Nxënësit do të përfshihen në një rrjet diskutimi rreth
pyetjes: Çfarë të drejtash kanë femrat në rrethin ku jetojnë?
Kjo pyetje mund të jepet edhe për detyrë shtëpie.
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LËNDA: Gjuhë angleze
KLASA: VI
NJËSIA MËSIMORE: Unit 1c, English Across the Curriculum
School Subjects and timbles
TIPI I ORËS: përsëritje
MJETET MËSIMORE: teksti, tabela shkumësi, markera , letër A4 ,A3,
Kalendarë të ndryshëm me muajin, ditët e javës, orari shkollor, kartona me numra.
FJALËT KYÇE: timetable, subjects’ numbers, months
OBJEKTIVAT:
1. Të bëjnë renditjen e numrave, e ditëve të javës dhe lëndëve mësimore.
2. Të përshkruajmë orarin mësimor në gjuhën angleze.
3. Të respektojnë orarin mësimor.
TEKNIKAT:

Brainstorming

10 min.

Mbledhja e të dhënave
Fjalët e përziera

25 min.

Shoqërim idesh
Projekt poster

10 min.

AKTIVITETI HYRËS
Copëzat e letrës të përgatitura më emra të muajve të vitit iu shpërndahen nxënësve në mënyrë
të barabartë veç e veç për secilin nxënës, p.sh janar, shkurt, mars, grupi i parë prej gjashtë
nxënësve . Grupet tjera formohen sipas muajve tjerë d.m.th katër grupe me nga gjashtë
nxënës. Nxënësit në bazë të muajve formojnë grupet dhe fillojnë një përsëritje të shkurtër prej
grupit të parë deri te i fundit. Grupi i parë fillon të përsërisë muajt janar, shkurt, mars dhe
numrat rreshtorë prej numrit 1 deri 6. Grupet tjera më radhë përsërisin muajt tjerë dhe numrat
rreshtorë. Kështu përsëriten muajt e vitit dhe numrat rreshtorë.
1. Shembull
January

February

March

1st2nd

3rd4th

5th6th

Në të njëjtën mënyrë formohen edhe 3 grupe të tjera me muajt tjerë dhe numrat me radhë.
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STRATEGJITË ZHVILLIMORE
Në këtë fazë të orës fletët e përgatitura me 24 fjalë të shënuara iu shpërndahen secilit grup dhe
secilit nxënës. Nxënësit për një minutë duhet t’i lexojnë këto fjalë. Pastaj fletët kthehen në
anën e kundërt dhe për 4 min. nxënësit duhet të shënojnë të gjitha fjalët e lexuara që i kanë
mbajtur në mend nga ato 24 , në mënyrë individuale.
Pas kësaj nxënësit në grupe i hapin fletët më 24 fjalët, por tani duhet të imagjinojnë, hartojnë,
përpilojnë format e ndryshme me këto fjalë por dhe mund të shtohen apo të jepen ide grupore
dhe të shënojnë në letër A3; koha 20 min.
24 Fjalët e përziera
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AKTIVITETI PËRFUNDIMTAR
E gjithë puna e përgatitur nëpër grupe tani prezantohet para grupeve: Secili grup zgjedh nga
një përfaqësues i cili do të bëjë prezantimin e punës para klasës. Ata do të paraqesin idetë e
ndryshme, por ato ide janë të shënuara në fletën A3. Të gjitha grupet kanë të drejtë të
shënojnë ide të ndryshme.
(Një shembull i mundshëm)
Timetable for year 6
Lesson
Day

1

2

Monday English

Maths

3
B

Art

4
French

R
Tuesday Maths

Music

E

5
L

History

Sport

U
Soockery Geo.

N

A

C

K

H

Albanian Art

(Qëllimi kryesor është se a mund të gjendet orari mësimor nga grupet punuese)
Detyrë shtëpie:
Secili nxënës të përshkruajë orarin mësimor në gjuhën angleze.
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6

MODELE MËSIMI NGA MATEMATIKA
DHE SHKENCAT NATYRORE
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LËNDA: Matematikë
KLASA: XI
NJËSIA MËSIMORE: Vargu gjeometrik
MJETET MËSIMORE: Libri, fletoret e nxënësve, fletët e ekspertit, fletë A4 të përgatitura.
FJALËT KYÇE: Vargu gjeometrik, herësi i vargut gjeometrik, shuma e n-termave të vargut
gjeometrik.
OBJEKTIVAT: Deri në fund të orës mësimore nxënësit duhet të jenë në gjendje:
1. Të identifikojnë vargjet gjeometrike përmes shqyrtimit të varshmërisë së termave të
vargut gjeometrik
2. Të zgjidhin detyra që kanë të bëjnë me vargjet gjeometrike dhe zbatimin e tyre në
jetën praktike
3. Të vërtetojnë formulat rekurente për gjetjen e termit të n-të të vargut gjeometrik dhe
shumës së n-termave të vargut gjeometrik duke shfrytë-zuar induksionin matematik.
Struktura e orës
E

M/P/Th – Tabela e koncepteve

5 min.

R

Ndërthurja II (Fletët e ekspertit)

30 min.

R

Asociacioni

10 min.

EVOKIM
Nxënësit do të ndahen në dyshe dhe brenda dyshes njëri do të jetë numri 1, ndërsa tjetri do të
jetë numri 2. Nxënësit me numër 1 do të zgjidhin këtë detyrë: Një automobili i ulet vlera për
çdo vit për 1/2 e çmimit të tij që ka qenë në fillim të vitit. Nëse çmimi i automobilit është 8
000 Euro, atëherë sa është vlera e tij në fund të vitit të katërt? Përveç zgjidhjes së detyrës,
nxënësit do të plotësojnë edhe këtë tabelë:
Në fund të vitit Në fund të vitit Në
të parë
Çmimi i
automobilit
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të dytë

fund

vitit të tretë

të Në fund të vitit
të katërt

Nxënësit me numër 2 do të zgjidhin këtë detyrë: Një bakterie e caktuar në kushte të
caktuara trefishohet në numër për çdo orë. Nëse në fillim janë 1000 bakterie, atëherë sa do të
jetë numri i tyre pas katër orëve. Nxënësit do të plotësojnë edhe këtë tabelë:
Në fund të orës Në fund të orës Në
së parë

së dytë

fund

orës së tretë

të Në fund të orës
së katërt

Numri i
baktereve
Nxënësit në dyshe do të diskutojnë tabelat e plotësuara. Rezultatet e fituara nga
nxënësit mësimdhënësi do t’i shënojë në tabelat e vizatuara në dërrasë të zezë. Nëse ka disa
rezultate (hamendësime) për një kërkesë, mësimdhënësi do t’i shënojë ato në tabelë me ngjyra
të ndryshme. Do të vihet në pah fakti se në rastin e parë është fituar një varg zvogëlues,
ndërsa në rastin e dytë është fituar një varg rritës.
REALIZIMI I KUPTIMIT
Nxënësit do të numërojnë nga 1 deri në 3 duke formuar grupet familjare. Më pas do të
bashkohen nxënësit me numër 1 së bashku, nxënësit me numër 2 dhe ata me numër 3 duke
formuar grupet e ekspertëve. Nxënësve me numër 1 iu jepet fleta e ekspertit numër 1,
nxënësve me numër 2 iu jepet fleta e ekspertit numër 2 dhe njëjtë veprohet me nxënësit me
numër 3 duke iu dhënë fletën e ekspertit me numër 3. Të gjithë nxënësit udhëzohen të lexojnë
njësinë mësimore në tërësi, mirëpo secili nga ata duhet më tepër t’i kushtojë kujdes gjetjes së
përgjigjeve në pyetjet dhe detyrat e fletës së tyre të ekspertit. Pas leximit grupet e ekspertëve
do të shqyrtojnë përgjigjet dhe rezultatet e detyrave. Nxënësit kthehen në grupet familjare dhe
duke filluar nga numri 1 deri te ai me numër 3 secili prezenton përgjigjet e diskutuara në
grupin e tij të ekspertëve.
REFLEKTIM
Mësimdhënësi organizon nxënësit në grupe për të zgjidhur asociacionin e përgatitur. Ky
asociacion do të ndihmojë nxënësit të përforcojnë njohuritë e tyre të fituara më parë, si dhe do
të bëjë lidhjen interdisiplinare në mes të lëndës së matematikës dhe lëndës së fizikës.
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Faradei

Ndryshimi

bn=b1qn-1

Shkencë

Elektromagnetik

d

Termi i

Studion numrat dhe

përgjithshëm

format hapësinore

Fluksi

an=a1+(n-1)d

q

Pitagora

Rryma alternative

Termi i

Herësi

Lëndë mësimore

Vargu gjeometrik

Matematika

përgjithshëm
Induksioni

Vargu aritmetik

Induksioni matematik
Induksioni është nocion, i cili përdoret shumë shpesh në fizikë, ndërsa induksioni
matematik është kuptim, i cili përdoret në matematikë. Në rastin konkret induksioni
matematik përdoret për të vërtetuar formulat rekurente për gjetjen e termit të përgjithshëm dhe
shumës së pjesshme te vargjet aritmetike dhe ato gjeometrike.
DETYRË SHTËPIE
Duke shfrytëzuar induksionin matematik nxënësit do të vërtetojnë se
bn=b1qn-1 dhe Sn= a1* (1-qn)/ (1-q)
si dhe do të shkruajnë nga një pesëvargësh me temën vargu gjeometrik. Një pesëvargësh i
mundshëm do të kishte këtë formë:
Vargu gjeometrik
Rritës

zvogëlues

Përshkruhet ndërtohet analizohet
Disa dukuri në jetë sqarohen përmes vargut gjeometrik
Progresion gjeometrik
Është me rëndësi që nxënësit të përgatisin pesëvargësh për konceptet matematikore,
sepse në këtë mënyrë do të përmbledhin informacionin e mësuar dhe do ta shprehin atë në
mënyrë artistike. Kjo do të shtojë edhe interesimin e nxënësve për të mësuar matematikën.
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Fleta e ekspertit nr. 1
¾ Çka quajmë varg gjeometrik?
¾ Plotësoni tabelën
q

x1

2

1

x2

1/2

x3

x4

6

1/2

4

¾ Caktoni vargun gjeometrik, kufizat e të cilit plotësojnë kushtet e mëposhtme
a1+ a3= -20
a2+ a4= -40
Fleta e ekspertit nr. 2
¾ Çka quajmë herës të vargut gjeometrik?
¾ Plotësoni tabelën
q

x1

1/3

x2

x3

x4

1/9
9

36
4

2

¾ Caktoni vargun gjeometrik, kufizat e të cilit plotësojnë kushtet e mëposhtme
a1+ a4= 144
a2+ a3= 96
Fleta e ekspertit nr. 3
¾ Çka quajmë interpolim të termave në vargun gjeometrik?
¾ Plotësoni tabelën
q

x1

x2

4
2/3
1/2

x3

x4
32

6
2

¾ Në mes të numrave 5 dhe 160 interpoloni 4 kufiza të vargut gjeometrik.
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LËNDA: Matematikë
KLASA: VI
NJËSIA MESIMORE: Shuma dhe ndryshimi i këndeve.
KOHA: 40 minuta
OBJEKTIVAT: Shkathtësitë
a.

Të jenë në gjendje t’i klasifikojnë llojet e këndeve në mënyrë vizuele.

b.

Të punojnë së bashku dhe t’i shkembejnë idetë lirshëm me njëri tjetrin.

c.

Aftesi për vlerësim.
Njohuritë:

a.

Njohuri për konstruksionin e këndeve.

b.

Gjysmëdrejtëzën, unionin e pikave hapësirën këndore dhe emërtimin e tyre me
shkronja të alfabetit grek.

c.

Puna me modele, me letër me ngjyrë.
Qasja:

a.

Nxënësit do të jenë aktivë gjatë orës.

b.

Sqarojnë veprimet me model dhe metodën matematike

c.

Kuptojnë rëndësinë dhe lidhjen në mes të veprimeve me metodën me model
dhe matematikë.

MJETET E NEVOSHME: Teksti, letër me ngjyrë, flipchart, gërshërë, këndmatës, ngjitës,
trekëndësh, lëmsh, spango.
AKTIVITETI HYRËS
Nxënësit në fillim të orës motivohen me një aktivitet kreativ "Rrjeti i marimangës".
Nxënësit vendosen në rreth, preferohet vajzë-djalë. Nevojitet një lëmsh spango.
Mësimdhënësi paraprakisht sqaron aktivitetin: secili nxënës gjatë hedhjes se lëmshit te
nxënësi tjetër duhet të shqiptojë një fjalë apo fjali që ndërlidhet me këndin, p.sh. Kulmi i
këndit, brinjët e këndit, këndi i shtrirë i drejtë, këndi alfa, beta. etj. Pastaj i hidhet lëmshi
nxënësit tjetër, duke mbajtur të tërhequr spangon. Secili nxënës është i obliguar të mbajë në
mend fjalën apo fjalinë nga ai i cili e ka pranuar lëmshin që ndërlidhet me këndin. Në fund
lëmshi duhet të kthehet nga nxënësi i fundit tek i parafundit me kusht që fjala apo fjalia e
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nxënësit të parafundit të përsëritet nga nxënësi fundit. Lëmshi pranohet dhe mbështillet me
kujdes dhe vazhdon deri te nxënësi fillestar ose tek mësimdhënësi nëse e ka filluar aktivitetin.
Preferohet duartrokitje në përfundim të aktivitetit.
Mesimdhënësi shkruan njësinë mësimore në tabelë; Shuma dhe ndryshimi i këndeve dhe
shtron pyetjet: pse e bëmë ketë aktivitet? Çfarë mësuam nga ky aktivit? A nderlidhet me
njësinë e re?
Të gjitha idetë shënohen në tabelë.
STRATEGJITË ZHVILLIMORE (teknika xhigsou – fletat e ekspertit)
Nxënësit ndahen në katër grupe varësisht prej numrit të tyre. Mund të formohen më shumë
grupe. Mesimdhënësi shpërndanë materialet dhe modelet prej kartoni të përgatitura më parë
në të gjitha grupet dhe udhëzimet për përdorimin e tekstit. Mesimdhënësi monitoron dhe
ndihmon të gjitha grupet. Secili grup plotëson posterin (flipchart) me rezultatin e punës dhe
zgjedh nga një prezentues të grupit i cili kalon nga gr.I në gr.IV, I katërti në grupin e tretë e
kështu me radhë.
Posterat ngjiten në mur, mësimdhënësi mund të hapë debat varësisht prej kohës që e ka në
dispozicion.
AKTIVITETI PËRFUNDIMTAR
Aktiviteti përfundimtar: mësimdhenësi i jep detyra secilit në mënyrë individuale
p.sh. të gjendet shuma e dy këndeve? Këndi, A = numrin në ditar, të kombinohen shifra ashtu
që këndi të jetë i gjerë; p,sh. nese një nxënës ka numrin 7 atëherë numri shtatë mund të
kombinohet me numrin 2 dhe 0, A= 270 dhe këndi

B = 90(shkallë).

Të gjendet me metodën matematike.
a). A + B = C , zgjidhja; C = 270 + 90 = 360 (shkallë) - Këndi është plotë.
b). A - B = K , zgjidhja; K = 270 – 90 = 180. (shkallë) - Këndi është i shtrirë.
Mësimdhënësi mbledh rezultatet e nxënësve, i vlerëson me pikë dhe i ruan në dosjen e
secilit nxënës.
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LËNDA: Matematikë
TITULLI I EKSPERIMENTIT: Loja me rreth
OBJEKTIVAT:
1. Nxënësit në mënyrë aktive të marrin pjesë në formulimin e konceptit
2. Të zbatojnë konceptin në çfarëdo rrethi
3. Të bëjnë lidhshmërinë e informacionit të ri me informacionin e mëparshëm
Nevoja e parë - e dijes së nxënësve
Për të punuar eksperimentin nxënësit kanë nevojë të kenë paranjohuri mbi rrethin dhe
elementet e rrethit.
Mësuesi më parë përgatitë materialin e nevojshëm për eksperiment; një rreth mundësisht më
të madh në një diametër (mund të punohet me selotejp, litar). Në vijën rrethore shënohet një
pikë. Duke ju tërhequr vëmendjen e nxënësve që të koncentrohen në punën e mësuesit të cilën
do ta bëjë e fillon demonstrimin e eksperimentit.
Hapi i parë: Në mes të klasës mësuesi bën me shkumës një pikë nga e cila pastaj tërheq një
vijë të drejtë. Mbi atë pikë vendos rrethin ashtu që pika e rrethit të përputhet me pikën në vijë
dhe bën një rrotullim të rrethit mbi vijë ku shënon pikën tjetër. Këtu formohet një segment.
Këtë e përsërit edhe njëherë nëse është nevoja.
Hapi i dytë: Pastaj diametri i rrethit vendoset mbi segment duke filluar nga pika fillestare dhe
bën matjen e segmentit me diametër si njësi matëse.
Edhe ky hap përsëritet edhe njëherë, me qëllim që nxënësit të vrojtojnë më mirë se gjatësia e
segmenetit ka tre diametra e pak më shumë.
Skema se si bëhet eksperimenti:
a)

b)
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Tani nxënësit në mënyrë individuale duhet t’i shkruajnë observimet e tyre. ( udhëzohen ta
shkruajnë nga një observim në një fletë).
Kur mësuesi vëren se të gjithë nxënësit kanë pushuar së shkruari fillon grumbullimin e
observimeve. Fton një nxënës të lexojë observimin, pastaj e lexon edhe vetë mësuesi dhe e
vendosë në tabelë. Pyet mos ka edhe observime të tjera të ngjashme.
Nxënësi asistent i mbledh të ngjashmet dhe i vendosë në tavolinë. Këtë hap e përsërit deri në
observimin e fundit.
OBSERVIMET E PRITURA NGA NXËNËSIT
•

Vërejta një rreth ku nëpër një vijë drejtë u bë një rrotullim i plotë

•

Mësuesi/sja bëri krahasimin e perimetrit me diametër

•

Pamë se rrotullimi i plotë i rrethit ishte i barbartë me tre diametra e pak më shumë

•

Vijën e drejtë e ndau në tri pjesë jo të barabarta

•

Rrethi ishte i ndarë në dy pjesë të barabarta

•

Rrethi ka një gjatësi të caktuar

•

Perimetri i rrethit ishte më i vogël se katër diametra dhe më i madh se tre diametra.
(Të gjitha këto observime janë të ngjitura në tabelë) .

Tani për të bërë verifikimin e observimeve të sakta e të pasakta mësuesi fton dy nxënës për t’i
verifikuar observimet përmes eksperimentit, ku njëri lexon observimin kurse tjetri bënë
eksperimentin.
ZGJEDHJA E OBSERVIMEVE
Zgjedhjen e observimeve e bën mësuesi. Përzgjidhen ato që janë më të afërta me konceptin.
•

Pamë se rrotullimi i plotë i rrethit ishte i barbartë me tre diametra e pak më shumë

•

Perimetri i rrethit ishte më i vogël se katër diametra më i madh se tre diametra.

Tani mësuesi shtron pyetjen (pyetjet), dhe në bazë të pyetjes nxënësit duhet t’i shënojnë
hipotezat ( paragjykimet) e tyre.
Pyetja: A ndodh e njëjta gjë te rrathët me diametra të ndryshëm?
Tani nxënësit në mënyrë individuale shkruajnë paragjykimet e tyre për pyetjen e bërë.
Grumbullimi i paragjykimeve bëhet në mënyrë të ngjashme si te observimet me ndihmën e
një nxënësi asistent.
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Të gjitha paragjykimet e dala nga nxënësit renditen në tabelë:
•

Nuk vlen te të gjithë rrathët

•

Vlen vetëm në këtë rreth

•

Vlen në rreth më të vogël

•

Vlen në të gjithë rrathët

Tani nxënësit ndahen në grupe dhe grupet formohen varësisht nga numri i nxënësve.
Sugjerime dhe paralajmrime:Të jenë të kujdesshëm gjatë matjeve sepse moskujdesi shkakton
rezultat negativ. Pas formimit të grupeve atyre u jipet nga një observim dhe paragjykim
(hipotezë) , nëse nuk kemi aq observime sa grupe mund t’i jipet dy grupeve i njëjti observim.
Mandej grupeve u tregohet se çfarë duhet të bëjnë. Pasi grupet lexojnë observimet dhe
hipotezat e tyre, mendojnë për materialet e nevojshme pastaj si do ta bëjnë eksperimentin dhe
kërkojnë materialet që u duhen për të bërë eksperimentin. Grupi duhet të caktojë
përfaqësuesin e vet, përshkruesi i eksperimentit, matësi i kohës etj. Mësuesi duhet të ketë
edhe materiale shtesë për nxënësit që të bëjnë eksperimenetet.
Mësuesi gjatë kësaj kohe duhet t’i vëzhgojë grupet dhe t’u ndihmojë aty ku është
nevoja, të përcjellë interesimin dhe angazhimet e nxënësve veç e veç. Pasi sheh se ata kanë
përfunduar eksperimetet e tyre, mësuesi iu jep fletat e mëdha për të vazhduar procesin e
punës. Pasi përfundojnë punën të gjitha grupet atëherë arsimtari fton të gjithë nxënësit e
klasës të shkojnë te njëri grup për të parë dhe dëgjuar se çka kanë punuar, ku një përfaqësues i
grupit paraqet punën e bërë. Nxënësit mund t’i parashtrojnë pyetje grupit, por duke mos qenë
pyetje provokative.
Pas gjithë kësaj fletat vendosen në mur. Mandej nxënësit japin disa fjalë kyçe për
formulimin e konceptit, ku arsimtari bashkë me nxënësit bën formulimin e mirë dhe
përfundimtar të konceptit. Koncepti përfundimtar shënohet në tabelë dhe duhet dhënë kohë
nxënësve që ata të shënojnë këtë në fletoret e tyre.
Herësi i perimetrit dhe diametri na jep një numër me vlerë 3,14 të quajtur numri ,,Pi,, dhe
shënohet me shkronjë greke π
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Propozimet për detyra vlerësuse:
¾ Herësi i cilave përmasa të rrethit na jep numrin π?
¾ Sa do të jetë e gjatë rruga që do të përshkonte maja e treguesit të madh të orës për
24 orë nëse dihet se gjatësia e treguesit është 8 cm?
¾ A mjaftojnë vetëm dy vlera pas presjes dhjetore të numrit π për të llogaritur
gjatësinë e ekuatorit të tokës?
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LËNDA: Matematikë
KLASA: I
NJËSIA MËSIMORE: Numri 7 (shtatë)
MJETET: etiketa, shporta prej letre, fletë me ngjyra, gërshërë
OBJEKTIVAT
1. Të rendisin numrat sipas rregullit në aktivitet
2. Të plotësojnë kutitë boshe sipas kërkesave në tekst
3. Të krijojnë bashkësi me nga shtatë elemente
AKTIVITET: 5 MIN.
Në këtë pjesë bëj një aktivitet ku nxënësit formojnë një rreth dhe numërojnë
nga një deri në shtatë, e kur shqiptohet numri shtatë, nxënësit duartrokasin. Më pas
numërojnë anasjelltas nga 7 deri në 1
Pasi nxënësit ulen, vendosin në mur pjesën e përrallës: ”Borëbardha e shtatë
xhuxhat”. Borëbardha kur hyri brenda në shtëpi, pa se çdo gjë ishte nga shtatë: shtatë
lugë, shtatë pjata, shtatë karrige, shtatë gota, shtatë shtretër. Ajo nuk dinte se kjo ishte
shtëpia e shtatë xhuxhëve.
Pyes nxënësit: Cila fjalë u përsërit disa herë? A mund ta zëvendësojmë këtë fjalë me
numër?
Paraqes numrin shtatë dhe vendosi etiketat me numrin shtatë mbi fjalën shtatë.
Hapen librat në fq. 25
Nxënësit përshkruajnë fig.1, ku gjejnë elemente me numrin 7. Më pas plotësojnë sipas
kërkesave në tekst, ku pas secilës detyrë ndalemi rreth ecurisë. Më pas dy nxënës dalin
para klasës dhe vendosin etiketat e përgatitura nga mësuesi në shporta, njëri vendos nga
1 në 7 e tjetri nga 7 në 1. Shportat qëndrojnë në mur.
1234567
1234567
REFLEKTIM
Në këtë pjesë nga secili grup kërkoj që të gjejnë çdo gjë që lidhet me numrin
shtatë, psh.7 ditë e javës, 7 anëtarë të familjes, përralla: ”Ujku e shtatë kecat”, 7 Marsi etj.
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Pastaj nxënësit kanë për detyrë të vizatojnë bashkësi të ndryshme që formojnë numrin
7. Mund të përdorin letrat me ngjyra.
DETYRA TË SHTËPISË: Modelimi i numrit 7
KORRELACIONI
1. gjuhë
2. ed. fizike-aktivitet
3. k. figurative-vizatim
4. K.muzikore - takti kur shqiptohet numri 7
PËRPARËSITË E AKTIVITETIT
Koncentrim
Pjesëmarrje aktive
Radhitja e numrave nga kënde të ndryshme
Relaksim
I pranueshëm për të gjitha lëndët
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LËNDA: Matematikë
KLASA: III
NJËSIA MËSIMORE: Mbledhja dhe zbritja e numrave treshifrorë
TIPI I ORËS: Përforcim
OBJEKTIVAT: Në fund të orës mësimore nxënësit duhet të aftësohen (mësojnë) që:
1.

Të vërtetojnë dhe përvetësojnë algoritmin e mbledhjes dhe zbritjes me anë të zgjidhjes së
detyrave

2.

Të zhvillojnë pavarësimin dhe këmbëngultësinë në punë

3.

Të dëshmohen me angazhim maksimal në operacionet kuptimore dhe në zhvillim të
motivimit.

STRUKTURA E ORËS
E

Brainstorming

5 minuta

R

Insert

25 minuta

R

Klaster

10 minuta

EVOKIM (Brainstorming)
Nxënësit ndahen në grupe. Pas grupimit u jepen detyrat në të cilat duhet të përpunojnë se për
cilin operacion matematikor është fjala, e pastaj si quhet numri i parë, numri i dytë dhe cili
është rezultati i atij operacioni matematikor, si dhe vlerat e tyre vendëse. E gjithë kjo punohet
në grupe, kurse zgjidhjet përfundimtare të tyre ia prezantojnë grupit të madh dhe në këtë
mënyrë arrijmë deri të emërtimi i njësisë mësimore.
REALIZIMI I KUPTIMIT (insert)
Pas ndarjes së re në grupe, nxënësve u jepet materiali i përgatitur më parë dhe, së pari
individualisht e pastaj në grup, detyrat të cilat i kanë zgjidhur i klasifikojnë në tabelën me
shenjat: di; e mësova (njohuri të reja); informacion shtesë
Të gjitha zgjidhjet e tyre i shkruajnë në tabelë dhe ia prezantojnë grupit të madh.
REFLEKTIM (klaster)
Nxënësit e vizatojnë kënddrejtin në të cilin e shkruajnë shprehjen: “Mbledhja dhe zbritja e
numrit treshifror dhe njëshifror”. Rreth këtij kënddrejti i përshkruajnë detyrat dhe vlerat tjera
vendëse të këtyre numrave, e pastaj, edhe prej sa shifrash është i përbërë ai numër.
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LËNDA: Gjeografi
KLASA: V
TEMA: Vullkanet dhe tërmetet
OBJEKTIVAT: Në fund të orës së mësimit nxënësit duhet të jenë në gjendje:
1.

Të thonë me fjalë të veta së paku tri veçori kryesore të vullkaneve dhe tërmeteve.

2.

Të tregojnë dhe të lokalizojnë në hartë dy zonat më kryesore të shpërndarjes së
vullkaneve dhe tërmeteve.

3.

Të identifikojnë shkaqet kryesore të paraqitjes së tërmeteve dhe të argumentojnë me
fjalë të veta rëndësinë e vullkaneve.

4.

Të përmendin pasojat kryesore të vullkaneve dhe tërmeteve.

FJALËT KYÇE: Vullkan, llavë, magmë, erupcion, tërmet, epiqendër, hipoqendër
TIPI I ORËS: Zhvillim
FORMAT E PUNËS: Individuale, çifte dhe në grupe
MJETET MËSIMORE: Harta fizike e botës, libri Gjeografia 5, modele të vullkaneve,
fotografi, vizatime, fletë të bardha, markerë, etj.
STRUKTURA E ORËS
E

BRAINSTROMING

10’

R

DI-DUA TË DI-MËSOJ

25’

R

PESËVARGËSH

10’

ZHVILLIMI I MËSIMIT
EVOKIM
Në këtë fazë të orës mësimore do të shtroj këtë pyetje: Çfarë dini ose mendoni se dini për
vullkanet dhe tërmetet? Nxënësit do të udhëzohen që fillimisht të mendojnë individualisht për
atë që dinë ose mendojnë që dinë për pyetjen e shtruar dhe do të shënojnë mendimet e tyre në
fletore, pastaj do të bisedojnë në çifte dhe në fund do të zhvillojnë një diskutim në grup.
Mendimet e grupeve do të prezentohen nga udhëheqësi i grupit dhe shënohen nga
mësimdhënësi në kolonën e tabelës DI, të cilën ndërkohë e ka përgatitur mësimdhënësi në
dërrasë të zezë. Pas plotësimit të kolonës së parë, mësimdhënësi nxit nxënësit që të bëjnë
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pyetje se çfarë dëshirojnë të dinë më tepër për vullkanet dhe tërmetet. Pyetjet e bëra nga ana e
nxënësve shënohen në kolonën e dytë DUA TË DI nga mësimdhënësi.
REALIZIMI I KUPTIMIT
Pasi të plotësohet kolona e dytë mësimdhënësi paraqet para nxënësve temën e re mësimore
dhe i fton nxënësit që të hapin librin e Gjeografisë, faqe 60 dhe të lexojnë mësimin në mënyrë
individuale ( i cili mund të bëhet duke përdorur shenjat e INSERT-it ). Gjatë leximit, nxënësit
në mënyrë të kujdesshme kërkojnë përgjigjet për pyetjet që kanë parashtruar vetë në kolonën
e dytë. Nxënësit mbajnë shënime për përgjigjet e gjetura të pyetjeve të parashtruara si dhe
informacionet tjera që nxënësit mësuan gjatë leximit të tekstit. Këto shënime vendosen në
kolonën e tretë MËSOJ.
DI

DUA TË DI

MËSOJ

Nga vullkani del tym

Si quhet materiali i zjarrtë që nxjerr

Llavë

dhe zjarr;

vullkani nga brendësia e Tokës?

Zona rreth Oqeanit

Vullkanet shkaktojnë

Ku paraqiten më shumë vullkanet

Paqësor (Brezi i zjarrtë i

pasoja të mëdha;

dhe tërmetet?

Pacifikut) dhe zona

Tërmetet shkaktojnë

Si shkaktohen tërmetet ?

Mesdhetare

frikë te njerëzit;

Çfarë ndryshimesh sjellin vullkanet

Shumica e tërmeteve

Tërmetet shkatërrojnë

dhe tërmetet në sipërfaqen e Tokës

lindin për shkak të

shtëpitë, shkollat, çajnë

etj.?

çarjeve, zhvendosjes dhe

tokën, etj.

shkëputjeve që ndodhin në
brendësi të Tokës, etj.

REFLEKTIM
Grupeve të nxënësve do t’u kërkohet që të hartojnë një pesëvargësh, ndërsa udhëheqësit e
grupeve do të lexojnë atë para nxënësve.
VULLKANET
aktive
nxjerrin

TËRMETET

të shuara

shpërthejnë

krijojnë

përbëhen prej kupës, kraterit dhe kanalit
Zjarr
64

të
lëkundin

të forta
dridhin

shkatërrojnë

krijohen në thellësi të korës tokësore
Valë

LËNDA: Gjeografi
KLASA: V
TEMA: Vetitë fizike të atmosferës
OBJEKTIVAT: Në fund të orës së mësimit nxënësit duhet të jenë në gjendje:
1.

Të thonë pa gabime pesë vetitë kryesore të ajrit duke treguar edhe instrumentet që
përdoren për matjen e tyre.

2.

Të tregojnë me fjalë të veta si vjen deri te ngrohja e ajrit dhe ndryshimi i temperaturës
së ajrit me rritjen e lartësisë mbidetare.

3.

Të identifikojnë shkaqet kryesore të ndryshimit të shtypjes së ajrit dhe formimit të
erërave dhe reshjeve.

4.

Të argumentojnë pse është e rëndësishme matja e vetive të ajrit tri herë brenda ditës.

FJALËT KYÇE: Temperatura e ajrit, shtypja e ajrit, erërat, lagështia e ajrit, reshjet
TIPI I ORËS: Zhvillim
FORMAT E PUNËS: Me të gjithë klasën, individuale, çifte dhe grupe
MJETET MËSIMORE: Instrumentet për matjen e vetive të ajrit, harta fizike e botës, libri
Gjeografia 5, fletë të bardha, markerë, pyetjet e ekspertit, etj.
STRUKTURA E ORËS
E

BRAINSTROMING DHE TEKNIKA E PYETJEVE

10’

R

NDËRTHURJA II

25’

R

KLASTER

10’

ZHVILLIMI I MËSIMIT
EVOKIM
Në këtë faze të orës mësimore zhvilloj një brainstorming me teknikën e pyetjeve me të gjithë
klasën p.sh.
•

Ç’është atmosfera?

•

Pse atmosfera ka rëndësi për jetën në Tokë?

•

Prej cilave shtresa-sfera përbëhet atmosfera?

•

Pse troposfera është shtresa më e rëndësishme e atmosferës?

•

Prej nga e merr Toka nxehtësinë ?
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•

Pse Dielli është burim i jetës në Tokë ?

Mbi bazën e këtyre pyetjeve për të cilat nxënësit japin përgjigjje, ide e mendime,
organizohet tema e re mësimore.
REALIZIMI I KUPTIMIT
Në këtë faze të orës nxënësit ndahen në grupe, duke formuar grupet familjare. Çdo nxënës
numëron 1-4. Mësimdhënësi ndan klasën, duke i ulur së bashku (në një grup) nxënësit me
nr.1, sikundër edhe ata me nr.2, 3 dhe 4. Kështu mësimdhënësi formon grupet e ekspertëve.
Pas formimit të grupeve të ekspertëve, mësimdhënësi i fton nxënësit t’i hapin librat e
gjeografisë faqe 72, duke shpalosur para nxënësve temën e re dhe objektivat që duhen të
realizohen në fund të orës mësimore. Shpëndahen edhe fletët e ekspertëve, në të cilat gjenden
pyetjet. Të njëjtin numër që ka nxënësi, merr edhe fletën e ekspertëve po me atë numër. Pra
nxënësve me nr.1 u jepen fletët e ekspertëve me nr.1, e kështu me radhë.
Detyra e të gjitha grupeve është që ta lexojnë në mënyrë individuale tekstin në tërësi.
Teksti duhet lexuar në atë mënyrë që secili nxënës të gjejë përgjigjet në pyetjet e fletës së
ekspertit, të cilat i ka dhënë mësimdhënësi. Përgjigjet e gjetura diskutohen brenda grupit të
ekspertëve. Secili ekspert mban përgjegjësi për pyetjet nga fleta e ekspertit.
Kur të përfundojë koha e caktuar, “ekspertët kthehen në grupet familjare dhe secili
prej tyre raporton për pjesën e vet, duke mirëpritur pyetjet e të tjerëve dhe duke dhënë edhe ai
mendimet e tij.
PYETJET PËR GRUPET E EKSPERTËVE
Fleta e ekspertit nr.1
¾ Cilat janë vetitë kryesore të ajrit dhe si gjendet mesatarja ditore, javore dhe vjetore e
tyre ?
¾ Pse temperatura e ajrit në sipërfaqen e Tokës ndryshon në çdo vend, çdo ditë , javë,
muaj dhe vit?
¾ Si ndahen erërat sipas mënyrës së se si fryejnë?
Fleta e ekspertit nr. 2
¾ Me cilat instrumente maten: temperatura e ajrit, shtypja e ajrit, shpejtësia dhe drejtimi
i erës, reshjet atmosferike dhe lagështia e ajrit?
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¾ Cilat janë shkaqet kryesore të formimit të reshjeve?
¾ Si bëhet ngrohja e ajrit ?
Fleta e eksperti nr. 3
¾ Cilët janë shkaktarët kryesorë të ndryshimit të shtypjes së ajrit?
¾ Në cilat vise fryejnë erërat lokale, sezonale dhe planetare?
¾ Si formohen retë dhe çfarë forme mund të kenë ato sipas pamjes së jashtme?
Fleta e ekspertit nr. 4
¾ Cilat janë shkaqet e formimit të erës ?
¾ Si ndahen reshjet atmosferike për nga formimi (krijimi)?
¾ Pse zbret temperatura e ajrit me rritjen e lartësisë mbidetare?
REFLEKTIM
Grupeve të nxënësve do t’u kërkohet që të bëjnë një kllaster, ndërsa udhëheqësit e
grupeve do t’i lexojnë para nxënësve.
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LËNDA: Dituri Natyre
KLASA: IV
TEMA: Uji
OBJEKTIVAT: Në fund të orës mësimore nxënësit të jenë në gjendje:
1.

t’i kategorizojnë idetë e tyre për ujin në bazë të tipareve të përbashkëta

2.

t’i komentojnë me fjalë të veta përgjigjet në pyetjet e bëra

3.

të parashikojnë pa zbatuar në praktikë gjendjet agregate të ujit në temperatura të
ndryshme.

STRUKTURA E ORËS
E

Shqyrtim kategorizues

R

Ndërthurja II

R

Diagrami i Venit

EVOKIM
Nxënësit në grupe hartojnë nga një listë me gjithçka që dinë për ujin. Idetë e marra nga grupet
i shënojnë në tabelë në një listë të përbashkët.
Nxënësit do të mundohen në mënyrë të pavarur të përcaktojnë kategoritë nga idetë e dhëna më
parë.
Në rast se ata kanë vështirësi mësuesi mund t’ju ndihmojë në kategorinë e parë p. sh. Vetitë e
ujit (apo gjendjet agregate, përhapja në natyrë, përdorimi etj.)
REALIZIMI I KUPTIMIT
Pas njoftimit me temën, çdo anëtar i grupit ka numër të veçantë nga 1-4. Çdonjëri pajiset me
fletë të ndryshme eksperti. Ata janë përgjegjës për leximin e tërë tekstit mirëpo theksi vihet
tek pyetjet që kërkojnë përgjigje.
Nxënësit nga grupet familje (për shkaqe kohe) kalojnë në grupe ekspertësh 1 me 1, 2 me 2, ...
Ata do të mbajnë shënime për përgjigjet që grupi i ekspertëve i jep në pyetjet e tyre. Kthehen
në grupet familjare tashmë të përgatitur si ekspertë dhe shpjegojnë me radhë për të nxënit.
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REFLEKTIM
Pasi nxënësit kanë mësuar në klasën e tretë edhe për ajrin, në dyshe, përmes Diagramit të
Venit do të bëjnë krahasimin e të veçantave dhe të përbashkëtave në mes të ujit dhe ajrit.
Në fund hartojnë bashkarisht me të gjitha dyshet një Diagram të përbashkët.
Ajri

Uji

Fleta e ekspertit 1
¾ Në cilat vende uji në tokë gjendet në gjendje të lëngët?
¾ Një enë të mbushur me ujë e të mbuluar me kapak e vëmë mbi zjarr për të vluar. A
mendoni se do të zvoglohet sasia e ujit?
Fleta e ekspertit 2
¾ Shëno në formë thyesore përbërjen e sipërfaqes së tokës dhe trupit të njeriut me
ujë.
¾ Nëse temperatura është 3oC, uji në enë në çfarë gjendje do të jetë?
Fleta e ekspertit 3
¾ Në cilat temperatura uji ndërron gjendjen agregate?
¾ Një shishe të mbushur me ujë e ngrijmë. Nëse e lëmë jashtë në temperaturë 0oC
çfarë mendoni se do të ndodhë?
Fleta e ekspertit 4
¾ Numëro gjendjet agregate të ujit?
¾ Nëse trupi i qenieve të gjalla do të mbetej pa ujë, çfarë mendoni se do të ndodhë?
Për detyrë shtëpie u mbetet të zbatojnë praktikisht pyetjet e dyta nga 3 fletat e para të
ekspertit dhe t’i krahasojnë me përgjigjet e dhëna në klasë.
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LËNDA: Biologji
KLASA: IV
TEMA: Roli i pjesëve të bimës
TIPI I ORËS: Zhvillim
FORMAT E PUNËS: Individuale, në dyshe dhe në grupe.
OBJEKTIVAT: Në fund të orës mësimore nxënësit duhet të jenë në gjendje:
1.

Të numërojnë pjesët kryesore të bimës

2.

Të shpjegojnë rolin e së paku katër prej tyre

3.

Të analizojnë lidhjen dhe varësinë mes tyre

MJETET: Libri, fleta A4, lapsi, ngjyra, ngjitës.
FJALËT KYÇE: Rrënja, kërcelli, gjethi, lulja, fruti, fara.
Struktura e orës mësimore
E

Brainstorming

5’

R

Ndërthurja I (Xhigsou)

25’

R

Organizuesi grafik

10’

ZHVILLIMI I MËSIMIT
EVOKIM
Në fillim të orës mësimore do të organizojmë një aktivitet nxemjeje ku qëllim do të
kemi motivimin, relaksimin, mundësinë për të krijuar vetë nxënësit figurë nga disa vija të
dhëna si në figurën më poshtë, lidhjen e aktivitetit me temën që do të zhvillohet. Fillimisht
shkruajmë në tabelë vijat (elementet) me të cilat do të shërbehen nxënësit. U sqarojmë se
secili element do të përdoret një herë duke e ndryshuar vendin por jo formën. Ato lidhen njëra
me tjetrën dhe formojnë një figurë. Në rast se vërehen vështirësi atëherë u ndihmojmë me
udhëzime shtesë që asocionojnë në zgjidhjen përfundimtare të dëshirueshme. Psh: Figura
gjason me diçka që ne mund ta kemi në shtëpi. Kemi të tilla ne koridoret e shkollës. Ajo rritet,
ujitet etj. (mund të mos përdoren të gjitha këto udhëzime). Figura nuk do të thotë që duhet të
jetë patjetër e dëshirueshmja sepse nxënësit nga këto elemente mund të krijojnë ndonjë figurë
tjetër që do të jetë plotësisht e pranueshme.
Pas përfundimit të punës së nxënësve i diskutojmë disa punime. Mund ta vizatojmë edhe
vetë figurën në qoftë se nuk e kemi atë që kemi dëshiruar.
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Fig. për aktivitet të nxemjes (pjesët e dhëna dhe figura e dëshiruar)
Pasi të jetë paraqitur figura nxënësit i pyesim: Çfarë dinë për bimët?
Do të bisedojnë me njeri-tjetrin në dyshe dhe pastaj informacionet e tyre do t’i shkruajmë në
tabelë.
REALIZIM I KUPTIMIT
Pasi të kemi mbaruar me përgjigjet e tyre, ashtu si janë ulur ne grupe do të numërojmë nga një
deri në gjashtë, ku secili nxënës do të ketë një numër. Sipas numrave që kanë marrë do ta
ndajmë tekstin në gjashtë pjesë. Çdo numri i përgjigjet pjesa si vijon:
1. Rrënja
2. Kërcelli
3. Gjethi
4. Lulja
5. Fara
6. Fruti
Udhëzohen ta lexojnë vetëm pjesën përkatëse sipas numrit që kanë. Pasi ta kenë lexuar
do të kërkojmë që nxënësit me numrin një të bashkohen në një grup.Ata me numrin dy në një
grup tjetër dhe kështu me të gjithë numrat formojmë grupe të ekspertëve (njëshat bashkë,
dyshat bashkë, treshat bashkë etj). U tregojmë se do ta lexojnë dhe do ta mësojnë së bashku
me shokët e grupit pasi që pas përfundimit do të kthehen ne grupet familjare dhe e kanë për
obligim pjesën e vet ta shpjegojnë para grupit familjar. Do të llogarisin që anëtarët e grupit
familjar janë të varur nga secili pasi që e dinë vetëm pjesën e vet, ndërsa të tjerat do t’i
mësojnë nga anëtarët e grupit. Njëshi do të shpjegojë pjesën e tij, dyshi të veten e të gjithë me
71

radhë derisa të përfundojë secili. Në fund të gjithë duhet të dinë për të gjitha pjesët dhe jo
vetëm për pjesën e cila u është caktuar në fillim.
Të gjithë do të lëvizin, duke formuar grupe sipas numrave që kanë, njëshat me një grup,
dyshat me nje grup etj. Lexojnë pjesët e tyre përkatëse dhe diskutojnë me njëri-tjetrin për
përmbajtjen e pjesës. Pastaj kthehen në grupet fillestare (familjare) dhe duke filluar nga numri
një secili shpjegon pjesën e vet për të tjerët në grup. Të gjithë e bëjnë shpjegimin në mënyrë të
njëjtë. (Mësuesi vëzhgon se si përcillen informacionet nga njëri nxënës te tjerët).
REFLEKTIM
Pas shpjegimeve të secilit, udhëzohen që sipas numrave që kanë ta paraqesin me
vizatim dhe si grup do t’i vendosin punimet e tyre në mur sipas strukturës së ndërtimit të
bimës. Pastaj përfaqësuesit e disa grupeve prezantojnë punimet e tyre duke dhënë shpjegime
për lidhjen e pjesëve të bimës me njëra tjetrën dhe rëndësinë e tyre.
DETYRË SHTËPIE
Të sjellin ndonjë bimë që mund të përmbajë të gjitha pjesët e saj ose veç e veç.
NGA PËRVOJA
Gjatë realizimit të kësaj njësie mësimore ishte kënaqësi të vërehej se si nxënësit fillimisht u
angazhuan për të vizatuar figurën. Ky aktivitet krijoi një atmosferë të këndshme ne klasë dhe
si rrjedhojë e gjithë ora mësimore shkoi me të njëjtën atmosferë të punës. U pa se të gjithë me
përkushtim dhe me përgjegjësi morën dhe kryen detyrat e percaktuara.
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LËNDA: Biologji
KLASA: VIII
TEMA MËSIMORE: Sistemi i organeve
NJËSIA MËSIMORE: Sistemi i organeve të tretjes
OBJEKTIVAT: Në fund të orës mësimore nxënësit duhet të dinë:
1.

T’i numërojnë organet e tretjes

2.

T’i identifikojnë ato praktikisht në model

3.

Të dinë çfarë funksionesh kryejnë organet e veçanta

4.

T’i dallojnë dhëmbët për nga ndërtimi dhe funksionimi

FJALËT KYÇE: goja, dhëmbët, gjuha, gjëndrrat pështymore, gabzherri,
kapërcalli, lukthi, zorra dymbëdhjetë gishtore, zorra e
trashë, gavra anale, mëlçia, idhëza, sistemi i gjakut
MJETET MËSIMORE: 1. Modeli i trupit të njeriut prej gipsi, modeli skematik i sistemit të
organeve të tretjes, modeli i dhëmbëve, modeli i lukthit, modeli i mëlqisë, Grafoskop dhe
grafofolie
STRUKTURA E ORËS MËSIMORE
E

Brainstorming

10 minuta

R

Di, dua të di, mësova

20 minuta

R

Klaster

15 minuta

EVOKIM (Brainstorming)
Arsimtari i formon grupet prej nga pesë nxënësish
Arsimtari u drejton nxënësve pyetjet:
1. Çka dini për sistemin e tretjes?
2. Çka dini për dhëmbët?
3. Cili është roli i lukthit?
RAELIZIMI I KUPTIMIT (Di, dua të di, mësova)
Në këtë fazë që do të duhej të zgjatë 20-25 minuta, arsimtari i shtron këto pyetje: “Çfarë dinë
apo mendojnë se dinë për sistemin e organeve të tretjes?”
Nxënësit i shfrytëzojnë shënimet e tyre nga faza e parë e orës (Evokimi). Gjatë kësaj
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kohe arsimtari vizaton në tabelë tabelën trikolonëshe. Në kolonën e parë “DI”do të
shënojë krejt çka dinë apo mendojnë se dinë nxënësit. (Njëkohësisht këtë tabelë
e punojnë edhe nxënësit në fletoret e tyre.)
DI

DUA TË DI

MËSOVA

Pas kësaj, arsimtari i pyet nxënësit se çfarë do të donin të dinin për këtë sistem?
Nxënësit bëjnë pyetje të ndryshme, kurse arsimtari u ndihmon në riformulimin e tyre dhe të
njëjtat i shkruan në kolonën “DUA TË DI…” Është e dëshirueshme që nxënësit të bëjnë sa
më shumë pyetje të llojllojshme, të cilat do të jenë të shkruara në tabelë. Në pjesën tjetër të
kësaj faze, do të lexohet teksti nga nxënësit.
Para leximit të tekstit, arsimtari u bën me dije që përgjigjet në pyetjet e bëra t’i kërkojnë në
tekst, me ç’gjë do të arrihet një konsolidim më i lartë i nxënësve gjatë leximit të tekstit, e me
këtë edhe përvetësim më i mirë i materies mësimore.
Pas leximit të tekstit, nxënësit japin përgjigje në disa nga pyetjet e bëra më parë. Përgjigjet e
tyre arsimtari i shkruan në tabelë, në kolonën “MËSOVA”.
Të njëjtën gjë e bëjnë edhe nxënësit nëpër fletoret e tyre.
Disa nga pyetjet e bëra do të mbesin pa përgjigje, për ç’gjë arsimtari i porositë nxënësit se ku
mund t’i gjejnë përgjigjet për pyetjet e caktuara (literaturë e caktuar,
revista, interneti,etj.)
Po ashtu në kolonën “MËSOVA”, krahas përgjigjeve në pyetjet e bëra, do të shënohen edhe të
gjitha ato risi që janë përvetësuar gjatë leximit të tekstit.
REFLEKTIM (Klasteri)
Në këtë fazë të orës mësimore nxënësit, së pari në grup e pastaj në grupe të mëdha do
të punojnë me metodën e “Klasterit”, në një letër, gjë që do të prezantohet pastaj nga
udhëheqësi i grupit para nxënësve tjerë.
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Shembull i klasterit:
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LËNDA: Kimi
KLASA: XII
TEMA: Alkanet
OBJEKTIVAT:
Nxënësit në fund të orës së mësimit duhet të jenë në gjendje:
•

Të përshkruajnë formulën e përgjithshme të alkaneve

•

Të paraqesin formën gjeometrike të alkaneve

•

Të analizojnë strukturën e alkaneve

•

Të përcaktojnë llojin e hibridizimit në alkane

MJETET MËSIMORE: Libri, lapsi, letra A4, tabela dhe shkumësi.
STRUKTURA E ORËS:
E

Brainstorming

10’

R

Kubimi

20’

R

Pësëvargëshi

10’

ZHVILLIMI I ORËS
EVOKIM
Nxënësit udhëzohen që në mënyrë individuale të mendojnë për pyetjet e parashtruara.
Pasi kanë mësuar përbërjen kimike dhe klasifikimin e hidrokarbureve shtrohen pyetjet:
Çka janë “Alkanet” (hidrokarbure të ngopura apo të pangopura)? Pse?
Sa orbitale atomike janë të angazhuara në hidrolizimin e tij?
Cili lloj i hibridizimit është prezent?
Pastaj të dhënat karakteristike i përmbledhin në nivel të grupit në fletën – A4.
REALIZIMI I KUPTIMIT
Nxënësit e ndarë në grupe prej 5 – 6 vetash udhëzohen të lexojnë mësimin “Alkanet”. Secilit
grup i shpërndahen pyetjet e përgatitura nga mësimdhënësi, të shkruara në 3 faqe të kubit.
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PËRSHKRIM
Përshkruani formulën e përgjithshme të alkaneve?
Paraqitni formën gjeometrike të përfaqësuesve të alkaneve qoftë të metanit (CH4) apo të
etanit (C2H6)?

Lidhjet dhe gjeometria në etan (C2H6).
ANALIZA:
Analizoni lidhjet njëfishe në mes karbon – karbon dhe karbon – hidrogjen.
Analizoni me vëmendje strukturën e alkaneve, reaksionet në alkane, reaktivitetin, etj.
ARGUMENTIM
Rëndësia e alkaneve, gatitja apo përfitimi i CH4, përdorimi apo aplikimi i tyre i gjerë.
REFLEKTIM mund të bëhet me një pesëvargësh.
ALKANET
të ngopura

përfitohen

jo reaktive

halogjenohen

substituohen

Alkanet janë të qëndrueshme ndaj acideve dhe bazave
Hid. të ngopura (PARAFINE)
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LËNDA: FIZIKË
KLASA: VII
TEMA: Termokapaciteti i trupave
OBJEKTIVAT:
1.

Të tregohet si bëhet ndryshimi i energjisë së brendshme të trupave

2.

Të krahasohet termokapaciteti i trupave të ndryshëm

3.

Të përkufizohet termokapaciteti i trupave

STRUKTURA E MËSIMIT
E

Brainstorming

5’

R

Insert

20’

R

Shqyrtimi kategorizues

15’

ZHVILLIMI I MËSIMIT
EVOKIM
Bëj pyetje të shumta dhe pres po ashtu përgjigje nga nxënësit, në dyshe dhe në grupe
p. sh.
1. Çka kuptoni me termokapacitet të trupave?
•

Mban temperaturën

•

Energji e brendshme e madhe

•

Temperatura e madhe

•

Përcjell energjinë etj.

•

Jep nxehtësi

2. Cila nga lëndët ka termokapacitet më të madh (p.sh. vaji, akulli, hekuri, alumini, uji etj.)
•

Hekuri

•

Vaji

•

Bakri

•

Uji

•

Alumini

•

Akulli

•

Eteri

•

Qelqi

3. A kanë të gjitha lëngjet densitet të njejtë?
4. Nëse jo sa ndikon densiteti në bartjen e nxehtësisë?
5. Ku është lëvizja më e madhe e molekulave?
6. Sa ndikon kjo lëvizje në bartjen e energjisë? etj.
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REALIZIM I KUPTIMIT
Këtë fazë e realizoj duke iu dhënë materialin secilit nxënës, të cilët gjatë leximit pas çdo
paragrafi do të vënë shenjat përkatëse si më poshtë:
D Nëse informacioni është i njohur
+ Nëse informacioni është i ri
- Nëse nuk përputhet mendimi
? Më nevojitet informacion i ri

D

+

-

?

E njohur

Informacion i ri

Nuk

Më nevojitet

përputhet me

informacion i ri

mendimin
• Çdo trup disponon

• Kur lëngjet janë të

Cila është arsyeja që

me energji të

ndryshëm me masa të

temperaturat e trupave

brendshme të caktuar

njëjta, për të njëjtën

të ndryshëm me masë

sasi të nxehtësisë,

të njëjtë ndryshojnë

temperaturat e tyre
ndryshojnë.
• Me rastin e

• Sasia e nxehtësisë,

Cila është arsyeja që

ndryshimit të energjisë

e cila temperaturën e

secili trup ka

së brendshme

trupit e ngritë për 1K

termokapacitetin

ndryshohet edhe

ose 10C quhet

specifik të caktuar

temperatura

termokapacitet i
trupit (kapaciteti
term.)

• Temperatura rritet

• Çdo trup ka

Cilat janë përparësitë e

kur kemi lëng të njëjtë

termokapacitet të

atyre trupave që kanë

me masa të ndryshme

caktuar

termokapacitet të madh
në jetën praktike
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• Kur kemi lëng të

• Nëse temp. prej t1

Pse përdoret antifrizi te

njëjtë me masa të

ngritet në t2 ku t2> t1

makinat dhe cili është

ndryshme, temperatura

Q-sasia e nxehtësisë

funksioni i tij

e lëngut me masë të

atëherë

vogël nxehet më
shumë.

C=

Q
t 2 − t1

• Njësia

[C ] = [Q ] = J
[t ] K

Pse vaji te makinat
verës duhet të jetë më i
trashë kurse dimrit më i
hollë.

REFLEKTIM
Gjatë gjithë kohës udhëheq me pyetje duke i udhëzuar nxënësit:
• Të bëjnë kategorizimin e termokapaciteteve të trupave të ndryshëm
• Të bëjnë kategorizimin në bazë të sasisë së nxehtësisë
• Të bëjnë kategorizimin në bazë të masës së trupit
• Të bëjë kategorizimin në bazë të dobishmërisë në jetën praktike
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LËNDA: Fizikë
KLASA: VI
NJËSIA MËSIMORE: Burimet e rrymës elektrike.
Elementet galvanike (bateria)
KOHA: 40 min.
OBJEKTIVAT :
Shkathtësitë:
a)

Të jenë në gjendje ta përdorin materialin

b) Të zbërthejnë simbolet nga skema
c)

Të ndërtojnë një gjësend

Njohuritë:
a)

Të njihen me një burim të energjisë

b) Të mësojnë fjalë të reja
c)

Të njihen me punën e një elementi

d) Si funksionon një sistem
Qasja:
a)

Të binden për punën e kryer

b) T’i gëzohen rezultatit të fituar
c)

Te zbaviten gjatë punës

KONCEPTET KYÇE:
a)

Stuhi mendimesh

b) Përgatitja e materialit
c)

Përpilimi i nje plani paraprak

d) Ndërtimi i një gjësendi
e)

Lidhmëria: teori-praktike

MJETET E NEVOJSHME:
a)

fruta (limoni)

b) shufra metali (bakër, hekur - çelik)
c)

përçues

d) llampa (harxhues)
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PERGATITJET PARAPRAKE:
Mësimdhënësi në orën paraprake përgatitë nxënësit për orën që do të zhvillohet.
¾ Rigrupon nxënësit
¾ Në grupe nxenesit marrin për obligim materialin që do të sjellin orën që vijon
¾ Secili nxënës i grupit duhet të marrë një element (një nxënës limon (2 copë), një
nxënës përçuesit, (2), një nxënës shufrat metalike (4), dy shufra prej bakri, 2 shufra
prej hekuri, një nxënës llampën).
Për këtë material mësimdhënësi jep udhëzime për gjatësinë e shufrave metalike (ato duhet të
jenë me gjatësi prej 5 -10 cm), llampa duhet të jetë tre amperë, kurse gjatësia e përçuesve 1020 cm.). Mësimdhënësi mundësisht nuk jep njoftim për qëllimin e grumbullimit të këtij
materiali. Kjo deri në orën tjetër duhet të mbesë sfidë për nxënësit.
AKTIVITET HYRËS
Përqendrimin për njësinë mësimore mësimdhënësi e realizon me strategji pyetëse:
Çka ose Kush mund të jetë burim i energjisë?
Disa emra të mjeteve që lëshojnë energji?
Çfarë energjie reflektojnë ato mjete?
A janë te njëjta të gjitha burimet e energjisë?
Si mund te lirohet energjia? Si shkaktohet energjia? Kush e shkakton atë?
Nga këto pyetje nxënësit do të numërojnë disa burime të energjisë e në mesin e tyre edhe
BATERINË. Këto pyetje ndihmojnë edhe në përgjigjen se si bateria prodhon energji.
(energjia kimike shndërrohet në energji elektrike) në këtë fazë edhe realizohet objektivi i
njohurisë (njihen me një burim të energjisë). Gjatë fazës së brainstormingut mësimdhënësi
plotëson këto mendime me njohuri shtesë.
Mësimdhënësi me këtë strategji të pyetjeve realizon edhe konceptin kyç (stuhi mendimesh).
STRATEGJI ZHVILLIMORE:
Gjatë aktivitetit hyrës nxënësit e kanë të qartë baterinë (elementin galvanik)
Mësimdhënësi në këtë fazë sqaron fjalën Galvanik
Nxënësit shumë qartë shprehen se në brendinë e baterisë gjendet diçka që prodhon energji,
por në këtë nivel nuk mësojnë lëndën e kimisë për të sqaruar përbërjen kimike. Mësimdhënësi
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sqaron vetëm se në brendi të baterisë është një lëndë që zbërthehet, zhvillohet një proces,
lirohet energji kimike e mandej shndërrohet në energji elektrike.
Kjo lëndë quhet ELEKTROLIT - fjalë e re për nxënësit. Mësimdhënësi sërish jep sqarim për
këtë fjalë (këtu realizohet objektivi i njohurisë për fjalë të reja)
Mësimdhënësi në këtë fazë plotëson qasjen (të zbaviten gjatë orës) me pyetjen :
Dëshironi të ndërtojmë një bateri?
Mund të bindemi se limoni nuk shërben vetëm për pije freskuese por edhe... ?
Nxënësit përgatisin materialin kurse mësimdhënësi në secilin grup shpërndan nga një skicë të
përgatitur. Kjo skicë përmban materialin që nxënësit kanë sjellë të obliguar nga ora paraprake.
Nxënësit duhet të percjellin skicën dhe të përdorin materialin sipas saj.
Në këtë fazë realizohet objektivi i shkathtësisë (përdorin materialin sipas skemës)
Nxënësit nuk do ta kenë vështirë ndërtimin e baterisë me fruta nëse i përmbahen skemës së
përgatitur nga mësimdhënësi.Gjatë kësaj faze mësimdhënësi vëzhgon grupet dhe i ndihmon
ata. Nxënësit porositen që vetëm llampën mos ta instalojnë. Ajo duhet te mbetet në fund të
orës (skema është e paraqitur në fund të modelit të orës).
AKTIVITET PËRFUNDIMTAR
Kur mësimdhënësi sigurohet se të gjitha grupet kanë përfunduar punën veç e veç nga çdo grup
instalohet llampa ndërkaq nxënësit e grupeve tjera do të jenë anëtarë komisioni.
Rezultati i punës do të rrumbullakësohet kur në fund instalohet llampa e nëse ajo bën dritë
atëherë do të marrin një duartrokitje nga shokët.
Të gjitha grupet një nga një instalojnë llampën si punë përfundimtare (në këtë fazë të orës
realizohet objektivi i shkathtësisë –ndërtojnë një gjësend dhe objektivi i qasjes – i gëzohen
rezultatit të punës së kryer), sigurohet edhe ndjenja e bindjes.
Gjatë kësaj pune ekziston mundësi e madhe që llampa mos të ndizet pasi që fruti (Limoni)
nuk ka shumë fuqi ta ndriçoje llampën sikur një bateri, por ia vlen të provohet dhe u ndihmon
të kuptojnë se si punojnë gjërat ( në këtë pjesë të orës realizohet objektivi i njohurisë se si
funksionon nje sistem).
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AKTIVITET SHTESË
Çka do të zbulojmë:
Frutat psh. limoni nuk shërben vetëm si lëng freskues, por edhe për të ndërtuar një gjësend si
në këtë rast baterinë.
Bateria pej limoni energjinë kimike e shndërron në energji elektrike;
Bateria është e ndërtuar edhe prej dy shufrave metalike (njëra hekur njëra bakër), të cilat
quhen elektroda dhe e bartin rrymën.Ato janë njëra pozitive e tjetra negative.
Tretësira në frut (limon) është e ngjashme me tretësirën e disa kriprave ose acideve.
Fjalë te reja:
Bateria: pajisje e përbërë nga disa pjesë ose disa elemente që janë lidhur së bashku për të
kryer një punë (për të prodhuar rrymë elektrike)
Element galvanik: bateria quhet edhe element galvanik për hir të shkencëtarit Luigji
Galvani.
Elektrolit - lëndë e cila kur ndodhet në tretje i nënshtrohet zbërthimit në pjesët përbërëse të
saj.
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LËNDA: Biologji
KLASA: VII
TEMA: Pakurrizorët
NJËSIA MËSIMORE: (Krimbat unazorë-Organizma shtazorë me segmentim trupor,
homonom
TIPI I ORËS: Zhvillim,
MJETET E PUNËS: Modeli i krimbave unazorë (vizatim), Libri, Tabak letër, markerë,
gjilpëra laboratorike, llampa e dorës elektrike dhe organizmi i gjallë i skërrajës së shiut,
pllakëz e xhamit, llupë dore...
OBJEKTIVAT:
Nxënësit në fund të orës së mësimit do të jenë në gjendje:
1.

Të njoftohen me llojet e krimbave unazorë

2.

Të përshkruajnë ndërtimin e jashtëm dhe të brendshëm të këtyre shtazëve

3.

Të analizojnë mënyrën e jetës, reagimet dhe ndjeshmërinë e këtyre shtazëve ndaj
ngacmimeve dhe faktorëve të tjerë.

4.

Të mësojnë për rolin e këtyre organizmave në aspektin ekologjik- biologjik.

STRUKTURA E ORËS
AKTIVITETI

Në fillim të orës në pllakëzën e xhamit, vendosim

HYRËS;

skërrajën e shiut (krimbin e tokës), që është marrë në
vende të lagështa dhe nga nxënësit kërkoj që të vëzhgojnë
e më pas në tabelë vendosi posterin (modelin) e skërrajës
së shiut, ndërtimin e brendshëm dhe të jashtëm dhe i nxis

10 min

të bëjnë një përshkrim në fletoren e tyre për atë që shohin.
Më pas marrim gjilpërën lab. dhe e ngacmojmë në pjesën e
paraparë si dhe presim se si do të reagojë me lëvizjet
refleksive. Nxënësit përshkruajnë atë që shohin, dhe në
vazhdim ngacmojnë me anë të llambës elektrike, reagimin
ndaj dritës dhe lëvizjen e saj në të kundërtën.
STRATEGJITË

Në këtë pjesë nxënësit fillojnë të lexojnë dhe të

ZHVILLIMORE

përshkruajnë karakteristikat e ndërtimit të trupit dhe t’i
zgjerojnë njohuritë e tyre lidhur me këto organizma
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shtazorë dhe me segmentim homonom. Mirëpo nëse grupet
janë të ndara atëherë njëri grup bën përshkrimin e jashtëm
të trupit të skërrajës dhe i paraqesin të dhënat në poster, por 20 min
duke iu dhënë edhe mësimdhënësi sugjerime shtesë, dhe
njëherit shënimet vendosen në fletoret e tyre, kurse grupet
tjera lexojnë mësimin dhe përshkruajnë ndërtimin e
brendshëm me ndihmën e posterit të paraqitur më parë. Të
dhënat i vendosin në letër.
- Një grup i nxënësve bëhet vëzhgues i të dhënave nga
grupet tjera, duke iu përmbajtur shënimeve në tekst dhe
nxjerr konkludime për punën e grupeve ose nxjerr
konceptet kyçe që janë përdorur nga nxënësit. I analizojnë
mënyrat e të dhënave përmbajtësore për këta organizma:
ndjeshmërinë ngacmueshmërinë dhe faktorët tjerë prezentë
(lagështinë lëkurore, sekretin jargor) etj.
AKTIVITET

Grupet prezantojnë punët e tyre dhe të dhënat që i kanë

PËRFUNDIMTAR paraqitur në letër dhe reflektojnë për gjithë ato të dhëna që
kanë vërejtur në fillim, dhe për ndjeshmërinë e këtyre

10 min.

skërrajave ndaj faktorëve që janë provokuar si dhe për
rolin e tyre në aspektin ekologjik- biologjik, kurse grupi i
vëzhguesve do të plotësojë të dhënat dhe konceptet që janë
përdorur nga grupet si dhe cilat do të ishin indikacionet e
vërejtura në aspektin ekologjik – biologjik dhe rëndësinë e
këtyre shtazëve në natyrë.
DETYRAT E

Të hulumtojnë në rrethinën e tyre të vendbanimit llojet e

SHTËPISË

krimbave me segmentim homonom, dhe të paraqesin të
dhënat e tyre për llojet e tokave në të cilat jetojnë këta
organizma, dhe për rolin e tyre në aspektin bujqësor dhe
levërditë ekonomike, nëse ata mund të marrin
informacione shtesë.
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5

LËNDA: Kimi
KLASA: VII
NJËSIA MËSIMORE: Metodat për ndarjen e përzierjeve
KOHA: 40 min
OBJEKTIVAT:
Shkathtësitë:
a)

Të krijojnë shprehi pune në grupe.

b) Të arrijnë të kuptojnë llojet e përzierjeve të substancave
c)

Të krijojnë vetëdijen e shfrytëzimit të metodave për ndarjen e përzierjeve.

Njohuritë:
a)

Të fitojnë njohuri për metodat për ndarjen e përzierjeve.

b) Të fitojnë njohuri rreth llojeve të përzierjeve në bazë të përbërjes dhe gjendjes agregate (fizike)
të tyre.
c)

Të dinë të bëjnë ndarjen e substancave nga përbërësit e tyre.

Qëndrimi:
a)

Të formohen si personalitete me qëndrim autonom

b) Të shprehin dashuri ndaj punës së përbashkët në grup.
c)

Ndarja e substancave nga përbërësit e tij është një domosdoshmëri në jetën e përditshme.

MJETËT E NEVOJSHME :
a)

Libri

b) Tabela
c)

Shkumësi

d) Letër e bardhë
AKTIVITETI HYRËS: 10 Min
Për t’ua tërhequr vëmendjen nxënësve në fillim të kësaj njësie mësimore arsimtari do t’ju
shtrojë nxënësve disa pyetje nga njësia e mësuar më parë, në mënyrë që ajo lidhet me mësimin që
do ta mësojnë sot.

87

Për këtë do të përdorim Ditarin dy pjesësh, që do ta paraqesim në tabelë e pastaj do ta mbushim me
përgjigjet e nxënësve.
Përzierjet
Homogjene

Heterogjene

Sheqeri + Uji

Vaji + Uji

Kripa e kuzhinës + Uji

Rëra +Grimcat e Hekurit

Uthulla + Uji

Pluhur sulfuri +Grimcat e hekurit etj.

etj.

Pastaj nga pyetja që do t’ju bëjmë nxënësve se a kemi nevojë t’i ndajmë këto përzierje dhe me çka
do t’i ndajmë, do të prezantojmë njësinë e re .
STRATEGJIA ZHVILLIMORE: 20 Min
Puna në grupe
Teknika Grupet e ekspertëve
Arsimtari i ndan nxënësit në grupe, duke formuar grupet bazë. Meqë nga kjo njësi mësimore do të
mësojmë për pesë metodat për ndarjen e perzierjeve dhe se në klasë kemi njëzet nxënës atëherë do
të formoj katër grupe bazë me nga pesë nxënës.
GRUPET BAZË
1

2
4

3

1

5

2
4

3
5

1

2
4

3
5

1

2
4

3
5

Pasi i kemi formuar grupet bazë kërkojmë nga nxënësit që të ulen në grupe sipas numrave që
kanë. Njëshet në një grup, dyshet në një grup e kështu më radhë dhe do të shohim se kemi formuar
pesë grupe me nga katër nxënës.
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GRUPET EKSPERTE
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Pasi i kemi formuar grupet eksperte, secilit grup i caktojmë që të mësojë bashkërish nga nji metodë
për ndarjen e përzierjeve, grupi sipas numrave: 1. Dekantimi; 2. Filtrimi; 3. Destilimi;
4. Kristalizimi; 5. Ndarja me magnet dhe pas 10 minutash punë në grup kërkojmë që nxënësit të
kthehen në grupet bazë dhe secili të raportojë për mësimin që e ka mësuar në grupet eksperte.
AKTIVITETI PËRFUNDIMTAR: 10 min.
Punë individuale.
Për të kuptuar se sa e kanë mësuar nxënësit mësimin do të përpilojmë nji test të shkurtër me
disa pyetje rreth mësimit të mësuar dhe do t’ia shpërndajmë secilit nxënës.
METODAT PËR NDARJEN E PËRZIERJEVE
1. Cilat janë metodat për ndarjen e përzierjeve ?
2. Me cilën metodë mund të ndahet përzierja e alkoolit me ujë ?
3. Me cilën metodë mund të ndahet substanca e ngurtë nga e lëngëta ?
AKTIVITETI SHTESË:
Në orën e ardhshme po ta kemi laboratorin e kimisë me nxënës do të bëjmë punë praktike –
eksperimentale.
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MODELE MËSIMI NGA LËNDËT TJERA
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LËNDA: Edukatë shoqërore
KLASA: III
TEMA: Miqësia dhe Dashamirësia
MJETET: Libri, markerë, fletë të vogla dhe të mëdha
KOHA: 40 min.
QËLLIMET:
Nxënësit në fund të orës së mësimit do të jenë në gjendje :
¾ Të kuptojnë termat miqësi dhe dashamirësi
¾ Të tregojnë shembuj të ndryshëm që lidhen me këto dy terma,
¾ Të jenë në gjendje të dallojnë karakteristikat e një njeriu të mirë ndaj atij që bën
keq
¾ Të përdorin intelegjencat e shumëfishta.
AKTIVITETI HYRËS (7)

Në fillim të orës do të bëj një pyetje disa nxënësve se kë e kanë shok më të mirë dhe
çfarë e karakterizon atë shok. Duke e bërë këtë pyetje do të mundohem të nxjerr
mendime që lidhen me njësinë mësimore. Pastaj do t`i shënoj në tabelë termat miqësi
dhe solidaritet, ndërsa nxënësit do të japin ide se çka mendojnë. Natyrisht unë do t`i
shënojë në tabelë të gjitha mendimet që dalin nga nxënësit .
MIQËSIA

SOLIDARITETI

Ndihmë

Ndihmë

Dashuri

Ndihmë të varfërve

Respektim

Bashkëpunim

Sinqeritet

Dhënie parash

Besim
STRATEGJI ZHVILLIMORE (25)
Mësimdhënësi do t’u tregojë nxënësve për njësinë mësimore, e cila do të zhvillohet. Tri
grupet e para do të lexojnë pjesën e parë që lidhet me miqësinë, ndërsa tri grupet e tjera do
të lexojnë pjesën tjetër që lidhet me solidaritetin.
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Pas përfundimit të leximit mësuesi ka përgatitur nga një pyetje për të dy grupet . Pyetja e parë
për tri grupet e para është: a veproi mirë zogu që mbeti me shqiponjën? Të gjitha idetë që do
t`i japin nxënësit do t`i shënojë në tabelë me qëllim që të bëjnë një debat edhe me tri grupet e
tjera që nuk e kanë lexuar njësinë mësimore mbi miqësinë. Do të kërkoj nga nxënësit porosinë
që na jep kjo ngjarje. Pas përfundimit mësuesi do të nxjerrë një fletë të madhe në të cilën do të
tregojë se çka është miqësia:
Miqësia është besim e nderim ndaj njëri tjetrit. Me miq i ndajmë gëzimet e hidhërimet. Pa miq
do të jemi të vetmuar, do të na mungojë shoqëria, këshillat, ndihma etj.
Pyetja për tri grupet e tjera të cilat kanë lexuar për solidaritetin është:
A veproi mirë Vjosa ?
Edhe këto ide do t`i shënojnë në tabelë me qëllim që nxënësit t`i kuptojnë më lehtë veprimet e
Vjosës. Pra do të zhvillohet një debat edhe me tri grupet e tjera që nuk e kanë lexuar këtë
pjesë. Natyrisht nëse paraqitet nevoja mësuesi do të partashtrojë edhe ndonjë pyetje tjetër me
qëllim që të kuptohet më mirë njësia mësimore.
AKTIVITETI PËRFUNDIMTAR (6)
Në këtë fazë të orës do të kërkoj nga nxënësit që të shkruajnë nga një ESE rreth ndonjë
ngjarjeje që iu ka ndodhur atyre e që lidhet me temën mësimore që e zhvilluam. Ata do t’i
zgjedhin prej secilit grup nga një punim ku edhe do të lexohen .

DETYRAT E SHTËPISË (2)
Nxënësit për detyrë të shtëpisë do të punojnë ushtrimin III dhe IV.

KORELACIONI ME LËNDËT TJERA
Gjuhë shqipe dhe Letërsi

Matematikë

Dituri natyre

Biologji etj.

Ndërsa inteligjencat që janë përdorur janë:
Inteligjenca logjike

Interpersonale dhe

Gjuhësore

Intrapersonale

Natyrale
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LËNDA: Teknologji e Informacionit dhe e Komunikimit
KLASA: XI
NJËSIA MËSIMORE: Access-i; Njohuri themelore
OBJEKTIVAT: Nxënësit në fund të orës mësimore duhet të jenë në gjendje:
1.

të përkufizojnë se ç’është baza e të dhënave

2.

të analizojnë rëndësinë e tabelave në bazën e të dhënave

3.

të dallojnë formularët nga pyetësorët dhe raportet

4.

të vlerësojnë rëndësinë dhe përdorimin e Access-it në punën praktike

FJALËT KYÇE:
Baza e të dhënave (ang. Database), Regjistrimet (ang. Record), Tabela (ang. Table),
Formularët (ang. Forms), Pyetësorët (ang. Query), Makrot (ang. Macro).
Mjetet mësimore: fletoret, teksti, tabela.
Metodat mësimore: individuale, në dyshe, grupore.
E

Brainstorming

10’

R

Ditari dypjesësh

20’

R

Pesëvargëshi

10’

ZHVILLIMI I MËSIMIT
Aktivitet nxemjeje
Orën e filloj me një aktivitet nxemjeje (Rebus). Në tabelë i vizatoj figurat e mëposhtme dhe
nga nxënësit kërkoj që të gjejnë fjalinë, e cila fshehet prapa këtyre figurave.

Fjalia e cila qëndron prapa këtyre figurave është: Mini-miz-imi i dritares kryesore.
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EVOKIM (Brainstorming)
Nga nxënësit kërkoj që të numërojnë programet aplikative që ata i kanë mësuar në shkollë
deri tashti dhe ato që i kanë mësuar nëpër kurse të ndryshme. Me t’u përmendur emri i
programit aplikativ MS – ACCESS, nxënësit i udhëzoj që të shënojnë individualisht se çfarë
dinë për Access-in. Shënimet e tyre do t’i diskutojnë në dyshe dhe më vonë në grupe.
Informacionet e tyre do të shënohen në tabelë dhe do të diskutohen në grupin e madh të
klasës.
REALIZIMI I KUPTIMIT (Ditari dypjesësh)
Nxënësit lexojnë njësinë mësimore: Access-i, njohuri themelore. Nga nxënësit kërkoj që
fletën e fletores ta ndajnë në dy shtylla me një drejtëz në mes.
Në shtyllën e majtë shkruhet citati i parë që ata i nxitë më shumë, ndërsa në të djathtën
komenti për këtë citat, duke pasur parasysh pyetjet:
¾ Ç’element kishte citati që iu nxiti më shumë?
¾ Ç’ju bëri të mendoni ai citat?
¾ Ç’farë pyetjesh lindën prej tij?
Me të përfunduar citatin e parë vazhdohet me citatin e dytë.
Nga leximi nxënësit nxjerrin pjesë që atyre ua tërheqin vëmendjen më shumë p.sh:
Baza e të dhënave (Database)

Grumbulli i të dhënave me një strukturë organizative
e cila e lehtëson ruajtjen dhe shfrytëzimin e tyre
paraqet një bazë të dhënash (Database).

Modeli i menaxhimit relacional

Në sistemin e Access-it, të dhënat ruhen në tabela dhe

të të dhënave (RDBMS)

shfrytëzohen, duke u mbështetur në modelin e
menaxhimit relacional të të dhënave (RDBMS)

Regjistrime (Record)

Të dhënat brenda tabelave vendosen në regjistrime
(record) me të dhëna, ashtu që çdo rresht i tabelës
paraqet një regjistrim.

Tabela (Table)

Krijimi i bazës në Access fillon me përcaktimin e
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tabelave, brenda të cilave vendosen të dhënat.
Formularët (Form)

Për mbushjen e tabelave me të dhëna, si dhe për
shfrytëzimin dhe azhurimin e tyre përdoren
formularët (Form)

Raporte (Report)

Për shtypjen e të dhënave të bazës dizajnohen raporte.

Makro (Macro)

Gjatë procesit të krijimit dhe shfrytëzimit të bazës, me
qëllim të automatizimit të veprimeve të ndryshme,
shfrytëzohen edhe makrot (macro).

Në veçanti do të diskutohen komentet e ndryshme për citatet e njëjta.
REFLEKTIM (Pesëvargëshi)
Nga nxënësit kërkoj që të shkruajnë nga një pesëvargësh individualisht. Pasi t’i kenë shkruar
pesëvargëshet ata udhëzohen që t’i lexojnë brenda grupeve dhe të zgjedhin një pesëvargësh
për ta prezentuar para grupeve tjera.
Access-i
I zbatueshëm
Grumbullon

I rëndësishëm
Organizon

Menaxhon

Access-i përfaqëson një sistem për administrimin e të dhënave.
Menaxher

Pas prezentimeve të grupeve nëse premton koha nxis një diskutim të përbashkët mbi bazën e
pyetjes:
A mendoni se Access-i është njëri prej programeve më të rëndësishme që ju i keni mësuar
deri tani?
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LËNDA: Arsimi teknik
KLASA: VIII
TEMA MËSIMORE: Instalimet elektrike
NJËSIA MËSIMORE: Stabilimentet elektrike në mjetet motorike
TIPI I ORËS: Përpunim i mësimit të ri
QËLLIMET E ORËS MËSIMORE:
Arsimore:
•

Përvetësimi i diturive për stabilimentet elektrike te mjetet motorike

Edukative:
•

Zhvillimi i interesimit për teknikën, mbamendja dhe vrojtimi i detajeve të reja

STRUKTURA E ORËS MËSIMORE
E

Mendo dhe këmbe mendime në dyshe

10 min.

R

Leksioni i avancuar

25 min.

R

Diagrami i Wenit

10 min

EVOKIM
Nxënësit ndahen në çifte dhe në grupe
Bëhet një përsëritje e shkurtër me gojë për elementet dhe materialet nga të cilat është bërë
instalimi elektrik i një shtëpie.
Në vazhdim pyeten nxënësit: A ekzistojnë edhe instalime tjera të ngjashme me instalimin
elektrik të shtëpisë?
Kjo bëhet me qëllim që të vihet deri të konkludimi se këso instalimesh ka edhe te mjetet
motorike.
Kur të arrihet të kjo përgjigje, kërkohet nga nxënësit që në një fletë letre të formatit A-4, (në
të cilën janë nënshkruar më parë), të shkruajnë krejt çka dinë për instalimet dhe stabilimentet
elektrike të mjeteve motorike.
Secili nxënës shkruan për vete e pastaj në çifte i këmben letrat, për t’i plotësuar shënimet e
njëri tjetrit, dhe, së fundi secili e merr dhe e lexon letrën e vet me shënimet plotësuese

97

REALIZIM I KUPTIMIT
Në këtë fazë nxënësit urdhërohen që në libër ta lexojnë pjesën për stabilimentet elektrike të
automobilit (faqe 74). Leximi bëhet individual, përveç në rast se nuk ka libra të mjaftueshëm
në klasë, me ç’rast mund të lexohet në grupe. Pas një kohe, me të mbaruar leximin, secili
grup i prezanton përmbajtjet e mësuara, e pastaj, nëpër grupe u shpërndahen pyetësorët e
përgatitur për këtë qëllim. Pas leximit të vëmendshëm të pyetësorit, grupet duhet që sipas
teknikës “Leksioni i avancuar” të formojnë tabelën prej shtatë kolonash në një letër A-4, në
anë të kundërta, duke shënuar në secilën kolonë grupin me pjesët e veglave dhe të
stabilimenteve të instalimit elektrik të automobilit.
Kur t’i përgatisin kolonat, apo edhe më herët, t’u demonstrohen: shpërndarësi i djegies,
kandelat dhe kabli elektrik. Nga nxënësit kërkohet që, së pari individualisht e pastaj në çifte
dhe në grupe t’i plotësojnë kolonat e tabelës së përgatitur më parë. Së fundi bëhet prezantimi
i këtyre tabelave të varura në mur.
Grupi për

Gr. për

Gr. për..

Gr. për..

Gr. për…

Gr. për..

Gr. për…

Pas leximit të këtyre tabelave, nxënësit mund të shënojnë në formë vërejtjesh edhe ato
informacione që nuk mund t’i klasifikojnë në asnjërën nga kolonat ekzistuese.
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REFLEKTIM
Në fazën e reflektimit nxënësve u jepet për detyrë që të bëjnë rekapitullimin e njohurive
përmes “Diagramit të Wenit”, për çka do t’i vizatojnë dy rrathë që priten mes vete. Në rrethin
e parë do t’i evidentojnë elementet dhe materialet e instalimit elektrik të shtëpisë, kurse në
rrethin e dytë, elementet dhe materialet e instalimit elektrik të automobilit, ndërkohë që në
prerjen e të dy rrathëve do të shënohen elementet dhe materialet që jenë të përbashkëta për
këto dy instalime, përkatësisht ato që i hasim edhe të njëri edhe te rrethi tjetër.
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