Kodi: 019

VLERËSIMI I DITURIVE, I SHKATHTËSIVE
DHE I SHPREHIVE TË NXËNËSVE
Objektivat e programit:
Me përvetësimin e këtij programi, pjesëmarrësit do të jenë të aftë
•

të zotërojnë koneptet kryesore për vlerësimin në bazë shkollë

•

të dallojnë teknikat e matjes dhe llojet e vlerësimit

•

të identifikojnë teknikat dhe proceduarat e matjes dhe të vlerësimit

•

të ndërtojnë instrumente matëse

•

të përcaktojnë karakteristikat metrike të testeve

•

të konvertojnë rezultatet e testeve dhe të matjeve në nota

•

të njehesojnë dhe të interpretojnë masat e tendencës qendrore dhe të variabilitetit

•

të logarisin QI nga rezultatet e dhëna të testeve të intelegjencës

Përmbajtja:
Konceptualizimi i vlerësimit. Dokimologjia, dokimologjia shkollore dhe psikometria.
Funksionet e vlerësimit. Objektet e vlerësimit në shkollë. Llojet e vlerësimi. Tipat e
vlerësuesve. Procesi i vlerësimit. Procesi i institucionalizimit të vlerësimit. Vlerësimi i
nxënësit.Teknikat dhe instrumentet e matjes. Testet. Procedura e testimit. Karakteristikat
metrike të instrumenteve matëse. Intelegjenca dhe koeficienti i intelegjencës. Njehsimi i
koeficientit të intelegjencës Intelegjencat e shumfishta. Teknikat e influencimit në
funksion të parandalimit të sjelljeve jo të mira dhe të zhvillimit të vetkontrollit nëpërmjet
monitorimit. Procedura e vlerësimit. Vlerësimi i mësuesit dhe i mësimdhënies.
Vetvlerësimi i mësimdhënies. Tabela e specifikimeve . Kriteret për provim me gojë.
Përgatitja e nxënësit për vlerësim. Adminsitritimi i matjes. Përpunimi statistikor i të

dhënave. "Item" analiza. Masat e tendencës qendrore dhe masat e variablitetit.
Konvertimi i rezultateve të matjeve në nota
Grupi i synuar
Ky program i dedikohet punëtorëve të arsimit, si dhe të gjithë atyre që tregojnë interesim
për të zotëruar teknikat bashkëkohore të vlerësimit..

Forma e organizimit/Kohëzgjatja
Programi organizohet në formë të një seminari 3 ditor dhe ka gjithse 24 orë.
Certifikimi
Kusht për certifikim është pjesëmarrja prej të paktën 80% në seminar. Njëherit certifikimi
për pjesëmarrje nënkupton që pjesëmarrësit të cilit kanë përfunduar kursin në procesin e
vlerësimit duhet të demonstrojnë njohuri për parimet, proceset, përmbajtejen ,
metodologjinë e vlerësimit. Demonstrimi i dijeve dhe i shkathësive për vlerësim
dëshmohet nëpërmjet kontributeve - punimeve të pjesëmarrësve dhe të bisedës së
zhvilluar për punimin.
Pjesëmarrësit që përmbushin këto kritere marrin “Certifikatën për pjesëmarrje “
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