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Të nderuar arsimtarë, 
Në duart tuaja e keni një përmbledhje të shembujve nga praktika e notimit dhe të arriturat e nxënësve, të 
cilat kolegët tuaj, arsimtarë, me plotë dëshirë na i dhanë t’i ndajmë me ju. Këta punime janë fryt i punës së 
tyre në trajnimet për notim në kuadër të Projektit për arsim fillor të USAID-it. Këta arsimtarë kishin dëshirë 
ta provojnë se çka mund të imlementohet në klasë nga ajo që e kanë punuar në trajnime, deshën të jenë 
inovativ dhe efektiv. Ata kishin guxim të “eksperimentojnë” dhe vetë të vijnë në përfundim se cilat qasje të 
notimit iu ndihmojnë nxënësve të tyre të mësojnë më mirë dhe më shumë, si dhe të jenë sa më të përgati-
tur për sfidat e shekullit XXI. 

Përvojat e tyre janë dhënë me qëllim që t’u jepen ide për ndryshimet në notim, të cilat ju planifikoni t’i bëni, 
por gjithashtu edhe t’u inkurajojnë, t’i bëni ato ndryshime. Këta qasje mund vetëm t’i shqyrtoni, t’i përvetë-
soni, t’i ndryshoni, t’i provoni dhe të gjeni qasje tuaja në notim, që më tej do të ngelin si shembull i mirë 
edhe për arsimtarët tjerë.  

Përmbledhja e këtij botimi nuk synon, t’i mbulojë të gjitha aspektet e notimit cilësor për mësim me anë të 
shembujve nga praktika e shkollave tona. Ne e bëmë një përzgjdhje nga jo që e kishim në dispozicion. Këta 
nuk janë shembuj ideale, por janë të provuara në praktikë. Intervenimet e redaktorëve profesional kishin 
për qëllim harmonizimin dhe strukturimin e drejt të tyre. 

Kësaj përmbledhje i është bashkëngjitur edhe një CD me video xhirime nga orë në të cilat janë dhënë in-
serte të qasjeve të ndryshme të notimit. Këta xhirime, po ashtu mund t’u shërbejnë për të fituar ndonjë ide 
për notim. 

Pra, kjo nuk është përmbledhje e recetave për notim në çdo rast dhe çdo nevojë, por është pjesë përbërëse 
e “pakos” së ashtuquajtur Përmbledhja e materialeve për mësimdhënie në shekullin XXI1. Edhe në dora-
cakët dhe dokumentet praktike të kësaj pakoje do të gjeni shumë gjera të dobishme, të cilat do t’u ndihmo-
jnë në notim. 

Iu falënderojmë prindërve të nxënësve që patën mirëkuptim për fotografitë dhe video xhirimet në të cilat 
paraqiten fëmijët e tyre, për shkak se qasjet e përshkruara në notim janë realizuar në paralelet, ku mëso-
jnë fëmijët e tyre. 

1 Versioni elektronik gjendet në http://toolbox.pep.org.mk/mk 
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Nxënësit do të mësojnë më shumë 
nëse i njohin kriteret e notimit

Të kontrolloj nëse nxënësve të cilëve paraprakisht u janë dhënë kriteret e notim për dallim nga ata të 
cilëve nuk u janë dhënë kriteret e notimit, se a: 

ÂÂ kanë vetëbesim më të madh në mësim,
ÂÂ janë më të përgjegjshëm, 
ÂÂ janë më të motivuar, 
ÂÂ mund të notojnë vetë dhe t’i përcaktojnë mangësitë në notim, 
ÂÂ mësojnë më mirë.

PËRSHKRIM I AKTIVITETIT
Pas përpunimit të temës Sistemi nervor, nxënësve iu dha njëra prej këtyre detyrave eseistike:  
Detyra 1. Shpjegoni formën, ndërtimin dhe rolin e palcës kurrizore (ilustro me shembuj)
Detyra 2. Shpjegoni formën, ndërtimin dhe rolin e trurit të madh – reflekset e kushtëzuara (ilustro me shembuj).

Siç është paraqitur në tabelë, nxënësve iu dha nga një detyrë 
dhe udhëzime për punë. Secili nxënës duhej të shkruajë 
përgjigje për punën eseistike, ndonëse nxënësit brenda grupit 
mund të ndihmoheshin mes vete. 

Grupeve A iu dhanë kriteret e notimit para se të fillojnë të 
punojnë në detyrat e dhëna. Gjatë prezantimit të punës, 
prezantuesi zgjidhej sipas zgjidhjes së rastit. Atij i jepej njëfarë 
roli “i vërtetë”, p.sh. një magjistër i cili e mbron punimin e tij 
para auditorit universitar ose një mjek i cili e drejton ndonjë 
tribunë, ndërsa të tjerët e dëgjonin me vëmendje dhe kishin 
të drejtë të parashtrojnë pyetje. Qëllimi ishte që nxënësit të 
motivohen sa më tepër që ta përgatisin dhe ta prezantojnë 
temën sa më mirë. 
Pyetjet e parashtruara shënoheshin në tabelë ndërsa 
prezantuesi përgjigjej. Nëse nuk e dinte ndonjë përgjigje, 
atëherë ndonjë anëtar tjetër i grupit mund të përgjigje në vend 

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari:

Biologji VIII 2 orë mësimore dhe 
përgatitje në shtëpi

Sonja Ilovska, 
SHF “Tode Haxhi Tefov”, 
Kavadar

Sistemi nervor

Nxënësit u ndanë në këtë mënyrë.

Grupi 1 2

A

 Â punon në detyrën 1
 Â i di kriteret e notimit
 Â e vlerëson punën e vetë dhe punën e nxënësve të tjerë 
 Â prezantuesi përcaktohet sipas zgjedhjes së rastit

 Â punon në detyrën 2
 Â i di kriteret e notimit 
 Â e vlerëson punën e vet dhe punën e nxënësve të tjerë
 Â prezantuesi përcaktohet sipas zgjedhjes së rastit

B
 Â punon në detyrën 1
 Â nuk i di kriteret e notimit 
 Â e vlerëson punën e vetë dhe punë e nxënësve tjerë
 Â vetë e zgjedhin prezantuesin

 Â punon në detyrën 2
 Â nuk i di kriteret e notimit
 Â e vlerëson punën e vet dhe punë e nxënësve tjerë
 Â vetë e zgjedhin prezantuesin

1 2

1
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të tij. Në fund nxënësit i paraqitën vlerësimet e tyre për temën 
e përpunuar dhe për prezantimin e bërë. Ata e elaboruan 
vlerësimin e tyre duke i theksuar anët pozitive dhe dobësitë e 
nxënësit gjatë prezantimit, ndërsa dhanë edhe udhëzime për 
përmirësimin e suksesit. Po ashtu edhe vetë nxënësi e vlerësoi 
punën e tij.

Nxënësit e grupit B punuan në mënyrë “tradicionale”. U 
përgjigjen në detyrën eseistike dhe e zgjodhën një nxënës si 
prezantues. 

Unë e ndoqa punën e nxënësve dhe prezantimin gojor. 
Vlerësimin e detyrave eseistike e bëra me metodën holistike 
për notim, sipas kritereve paraprakisht të përgatitura dhe të 
dhëna në listën e pikëve dhe në fletën kontrolluese (çek-listë) 
për prezantim – për nxënësit që bënë prezantimin. Të gjithë 
nxënësve ua mblodha dhe kontrollova esetë dhe u dhashë 
informacion kthyes me shkrim dhe udhëzime për atë se ku 
dhe si duhet ta përmirësojnë mësimin. Esetë më të mira iu 
ekspozova në klasë si shembull për nxënësit e tjerë.

REzULTATET    
Për të parë sesi ka ndikuar në mësimin e nxënësve 
njohja e kritereve të notimit, krahasimin e bëra në 
këtë mënyrë:

VETËREfLEKTIMI
Nga anketa e bërë, pas kryerjes së 
këtij aktiviteti, u pa se nxënësve iu 
pëlqen kjo mënyrë e punës, se në këtë 
mënyrë nxënësit janë më të sigurt, më 
të motivuar dhe më të kënaqur nga 
nota e fituar. Ata mund ta kuptojnë sesi 
mund ta përmirësojnë suksesin në të 
ardhmen dhe çka duhet të mësojnë që 
të mund të përparojnë. 

Kjo mënyrë e notimit nuk kërkon nga 
arsimtari shumë angazhim, andaj në të 
ardhmen do ta zbatoj me modifikime 
të caktuara, varësisht nga përmbajtja 
mësimore.

Grupet A Grupet B
Paraprakisht u dhanë kriteret 
e notimit

Kriteret e notimit u dhanë 
në fund

U përfshinë në mënyrë aktive në 
procesin mësimor 

 Â Nxënësit ishin të motivuar që sa më mirë 
të përgjigjen në detyrën e dhënë.

 Â E dinin saktësisht se në çka duhet 
kushtuar vëmendje dhe orvateshin të 
mësojnë më tepër dhe të arrijnë nivel 
më të lartë.

 Â Të gjithë u përgatitën për prezantim, 
sepse e dinin që nga çdonjëri prej 
nxënësve mund të ngarkohet me detyrën 
e prezantimit.

 Â Vetë roli i nxënësit (mjek ose magjistër) 
ishte sfidë për prezantim sa më të mirë 
të detyrës.

 Â Kishin kujdes dhe ishin dëgjues aktiv 
gjatë prezantimit të nxënësve të tjerë 
në klasë.

 Â Përmes pyetjeve e plotësonin prezantimin 
e shokut të tyre.

 Â Vetënotimi i punës personale dhe notimi 
i ndërsjellë i punës së nxënësve solli 
angazhim më të madh të nxënësve gjatë 
orës, mundësoi zhvillim të mendimit 
kritik dhe vetëkritik.

 Â Më shumë mësuan nga shokët e tyre.

 Â Nxënësit ishin më të kënaqur nga nota.

 Â Nxënësit dinë si të përparojnë në mësim.

Nuk u përfshinë në mënyrë aktive 
në procesin mësimor

 Â  Nuk ishin të motivuar sa duhet.

 Â Gjatë përgjigjes së detyrave 
përqendroheshin vetëm në atë që e 
mësonin dhe nuk nxiteshin të kërkojnë 
dhe të mësojnë më tepër.

 Â Nxënësit merreshin vesh kush do 
të prezantojë, andaj për prezantim 
përgatitej vetëm nxënësi që ngarkohej 
me atë detyrë; ata ishin gjithnjë 
nxënësit më të mirë. 

 Â Nuk ishin dëgjues aktiv dhe nuk 
orvateshin ta ndjekin prezantimin e 
nxënësit të klasës.

 Â Ishin shumë subjektiv kur notonin 
dhe lëshonin shumë pe, pa e marrë 
parasysh diturinë e vërtetë të nxënësit 
të klasës.

 Â Në fund kërkuan t’u jepen lista 
e pikëve që t’i përmirësojnë 
raportet e tyre si dhe t‘i evitojnë 
dobësitë dhe mangësitë, gjë që iu 
mundësua.

Të dhënat e arritura janë prezantuar në këtë tabelë: Nxënësit e kësaj klase të tetë, në krahasim me klasat e 
tjera të teta e përvetësuan dhe mësuan këtë përmbajtje 
mësimore me shumë sukses. Madje edhe nxënësit të 
cilët deri atëherë shfaqën sukses të dobët, u bënë më të 
motivuar dhe u përgjigjën me sukses në detyrën e dhënë, 
saqë edhe bënë prezantime dhe morën notë pozitive 
ose më të lartë. Më të suksesshëm ishin nxënësit të 
cilët paraprakisht i dinin kriteret, por edhe ata që nuk 
i dinin kriteret e notimit, pasi u informuan, shfaqën 
interesim ta përmirësojnë notën në orën e ardhshme. 
Nxënësit solidë i vërtetuan dituritë e tyre, u bënë më të 
sigurt dhe më të motivuar për zbatimin e asaj që e kanë 
mësuar dhe ishin të gatshëm ta dëshmojnë atë përmes 
shumë shembujve.

Grupi A1          Grupi B1

Grupi A2           Grupi B2
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Niveli Kriteri

5

ÂÂ E prezanton në mënyrë të drejtë dhe në detaje skematike strukturën e palcës kurrizore.

ÂÂ E shënon në mënyrë të drejtë dhe të plotë strukturën e palcës kurrizore.

ÂÂ E shpjegon tërësisht strukturën e palcës kurrizore sipas skemës.

ÂÂ E shpjegon funksionin refleksiv dhe përcjellës të palcës kurrizore përmes shembujve të tij (nga jeta e përditshme). 

ÂÂ E përshkruan harkun refleksiv dhe elementet e tij.

ÂÂ Nxjerr konkluzione përfundimtare për rëndësinë e palcës kurrizore për jetën e njeriut.

ÂÂ Pyetjet e parashtruara nga nxënësit e tjerë mund të jenë 1 ose dy (me përmbajtje gjithëpërfshirëse), ndërsa nxënësi 
përgjigjet me sukses.

4

ÂÂ E prezanton drejt dhe në mënyrë sistematike strukturën e palcës kurrizore.

ÂÂ E shënon drejt strukturën e palcës kurrizore.

ÂÂ E shpjegon me mangësi strukturën e palcës kurrizore (për shembull, nuk e diferencon lëndën e bardhë nga ajo e 
përhimët, nuk i dallon fijet nervore senzitive dhe motorike).

ÂÂ E shpjegon funksionin refleksiv dhe përcjellës të palcës kurrizore duke përdorë shembuj nga libri, pa i zbatuar 
njohuritë në jetën e përditshme.

ÂÂ Orvatet të japë konkluzione për domethënien e palcës kurrizore.

ÂÂ Nxënësit parashtrojnë më shumë se dy pyetje, në të cilat nxënësi përgjigjet vetë.

3

ÂÂ Nuk është e plotë skema e strukturës së palcës kurrizore.

ÂÂ E dallon palcën kurrizore dhe i njeh pozitën e saj.

ÂÂ I numëron disa elemente prej të cilave përbëhet palca kurrizore, por atë e bën me disa gabime të caktuara.

ÂÂ Orvatet ta shpjegojë strukturën e palcës kurrizore, mirëpo përmbajtja nuk është e plotë dhe e saktë.

ÂÂ Orvatet të shpjegojë funksionin e palcës kurrizore, por pa shembuj konkretë dhe pa përgjithësim.

ÂÂ Nxënësit parashtrojnë shumë pyetje për përmbajtjet të cilat ka ngelur pa u përmendur, por nxënësi ka nevojë për 
ndihmë që të përgjigjet në to.

2

ÂÂ Nuk e prezanton palcën kurrizore në mënyrë skematike.

ÂÂ E di pozitën e palcës kurrizore.

ÂÂ I numëron vetëm disa pjesë prej të cilave përbëhet palca kurrizore, por nuk ka njohuri të qarta për strukturën e 
palcës kurrizore.

ÂÂ I numëron vetëm qendrat e palcës kurrizore, pa e theksuar funksionin përcjellës të saj.

ÂÂ Nxënësit parashtrojnë pyetje për përmbajtjet që kanë ngelë pa u përmend, ndërsa nxënësi nuk mund të përgjigjet, 
madje edhe nëse i jepet ndihmë.

1

ÂÂ Nuk e paraqet palcën kurrizore në mënyrë sistematike.

ÂÂ Nuk e dallon palcën kurrizore nga pjesët tjera të trurit.

ÂÂ Gabimisht e shpjegon strukturën e palcës kurrizore.

ÂÂ Nuk mund ta shpjegojë funksionin e palcës kurrizore. 

ÂÂ Nuk mund të nxjerrë konkluzion për domethënien e palcës kurrizore.

ÂÂ Nxënësit parashtrojnë më shumë se 10 pyetje lidhur me përmbajtjen adekuate, ndërsa nxënësi nuk mund të 
përgjigjet.

LISTA E PIKËVE për notim dhe vetënotim të nxënësve: (për grupin 1A.)ShToJcA 1.1.

Detyra 1. Shpjegoni formën, ndërtimin dhe rolin e palcës kurrizore (ilustro shembuj);
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FLETA KoNTRoLLUESE PËR NoTIMIN E PREZANTIMIT GoJoR:ShToJcA 1.2.
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Shënim: 
Nxënëset N.N. dhe I.I. më parë kishin notën 5, edhe tani morën 5.
Nxënësi T.T. më parë kishte 1, ndërsa tani mori 3.
Nxënësi М.М. më parë kishte 3 , tani mori 4.
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Esetë janë më cilësorë ndërsa nxënësit  
e dine sesi do të notohen  

Të shqyrtohet mos vallë njohja 
e kritereve për notim, përpos 
udhëzimeve për ese, kontribuon 
edhe në shkrimin e eseve më 
cilësore. 

RRjEDHA E AKTIVITETEVE
ÂÂ Para përpunimit të lektyrës “20.000 milja nën det” 

të Zhil Vernit ua bëra me dije nxënësve që më shumë 
vëmendje t’u kushtojnë personazheve kryesore të 
romanit.
ÂÂ Pasi nxënësit e lexuan librin, gjatë një ore mësimore 

diskutuan për figurat në libër dhe për tiparet e tyre, si dhe 
i argumentuan qëndrimet e tyre.
ÂÂ U dhashë për detyrë që në periudhë prej tre javësh t’i 

prezantojnë me shkrim mendimet e tyre në formë të esesë 
në temën “Ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet kapedanit 
Nemo dhe profesorit Aronks nga romani “20.000 milje 
nën ujë” (portret i brendshëm i personazheve)”.
ÂÂ Nxënësit i ndava në dy grupe, në bazë të udhëzimeve të 

dhëna që më parë:

ÂÂ Nxënësit e të dy grupeve i përpunuan pyetjet eseistiken 
në shtëpi brenda tre javëve dhe i dorëzuan në formë të 
shkruar.
ÂÂ Notimin/vlerësimin e eseve e bëra me listë analitike të 
pikëve, me dhënie të informacionit kthyes me shkrim 
dhe me notë numerike.
ÂÂ Pasi i morën esetë e notuara: 

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema/përmbajtja 
mësimore:

Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari:

VII dy orë mësimore brenda 
tre javëve

Sonja Beleska, 
SHF “Sande Shterjovski”, 
Kërçovë

Të shkruarit

Grupi i parë i nxënësve punuan duke i 
përdorë udhëzimet e marra dhe listën e 
pikëve sipas së cilës do të notohen.

Grupi i dytë i nxënësve punuan vetëm në 
bazë të udhëzimeve të dhëna, por nuk ishin 
të informuar për kriteret e notimit. 

Gjuhë maqedonase (për 
nxënsit të cilët ndjekin 
mësimin në gjuhën 
shqipe)

Nxënësit të cilët 
paraprakisht e kishin 
listën e pikëve, 
nxitën diskutim rreth 
notave dhe kërkuan 
udhëzime plotësuese 
për përmirësime të 
mundshme në të 
ardhmen.

Nxënësit të cilët e shkruan esenë 
vetëm në bazë të udhëzimeve, 
pasi i morën esetë, të nxitur nga 
notat dhe nga informacionet 
kthyese me shkrim, kërkuan 
ta përpunojnë esenë. Duke e 
pasur tani edhe listën e pikëve, 
ata i korrigjuan dobësitë dhe 
në masë të konsiderueshme e 
përmirësuan punimin e tyre.

2
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REzULTATET    
Të dyja grupet e nxënësve e mbaruan esenë në kohën e paraparë.

VETËREfLEKTIMI
ÂÂ Pyetjet eseistike duhet të formulohen në atë mënyrë që nxënësit pa dyshim ta dinë se çka kërkohet 
prej tyre.
ÂÂ Kriteret e notimit duhet të definohen në mënyrë të qartë dhe precize.
ÂÂ Nxënësve paraprakisht duhet t’u jepet lista e pikëve për notimin e pyetjes eseistike.
ÂÂ Së bashku me nxënësit duhet të përcaktohet një periudhë e arsyeshme kohore për t’u përgjigjur në 
pyetjen.
ÂÂ Në bazë të listës së pikëve për notim, duhet të ketë edhe listë të vetënotimit sipas së cilës nxënësit do 
ta kontrollojnë dhe korrigjojnë tekstin e tyre.

NxËNËSIT TË CILËT E 
KISHIN LISTËN PËr 
NOTIM:

NxËNËSIT TË CILËT 
E KISHIN VETËM 
UDHËZIMIN PËr 
SHKrIMIN E ESESË:

ÂÂ Të gjithë nxënësit 
kanë punuar me më 
shumë vëmendje, 
me qëllim që të 
hartojnë ese më 
cilësore.

ÂÂ Vëmendje të madhe 
i kanë kushtuar 
përmbushjes së 
kritereve të cilat 
janë notuar. Në 
veçanti i kanë 
kushtuar vëmendje 
evitimit të gabimeve 
drejtshkrimore.

ÂÂ Disa nxënës kanë 
përgatitur listë 
për vetënotim, 
me të cilën e kanë 
kontrolluar punën e 
tyre. Kjo e vërteton 
motivimin dhe 
angazhimin e tyre 
për përgatitje sa më 
të mirë të detyrës së 
dhënë.

ÂÂ Kishin rezultate 
më të dobëta në 
krahasim me 
grupin e parë.

ÂÂNuk i kishin 
përfshirë në masë 
të plotë të gjitha 
elementet të cilat 
është dashur të 
notohen. 

ÂÂ Kërkuan ta 
korrigjojnë esenë 
sipas kërkesave të 
listës analitike për 
notim.

ÂÂ Pyetja eseistike e 
përpunuar sërish, 
në krahasim me 
të parën, kishte 
rezultate shumë 
më të larta.
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5 pikë 4 pikë  3 pikë 2 pikë 1 pikë

Drejtshkrimi 1 gabim në çdo 
50 fjalë.

1 gabim në 
40-50 fjalë.

1 gabim në çdo 
20-40 fjalë.

1 gabim në çdo 
10-20 fjalë.

Më shumë se 1 
gabim në çdo 10 
– 20 fjalë.

KOMPOZICIONI 
(hyrje, pjesa 

kryesore, pjesa 
përfundimtare)

Kompozicioni 
i tekstit është i 
shkëlqyeshëm. 
Vërehet qartë 
se deri ku 
janë pjesa 
hyrëse, pjesa 
kryesore dhe ajo 
përfundimtare.

Ka pjesë hyrëse, 
kryesore dhe 
përfundimtare, 
por ato nuk janë 
të ndara qartë 
mes vete. 

Eseja nuk është 
e organizuar 
sa duhet. Pjesa 
hyrëse dhe 
përfundimtare 
janë më të gjata 
se në dëm të 
pjesës kryesore.

Eseja është 
e organizuar 
keq. Mungon 
një pjesë e 
kompozicionit, 
ndërsa ngjarjet 
nuk kanë 
rrjedhshmëri 
logjike.

Në ese nuk 
dallohet 
asnjë pjesë. 
Gjithçka është e 
ngatërruar.

Përdorimi i 
citateve 

Në ese janë 
përdorë më 
shumë se 8 citate 
nga romani.

Në ese janë 
përdorë prej 6 
deri në 8 citate 
nga romani.

Në ese janë 
përdorë prej 4 
deri në 6 citate 
nga romani.

Në ese janë 
përdorë prej 2 
deri në 4 citate 
nga romani. 

Në ese janë 
përdorë prej 0 
deri në 2 citate .

Përmbajtja dhe 
vlera artistike e 

tekstit 

Eseja është plot 
e përplot më 
informacione për 
temën. Teksti 
është në nivel të 
mirë artistik.

Eseja përmban 
numër të 
madh të 
informacioneve 
për temën, të 
cilat përsëriten. 
Në tekst ka 
mjaft elemente 
artistike.

Përmban 
informacione 
të ndryshme, 
por janë lënë 
anash disa 
informacione të 
rëndësishme. 
Dallohen 
elemente 
të caktuara 
artistike.

Eseja përfshin 
pak informacione 
lidhur me temën. 
Teksti nuk ka 
vlerë artistike.

Eseja nuk 
përfshin 
informacione që 
kanë të bëjnë 
drejtpërsëdrejti 
me temën. Teksti 
nuk ka vlerë 
artistike.

LISTA PËR VLERËSIMIN e esesëShToJcA 2.1.
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Nxënësve duhet të ju shpjegohet  
se çfarë pritet të mësojnë

Të përcaktohet se sa ndikon ndarja, njoftimi 
dhe shpjegimi, si dhe theksimi dhe përkujtimi 
I vazhdueshëm I i qëllimeve dhe rezultateve të 
parashtruara mësimore në: 
ÂÂ Efikasitetin e nxënies dhe mësimit të  
 nxënësve,
ÂÂ Inkuadrimin e nxënësve në mësim dhe
ÂÂ Të arriturat e nxënësve

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Gjatë përpunimit të dy nëntemave të temës 
Thyesat (Nocioni i thyesës, Thyesa decimale), 
tek dy paralele, që kishin strukturë të ngjashme 
dhe përbërje të njëjtë të nxënësve, ishin trajtuar 
në mënyrë të ndryshme në raport me shkallën 
e rezultatit të pritur dhe ndjekjen e atij rezultati 
si dhe theksimin, përkujtimin dhe përcjelljen e 
rezultateve të pritura.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

V 35 orë mësimore Verçe Petrova, 
SHF “Zhivko Brakjovski”, 
Shkup

Thyesat
Përmbajtja e temës 
mësimore: Nocioni i 
thyesës, Thyesa decimale 

Paralelja Gjatë realizimit të orëve 

1

 Â Në mënyrë sistematike nxënësve u theksoheshin rezultatet e pritura dhe kontrollohej se sa e kanë kuptuar 
nxënësit atë që pritej prej tyre.

 Â Me zbatimin e vetënotimit, nxënësit e përcillnin përparimin e tyre, duke e krahasuar me rezultatet e pritura. 
 Â Kontrollohej shkalla e diturive të përvetësuara të nxënësve në fusha të ndryshme të të mësuarit.
 Â Punohej në mënyrë individuale dhe grupore.
 Â Me nxënësit zhvillohej bisedë për atë se si ndihmon njohja e rezultateve të pritura në mësim.

2

 Â Nuk ishin theksuar qëllimet mësimore dhe rezultatet e pritura.
 Â Punohej në mënyrë individuale dhe grupore.
 Â Nxënësit nuk ishin marrë instruksione rreth asaj se si të ndjekin përparimin e tyre. 
 Â U përcaktua shkalla e dijenive të arritura të nxënësve në fusha të ndryshme të të mësuarit.

Matematikë

Gjatë realizimit të përmbajtjeve pritet që 
ученикот: 

 Â T’i lexojë thyesat saktë, t’i shkruajë drejt dhe t’i 
paraqesë në mënyrë grafike;

 Â T’i dallojë thyesat më të vogla se 1 dhe më të mëdha 
se 1;

 Â Të shpjegojë me fjalë se çka është numër i përzier, 
ta shndërrojë një thyesë në numër të përzier dhe 
anasjelltas; 

 Â Të mund të mbledhë dhe të zbresë thyesa me 
emërues të përbashkët;

 Â Të mund të shkurtojë dhe të zgjerojë thyesa në raste 
të thjeshta;

 Â Të shkruajë një thyesë decimale dhe një numër 
decimal si përqindje dhe anasjelltas.

3
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REzULTATET   
Na bazë të shënimeve nga përcjellja e vazhdueshme e efikasitetit të nxënies dhe mësimit, si dhe në bazë të nivelit të 
inkuadrimit dhe kujdesit për përparimin personal sipas qëllimeve dhe rezultateve të parashtruara, konstatohet se në 
paralelen 1:
ÂÂ xënësit ishin më të interesuar për mësim dhe për nivelin e tyre të përparimit ndaj qëllimeve dhe rezultateve të 

parashtruara.
ÂÂ Motivacioni te nxënësit ishte më i madh, që në veçanti vërehej te ata që kishin vështirësi në mësimin e matematikës. 
ÂÂ Nxënësit ishin të kënaqur nga rezultatet e arritura dhe nga niveli i përparimit të tyre personal, që në veçanti vërehej 

gjatë vetënotimit dhe gjatë diskutimit për atë se çka duhet të arrijnë dhe si duhet ta bëjnë atë. 
ÂÂ Orët ishin më efikase, nxënësit mësonin më shumë. 

Po ashtu ishte bërë krahasim ndërmjet rezultateve të testit në dy paralele, me ç’rast ishte vërtetuar se rezultate më të 
larta kishin shfaqur nxënësit e paraleles 1 (paralelja 1 kishte notë mesatare të testit 4.06, ndërsa paralelja 2 kishte notë 
mesatare 3.33).

Pas realizimit të përmbajtjeve të planifikuara, 
nxënësve të të dyja paraleleve u jepeshin teste 
(ishte bërë kontroll mikropërmbledhës) për t’i 
kontrolluar të arriturat e nxënësve në pajtim me 
qëllimet e parashtruara dhe rezultatet e pritura. 
Me detyrat e testit kontrollohej: të kuptuarit 
dhe dallimi i thyesave, llojet e thyesave, thyesat 
decimale dhe përqindja; mbledhja dhe zbritja e 
thyesave me emërues të përbashkët; shndërrimi 
i thyesës decimale në lloj të numrit decimal, 
përqindja dhe anasjelltas; zbatimi i nocioneve në 
situata të njohura; si dhe zgjidhja e detyrës së 
thjeshtë tekstuale. 

VETËREfLEKTIMI 
ÂÂ realizimi i mësimit në këtë mënyrë, ku nxënësit 

diskutojnë mes vete për qëllimet dhe inkuadrohen në 
mënyrë aktive në përcaktimin e rezultateve, kërkon më 
shumë kohë. Kjo kohë në mënyrë efektive shfrytëzohet 
dhe për të sigurohet: ndërveprim dhe komunikim më i 
madh ndërmjet arsimtarit dhe nxënësve, zbulim më i lehtë 
dhe korrigjim i gabimeve dhe përfundimeve eventuale, 
vetëdijesim më i lartë i nxënësve për nivelin e tyre të të 
arriturave etj. Për realizimin e përmbajtjeve të njëjta 
në paralelen e parë nevojiteshin 3 orë më shumë se në 
paralelen e dytë, por niveli i të kuptuarit dhe të arriturat e 
nxënësve deri në fund të gjithë temës mundësoi që mos të 
tejkalohet koha e planifikuar për realizimin e gjithë temës. 

ÂÂ Diskutimi për të arriturat u krijon nxënësve ide më të 
qartë për përparimin e tyre, që i motivon për suksese më 
të mëdha. 

ÂÂ Nxënësit shfaqën kënaqësi nga qasja e këtillë në mësim, 
me ç’rast u konstatua se rezultatet e pritura duhet të 
shprehet në mënyrë të qartë për nxënësit, që është 
adekuate për moshën e tyre, mundësisht edhe me 
shembuj konkretë (për shembull – detyra që pritet që ata 
ta zgjidhin ose pyetja që kërkon përgjigje.
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Njohja e kriteriumeve të vlerësimit mund  
të shfrytëzohet në mënyra të ndryshme

ÂÂ Të shqyrtuarit se si njohja e kriteriumeve për vlerësim ndikon në të mësuarit dhe të   
 arriturave të nxënësve.
ÂÂ Të fitohet njohuri për të kuptuarit e përdorimit të strukturave gjuhësore me have got/haven’t  
 gor dhe t’u jepet nxënësve mbështetje e duhur në përvetësimin e tyre.

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Orët e kaluara kanë mësuar  përdorimin e strukturës gjuhësore me foljen kam (have got/haven’t got). Pastaj iu 
është thënë se në orët e ardhshme do të bëjmë kontrollimin se sa mirë e kanë mësuar atë.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

 IV 2 orë Llokman Mirtezani, 
SH.F. “Kirili e Metodi” 
f.Rramanli, Kumanovë

Guhë angleze Trajtat foljore me: have got

Ora 1

Aktiviteti i nxënësve

Grupi 1 Grupi 2

Secili nxënës ka pasur për detyrë të shkruaj 5 fjali ku do të përdor have got dhe 5 
fjali ku do të përdor haven’t got. 

Iu është dhënë listë në të cilën është 
shkruar se çka duhet të kanë parasysh 
(në çka të kanë kujdes) kur shkruajnë 
fjalitë. (Shtojca 1). 

Nuk kanë marrur asnjë instruksion 
plotësues.

Nxënësit në mes veti (në rreth) i kanë kontrolluar fjalitë e shënuara dhe brenda 
grupit kanë biseduar për atë se çka kanë mësuar mirë dhe ku kanë bërë gabime. 
Secili ka pasur mundësi t’i përmirësoj gabimet çka ka menduar se i ka bërë. 

Secili grup ka zgjedhur nga një prezentues i cili ka prezentuar 10 fjalitë më të mira 
që i ka zgjedhur grupi (5 me have got dhe 5 me haven’t got) duke i shënuar në 
tabelë. 

Secili grup e ka vlerësuar saktësinë e fjalive të shënuara nga grupi tjetër. Gjatë 
kësaj pjese të aktivitetit të nxënësve ato kanë mundur të përdorin librin për të 
kontrolluar mendimet e tyre apo për t’i dëshmuar të tjerëve se kanë të drejtë. 

Aktiviteti i arsimtarit

Kam përcjellur punën e nxënësve në grupe dhe kam shënuar problemet specifike 
në të cilët kanë hasur nxënësit. 

4



Notim për mësim në shekullin 21 17

REzULTATET   
Krahasova suksesshmërinë në përdorimin e trajtave 
have got dhe haven’t got tek nxënësit e të dy grupeve 
dhe erdha në këto njohuri:

Nxënësit e grupit 1 të cilët i dinin kriteriumet
ÂÂ Ka më pak gabime në të shkruarit e fjalive dhe në 
përdorimin e foljes have got.
ÂÂ Me atë se diksutoheshin gjërat e nevojshme në të 
cilat sipas kriteriumeve nxënësit duheshin të kanë 
kujdes, gabimet e disa nxënësve në krahasim me 
kriteriumet apo pasigurinë e disa anëtarëve në vetë 
grupin (siç është përdorimi i have got në vetën e 
tretë në numrin njëjës, në gjininë mashkullore apo 
femërore, kur përdoret kjo folje e tj.), nxënësit e 
këtij grupi më shumë mësonin prej njëri tjetrit.
ÂÂ Kishin më shumë njohuri se si përdoret trajta e 
gjatë apo trajta e shkurtër e have got.

Nxënësit e grupit 2 të cilët nuk i dinin 
kriteriumet
ÂÂ Kishin më shumë probleme në të shkruarit e fjalive.
ÂÂ Kishin më shumë probleme në përdorimin korrekt 
të have got.
ÂÂ Vështirë pajtoheshin në mes veti, pasi që nuk dinin 
me siguri se çka vlerësohet, çka kërkohet (notohet).

VETËREfLEKTIMI 
 Â Nga këto dy orë jam siguruar se kur nxënësit 
i dinë nga përpara kriteriumet janë mjaft 
më të suksesshëm dhe më të mirë, më të 
motivuar për të përmbushur kërkesat dhe 
më mirë bashkëpunojnë në mes veti.

 Â Me këtë unë personalisht kam fituar më 
shumë njohuri se cili nxënës në çfarë mënyre 
mëson, si mundet t’i i ndihmohet, pasi që kjo 
është gjenerata e parë e cila mëson gjuhë 
të huaj nga klasa e parë dhe disa nxënës 
kanë vështirësi në përvetësimin e njësive 
gramatikore të cilat janë të planifikuara për 
këtë moshë.

 Â  Sigurisht pasi që kjo metodë e vlerësimit u 
tregua e suksesshme do ta përdor edhe në 
të ardhmen varësisht nga njësia mësimore. 

Ora 2.
Aktiviteti i arsimtarit Aktiviteti i nxënësve 

 Â Kam dhënë informatë kthyese tërë klasës në formë të shkruar përmes dhënies 
së shembujve konkret d.m.th. duke shkruar fjalitë e tyre karakteristike 
në tabelë ( pa treguar se cili nxënës e ka shkruar atë fjali) dhe se si duhet 
shkruar në mënyrë korrekte. 

 Â Kam dhënë sqarime gojore se si përdoren trajtat e foljes have got dhe sqarime 
në lidhje me rregulla tjera për të shkruarit e fjalive që janë mësuar më parë. 

 Â Secili nxënës korrigjuar gabimet që i ka bërë orën e kaluar. 

 Â Në qoftë se kishin dilema më pyetëshin apo pyetëshin shokët e klasës. 

Kam grumbulluar fjalitë e shënuara dhe i kam kontrolluar në shtëpi. 
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Notimi i realizimit të eskperimentit – tregojuni 
nxënësve se çka do të notoni 

Të provoj se a do të jenë më të suksesshëm në 
realizim ata nxënës që i dinë më parë kriteret e 
notimit për eksperimentin e realizuar për dallim 
nga ata që vetëm udhëzohen për realizimin e 
eksperimentit. 

Prandaj e përcolla se deri në ç’masë arrihen 
qëllimet e mëposhtme mësimore:

ÂÂ Nxënësit e ndjekin procedurën e   
 realizimit të eksperimentit.

ÂÂ Nxënësit me shkathtësi përdorin aparate  
 gjatë realizimit të matjeve

ÂÂ Nxënësit tregojnë rezultate nga   
 eksperimentet.

ÂÂ Nxënësit nxjerrin përfundime

QËLLIMI

Lënda mësimore: Lënda/përmbajtja 
mësimore:

Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VII 4 orë Fizikë Realizimi i eksperimentit Stojçe Angjellkoski, 
SHF „Shën Kliment 
Ohridski”, f. Drasllajcë, 
Strugë

5

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Dy grupe me nga 6 nxënës ishin trajnuar si t’i provojnë 
disa dukuri ose madhësi fizike përmes eksperimentimit. 
Meqë bëhej fjalë për fillimin e mësimit të lëndëve Fizikë 
dhe Kimi, nxënësit i përgatisja: si ta ndjekim udhëzimin, 
si t’i paraqesin qartë dhe një nga një procedurat e 
realizimit të eksperimentit, si t’i hulumtojnë shkaqet që 
qëndrojnë pas rezultateve, si t’i përdorin me mjeshtëri 
aparatet gjatë realizimit të eksperimentit, si t’i paraqesin 
hollësisht rezultatet e fituara nga matja, si t’i regjistrojnë 
në tabela dhe, mundësisht, ato të paraqiten edhe në 
formë grafike, si dhe si të mund të nxjerrin përfundim të 
plotë dhe të qartë, i cili do të jetë i lidhur me qëllimin e 
eksperimentit të realizuar.

Grupi i parë i nxënësve punonte duke e përdorë Udhëzimin 
e punës me shkathtësi, dituri dhe kritere që më parë të 
njohura në bazë të të cilave notohen (1).

Grupi i dytë i nxënësve punonin me Udhëzimin e punës, 
por nuk i dinin kriteret me të cilat do të bëhet notimi.
Hulumtimet ishin bërë në tre eksperimente në lëndën e 
fizikën dhe në një eksperiment në lëndën e kimisë. 
Janë realizuar edhe këto eksperimente:

1. Përcaktimi i presionit 

2. Kapaciteti specifik i temperaturës së trupit

3. reagimi i metaleve me acide

4. Matja e fuqisë sime

Të dyja grupet e nxënësve i realizuan eksperimentet dhe 
për secilin eksperiment hartuan raport me shkrim. Unë 
e ndoqa punën e të dyja grupeve. Pastaj i shqyrtova edhe 
raportet me shkrim.

Notimi i procesit të realizimit të eksperimentet u bë me 
çek-listë (dhe me listën e dhënies së pikëve). Nxënësve u 
jepja informacion kthyes gojor dhe me shkrim. Pastaj u 
zhvillua një diskutim për dhënien e pikëve dhe për notat 
që ua dhashë, për atë se cilat aktivitete ishin realizuar më 
mirë dhe ku duhet të bëhet përmirësim.

1

2

3

4

ShToJcËN 5.1.
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REzULTATET   
Njohuritë krahasimtare për sjelljen dhe për suksesin e të dyja grupeve janë paraqitur në tabelë:

VETËREfLEKTIMI 
ÂÂ Për secilin aktivitet të realizuar – punë eksperimentale 

– nxënësve t’u jepet udhëzim për punë dhe të 
numërohen shkathtësitë dhe njohurive që do të 
notohen në atë eksperiment. Nxënësve (grupeve) t’u 
jepet lista për notimin e eksperimentit dhe lista për 
paraqitjen e rezultateve. 
ÂÂ Kur arsimtari e jep informacionin kthyes për aktivitetin 

e realizuar, ai i noton vetëm ato shkathtësi dhe 
njohurive për të cilat nxënësit janë informuar se do të 
notohen. 
ÂÂ Arsimtari e noton punën e grupit, ndërsa rekomandohet 

që para së gjithash ta japë informacion kthyes gojor 
(ose me shkrim), që secili grup t’i notojë punimet e 
veta sipas listës për dhënien e pikëve gjatë notimit të 
eksperimentit ose me çek-listë për notim, të cilën do ta 
marrin nga arsimtari ose me ndonjë instrument tjetër 
për notim të cilin e posedon arsimtari. Vetënotimi i 
nxënësve bëhet që atyre t’u mundësohet që gjatë 
eksperimentit të dytë dhe eksperimenteve të tjera 
ata ta kenë parasysh se si notohet dhe çka notohet 
te eksperimentet. Nxënësit duhet të aftësohen që të 
mund ta notojnë punën në tërësi, por edhe kontributin 
individual për suksesin e grupit. 

Grupi 1
Kishte Udhëzim për eksperimentin e realizuar 
dhe kriteret e notimit 

Grupi 2
Kishte Udhëzim për eksperimentin e realizuar

 Â Nxënësit i realizuan të gjitha eksperimentet me 
kujdes të madh ndaj shkathtësive që do të notohen. 

 Â Sukseshëm prezentuan rezulatet dhe nxorrën 
konkluzionet.

 Â Nxënësit treguan rezultate më të dobëta dhe në 
mënyrë të paplotë i përfshinë elementet e nevojshme 
për realizimin e eksperimentit të parë.

 Â Pasi që i panë kriteret dhe instrumentet për notim, 
më lutën që ta ripërpunojnë eksperimentin dhe t’i 
mënjanojnë dobësitë. 

 Â Gjatë realizimit të përsëritur ishin njësoj të suksesshëm 
si grupi i parë. 

 Â Për eksperimentet e mëposhtme që duhej t’i realizonin nxënësit e të dyja grupeve, ata kishin kërkesa për arsimtarin 
që të jepet: lista e shkathtësive dhe njohurive që do të notohen, lista e dhënies së pikëve për notimin e realizimit të 
eksperimentit ose çek-lista – nëse notohej me të. 

 Â Në tre eksperimentet e tjera që u realizuan në raportin me shkrim, aktivitetet e realizuara të të dyja grupet janë 
notuar më notë të lartë, thuajse nuk ka fare gabime, ndërsa ndërmjet grupeve nuk ka dallim në kryerjen cilësore dhe 
në paraqitjen e rezultateve. 

Krahasuar me nxënësit e tjerë, dituritë dhe shkathtësitë që i përvetësuan nxënësit e përfshirë në grupin 1 dhe në grupin 2, 
dallohen shumë mes vete, ato më mirë mund të vëzhgojnë, të eksperimentojnë, të krahasojnë, të identifikojnë dhe diferencojnë, 
të analizojnë, të gjykojë logjikisht dhe të përfundojnë.
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1. Nga të dhënat e dy kolonave të para llogariti presionet dhe plotësoje kolonën e katërt.

2. Nga vlerat e fituara, nxirr përfundim për varësinë e presionit nga fuqia dhe nga syprina konstante.

3. Bën diagram (grafik) nga vlerat e fituara. 

Procedura: 

1. Vendose sfungjerin në tavolinë të shtrirë në anën më të madhe poshtë, ndërsa të qëndrojë vertikalisht në vizore (ose 
trekëndësh).

2. Në sfungjer vendose pllakën dhe vini re gjendjes së sfungjerit në raport me vizoren si gjatë gjendjes zero.

3. Në mesin e pllakës vendose peshoren 0,5 kg që i përgjigjet fuqisë 5 H.

4. Në vizore lexoje gjendjen e pllakës.

5. regjistroje sa milimetra është lëshuar pllaka nën ndikimin e peshores 0,5 kg (5Н).

6. Hiqe peshoren prej 0,5 kg dhe në vend të saj vendose peshoren 1 kg (fuqia 10 H0.

7. Lexo sa milimetra është lëshuar pllaka nën ndikimin e kësaj peshoreje.

8. Mbi peshoren prej 1 kg vendose peshoren 05,5 kg (fuqia përafërsisht me 15 H).

9. Lexo sa milimetra është lëshuar pllaka nën ndikimin e kësaj fuqie.

10. Çka arritëm dhe çka mbeti përsëri e pandryshuar me procedurën e punuar?

11. Të dhënat nga matjet regjistroji edhe në tabelë.

Udhëzim për eksperimentin e realizuar: Përcaktimi i presionitShToJcA 5.1.

Detyra: Të përcaktohet varësia e presionit nga madhësia e fuqisë dhe nga syprina. 

Materiali:

- një copë sfungjeri (shpuza e shkollës),
- peshore nga 0,5 kg, 1 kg, 2 kg,
- katror (pllakë): 1 me anë 5*4 cm,
- në anën më të madhe të sfungjerit vertikalisht vihet 

vizore ose trekëndësh,
- letër milimetrike

Si do të notohet:

- ndjekja e udhëzimeve,
- realizimi i matjeve,
- paraqitja e rezultateve,
- nxjerrja e përfundimeve.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Syprina
S (cm2)

Fuqia në N rënia e pllakës në mm
Prresioni

P=F/S (kPa )
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Lista për dhënien e pikëve Gjatë notimit të eksperimentit  
të realizuar (Punë grupore)ShToJcA 5.2.

5

ÂÂ Janë përcaktuar resurset e nevojshme për eksperimentin.
ÂÂ Procedurat e realizimit të eksperimentit janë të qarta dhe të dhëna me rend.
ÂÂ Janë hulumtuar shkaqet që qëndrojnë pas rezultateve.
ÂÂ Gjatë realizimit të matjeve me shkathtësi përdoren aparatet.
ÂÂ Janë paraqitur hollësisht me tabela dhe me grafikë rezultatet e eksperimentit. 
ÂÂ Përfundimi është arritur saktë, është i plotë dhe i qartë.

4

ÂÂ Janë përcaktuar resurset e nevojshme për eksperimentin.
ÂÂ Procedurat e realizimit të eksperimentit janë përafërsisht të qarta dhe të dhëna me rend.
ÂÂ rezultatet e eksperimentimit janë relativisht të qarta.
ÂÂ rezultatet e eksperimentit janë paraqitur shumë mirë me tabela, por grafiku nuk është paraqitur mirë.
ÂÂ Përfundimi është nxjerrë mirë. 

3

ÂÂ Janë përcaktuar resurset e nevojshme për eksperimentin.
ÂÂ Janë përshkruar procedurat e realizimit të eksperimentit, edhe pse nuk janë mjaft të qarta.
ÂÂ rezultatet e eksperimentimit janë relativisht të qarta.
ÂÂ Shërbehet me aparate gjatë realizimit të matjeve.
ÂÂ rezultatet e eksperimentimit me pak gabime pak janë paraqitur me tabela.
ÂÂ Përfundimi është nxjerrë saktë.

2

ÂÂ Është bërë përpjekje që të paraqiten resurset e nevojshme për eksperimentin.
ÂÂ Janë përshkruar disa procedura.
ÂÂ Bën gabime gjatë realizimit të matjeve dhe gjatë punës me aparate.
ÂÂ rezultatet e eksperimentimit nuk janë të plota dhe nuk janë të qarta.
ÂÂ rezultatet e eksperimentit me disa gabime janë paraqitur me tabela.
ÂÂ Nuk mund të nxirret përfundim i plotë nga eksperimenti i realizuar.

1

ÂÂ Është bërë përpjekje që të paraqiten resurset e nevojshme për eksperimentin.
ÂÂ Nevojitet më shumë qartësi në përshkrimin e procedurave të eksperimentit.
ÂÂ Nevojitet njohje më e madhe e aparateve të matjes që të mund të matet saktë.
ÂÂ rezultatet e eksperimentimit janë paraqitur gabimisht.
ÂÂ Nuk mund t’i paraqesë në mënyrë tabelore rezultatet e eksperimentit.
ÂÂ Nuk mund të nxjerrë përfundim nga eksperimenti i realizuar.
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Çek-lista për kontrollimin e aktiviteteve të realizuaraShToJcA 5.3.

Shkathtësi Grupi Mirë Kërkon 
përmirësim Koment

Vëzhgim

Klasifikimi

Planifikimi dhe realizimi i 
eksperimentit

Përdorimi i udhëzimeve

Përdorimi i aparateve 

realizimi i matjeve

Paraqitja e rezultateve 

Krijimi i tabelave

Krijimi i grafikëve

Përmbajtja: ___________________________   Klasa: ____   
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Si mund të vlerësohet orientimi në hapësirë

Të provohet se si do të ndikojë notimi/vlerësimi 
i ushtrimeve praktike në rritjen e suksesit të 
nxënësve për të përdorur mënyra të ndryshme 
të orientimit në hapësirë (kompas, myshk druri 
dhe unaza të drurit të prerë).

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Nxënësit e paraleles u ndanë në tre grupe me nga katër 
nxënës. Ata ushtruan sesi të orientohen në hapësirë me 
ndihmën kompasit, me myshk të drurit ose me unaza të 
drurit të prerë. Unë i përgatita që t’i realizojnë me rend 
veprimet për përcaktimin e anëve kryesore dhe dytësore 
të botës. 
Grupeve iu dhanë detyrat vijuese:
ÂÂ Të përcaktohen anët kryesore dhe dytësore të botës 

me anë të instrumenteve të dhëna.
ÂÂ Të gjendet objekti i fshehur.
ÂÂ Të bëhet një skicë e aktiviteteve të realizuara.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

V 1 orëGjeografi Orientimi në hapësirë Kosta Shupevski, 
SHF “ Stojan B. Buridan”, 
f.Ivankovcë

Specifika e detyrave të grupeve është dhënë në tabelën vijuese:

grupi

1  Â Së pari duhet të orientohen me kompas. 
 Â I dinin kriteret me të cilat do të notohen.

2
 Â Së pari duhet të orientohen me anë në unazave të drurit të 

prerë.
 Â I dinin kriteret me të cilat do të notohen.

3  Â Së pari të orientohen me ndihmën e myshkut të drurit.
 Â Nuk iu treguan kriteret me të cilat do të notohen.

Përgatitja paraprake për realizimin 
e aktiviteteve

Janë siguruar këto materiale:
ÂÂ kompas, dru i prerë me unaza të theksuara 

mirë dhe dru në të cilin vërehet myshk
ÂÂ letër për përpunimin e skicës 
ÂÂ fletë në të cilët janë dhënë shenjat 

ndërkombëtare për anët kryesore të botës 
ÂÂ fletë kontrolluese dhe fletë e pikëve për 

notimin e aktiviteteve që do realizohen 
ÂÂ udhëzim për punë

Secili grup kishte për detyrë të kryejë tre 
aktivitete. Ata një pas një i shkëmbenin 
instrumentet për orientim në hapësirë 
(kompasin, drurin e prerë me unaza dhe drurin 
me myshk). Secili nxënës i grupit e kishte detyrë 
të veçantë të shkruajë raport. Kjo më mundësoi 
të kem më shumë qasje në atë se sa angazhohet 
nxënësi dhe çfarë është kontributi i tij brenda 
grupit.

Tre grupet e nxënësve e realizuan ushtrimin 
praktik – si të orientohen në hapësirë me 
instrumentet përkatëse. Grupet dorëzuan raport 
final (me shkrim) për aktivitetet e realizuara. 
Unë e ndoqa me kujdes punën praktike në terren 
të të tria grupeve. Pas përfundimit të ushtrimit, i 
shqyrtova raportet me shkrim, të dorëzuara nga 
grupet. 

6
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REzULTATET   
ÂÂ Nxënësit e grupit të parë dhe të dytë të cilëve iu dha udhëzim 

për punë dhe e dinin se çka do të vlerësohet, i realizuan të tria 
aktivitetet me shumë vëmendje; në veçanti kishin kujdes për 
pjesët të cilat notohen. 

ÂÂ Grupi i tretë i cili nuk ishte i informuar për atë se cilat aktivitetet 
do të notohen, shfaqi rezultate më të dobëta në aktivitetit e 
parë dhe nuk i përfshiu plotësisht elementet e nevojshme për 
realizimin e aktivitetit. Pasi ua bërë me dije, grupi i tretë, që 
kishte mangësi në kryerjen e aktiviteteve dhe në përpunimin 
e skicës, e përsëriti ushtrimin duke e ditur se çka notohet, 
andaj edhe aktiviteti edhe skica së bashku me raportin u 
realizuan në mënyrë solide. Secili nxënës i kushtoi më tepër 
rëndësi punës së tij në kuadër të punës grupore. Grupi i tretë 
nuk ishte i kënaqur nga raporti i tij i parë me shkrim lidhur me 
skicën e përpunuar dhe kërkoi ta ripunojë atë. Unë e pranova 
vetëkritikën e tyre dhe me kënaqësi u lejova ta plotësojnë 
shpjegimin për atë sesi orientohen dhe si përcaktohen anët 
kryesore dhe dytësore të botës në hapësirë. Grupi i evitoi të 
gjitha gabimet e raportit të parë.

ÂÂ Në dy aktivitetet e tjera praktike (ku përsëri nxënësit i 
shkëmbyen instrumentet për orientim në hapësirë) rezultatet 
ishin të shkëlqyeshme te të tria grupet, nuk kishte dallim 
ndërmjet grupeve për sa i përket realizmit cilësor dhe 
prezantimit të rezultateve

ÂÂ I përdornin drejt instrumentet për orientim në hapësirë.

ÂÂ I përcaktonin saktësisht anët kryesore dhe dytësore të botës.

ÂÂ I përpunonin skicat drejt dhe me prezantim të saktë të 
lëvizjeve të pjesëmarrësve në aktivitete.

VETËREfLEKTIMI 
Pas kryerjes së aktiviteteve, arrita në të dhënat vijuese të 
cilat i kam parasysh gjatë notimit të aktiviteteve praktike në 
të ardhmen:

1. Për çdo aktivitet praktik duhet të jepet udhëzim për 
punën dhe duhet të mbahet llogari se çka vlerësohet në 
aktivitet.

2. Nxënësve duhet t’u jepet paraprakisht fleta për dhënien 
e pikëve gjatë notimit të ushtrimit praktik dhe fleta për 
prezantimin e rezultateve .

3. Në raport duhet të theksohet se cilin aktivitet e ka pasur 
për detyrë ta kryejë cili nxënës në grup, që të mund të 
notohet ndaras edhe kontributi individual i secilit nxënës.

4. Përpos notimit të grupit nga arsimtari, mendoj se është 
mirë që secili grup ta notojë aktivitetin e tij sipas listës 
për dhënie të pikëve ose me ndonjë instrument tjetër për 
notim, të përgatitur nga arsimtari. Nxënësit të mund ta 
notojnë tërë aktivitetin e grupit, por edhe aktivitetin e 
individit në grup.

Vlerësimin e realizimit të ushtrimit praktik e bëra 
me notim analitik dhe me dhënie të informacionit 
kthyes gojor. Notat për efikasitetin e procesit të 
aktiviteti - Ushtrim praktik: Orientimi në hapësirë 
u dhanë në bazë të listës së përgatitur për dhënie 
të pikëve dhe për notim të ushtrimit praktik dhe 
në bazë të fletës kontrolluese. 

U zhvillua diskutim lidhur me pikët dhe notat 
e fituara, si dhe për aktivitetet e realizuara në 
mënyrë drejt dhe për pjesët të cilat duhet të 
përmirësohen.
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Lista për dhënien e pikëve për aktivitet praktik gjatë mësimit në terrenShToJcA 6.1.

Niveli i 
diturisë   Standardi

1

ÂÂ Nuk di të orientohet në hapësirë.

ÂÂ Nuk arrin t’i përcaktojë anët kryesore dhe dytësore të botës.

ÂÂ Nuk di të përdorë instrument për orientim.

ÂÂ Nuk mund të bëjë skicë.

2

ÂÂ Në hapësirë orientohet me ndihmë.

ÂÂ Me sukses i dallon vetëm anët kryesore të botës, bën gabim gjatë përcaktimit të anëve dytësore të botës.

ÂÂ Ka vështirësi gjatë përdorimit të instrumentit për orientim.

ÂÂ Bën gabim gjatë skicimit.

3

ÂÂ Orientohet në hapësirë.

ÂÂ I përcakton anët kryesore dhe dytësore të botës.

ÂÂ I përdor mirë instrumentet për orientim. 

ÂÂ Me gabime të vogla di të përpunojë mirë skicë.

ÂÂ E shpjegon orientimin me ndihmën e kompasit.

4

ÂÂ Orientohet në hapësirë.

ÂÂ I përdor shumë mirë instrumentet për orientim në hapësirë.

ÂÂ Skica e përpunuar është kryesisht e qartë.

ÂÂ E di se cilat instrumente janë të nevojshme për orientim në hapësirë dhe mund të shpjegojë sesi përdoren ato. 

5

ÂÂ Me shkathtësi i përdor instrumentet për orientim dhe me sukses orientohet.

ÂÂ Bën analiza, provon a i ka shfrytëzuar saktësisht unazat, myshkun e drurit dhe kompasin.

ÂÂ Aktivitetet i prezanton në detaje dhe krijon skicë precize.
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Fleta kontrolluese e aktiviteteve praktikeShToJcA 6.2.

Shkathtësi Mirë Ka nevojë për 
përmirësim Koment

U përmbahet udhëzimeve

Përdor instrumente për orientim 

Orientohet në hapësirë

Përgatit raport

Përpunon skicë të aktiviteteve 

Përpunon skicë të aktiviteteve 

Përmbajtja: Orientimi në hapësirë 

Klasa: V

Grupi: ______________ 
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Si të vlerësohet realizimi i eksperimentit

ÂÂ Të studiohet ndikimi i notimit të aktivitetit të realizuar në aftësinë e nxënësit  
 që të përvetësojë dituri dhe shkathtësi për të realizuar eksperiment.

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Gjatë realizimit të njësisë mësimore Ligji i baraspeshës së 
nxehtësisë njëri nga qëllimet ishte që nxënësit të aftësohen 
për të realizuar eksperimente. Prandaj:

ÂÂ Gjatë orës nxënësit ishin ndarë në grupe (me nga 4-5 
nxënës) dhe të gjithë e kishin për detyrë që të realizojnë 
eksperiment që ashtu ta përdëftojnë ligjin e baraspeshës 
së nxehtësisë. Me këtë rast theksi konkret ishte vënë në 
përdorimin e drejtë të menzurës për matjen e vëllimit të 
ujit dhe në përdorimin e drejtë të termometrit për matjen e 
temperaturës së ujit të përdorur – të ftohtë dhe të ngrohur.

ÂÂ Në këtë orë fokusi i notimit ishte vënë në realizimin 
aktivitetit (eksperimentit). Nga përvoja ime e deritanishme 
e di se nuk është aspak e lehtë të ndiqet puna e nxënësve 
në grup. Mënyra më e mirë e vlerësimit/notimit në këtë rast 
është vëzhgimi i drejtpërdrejtë. 

ÂÂ Përgatita fletë analitike për kontroll. Kjo fletë i përfshin të 
gjitha elementet e realizimit që duhet të vlerësohen. Në të 
mund të vërehet se a janë të pranishme elementet apo jo 
dhe të shihet radhitja e tyre në realizim.

Nxënës paraprakisht ishin njoftuar me atë që do të notohet dhe 
si do të notohet. 

Meqë është e pamundur të vëzhgohen të gjithë nxënësit, ishte 
zgjedhur një grup i cili ishte vëzhguar me kujdes dhe ashtu 
ishte përcjellë realizimi i atyre eksperimenteve. 

Gjatë punës nxënësit po ashtu ktheheshin në listën e pikëve që 
ta kontrollojnë punën e tyre.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VII 1 orë mësimoreFizikë Ligji i baraspeshës së 
nxehtësisë

Sonja Nikollovska, SHF 
“Shën Kliment Ohridski”, 
Manastir

7

ShToJcËN 7.1.
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REzULTATET   
Duke e ndjekur punën e nxënësve në lidhje me efektet e kësaj qasjeje në notimin/vlerësimin e eksperimenteve të realizuara 
në lëndën e fizikës, arrita në këto njohuri:
ÂÂ Gjatë realizimit të eksperimentit me interes të veçantë për nxënësit ishte puna grupore. Nxënësit në mënyrë aktive 

bashkëpunonin ndërmjet vete, duke u përpjekur që në mënyrë cilësore dhe me kohë t’i realizojnë detyrat e tyre. 
ÂÂ Duke e ditur kriterin e notimit, nxënësit përpiqeshin maksimalisht që t’i respektojnë elementet e parashikuara, duke 

krijuar atmosferë pozitive garuese ndërmjet grupeve. 
ÂÂ Fleta kontrolluese ishte mjaft interesante për ata. Në fund të orës ata kishin mundësi të shohin se a i kanë përmbushur 

të gjitha kërkesat, e njëherazi t’i vërejnë edhe dobësitë e tyre.
ÂÂ Për mua si arsimtar, fleta kontrolluese më ndihmoi gjatë notimit formativ. Për secilin grup kisha të dhëna të nevojshme që 

pa këtë fletë kontrolluese sigurisht nuk do t’i kisha. Ajo më ndihmoi ta di se në çka duhet të kem kujdes gjatë planifikimit 
kur punoj në aftësimin e nxënësve për të realizuar eksperimente. 

VETËREfLEKTIMI 
Duke menduar për përvojën time nga ky aktivitet, e vërtetova se:
ÂÂ Përcaktimi i qëllimit në notim është shumë me rëndësi dhe kjo duhet të jetë shumë e qartë edhe për arsimtarin edhe 

për nxënësit. Nga qëllimi i notimit varet edhe sa do të intervenojë arsimtari gjatë realizimit. Në këtë rast, meqë bëhet 
fjalë për notim formativ, unë intervenova vetëm kur kishte nevojë. 
ÂÂ Për aktivitetet e realizuara nxënësve duhet t’u jepen udhëzime të njëtrajtshme që do të harmonizohen me kërkesat 

e fletës kontrolluese. 
ÂÂ Fletët kontrolluese do t’u jepen nxënësve paraprakisht për t’i parë. Në këtë mënyrë ata do të vetënohen dhe do të 

korrigjohen gjatë punës, që do të thotë se ata do të jenë më të suksesshëm.
ÂÂ Është vështirë të mbahet evidencë për secilin grup njësoj, si dhe për atë se kush nga nxënësit çfarë detyra ka dhe cilat 

aktivitete i realizon. Ndoshta ndonjërit prej nxënësve më të mirë duhet t’i jepet për detyrë që t’i vëzhgojë aktivitetet e 
nxënësve të grupit dhe të mbajë shënime në fletën kontrolluese.
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Realizimi Prania Renditja Koment

E merr materialin e nevojshëm

Kontrollon se a ka gjithçka që i duhet

Përdor menzurë për matjen e vëllimit 
të ujit

Menzurën e vendos në bazë 
horizontale

I lexon mirë vlerat e segmenteve

Lexon mirë

Përdor termometër për matjen e 
temperaturës

I lexon mirë segmentet 

Pas secilës matje e shkund 
termometrin

Fleta kontrolluese e aktivitetit të realizuar – eksperimentit ShToJcA 7.1.

Emri dhe mbiemri i nxënësit__________________________

Qëllimi: realizimi i eksperimentit 

Njësia mësimore: Ligji i baraspeshës së nxehtësisë

Data __________________________________
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Mësimi aktiv përkundër mësimit tradicional 
përmes eksperimentit realizues 

ÂÂTë shqyrtoj se si ndikon informimi adekuat i 
nxënësve:
ÂÂPër mate se si do të punojnë nxënësit gjatë 
aktivitetit realizues, 
ÂÂCilat paranjohuri nxënësve u janë të nevojshme 
për temën
ÂÂÇka do të vlerësohet nga ana e arsimtarit. 

ÂÂTë shqyrtoj nëse mësimi përmes aktiviteteve me 
eksperimente dhe vlerësim formativ, jep drejtim 
në të arriturat më të mira të nxënësve, veçanërisht 
në pyetjet e niveleve më të larta të taksonomisë së 
Blumit.

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Në dy paralele të klasëve të VIII – ta realizoja temë, dhe 
njësi mësimore të re (sipas planit) për “Komponimet 
organike”. Në paralelen e parë mësimi zhvillohej 
nëpërmjet aktivitetit të nxënësve me eksperimente, dhe 
me akcent të veçantë me vlerësim formativ. Në të dytën, 
shfrytëzohej mësimi më tradicional.
Më poshtë në pika të shkurta janë përshkruar aktivitetet 
në të dy paralelet.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VIII 8 orë mësimoreKimi Komponimet organike
Djegia

Agim Ramadani. 
Sh.F. “ 7 Marsi “ - Shkup

Aktivitetet e nxënësve

Paralelja 1 Paralelja 2

Nxënësit punonin në grupe dhe secili grup bënte eksperiment 
me qëllim të identifikojnë elementet që marrin pjesë në 
ndërtimin e komponimeve organike. 

Nxënësit e përcillnin mësimin vetëm me ndihmën e librit 
ku janë ilustruar provat e eksperimenteve. Unë bëja 
demonstrimin e eksperimenteve sipas rendit në libër. 

Vlerësimi

Nxënësit ishin të informuar me mënyrën e vlerësimit të 
eksperimentit që do ta realizojnë. Dhe u paisën me:

 Â fleta për vetëvlerësim të diturive paraprake (strategjia- çka 
di, çka dua të di, dhe çka mësova) .                                , fleta 
për supozimet e nxënësve, 

 Â Procedurë për drejtimet e aktivitetit (eksperimentit) për 
secilin grup                                 dhe fleta për vetëvlerësimin dhe 
vetëanalizë të aktivitetit (eksperimentit).

Nxënësit nuk u njoftuan me asnjë informatë në lidhje me 
vlerësimin. Prej tyre u kërkua që me vëmendje ta përcjellin 
eksperimentin, dhe atë që e kanë vërejtur nga demonstrimi i 
secilit eksperiment ta shkruajnë si konkludim.

Unë e përcolla rrjedhën e eksperimentit dhe i vlerësova me 
çek – lista për kontrollimin e realizimit të aktiviteteve të 
suksesëshme për secilin prej grupeve.                                dhe 
me çek – lista për (rrjedhën) ecurinë e eksperimentit (një 
pjesë e nxënësve).

Nxënësit për çdo eksperiment që është demonstruar nga ana 
e arsimtarit në fletë kanë shkruar çka mund të përfundojnë 
për eksperimentit. Përgjigjet (fletët) mblodha që ti kontrolloj 
në shtëpi pa i informuar se si do të vlerësohen.

Pasi e realizuam një pjesë të temës të gjithë nxënësit punuan test me detyra të niveleve (sipas taksonomisë së Blumit).

Më poshtë shkurtimisht janë sqaruar aktivitetet e dy paraleleve. 

8

ShToJcËN 8.1.

ShToJcËN 8.2.

ShToJcËN 8.4.

ShToJcËN 8.5.

ShToJcËN 8.3.

ShToJcËN 8.6. dhE ShToJcËN 8.7.
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REzULTATET   
Duke i analizuar rezultatet e dy paraleleve, erdha në përfundim se – metodat e ndryshme të punës dhe vlerësimit japin 
rezultate dhe efekte të ndryshme. 

VETËREfLEKTIMI 
ÂÂ Kur në lëndën e kimisë nxënësit vetë eksperimentojnë 

dhe janë të përfshirë edhe në vlerësim efektiv, kanë 
(arritje) suksese më të mëdha. 

ÂÂ Nëse nxënësit nuk informohen me kohë për ate 
se çka do të punojnë, por vetëm do të përcjellin 
eksperimentet që do të demonstrohen nga ana e 
mësimdhënësit, atëherë nuk do të jenë plotësisht 
aktiv, sepse nuk do ta përjetojnë vetë eksperimentin, 
nuk do të munden të gjenden mirë dhe tu përgjigjen 
pyetjeve të niveleve më të larta të taksonomisë së 
Bluimit, por vetëm pyetjeve të niveleve më të ulta siç 
janë njohja dhe kuptimi. 

Në të ardhmen nxënësit do ti angazhoj në aktivitete 
realizuese, domethënë që vetë të eksperimentojnë dhe 
vetëvlerësojnë edhe pse ajo kërkon kohë dhe pregaditje 
më të madhe, dhe se duhen më shumë mjete dhe 
materiale për punë. 

Nxënësit e paraleles 1 në të cilën shfrytëzuan 
qasjen në vlerësim kishin arritje më të mira:

Nxënësit e paraleles 2 të cilët punuan 
në mënyrë tradicionale kishin arritjet më të 
ulta (vogla)

ÂÂ Në fillim të aktiviteteve më shumë se 60% të nxënësve 
vetë vlerësuan se paranjohuritë e tyre për komponimet 
organike janë të vogla. Kjo u vërtetua edhe nga përgjigjet 
e nxënësve nga fletët e supozimeve.
ÂÂ Vetëvlerësimi i paranjohurive për temën ndikuan në 

aktivitetet e nxënësve si motivuese në lidhje me atë se 
çka duan të mësojnë.
ÂÂ Sipas vetëvlerësimit në atë se çka kanë mësuar, 80% 

e nxënësve shumë mirë dhe shkëlqyeshëm e kanë 
përvetësuar njësinë mësimore të temës së re.
ÂÂ Përgjigjet e nxënësve në fletët për kontrollimin e 

njohurive të përvetësuara (kontrollim me çek – listë) nga 
lënda mësimore Kimi për komponimet organike, treguan 
se 78% e nxënësve, shumë mirë dhe shkëlqyeshëm i 
kanë përvetësuar përmbajtjet mësimore. 
ÂÂ Edhe në listat e vetëvlerësimit dhe vetëanalizës për 

aktivitetet realizuese, numri më i madh i nxënësve kanë 
arritur në përfundime se shumë mirë i kanë përvetësuar 
njësitë mësimore.
ÂÂ Përafërsisht 80% të vlerësimeve nga ana e arsimtarit 

përputhen me vetëvlerësimin dhe vetëanalizën e 
nxënësve.
ÂÂ Në pyetjet e testit nga nivelet më të larta të 

ndërlikueshmërisë me sukses u përgjigjën 80% të 
nxënësve.

ÂÂ Sipas përgjigjeve në fletat kontrolluese përafërsisht 
50% të nxënësve mirë i kanë përvetësuar njësitë 
mësimore, çka na paraqet sukses më të dobërt se te 
paralelja 1.
ÂÂ Nxënësit pasi u njoftuan me rezultatet e vlerësimit, 

parashtruan shumë pyetje të ndryshme në lidhje me 
vlerësimin dhe nuk ishin të kënaqur.
ÂÂ Në pyetjet e niveleve të larta me sukses u përgjigjën 

50% të nxënësve.
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Çka di 
(dituritë e mia për temën)

Çka dua të di
(pyetjet e mia) Çka mësova

Dituritë e mia për temën janë:

a) të shkëlqyeshme
b)  mesatare
c)  të dobëta

Tekstin ose njësinë mësimore i 
kuptoj:

a) shkëlqyeshëm
b) mirë
c) mjaftueshëm
d) pamjaftueshëm

ShToJcA 8.1.

Emri dhe mbiemri (nxënësi): __________________________________

Klasa: ______  Data:_____________

     Arsimtari: Agim Ramadani

LISTË PËR VETËVLERËSIM: di; dua të di; Mësova



Notim për mësim në shekullin 21 35

Supozimet e nxënësveShToJcA 8.2.

Grupi I: Cili është supozimi i juaj?
ÂÂ Gjatë djegies së qiriut lirohet:

A) gas i klorhidrikut
B) blozë
C) gazra helmuese
D) gazra me ngjyrë

Grupi II: Cili është supozimi i juaj?
ÂÂ Gjatë djegies së sheqerit si produkt i fundit mbetet:

A) lëng me ngjyrë të kuqe
B) grimca me ngjyrë të verdhë
C) grimca me ngjyrë të zezë 
D) grimca me ngjyrë të bardhë

Grupi III: Cili është supozimi i juaj?
ÂÂ Gjatë djegies së alkoolit ( etanolit) lirohet gas:

A) hidrogjen
B) oksigjen
C) dioksid azoti
D) dioksid karboni

Grupi IV: Cili është supozimi i juaj?
ÂÂ Gjatë djegies së gazit djegës përveç që lirohet nxehtësi lirohet edhe një sasi e avujve të:

A) trioksid sulfurit
B) dioksid azotit
C) avullit të ujit
D) avujve të alkoolit

Grupi V: Cili është supozimi i juaj?
ÂÂ Gjatë nxemjes së të bardhit të vesë lirohet gas me erë të ngjajshme që paraqitet edhe në afërsi të:

A) fermave të kafshëve
B) rrugëve të qytetit
C) burimeve të banjave
D) lumejve 
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Lista holistike e vlerësimitShToJcA 8.3.
5

ÂÂ Gjendet mirë me mjetet laboratorike ( me shkathtësi të mirë)

ÂÂ I përmbahet mirë procedurës (udhëzimit) për punë

ÂÂ Hulumton mirë shkaqet të cilat qëndrojnë pas rezultateve

ÂÂ Paraqet përfundime konkrete për reaksionet kimike që ndodhin (me fjalë)

ÂÂ rezultatet e eksperimentit janë paraqitur hollësisht në fletën e punës

ÂÂ reaksionet kimike që ndodhin mirë janë të paraqitura

ÂÂ Konkluzioni është realizuar saktë dhe në tërësi.

4

ÂÂ Gjendet mirë me mjetet laboratorike ( me shkathtësi të mirë)

ÂÂ I përmbahet mirë procedurës (udhëzimit) për punë

ÂÂ Hulumton deri diku mirë shkaqet të cilat qëndrojnë pas rezultateve

ÂÂ Paraqet përfundime jo edhe aq konkrete për reaksionet kimike që ndodhin (me fjalë)

ÂÂ rezultatet e eksperimentit nuk janë paraqitur hollësisht në fletën e punës

ÂÂ reaksionet kimike që ndodhin janë paraqitur me disa gabime

ÂÂ Konkluzioni është realizuar saktë

3

ÂÂ Gjendet pjesërisht mirë me mjetet laboratorike ( me shkathtësi të mirë)

ÂÂ I përmbahet mirë procedurës (udhëzimit) për punë

ÂÂ Hulumton shkaqet të cilat qëndrojnë pas rezultateve por me disa gabime

ÂÂ Është pjesërisht i kujdesëshëm me mjetet laboratorike

ÂÂ Paraqet përfundime konkrete por me disa gabime për reaksionet kimike që ndodhin (me fjalë)

ÂÂ rezultatet e eksperimentit janë paraqitur në fletën e punës

ÂÂ reaksionet kimike që ndodhin janë paraqitur me disa gabime

ÂÂ Konkluzioni është realizuar pjesërisht i saktë

2

ÂÂ Është bërë orvatje të gjendet me mjetet laboratorike ( me shkathtësi të mirë)

ÂÂ Janë përshkruar disa procedura

ÂÂ Bën gabime gjatë realizimit të eksperimentit

ÂÂ rezultatet e eksperimentit nuk janë të plota dhe nuk janë të qarta

ÂÂ Me gabime të caktuarajanë paraqitur rezultatet në fletën e punës

ÂÂ Mund të nxjerr konkluzion të plotë për eksperimentin e bërë

1

ÂÂ Është bërë orvatje të gjendet me mjetet laboratorike ( me shkathtësi të mirë)

ÂÂ Ka nevojë për qartësi më të madhe në përshkrimin e procedurave të eksperimentit

ÂÂ Nevojitet njohje më e madhe e mjeteve laboratorike për punë më efikase 

ÂÂ rezultatet e eksperimentit janë paraqitur gabimisht

ÂÂ Nuk mund të nxirret konkluzion për eksperimentin e bërë
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Punë me detyraShToJcA 8.4.

Grupi I
Detyrë: Çka lirohet përveq nxehtësisë gjatë djegies së 
parafinës (materialit të qiriut)? 

Grupi III
Detyrë: në çfarë përfundimi do të vini se prej cilave 
elemente është ndërtuar përbërja kimike e etanolit 
(alkoolit)?

Grupi II: 
Detyrë: gjatë djegies totale të sheqerit si produkt i 
fundit çka fitohet? 

Materialet:  
ÂÂ qiri
ÂÂ shkrepsë 
ÂÂ sahat qelqi dhe epruveta 
ÂÂ leckë
ÂÂ enë e rrafshët prej porcelani për vendosjen e qiriut

Materialet: 
ÂÂ enë porcelani
ÂÂ alkool (etanol) 98% 
ÂÂ hinkë qelqi 
ÂÂ gyp prej gome pë.r përcjelljen e gazrave
ÂÂ enë me pompë uji
ÂÂ ujë gëlqeror (tretësirë ujore e hidroksid kalciumit)
ÂÂ shkrepsë
ÂÂ stativ metalik
ÂÂ tapë prej gome me vrimë

Procedura:
1. në gotën prej porcelani hidhni pak alkool (etanol)  
2. rregulloni aparaturën që hinka të lidhet për stativi 

metalik mbrapsht për mbledhjen e gazrave
3. lidheni gypin e gomës për bishtin e hinkës dhe dërgojeni 

te ena prej qelqi me pompë uji 
4. mbusheni enën e qelqit me ujë gëlqeror 
5. ndizeni alkoolin 
6. vëreni me kujdes ndryshimet që ndodhin me ujin 

gëlqeror
7. shkruaj të dhënat në fletë pune
8. shkruani edhe reaksionet kimike që ndodhin
9. shënoj rezultatet e eksperimentit në fletë pune
10. nxirr përfundim nga eksperimenti

Procedura:
1. ndizni qiriun
2. vendos qiriun në enën prej porcelani dhe të ngjitet.
3. mbi flakën e qiriut afrojeni sahatin e qelqit ose një 

epruvetë të zbrazët
4. vërej pas një kohe të shkurtë se çka ndodh me enën 

e qelqit 
5. shkruaj të dhënat në fletë pune
6. çka fitohet në muret e enës së qelqit
7. pse ndodh kjo dukuri
8. shënoj rezultatet e eksperimentit në fletë pune
9. nxirr përfundim nga eksperimenti

Materialet:  
ÂÂ sheqer
ÂÂ shkrepsë 
ÂÂ epruveta 
ÂÂ llampë alkooli
ÂÂ kapëse për epruveta 
ÂÂ enë porcelani
ÂÂ lugë laboratorike

 Procedura:
1. mbushni një epruvetë me lugëz të vogël pak me 

sheqer.
2. me kapësen për epruveta kapeni epruvetën
3. ndizeni llampën e alkoolit. 
4. nxejeni epruvetën e mbushur me sheqer për një kohë 

deri sa të digjet totalisht.
5. pastaj ajo që mbetet si produkt i fundit derdheni në 

enë porcelani. 
6. vërej se çka është fituar.
7. shënoj rezultatet e eksperimentit në fletë pune.
8. nxirr përfundim nga eksperimenti.
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Grupi V
Detyrë: të vërtetohet prezenca e azotit në përbërjet 
organike nëpërmjet lirimit të amonijakut prej disa 
përbërjeve organike? 

Materialet:  
ÂÂ shkrepsë
ÂÂ Llampë alkooli
ÂÂ gotë laboratorike
ÂÂ epruveta
ÂÂ letër lakmuesi të kuqe e lagur me ujë
ÂÂ vezë ( i bardhi i vesë )
ÂÂ stativ metali
ÂÂ pincetë

 Procedura:
1. thejeni vezën dhe ate derdheni në një gotë qelqi 
2. mbusheni një epruvetë me të bardhin e vesë
3. lidheni epruvetën për stativin metalik në pozitë të 

pjerrtë
4. me shkrepsën ndizeni llampën e alkoolit
5. afrojeni llampën e alkoolit në afërsi të fundit të 

epruvetës dhe nxejeni me kujdes
6. me pincetë merreni letrën e lakmuesit dhe afrojeni 

në grykë të epruvetës dhe vëreni ndryshimet që do 
të ndodhin.

7. shkruani edhe reaksionet kimike që ndodhin
8. shënoj rezultatet e eksperimentit në fletë pune
9. nxirr përfundim nga eksperimenti

Për të gjitha grupet do të vlerësohet (notohet):
ÂÂ ndjekja e udhëzimit për punë
ÂÂ përdorimi i mjeteve laboratorike
ÂÂ prezentimi i rezultateve
ÂÂ Nxjerrja e konkluzioneve

Grupi IV
Detyrë: të vërtetohet prania e hidrogjenit në kompo-
nimet organike gjatë djegies së gazit djegës (butan)? 

Materialet:  
ÂÂ shkrepsë
ÂÂ shkrepsë e mbushur me gas djegës ose tubë e 

butanolit për djegje me aparat 
ÂÂ gotë laboratorike

Procedura:
1. vendosni aparatin për djegje e cila ka tubë të mbushur 

megas butani
2. me shkrepsë e ndizni aparatin ku duhet të digjet gasi
3. lëshoni ventilin e gasit me kujdes
4. gotën laboratorike e mbani përmbysur mbi flakën e 

zjarrit gjatë djegjes së gazit
5. vëreni me kujdes në muret e mbrendëshme të gotës
6. shkruaj të dhënat në fletë pune
7. shkruani edhe reaksionet kimike që ndodhin
8. shënoj rezultatet e eksperimentit në fletë pune
9. nxirr përfundim nga eksperimenti
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Vetëvlerësimi dhe vetanaliza e punimitShToJcA 8.5.

Përshkrimi i punimit:    

Komentet e аrsimtarit:    
Arsimtar: Agim Ramadani            Data:

Vetëvlerësimi i punimit:    
Çka u përpoqa të bëj? 

Çka bëra? 

Çka mësova? 

Me çka jam krenar në kët ë punim? 

Çka duhet të punoj më tepër ose çka do të duhej të punoj më ndryshe herën e ardhshme? 

Emri dhe mbiemri i nxënësit:_______________________________________  

Data: _______
Klasa: _________
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Çek lista për kontrollimin e aktiviteteve të realizuaraShToJcA 8.6.

Shkathtësi Grupi Mirë Nevojitet 
përmirësim Koment

Mbikqyrje

I

II

III

IV

Klasifikim

I

II

III

IV

Planifikon dhe eksperimenton

I

II

III

IV

Përdorimi i udhëzimeve

I

II

III

IV

Përdor mjetet laboratorike

I

II

III

IV

Përdor substancat e duhura

I

II

III

IV

Paraqet rezultate

I

II

III

IV

Bën tabela

I

II

III

IV

Sjell konkluzione

I

II

III

IV

Përmbajtja: _____________________________   Klasa: __________
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Fletë kontrolluese të aktiviteteve të ealizuaraShToJcA 8.7.

Procedura Prania Renditja Komenti

E merr materialin e duhur

Kontrollon a i ka të gjitha mjetet 
e duhura

rendit mjetet për realizimin e 
eksperimentit

I respekton rregullat e mbrojtjes

Përdor mirë kapësen e epruvetave 
dhe epruvetat

Përdor mjetet identifikuese 

Përdor mirë gotat laboratorike

Di të përdorë letrat e lakmuesit

Pas eksperimentit i pastron mjetet

Fletë kontrolluese të aktiviteteve të realizuara – eksperimenti

Emri dhe mbiemri i nxënësit: __________________________________________

Qëllimi: Realizimi i eksperimentit

Njësia mësimore: Përbërjet organike – përbërje të karbonit

Data:___________________
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Notimi i ndërsjellë i aktivitetit të realizuar 
paraqet qasje shumë racionale

Përmirësimi i procesit të realizimit 
të punës praktike përmes 
pjesëmarrjes aktive të nxënësve në 
procesin e notimit.

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Nxënësit e klasës VIII patën për detyrë ta krijojnë një 
dokument Word në Microsoft Word duke i ndjekur 
udhëzimet për punë. Meqë bëhet fjalë për aktivitet praktik, 
i cili më së miri notohet/vlerësohet përmes notimit, kisha 
problem sesi ta përcjell punë e të gjithë nxënësve. U 
mundova që maksimalisht t’i përfshij të gjithë nxënësit.

Në orën e ushtrimeve për krijimin e dokumenteve në 
Word, nxënësit ishin të ndarë në çifte (nxënësi A dhe B). 
Aktivitetet e tyre janë paraqitur në tabelën në vijim.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VIII 1 orë mësimoreInformatikë Krijimi i dokumentit word Marija Pupinovska-
Gogova, 
SHF “Bratstvo Edinstvo”, 
Ohër

Pj
es

a 
e 

pa
rë

 e
 o

rë
s 

ÂÂ nxënësi A – krijon dokument word sipas 
udhëzimit të dhënë

ÂÂ nxënësi B – i noton aktivitetet e nxënësit 
A, duke e përdorur fletën kontrolluese në 
të cilën janë dhënë shkathtësitë të cilat 
notohen për krijimin e dokumentit word 

Pj
es

a 
e 

dy
të

 e
 o

rë
s 

ÂÂ nxënësi B – krijon dokument word sipas 
udhëzimit të dhënë

ÂÂ nxënësi A – i noton aktivitetet e nxënësit 
B, duke e përdorur fletën kontrolluese në 
të cilën janë dhënë shkathtësitë të cilat 
notohen për krijimin e dokumentit word

Edhe unë i notoja aktivitetet praktike të disa nxënësve 
duke i plotësuar fletët kontrolluese të njëjta me atë 
që i shfrytëzonin nxënësit për notim të ndërsjellë. Pas 
analizës së bërë dhe krahasimit të fletëve kontrolluese, 
nxënësve u dhashë informacion kthyes gojor për suksesin 
e aktiviteteve të tyre praktike dhe për notimin e ndërsjellë. 
Informacion kthyes gojor për punën e nxënësve ua dhashë 
në orën e ardhshme, për shkak të numrit të madh të 
elementeve të cilat notohen dhe për shkak të analizës 
krahasuese të fletëve kontrolluese.

9
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REzULTATET   
Qëllimi i procedurës për notimin e ndërsjellë ishte që të 
shqyrtohet niveli i diturive të fituara të nxënësve të cilët 
bëjnë notim, përmes mundësisë që t’i dallojnë shkathtësitë 
të cilat i kryen nxënësi tjetër, si dhe t’i evidentojnë ato në 
fletën kontrolluese – nëse janë nxjerrë në mënyrë të drejtë. 
Po ashtu pritet të motivohen nxënësit që në mënyrë aktive 
të përfshihen në mësim duke e ditur se vlerësimet e tyre 
çmohen. 
Në fakt, dëshirova të krahasohet suksesi i nxënësve të 
cilët punuan në gjysmën e parë të orës, të cilët nuk kishin 
njohuri për shkathtësitë të cilat notohen, në raport me 
nxënësit të cilët punonin në grupin e dytë dhe e ndiqnin 
punën e nxënësve të grupit të parë.
Kështu arrita deri te njohuritë vijuese:
ÂÂ Të gjithë nxënësit gjatë një ore krijuan dokument word 

dhe e plotësuan fletën kontrolluese që ishte e dedikuar 
për notimin e ndërsjellë të nxënësve.
ÂÂ Notimi i ndërsjellë u mundësoi nxënësve që më me 

efikasitet dhe më drejt t’i t’i realizojnë shkathtësitë, 
ndërsa njëkohësisht ta vërejnë përparimin e tyre. 
ÂÂ Notimi i ndërsjellë mundësoi që nxënësit ta shfrytëzojnë 

teknologjinë informatike për ta përshkruar veprimin 
të cilin e kryen nxënësi klasës së tyre ose ta dallojnë 
shkathtësinë në bazë të kritereve të theksuara për 
notim.
ÂÂ Unë dhe nxënësit biseduam për cilësinë e aktiviteteve 

praktike dhe për suksesin e tyre në notim. Për 
aktivitetet e ardhshme praktike nxënësit kërkojnë që 
paraprakisht t’i dinë mënyrat dhe kriteret e notimit.

Më me rëndësi është se përvoja e notimit të nxënësve të 
klasës ka ndihmuar shumë që të jenë më të suksesshëm 
nxënësit që pastaj krijojnë dokument word. 

VETËREfLEKTIMI 
Edhe pse jam e kënaqur nga efektet e aktivitetit të 
realizuar, në veçanti duke e pasur parasysh krahasimin 
me qasjet klasike kur secili nxënës vetë krijon dokument 
i cili pastaj do të notohet, mendimet e mia për të ardhmen 
janë këto:
ÂÂ Për këtë lloj të aktivitetit praktik me përcjellje të 

udhëzimit, duhet të kenë përvojë paraprake të cilën 
do ta fitojnë gjatë orëve të parapara për ushtrime 
dhe aty do të njoftohen me shkathtësitë të cilat duhet 
notuar. Prandaj edhe në të ardhmen do ta praktikoj 
këtë në këtë mënyrë:
ÂÂ Në një kompjuter të punojnë nxënësit me nivel të 

ndryshëm të njohurive. Çdo aktivitet praktik së 
pari duhet ta kryejnë nxënësit me nivel më të lartë 
të diturisë dhe të shkathtësive, ndërsa nxënësit të 
cilët kanë më shumë vështirësi në mësim ose që më 
ngadalë i përvetësojnë shkathtësitë për ta përcjellë 
punën e tyre, do ta realizojnë atë aktivitet pas tyre.
ÂÂ Për aktivitetet e ardhshme nxënësit mund të sjellin 

propozim-dokument në të cilin do të futen elementet 
e mësuara, e pastaj t’i krijojnë ato në orë të mësimit. 

GRUPI A

Nxënësit të cilët në gjysmën e parë të orës ishin të 
angazhuar në krijimin e dokumentit i shfaqën këto 
dobësi:

 Â  Nuk ishin të sigurt sa duhet në zgjidhjen e komandave 
për realizimin e aktivitetit.

 Â I kryenin aktivitetet e udhëzimit sipas radhitjes 
personale (në fillim i realizon aktivitetet të cilat i di 
më së miri).

 Â Shumica e nxënësve nuk kanë kujdes në formatimin 
e tekstit të theksuar në udhëzim dhe në rregullat për 
bukurshkrim, duke u kujdesur vetëm që ta shkruajnë 
tekstin në mënyrë të saktë.

Nxënësit të cilët të parët i plotësojnë fletët kontrolluese 
për notimin e nxënësve të tjerë të klasës, i shqyrtojnë 
kriteret e notimit të aktivitetit praktik dhe, duke e ndjekur 
punën e nxënësve të tjerë, fitojnë pasqyrë të plotë për 
komandat e mësuara dhe për zbatimin e tyre.

Ky grup i nxënësve shfaqën rezultate shumë më të 
mira gjatë krijimit të dokumentit në pjesën e dytë të 
orës, duke i eliminuar dobësitë paraprake.

GRUPI B
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Udhëzim për krijimin e dokumentit në WordShToJcA 9.1.

Krijimi i dokumentit në Word 

Udhëzim për punë:

1. Zgjidheni një fletë në format A4, me font Times New roman dhe madhësi të shkronjave 12.
2. Krijoni dokument word njësoj si në këtë fotografi:

3. ruaje dokumentin në dosjen tënde me emrin “Detyra”.

DETYrA:

Lloji i trekëndëshave
 sipas këndeve

Brinjëndryshëm Barabrinjës Barakrahës

1. Zgjidhe ekuacionin

2. Plotësoi fushat ashtu që do t’i shënosh karakteristikat për secilin lloj 
të trekëndëshave të dhënë: gjidhe ekuacionin
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Fleta kontrollueseShToJcA 9.2.

Zgjedh një fletë në format A4 po jo

Zgjedh font Times New roman dhe 12 madhësi të shkronjave po jo

U vendos kornizë faqeve po jo

Vendos objekt grafik dhe në të fut tekst po jo

Krijon formulë matematikore po jo

Krijon diagram dhe në të shkruan tekst po jo

Krijon fotografi dhe atë e vendos në anën e djathtë të formulës po jo

Ka kujdes në formatimin e tekstit si në fotografi po jo

I përdor drejt shenjat e pikësimit po jo

Elementet i vendos me rend si në fotografi po jo

Dokumenti të cilin e krijon është i njëjtë si në fotografi po jo

E ruan dokumentin në dosjen e tij me emrin “Detyra”. po jo

Nxënësi ______________________________________ Kl.__________
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Me e-postë – edhe ushtrohet edhe notohet

Përmirësimi i motivacionit dhe mësimit përmes përfshirjes së notimit të ndërsjellë në kuadër të mësimit.

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Në këtë aktivitet u përfshin 92 nxënës (me nga 2 paralele 
të klasës V dhe VI). 
Gjatë përpunimit të njësisë mësimore Posta elektronike, 
ushtrimi i përdorimit të postës elektronike u ndërlidh me 
notimin e ndërsjellë dhe me dhënien e informacioneve 
kthyese përmes postës elektronike.
ÂÂ Nxënësit punuan në çifte. 
ÂÂ Në fillim jepnin përgjigje me shkrim në temën: 

Interneti. 
ÂÂ Pastaj me postë elektronike ia dërguan përgjigjet çiftit 

tjetër, i cili i notoi/vlerësoi dhe shënoi koment për 
cilësinë e përgjigjeve. 
ÂÂ Notat dhe komentet ua dërguan përsëri me e-postë; 

njëkohësisht i dërguan edhe në e-postën time. 
ÂÂ Pasi i morën notat e nxënësve të çiftit tjetër, ata u 

koncentruan në përgjigjet e tyre, i kontrolluan më 
vëmendje që vetë të shohin se ku kanë gabuar që ta 
notojnë veten. Pasi që disa nxënës nuk e përvetësojnë 
materialin në mënyrë solide, kontrollimi bëhej në bazë 
të tekstit të librit shkollor.
ÂÂ Nëse kishte probleme me dërgimin e përgjigjeve 

përmes e-postës, nxënësit bisedonin për problemin 
dhe i pyetnin gojarisht nxënësit e klasës për atë 
problem, që të mund t’i notojnë. Kjo u ndihmoi nxënësve 
t’i zgjidhin problemet me të cilat ballafaqoheshin.

Unë vazhdimisht e mbikëqyrja letërkëmbimin mes 
nxënësve, si për nga aspekti i notimit/vlerësimit, po 
ashtu edhe për nga aspekti i shkathtësisë për të përdorur 
e-postë. Në fund edhe unë i kontrollova dhe vlerësova 
përgjigjet e pyetjeve të parashtruara dhe u dhashë 
informacion kthyes me shkrim, me vlerësime cilësore 
dhe ua dërgova përmes e-postës. Shkathtësinë për të 
përdorur postë elektronike e notoja/vlerësoja me anë të 
fletës kontrolluese (çek-listë).

Pastaj diskutuam për dallimet mes notave të dhëna nga 
nxënësit me ato të dhëna nga arsimtari.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

V dhe VI 1 orë shkollore

REzULTATET   
Në studim është bërë analizë cilësore e mësimit dhe e 
informacionit kthyes të nxënësve gjatë notimit të ndërsjellë. 
Gjatë notimit nxënësit disa herë riktheheshin në detyrat 
(pyetjet) me qëllim:

ÂÂ të vlerësimit të punës së çiftit tjetër, me çka saktësia e 
përgjigjeve kontrollohej përmes diskutimit të përbashkët 
brenda çiftit, por edhe duke u bazuar në tekstin e librit; 
ÂÂ të shqyrtimit të notës dhe komentit të nxënësve dhe, 

nëse ka dallime, të shihet se kush ka qenë në të drejtë 
dhe 
ÂÂ të krahasohet nota e marrë nga arsimtari me notën e 

fituar nga nxënësit e klasës. 

Në fakt, në këtë mënyrë nxënësit i shpjegonin gjërat e 
paqarta dhe mësonin. Duke e përdorur postën elektronike për 
shkëmbim të notave, nxënësit ushtronin sesi ta përdorin atë. 
Analiza e dobive të aktivitetit të këtillë është e drejtuar 
kah motivacioni i nxënësve për mësim duke e përdorur 
këtë mënyrë të notimit. Janë shqyrtuar edhe qëndrimet e 
nxënësve për notimin e ndërsjellë dhe për vetënotimin, është 
analizuar informacioni kthyes i nxënësve si dhe mendimi i 
tyre. rezultatet e notimit të këtillë të organizuar janë:

ÂÂ Nxënësit konsiderojnë se vetënotimi dhe notimi i 
ndërsjellë u jep mundësi ta përmirësojnë punën e tyre 
dhe, kur janë në rolin e notuesve, nxënësit janë në 
gjendje të mendojnë në mënyrë serioze dhe kritike. Disa 
nxënës kanë vështirësi në vënien e notës përmbledhëse 
dhe formative. 
ÂÂ Nxënësit ishin angazhuar dhe motivuar gjatë tërë orës.
ÂÂ I kryenin detyrat në kohë, sepse e dinin që çifti tjetër i 

pret ato.

Informatikë Interneti  
Shfrytëzimi i e-postës.

Atanas Peev, 
SHF “Shën Kliment 
Ohridski”, Manastir
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ShkëlqyeshëmÂ5-,ÂnukÂkeÂfotografiÂteÂemriÂdheÂnukÂeÂkeÂ
e-postënÂnëÂHotmailÂporÂnëÂt-home

VETËREfLEKTIMI 
Përvojat e mia dhe përvojat nga aktiviteti i këtillë 
janë shumë pozitive. Me sukses e ndërlidha mësimin, 
notimin formativ dhe përmbledhës dhe konstatova se:  

ÂÂ Vetënotimi dhe notimi i ndërsjellë ndihmon në 
aktivizimin nxënësve.

ÂÂ Duke qenë i vetëdijshëm nxënësi sesa ka arritur, 
në çka duhet pasur kujdes gjatë mësimit, çka ka 
lëshuar, a është orvatur sa duhet e të ngjashme, 
ai e rrit përgjegjësinë për mësim me ndikim të 
mundshëm afatgjatë. Tërë këtë e mundëson 
informacioni kthyes me shkrim, qoftë i dhënë nga 
nxënësi ose nga arsimtari.

ÂÂ Notat e dhëna për nxënësit e tjerë dhe për përgjigjet 
e veta personale ishin shumë të sinqerta. Vërejtjet 
e tyre ishin kryesisht të përgjithshme, si për 
shembull: “...nuk kanë mësuar sa duhet”, “...kanë 
harruar t’i shënojnë disa të dhëna”, “...për mrekulli 
e kanë përvetësuar materialin”, “..do t’i mësojmë të 
dhënat themelore”, “...në të ardhmen do të punojmë 
më shumë”.

Në fund është bërë analizë krahasuese mes notimit 
përmbledhës të nxënësve dhe atij të arsimtarit.

ÂÂ Nga informacionet kthyese ishin të kënaqur pjesa 
më e madhe e nxënësve. Ata po ashtu u pajtuan me 
komentet e nxënësve të tjerë të klasës.

ÂÂ Nota përmbledhëse e dhënë nga nxënësit te 
shumica e nxënësve është më e madhe sesa ajo e 
dhënë nga arsimtari, madje disa nxënës fare nuk 
kishin shënuar nota.

Notimi i ndërsjel’ë i nxënësve 

Notim nga arsimtari me informacion kthyes me shkrim 
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Fleta për kontrollin e aftësimit për shfrytëzimin e e-postës ShToJcA 10.1.

Indikator Prania

1. A ka dërguar çifti e-postë?

2. A ka titull e-posta e pranuar?

3. A janë ngjitur në e-postë dosjet e kërkuara paraprakisht?

4. A janë përgjigjur plotësisht në e-postë përgjigjet e parashtruara paraprakisht?

5. A kanë regjistruar të dhëna të tyre personale nxënësit të cilët e kanë përpunuar tekstin në 
e-postën e dërguar?
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Edhe nxënësit më të vegjël  
dinë të vetënotohen 

ÂÂ Ta shqyrtojë mundësinë për aftësimin e nxënësve për t’u përfshirë në notimin e të arriturave 
personale edhe në moshë më të re (klasa e dytë).

ÂÂ Ta analizojë dobinë e inkuadrimit të nxënësve në notim edhe për arsimtarët edhe për vetë 
nxënësit.

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
ÂÂ Në paralele me 25 nxënës të klasës II gjatë realizimit të 

temës mësimore Kafshët (Animals) i notova nxënësit në 
mënyrë formative dhe u dhashë informacione kthyese 
gojore duke i pasur parasysh qëllimet e temës:
Â� Të përvetësohet fjalori themelor për kafshët.
Â� T’i dallojnë emrat e kafshëve kur t’i dëgjojnë dhe kur 

t’i shohin të shkruara.
Â� Në mënyrë të drejtë t’i shprehin emrat e kafshëve.
Â� Të përgjigjen në pyetje të thjeshta rreth kafshëve.

ÂÂ Puna e nxënësve vazhdimisht mbikëqyrej, në veçanti 
për sa i përket përvetësimit të fjalorit për kafshët dhe 
njëherazi merreshin shënime për secilin nxënës ndaras.
ÂÂ Në fund të realizimit të temës nxënësit u vetënotuan. 

Secilit nxënës iu dha një fletë paraprakisht e përgatitur 
me pyetje. 

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

II 8 orë mësimoreGjuhë angleze Kafshët Sanja Jovanovska, 
SHF “Ilinden”, 
Kriva Pallankë

 Secili nxënës e kishte për detyrë të përgjigjet në  pyetjet 
e parashtruara përmes ngjyrosjes së rrethit me ngjyrë të 
ndryshme, varësisht nga niveli i sigurisë  në përgjigjen e 
dhënë:
Â� me ngjyrë të gjelbër (nëse është plotësisht i sigurt në 

përgjigjen e dhënë);
Â� me ngjyrë të verdhë (për siguri jo aq të madhe në 

dituri);
Â� me ngjyrë të kuqe (nëse nuk është i sigurt në 

përgjigjen e dhënë).
ÂÂ Nxënësve iu shpjegua sesi duhet ta bëjnë atë dhe për 

çka do t’u shërbejë (të shohin se çka kanë mësuar, të 
shohin nëse edhe arsimtari pajtohet me mendimin 
e tyre). Pyetjet u lexuan së bashku një nga një, që t’u 
ndihmohet atyre nxënësve të cilët ende nuk e kanë 
përvetësuar  leximin,  e pastaj secili nxënës u përgjigj në 
mënyrë individuale. 
ÂÂ Pastaj u grumbulluan të gjithë shembujt dhe u krahasuan 

me rezultatet e notimit formativ.
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VETËREfLEKTIMI 
rezultatet e arritura ishin relativisht objektive, andaj 
planifikoj ta shfrytëzoj këtë strategji të notimit edhe 
për tema të tjera mësimore. Në fakt vërej dobi edhe 
për punën time si mësues, por edhe për nxënësit. 

REzULTATET   
Ndonëse qëllimi themelor ishte të shoh nëse nxënësit kanë 
qasje në të arriturat personale, përpos që e krahasova 
vetëvlerësimin e tyre me shënimet e mia, po ashtu i 
mbikëqyrja edhe reagimet e tyre ndaj këtij aktiviteti. Edhe 
përvoja ime, por edhe reagimet e nxënësve, janë shumë 
pozitive.

ÂÂ rezultatet e vetënotimit në të shumtën e rasteve 
përputheshin me informacionet e mia në bazë të 
notimit formativ (kishte disa përjashtime të vogla).

ÂÂ Nxënësit ishin objektiv dhe u përkushtoheshin 
detyrave.

ÂÂ Nxënësit ishin të kënaqur që ishin përfshirë në notimin 
e të arriturave të tyre. Ata për herë të parë ishin në një 
rol të tillë që ta notojnë vetveten.

ÂÂ Nxënësit e dinin se me çfarë ngjyre janë përgjigjur 
në secilën pyetje (strategjia ishte adekuate dhe 
interesante për moshën e tyre). Nxënësit shprehën 
dëshirë për të realizuar përsëri një aktivitet  të tillë. 
Një nxënëse më pyeti: “Mësuese, kur do të ngjyrosim 
përsëri kështu?”

ÂÂ Për këtë aktivitet prindërit u informuan nga fëmijët e 
tyre.

Dobitë për arsimtarin:

DOBITË PËR NxËNËSIT:

ÂÂ Kam qasje më të mirë në sigurinë e diturive të 
nxënësve, në veçanti për nxënësit të cilët janë notuar 
me nota (ngjyra) të ndryshme  nga ajo e arsimtarit .

ÂÂ I dalloj më lehtë nxënësit të cilët ballafaqohen me 
probleme dhe mund të planifikoj për ta aktivitete dhe 
ushtrime për ato elemente që duhet të përmirësohen. 
Për shembull, unë vërejta se disa prej nxënësve të 
mi nuk mund të dallojnë sesi shkruhen fjalët për 
kafshët, por edhe nuk mund ‘i dallojnë fjalët i madh/e 
madhe dhe i vogël/e vogël në gjuhën angleze. Që 
të përmirësohen, u dhashë për detyrë më shumë 
aktivitete, si për shembull nxënësit e shikonin në 
kartela sesi janë shënuar këto fjalë. Nxënësit i 
lexonin ato dhe i ndërlidhnin me kafshën gjegjëse. 
Për t’i përvetësuar më mirë fjalët i madh/e madhe 
dhe i vogël/e vogël, u jepja për detyrë të krahasojnë 
objekte (sende) me madhësi të ndryshme. 

ÂÂ rritet motivacioni i nxënësve për shkak të dëshirës 
që në të ardhmen të kenë më shumë fusha të gjelbra 
në fletët e tyre (nota për siguri më të madhe në dituri).

ÂÂ Nxitet shpirti garues i nxënësve – derisa nxënësit 
notoheshin (ngjyrosnin), ata njashtu i krahasonin 
fletët e tyre.

ÂÂ Nxënësve u jepej mundësia të tregojnë se çka dinë 
më së miri dhe ku duhet ndihmuar ata.
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1 A mund të numërosh 5 kafshë në gjuhën angleze?

2 A i shqipton mirë?

3 A mund ta dallosh sesi shkruhen fjalët?

4 A di t’i këndosh këngët për ato kafshë?

5 A mund të tregosh se cila është kafsha më e dashur për ty?

6 A mund t’i dallosh në gjuhën angleze fjalët i madh/e madhe dhe i vogël/e vogël?

7 A mund ta dallosh kafshën menjëherë sa ta dëgjosh fjalën në gjuhën angleze?

VetënotimiShToJcA 11.1.

Mendo rreth asaj se çka ke mësuar për kafshët në gjuhën angleze.
rrethoje pyetjen duke e ngjyrosur rrethin pranë pyetjes.
Me ngjyrë të gjelbër - nëse je plotësisht i/e sigurt.
Me ngjyrë të verdhë – nëse nuk je plotësisht i/e sigurt.
Me ngjyrë të kuqe – nëse nuk je i sigurt.

Lënda: Gjuhë angleze
Tema: Kafshët (Animals) – Përvetësimi i fjalorit për kafshë 
Klasa: II 
Nxënësi: ________________________________________________
Arsimtari: Sanja Jovanovska    Data:_________
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Arsimtarët dhe nxënësit mund ta përdorin 
lehtë Shkallën për vlerësim 

ÂÂ Nxënësit të aftësohen për vetënotimin e të arriturave personale, me anë të shkallës për   
 vlerësim.
ÂÂ Arsimtari i përdor rezultatet e notimit formativ për të krijuar studim më të suksesshëm në  
 të ardhmen.

RRjEDHA E AKTIVITETIT
ÂÂ Brenda një muaji gjatë përpunimit të njësive tematike 3 dhe 4 (Unit 3, Unit 4) në gjuhën angleze, është përcjellë përparimi 

i gjashtë (6) nxënësve të klasës së katërt. Pra, është studiuar se cilat qëllime mësimore i kanë përvetësuar këta nxënës 
e cilat nuk i kanë përvetësuar. Për çfarë arsye qëllimet mësimore që është dashur të përvetësohen u janë shpjeguar 
nxënësve për disa njësi mësimore, ndërsa nuk u janë shpjeguar për disa njësi të tjera mësimore. 

ÂÂ Shkalla për vlerësim është përdorë si instrument për kontrollim dhe notim formativ lidhur me përmbushjen e qëllimeve 
mësimore. Me ndihmën e saj janë regjistruar rezultatet e përmbushjes së qëllimeve të njësisë përkatëse tematike. 

ÂÂ Pastaj janë krahasuar rezultatet e arritura në rastin e parë, kur nuk kanë qenë të definuara qëllimet dhe ato nuk u janë 
shpjeguar nxënësve, me rezultatet e rastit të dytë, kur janë definuar qëllimet dhe u shpjeguar atyre. 

ÂÂ Njohuritë e arritura i përdora gjatë përpilimit të mësimit. Qëllimet mësimore që nuk ishin përvetësuar dhe për të cilat ka 
më tepër nevojë për ushtrime, i përfshiva në mësim si pjesë të mësimdhënies së mëtejme (qasje e diferencuar).

ÂÂ Zhvillova bisedë ndaras me secilin nxënës për atë se a i ka të qarta qëllimet e njësisë tematike, si ndjehet ai kur e di se 
çka kërkohet konkretisht prej tij, gjegjësisht si ndjehet kur nuk është i sigurt se çka kërkohet – çka duhet të mësojë.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

IV një muaj, 
12 orë mësimore

Gjuhë angleze Njësitë tematike 3 dhe 4 
(Unit 3, Unit 4)

Sashka Pavllovska, 
SHF “Aleksandar 
Zdravkovski”, 
f. Jegunovcë
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VETËREfLEKTIMI 
U vërtetua se qëllimet e definuara në mënyrë 
të qartë janë pjesë e rëndësishme e mësimit 
dhe shërbejnë për përmirësimin e cilësisë së 
tij. Përkufizimi, shpjegimi dhe prezantimi i tyre 
në fillim të çdo njësie mësimore qysh në fillim 
mundësoi që nxënësit të krijojnë pasqyrë për 
materialin i cili do të mësohet si dhe në çka 
duhet të kenë kujdes ata. 
ÂÂ Duke e ditur se çka kërkohet prej tyre, nxënësit 

vijnë në orë të mësimit më të relaksuar dhe 
më të përgatitur. 
ÂÂ Përdorimi shkallës për vlerësim si instrument 

(teknikë) për vetënotim, pati ndikim edhe në 
motivimin e nxënësve për ta përmirësuar 
mësimin e tyre. 
ÂÂ Qëllimet duhet përkufizuar dhe shpjeguar 

në mënyrë të qartë; ata (kur është fjala për 
nxënësit e moshës më të re – siç janë këta) 
duhet që një kohë të caktuar të ekspozohen 
në klasë për secilën njësi tematike, madje do 
të ishte më mirë nëse secilit nxënës i jepen në 
mënyrë të shkruar. 
ÂÂ Shkalla për vlerësim më ndihmoi të krijoj 

një pasqyrë për të arriturat e nxënësve dhe 
më shërben për të dalluar se cilave pjesë 
të mësimit duhet t’u kushtojë më shumë 
rëndësi. 

REzULTATET   
Në bazë të përcjelljes së mësimit të nxënësve vërejta se: 

ÂÂ Kur qëllimet nuk janë të definuara në mënyrë të qartë dhe 
nuk janë të shpjeguara, nxënësit nuk e dinë se çka duhet të 
mësojnë saktësisht, gjegjësisht se çka kërkohet prej tyre, 
andaj frikohen nga “pyetja me nota” dhe tregojnë rezultate më 
të dobëta.
ÂÂ Kur qëllimet janë të definuara mirë dhe ato u janë shpjeguar 

nxënësve, ata e dinë se çka kërkohet konkretisht prej tyre, çka 
duhet të mësojnë, vijnë në orë pa frikë, ndërsa rezultatet janë 
dukshëm më të mira. 
ÂÂ Nxënësit e përdorim shkallën për vlerësim edhe si instrument 

të vetënotimit. Me ndihmën e saj ata mund të shohin vetë se 
cilat qëllime i kanë përvetësuar dhe cilave qëllime duhet t’u 
kushtojnë më shumë vëmendje.  
ÂÂ Qëllimet e definuara në mënyrë të qartë i motivuan nxënësit. 

Kur ata e shohin se i kanë arritur disa qëllime, e kuptojnë se 
janë të aftë t’i arrijnë edhe qëllimet e tjera që përputhen me 
mundësitë e tyre. 
ÂÂ Unë i përdora këto informacione për planifikimin e rrjedhës 

së tejme të mësimit. E vërejta se nxënësit kanë më shumë 
vështirësi në shqiptimin e drejtë dhe me shkrim të fjalëve. 
Për këtë arsye në pjesën hyrëse të orës, e cila shërben për 
përsëritjen e materialit paraprak, janë dhënë më shumë 
ushtrime në të cilat janë përfshirë aktivitete për tejkalimin 
e vështirësive d.m.th. ushtrime në të cilat vjen në shprehje 
shqiptimi dhe shkrimi i fjalëve. 
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Shkalla për vlerësimShToJcA 12.1.
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Me qëllime të padefinuara dhe pashpjeguara qartë
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Me qëllime të definuara dhe shpjeguara qartë
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Modeli- përgjigja dhe lista e pikëve me instru-
mente të mira për vetënotimin e pyetjes eseistike 

ÂÂ Të udhëzohen nxënësit dhe në mënyrë aktive të inkuadrohen në pyetjet e esejave me përgjigje  
 të kufizuar, esenë për vetënotim (të shkruar me pyetje dhe përgjigje të kufizuar, me ndihmën e  
 përgjigjeve-model dhe me listën e pikëve.

ÂÂ Të shifet se cilat janë efektet nga të aftësuarit e nxënësve të bëjnë vetëvlerësimin e të 
arriturave të tyre, si është sjellja në mësim dhe posaqërisht, si është sjel'ja ndaj mësimit personal.

RRjEDHA E AKTIVITETIT
Pas përfundimit të mësimit të temës Sistemi nervor dhe 
shqisat, nxënësit e klasës së shtatë i inkuadrova në mënyrë 
aktive në notimin e të arriturave të tyre. Përmes këtij aktiviteti 
prita që nxënësit ta kuptojnë vetë se sa e kanë mësuar, sa e a 
kanë kuptuar dhe sa e kanë nxënë këtë temë.

ÂÂ Në fillim të orës nxënësit u njoftuan me qëllimet dhe 
aktivitetet e kësaj ore, gjegjësisht me faktin se ata do të 
përgjigjen me shkrim në pyetjen vijuese eseistike (me 
përgjigje të kufizuar): “Shpjego se cilat pjesë të veshit dhe 
sistemit nervor marrin pjesë në procesin e dëgjimit dhe në 
çfarë mënyre.” Gjithashtu atyre iu shpjeguan edhe aktivitetet 
që vijojnë pas përfundimit të përgjigjes, gjegjësisht u 
informuan se ata vetë do t’i vlerësojnë përgjigjet e tyre, si 
dhe u njoftuan për mënyrën sesi do ta bëjnë atë. Koha për 
përgjigje ishte e kufizuar në 20 minuta.
ÂÂ Pas përfundimit të kohës së caktuar për përgjigje, në fillim 

së bashku me nxënësit e përpiluam një model për përgjigje 
të mirë dhe listë të pikëve për notimin e përgjigjeve. 
ÂÂ Pastaj nxënësit i krahasuan përgjigjet e tyre me modelin-

përgjigje dhe, duke e zbatuar listën e pikëve, u përgjigjën 
në pyetje vetë. Gjatë notimit atyre iu dha edhe informacion 
kthyes gojor nga arsimtari dhe nga vetë nxënësit.
ÂÂ Lidhur me metodën e zbatuar të notimit, në fund të orës 

u zhvilluan bisedë me më shumë nxënës të paraleles, si: 
me nxënës të cilët morën nota më të mëdha, me nxënës të 
cilët morën nota mesatare , si dhe me nxënës të cilët morën 
nota të dobëta. Po ashtu i krahasova notat e dhëna sipas 
kësaj mënyre të notimit me notat e dhëna sipas mënyrave 
të tjera të notimit.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VII një orë mësimoreBiologji Sistemi nervor dhe 
shqisat

Dragi Markovski,
SHF “Sh. Kliment 
Ohridski”, 
f. Dërslljacë, Strugë
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VETËREfLEKTIMI 
Aktiviteti i realizuar edhe më shumë e vërtetoi 
bindjen time se është mirë që nxënësit të 
përfshihen në notimin e përgjigjeve të pyetjeve 
eseistike. Mënyra sesi e realizova këtë në 
temën Shqisa mund të shërbejë për cilëndo 
temë tjetër. 

ÂÂ Pyetjet eseistike duhet të jenë të 
formuluara mirë. Nxënësve duhet t’u 
jepen të gjitha informacionet e nevojshme, 
ndërsa në veçanti është me rëndësi të 
potencohen qartë qëllimet e orës. 

ÂÂ Meqenëse pyetjet eseistike janë më 
të ndërlikuara dhe nuk janë adekuate 
për të gjithë nxënësit e klasës, është e 
domosdoshme që në veçanti nxënësve me 
nevoja të posaçme (nëse ka nxënës të tillë 
në paralele) t’u jepen pyetje adekuate për 
mundësitë e tyre.

ÂÂ Nxënësve t’u jepet mundësia që vetë të 
krijojnë pyetje. 

ÂÂ Mund të zbatohet edhe vetënotimi i 
kombinuar, si dhe notim i ndërsjellë i 
nxënësve.

ÂÂ Në të gjitha fazat e orës nxënësit duhet 
motivuar, inkurajuar dhe përqendruar në 
punë.

REzULTATET   
Aftësimi i nxënësve për vetënotimin e përgjigjes 
së tyre në pyetjen esesistike me përgjigje të 
kufizuar, me ndihmën e modelit-përgjigje dhe 
listës së pikëve realizohej relativisht lehtë, shumë 
shpejt dhe me mjaft sukses. Jo vetëm që nxënësit 
me sukses e vetënotuan/vetëvlerësuan përgjigjen 
e tyre eseistike, por u dëshmua se vetënotimi:

ÂÂ I relakson nxënësit dhe i liron nga barra e 
notës, andaj ata kanë më shumë liri në të 
menduarit, të shprehurit dhe të arriturat e tyre.

ÂÂ Mundëson kohezion të nxënësve në paralele, 
andaj ata nuk kopjojnë nga njëri-tjetri.

ÂÂ Pjesëmarrja e nxënësve në krijimin e modelit-
përgjigje dhe e listës së pikëve edhe më shumë 
i inkurajoi dhe u dha siguri në vetënotim.

ÂÂ Gjatë krahasimit me vetënotimin e punës së 
tyre me përgjigjen e modelit të përgjigjeve të 
sakta, ata e vërejnë se çka kanë gabuar dhe 
ashtu e mësojn atë.

ÂÂ Informacionet kthyese gojore të arsimtarit dhe 
të nxënësve të tjerë kanë ndikim motivues për 
punën e mëtejmë të nxënësve
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Notimi i përmbajtjeve të lëndësShToJcA 13.1.

Pyetje: Shpjego cilat pjesë të veshit dhe sistemit nervor marrin pjesë në procesin e dëgjimit dhe në çfarë mënyre?

M
od

el
i i

 p
ër

gj
ig

je
s 1. Zëri shpërndahet në formë të valëve. 

2. Lapra e veshit i pranon valët dhe i drejton kah kanali i veshit 
3. Kanali i veshit i përcjell valët e timpanit të veshit.
4. Dridhja e timpanit të veshit përcillet përmes kockave nga veshi i mesëm deri në veshin e brendshëm.
5. Goditjet e zengjinit në veshin e brendshëm shkaktojnë lëvizje vërdallë të lëngut në kërmill.
6. Gjatë kësaj ngacmohen qelizat e shqisave.
7. Ngacmimet barten përmes nervit të dëgjimit deri në qendrën për dëgjim të korës së trurit të madh.
8. Atëherë kuptohet lloji dhe forca e zërit. 

Sk
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Gjithsej 20 pikë
 

 Â 12 për theksimin e pjesëve të veshit dhe të rolit të tyre 
 Â 8 pikë për lidhjen e njëpasnjëshme të elementeve të veshit dhe rolit të tyre 

Çelësi për notimin përmbledhës dhe informacionin kthyes:

Deri në 6 pikë: i pamjaftueshëm; nëse pak orvatesh, do të fitosh notë pozitive

7- 10 pikë: mjaftueshëm; gjatë numërimit mungojnë disa elemente të veshit, dëgjimi mund të funksionojë vetëm si tërësi

11-13 pikë: mirë; shih ku ke gabuar dhe përmirësoje gabimin

14-16 pikë: мshumë mirë; edhe pak duhet që përgjigja jote të jetë ideale, orvatu ta plotësosh atë që mungon

17-20 pikë: shkëlqyeshëm; njohurinë e përvetësuar në biologji përdore në temën “Zëri”
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ditarët refleksiv – një hap drejt  
proceseve metakognitive 

ÂÂ Nxënësit le ta analizojnë në vete punën e tyre dhe le të identifikojnë: çka kanë mësuar,  
 çka duhet përmirësuar, çka kanë bërë dhe çka duhet të bëjnë më tej. 

RRjEDHA E AKTIVITETIT
ÂÂ Para fillimit të mësimit të temës Pika, drejtëza, 

gjysmëdrejtëza dhe segmenti nxënësve u shpjegohet se 
me këtë rast ata do të vërejnë sesa arrijnë t’i mësojnë 
përmbajtjet mësimore, gjë që do të më shërbejë 
t’u ndihmojë t’i tejkalojnë vështirësitë me të cilat 
ballafaqohen.

ÂÂ Nxënësve iu dha një listë në të cilën ishte përshkruar ajo që 
ata duhej ta mësojnë gjatë përpunimit të temës (rezultatet 
e pritura). Përpos kësaj, në secilën orë mësimore me 
fjalor të përshtatur për ta nxënësve u shpjegoja se çka 
nënkuptojnë gjërat që duhet të plotësohen në fletë dhe 
çka duhet të dinë ata. 

ÂÂ Nxënësve iu dha edhe një tabelë në të cilën do të duhej 
të shënonin: çka kanë mësuar, çka duhet të mësojnë më 
tej dhe për cilat çështje kanë nevojë për ndihmë (ditar 
refleksiv).

ÂÂ Gjatë mësimit të kësaj teme, nxënësit shprehnin 
interesim dhe parashtronin pyetje për t’i qartësuar 
rezultatet e pritura si dhe për ta plotësuar drejt tabelën, 
me çka i kuptuan më lehtë qëllimet mësimit të tyre. 

ÂÂ Pasi që u mësua tema, në afat kohor prej një jave nxënësit 
duhej t’i plotësojnë tabelat (ditarët) dhe të m’i dorëzojnë 
mua. Ndërkohë ata e përsëritnin materialin, orvateshin ta 
kompensojnë atë që e kishin lëshuar dhe përpiqeshin të 
mendojnë se a kanë nevojë për ndihmë, gjegjësisht për 
çfarë ndihme kanë nevojë.

ÂÂ Duke i mbikëqyrur, përgatita një qasje të diferencuar për 
tejkalimin e mangësive lidhur me vështirësitë e tyre dhe 
ndihmën që iu nevojitej.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

V dy orë mësimore brenda 
tre javëve

Matematikë Pika, drejtëza, 
gjysmëdrejtëza dhe 
segmenti

Menka Efremovska, 
SHF “Sande Shterjoski”, 
Kërçovë
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VETËREfLEKTIMI 
Në bazë të përvojës me ditarët refleksivë për këtë 
temë, arrita në këto informacione:

ÂÂ Në fillim të secilës temë dhe njësi mësimore në 
mënyrë të qartë duhet të definohen qëllimet dhe 
rezultatet e pritura, që nxënësit ta dinë se çka pritet 
saktë të mësojnë ata. Në të ardhmen rezultatet 
e pritura do të duhet t’i definojmë në mënyrë më 
të thjeshtë, ashtu që nxënësit do t’i kuptojnë më 
lehtë. 

ÂÂ Duhet t’ua përkujtoj nxënësve rezultatet e pritura 
për ndonjë orë ta caktuar.

ÂÂ Duhet t’i aftësoj nxënësit të dallojnë kur i përm-
bushin kriteret për përmbushje të sukse sshme të 
qëllimeve.

ÂÂ Do të orvatem që nxënësit të mbajnë evidencë në 
ditar në fund të secilës orë dhe, kur të përfundojë 
tema, t’i kontrollojnë ato.

ÂÂ Duhet t’i kontrolloj më shpesh ditarët refleksiv të 
nxënësve, që të mund t’i zbuloj me kohë problemet 
dhe t’u ndihmoj t’i tejkalojnë ato. 

REzULTATET   
E ndoqa punën dhe sjelljen e nxënësve dhe vërejta se:

ÂÂ Nxënësit u inkuadruan në mënyrë aktive dhe të 
përgjegjshme në procesin e vetënotimit të të 
mësuarit të tyre.
ÂÂ Njoftimi i nxënësve në kohë me rezultatet e pritura 

kontribuoi që ata: të parashtrojnë qëllime dhe 
prioritete personale në mësim, ta ndjekin rrjedhën 
e të mësuarit të tyre dhe ta shqyrtojnë përparimin 
e tyre. 
ÂÂ Vetënotimi i diturive personale u ndihmoi atyre të 

bëhen më të vetëdijshëm lidhur me rëndësinë e 
vlerësimit të punës së tyre.
ÂÂ Nxënësit u aftësuan për planifikim më efikas të 

mësimit të tyre dhe u bënë më autonom për sa i 
përket mësimit të tyre.
ÂÂ Unë pata qasje më të mirë në anët e dobëta dhe 

të forta të secilit nxënës, gjë që më ndihmoi ta 
planifikoj punën e ardhshme.
ÂÂ Nxënësit e përmirësuan të mësuarit dhe me sukses 

i arritën rezultatet e pritura (këtë e vërejta në orët e 
ushtrimeve, ku vëreheshin përmirësime te nxënësit 
të cilët gjatë vetënotimit u shprehën se kanë hasur 
në disa probleme gjatë nxënies së disa përmbajtjeve 
mësimore). ShToJcËN 14.3.
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Rezultatet e pritura ngatema: Pika, drejtëza, gjysmëdrejtëza dhe segmentiShToJcA 14.1.

PAS MËSIMIT TË KËSAJ TEME, PRITET qË NxËNËSI:

ÂÂ ta përcaktojë lidhjen e ndërsjellë mes pikëz dhe 
drejtëzës;

ÂÂ të bëjë dallim nëse tre ose më shumë pika janë 
kolineare ose jokolineare;

ÂÂ të definojë drejtëza paralele;

ÂÂ ta shpjegojë dhe zbatojë pohimin: distanca 
ndërmjet dy pikave është më e madhe se numri 
zero nëse pikat janë të ndryshme, ndërsa të 
barabarta me numrin zero nëse përputhen;

ÂÂ ta shpjegojë dhe zbatojë vetinë: për cilat do qoftë 
tre pikë A, В dhe С, 

ÂÂ ta shpjegojë se çka është segmenti;

ÂÂ ta shpjegojë dhe vizatojë segmente të barabarta 
ose të përafërta;

ÂÂ të bart segment mbi gjysmëdrejtëz.

ÂÂ ta shpjegojë se çka është vija e mbyllur e thyer;

ÂÂ ta shpjegojë dhe llogaritë perimetrin e vijës së 
thyer;

ÂÂ ta shpjegojë se cilat nocione janë themelore;

ÂÂ të definojë se për cilat dy drejtëza thuhet se priten;

ÂÂ të shpjegojë se drejtëza të cilat përputhen 
konsiderohen paralele;

ÂÂ ta shpjegojë dhe zbatojë vetinë: për cilat do qoftë dy 
pikë A dhe В, 

ÂÂ ta vizatojë dhe shënojë gjysmëdrejtëzën;

ÂÂ ta shpjegojë se çka është gjatësia e segmentit;

ÂÂ ta zbatojë në detyra vetinë: për çdo numër n 
më të madh se zero, në gjysmëdrejtëzën ОS 
gjendet vetëm një pikë që është në distancë n 
nga pika О, d.m.th.

ÂÂ të përcaktojë shumën grafike, gjegjësisht dallimin 
ndërmjet dy segmenteve;

ÂÂ ta shpjegojë se çka është vijë poligonale.

ÂÂ t’i numërojë nocionet themelore të gjeometrisë;

ÂÂ ta shpjegojë se cilat nocione janë të nxjerra.

ÂÂ t’i shpreh dhe t’i shpjegojë cilësinë e parë dhe të 
dytë themelore të drejtëzës;

AC AB BC< +

AB BA=

OA n=
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FLETË PËR VETËVLERËSIM - pika drejtëza, gjysmëdrejtëza dhe segmenti ShToJcA 14.2.

Çka mësova Çka duhet përmirësuar Për çka më nevojitet ndihmë

Emri mbiemri: _____________________________

Klasa: __________
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VetëvlerësimShToJcA 14.3.
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Notimi i ndërsjellë i hartimeve me shkrim

ÂÂ T’i aftësoj nxënësit për notim të ndërsjellë.
ÂÂ T’i ndjek efektet e notimit të ndërsjellë dhe të notimit formativ 

kthyes ndaj përparimit në shkrimin kreativ, ndaj motivacionit 
për të shkruara, si dhe ndaj ndërveprimit ndërmjet nxënësve 
të tjerë dhe arsimtarit.

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Duke pasur parasysh se shkrimi i hartimeve kreative për shumë nxënës paraqet vështirësi dhe krijon pasiguri dhe nervozë, 
nevojitet inkuadrim gradual në të shprehurit me shkrim. U përpoqa që përmes vetënotimit dhe notimit të ndërsjellë t’i bëj të 
gjithë nxënësit të interesohen për shkrimin kreativ dhe kështu ta përmirësojnë cilësinë e hartimeve me shkrim. 

Aktivitetet i përfshinin tre ushtrime me shkrim. 

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VI 5 orë mësimore në 
periudhë prej 2 muajsh

Gjuhë maqedonase Shkrimi kreativ Vojde Shumulikoski
SHF “Kliment Ohridski”, 
Drasllajcë, Strugë

1. Ushtrim me shkrim – Përshkrimi i eksterierit 
Tema: Pamja e jashtme e shkollës sonë
Qëllimet e veçanta:

 Â të mund ta përshkruajnë eksterierin e ndërtesës së shkollës;
 Â të dinë të përdorin mbiemra cilësorë dhe folje aktive në hartim

rrJEDHA E AKTIVITETIT Notimi formativ 

 Â Është bërë vëzhgimi i pamjes së jashtme të shkollës.

 Â Nxënësit e kishin për detyrë të shkruajnë hartim i cili do 
t’i përmbajë 10 fjali në të cilat do të përshkruhet pamja e 
shkollës, duke përdorë mbiemra cilësorë dhe folje aktive.

 Â Koha e paraparë për hartim është 15 minuta.

 Â Pas notimit të ndërsjellë, nxënësit shkruanin hartim të 
përbashkët në bazë të fjalive më të mira të secilit hartim.

 Â Hartimi u vendos në gazetën e murit të shkollës. 

 Â Pas përfundimit të hartimeve, nxënësit i këmbenin ato 
mes vete që të notohen në mënyrë të ndërsjellë.

 Â U notua vetëm përmbajtja e hartimit me shkrim, 
përkatësisht përshkrimi i eksterierit (përdorimi i 
mbiemrave cilësorë dhe foljeve aktive).

 Â Koha e notimit të ndërsjellë është 10 minuta.

 Â Secili nxënës e notonte nxënësin tjetër (notim i ndërsjellë) 
dhe mbante shënime si arsyetim për notën.

 Â Secili nxënës, sipas mendimit të tij, i ndante nga dy fjali të 
hartimit të nxënësit tjetër dhe ato i shkruante në fletoren e 
tij, duke propozuar që ato pastaj të jenë pjesë e hartimit të 
përbashkët të klasës. 

 Â Nxënësit u jepnin informacion kthyes nxënësve të tjerë për 
përmbajtjen e hartimit dhe arsyetim për zgjedhjen e fjalive 
më të bukura.

 Â Arsimtari mbante shënim për secilin hartim dhe jepte 
informacion kthyes me shkrim kur për secilin hartim jepte 
orientime për përmirësim, i theksonte anët e dobëta, por 
njëherazi nxiste për përmirësim të mëtejmë. 

15
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VETËREfLEKTIMI 
ÂÂ Ushtrimet me shkrim duhet të 

vlerësohen në orën e njëjtë, sepse 
nëse vlerësohen më vonë, interesi 
i nxënësit për atë që është punuar 
bie, ndërsa edhe motivacioni për 
tejkalimin e dobësive është më i 
vogël.
ÂÂ Duhet të ndahet mjaft kohë (orë 

e veçantë) që të jepen udhëzime 
të hollësishme dhe të vlerësohet 
ushtrimi me shkrim.
ÂÂ Me nxënësit më të rritur mund të 

përpiqem që bashkërisht t’i pë-
rgatisim instrumentet dhe kriter -
et e notimit.

REzULTATET   
ÂÂ Notimi i ndërsjellë ndihmoi që nxënësit të jenë më të angazhuar dhe të sillen 

me më shumë përgjegjësi ndaj punës së tyre dhe ndaj punimeve të tjerëve. Të 
gjithë nxënësit i përmirësonin hartimet e tyre nga njëri ushtrim me shkrim në 
tjetrin. 
ÂÂ Kur nxënësit e notonin nxënësin tjetër dhe e arsyetonin notën për të, ishin 

shumë konstruktivë dhe seriozisht mendonin edhe për kërkesat e detyrës 
edhe për atë se si do t’i japin informacion kthyes nxënësit tjetër. 
ÂÂ Ndërveprimi ndërmjet nxënësve dhe arsimtarit u rrit dhe mbretëronte 

atmosferë pozitive. Në komunikim inkuadroheshin edhe nxënësit që janë më 
të tërhequr, më të pasigurt, më të turpshëm, më të pavendosur...
ÂÂ Edhe nxënësit që ngecin në mësim, ndërsa janë të inkuadruar në notimin e 

ndërsjellë, merrnin pjesë me shumë interes në krijimin e hartimit me shkrim 
dhe ndjeheshin krenarë që edhe një pjesë e mundit të tyre hynte në hartimin 
e përbashkët.
ÂÂ Nxënësit bisedonin ndërmjet vete gjatë pushimeve, por edhe me nxënësit e 

klasave të tjera, madje ua tregonin fjalitë që i kanë shkruar. 
ÂÂ Vendosja e punimit të përbashkët (hartim me shkrim) në gazetën e murit të 

shkollës ishte sfidë për angazhimin e nxënësve në të shprehurit me gojë dhe 
në notim. 

2. Ushtrim me shkrim – Përshkrimi i kafshës
Tema: Ledhataku im 
Qëllimet e veçanta:

 Â të mund ta përshkruajnë një kafshë dhe ta respektojnë kompozicionin (hyrja, pjesa kryesore dhe pjesa përfundimtare);
 Â të aftësohen të përdorin plan gjatë shkrimit të hartimit.

3. Ushtrim me shkrim – Përshkrimi i ndjenjave. 
Tema: E zgjodha problemin me ..... (arsimtarin, shokun, prindin) tim.
Qëllimet e veçanta:

 Â Të mund të shprehet në vetën e parë njëjës;
 Â Të mund ta përdorë drejtë drejtshkrimin në ligjëratën e drejtë.

rrJEDHA E AKTIVITETIT

rrJEDHA E AKTIVITETIT

Notimi formativ 

Notimi formativ 

 Â Si hyrje në aktivitet nxënësve u lexova një tekst të shkurtër 
në të cilin është dhënë përshkrimi i kafshës.

 Â U zhvillua bisedë për kompozicionin e hartimit që duhej të 
shkruhet.

 Â Nxënësit u ndanë në tre grupe (nga 6 nxënës) dhe secili 
grup bëri përshkrimin e një ledhataku (qen, mace ose 
lepur), duke e përdorë planin e dhënë.

 Â Hartimi duhej të kishte së paku 15 fjali.
 Â Kohëzgjatja për hartimin me shkrim ishte 20 minuta. 

 Â Pas bisedës dhe shembullit për atë se si kam vendosur ta zgjidh 
ndonjë problem, nxënësit morën për detyrë që të shkruajnë 
hartim në temën e dhënë sipas planit të bërë që ishte shkruar 
në tabelë.

 Â Hartimi duhej të përmbante së paku 10, e jo më pak se 15 fjali.
 Â Për hartimin me shkrim kërkohen më shumë gjëra në raport 

me përmbajtjen dhe kompozicionin, duke e pasur parasysh 
se, për realizimin e kësaj njësie mësimore, janë bërë përgatitje 
paraprake në kohëzgjatje prej dy orësh mësimore dhe nxënësit 
janë njoftuar me atë që do të vlerësohet në hartim dhe me çfarë 
kriteresh do të bëhet kjo.

 Â Koha për hartimin me shkrim ishte 20 minuta.
 Â Hartimet më të mira ishin vendosur në gazetën e murit të 

shkollës. 

 Â Pas përfundimit të hartimit, grupet i i këmbyen hartimet me 
shkrim.

 Â Secili grup e notonte hartimin e grupit tjetër.
 Â I shprehnin mendimet e tyre për hartimin (anët e mira dhe 

të dobëta).
 Â Grupi mund të jepte propozim si mund të përmirësohet 

hartimi.
 Â Arsimtari jepte informacion kthyes gojor për secilin hartim 

në lidhje me përmbajtjen dhe qëndrueshmërinë artistike 
të hartimit, përkatësisht të kompozicionit (hyrja, pjesa 
kryesore dhe pjesa përfundimtare)

 Â Notohet rrëfimi në vetën e parë njëjës dhe drejtshkrimi i 
ligjëratës së drejtë.

 Â Nxënësve u jepet udhëzim për atë se çka dhe si do të 
notohet.

 Â Pas përfundimit të hartimit, secili nxënës e notonte hartimin 
e tij me notë numerike.

 Â Nxënësit i këmbyen hartimet e tyre dhe i notuan në mënyrë 
të ndërsjellë, duke dhënë informacion kthyes gojor.

 Â Nxënësit morën informacion kthyes gojor nga arsimtari. 

ShToJcËN 15.1.

ShToJcËN 15.2. ShToJcËN 15.3.
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Plani për përshkrimin e ledhatakut ShToJcA 15.1.

Plani për hartim në temën e zgjidhjes se problemit ShToJcA 15.2

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

Takimi i parë me (qenin, macen, lepurin)

Cili ka qenë problemi?

Pamja e kafshës (ngjyra, madhësia...)

Çka e ka nxitur problemin?

I vura emër

Pjesëmarrës në ngjarje.

Lojërat tona dhe ngjarjet e përbashkëta

Ndjenjat që i ka shkaktuar problemi.

Besnikëria e tij

rezyme të ngjarjes (çka mësuam nga kjo).

Miqësia do të vazhdojë
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ShToJcA 15.2.

Nota Kriteret 

5

ÂÂ Në dhjetë fjali janë bërë vetëm dy gabime drejtshkrimore.

ÂÂ Të shprehurit me shkrim është e nivel të lartë. Është marrë qëndrim personal dhe është shprehur mendimi 
personal.

ÂÂ Zhvillon teknikë për të shkruar. Ka stil të zhvilluar të të shprehurit.

ÂÂ Janë zbatuar drejt shprehjet gramatikore.

ÂÂ Eksterieri i përshkruar jep pasqyrë të vërtetë të ndërtesës së shkollës.

ÂÂ Hartimi është strukturuar në mënyrë të shkëlqyer me përdorim kreativ të mbiemrave cilësorë. 

ÂÂ Edhe kompozicioni është hartuar shkëlqyeshëm. Janë ndarë qartazi pjesa hyrëse, pjesa kryesore dhe pjesa 
përfundimtare dhe ato dallohen lehtë. 

4

ÂÂ Në dhjetë fjali janë bërë katër gabime drejtshkrimore.

ÂÂ Të shprehurit me shkrim është i kënaqshëm. Vetëm në disa fjali vërehet qëndrim personal dhe në të është shprehur 
mendim personal.

ÂÂ Dallohet teknika e shkrimit. Ekziston stili i të shprehurit.

ÂÂ Janë zbatuar shprehjet gramatikore.

ÂÂ Eksterieri i përshkruar na jep pasqyrë të plotë të ndërtesës së shkollës.

ÂÂ Hartimi nuk është mjaft i strukturuar dhe përdorimi i mbiemrave cilësorë vërehet në më shumë fjali. 

ÂÂ Ekziston kompozicion në hartim. Ka pjesë hyrëse, pjesë kryesore dhe pjesë përfundimtare, por ato nuk dallohen 
qartë; mund të vërehet kalimi nga njëra pjesë në tjetrën. 

3

ÂÂ Në dhjetë fjali janë bërë gjashtë gabime drejtshkrimore.

ÂÂ Të shprehurit me shkrim mjafton vetëm në gjashtë fjali. Qëndrimi personal mund të dallohet vetëm në disa fjali. 

ÂÂ Nuk është mjaft e shprehur teknika e të shkruarit dhe stili i të shprehurit. Nuk mbahet shumë llogari për shprehjet 
gramatikore. Eksterieri i dhënë nuk e pasqyron sa duhet ndërtesën e shkollës. 

ÂÂ Vetëm në tre fjali vërehet përdorim kreativ i mbiemrave cilësorë.

ÂÂ Kompozicioni nuk është organizuar mirë – pjesa hyrëse është shumë e gjatë, ndërsa pjesa kryesore dhe pjesa 
përfundimtare nuk janë të ndara qartë. 

2

ÂÂ Në dhjetë fjali janë bërë dhjetë gabime drejtshkrimore.

ÂÂ Të shprehurit me shkrim është banal. Mungon qëndrimi personal dhe mendimi personal.

ÂÂ Pak kujdes është shfaqur për stilin e të shprehurit. Nuk ka origjinalitet gjatë përshkrimit të eksterierit. Shprehjet 
gramatikore janë përfaqësuar shumë pak. Përdorimi i mbiemrave cilësorë nuk është i kënaqshëm. 

ÂÂ Kompozicioni është bërë keq. Nuk dallohet struktura e hartimit.

ÂÂ Vërehet vetëm pjesa hyrëse dhe nuk shihet ndonjë rend logjik. 

1

ÂÂ Në dhjetë fjali janë bërë 15 gabime drejtshkrimore.

ÂÂ Të shprehurit me shkrim nuk është i qartë. Nuk ekziston qëndrim personal dhe mendim personal. Stili i të 
shprehurit është i rëndë dhe i pakuptueshëm. Nuk ka përdorim të mbiemrave cilësorë. 

ÂÂ Nuk vërehen përshkrime që janë të lidhura drejtpërdrejt me temën.

ÂÂ Nuk ekziston kompozicion.

Tema: Përshkrimi i eksterierit të shkollës

Lista holistike për notimin e të shprehurit kreativ me shkrim
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Nota Kriteret

5

ÂÂ Hartimi përmban shumë përshkrime të shkëlqyeshme. Stili i të shprehurit është i mirë. Janë formuluar qëndrime 
origjinale që përshtaten me temën. 

ÂÂ Elementet e dhëna të planit janë përdorë plotësisht dhe ato e shprehin brendësinë homogjene të tekstit.

ÂÂ Fantazia kreative kontribuon për formimin e rrëfimit dhe joshjes interesante.

ÂÂ Paragrafët janë ndarë në mënyrë të shkëlqyeshme dhe ato krijojnë përbërje kompakte, të ngjeshur dhe të 
kuptueshme me kompozicion e shprehur në mënyrë të shkëlqyeshme. 

4

ÂÂ Hartimi ka shumë përshkrim. Vërehet edhe stili i të shprehurit. Janë shprehur qëndrime origjinale që inkuadrohen 
në temë. 

ÂÂ Elementet e dhëna të planit nuk janë përdorur plotësisht dhe brendësia homogjene e tekstit nuk theksohet mjaft. 

ÂÂ Fantazia e përdorur e bën tekstin interesant.

ÂÂ Paragrafët nuk janë ndarë mirë, nuk mund të dallohet hyrja, pjesa kryesore dhe pjesa përfundimtare.

3

ÂÂ Hartimi ka përshkrime të kufizuara. Stili i të shprehurit nuk është i theksuar sa duhet. Janë dhënë disa qëndrime që 
nuk e shprehin origjinalitetin e hartimit.

ÂÂ Elementet e dhëna të planit janë përdorur shumë pak.

ÂÂ Fantazia ndjehet vetëm në pak fjali.

ÂÂ Kompozicioni i hartimit nuk është theksuar sa duhet. Përzihet pjesa kryesore me pjesën përfundimtare.

2

ÂÂ Hartimi i ka disa përshkrime. Stili i të shprehurit është i dobët dhe ndjehet një monotoni.

ÂÂ Nuk vërehen qëndrime personale dhe hartimi e humb vlerën e tij.

ÂÂ Është përdorur vetëm një element i planit të dhënë.

ÂÂ Fjalitë njëkryegjymtyrëshe e ngufasin fantazinë e pamjaftueshme.

ÂÂ Kompozicioni i hartimit është i organizuar keq.

ÂÂ Mungon pjesa hyrëse dhe pjesa përfundimtare.

1

ÂÂ Në hartim nuk ekzistojnë përshkrime. Janë përdorur fjali të gjata, të parregulluara që krijojnë paqartësi në gjithë 
hartimin. 

ÂÂ Nuk vërehen informacione që kanë të bëjnë me temën.

ÂÂ Elementet e dhëna të planit në asnjë moment nuk janë përdorur. Nuk ekzistojnë qëndrime personale.

ÂÂ Nuk vërehet kompozicioni.

Tema: Ledhataku im (përshkrim)

2. Lista holistike për notimin e të shprehurit kreativ me shkrim
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Nota Kriteret

5

ÂÂ Hartimin përmban imazhet e përshkruara poetike në të cilat janë zgjedhur mjetet e zgjedhura shprehëse.

ÂÂ Me paraqitje metaforike të mendimit janë shprehur ndjenja të ngrohta.

ÂÂ rrëfimi është preciz, në mënyrë të shkëlqyeshme i lidhur me temën dhe ka paraqitje të mirë në vetën e parë. 

ÂÂ Fjalitë janë dhënë në mënyrë të shkëlqyeshme duke përdorur ligjëratë të drejtë. 

ÂÂ Kompozicioni është i bashkuar në mënyrë të shkëlqyeshme me temën.

ÂÂ Pjesa hyrëse, pjesa kryesore dhe pjesa përfundimtare janë shprehur qartë. 

4

ÂÂ Hartimi ka imazhe poetike të përshkruara mirë me përdorim të pamjaftueshëm të mjeteve shprehëse.

ÂÂ Ndjenjat janë përshkruar mirë.

ÂÂ rrëfimi është i mirë, por disa fjali nuk përshtaten me temën.

ÂÂ Paraqitja në vetën e parë njëjës është e qëlluar.

ÂÂ Është respektuar përdorimi i ligjëratës së drejtë.

ÂÂ Kompozicioni është i mirë, por me pak përjashtime në hyrje, në pjesën kryesore dhe në pjesën përfundimtare ku 
nuk janë ndarë qartë. 

3

ÂÂ Hartimi përmban pak imazhe me përshkrim poetik.

ÂÂ Janë bërë përpjekje që të përdoren mjete shprehëse të ndryshme.

ÂÂ Ndjenjat vetëm janë numëruar, por nuk janë përshkruar.

ÂÂ rrëfimi është i tërhequr dhe nuk krijon lidhje të mirë me temën.

ÂÂ rrëfimi në vetën e parë njëjës shihet vetëm në disa fjali.

ÂÂ Ligjërata e drejtë nuk është përdorë saktë.

ÂÂ Kompozicioni nuk është preciz. Pjesa hyrëse është shumë e zgjeruar dhe e zbeh pjesën kryesore dhe pjesën 
përfundimtare.

2

ÂÂ Në hartim vërehet një përpjekje që të përshkruhet imazhe poetike.

ÂÂ Mungon përdorimi i mjeteve shprehëse.

ÂÂ rrëfimi është banal dhe nuk përkon me temën.

ÂÂ Përpjekja për rrëfim në vetën e parë është e pasigurt.

ÂÂ Nuk dallohet ligjërata e drejtë nga ligjërata e zhdrejtë. 

ÂÂ Hartimit i mungon një pjesë e kompozicionit. Janë lëshuar pjesa hyrëse dhe pjesa përfundimtare.

1

ÂÂ Hartimi nuk përmban imazhe të përshkruara poetike.

ÂÂ Janë përdorë fjali të gjata që nuk ofrojnë kurrfarë informacionesh për temën.

ÂÂ Në asnjë fjali nuk ka rrëfim në vetën e parë njëjës. Ka përdorim të gabuar të ligjëratës së drejtë.

ÂÂ Në hartim nuk ka kompozicion. 

Tema:  E zgjidha problemin me ... (arsimtarin, shokun, prindin) tim

3.  Lista holistike për notimin e të shprehurit kreativ me shkrim
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Studimi i Rastit – Vetëvlerësimi dhe vlerësimi reciprok  
me anë të kuizit të përgaditur nga vetë nxënësit

ÂÂ Inkurajimi i nxënësve që të përmirësojnë mësimin përmes 
vetëvlerësimit.
ÂÂ Shqyrtimi i reagimeve të nxënësve ndaj komenteve të 

shokëve të klasës. 

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Ky aktivitet u bë në dy klasa. Pas përfundimit të 
zgjidhjes së foljeve në kohët present simple dhe 
present countinous organizuam një kuiz. Qëllimi 
ishte që nxënësit të përsërisin, ushtrojnë dhe 
të përmirësojnë përmbajtjet dhe aftësitë si dhe 
përmes vlerësimit të përbashkët të shohin nivelin 
që kanë arritur. Aktiviteti u krye si më poshtë.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

V 2 orë mësimoreGjuhë angleze Kohët present simple dhe 
present countinous

Naxhije Imeri, SHF 
“Sande Shterjoski”-
Kërçovë

ÂÂ Nxënësit i ndava në dy grupe 
afërsisht të njejtë për sa u 
përket njohurive të tyre në 
gjuhën angleze.

ÂÂ Secili grup kishte për detyrë 
të përgadis pyetje në lidhje me 
materialin që ata kanë mësuar, 
ku edhe duhet të përfshihin të 
gjitha elementet e gjuhës.

ÂÂ Nxënësit e dinin që pyetjet më 
të mira do të përdoreshin për të 
parë arritjet e tyre përmes kuizit 
që u zhvilluan mes dy grupeve. 
Pyetjet e përgaditura nga njëri 
grup i parashtroheshin grupit 
tjetër dhe anasjelltas. 

ÂÂ Çdo grup zgjodhi 20 pyetje 
që ata i konsideronin si më 
të përshtatshme sa i përket 
materialit të mësuar.   
            Së bashku përgaditën 
edhe kriteret për vlerësim dhe 
një skemë ku ata regjistronin 
pikët për përgjigjet e sakta. 

ÂÂ Grupet njëri tjetrit i 
parashtruan 20 pyetje. Grupi që 
i parshtronte pyetjet vlerësonte 
edhe saktësinë e përgjigjes.

ÂÂ Pasi I mblodhën pikët dhe 
shpallën rezultaet, nxënësit 
kishin kohë të mendojn 
dhe të diskutojn për atë 
që kanë mësuar, si e kanë 
kry vlerësimin dhe deri në 
cilën shkallë njohuritë e 
tyre i përmbushin kriteret e 
suksesit. Ato diskutuan edhe 
rreth përgjigjeve të pasakta 
dhe rreth asaj se çfarë duhet 
të bëjnë që të përmirsoj dhe 
thellojn njohuritë e tyre.

ÂÂ Faza përfundimtare u zhvillua 
në një orë tjetër mësimore mes 
grupit fitues të një paralelje dhe 
grupit fitues të paraleles tjetër.

ÂÂ Në këtë kuiz çdo paralele 
zgjodhi nga 20 pyetje nga të 
dy grupe, që i konsideronin si 
më të përshtatshme. Nxënësit, 
edhe në këtë rast gjithahstu 
përgaditën lista për vlerësim 
dhe për të shënuar pikët.

ÂÂ Në fund, pas një atmosphere 
emocionuese dhe me tifoz u 
zgjodh grupi më i mirë.

1 
Ora 

2 
Ora 

Vetëvlerësimi dhe  
vlerësimi reciprok

16

ShToJcËN 16.1.

ShToJcËN 16.2.
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VETËREfLEKTIMI 
ÂÂ Edhe në këtë rast vërtetova që motivimi 

është shumë i rëndësishëm për 
angazhimin dhe përmirësimin e mësimit 
tek nxënësit.
ÂÂ Ja vlen mundi për të gjetur aktivitete 

të ndryshme që nxisin të mësuarit dhe 
krijojn një klimë të mirë për të mësuar 
në klasë si dhe për të inkurajuar 
bashkëpunimin dhe dialogun mes 
nxënësve.
ÂÂ Angazhimi i nxënësve në aktivitetet 

për vetëvlerësim dhe vlerësim reciprok 
është mjaft mirë i pranuar nga nxënësit. 
E rëndësishëm është që çdo nxënës të 
jetë i përfshirë në aktivtet konkrete. 

REzULTATET   
ÂÂ Gjithë nxënësit u angazhuan dhe u munduan në formulimin e pyetjeve më të mira.
ÂÂ Nxënësit menduan rreth formulimit të pyetjeve, kompleksitet e pyetjeve, përgjigjes së tyre dhe si do të vlerësohet. Pastaj 

të gjithë në grup mësonin nga njëri tjetri.
ÂÂ Dukej qartë që ato i thelluan njohuritë e tyre. Kjo mund të shihej në vetë parashtrimin e pyetjeve, pasi që ato ishin saktë 

të formulume dhe pa gabime gramatikore. Nxënësit bën edhe një përsëritje të materialit, duke i përfshirë gjithë fushat: 
fjalorin, gramatikën dhe përpunimin e teksteve.
ÂÂ Vlerësimi i mes nxënësve u nihmoi që të thellojn njohuritë e tyre në gjuhën angleze. Nxënësit treguan sukses të madh në 

kuiz. Grupi i parë prej gjithsej 60 pikëve fitoi 57, ndërsa grupi i dytë 43.
ÂÂ Suksesi krijoi besim në mesin e nxënësve dhe ata shprehën deshirë që pas një kohe të shkurt të bëjnë sërish një kuiz të 

tillë.
ÂÂ Kuizi dhe natyra konkuruese i motivoi nxënësit që të përgaditen më mirë dhe të kontribojn për fitoren e grupit të tij.
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Kuiz për kontrollim të njohurive – VetëvlersimShToJcA 16.1.

questions
points

3 2 1 0

1. Tell about the text “I’m going to be a millionaire“.

2. In the text “Is Paul buying the tickets”. Who says sorry?

3. How is present simple made and tell an example?

4. Tell the verb “TO BE” in past simple.

5. What form is used for future tense?

6. What day Max goes to Paul’s and Ellen house?

7. Can  you describe a friend from the class?

8. Tell the location of Edinburgh.

9. What makes Edinburgh very famous city?

10. What is the weather like in Orleans and what it makes famous for?

11. Which are the personal pronouns?

12. What is the difference between present simple and present 
continuous?

13. Who was invited at Holly’s party?

14. Can you describe your room?

15. Why  do teenagers use computers?

16. Translate the sentence “ rregullat e shkolles duhet te respektohen 
nga te gjithe nxenesit.” 

17. What are the adverbs of frequency?

18. When was rock and roll born?

19.Translate the sentence in Albanian „you should never be late for 
school“.

20. Tell the use of „How much and how many“.

Group 1
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questions
points

3 2 1 0

1. Tell the verb “to work“ in present continuous (affirmative) fill forms 
and short forms.

2. Say the sentence: „ we are lookinf for Dafina“ in negative form. 

3. Say the sentence „Zana is eating an ice cream“ in interrogative form

4. What is present simple used for?

5. Describe someone from your class

6. What day Max goes to Paul’s and Hellen house?

7. Tell examples  using the prepositions of time: at, in, on.

8. What are the possessive adjectives?

9. Complete the sentences. Use  must, mustn’t 
We_________go to school. Ëe________smoke.

10.What are the forms of the verb “to be” in past simple tense 
(affirmative and negative)

11. How is the name of Paul’s group?

12. Who is having a party?

13. What is the weather like today?

14. Where is the position of the adverbs of frequency?

15. What is an “igloo”?

16. Why does Holly sing in the concert?

17. What’s the new name of the group?

18. Tranlate the sentence „Shiqoje ate ndertese eshte e larte dhe e 
bukur“ 

19. Translate the sentence: He is funny but yesterday nobody laughed 
at his jokes.

20. What is going too used for?

Group 2
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Kriteret për vlerësimShToJcA 16.2.

Pikët Kriteret e vlerësimit

3
Përgjigjet janë të plota dhe të sakta–jepen të dhëna të mjaftueshme, nuk ka gabime në 
prezentimin e fjalive

2
Përgjigjet janë pjesërisht të plota dhe të sakta, nuk ka të dhëna të mjaftueshme nga ajo që 
kërkohet në pyetje, nuk ka gabime në prezentimin e fjalive.

1
Përgjigjet nuk janë të plota por përmban disa të dhëna nga ajo që kërkohet në pyetje, ka disa 
gabime në prezentimin e fjalive.

0 Përgjigjet nuk janë të sakta

Vlerësimi është bërë në këtë mënyrë ngase ka përgjigje që mund të jenë gjysëm të sakta ose kanë informata të panevojshme 
(gjegjësisht gabime gjatë përgjigjes), kështu në këtë formë mund të vlerësohet ajo që është minimale dhe e saktë tek përgjigjja. 
Për pyetjet me përgjigje që mund të jenë të sakta apo të pasakta jepeshin 3 pikë për ato të sakta ndërsa për ato të pasakta 0 pikë.
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Notimi nga bashkënxënësit i motivon nxënësit

ÂÂ Të kontrollohet se si vetëvlerësimi dhe vlerësimi nga bashkënxënësit do të ndikon në angazhimin e 
nxënësve kur nxënësit paraprakisht e dijnë se ky aktivitet do të vlerësohet nga ana e tyre dhe

ÂÂ Të shifet se këto qasje të notimit a do të sjellin deri në përmirësimin e të arriturave të nxënësve.

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Në këtë aktivitet u përfshinë 33 nxënës të një paraleleje të klasës 
së pestë të cilët ishin të ndarë në pesë grupe me nga 6 ose 7 
nxënës të pregatitur me mjete pune për të realizuar këtë aktivitet.

Pas mbarimit të njësisë mësimore: zinxhiri i të ushqyerit, nxënësit 
kishin për detyrë shtëpie të nxjerin nga gazeta, revista ose libra 
të vjetër fotografi të ndryshme që do ti përdorin për të përpiluar 
zinxhir të ushqyerit. 

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

V- e pestë Dy orë mësimoreBiologji Zinxhiri i të ushqyerit Suzana Ramadani 
Sh.F. “ Naim  Frashëri ” 
Tetovë

Në orën e ardhshme çdo grup kishte siguruar fotografi të 
ndryshme dhe mjete tjera të nevojshme. Nxënësit duhej t’i 
rëndisin fotografitë, t’i ngjesin në hamer e pastaj t’i lidhin 
me shigjeta ashtu që të paraqesin zinxhirin e të ushqyerit. 
Gjatë kësaj duhej t’i shfrytëzojnë njohuritë e fituara nga 
orët e kaluara kur kanë mësuar për bimët, barrëngrënësit, 
mishngrënësit (grabitqarët) zbërthyesit dhe për rolin e tyre 
në ruajtjen e baraspeshës në natyrë.

N
ot

im
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të

 
ak
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tit

ÂÂ Gjatë gjithë kohës së punës së tyre i përcjellja me vëmendje angazhimin praktik të 
çdo nxënësit dhe komentet që i bënin me anëtarët e grupit të vet.

ÂÂ Kohë pas kohe në raste të nevojshme nga ana ime pranonin informatë kthyese 
gojore në formë të pyetjes ose kahjes.

ÂÂ Nga ato pranoja informatë kthyese gojore në formë të sqarimit, përgjigjes ose 
pyetjes.

N
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Pas mbarimit të punës së tyre i mblodhën punimet të cilat duhej ti vlerësojnë në 
orën e ardhëshme.
 Nxënësit paraprakisht ishin të informuar se do të notohen me principin e ngjyrave 
të semaforit.
ÂÂ Punimi me sukses të pamjaftueshëm me ngjyrë të kuqe
ÂÂ Mesatarisht i suksesshëm me ngjyrë të verdhë dhe 
ÂÂ Punimi më i suksesshëm me ngjyrë të gjelbërt.

Në orën e dytë grupet i eksponuan posterët e tyre në të cilin ishin të paraqitur 
zinxhirë të ushqyerit. Çdo grup duhej të prezenton punimin e vet. Vetë nxënësit i 
zgjodhën edhe prezentuesit e grupeve.
Nxënësit nga grupet tjera e notonin çdo prezentim ashtu që duhej të shënojnë 
komentet e tyre në fleta ngjitëse me ngjyrë të kuqe, verdhë dhe të gjelbërt.
Pas prezentimit të njërit grup , grupet tjera jepnin komente për anët e mira dhe të 
dobëta të punimit. Komentet dhe nota e grupit të paraqitura me fletë ngjitëse me 
ngjyrë përkatëse ngjiteshin në hamer (poster). Në këtë mënyrë ishin të prezentuara 
dhe të notuara të gjitha prezentimet. Në bazë të ngjyrave të ngjitura me komentet 
shpejtë dhe lehtë shifej se si është notuar çdo njëra nga punimet.

Gjatë punës dukshëm 
vëreheshte angazhim 
maksimal i çdo njërit 
nxënës, në krahasim 
me aktivitetet e tjera të 
realizuara kur nuk kemi 
pasur vlerësim nga ana e 
shokëve të tyre të klasës. 
Secili grup mundoheshte 
sa më me sukses ta punon 
detyrën e vet.

17



Notim për mësim në shekullin 21 81

VETËREfLEKTIMI 
ÂÂ Kjo përvojë e ime në këtë aktivitet më ndihmoi 

të zbuloj edhe nxënës të tjerë të cilët mund të 
angazhohen më tepër në mësimnxënie dhe të 
tregojnë interesim në orë tjera mësimore të cilët në 
orët e kaluara mësimore nuk i kam vërejtur.

ÂÂ Aplikimi i kësaj teknike dhe metode më ndihmoi për 
të zbuluar disa nxënës të cilët posedojnë shkathtësi 
të cilat më parë nuk i kanë shprehur. Poashtu më 
ndihmoi për notimin formativ të tyre.

ÂÂ Konstatoj se kjo teknikë e notimit është e 
përshtatshme për këtë grupmoshë të nxënësve

ÂÂ Kjo mënyrë e vlerësimit e zvogëlon ngarkesën e 
arsimtarit për vlerësimin e punimeve të tyre dhe më 
ndihmoj që në këtë mënyrë nxënësve tua bëj me dije 
që vlerësimi duhet të jetë i drejtë kurse kritikat duhet 
të jenë konstruktive.

ÂÂ Aplikimi permanent i vetëvlerësimit respektivisht 
përdorimi i kësaj teknike të vlerësimit të të arriturave 
të nxënësve do të kontriboj dhe do të më ndihmoj 
edhe në vlerësimin formativ dhe sumativ.

REzULTATET   
Në këtë aktivitet me përcjellje permanente të 
punës dhe analizës gjatë të dy orëve të kaluara, 
për efektet gjatë punës, prezentimit dhe vlerësimit 
arrita deri në këto përfundime:

ÂÂ Nxënësit aktivisht baskëpunonin me njëri 
tjetrin. Në këtë bashkëpunim u kyqën edhe 
nxënësit që në orët tjera tregonin më pak 
interesim për mësim.

ÂÂ Nxënësit përcjellnin me vëmendje prezantimin 
e grupeve tjera dhe pregatitnin komente për 
anët e mira dhe anët e dobëta të punimeve të 
tyre. Në këtë mënyrë të gjithë mësonin.

ÂÂ Nxënësit punimet e të cilëve u vlerësuan me 
ngjyrë të verdhë ose të kuqe morën informata 
kthyese gojore se ku ishte ana e dobët e punimit 
dhe ku duhet ta përmirësojnë punimin.

ÂÂ Mënyra e notimit me ngjyrat e semaforit ishte 
shumë interesante për nxënësit , sepse deri 
tani nuk kishin pasur mundësi të bëjnë notimin 
e njohurive të bashkënxënësve të tyre
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Vlerësimi i projektit – hap pas hapi

ÂÂ Neve na interesonte sesi ndikon notimi i secilës fazë të 
realizimit ndaj:
Â� Aftësimit për hulumtim dhe
Â� Cilësisë së projektit hulumtues. 

ÂÂ Interesi jonë kryesor ishte ngritja e motivacionit dhe 
përmirësimi i kapaciteteve hulumtuese te nxënësit 
gjatë kryerjes së detyrës së projektit në rastet kur që 
më parë i njohin:

1. Fazat e projektit
2. Produktet që duhet të dalin nga secila fazë
3. Procedurat e vlerësimit për secilën fazë
4. Notimin e projektit në tërësi – kontribut i secilës fazë 

të notimit

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Në detyrën e projekti punonin 34 nxënës të klasës VI, që ishin 
të ndarë në 3 grupe. Grupet e ndara e kryenin hulumtimin sipas 
vendbanimit, përkatësisht fshatrave Moroishtë, Drasllajcë dhe 
Llozhanë. 
Hulumtimi dhe notim u zhvillua në katër faza.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VI 12 orë gjatë 6 javëve dhe 
4 orë punë terreni

Edukata për mjedisin Kulturat e kultivuara 
bimore në mjedisin lokal

Stojçe Angellkoski, 
Danica Aleksieska,
SHF “Shën Kliment Ohridski”, 
f. Drasllajcë, Strugë

1. Planifikimi dhe organizimi i hulumtimit 

2. Zbatimi i hulumtimit 

rrjedha e aktivitetit

rrjedha e aktivitetit
Notimi

Notimi

 Â U zgjodh tema e projektit dhe u përkufizuan qëllimet 
dhe detyrat

 Â Nxënësit punonin në planifikimin e aktiviteteve që 
duhej të realizoheshin gjatë 6 javëve me aktivitete 
konkrete dhe me nxënës përgjegjës. 

 Â Secilit anëtar të grupit iu caktua nga një detyrë.
 Â Ishin përkufizuar aktivitetet e përbashkëta dhe 

kohëzgjatja e realizimit.

 Â Nxënësit vizituan ara të mbjella dhe kryenin 
intervista me banorët lokalë.

 Â Të dhënat e mbledhura i inkuadronin në ditarët e 
punës.

 Â Gjatë realizimit të kësaj faze, nxënësit incizonin 
storje nga intervistat me pronarët arave të mbjella, 
ndërsa storjen më të mirë (që e zgjodhën ata vetë) 
e vendosën në video-materialin e tyre. 

 Â Gjatë hulumtimit secili grup kishte konsultim të 
detyrueshëm me arsimtarin dhe me pedagogun, të 
cilit i jepnin informacion kthyes për punimin – Secili 
grup ishte notuar veçmas.

 Â Procedura për hulumtim ishte notuar me listën 
e pikëve për notimin e hulumtimit të realizuar. 

 Â Për realizimin e kësaj faze jepet maksimum 30% 
nga nota e përgjithshme.

18

 Â Gjatë planifikimit nxënësit merrnin informacion kthyes 
gojor (IKG) dhe informacion kthyes me shkrim (IKSH) 
që ashtu të përmirësohen.

 Â Formulari ishte vlerësuar me çek-listë për notimin e 
planit të projektit të nxënësve.

 Â Secili grup u notua për planin e projektit të shprehur 
në përqindje.

 Â Përqindjet maksimale të parashikuara në notën e 
përgjithshme për planin e projektit ishin 25%. 

ShToJcËN 18.2.

ShToJcËN 18.3.

ShToJcËN 18.4.

ShToJcËN 18.1.



Notim për mësim në shekullin 21 83

VETËREfLEKTIMI 
ÂÂ Kriteret për notimin e secilës fazë të projektit duhet të përkufizohen qartë dhe nxënësit duhet të njoftohen me ato.
ÂÂ Arsimtari është mentor edhe gjatë realizimit të projekteve që janë në vijim e sipër. Ai i orienton nxënësit si ta përmirësojnë 

punën e tyre dhe si të hartojnë punim përfundimtar cilësor. 

REzULTATET   
ÂÂ Të tria grupet i përpunuan me sukses projektet. Njëri grup e fitoi maksimumin e pikëve – 100%, ndërsa dy grupet e tjera 

i fituan nga 90% të pikëve.
ÂÂ Fakti që i dinin që më parë kriteret e notimit ndihmoi gjatë gjithë punës që ata të sillen me përgjegjësi.
ÂÂ Meqë e dinin sesi duhet të notohet secila fazë e projektit, ata u kushtuan kujdes elementeve që notoheshin dhe kërkuan 

nga arsimtari të kontrollojë se sa ia kanë dalë, pra para se të notohen.
ÂÂ Parashtrimi i kornizës së fortë kohore i nxiti nxënësit që me kohë t’i fillojmë dhe t’i kryejnë aktivitetet.
ÂÂ Ndarja e qartë e përgjegjësive kontribuoi për punë ekipore.

3. Përgatitja e raportit 4. Prezantimi i rezultateve

rrjedha e aktivitetit rrjedha e aktivitetit

Notimi Notimi

 Â Nxënësit i përpunuan dhe i analizuan të dhënat e 
mbledhura

 Â Nxënësit i finalizuan raportet e tyre nëpër grupe. 
Secili grup dha një përshkrim të shkurtër të asaj që 
e ka punuar, ndërsa përmes tabelave dhe grafikëve i 
paraqitën edhe rezultatet e arritura. 

 Â Secili grup i prezantonte para nxënësve të tjerë 
rezultatet e arritura. 

 Â Për notimin e prezantimit përdorej çek-lista për 
vlerësim analitik të prezantimit gojor.

 Â Maksimumi i përqindjeve të parashikuara për këtë 
aktivitet ishte 15%. 

 Â Secili grup u vlerësua në mënyrë të veçantë në bazë të 
Listës së pikëve për notimin e projektit.

 Â Për raportin final mund të merren maksimum 30% nga 
nota e përgjithshme.

ShToJcËN 18.5. ShToJcËN 18.6.
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Formular për planin e projektit (për arsimtarë)ShToJcA 18.1.

Faza e projektit Produkti Procedura për vlerësim % në notën e përgjithshme

E 
planifikuar

grupi - fitoi

I II III

Planifikimi dhe 
organizimi
(java 1)

Plani me shkrim 
(formular – plani i projektit 
për nxënës – Shtojca 2).

- Informacioni kthyes me 
shkrim.
- Informacioni kthyes 
gojor.
- Fleta kontrolluese 
për notimin e planit të 
projektit të nxënësve 
(Shtojca 3).

25% 25% 25% 20%

Zbatimi i hulumtimi
(java 2-3)

- Intervistë me popullatën.
- Shënime në ditarin e 
nxënësve.

-Informacioni kthyes me 
shkrim.
- Informacioni kthyes 
gojor. 
- Lista e pikëve për 
notimin e hulumtimit të 
realizuar
 (Shtojca  4).

30% 30% 25% 30%

Përgatitja e prodhimit 
përfundimtar
(java 4-5)

Projekti
(raport grupor).

Lista për dhënien e pikëve 
për notimin e projektit
(Shtojca 5).

30% 30% 30% 25%

Prezantimi i prodhimit 
përfundimtar 
(java 6)

Prezantim. Fleta kontrolluese për 
notimin e prezantimit 
gojor
(Shtojca 6).

15% 15% 10% 15%

 Gjithsej:  100% 100% 90% 90%

Lënda mësimore: Edukata për mjedisin

Titulli i projektit: Kulturat e kultivuara bimore në mjedisin lokal (pemë, perime, drithëra)

Përshkrimi i projektit: 
Përmes anketimit të pronarëve të amvisërive më të mëdha fshatare në mjedisin lokal duhet të arrihet në të dhëna për mbjelljen e 
disa llojeve të kulturave bujqësore. Nxënësit e realizojnë hulumtimin sipas vendbanimit të tyre nëpër fshatrat Moroishtë, Drasllajcë 
dhe Llozhanë. Rezultatet duhet të japin një përshkrim të shkurtër të punës, me harta, tabela dhe me grafikë që ashtu të kihet 
pasqyrë më e qartë. 

Qëllimet arsimore:
1. Nxënësi ta kuptojë rëndësinë ekonomike të punimit të tokës.
2. Nxënësi të mbledhë të dhëna për llojet e bimëve që kultivohen më shumë në mjedisin lokal.
3. Nxënësi të mund të vendosë orientime për hulumtimin e zhvillimit të qëndrueshëm në komunitet.
4. Nxënësi të mund të mbledhë të dhëna dhe të nxjerrë përfundime nga të dhënat e fituara gjatë hulumtimit.

Produktet themelore që do të burojnë nga projekti:
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Formular për planin e projektit (për nxënës)ShToJcA 18.2.

Aktiviteti Personat përgjegjës 

Java  1 Planifikimi dhe organizimi për realizimin 
e aktiviteteve hulumtuese. Formimi i 
grupeve. Ndarja e detyrave të grupeve 
veçmas dhe individualisht.

Të gjithë nxënësit

Java  2 Intervistë me popullatën, mbledhja e të 
dhënave.

D. G.
D. О.
N. М.

Java  3 Intervistë me popullatën, mbledhja e të 
dhënave.

D. G.
D. О.
N. М.

Java  4 rregullimi dhe përpunimi i materialeve 
të mbledhura. Hartimi i raportit. 

S. F.
S. М.
ZH. A.

Java  5 rregullimi dhe përpunimi i materialeve 
të mbledhura. Hartimi i raportit. 

S. F.
S. М.
ZH. A.

Java  6 Përgatitje për prezantim gojor.
Prezantim.

r. Е.
P. B.
М. H.

Lënda mësimore: Edukata për mjedisin

Titulli i projektit: Kulturat e kultivuara bimore në mjedisin lokal (pemë, perime, drithëra) 

Pyetje që duhet të përgjigjen:

1. Cili lloj i drithërave, i pemëve dhe i perimeve kultivohet më shumë në mjedisin tuaj lokal?

2. Cila kulturë bimore ka më shumë sukses në këtë zonë?

3. Cila kulturë bimore është më e dobishme për t’u kultivuar?

Mjetet (materialet) e nevojshme për realizimin e projektit:
ÂÂ Lista e pyetjeve për popullatën (për anketim), ditari me shënime nga puna në terren, pajisje për të shkruar dhe për 
të vizatuar, letër, hamer, aparat për fotografi
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Çek-lista për notimin e formularit të planit të projektit të nxënësveShToJcA 18.3.

Lënda mësimore: Edukata për mjedisin

Emri (nxënësi ose grupi): Nxënës të klasës VI 

Titulli i projektit: Kulturat e kultivuara bimore në mjedisin lokal (pemë, perime, drithëra) 

Nr. ren. Përmbajta dhe organizimi Vendose shenjën + nëse përgjigjja është „PO”

Grupi I Grupi II Grupi III

1 Ka formular të plotësuar.

+ + +

2 Pyetjet janë adekuate me temën.

+ + +

3 Parashikon pajisje që do të përdoret gjatë 
hulumtimit.

+ + +

4 E planifikon përgatitjen e pyetjeve me të cilat do të 
anketojë.

+ + -

5 Korniza kohore.

+ + +

6 Detyrat janë adekuate me mundësitë e nxënësve 
në grup.

+ + +

% në notën e përgjithshme (të planifikuar 25%) 25% 25% 20%
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Lista e pikëve për notimin e realizimit të hulumtimitShToJcA 18.4.

Pikët Pikët e dhëna

Grupi I Grupi II Grupi III

Zbatimi i hulumtimit dhe shkruajta e raportit 2 2 2 2

1 Përdor informacione burimore. 2 2 2 2

2 Mbledh të dhëna me mjete audio-vizuele. 2 2 2 2

3 Ka zhvillim logjik. 2 2 1 2

4 Pyetjet i parashtron mirë. 2 2 2 2

5 Përgatit listë me pyetje që më parë të 
përgatitura. 2 2 0 2

6 Parashtron pyetje plotësuese. 2 2 2 2 

7 I përshtat informacionet për personat e 
anketuar. 2 2 2 2

8 Materiali është i lidhur qartë me tematikën e 
projektit. 2 2 1 2

9 Mban ditar të rregullt dhe të pasur me 
informacione. 2 2 2 2

10 regjistron të dhëna në tabelë. 2 2 2 2

11 Materialet tregojnë se disa burime janë 
përdorur mirë. 2 2 2 2

12 Hulumtimi ofron informacione relevante. 2 2 2 2

13 Teksti është i qartë. 2 2 2 2

14 Jep argumente të qëndrueshme. 2 2 2 2

15 E respekton kornizën e vendosur kohore. 2 2 2 2

GJITHSEJ PIKË 30 30 25 30

Lënda mësimore: Edukata për mjedisin

Emri (nxënësi ose grupi): Nxënës të klasës VI 

Titulli i projektit: Kulturat e kultivuara bimore në mjedisin lokal (pemë, perime, drithëra) 

Shënim: Pikët janë të shprehura me përqindje (1 pikë = 1% ) 
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Gjatë notimit të raportit të projektitShToJcA 18.5.

Shkalla e pohimeve 
 

  % Gr. I Gr. II Gr. III

raporti është i organizuar dhe i lidhur mirë mes vete.
Çështjet kryesore të projektit janë theksuar.
Janë përcaktuar resurset e nevojshme për projektin.
Procedurat e përdorura në projekt janë të qarta.
rezultatet janë prezantuar qartë.
Janë studiuar shkaqet pas të cilave qëndrojnë rezultatet.
Janë shqyrtuar hollësisht implikimet nga rezultatet. 
Në përgjithësi, raporti është i prezantuar shumë mirë. 

30% + +

raporti kryesisht është i organizuar mirë. 
Çështjet kryesore janë paraqitur përafërsisht qartë. 
Janë dhënë disa burime që përdoren në projekt.
Janë përshkruar procedurat përdorura që janë përdorë në projekt, 
edhe pse ato nuk janë mjaft të qarta.
rezultatet e projektit janë relativisht të qarta.
Shqyrtohen implikimet e mundshme nga rezultatet.
Në përgjithësi, raporti është prezantuar mjaft mirë.

25% +

raporti është i organizuar relativisht mirë.
Janë dhënë disa nga çështjet kryesore.
Janë përshkruar procedurat që përdoren në projekt, edhe pse ato nuk 
janë mjaft të qarta.
Shqyrtohen implikimet e mundshme nga rezultatet.
Në përgjithësi, raporti është organizuar mirë.

20%

raporti i shpreh disa elemente të organizimit.
Është bërë përpjekje të dallohen çështjet kryesore.
Janë përshkruar disa procedura.
Janë prezantuar disa rezultate.
Shqyrtohen implikimet e mundshme nga rezultatet.
Në përgjithësi, prezantimi i rezultateve është adekuat. 

15%

raporti e shpreh organizim minimal.
Çështjet kryesore nuk janë të qarta.
Nevojite qartësi më e madhe e të dhënave.
rezultatet janë prezantuar me detaje minimale.
Shqyrtohen implikimet të mundshme të rezultateve.
Në përgjithësi, prezantimi është adekuat.

10%

Kulturat e kultivuara bimore në mjedisin lokal (pemë, perime, drithëra)
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Çek-lista për notimin e prezantimit gojorShToJcA 18.6.

Vendose shenjën + nëse përgjigjja është „PO”

Grupi I Grupi II Grupi III

Përgatitja

Në fillim e vë para vetes pajisjen. + + +

Kontrollon se a ka gjithçka që i duhet dhe a funksionon gjithçka. + + +

Organizimi

Ka hyrje të qartë. + + +

Ka zhvillim logjik. + + +

Ka përfundim të fuqishëm. + + +

Materiali është i lidhur qartë me tematikën e prezantimit. + + +

Përmbajtja 

Prezantimi dëshmon se burimet janë përdorur mirë. + + +

Prezantimi jep informacione relevante. + + +

Prezantimi

Flet qartë. + _ _

Përdor gjuhë adekuate. + _ +

Përdor lëvizje të caktuara të trupit. + + +

Parashtron pyetje dhe jep përgjigje në to. + + +

I respekton rregullat për afatet kohore. + + +

Aftësitë për prezantim gojor

I përshtat informacionet për dëgjuesit. + + +

Vërehet qartësia dhe rrjedha. + + +

Përgjigjet mirë në pyetje. + + +

% në notën e përgjithshme (e planifikuar 15%) 15% 10% 15%

Lënda mësimore: Edukata për mjedisin

Emri (nxënësi ose grupi): Nxënës të klasës VI 

Titulli i projektit: Kulturat e kultivuara bimore në mjedisin lokal (pemë, perime, drithëra) 
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cili informacion kthyes është më efikas:  
me gojë apo me shkrim? 

 ÂTë studiohet si ndikon informacioni kthyes 
(me shkrim ose me gojë) ndaj: 
Â� Përmirësimit të mësimit gjatë 

mësimdhënies (kujdesi dhe motivacioni 
i nxënësve), përkatësisht aftësia e 
nxënësit që ta ndjekë informacionin 
kthyes me gojë dhe me shkrim dhe
Â� Aktiviteteve të ardhshme të nxënësit. 

 ÂTë përcaktohet se cili lloj i informacionit 
(me shkrim ose me gojë) ka më shumë 
ndikim në mësim. 

RRjEDHA E AKTIVITETIT
Gjatë dy muajve e gjysmë, duke e përpunuar temën Numrat e 
plotë dhe numrat racionalë, te 27 nxënës të klasës së shtatë ishte 
përcjellë përparimi i përvetësimit të përmbajtjeve mësimore 
përmes notimit formativ dhe përmbledhës në qëllimet formative, 
duke dhënë informacion kthyes me gojë ose me shkrim. Në një 
nëntemë u është dhënë informacion kthyes me shkrim, ndërsa 
në një nëntemë tjetër – informacion kthyes me gojë. 

QËLLIMET

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VI prej 29.01.2008 deri më 
15.4.2008

Matematikë Numrat e plotë dhe 
numrat racionalë 

Julija Bekriq, SHF 
“Kuzman Josifovski – 
Pitu” dhe SHF “Alija 
Avdoviq”, Shkup 

Nëntema: Operacione me numrat të plotë
Informacion kthyes me shkrim

Nëntema: Operacione me numrat racionalë 
Informacion kthyes gojor

 Â Gjatë mësimit dhe pas përfundimit të nëntemës janë 
bërë tre kontrollime të diturive të përvetësuara me 
detyra kontrolluese, fletë pune të përgatitura nga 
arsimtari. 

 Â U është dhënë informacion kthyes me shkrim. 
 Â Prindërit kanë pasur qasje në detyrën me informacion 

kthyes me shkrim.
 Â Janë përcjellë aktivitetet e nxënësve dhe ndikimi i 

informacioni të fituar kështu ndaj përmirësimit të 
mësimit të tyre. 

 Â Gjatë mësimit të temës në vazhdimësi është dhënë 
informacion kthyes gojor për individë ose për grupe.

 Â Janë përcjellë aktivitetet e nxënësve dhe ndikimi i 
informacionit të këtillë.

 Â Pas përfundimit të kësaj nënteme, nxënësve u janë 
dhënë detyra (fletë mësimore), ndërsa për suksesin e 
zgjidhjes secili nxënës mori informacion kthyes gojor. 

Në fund të temës Numrat e plotë dhe numrat racionalë
Është bërë punim me shkrim me teste të përgatitura 
nga Byroja për Zhvillimin e Arsimit (kontrollim 
mikropërmbledhës dhe notim me qëllim formativ) dhe 
bashkë me nxënësit është zhvilluar diskutim për metodat 
(procedurat) e zbatuara në notim. 

19
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REzULTATET   
Nxënësit e përvetësuan më mirë (arritën sukses më të lartë 
mesatar në punimin me shkrim) nëntemën Operacione me 
numra të plotë ku u jepej informacion kthyes me shkrim, 
sesa nëntemën Operacione me numra racionalë ku u jepej 
informacion kthyes gojor. Kjo do të thotë se në punimin me 
shkrim vërehet rënie e numrit të nxënësve që kanë notë 1 
për 4% dhe e numrit të nxënësve që kanë notë 4 për 20%, 
ndërsa në anën tjetër rritet numri i përqindjes së nxënësve 
që kanë marrë 2 për 11%, notë 3 për 11% dhe notë 5 për 3%. 
Ndonëse dallimet nuk ishin shumë të mëdha dhe ato mbase 
burojnë nga ndërlikueshmëria e përmbajtjeve, megjithatë 
mendoj se kjo mund të jetë edhe për shkak se: 

ÂÂ U jep mundësi nxënësve që përsëri të kthehen në 
informacionin kthyes me shkrim dhe të shohin se në çka 
duhet të kenë kujdes konkretisht (në shenja, në lirimin 
nga kllapat, cilat operacione kanë përparësi...).
ÂÂ I nxit nxënësit që në mënyrë të detajuar ta shqyrtojnë 

punën e tyre.
ÂÂ Konfirmon se cilat qëllime mësimore janë arritur 

(mbledh, zbret, shumëzon, pjesëton, numra me shenja 
të njëjta ose të ndryshme, llogarit vlera të shprehjeve të 
njëjta numerike...) dhe në ç’masë është bërë kjo (pas 
IKSH-së së dhënë disa herë gjatë detyrës kontrolluese 
për operacione me numrat të plotë, 69% e nxënësve 
arritën sukses shumë të mirë dhe të shkëlqyeshëm) 
dhe orienton në qëllimet mësimore që duhet të arrihen 
(e llogarit vlerën e shprehjes numerike në të cilën janë 
përfaqësuar të gjitha operacionet me dhe pa kllapa...)
ÂÂ U ndihmon nxënësve që mos t’i përsërisin gabimet që i 

kanë bërë më parë. 
ÂÂ Ishte dëshmi për nxënësit dhe për prindërit se arsimtari 

e ndjek punë e tyre dhe se ata nuk janë lënë vetëm në 
fuqitë e veta.
ÂÂ U jep mundësi prindërve të kenë qasje në atë që duhet të 

përmirësohet te fëmija i tyre për shkak se kanë mundësi 
më të mëdha që ndihmën ta orientojnë në atë drejtim.
ÂÂ E pakëson presionin e detyrave kontrolluese, që 

zakonisht ekziston te nxënësit para dhe gjatë kohës së 
punës në të dyja temat. 

VETËREfLEKTIMI 
Përvoja e aktivitetit të paraqitur edhe një herë 
dëshmoi se nxënësve duhet t’u shpjegohet 
në fillim qëllimi i informacionit kthyes me 
shkrim (edhe gojor). Parapëlqehet që po ashtu 
të zhvillohet diskutim ndërmjet nxënësve 
për qëllimet e notimit formativ, që rëndom 
realizohet përmes informacioneve kthyese. Në 
anën tjetër kjo varet edhe nga raporti arsimtar 
– nxënës, nga besimi i tyre i ndërsjellë, 
që siguron dialog të hapur ndërmjet tyre, 
veçanërisht për strategjitë dhe për stilet e të 
mësuarit të nxënësve. 
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Shembuj të informacioneve kthyese të dy detyrave të njëpasnjëshme ShToJcA 19.1.

Н.Н

Н.Н
 Nota 1 dhe 2
Sanja Lambershek
Që ta përmirësosh punën, duhet të përkujtohesh në rregullat e mbledhjes dhe zbritjes 

së numrave të plotë dhe në procedurën e llogaritjes së vlerës së shprehjes numerike. 

Pastaj përpiqu që përsëri t’i zgjidhësh detyrat.
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Н.Н
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Н.НSanja Lambershek
E punuar shkëlqyeshëm! Mbledh, zbret, shumëzon dhe pjesëton mirë numra të plotë, e llogarit vlerë e 
shprehjes së thjeshtë numerike dhe e llogarit vlerën e shprehjes numerike në të cilën janë përfaqësuar 
më shumë operacione (me ose pa kllapa). Por, që ta përmirësosh punën tënde, përkujtohu në përcaktimin 
e komponentit të panjohur në operacionet e numrave të plotë dhe përpiqu që përsëri ta zgjedhësh pas 
3 a). Vazhdo të punosh!
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Shembuj të komenteve dhe/ose informacioneve kthyese me shkrim 
të nxënësve dhe prindërve ShToJcA 19.2.

Pohimet e nxënësve në diskutimin 
për këto metoda të notimit 

Komente – pohime të prindërve 
në lidhje me informacionin 
kthyes me shkrim:

Në pyetjen: “A është më mirë të 
jepet vetëm koment ose vetëm 
notë?”, nxënësit u shprehën 
kështu:

ÂÂ Bozhica: “Informacioni kthyes 
më ndihmoi shumë, sepse pasi 
që ta lexoj dhe të shoh se ku 
kam gabuar, përpiqem që atë 
gabim të mos e përsëri.”

ÂÂ Lupço: “Informacionin kthyes 
me shkrim do ta kuptoj më 
seriozisht sesa atë me gojë.”

ÂÂ Prindi A.: “Nëse mundet, 
informacioni kthyes me 
shkrim nuk është mirë të jetë 
vetëm për një temë, por të 
jetë i vazhdueshëm.”

ÂÂ Prindi B.: “Në këtë mënyrë 
më lehtë mund t’i ndihmoj 
fëmijës tim, sepse ju na 
tregoni saktë se cilat janë 
lëshimet e tij.” 

ÂÂ Tina: “Edhe notë edhe 
informacion kthyes. Komenti 
është i rëndësishëm që ta 
di se në çka duhet të kem 
kujdes, por edhe notën duhet 
ta di.”

ÂÂ Dragica: “Vetëm informacion 
kthyes, sepse nota mund të 
më dëshpërojë.”

ÂÂ Dejani: “Të ketë edhe notë 
edhe informacion kthyes. 
Nëse marr 5, do të gëzohem 
shumë.”

ÂÂ “Vetëm informacion kthyes, 
sepse kur e di se detyra 
kontrolluese do të ketë edhe 
notë, kam më shumë frikë 
dhe gaboj në gjëra shumë të 
thjeshta.”

1 2 3 
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Nuk është krejt njësoj momenti kur dhe mënyra 
si jepet informacioni kthyes 

Të kontrolloj se cila është mënyra më efektive 
për të dhënë informacion kthyes lidhur 
me përvetësimin e temës së caktuar. Më 
konkretisht:
ÂÂSi ndikon ndaj nxënësve koha kur është 
dhënë informacion kthyes.
ÂÂÇfarë aftësie kanë nxënësit për:  ta ndjekur 
informacionin kthyes gojor, t’u përfshirë në 
dialog, t’i mbrojtur qëndrimet personale dhe  
për të ofruar shpjegime te tyre lidhur me 
situate të caktuara.
ÂÂTë shqyrtohet se cili informacion kthyes (me 
shkrim ose me gojë) jep rezultate më të 
mira, cili është më efikas dhe cili i udhëzon 
nxënësit drejt përmirësimit të të arriturave.

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Pas përpunimit të temës Vija rrethore dhe shumëkëndëshi; 
Syprina, në dy klasa të shtata është mbajtur një orë në të cilën 
janë shpjeguar disa detyra të temës, sipas zgjidhjes së nxënësve. 
Pastaj është vendosur që nxënësit të punojnë një test i cili do të 
përdoret për t’u vënë në pah sesa mësojnë nxënësit dhe për t’u 
komentuar kështu efekti i punës së tyre.
Në test është bërë zgjedhja e detyrave, andaj ka detyra për 
memorizim (20%), detyra nga procedurat pa ndërlidhje (25%), 
detyra nga procedurat me ndërlidhje (25%) dhe detyra nga 
zbatimi i matematikës (30%). Nxënësve u është bërë me dije se 
do të formohen tre grupe, por nuk u është thënë se cili nxënës 
në cilin grup do të jetë, ashtu që çdonjëri të jetë maksimalisht 
i motivuar të arrijë rezultate sa më të mira. Në fakt grupet u 
formuan varësisht nga lloji i informacionit kthyes që planifikohej 
t’u jepet (gojor, me shkrim ose vetëm me notë numerike). Dy 
grupet e para përbëheshin nga 4 nxënës (nga një nxënës me 
sukses të shkëlqyeshëm, me sukses shume të mirë, të mirë dhe 
të mjaftueshëm), ndërsa në grupin e tretë ishin nxënësit tjerë të 
paraleles. 
Në orën e ardhshme të gjithë nxënësit e bënë testin. Pastaj 
testet u kontrolluan dhe u korrigjuan, ndërsa nxënësve iu tregua 
suksesi i arritur, siç e kemi prezantuar në këtë tabelë.

QËLLIMET

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VIIMatematikë Vija rrethore dhe 
shumëkëndëshi - Syprina

Simeon Meçkarovski, 
SHF “Shën Kliment 
Ohridski”, f. Dërsllajcë

3 orë mësimore (1 orë 
ushtrim të detyrave 
+1 orë për zgjidhjen e 
testit + 1 orë dhënie të 
informacionit kthyes)

Paralelja Grupi

1 2 3

A  Â në fillim - informacion kthyes 
gojor 

 Â pastaj nota 

 Â në fillim nota 
 Â pastaj informacion kthyes me 

shkrim

 Â vetëm nota

B  Â në fillim - informacion kthyes 
me shkrim

 Â pastaj nota

 Â në fillim nota 
 Â pastaj informacion kthyes gojor

 Â vetëm nota

Secilit iu dha informacioni kthyes me shkrim me të gjitha elementet përkatëse për të qenë efektiv (informacion kthyes pozitiv 
i vënë në pah anët e mira dhe të dobëta, si dhe mënyrën për përmirësimin/udhëzimin e nxënësve gjatë mësimit të mëtejmë). 
Nxënësit të cilët morën këso informacioni kthyes, në orën e ardhshme së bashku me testin kërkova të ma sjellin edhe nënshkrimin 
e njërit nga prindërit. Nga nxënësit e tjerë kërkova të më prezantohet testi me nënshkrimin e prindit.   
Meqenëse nuk posedojmë teknike për incizim, secilit nxënës të cilit i dhashë informacion kthyes gojor kërkova ta shënojë atë.

20
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REzULTATET   
Për të kontrolluar kur lloji dhe koha e dhënies së informacionit 
kthyes ndikon te nxënësit, i krahasova reagimet e nxënësve 
të grupeve të ndryshme lidhur me atë se:

ÂÂ Sa e ndjekin me vëmendje informacionin kthyes dhe

ÂÂ Si e shfrytëzojnë informacionin kthyes.

Kështu erdha në këto konstatime:
1. Nxënësve që nuk u jepej informacion kthyes, por vetëm 

notë përmbledhëse, pak a shumë u liruan pasi e morën 
notën dhe zakonisht nuk i kontrollonin testet dhe 
zgjidhjet e tyre ose atë e bënin vetëm formalisht.

2. Nxënësit të cilët në fillim e morën notën e pastaj 
informacionin kthyes, më shumë fokusoheshin në 
elaborimin tim. Ata të cilëve u dha informacion kthyes me 
shkrim disa herë i shkruanin dhe parashtronin pyetje për 
disa mospajtime të caktuara dhe i mbronin qëndrimet e 
tyre lidhur me zgjidhjet e detyrave. 

3. Nxënësit të cilët në fillim morën informacion kthyes, e 
pastaj e kuptuan notën, ishin më të angazhuar, dëgjonin 
më shumë dhe kishin kujdes për çdo fjalë, me kujdes i 
lexonin informacionet kthyese me shkrim. 

Në të dyja paralelet është biseduar me nxënësit për atë sesi 
dëshirojnë ata ta pranojnë informacionin kthyes dhe si mund 
t’u shërbejë ai për ta përmirësuar mësimin.  

Ky është mendimi i përbashkët i nxënësve të të dyja grupeve, 
por edhe i atyre që nuk u përfshinë në informacion kthyes:

ÂÂ Në fillim duhet të tregohet nota e pastaj duhet të 
jepet informacioni kthyes. Kur përpos informacionit 
kthyes të hollësishëm jepet edhe nota, nxënësit janë të 
padurueshëm dhe duan që sa më shpejt ta dinë notën. 

ÂÂ Të gjithë nxënësit dëshirojnë të fitojnë edhe informacione 
plotësuese përpos notës.

ÂÂ Më shumë dëshirojnë të marrin informacion kthyes 
gojor. Disa nxënës konsiderojnë se informacioni i tillë 
ngulitet më thellë në trurin e tyre dhe atyre gjatë kohë do 
t’u kujtohen pjesë të caktuara të tij.  

ÂÂ Informacioni kthyes me shkrim jepet dy deri në tre herë 
në vit, me qëllim që të informohen prindërit e nxënësve.

ÂÂ Informacioni kthyes me shkrim u shërben si shënim 
përkujtues që të shohin se cilat janë dobësitë e tyre me 
qëllim që t’i përmirësojnë të arriturat e tyre.

VETËREfLEKTIMI 
Unë konsideroj se do të ishte më së miri që 
të kombinohen të dyja llojet informacionit 
kthyes, ndërsa nxënësi vetë ta shënojë edhe 
informacionin kthyes me shkrim, për shkak se 
në pyetjen: Çka është shënuar në informacion 
tënd kthyes? nxënësi menjëherë e kërkon 
fletën që ta lexojë (ndonëse paraprakisht e ka 
lexuar më shumë herë), por meqenëse e ka të 
shënuar në letër, kurdoherë që i nevojitet mund 
të përkujtohet në të. 

Që t’i liroj nxënësit nga presioni i notës, do të 
orvatem t’u jap informacion kthyes i cili nuk 
është i shoqëruar me notë. 

Pas dhënies së informacionit kthyes, nuk duhet 
të pritet që nxënësi të ndryshojë plotësisht 
dhe ta kuptojë udhëzimin e arsimtarit, prandaj 
arsimtari duhet t’i ndjekë rregullisht të arriturat 
e nxënësit, ta informojë dhe ta udhëzojë me 
qëllim që ai të arrijë sukses më të madh.
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Përdorimi i më shumë qasjeve për notim formativ 
mundëson mësim më të mirë  

ÂÂTë shqyrtohet sesi ndikon 
përdorimi i më shumë metodave 
të ndryshme për notim formativ 
në të arriturat e nxënësve. 

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Ky aktivitet është realizuar në dy paralele të klasës së tetë. Gjatë përpunimit 
të përmbajtjes mësimore Magneti dhe fusha magnetike nxënësit ishin ndarë 
në 6 grupe dhe secili grup bënte hulumtim për një pjesë të përmbajtjeve (1. 
Gjetja e magnetit; 2. Bartja e veprimit të magnetit; 3. Polet magnetike’ 4. Forcat 
magnetike dhe llojet e magneteve; 5. Fusha magnetike; 6. Aplikimi i magneteve). 
Secilit grup iu dha nga një udhëzim i veçantë për punë si dhe disa pyetje të cilat 
duhej përgjigjur.    Pas hulumtimeve të realizuara, secili grup i 
prezantoi konkluzionet e arritura. 

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VIIIFizikë Magneti dhe fusha 
magnetike

Ankica Maneva, SHF 
“Nikolla Karev”, Koçanë

1 orë mësimore

Notimi në paralelen 1

Notimi në paralelen 2

Para fillimit të aktiviteteve
ÂÂ Vetënotimi i diturive paraprake (Strategjia DDM (ZSN) – ;

ÂÂ Hipotezat e nxënësve lidhur me çështjen më të rëndësishme të 
hulumtimit.

Gjatë aktiviteteve
ÂÂ Lista për kontrollim të suksesit të aktivitetit.

Në fund të aktiviteteve
ÂÂ Vlerësimi i nxënësve për kuptimin e përmbajtjes dhe për njohuritë e 

nxëna; 

ÂÂ Vetëvlerësimi dhe vetanaliza e punës;

ÂÂ Nota e arsimtarit në bazë të fletës kontrolluese            si dhe

ÂÂ Komentet e arsimtarit dhe vetanaliza e punës. 

Para fillimit të aktiviteteve
ÂÂ Pyetje të parashtruara nga arsimtari për t’i përcaktuar dituritë bazë 

dhe për përmirësimin e botëkuptimeve të gabuara.

Në fund të aktiviteteve 
ÂÂ Nota e arsimtarit në bazë të fletës kontrolluese.

21

ShToJcËN 21.1.

ShToJcËN 21.2.

ShToJcËN 21.3.

ShToJcËN 21.5.

ShToJcËN 21.2.

ShToJcËN 21.4.

ShToJcËN 21.5.

ShToJcËN 21.5.

ShToJcËN 21.4.
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REzULTATET   
Duke i analizuar të arriturat e nxënësve të të dyja paraleleve, arrita në këto të dhëna në lidhje me efektet e kësaj qasjeje 
të notimit: 

VETËREfLEKTIMI 
Përvoja nga ky aktivitet dhe rezultatet e 
fituara më inkurajuan që në të ardhmen 
më shumë vëmendje t’i përkushtoj:
ÂÂ Përfshirjes së nxënësve në notim nga 

fillimi i aktivitetit, për shkak se kjo 
nuk merr shumë kohë, ndërsa i fut 
nxënësit në temë dhe në notim.
ÂÂ Instrumentet e ndryshme për 

vetënotim treguan se pothuajse 
nuk ka dallim në notat e dhëna nga 
vetë nxënësit për të arriturat e tyre 
me notat e mia si arsimtar; në këtë 
mënyrë edhe e zgjodha problemin për 
kriteret e notimit.

N
ë 

pa
ra

le
le

n 
1

ÂÂ Në fillim të aktivitetit më shumë se gjysma e nxënësve (58%) të paraleles 2 vetëvlerësuan se dituritë e tyre për 
magnetin dhe fushën magnetike janë të pakta.

ÂÂ Kjo u vërtetua edhe përmes përgjigjeve lidhur me supozimet e tyre (62% të supozimeve të tyre nuk ishin të sakta).
ÂÂ Vetëvlerësimi i nxënësve se njohuritë e tyre lidhur me temën nuk janë të mjaftueshme, ishte motiv plotësues për 

interesim më të madh gjatë hulumtimit.
ÂÂ Përgjigjet e nxënësve në fletët kontrolluese (çek-listë) për lëndën e fizikës treguan se 85% të nxënësve shumë 

mirë ose shkëlqyeshëm e kanë përvetësuar përmbajtjen mësimore. 
ÂÂ Pothuajse përqindje e njëjtë e nxënësve vetëvlerësuan se po ashtu shkëlqyeshëm e kanë kuptuar përmbajtjen 

mësimore.
ÂÂ 88% të notave të dhëna nga arsimtari përputhen me notat e dhëna nga vetënotimi i nxënësve. 

N
ë 

pa
ra

le
le

n 
2 ÂÂ Sipas përgjigjeve të dhëna në fletën kontrolluese, 56% të nxënësve e kanë përvetësuar shumë mirë ose 

shkëlqyeshëm përmbajtjen mësimore, gjë që në masë të konsiderueshme është më e dobët në krahasim me 
paralelen 2. 

ÂÂ Kur nxënësit e kësaj paralele e kuptuan se në paralelen tjetër përdorën qasje më interesante për notim, ata 
kërkuan që edhe në paralelen e tyre të përdoret notimi i tillë.

Nxënësit e paraleles 1, ku notimi formativ në 
formë të vetënotimit dhe notimi nga arsimtari 
realizohej gjatë tërë aktivitetit hulumtues, 
ishin më të motivuar, më të fokusuar në punë 
dhe në gjetjen e përgjigjeve të pyetjeve të 
dhëna për detyrën ose të pyetjeve të cilat i kanë 
parashtruar vetë në fillim; po ashtu e mësuan 
përmbajtjen mësimore më mirë se paralelja 2, 
në të cilën njohuritë vlerësoheshin vetëm në 
fund të aktivitetit.



Notim për mësim në shekullin 21100

letër plastikë, dru, copë hekuri

Shembull i detyrësShToJcA 21.1.

Lënda mësimore: Fizikë Arsimtari: Ankica Maneva

Klasa: VIII

Tema mësimore: Dukuritë magnetike

Aktiviteti 2: Bartja e veprimit magnetik

Qëllimi konkret: Të demonstrohet bartja e veprimit magnetik

Në këtë aktivitet do të mund të zbuloni se përmes cilave substanca bartet dhe përmes cilave nuk bartet veprimi magnetik.

Në bankë keni 
sende të përbëra 
nga substanca të 
ndryshme

Përmes cilave 
substanca 
bartet veprimi 
i forcës 
magnetike?

Përmes cilave 
substanca nuk 
bartet veprimi 
i forcës 
magnetike?

Ku gjen 
zbatim vetia 
në veprimin 
numër 3?

1 2 3 4 
Procedura:

Materiali i nevojshëm:
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Vetënotimi i diturive paraprake për temën (strategjia ddm)ShToJcA 21.2.

Çka di
(Dituritë e mia për temën)

Çka dua të di
(Pyetjet e mia)

Çka mësova

Dituritë e mia për temën janë:

(A)  të shkëlqyeshme
(b)  mesatare
(c)  të dobëta

Përmbajtjen mësimore e kuptoj:

A.  shkëlqyeshëm
B.  mirë
C.  mjaftueshëm
Ç.  pamjaftueshëm 

Emri dhe mbiemri (i nxënësit): _______________________  

 
Klasa: _____ Data:_________ Arsimtari: Ankica Maneva
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Supozimet e nxënësveShToJcA 21.3.
Gr

up
i I

Gr
up

i II
 

Gr
up

i II
I

Gr
up

i IV
Gr

up
i V

Cili është supozimi juaj?
Janë dhënë metale dhe jometale. Magneti i tërheq:
  A) metalet dhe jo metalet
  b) vetëm metalet 
  c) vetëm jometalet 
  ç) vetëm disa metale

Cili është supozimi juaj?
Janë dhënë jometale dhe një metal. Veprimi magnetik bartet:
  A) te metali dhe jometalet 
  b) vetëm te jometalet
  c) vetëm te metali

Cili është supozimi juaj?
1. Kur të derdhni grimca (thërrmija) të hekurit mbi magnet, ato radhiten më 
dendur në:
   A) përgjatë magnetit
   B) në skaje

Cili është supozimi juaj? 
1. Polet e njëjta magnetike:
   A) tërhiqen 
   b) largohen
2. Polet e kundërta magnetike:
    A) tërhiqen
    b) largohen
3. Kur vendoset në magnet një element lidhës i hekurt, ai:
    A) do të tërhiqet drejt magnetit
    b) nuk do të tërhiqet

Cili është supozimi juaj?
1. Mbi një pllakë të qelqit derdhni grimca (thërrmija) të hekurt, ndërsa nën pllakë vendosni magnet. 
Grimcat e hekurit:
    A) do të ngelin ashtu siç janë vënë 
    b) do të ketë ndryshim 
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Vetëvlerësimi dhe vetëanaliza e punësShToJcA 21.4.

Përshkrim i punës:

Arsimtari: Ankica Maneva            Data:

Çka desha të bëj?

Çka bëra?

Çka mësova?

Për çka ndjehem krenar për sa i përket punës së kryer?

Çka duhet punuar ose çka duhet bërë më ndryshe herën e ardhshme?

Vetëvlerësimi i punës:

Komentet e arsimtarit 

Emri dhe mbiemri (i nxënësit): _______________________  Data:__________
Klasa: ____________
Tema mësimore:________________________________



Notim për mësim në shekullin 21104

Shembull - fleta kontrolluese (për magnet dhe fushë magnetike)ShToJcA 21.5.

Klasa: ________ 

Data:____________

Tema mësimore: Dukuritë magnetike

Përmbajtja mësimore: Magneti dhe fusha magnetike

Procedura  Prezenca 
Nxjerrin konkluzion të drejtë se përmes    
cilave substanca bartet veprimi magnetik. 
Nxjerrin konkluzion të drejtë për atë se përmes     
cilave substanca nuk bartet veprimi magnetik
Përmendin raste të përdorimit të hekurit. 
Nxënësit e grupit janë:  a) të gjithë aktivë   
                                           b) pjesërisht aktivë 

Grupi II
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Përmes vetënotimit dhe notimit të ndërsjellë  
drejt të arriturave më të mira

ÂÂTë shqyrtohet sesi informacioni 
i kthyes efikas me shkrim 
(IKSH) kontribuon drejt 
avancimit të mësimit.

ÂÂTë udhëzohen nxënësit drejt 
strategjive të vetënotimit dhe 
notimit mes vete.   

ÂÂTë përfshihen nxënësit 
në notim, përkatësisht të 
kontrollohet aftësimi i tyre për 
notimin e punimeve të tyre dhe 
të nxënësve tjerë, me çka kanë 
mundësi t’i japin njëri-tjetrit 
informacion kthyes dhe ta 
përmirësojnë mësimin e tyre. 

RRjEDHA E AKTIVITETIT
Në këtë aktivitet u përfshinë 25 nxënës të klasës VI të cilët u mbikëqyrën gjatë 
përpunimit të temës Numrat racionalë.
ÂÂ Në orën e parë pas përfundimit të temës Operacionet me numra të plotë, 

janë kontrolluar dituritë e përvetësuara të nxënësve. Për këtë qëllim është 
përdorur fletë mësimore e përgatitur nga arsimtari. Nxënësve iu shpjegua 
se do t’u jepet informacion kthyes me shkrim dhe iu bë me dije se qëllimi i 
saj është të shihet se ku janë të suksesshëm, gjegjësisht në cilat pjesë kanë 
nevojë të përmirësohen. 
ÂÂ Orën e ardhshme nxënësve iu dhanë fletët mësimore me informacion kthyes 

me shkrim dhe në këtë drejtim u zhvillua një diskutim me nxënësit, në veçanti 
për atë sesi ndikohet me të në të mësuarin e tyre në të ardhmen. 
ÂÂ Gjatë përpunimit të temës së ardhshme Operacionet me numra racionalë, 

herë pas herë e përcillja punën e nxënësve dhe ndikimin e informacionit 
kthyes me shkrim të dhënë paraprakisht në të mësuarit e tyre. Për këtë 
qëllim iu dhanë edhe dy detyra kontrolluese (teste të diturisë). rezultatet e 
njërës detyrë kontrolluese u vetënotuan/vetëvlerësuan, ndërsa për të detyrën 
tjetër u notuan/vlerësuan nga nxënësit e tjerë. Të dyja notimet e nxënësve u 
realizuan në bazë të përgjigjeve të sakta të cilat arsimtari i shënon në dërrasë 
të zezë. Në rastin e dytë nxënësit përgatitën kritere për notim (për atë se kur 
dhe për çka jepen pikë) dhe për shndërrimin e pikëve në nota. 
ÂÂ Pas përfundimit të temës Operacionet me numra racionalë, përmes testimit 

të diturive i kontrollova njohuritë e përvetësuara.   
ÂÂ Me pikëpyetje i kontrolloja edhe qëndrimet e nxënësve lidhur me përvojën e 

tyre nga vetënotimi ose notimi i ndërsjellë. 
ÂÂ Në fund të temës është realizuar një hartim me shkrim ku është dhënë një 

test për kontrollimin e diturive, që është përgatitur nga Byroja për Zhvillimin 
e Arsimit (BZHA), ndërsa notimi është bërë me anë të listës së pikëve e cila 
është pjesë e testit.  
ÂÂ Pas pranimit të testeve të notuara, bashkë me psikologun e shkollës është 

zhvilluar një bisedë me nxënësit lidhur me përvojat dhe mendimet e tyre 
ne lidhje me mënyrat e ndryshme të notimit, gjegjësisht për: informacionin 
kthyes me shkrim, vetënotimin dhe notimin e ndërsjellë.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VIMatematikë Numrat racionalë Nadica Hirstovska, SHF 
“K. Josifovski – Pitu”, 
Shkup

prej 05.03.2008 deri më 
15.4.2008

22
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REzULTATET   
Duke shfrytëzuar metoda të ndryshme notimit formativ gjatë një muaji e gjysmë,  arrita deri te informacionet vijuese: 
ÂÂ Përmirësohej të kuptuarit e përmbajtjeve të numrave racionalë dhe të arriturat e shumicës së nxënësve gjatë zhvillimit 

të temës. Gjatë kësaj zbatohej vetënotimi dhe notimi i ndërsjelle, andaj në hartim më shkrim ata arritën rezultate të 
mira. Pothuajse për 10% u rrit numri i nxënësve të cilët morën 4 ose 5, dhe mbase po aq u zvogëlua numri i nxënësve 
të cilët morën notën 1 ndërmjet kontrollimit të parë dhe të fundit të të arriturave të nxënësve (shih grafikun në shtojcë).  
ÂÂ Notimi i ndërsjellë ndihmon në angazhimin e nxënësve në notim, ndërsa e përmirëson mësimin dhe e thellon të 

kuptuarit.
ÂÂ Nxënësit konsiderojnë se informacioni kthyes me shkrim u ndihmon shumë në përmirësimin e suksesit për shkak 

se ua bën me dije se në çka duhet të kenë kujdes (në shenjat, lirimin nga kllapat, cilat operacione kanë përparësi...).
ÂÂ Nxënësit aftësohen që vetë të përpilojnë fletë të pikëve në bazë të së cilës do t’i  vlerësojnë detyrat dhëna. Argument 

plotësues në këtë drejtim është fakti që lista e pikëve, e përpiluar nga arsimtari, dhe lista e pikëve e përpiluar nga 
nxënësit, pothuajse përputhen plotësisht. 
ÂÂ Nxënësit konsiderojnë se përfshirja e tyre në notim (me anë të vetënotimit dhe notimit të ndërsjellë) paraqet mundësi 

për përmirësimin e punës së tyre, për shkak se duke qenë në rolin e notuesve i vë ata në situatë të mendojnë seriozisht 
dhe në mënyrë kritike. 

VETËREfLEKTIMI 
Përvoja ime nga zbatimi i informacionit 
kthyes me shkrim dhe notimit të 
ndërsjellë gjatë një muaji e gjysmë, 
tregon se zbatimi i më shumë qasjeve të 
notimit formativ ndikon në të arriturat e 
nxënësve nëse:

ÂÂ Nxënësve qysh në fillim u shpjegohet 
mirë qëllimi formativ i secilës metodë 
të notimit që përdoret gjatë dhënies 
së informacionit kthyes me shkrim, 
vetënotimit dhe notimit të ndërsjellë, 
gjegjësisht t’u thuhet se e tërë ajo 
duhet t’u ndihmojë që ata t’i kuptojnë 
dhe mësojnë përmbajtjet mësimore.  
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Shembuj nga veprimet e nxënësve lidhur me veprimet e realizuara për notimShToJcA 22.1.

Opinionet e nxënësve për informacionin kthyes me shkrim (komenti):

ÂÂ Anastasia:” Më ndihmoi shumë komenti për të marrë notë më të mirë.”

ÂÂ Zorica:”Informacioni i shkruar më ndihmoi shumë për të mos i përsëritur gabimet.”

ÂÂ Darko: “M’u tërhoq vërejtja për gabimet të cilat nuk duhet t’i bëj.”

 Në pyetjen: A është më mirë të jepet vetëm informacion kthyes me shkrim (koment) ose edhe notë – nxënësit u 
shprehën kështu:

ÂÂ Marija: “Komenti duhet të jepet vazhdimisht – por, e rëndësishme është edhe nota.”

ÂÂ Bllagoja: “Duhet të ketë edhe notë edhe koment. Komenti është i rëndësishëm për hartimin me shkrim, ndërsa nota është më 
e rëndësishme për kontrolli, sepse është me përmbajtje më të vogël.”

ÂÂ Monika: “Sipas komentit mund të mësojmë më shumë që të bëjmë më pak gabime.”

ÂÂ Stefani: “Nëse e kam notën 4, mundohem ta bëjë 5. Ushtroj edhe për atë që e kam huqur, edhe për atë që nuk diskutohej edhe 
për atë sesi fjala BrAVO ndikon te nxënësit.” 

Mendimet e nxënësve për atë se a është motivues përdorimi i shprehjes BRAVO gjatë informacionit kthyes (“bravo, 
ke mësuar mirë”) ishin të ndara.

ÂÂ Aceja: “Le të mos shkruhet fjala BrAVO, për shkak se mund të komentohet ndryshe.”

ÂÂ Angjeli: “Shprehja BrAVO më pengon. Nxënësi mund të mendojë se di gjithçka, andaj mund të relaksohet dhe mos të mësojë 
sa duhet.”

Për vetënotimin/vetëvlerësimin nxënësit i dhanë këta komente:

ÂÂ Bllagoja: “Edhe pse jemi shokë, nuk duhet të lëshojmë pe ndaj njëri-tjetrit.”

ÂÂ Marija: “Unë isha shumë e sinqertë kur e dhashë notën 3 –.”

ÂÂ Aceja: “Më mirë është ta dish procedurën për zgjidhjen e detyrës. Ne ishim të sinqertë kur notoheshim mes vete.“

ÂÂ Frosina: “Me listën e pikëve mora notë më të mirë.”

ÂÂ Baneja: “Kur e notoj veten, mund të shkruaj edhe 5, që të më lavdërojnë në shtëpi dhe të lavdërohem para shokëve.“ 
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GrafikëShToJcA 22.2.

Shembull

Numrat të plotë të vlerësuar nga arsimtari  
Lista e pikëve nga arsimtari 

Numrat racionalë 
Lista  e pikëve nga nxënësit

Lista  e pikëve nga nxënësit 
Lista  e pikëve nga nxënësit

Nota mesatare:  3,32 => 3,36  =>  3,61

Lista e pikëve e përgatitur nga arsimtari

0 – 15 = ( 1 )

16 – 27 = ( 2 )

28 – 36 = ( 3 )

37 – 44 = ( 4 )

45 – 50 = ( 5 )

Lista e pikëve e përgatitur nga nxënësit

 0 – 15 =  ( 1 )

16 – 25 = ( 2 )

26 – 36 = ( 3 )

37 – 44 = ( 4 )

45 – 50 = ( 5 )
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Portofoli i nxënësve mund të shërbejë për 
më shumë qëllime

Të studiohet dobia e zbatimit të portofolit në përcjelljen e zhvillimit të 
gjithanshëm të nxënësit dhe të vërtetohet sesi mund të përdoret portofoli 
njëherazi për: notim formativ, ipsativ dhe përmbledhës.

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Duke u nisur nga qëllimet e përgjithshme të programit 
mësimor të lëndës Edukata qytetare, sipas të cilit nxënësi 
duhet të zhvillojë mendim analitik, kritik dhe kreativ, 
vendosa të përdor portofol që ashtu t’i ndjekë të arriturat 
e nxënësve. 
Portofoli shërbente për më shumë qëllime, si: 

ÂÂ Për përcjelljen e përparimit të nxënësit, 
ÂÂ Për informimin në lidhje me atë që është mësuar, 
ÂÂ Udhëzime për punën e mëtejme dhe 
ÂÂ Për formimin e notës për lëndën. 

Në fillim nxënësit u njoftuan me qëllimet  e 
programit mësimor, si dhe me arsyen e përdorimit të portofolit.

ÂÂ Bashkë me nxënësit vendosëm të bëjmë portofol 
elektronik i cili është shumë më i përshtatshëm për 
korrigjim dhe për freskimin e informacioneve.
ÂÂ Bashkërisht e krijuam strukturën dhe modelin. Nxënësit 

i ruanin ato në “dosjet” e tyre, ku edhe unë mundesha 
t’i hap dhe t’i shënoj komentet e mia. Listat e pikëve iu 
dhanë edhe me shkrim. 
ÂÂ Nxënësit kishin mundësi të zgjedhin edhe forma të tjera 

(dosja me punime), por u ishte bërë me dije se ajo formë 
nuk do të ndikonte në notimin përmbledhës. 
ÂÂ Nxënësve u jepej udhëzime edhe për: zgjedhjen e 

punimeve, kornizën kohore dhe numrin e punimeve, 
kriteret e notimit të punimeve, si dhe për ndikimin e 
portofolit në notë.

Meqenëse kjo lëndë mësohet vetëm një orë në javë, mundësitë 
për zgjedhjen e punimeve ishin të kufizuara. Që të mund ta 
përcjellë përparimin individual të nxënësit, vendosa ta 
kufizoj portofolin në tre punime të të njëjtit lloj (pyetje ese me 
përgjigje të zgjeruar), tema të ndryshme, por me të njëjtin 
qëllim. 

ÂÂ Nxënësve iu dha lista analitike dhe holistike e pikëve 
për notimin e eseve. Ato ishin përmbajtja e parë e 
portofolit të tyre. Ata e dinin se për secilin punim do t’u 
jepet informacioni kthyes me shkrim. 
ÂÂ Indikatorët në listat e pikëve janë në kontekst të 

qëllimit të përgjithshëm, ndërsa secili indikator është i 
përshkruar në pesë nivele të cilësisë. 1

ÂÂ Përshkrimet kryesisht janë të dobishme për notimin 
formativ. 
ÂÂ Shkalla numerike përdorej gjatë notimit përmbledhës, 

si edhe shkalla për përparimin e nxënësit. 
  
ÂÂ Për të tria esetë u përdor lista e njëjtë analitike që edhe 

unë edhe nxënësit ta përcjellim më lehtë përparimin. 

1Në shtojcë është dhënë vetëm lista analitike 

AKTIVITETI

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

Edukatë qytetare VII (një paralele) që nga fillimi i vitit 
shkollor deri në fund të 
tremujorit të tretë

Anita Angellovska, SHF 
“Kërste Misirkov”, Shkup

Zhvillimi i mendimit kritik, 
analitik dhe kreativ

23

ShToJcËN 23.1.

ShToJcËN 23.2. 1

ShToJcËN 23.3.
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Portofoli përdorej për më shumë qëllime.
ÂÂ Notimi formativ. Unë e notoja secilin punim, 
andaj jepja informacion kthyes me shkrim i cili 
bazohej në listë analitike të pikëve. Nxënësve u 
jepnin informacione për sferat në të cilat duhet të 
përmirësohen. Ata e dinë se informacioni kthyes e 
vlerëson punën e nxënësit në bazë të qëllimeve dhe në 
bazë të kritereve të përgatitura paraprakisht dhe se ai 
përmban udhëzime për zhvillimin e nxënësit. 

Vetë nxënësit i përdornin ato, derisa punonin në esetë 
e tyre, por edhe në fund, duke e elaboruar punën e 
tyre. 
Pasi a merrnin informacionin tim kthyes, ata e 
elaboronin punimin dhe tregonin se cilat karakteristika 
të punimit i konsiderojnë më të rëndësishme. 
Ata bënin vetëvlerësim të punimit, gjegjësisht 
përshkruanin: çka kanë planifikuar të bëjnë dhe çka 
kanë bërë, cilat janë vlerat dhe mangësitë e punimit 
dhe si mund ta përmirësojnë punimin  tyre.

ÂÂ Notimi ipsativ. Nxënësi notohet në raport me 
vetveten dhe e vërteton përparimin e vet. Nxënësit 

ishin të përfshirë maksimalisht në vetënotimin e 
punimeve të tyre dhe e ndiqnin përparimin e tyre.

ÂÂ Notimi përmbledhës. Në fund të periudhave për 
notim portofoli përdorej për notim përmbledhës. Për 
këtë lloj notimi përdorej listë holistike. Nxënësit ishin 
të informuar se punimet fillimisht vlerësohen ndaras, e 
pastaj nxirren gjithsej pikët për tërë portofolin.  

Ata u informuan për atë se si do të ndihmojë 
portofoli në formimin e notës së lëndës, gjegjësisht 
për ndikimin e portofolit në notë.  

REzULTATET
ÂÂ Përdorimi i portofolit, në veçanti për 
informacion kthyes me shkrim, të cilin ua jepja 
nxënësve, në shumicën e rasteve pati ndikim 
pozitiv.  
ÂÂ Njohja e kritereve të notimit, përdorimi i tyre 
gjatë informacionit tim kthyes, ku i theksoja 
anët pozitive dhe negative dhe jepja udhëzime 
se në çka duhet të kenë vëmendje në të 
ardhmen (për shembull, të hulumtohet tema 
konkrete dhe në të të vënë fragmente të 
autorëve të cilët kanë shkruar për atë temë, 
t’i ilustrojnë qëndrimet ose të potencojnë 
se ka nevojë për të dhëna me të cilat do t’i 
argumentojnë qëndrimet dhe opinionet e 
tyre), u ndihmoi atyre që të përmirësohen në 
punimet e mëtejme. 

Portofoli i dhënë është një shembull i mirë për përparimin 
e nxënësit ndërmjet punimit të parë dhe të dytë, ndërmjet 
punimit të dytë dhe të tretë, e në veçanti ndërmjet punimit 
të parë dhe të tretë . Bëhet fjalë për një nxënës i cili shfaqte 
rezultate të larta të të arriturave në tre nivelet e parë të 
Taksonomisë së Blumit (njohje, të kuptuar dhe zbatim), 
por qysh gjatë shënimit të esesë së parë, për befasi, pati 
rezultate të dobëta. (Në shtojcën 3  është dhënë shkalla në 
të cilën është regjistruar përparimi i nxënësit).

VETËREfLEKTIMI
Përvoja e përdorimit të portofolit më dha mundësi 
të shoh se ai i mundëson (arsimtarit dhe nxënësit) 
përcjellje të suksesshme të përparimit. Për shembull, 
te ky nxënës vërejta përparim të veçantë, ndërsa 
nga komentet e tij vërehet se edhe vetë ai e vëren 
përparimin.

Përcaktimi i përqindjes së ndikimit të portofolit në 
notën përmbledhëse ishte një detyrë e ndërlikuar. 
Unë i mora parasysh kriteret e notimit të të arriturave 
të nxënësve të shpallura nga Byroja për Zhvillim të 
Arsimit (BZHA-ja), të cilat bazohen në Standardet e 
notimin dhe në Taksonominë e Blumit. Sipas praktikës 
sime, ndikimi i portofolit për notën mirë – tresh – është 
rreth 5%, për notën shumë mirë – katër – është rreth 
15%, ndërsa për notën shkëlqyeshëm – pesë – është 
rreth 25%. Për notën mjaftueshëm – dysh – nuk pritet 
nga nxënësi që të analizojë, të krijojë dhe të vlerësojë, 
gjegjësisht që ta freskojë portofolin rregullisht. 
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Portofoli i nxënësit2ShToJcA 23.1.

2 Në shtojcë është dhënë vetëm 
lista analitike 

ПРИЛОГ 1: Ученичко портфолио2

Што покажува моето портфолио за мојот напредок како ученик

Изборот на трудовите е направен во договор со предметниот наставник Анита Ангеловска.

Изработката на портфолиото ми помогна континуирано да го следам мојот напредок, 

критички да размислувам и да ги откријам своите добри и лоши страни.

Ги избрав овие трудови бидејќи преку нивната изработка имав можност да го забележам 

мојот напредок и моите потенцијали.

Со изработката на трудовите во портфолиото научив што е есеј и како се изработува, како 

се применуваат различни истражувачки техники, како се формулираат и решаваат 

проблеми, како се анализираат различни извори на податоци, што значи доследност и 

систематичност во презентирањето на фактите при спроведено истражување и како да 

користам аргументи при одбрана на сопствените ставови.

Горд сум на мојот втор есеј, бидејќи во него се забележува огромен напредок. Во 

напредокот што го постигнав ми помогнаа постојаните навремени укажувања и насоки од 

наставникот.

Н. С. VIIб одд.

ОУ „Крсте Мисирков“ - Скопје

2 Заради ограничениот простор овде се дадени само првиот и последниот труд на ученикот. Не се 
правени никакви други интервенции.

Çka paraqet portofoli im për përparimin tim si nxënës

ZgjedhjaÂeÂpunimeveÂështëÂbërëÂnëÂmarrëveshjeÂmeÂarsimtarinÂeÂlëndës,ÂAnitaÂAngelovska.ÂÂ

KrijimiÂiÂportofolitÂmëÂmundësoiÂqëÂtaÂpërcjellÂvazhdimishtÂpërpariminÂtim,ÂtëÂmendojÂnëÂmënyrëÂkritikeÂdheÂ

t’iÂzbulojÂshkathtësitëÂdheÂmangësitëÂeÂmia.

IÂzgjodhaÂkëtoÂpunimeÂpërÂshkakÂseÂnëÂkëtëÂmënyrëÂkishaÂmundësiÂtaÂvërejÂpërpariminÂtim,ÂsiÂdheÂmundësitëÂ

eÂmia.

MeÂrealiziminÂeÂpunimeveÂ tëÂportofolitÂmësovaÂseÂçkaÂështëÂeseÂdheÂsiÂkrijohetÂajo,Â siÂzbatohenÂ teknikaÂ

tëÂndryshmeÂhulumtuese,ÂsiÂ formulohenÂdheÂzgjidhenÂproblemet,ÂsiÂanalizohenÂburimetÂeÂndryshmeÂtëÂ tëÂ

dhënave,ÂçkaÂdoÂtëÂthotëÂprezantimiÂkonsekuentÂdheÂsistematikÂiÂfakteveÂgjatëÂhulumtimitÂdheÂsiÂt’iÂshfrytëzojÂ

argumentetÂgjatëÂmbrojtjesÂsëÂqëndrimeveÂpersonale.

JamÂkrenarÂmeÂesenëÂ timÂ tëÂdytë,ÂpërÂshkakÂseÂnëÂ tëÂvërehetÂpërparimÂiÂmadh.ÂNëÂsuksesinÂeÂarriturÂmëÂ

ndihmuanÂudhëzimetÂeÂvazhdueshmeÂtëÂarsimtaritÂtëÂdhënaÂnëÂkohëÂtëÂduhur.Â

N.ÂS.Âkl.ÂVIIÂb.

SHFÂ“KërsteÂMisirkov”Â-ÂShkup
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Насловна страна на избраниот труд

Име на ученикот: Н.С.  Дата 25.12.2008

Опис на трудот: Во есејот правам споредба на личните и општествените одлики низ општествата во 

историјата

Коментари на ученикот:

Го избрав овој труд затоа што: ова е мојот прв есеј што воопшто сум го напишал.

Обрнете посебно внимание на: историскиот преглед на документите за човекови права.

Што се обидов да постигнам: се обидов да напишам есеј.

Што постигнав: состав кој би можел да биде есеј.

Што научив: мислам дека конечно разбрав што е тоа есеј.

Што би направил/а поинаку следниот пат: би ги следел попрецизно насоките на наставничката.

Име на наставникот: Анита Ангеловска Дата 18.12.2008

Коментари на наставникот за трудот:

Есејот може да биде добар извор на информации. Вклучени се дел од одредени значајни сегменти, но не ги 

обработува и поврзува деталите. Присутни се потешкотии во примената на истражувачките техники. Есејот 

содржи минимален фонд податоци. Презентацијата на идеите главно не следи логичен редослед, а поглавјата 

(тогаш кога ги има) и премините од една на друга идеја се најчесто конфузни. Повеќето факти се 

презентирани без да се следи еден систем на организирање. Податоците се измешани и не секогаш се 

интерпретирани на соодветен начин (заклучоците не се логички изведени).

Во иднина посвети повеќе внимание на истражување за конкретната тема и вклучи извадоци од автори кои 

пишувале на темата. Потребни се податоци со кои ќе ги аргументираш сопствените ставови и размислувања.

Ballina e punimit të zgjedhur 

Emri i nxënësit: N.S.ÂÂ  

Data: 25.12.2008

Përshkrim i punimit:ÂNëÂeseÂbëjÂkrahasimÂmesÂkarakteristikaveÂpersonaleÂdheÂshoqëroreÂtëÂshoqëriveÂpërgjatëÂhistorisëÂ

Komentet e nxënësit:

E zgjodha këtë punim për shkak se:ÂkjoÂështëÂesejaÂÂimeÂeÂparëÂqëÂeÂkamÂshkruarÂndonjëherë.

Kushtoni vëmendje të veçantë: pasqyrimitÂhistorikÂtëÂdokumenteveÂpërÂtëÂdrejtatÂeÂnjeriut.

Çka desha të arrij:ÂuÂorvataÂtëÂshkruajÂese.

Çka arrita: punimÂiÂciliÂmundÂtëÂjetëÂese.

Çka mësova:ÂmendojÂseÂmëÂnëÂfundÂeÂkuptovaÂse çkaÂështëÂeseja.

Çka do të bëja më ndryshe herën tjetër:ÂdoÂt’iÂndiqjaÂmëÂmeÂprecizitetÂudhëzimetÂeÂarsimtares.

Emri i arsimtarit:  AnitaÂAngelovska  

Data: 18.12.2008

Komentet eÂarsimtarit rreth punimit:

EsejaÂmundÂtëÂjetëÂburimÂiÂmirëÂiÂinformacioneve.ÂNëÂtëÂpërfshihetÂnjëÂpjesëÂeÂelementeveÂtëÂrëndësishme,ÂporÂnukÂjanëÂ

përpunuarÂdheÂnukÂjanëÂndërlidhurÂdetajet.ÂJanëÂtëÂpranishmeÂdisaÂvështirësiÂnëÂzbatiminÂeÂteknikaveÂtëÂhulumtimit.Â

EsejaÂpërmbanÂnjëÂfondÂminimalÂtëÂtëÂdhënave.ÂGjatëÂprezantimitÂtëÂideveÂkryesishtÂnukÂiÂpërmbahetÂndonjëÂrendiÂlogjik,Â

ndërsaÂkapitujtÂ(atyÂkuÂka),ÂsiÂdheÂkalimetÂngaÂnjëraÂnëÂidenëÂtjetërÂmëÂsëÂshpeshtiÂjanëÂkonfuze.ÂShumicaÂeÂfakteveÂ

janëÂprezantuarÂpaÂuÂndjekurÂndonjëÂsistemÂiÂorganizuar.ÂTëÂdhënatÂjanëÂtëÂngatërruaraÂdheÂjoÂçdoherëÂinterpretohenÂnëÂ

mënyrëÂtëÂduhurÂ(konkluzionetÂnukÂkanëÂrrjedhëÂlogjike).

NëÂtëÂardhmenÂkushtojiÂmëÂtepërÂvëmendjeÂhulumtimitÂpërÂtemënÂkonkreteÂdheÂpërfshijÂfragmenteÂngaÂautorëÂtëÂcilëtÂ

kanëÂshkruarÂpërÂkëtëÂtemë.ÂNevojitenÂtëÂdhënaÂmeÂtëÂcilatÂdoÂt’iÂargumentoshÂqëndrimetÂdheÂmendimetÂpersonale.
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Есејско прашање: Направете споредба на личните и општествените одлики во минатото 

и денес анализирајки го развојот на општествата во однос на човековите права и 

вредности

Човекот од секогаш бил различен. Имал дар од природата за говор, за размислувасње, 

користење на раце и секогаш свои лични и општествени одлики. На почетокот во времето 

на робовладетелското владеење немало слобода но имало неколку филозофи кои 

размислувале за човековите права и вредности според карактерот. Немало големи промени 

во општеството. Продолжувајки во феудализмот се сменило уредувањето но пак не биле 

присутни слободата и еднаквоста. Првите поголеми промени настанале во Франција во 18 

век. Поради апсолутистичката власт на кралот третиот сталеж кренал револуција, а прв 

чекор било рушењето на затворот Бастиља. Оваа револуција многу променила во 

човештвото особено промените настанале по објавувањето на декларацијата за правата на 

човекот и граѓанинот. Прво се срушил феудализмот и започнал нов поредок капитализам. 

Второ многу од колониите во САД, Индија, Австралија и други го кренале својот глас 

против колонијалното владеење. 

Напредокот кој се постигнал во овој период бил огромен, но сепак останале многу 

нерешени прашања. Многу луѓе останале незадоволни од својата положба во општеството. 

Сето ова придонело до премин во социјализмот и на крај во граѓанско општество. Но иако 

денес нема класи, сталежи или нешто слично сепак многу срца се исполнети со расизам,

омраза и дискриминација. Јас лично мислам дека треба сите да погледнат длабоко во 

нивните срца и да го најдат убавото во себе. На лошото со лошо се враќа. Луѓето треба да 

се почитуваат и дружат а не да се мразат и убиваат. Доброто секогаш е претставено како 

подобро од лошото. Во филмови, на вести па дури и во војна. Но зарем не може сите да се 

обидеме да живееме во мир, слога и пријателство.

Да, тогаш светот ќе биде навистина прекрасен.

Pyetja e esesë: Krahasoni karakteristikat personale dhe shoqërore të së kaluarës dhe të sotmes duke e 

analizuar zhvillimin e shoqërive në raport me të drejtat dhe vlerat e njeriut  

NjeriuÂgjithnjëÂkaÂqenëÂiÂndryshëm.ÂKaÂpasurÂdhuntiÂngaÂnatyraÂpërÂtëÂfolur,ÂpërÂtëÂmenduar,ÂpërÂt’iÂpërdorurÂ

duartÂdheÂgjithnjëÂkaÂpasurÂkarakteristikaÂ tëÂ tijÂ personaleÂdheÂ shoqërore.ÂNëÂfillimÂ tëÂ epokësÂ sëÂ sundimitÂ

skllavopronarÂnukÂkaÂpasurÂliri,ÂporÂkanëÂekzistuarÂdisaÂfilozofëÂtëÂcilëtÂjanëÂmunduarÂpërÂtëÂdrejtatÂdheÂvleratÂ

eÂnjeriutÂsipasÂkarakterit.ÂNëÂshoqëriÂnukÂkaÂpasurÂndryshimeÂtëÂmëdha.ÂDukeÂkaluarÂnëÂfeudalizëm,ÂështëÂ

ndryshuarÂ rendiÂ (shoqëror),Â porÂmegjithatëÂ nukÂ kishteÂ liriÂ dheÂ barazi.ÂNdryshimetÂ eÂ paraÂ tëÂmëdhaÂ kanëÂ

ndodhurÂnëÂFrancëÂnëÂshekullinÂ18.ÂPërÂshkakÂtëÂpushtetitÂabsolutÂtëÂmbretit,ÂshtresaÂeÂtretëÂeÂpopullitÂuÂngritÂ

nëÂrevolucion,ÂkurseÂhapiÂiÂparëÂkaÂqenëÂrrënimiÂiÂburgutÂtëÂBastilias.ÂKyÂrevolucionÂiÂsolliÂshumëÂndryshimeÂ

njerëzisë,ÂnëÂveçantiÂndryshimetÂndodhënÂpasÂshpalljesÂsëÂDeklaratësÂpërÂtëÂDrejtatÂeÂNjeriutÂdheÂQytetarit.ÂSiÂ

eÂparaÂuÂprishÂfeudalizmiÂdheÂfilloiÂrendiÂiÂriÂkapitalizmi.ÂSëÂdytiÂshumëÂkoloniÂnëÂSHBA,ÂIndiÂdheÂAustraliÂeÂ

ngritënÂzërinÂeÂtyreÂkundërÂsundimitÂkolonialist.Â

PërparimiÂiÂarriturÂgjatëÂkësajÂperiudheÂkaÂqenëÂshumëÂiÂmadh,ÂporÂmegjithatëÂkanëÂngelurÂshumëÂçështjeÂ

tëÂpazgjidhura.ÂShumëÂnjerëzÂngelënÂtëÂpakënaqurÂngaÂpozitaÂeÂ tyreÂnëÂshoqëri.ÂTërëÂkjoÂsolliÂkaliminÂnëÂ

socializëmÂdhe,ÂnëÂfund,ÂnëÂshoqëriÂqytetare.ÂPor,ÂedheÂpseÂsotÂnukÂkaÂklasa,ÂshtresaÂoseÂdiçkaÂtëÂngjashme,Â

megjithatëÂshumëÂzemraÂjanëÂplotÂracizëm,ÂurrejtjeÂdheÂdiskriminim.ÂÂUnëÂpersonalishtÂmendojÂseÂtëÂgjithëÂ

duhetÂtëÂshikojnëÂthellëÂnëÂzemratÂeÂtyreÂdheÂtaÂgjejnëÂtëÂbukurënÂnëÂvete.ÂEÂkeqjaÂkthehetÂmeÂtëÂkeqe.ÂNjerëzitÂ

duhetÂtëÂrespektohenÂdheÂtëÂshoqërohen,ÂeÂjoÂtëÂurrehenÂdheÂvriten.ÂEÂmiraÂgjithnjëÂprezantohetÂsiÂmëÂeÂmirëÂ

seÂeÂkeqja.ÂNëÂfilma,ÂnëÂlajme,ÂporÂedheÂnëÂluftë.ÂMirëpo,ÂaÂnukÂmundemiÂtëÂgjithëÂtëÂorvatemiÂtëÂjetojmëÂnëÂ

paqe,ÂharmoniÂdheÂmiqësi.Â

KështuÂjetaÂtëÂbëhetÂvërtetÂeÂmrekullueshme.Â
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Насловна страна на избраниот труд

Име на ученикот Н. С. Дата 31.03.2009

Опис на трудот:

Трудот содржи анализа на придобивките за граѓаните на Република Македонија од влезот на нашата држава во 

ЕУ, која е разликата меѓу европски и неевропски граѓанин.

Коментари на ученикот:

Го избрав овој труд затоа што: Сметам дека ги задоволува барањата на есејското прашање.

Обрнете посебно внимание на: аргументите кои се за влез на Македонија во ЕУ.

Што се обидов да постигнам: успешен есеј во кој ќе ги искористам сите мои потенцијали и знаења.

Што постигнав: мислам дека мојот есеј е доста оригинален и успешен.

Што научив: научив дека моите знаења можам да ги искористам во моите трудови, во овој случај есеј.

Што би направил/а поинаку следниот пат: би побарал повеќе стручна литература за областа.

Име на наставникот: Анита Ангеловска Дата 07.Â04.Â2009

Коментари на наставникот за трудот: Есејот е извонреден извор на информации за темата. Покажани се 

познавања од сите области и сегменти од темата. Успешно се применети повеќе истражувачки техники. 

Изворите се релевантни, поткрепени со податоци, а истражувањето е креативно и оригинално. Идеите се 

презентирани со логичен редослед. Содржината е распоредена во поглавја на исто ниво на општост, а преминот 

од едно до друго поглавје тече “мазно“. Има систематичност во презентирањето на фактите, која не е секогаш 

доследно спроведена. Изведени се логични заклучоци кои не се секогаш проследени со соодветна 

аргументација.

Во иднина обиди се сите заклучоци да ги проследиш со соодветна аргументација и не ги ограничувај просторно 

сопствените мисли.

Ballina e punimit të zgjedhur 

Emri i nxënësit: N.S.ÂÂ  

Data: 31.03.2009

Përshkrim i punimit:ÂÂ

PunimiÂpërmbanÂanalizëÂtëÂdobiveÂtëÂqytetarëveÂtëÂRepublikësÂsëÂMaqedonisëÂpasÂhyrjesÂsëÂvenditÂtonëÂnëÂBE,Â

ciliÂështëÂdallimiÂndërmjetÂqytetaritÂevropianÂdheÂatijÂjoevropian.

Komentet e nxënësit:

E zgjodha këtë punim për shkak se: konsiderojÂseÂiÂpërmbush kërkesatÂeÂpyetjesÂsëÂesesë.

Kushtoni vëmendje të veçantë: argumenteveÂpërÂhyrjenÂeÂMaqedonisëÂnëÂBE.

Çka desha të arrij: eseÂeÂsuksesshmeÂnëÂtëÂcilënÂdoÂt’iÂshfrytëzojÂtëÂgjithaÂpotencialetÂdheÂdituritëÂeÂmia.

Çka arrita:ÂmendojÂseÂesejaÂimeÂështëÂshumëÂorigjinalÂdheÂiÂsuksesshëm.Â

Çka mësova:ÂmësovaÂseÂdituritëÂeÂmiaÂmundÂt’iÂshfrytëzojëÂnëÂpunimetÂeÂmia,ÂkëtëÂrastÂnëÂese.

Çka do të bëja më ndryshe herën tjetër:ÂdoÂtëÂkërkojaÂmëÂshumëÂliteraturëÂprofesionaleÂpërÂkëtëÂfushë.

Emri i arsimtarit:  AnitaÂAngelovska  

Data: 07.Â04.Â2009

Komentet eÂ arsimtarit rreth punimit: EsejaÂ ështëÂ burimÂ iÂ mrekullueshëmÂ iÂ informacioneveÂ përÂ temën.Â

NëÂtëÂ janëÂparaqiturÂnjohuriÂngaÂ tëÂ treÂfushatÂdheÂsegmentetÂeÂ temës.ÂAtyÂ janëÂzbatuarÂmeÂsuksesÂmëÂshumëÂ

teknikaÂhulumtuese.ÂBurimetÂjanëÂrelevante,ÂtëÂmbështeturaÂmeÂtëÂdhëna,ÂndërsaÂhulumtimiÂështëÂkreativÂdheÂ

origjinal.ÂIdetëÂjanëÂtëÂprezantuaraÂmeÂnjëÂradhitjeÂlogjike.ÂPërmbajtaÂështëÂeÂndarëÂnëÂkapitujÂmeÂnivelÂtëÂnjëjtëÂ

tëÂpërgjithësimit,ÂndërsaÂkalimiÂngaÂnjëÂkapitullÂnëÂkapitullinÂ tjetërÂkaÂnjëÂ rrjedhëÂ“tëÂqetë”.ÂAtyÂvërehetÂnjëÂ

prezantimÂsistematikÂiÂfakteve,ÂporÂqëÂnukÂështëÂzbatuarÂplotësishtÂashtu.ÂJanëÂnxjerrëÂkonkluzioneÂlogjikeÂtëÂcilatÂ

nukÂjanëÂtëÂpërcjellaÂmeÂargumentimÂtëÂduhurÂnëÂçdoÂrast.ÂÂ

NëÂtëÂardhmenÂorvatuÂqëÂtëÂgjithaÂkonkluzionetÂt’iÂpërcjellëshÂmeÂargumentimÂpërkatësÂdheÂmosÂiÂkufizoÂmendimetÂ

personaleÂvetëmÂnëÂnivelÂhapësinor.
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Есејско прашање: Идентификувајте ги придобивките на граѓаните на Македонија како 

граѓани на Европската Унија, споредувајќи ги притоа разликите во можностите на 

европскиот и неевропскиот граѓанин.

Во моментов најголемо прашање за граѓаните на Република Македонија е кога ќе 
пристигне поканата за членство во ЕУ. Ако ја добиеме поканата, ќе има големи промени во 
целата држава, но најмногу за граѓаните, во позитивна смисла се разбира.
Најголемите придобивки за македонските граѓани е слободата на движење. Со слободното 
движење на стоки, кое би се овозможило со воспоставувањето на Царинската унија ќе 
следува подобрување на економијата во голем број аспекти. Со бесцаринска Европска 
унија во која РМ ќе биде членка, ќе се врши размена на различни видови продукти. На 
европскиот пазар ќе бидат присутни македонски производи, а на домашниот пазар 
европски продукти. Ова ќе им даде поголем избор на нашите граѓани што ќе овозможи 
подобар пристап кон можностите за задоволување на потребите.
Со слободното движење на луѓето, добиено со договорот од Шенген, граѓаните ќе можат 
да патуваат низ ЕУ без визи. Тоа во голем степен ќе го олесни патувањето во недостапните 
земји, а и ќе го подобри туризмот. Исто така, голема придобивка би била воведувањето на 
еврото. Со него ќе добиеме побогато население, а економистите велат дека продуктите ќе 
поефтинат, со што ќе има поголема потрошувачка. 
Со воведувањето на ЗЗП (заедничка земјоделска политика) земјоделците ќе имаат подобар 
животен стандард, а ќе се модернизира и земјоделството. Да не заборавиме дека со другите 
членки на ЕУ ќе ја делиме енергијата. Со слободното движење на капиталот ќе се зголеми 
вработеноста и ќе се модернизира државата. Ќе се подобрат и релациите со другите 
држави, особено со соседите. 
Значи, државната благајна или владата не се единствените кои ќе бидат во добивка од 
влезот на нашата држава во ЕУ, туку народот, бидејќи граѓаните се тие кои ја даваат 
силата и буџетот на владата. Не може една држава да зависи единствено од владата. Ако 
народот не е среќен или е заостанат во технологијата, власта наместо да се грижи за 
политичките проблеми, треба да се грижи за разрешување на штрајкови и други 
економско-социјални конфликти.
Влезот во ЕУ ќе овозможи развиена економија, технолошки напредок, пријателски односи, 
со еден збор современа држава. Влезот во Еу ќе го смени животот на граѓаните во 
Република Македонија.

Користена литература:
- Учебник Граѓанска култура за VII одд.
- www.wikipedia.org.mk

Pyetja e esesë: Identifikoni dobitë e qytetarëve të Maqedonisë si qytetarë të Bashkimit Evropian duke i 

krahasuar dallimet e  mundësive të qytetarëve evropianë dhe atyre joevropianë

PërÂmomentinÂçështjaÂmëÂeÂrëndësishmeÂpërÂqytetarëtÂeÂRepublikësÂsëÂMaqedonisëÂështëÂseÂkurÂdoÂtëÂarrijëÂftesaÂ
përÂanëtarësimÂnëÂBE.ÂNëseÂeÂmarrimÂftesën,ÂnëÂtërëÂvendinÂdoÂtëÂketëÂndryshimeÂtëÂmëdha,ÂporÂmëÂsëÂshumtiÂ
përÂqytetarët,ÂkuptohetÂnëÂkuptimÂpozitiv.ÂÂÂ
DobiaÂmëÂeÂmadheÂpërÂqytetarëtÂeÂMaqedonisëÂështëÂlëvizjaÂeÂlirë.ÂMeÂlëvizjenÂeÂlirëÂtëÂmallrave,ÂeÂcilaÂdoÂ
tëÂmundësohejÂmeÂthemeliminÂeÂDrejtorisëÂsëÂDoganave,ÂdoÂtëÂvijojëÂpërmirësimiÂiÂekonomisëÂnëÂmëÂshumëÂ
aspekte.ÂNëÂBEÂ paÂ doganë,Â kuÂMaqedoniaÂ doÂ tëÂ jetëÂ vendÂ anëtar,Â doÂ tëÂ shkëmbehenÂ llojeÂ tëÂ ndryshmeÂ tëÂ
produkteve.ÂNëÂtregunÂevropianÂdoÂtëÂjenëÂtëÂpranishmeÂprodhimeÂÂmaqedonase,ÂndërsaÂnëÂtregunÂeÂvenditÂdoÂtëÂ
ketëÂprodhimeÂngaÂEvropa.ÂKjoÂdoÂt’uÂofrojëÂqytetarëveÂzgjedhjeÂtëÂmadheÂtanë,ÂgjëÂqëÂdoÂtëÂmundësojëÂqasjeÂ
mëÂtëÂmirëÂdrejtÂmundësiveÂpërÂpërmbushjenÂeÂnevojave.ÂÂ
MeÂlëvizjenÂeÂlirëÂtëÂnjerëzve,ÂtëÂmundësuarÂmeÂmarrëveshjenÂeÂShengenit,ÂqytetarëtÂdoÂtëÂmundÂtëÂudhëtojnëÂpaÂ
vizaÂnëpërÂvendetÂeÂBE-së.ÂKjoÂnëÂmasëÂtëÂmadheÂdoÂtaÂlehtësojëÂudhëtiminÂnëÂvendetÂeÂpaarritshme,ÂporÂedheÂ
doÂtaÂpërmirësojëÂturizmin.ÂPoÂashtuÂnjëÂdobiÂeÂmadheÂdoÂtëÂishteÂedheÂvendosjaÂeÂeurosÂ(siÂvalutëÂzyrtare).ÂMeÂ
këtëÂdoÂtëÂkemiÂpopullsiÂmëÂtëÂpasur,ÂndërsaÂekonomistëtÂthonëÂseÂproduktetÂdoÂtëÂjenëÂmëÂtëÂlira,ÂmeÂçkaÂdoÂtëÂ
rritetÂedheÂshpenzimiÂ(konsumimi).ÂÂÂ
MeÂzbatiminÂeÂpolitikësÂsëÂpërbashkëtÂbujqësoreÂ(PPB)ÂbujqitÂdoÂtëÂkenëÂstandardÂmëÂtëÂmirëÂjetësor,ÂndërsaÂdoÂ
tëÂmodernizohetÂedheÂbujqësia.ÂLeÂtëÂmosÂharrojmëÂseÂenergjinëÂdoÂtaÂndajmëÂmeÂvendetÂeÂtjeraÂanëtareÂtëÂBE-
së.ÂMeÂlëvizjenÂeÂlirëÂtëÂkapitalitÂdoÂtëÂrritetÂpunësimiÂdheÂshtetiÂdoÂtëÂmodernizohet.ÂKështuÂdoÂtëÂpërmirësohenÂ
edheÂrelacionetÂmeÂvendetÂeÂtjera,ÂnëÂveçantiÂmeÂvendetÂfqinje.ÂÂ
Pra,ÂarkaÂshtetëroreÂoseÂqeveriaÂnukÂjanëÂtëÂvetmitÂqëÂdoÂtëÂpërfitojnëÂngaÂhyrjaÂeÂvenditÂtonëÂnëÂBE,ÂporÂdoÂtëÂ
përfitojëÂedheÂpopulli,ÂsepseÂqytetarëtÂjanëÂataÂtëÂcilatÂiÂjapinÂforcëÂdheÂeÂmbajnëÂbuxhetinÂeÂqeverisë.ÂNjëÂshtetÂ
nukÂmundÂtëÂvaretÂvetëmÂngaÂqeveria.ÂNëseÂpopulliÂnukÂështëÂiÂkënaqurÂoseÂkaÂngecjeÂnëÂfushënÂeÂteknologjisë,Â
qeveriaÂnëÂvendÂseÂmerretÂmeÂproblemetÂpolitikeÂdoÂtëÂduhetÂtëÂkujdesetÂpërÂzgjidhjenÂeÂgrevaveÂdheÂkonflikteveÂ
tëÂtjeraÂekonomiko-sociale.
HyrjaÂnëÂBEÂdoÂtëÂmundësojëÂekonomiÂtëÂzhvilluar,ÂpërparimÂteknologjik,ÂmarrëdhënieÂmiqësore,ÂmeÂnjëÂfjalëÂ
shtetÂbashkëkohor.ÂHyrjaÂnëÂBEÂdoÂt’uaÂndryshojëÂjetënÂqytetarëveÂtëÂRepublikësÂsëÂMaqedonisë.

LiteraturaÂeÂshfrytëzuar:
-ÂLibriÂshkollorÂ“KulturaÂqytetare”ÂpërÂkl.ÂVII.
-Âwww.wikipedia.org.mk
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Eseja është burim 
i mrekullueshëm i 
informacioneve të 
temës. Janë paraqitur 
njohuri nga të gjitha 
fushat dhe segmentet 
e temës.

Eseja përmban  
informacione shumë 
të mira për temën. 
Janë përfshirë disa 
nga segmentet e 
rëndësishme të temës. 

Eseja mund të 
jetë  burim i 
mrekullueshëm i 
informacioneve. Në 
të është përfshirë një 
pjesë e segmenteve 
të rëndësishme, por  
detajet nuk janë të 
përpunuara dhe të 
ndërlidhura.  

Eseja përmban 
informacione 
themelore për 
temën. Janë  
prezantuar njohuri 
të kufizuara për 
temën.

Eseja përmban 
informacione të 
pamjaftueshme 
për temën. Nuk 
kuptohet se a 
është kuptuar 
tema. 
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Me sukses janë 
zbatuar më shumë 
teknika hulumtuese. 
Burimet janë 
relevante, janë të 
mbështetura me 
të dhëna, ndërsa 
hulumtimi është 
kreativ dhe origjinal.

Janë zbatuar më 
shumë teknika 
hulumtuese, mirëpo 
hulumtimi nuk është 
kreativ dhe origjinal.

Janë zbatuar 
teknika hulumtuese, 
por ka probleme 
gjatë ilustrimit të 
hulumtimit.

Hasen vështirësi 
në zbatimin 
e teknikave 
hulumtuese. 
Eseja përmban 
fond minimal të të 
dhënave.

Nuk janë 
paraqitur aftësi 
për hulumtim 
të pavarur, 
grumbullim 
të të dhënave 
dhe ilustrim të 
hulumtimit.
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Idetë janë  prezantuar 
sipas radhitjes logjike. 
Përmbajtja është e 
shpërndarë në kapituj 
me nivel të njëjtë 
të përgjithësimit,  
ndërsa kalimi nga një 
kapitull në kapitullin 
tjetër ka një rrjedhë 
“të qetë”.

Pjesa më e madhe e 
ideve është prezantuar 
sipas radhitjes logjike. 
Përmbajtja është e 
shpërndarë në kapituj, 
të cilët kryesisht janë 
në nivel të njëjtë të 
përgjithësimit. 

Përmbajtja është 
e shpërndarë në 
kapituj të cilët në të 
shumtën e rasteve nuk 
i përmbahen ndonjë 
rendi logjik dhe nuk 
janë në nivel të njëjtë 
të përgjithësimit.

Prezantimi i ideve 
kryesisht nuk ndjek 
ndonjë rend logjik, 
ndërsa kapitujt 
(aty ku ka), si dhe 
kalimet nga njëra 
ide në tjetrën më 
së shpeshti janë 
konfuze.

Eseja nuk është e 
organizuar. Idetë 
nuk kanë rend 
logjik.
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Ka prezantim 
konsekuent dhe 
sistematik të fakteve, 
nga të cilat janë 
nxjerrë konkluzione 
logjike. Është ofruar 
argumentim për të 
gjitha konkluzionet e 
nxjerra.

Ka prezantim 
sistematik të fakteve, 
i cili nuk është 
zbatuar gjithnjë i me 
përpikëri. Janë nxjerrë 
konkluzione logjike të 
cilat nuk shoqërohen 
çdoherë me 
argumentim përkatës.

Shumica e fakteve 
janë prezantuar pa 
iu përmbajtur ndonjë 
sistemi organizues. Të 
dhënat janë të përziera 
dhe nuk interpretohen 
çdoherë në mënyrë të 
njëjtë (konkluzionet 
nuk nxirren në mënyrë 
logjike).

Është prezantuar 
një numër i vogël 
i fakteve, pa u 
ndjekur ndonjë 
sistem i organizuar. 
Të dhënat kryesisht 
nuk janë të 
ndërlidhura,  ndërsa 
interpretimet nuk 
rrjedhin nga të 
dhënat.

Nuk ka kurrfarë 
sistematizimi 
në paraqitjen e 
fakteve. Ajo që 
është prezantuar 
nuk është 
mbështetur 
me fakte dhe 
aty mungojnë 
konkluzionet.

Lista analitike për notimin e esesë për 
lëndën Kultura qytetareShToJcA 23.2.
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Zhvillimi i mendimit analitik, kritik dhe kreativ Përparimi                           Përparimi
i pamjaftueshëm                 i shkëlqyeshëm

Është përmirësuar aftësia për zbatimin e teknikave të 
ndryshme hulumtuese 

  1             2             3              4              5  

Është përmirësuar aftësia për formulimin dhe zgjidhjen e 
problemeve 

  1             2             3              4              5

Gjatë analizimit të burimeve të ndryshme të të dhënave 
është zvogëluar numri i gabimeve

  1             2             3               4             5

Është rritur aftësia për prezantimin konsekuent dhe 
sistematik të fakteve që kanë të bëjnë me hulumtimin e 

zbatuar
  1             2             3               4              5

Është arritur përparim në shkathtësitë e  përdorimit të 
argumenteve gjatë mbrojtjes së qëndrimeve personale 

  1             2             3                4              5

Shkalla e notimit të portofolit zhvillues ShToJcA 23.3.
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Ndjekja e vazhdueshme dhe informimi për të ar-
riturat- çelsi për sukses

ÂÂPërmirësimi i të mësuarit nëpërmjet
Â� Zbatimi i metodave, formave dhe teknikave bashkëkohore të punës 
Â� Ndjekja e aktiviteteve të nxënësve, marja dhe dhënia e informatave kthyese në formë të shkruar dhe 

gojore
Â� Kontrollim permanent i diturive të fituara, aftësive dhe shkathtësive për njësitë mësimore të realizuara
Â� Ndjekja në kontinuitet e raportit të nxënësit ndaj punës, bashkëpunimi me nxënësit e tjerë, iniciativa e 

treguar, kureshtja, pavarshmëria, saktësia në zgjidhjen e detyrave si dhe realizimi i aktiviteteve.

ÂÂZhvillimi i përgjegjësisë si dhe të qenurit vetëkritik të nxënësve për rezultatet e aritura dhe gatishmëria për 
përmirësimin e të njejtave

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
Gjatë zhvillimit të temës: Trupat gjeometrik, janë zbatuar metoda të ndryshme mësimore dhe metoda të ndryshme për vlerësim. 
Në bazë të të gjitha hulumtimeve në fund të temës është realizuar notimi sumativ i të ariturave të nxënësve.

QËLLIMET

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VIIMatematikë Trupat gjeometrik Satki Ismaili 
Sh.F.”Kirili dhe Metodi”-
Tetovë

36 orë mësimore në 
periudhë prej 2 muaj 

RRJEDHA E AKTIVITETIT Notimi formativ
Puna gjatë orëve mësimore
Mësimi realizohej ashtu që 
shfrytëzoheshin metoda të ndryshme 
dhe nxënësit ishin të kyçur në aktivitete 
të ndryshme. Ashtu u shfrytëzuan trupa 
gjeometrik nga jeta reale.

 Â -kishim prezentime për trupat 
gjeometrik me zbatim të TIK-ut 

 Â -çdo nxënës vet i ka bërë të 5 trupat 
gjeometrik me material sipas 
zgjedhjes personale ( letër, dru, metal, 
qelq, etj.) 

 Â -nxënësit i zbulonin dhe krahasonin 
karakteristikat e trupave të ndryshëm 
gjeometrik

 Â Për ndjekje formative të të mësuarit ishin përgatitur fleta pune përkatëse 
për secilin trup gjeometrik (prizmin, piramidën, cilindrin, konin dhe topin.                                                                                                                                           
                                   Të gjitha fletat e punës kishin nga 8 pyetje të cilat kërkonin 
zgjidhje të detyrave, të formuluara sipas Taksonomisë së Blumit. Numri i 
përgjithshëm i pikave që mund të fitohej në çdo fletë pune ishte 100. 

 Â  Të ariturat në fletat e punës paraqiteshin në % për shkak se mënyra e tillë 
është më e kuptueshme për nxënësit (e dijnë se sa janë afër ose larg nga 
rezultati maksimal i mundshëm). Vlerësimi realizohej në bazë të kritereve dhe 
standardeve të notimit.

 Â Në çdo fletë pune në fund jepej informatë kthyese me shkrim nga ana e arsimtarit 
në lidhje me përvetësimin e qëllimeve mësimore nga ana e nxënësve.

 Â  Të gjitha rezultatet e fituara nga fletat e punës janë përpunuar në mënyrë të 
vecantë për secilin nxënës dhe të njejtat ishin të shënuara në formular të 
përbashkët për ndjekjen e suksesit dhe të ariturave  të nxënësve për temën 
Trupat gjeometrik si  dhe më shërbyen për planifikimin e mësimit ( a është e 
nevojshme dhe me cilët nxënës të kthehem në përmbajtje të caktuar). 

24

ShToJcËN 24.1.



Notim për mësim në shekullin 21 121

REzULTATET   
ÂÂ Pasi nxënësit e dinin se ndiqen dhe vlerësohen të gjitha aktivitetet e tyre, gjatë realizimit të tërë temës, ishte i dukshëm 

motivimi më i madh i nxënësve për aritjen e rezultateve më të mira.
ÂÂ Nxënësit shumë më tepër se më parë kërkonin informata kthyese me qëllim që ti tejkalojnë vështirësitë që i kishin 

gjatë realizimit të aktiviteteve të ndryshme.
ÂÂ Bashkëpunimi i nxënësve ishte i dukshëm.
ÂÂ Për dallim nga tema paraprake, në këtë temë nxënësit ishin më kreativ, evidente ishte vetëiniciativa, gati se të gjithë 

nxënësit ishin aktiv.
ÂÂ Notimi në kontinuitet ndikoi që edhe rezultatet të jenë më të larta në krahasim me temën paraprake. Në këtë temë 

kishte 10 nota shkëlqyeshëm, 7 shumë mirë, 6 mirë, 5 mjaftueshëm dhe vetëm 4 nota të dobëta. (Në temën paraprake 
kishte 7 nota shkëlqyeshëm, 5 shumë mirë, 6 mirë, 6 mjaftueshëm dhe vetëm 8 nota të dobëta).
ÂÂ Në lidhje me mënyrën e këtillë të notimit kishte reagime pozitive nga ana e prindërve. Ata janë shumë të kënaqur nga 

mënyra e këtillë e marjes së informatave kthyese. Gjithashtu kërkojnë që kjo mënyrë e notimit të zbatohet edhe në 
gjithë lendët tjera me çka do të fitohen nota më objektive.
ÂÂ Pas realizimit të këtij studimi të rastit, shumë kolegë dhe arsimtarë në shkollë filluan që ta zbatojnë qasjen e këtillë të 

notimit objektiv.

VETËREfLEKTIMI 
ÂÂ Edhepse edhe më parë kisha kujdes për 

përdorimin e metodave të punës dhe ndjekjes 
së aktiviteteve të nxënësve, kjo qasje më 
sistematike  më ndihmon për të pasur shumë 
informata për të mësuarit e çdo nxënësi dhe 
me kohë ta përshtati mësimdhënien në bazë 
të kërkesave të tyre. 
ÂÂ Në të ardhmen do të kem më tepër kujdes në 

vetplanifikimin e nxënësve se si ti tejkalojnë 
dobësitë si dhe kyçjen më të madhe të 
prindërve në këto procese.

RRJEDHA E AKTIVITETIT Notimi formativ
Detyrat e shtëpisë
Nxënësit rregullisht kishin detyra shtëpie.
Pas çdo detyre shtëpie bëja kontrollimin 
e detyrave të shtëpisë 4-5 nxënësve. 
Kisha kujdes që detyrat e shtëpisë t’ju a 
kontrolloj të gjithë nxënësve. Disa herë 
me qëllim zgjidhja se cilat detyra të 
shtëpisë te cili nxënës do ti kontrolloj, 
varësisht nga të dhënat që i kasha për 
përparimin e nxënësit.

 Â - Ndjekja e zgjidhjeve të detyrave të shtëpisë realizohej me teknikën “Semafor”. 
Me ngjyrë të caktuar e shënoja suksesin e përgjithshëm, ndërsa nxënësit mernin 
informatë gojore për suksesin dhe dobësitë gjatë zgjidhjes së detyrave të 
shtëpisë.

Notimi sumativ
 Â Pas realizimit të njësive mësimore për çdo trup gjeometrik, sipas rezultateve të treguara, nxënësit u vlerësuan me notat A, 

B, C dhe D. (Më parë nxënësve iu ishte sqaruar niveli A, B, C dhe D,  
 Â Gjatë realizimit të temës u realizuan dy teste objektive me nga 8 detyra të formuluara në bazë të Taksonomisë së Blumit. 

Numri i përgjithshëm i të gjtha pikave në testin kontrollues ishte 100. rezultatet nga testet e realizuara janë prezantuar në 
formularin për notim dhe janë të shprehura në përqindje.

 Â Nota mikrosumative në fund të temës ishte nxjerë në bazë të gjithë hulumtimeve të bëra për qëllimet e aritura me notimin 
formativ dhe mikrosumativ. Gjatë tërë vlerësimit mereshin parasysh kriteriumet për notim të përgatitura nga Byroja e 
Zhvillimit të Arsimit. 

Informimi i prindërve
Prindërit u informuan nëpërmjet informative kthyese që i mernin nxënësit për detyrat e shtëpisë dhe nga fletat e punës. 
Për të ariturat sumative në fund të temës, nxënësit informoheshin nëpërmjet Informatës Kthyese për aktivitetin e nxënësit,                                                                                                                                        
                              , e cila ju jepej nxënësve në formë elektronike nëse kishte mundësi ose në letër. 

ShToJcËN 24.2.

ShToJcËN 24.3.
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ShToJcA 24.1.
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Vlerësimi me nota A, B, c dhe dShToJcA 24.2.

A – Përvetësimi i diturive 76-100%
B - Përvetësimi i diturive 51-75%
C - Përvetësimi i diturive 26-50%
D - Përvetësimi i diturive 0-25%

A B C D

Të arritura të shkëlqyeshme

Nxënësi posedon njohuri dhe 
dituri të gjëra për materialin 
dhe mundet menjëherë ta 
zbaton këtë dituri.
Përveç kësaj, nxënësi ka fituar 
shkallë të lartë të diturive për 
procedurat dhe shkathtësitë 
dhe mund ti zbaton këta 
shkathtësi në situata të reja.

Të arritura të larta

Nxënësi posedon njohuri dhe 
dituri bazike të materialit dhe 
nivel të lartë të diturive për 
procedurat dhe shkathtësitë.
Përveç kësaj nxënësi mund 
ti zbaton këta shkathtësi në 
shumë situata.

Të arritura solide

Nxënësi posedon njohuri 
dhe dituri solide për temat 
kryesore nga materiali dhe 
ka fituar dituri përkatëse 
për procedurat dhe 
shkathtësitë.

Të arritura themelore të 
pjesërishme

Nxënësi posedon njohuri 
dhe dituri bazike të 
materialit dhe ka fituar 
dituri bazike ose të 
kufizuara për procedurat 
dhe shkathtësitë.

Detyrat e shtëpisë:
0-33%   L        
34-66%q   K        
67-100%   J 
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1 Amir M. C C B C B 45 35 60 40 65 60 65 K C 3 3

2 Almir V. B C C C B 60 45 40 55 70 65 60 K C 2 3

3 Afrona Sh. A B A A A 90 75 90 90 100 95 90 J A 4 5

4 Besime Il. B C C B B 75 50 55 65 70 70 75 K B 4 4

5 Besim Il. C C C B B 55 45 50 60 65 60 65 K C 3 3

6 Enver I. C D C C B 50 25 45 35 60 45 40 L D 2 2

7 Elfat r. C C C D C 45 50 45 25 45 40 45 L D 2 2

8 Edona O. A B B C A 85 70 75 65 85 75 70 K B 5 4

9 Elmedina K. C D C C C 45 30 50 55 50 45 40 L C 2 2

10 Florent N. C D C D C 45 25 45 30 50 30 35 L D 1 1

11 Florina A. A A A B A 90 90 95 80 95 90 95 J A 4 5

12 Gëzim I. A A A A A 100 95 100 90 100 100 100 J A 5 5

13 Hajredin r. C D C C C 50 25 55 50 55 45 45 L D 2 2

14 Harbin A. A B A A A 95 80 90 90 95 90 95 J A 4 5

15 Jeton L. D D D C C 20 25 20 35 35 25 30 L D 1 1

16 Kaltrina L. A A A A A 100 95 90 100 100 95 100 J A 5 5

17 Muhamed B. A A A A A 100 90 95 100 100 100 95 J A 4 5

18 Medina E. A B A A A 95 80 90 95 90 90 90 J A 5 5

19 Mirjeta K. A A A A A 100 95 90 100 95 95 95 J B 5 5

20 Lora Q. A B A A A 90 75 95 90 90 95 90 J B 5 5

21 Sabine L. C C C C B 45 45 50 55 65 50 55 L D 3 2

22 Semra J. A A A B A 90 95 95 75 90 85 95 J B 4 4

23 Shkëlqim J. A B B B A 95 80 75 75 90 80 85 J B 4 4

24 Vildan r. B C C C B 70 55 60 55 75 65 70 K C 3 3

25 Vullnet I. D D D D C 20 25 20 15 45 30 35 L D 1 1

26 Zilbear L. C D D D C 45 25 15 25 40 35 30 L D 1 1

27 Zana A. B B B B A 75 80 75 85 90 80 75 K B 3 4

28 xhehnete A. B B C C B 75 70 55 60 75 70 65 K C 3 3

29 Bahrie H. A B B B C 80 70 65 65 85 75 70 K B 3 4

30 Siëndrra M. A A A A A 100 95 100 100 95 100 100 J A 5 5

31 Arton H. A B B B A 90 75 70 75 90 75 80 J B 4 4

32 rina F. B C B B B 75 65 70 75 70 70 65 K C 2 3

Nota mesatare 3.44
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H. A.

Informata kthyese për aktivitetin e nxënësitShToJcA 24.3.

Lënda: Matematika
Tema: Trupat gjeometrik
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14 H. A. A B A A A 95 80 90 90 95 90 95 J A 4 5

Vërejtje: Nxënësi Harbin Asani në mënyrë shumë të suksesshme i ka përvetësuar dituritë për trupat gjeometrik me pak 
problem te syprina dhe vëllimi i piramidës. Tregon iniciativë dhe pavarshmëri në zgjidhjen e detyrave dhe problemeve të 
parashtruara. Në mënyrë të suksesshme bashkëpunon me nxënësit tjerë kur është e nevojshme  dhe gjithmonë është në 
gjendje që dituritë e fituara ti zbaton në zgjidhjen e problemeve nga jeta reale. Proekt detyrën për trupat gjeometrik në 
mënyrë të suksesshme e ka realizuar, me mangësi të vogla në pjesën e bërjes së trupave gjeometrik, në veçanti piramidën. 
Detyrat e shtëpisë i kryen me përkushtim të madh.

Arsimtar:  Satki Ismaili     Data:_________________
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Prindërit e informuar –  
bashkëpunëtorë të arsimtarit

ÂÂPërfshirja e nxënësve dhe e prindërve në notim 
përmes informacionit kthyes me shkrim. 
ÂÂPërmes interpretimit të vërejtjeve të prindërve të 
shqyrtohet se me çfarë vështirësi ballafaqohen 
nxënësit dhe prindërit gjatë përvetësimit të 
përmbajtjeve mësimore.
ÂÂShfrytëzimi i informacioneve të nxënësve dhe 
prindërve për përshtatjen e mësimit

PËRSHKRIMI I AKTIVITETEVE
ÂÂ Pas përpunimit të një pjese të temës Bota dhe 

Evropa nga fundi i shekullit xVIII deri te Lufta 
e Parë Botërore, nxënësve të klasës VII iu dha 
për detyrë të përgjigjen në pyetje eseistike 
me përgjigje të kufizuar. Përpos pyetjeve, 
atyre iu shpjeguan edhe kërkesat të cilat do të 
notoheshin. 
ÂÂ U përpilua një listë për dhënien e pikëve, si: 

me pikë për secilin element të pyetjes dhe me 
numër të përgjithshëm të pikëve të pyetjes.  

ÂÂ Në secilin test shkrova informacion kthyes për 
nxënësit dhe për prindërit e tyre lidhur me të 
arriturat e tyre dhe për atë sesi duhet të punojë 
nxënësi në të ardhmen.   

Nxënësve iu shpjegua paraprakisht se qëllimi i 
mënyrës së këtillë të kontrollimit të njohurive 
është të vërtetohet se çka kanë arritur nxënësit, 
për këtë të informohen edhe nxënësit edhe 
prindërit, si dhe të gjenden mënyra për punën e 
mëtutjeshme.  
Aktiviteti më i rëndësishëm ishte që prindërit 
të marrin informacion kthyes për të arriturat e 
fëmijës së tyre dhe ta shprehin mendimin e tyre për 
atë çështje. Në fakt, ky studim i rastit merret me 
analizën e informacioneve kthyese të arsimtarit 
në formë të shkruar, dedikuar prindërve, si dhe 
informacioneve kthyese të prindërve dedikuar 
arsimtarit.

QËLLIMI

Lënda mësimore: Tema mësimore: Klasa: Kohëzgjatja: Arsimtari: 

VIIHistori Bota dhe Evropa nga fundi i shekullit  
XVIII deri te Lufta e Parë Botërore/ 
Zhvillimi i industrial i Evropës, 
Revolucioni borgjez francez, si dhe 
formimi dhe zhvillimi i SHBA-ve

Olivera Giçenko, 
SHF “Aleksandar 
Zdravkovski”, Jegunovcë

1 orë mësimore

25

ShToJcËN 25.1.
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REzULTATET   
Është bërë analizë e informacioneve kthyese me shkrim. Për të është biseduar me nxënësit dhe është kërkuar mendimi i 
tyre për dobinë e mënyrës së këtillë të notimit dhe informimit të ndërsjellë.

Konstatimet themelore:

 Â Më shumë se gjysma e prindërve e shkruan komentin e tyre, ndërsa të tjerët vetëm janë nënshkruar për të dëshmuar 
kështu se e kanë lexuar informacionin kthyes të arsimtarit. 

 Â Prindërit janë të kënaqur nga mundësia për të dorëzuar shënim me shkrim dhe kërkojnë edhe më tej të vazhdohet me 
përdorimin e metodës së këtillë.

 Â Vërejtjet e prindërve kryesisht kanë të bëjnë me atë se ata janë të kënaqur me mënyrën e notimit dhe se janë të 
vetëdijshëm se nxënësit nuk orvaten sa duhet, por ata në të ardhmen do t’u ndihmojnë nxënësve në mësime që ashtu 
të arrijnë rezultate më të mira.  

VETËREfLEKTIMI 
ÂÂ Në këtë mënyrë krijova qasje në vështirësitë me të cilat 

ballafaqohet nxënësi gjatë mësimit në shtëpi. 

“Ana gjatë mësimit i mban 
mend të dhënat por nuk i 
kupton shkaqet dhe pasojat 
e ngjarjeve historike. Në 
të ardhmen do t’i analizojë 
mësimet që t’i kuptojë e jo 
t’i mësojë përmendsh. Ne si 
prindër në të ardhmen do të 
angazhohemi më tepër që t’i 
korrigjojmë gabimet.”

“Pyetjet eseistike na nxisin të mësojmë më tepër, së paku mua më nxisin. Në të 
duhet dhënë një numër i kufizuar i përgjigjeve. Nëse përgjigjet janë të kufizuara, 
atëherë do t’i shkruajmë vetëm gjërat kryesore, nuk do të zgjerohemi më tepër 
dhe nuk do t’i shkruajmë disa detaje të cilat nuk janë aq të rëndësishme. Nëse 
dëshirojmë të arrijmë diçka më tepër, për këtë notim të ri duhet të orvatemi më 
tepër.” 

“Unë mendoj se kjo mënyrë e notimit është shumë e vështirë për mua për shkak 
se kjo mënyrë është më reale”.

“Konsideroj se bija ime 
nuk e ka përvetësuar 
sa duhet materialin, që 
është rezultat i materialit 
të  vëllimshëm mësimor, 
ndjekjes plotësuese të 
kurseve etj. Shpresoj se në 
të ardhmen se kjo gjendje 
do të përmirësohet. Nëse ka 
mundësi për orë plotësuese, 
atëherë sigurisht se më 
mirë do ta përvetësojë 
materialin. Unë besoj në 
sukses.”

Ja si komentojnë prindërit: 

(Komenti i prindit të Anës)

(Komenti i prindit të Ivës)

ÂÂ Vërejta se nxënësit, duke qenë të vetëdijshëm se prindërit i kontrollojnë të arriturat e 
tyre, ishin më të motivuar për mësim të rregullt dhe për kryerje të detyrimeve.
ÂÂ Shumica e nxënësve dëshirojnë ndryshime në notim, me qëllim që ai të bëhet më 

objektiv dhe më real, si dhe t’i pasqyrojë të arriturat e tyre.

Për këtë çështje zhvilluam biseda me nxënësit ku ata i theksuan mendimet dhe vërejtjet 
e tyre, pastaj kërkova që në mënyrë anonime t’i shënojnë mendimet e tyre në letër në 
formë të informacionit kthyes për arsimtarin. 

I kemi veçuar dy citatet të dhëna nga nxënësit:                   

Për shembull, për shkak të angazhimit plotësues në kurse dhe për shkak të 

materialit mësimor të vëllimshëm, nxënësja Iva has në vështirësi gjatë përvetësimit 

të materialit mësimor në shkollë. Prandaj prindërit kërkojnë ndihmë që përmes 

orëve plotësuese dhe përmes angazhimit të tyre personal ta përmirësojnë situatën. 

Në rastin e Anës konstatoj se nxënësja më me vështirësi i zbulon shkaqet dhe 

pasojat e ngjarjeve historike dhe më së shpeshti mëson përmendsh. Për këtë shkak 

dituria e saj nuk është e qëndrueshme dhe cilësore. Këtë fakt do ta kem parasysh në 

punën e mëtejme me nxënësit. 

ÂÂ Prindërve është me rëndësi t’u shpjegohet se vërejtjet (shënimet) e tyre nuk 
do të keqpërdoren për dënimin e nxënësit, por përkundrazi për përparim, 
madje do të shërbejnë si ndihmë për tejkalimin e vështirësive me të cilat 
ballafaqohen. 
ÂÂ Prindërit duhet nxitur që ta shfrytëzojnë informacionin kthyes me shkrim për 

t’u informuar lidhur me të arriturat e nxënësve.
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Pyetje eseistike me udhëzime për notim dhe listë të pikëveShToJcA 25.1.

Shpjego si është krijuar borgjezia. – 4 pikë Shpjegoje revolucionin e dytë industrial.  
– 4 pikë

Shpjegoje iluminizmin. – 4 pikë

Shpjegoji pushtimet e Napoleonit. – 3 pikë Shpjegoje situatën në Evropë pas Napoleon 
Bonabartës – 4 pikë

Shpjegoje luftën qytetare në SHBA – 4 pikë

1 

4 

2

5

3

6

 Â Shpjego se çka ka ndodhur me 
fshatarët e varur. –1 pikë

 Â Shpjego se cila klasë shoqërore u 
bë e fuqishme. – 2 pikë

 Â Shpjego se çka ka filluar të 
zhvillohet. –1 pikë

 Â Shpjego ku janë shtrirë 
pushtimet e tij. –1 pikë

 Â Trego se çka ka pushtuar. – 1 
pikë

 Â Shpjego deri ku ka arritur ai me 
pushtimet. –1 pikë

 Â Shëno kur është paraqitur 
revolucioni i dytë industrial. –1 
pikë 

 Â Trego cili zbulim e karakterizoi 
atë (energjia elektrike). –1 pikë

 Â Shpjego nocionin revolucioni 
industrial. – 2 pikë

 Â Shpjego çfarë ndryshimesh 
kanë ndodhur pas rënies së 
Napoleonit. – 2 pikë

 Â Shpjego se çka ka ndodhur me 
Francën. – 2 pikë

 Â Shpjego se çka është iluminizmi. 
– 2 pikë

 Â Shëno idetë e iluminizmit. – 1 
pikë

 Â Numëro përfaqësuesit - 
iluministët. –1 pikë

 Â Prej cilit vit deri në cilin vit ka 
zgjat lufta qytetare. –1 pikë

 Â Shkaqet dhe pasojat e luftës 
qytetare. –2 pikë 

 Â Domethënia e rezultateve të 
luftës. –1 pikë

Në bazë të numrit të pikëve të fituara jepen këta nota:

Nota Pikët

5 20-23

4 16-19

3 12-15

2 8-11

1 0-7
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Një pjesë e informacioneve kthyese me shkrim të prindërve:ShToJcA 25.2.



Notim për mësim në shekullin 21132

Mendime me shkrim të nxënësveShToJcA 25.3.
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