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Si do t’ju ndihmojë ky doracak

Të respektuar mësues të shekullit XXI,
Qëllimi i këtij doracakut është t’ju ndihmojë në krijimin e mjedisit stimulues i cili
u përshtatet nevojave të nxënësve të shekullit XIX. Bashkë me këtë doracak , Ju
merrni edhe video material për krijimin e mjedisit për të nxënit në shekullin XXI.
Video materiali është i regjistruar në disa shkolla në Maqedoni, ku tashmë disa vjet
përpara në mënyrë të suksesshme krijohet një mjedis stimulues për nxënësit.
Në këtë doracak do t’ju japim propozime se si mund të duket klasa juaj dhe si të
krijoni brenda asaj klase kushte të cilat do t’ju mundësojnë refleksion i mundësive
dhe potencialeve të çdo fëmije. Gjithashtu, do të vëreni se ju ofrojmë vend për t’i
shkruar idetë të cilat do t’ju shfaqen gjatë leximit të këtij doracaku.
Shpresojmë se ky doracak dhe video materiali do t’ju ndihmojnë në gjetjen
e përgjigjeve në lidhje me krijimin e mjedisit stimulues për shekullin XXI, si të
krijoni kulturë të të nxënit dhe cilat qendra të të nxënit t’i formoni. Me ndihmë
të informacioneve të ofruara në doracakun, po edhe në video materialin, do të
keni mundësi të krijoni klasë në të cilën mund të hulumtohet, eksperimentohet, të
zgjidhen problemet dhe të vendoset dialog.
Në fund të doracakut është dhënë Lista për përkujtim gjatë krijimit të mjedisit për
të nxënit të shekullit XXI, ku në mënyrë të shpejt dhe të lehtë, mund të përkujtoheni
për gjërat më të rëndësishme për të krijuar dhe për të mbajtur mjedisin e tillë.
Jini mësues i cili i nxiton nxënësit të mendojnë, të parashtrojnë pyetje, të gjejnë
zgjidhje për problemet e parashtruara dhe të punojnë në mënyrë përgjegjëse.
Inkurajojini që ata vet t’i gjejnë përgjigjet e pyetjeve të tyre.
Përgatitini nxënësit tuaj për shekullin XXI!
Filloni me krijimin e klasës e cila është orientuar kah nxënësve tuaj, klasë për
shekullin XIX!

Të dashur mësues!

A ju kujtohet koha kur ishit nxënës në shkollën fillore?
Si dukej klasa juaj në atë kohë?
A e keni ndier klasën si një vend të këndshëm në të cil in hulumtohet
dhe mësohet për gjithë jetën?
Si ishin mësuesit tuaj?
A i dëgjuan dhe i respektuan idetë tuaja ose i dekurajuan mendimin
dhe idetë tuaja?
A kishte mësues të cilët i zbatuan rregull at e tyre në mënyrë rigide
ose ju kanë mësuar për vlera të cilat i mbani mend gjithë jetën?
Vihuni në vend të nxënësve tuaj dhe kujtoni fëmijërinë tuaj dhe
kujtesat që i keni nga kjo kohë.

Tani mendoni:

Në çfarë llojë hapësire do të donit të mësonit?
• Si do të donit të dukej klasa?
• Cila strategji dhe teknikë për të nxënit do t’ ju nxitonin më shumë?
• Si mund të përkrahet natyra kureshtare e fëmijëve?
• Si mund t’i motivoni të mësojnë përjetshëm?
• Si të transformohet klasa në mjedis stimulues në të cilin çdo
nxënës do të ndihet mirë dhe do të jetë krenar me arritjet e veta,
vend ku mund të shfrytëzohet gjithë potenciali i tij?
•

Kjo është vetëm një pjesë nga sfidat e përditshme me të cilat
ballafaqoheni. Shpresojmë se ky doracak do ta nxitojë kreativitetin
tuaj dhe do t’i sinkronizojë dëshirat tuaja profesionale me dëshirat
e nxënësve tuaj, dhe Ju do të jeni mësuesi për të cilin nxënësit
gjithmonë do të përkujtohen me buzëqeshje.

Mësues të suksesshëm janë ata të cilët e kanë
sjellë klasën e vet në gjendje ku mund të thonë:
‘’Nxënësit do të vazhdojnë t’i punojnë detyrat e
dhëna, pa dallim a jam ose s’jam unë me ata.’’
Marija Montesori

HYRJE

Prirjet botërore bashkëkohore në arsimin, si reaksion nga ndryshimet shoqëroreekonomike të mëdha dhe zhvillimi i shpejtë tekniko-teknologjik, e imponuan
nevojën për ndryshime të përshtatshme në strukturën organizuese të klasës, si
mjedis themelor të të nxënit të organizuar. Qëllimi i këtyre ndryshimeve është
krijimi i procesit të përmirësimit të vazhdueshëm të punimit në shkollat që do të
kontribuojë për përmirësim të cilësisë në arsimin.
Nga klasa, si mikromjedis themelor të të nxënit të organizuar, kërkohet që
të adaptohet edhe t’i përshtatet nivelit bashkëkohor të zhvillimit, të ofrojë
atmosferë të këndshme dhe të ngrohtë edhe të përgatisë nxënës të cilët do të
jenë të aftë për t’i ballafaquar sfidat të cilat i sjell koha e re.
Për t’u përgjigjur nevojave të ndryshme të moshës dhe të individës të nxënësve,
klasa duhet të adaptohet edhe sipas konceptimit të ri të arsimit i cili gjendet para
një pike kthese. Në përhrahje të sfidave të ndryshme, klasa funksionon si mundësi
e cila duhet të shfrytëzohet në favor të nevojave të ardhshme të nxënësve.

Arsimi është njëra nga sferat më perspektive të jetës.
Nxënësi i cili në vitin 2009 do ta fillojë arsimin në klasën e
parë të shkollës fillor, kulmi i aktivitetit profesional do ta
arrijë në vitet e tredhjeta të shekullit XXI.
Sipas kësaj, shkolla nuk i përgatit nxënësit për botën ‘’sot’’, por për
atë botë ‘’nesër’’, e cila biles është e vështirë për t’u imagjinuar.
Por, në qoftë se njerëzimi do të mbijetojë, duhet të merret me
problemet e qytetërimit të cilat do t’i zhjidhë nxënësi i cili tani
është ulur në bankat shkollore.
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M ë s uesit duhet t’i nxitojnë nxënës it
t a hulumtojnë botën, t’u ndihmojnë në
parashtrimin e pyetjeve dhe në kërkimin
e p ërgjigjeve edhe ta sfidojnë dhe ta
k u p tojnë kompleksitetin e botës.
Bruks

KREU

1

MJEDIS STIMULUES PËR
MËSIMIN DHE PËR TË
NXËNIT NË SHEKULLIN XXI

Krijimi i mjedisit stimulues për të nxënit
Fëmijëve u duhet siguruar mjedis për
të nxënit i cili ofron eksperienca më të
ndryshme, me anë të cilave do t’u ndihmohet
në zhvillimin e tyre social, intelektual, fizik
dhe emocional në mënyrë të përshtatshme
të moshës dhe të nivelit të zhvillimit të tyre.
Nevoja për ndryshime në arsimin në
shekullin XIX është shumë e rëndësishme,
në qoftë se merren parasysh ndryshimet
e shpejta të cilat po ndodhin në botën,
zbatimin e novacioneve bashkëkohore në
jetën e përditëshme, si edhe ndryshimin e
rolit të institucioneve tradicionale arsimore.
Arsimi në shekullin XXI ka përcaktuar
detyra shumë të ndryshme në krahasim
me modelin tradicional të arsimit ku
memorizimi i informacioneve dhe të të
dhënave është pjesa më e rëndësishme të
arsimit. Memorizimi i fakteve nuk është i
mjaftueshëm për përgatitje të suksesshme
të fëmijëve në shekullin XXI, sepse
konsiderohet se 75% nga profesioneve të
shekullit XXI akoma nuk janë zbuluar.
Sot, në kohën e kompjuterizimit dhe të
mundësive të pakufizuara të Internetit, me
më shumë rëndësi është që nxënësi të mësojë
si t’i gjejë informacionet e nevojshme, se sa
t’i memorizojë faktet që i ka thënë mësuesi.
Gjithashtu, është e rëndësishme që secili
nxënës përaftësohet që ai vet t’i zhvillojë
potencialet e tij. Në shekullin XXI do të kemi
nevojë për njerëz të cilët mund të zgjedhin
probleme komplekse edhe të gjejnë teknika
efektive për kryerje më të mirë të punës.
Këtë duhet ta kuptojnë të gjitha palët e
përfshira në procesin edukativo-arsimor, ata
që e krijojnë politikën e arsimit, si dhe ata
të cilat janë drejtpërdrejtë të përfshirë në
mësimin – mësuesit, nxënësit dhe prinderit,
si mësues të parë në jetën e fëmijës.
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Në shekullin XXI nevojitet që:
• Të krijohet mjedis për të nxënit i cili
do të themelohet mbi respektim të
ndërsjelltë dhe parime demokratike.
• Të krijohen kushte për secilin
nxënës të përfitojë aftësi shkencore,
artistike, etnike dhe praktike, për
të marrë pjesë në shekullin XXI në
mënyrë të suksesshme.
• Të aftësojmë nxënës të cilët do të
mësojnë gjatë gjithë jetës së tyre.
• Të sigurohen kushte për zhvillim
dhe vazhdim të praktikës së mirë.
Gjatë krijimit të mjedisit stimulues për nxënësit
është me rëndësi të kihet parasysh teoria
zhvilluese të Eriksonit, Pijazhes, Vigotskit, si
dhe zbulimet më të reja për zhvillimin e trurit.
Mësuesi duhet ta njohë, ta kuptojë edhe ta
pranojë teorinë për mënyrën e të nxënit të
fëmijëve. Kur mësuesi e njeh dhe e pranon
teorinë për zhvillimin e fëmijëve, atëherë ai
e di se nxënësit kanë stile të ndryshme të të
nxënit dhe ai duhet ta përshtatë mjedisin për
të nxënit sipas nxënësve, të ofrojë më shumë
opsione brenda klasës edhe të planifikojë
aktivitete të cilat, përveç faktit se do të jenë
në përputhje me programin mësimor, po
gjithashtu do t’i takojnë stilet e ndryshme
të të nxënit të fëmijëve, dhe me anë të kësaj
do të krijohet strategji e suksesshme për
përmirësim të të nxënit individual.

Në procesin mësimor duhet respektuar veçanti të caktuara, siç janë:
•
•
•
•

Njohje dhe respektim i të drejtave të fëmijëve
Njohje dhe respektim të aftësive individuale
Stili personal i të nxënit
Vlerat kulturore të të gjithë nxënësve

Opsionet sigurojnë gamë të gjerë mundësish, të cilat do t’i takojnë
interesat individuale dhe stilet e të nxënit të nxënësve.

Nën gamë të gjerë mundësish nënkuptohet:
•
•
•
•

Afrime të ndryshme ndaj aktiviteteve
Materiale të ndryshme për përdorim
Mjedis i ndryshëm
Bashkëpunim i ndërsjelltë në forma të ndryshme

Është shumë e rëndësishme që mësuesi të krijojë mjedis dhe
atmosferë në klasën ku nxënësit do të ndihen të lirshëm ta shprehin
mendimin e vet, të besojnë në vetvete, t’i bësojnë mësuesit dhe
shokëve të tyre, të shfrytëzojnë metode të ndryshme me anë të
cilave mësuesi do t’u përcjellë nxënësve dituri, do t’i përfshijë në
përcaktimin e rregullave të sjelljes, do t’i nxitojë për bashkëpunim,
do t’i mësojë t’i respektojnë të tjerët edhe të bëhen të suksesshëm.

Pse klasa ka një rol të rëndësishëm në mësimin?

Klasa përfaqëson element parësor, pedagogjik
dhe hapësinor i shkollës. Si element themelor
të secilit institucion arsimor, ka rëndësi
jashtëzakonisht të madh për shkak se procesi
i edukimit të njeriut, përkatësisht arsimi dhe
edukimi i tij në një formë të organizuar
fillon pikërisht në klasën. Ajo është pjesë
nga sistemi arsimor, ku zbatohet procesi
mësimor sipas parimeve didaktike edhe në
përputhje me nevojat e arsimit.
Funksioni themelor i secilës klase është
realizim i mësimit. Mësimi është proces
në të cilin realizohen përmbajtja e planit ose
programës mësimore. Plani dhe programa
mësimore u përshtaten nevojave të shtetit,
nevojave për përsosje personale dhe
profesionale të individës. Në mes të planit
dhe të programës duhet të qëndrojnë
nxënësit, të cilët përveç diturive të nevojshme,
duhet të përfitojnë edhe aftësi dhe qëndrime
të cilat do t’u ndihmojnë në ballafaqimin me
sfidat e ardhshme.
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Secila klasë karakterizohet me:
- Orar kohor të përgatitur mirë
- Strukturë të mirë organizuese
- ambient të këndshëm
- klimë pozitive pune
- materiale didaktike dhe
të shpenzueshme

Sot, arsimi qëndron para një pike kthese të madhe. Akoma nuk janë të dukshme
perspektivat e largëta, por sigurisht që ndryshime të mëdha do të ndodhin dhe do
ta prekin funksionin themelor të klasës. Që t’i përgjigjet rolit të ri, klasa duhet të
kalojë nëpër disa procese operative, të kësaj strategji për arritje të qellimeve dhe
vazhdimisht të ndërtojë kapacitete të reja.
Se sa roli i klasës është i rëndësishëm, na tregon fakti që ajo si mjedis për realizim
të programit për klasën e parë është përvoja e parë me të cilën takohen shumica e
nxënësve, mjedis i cili dallohet shumë nga shtëpia e prindërve.
Që të jetë stimulues, për këtë moshë të nxënësve, procesi edukativo-arsimor duhet
të ofrojë kombinim nga mësimit dhe lojës, duke i zhvillluar gradualisht huqet e
nxënësve për punë dhe duke e adaptuar punën dhe jetën e përbashkët në bashkimin
e klasës.
Klasa, në të cilën zbatohet programi edukativo-arsimor për klasat më të larta, duhet
adaptuar karakteristikave zhvilluese dhe interesave të rritura të nxënësve me moshë
më të madhe.
Me vetë faktin se klasa duhet të jetë sa më efektive dhe produktive, cilësitë dhe
karakteristikat të cilat e determinojnë klasën si bashkëkohore janë me më shumë
rëndësi.

Klasa për shekullin XXI është klasë në qendër e të cilës janë nxënësit
dhe aspektet e tyre të ndryshme të zhvillimit, nevojat personale, tempoja
e zhvillimit dhe stilet e ndryshme të të nxënit;
Programi i cili realizohet në klasën bashkëkohore është fleksibël dhe i
adaptueshëm sipas nevojave konkrete të nxënësve, niset nga interesat e
tyre dhe i vazhdon të njëjtat.
Motivimi për të nxënit është i brendsëm, i nxitur nga metodat aktive të
të nxënit;
Suksesi i nxënësve ndiqet vazhdimisht dhe përdoren modele vlerësimi më
të ndryshme;
Në klasën e shekullit XXI, prindërit, përkatësisht familjet, ndihen si partnerë
të cilët gjithashtu marrin pjesë në suksesin e ardhshëm të nxënësve.

Duhet pasur parasysh se një klasë nuk mund të ngrihet në nivelin e klase bashkëkohore
pa udhëheqje dhe koordinim të mirë nga ana e mësuesit, i cili si udhëheqës ‘’i padukshëm’’
dhe menaxher i informacioneve, i nxiton nxënësit dhe u ofron burime dhe mundësi
më të ndryshme për të nxënit. Mësuesi duhet t’i ndjekë prirjet e reja në arsimin edhe
të krijojë ndryshime në klasën.
Klasa, si element themelor për realizim të procesit edukativo-arsimor, është një
sistem organizues i ndërlikuar, kompleks dhe i hapur. Kjo rrjedh nga fakti se krijimi i
klases funkcionale me një strukturë të projektuar, do të thotë prani e dimenzioneve
pedagogjike më relevante të cilat e determinojnë klasën si bashkëkohore. Qëllimi dhe
detyra kryesore e dimenzioneve pedagogjike është të mundësojnë aktivitete të cilat
do të kontribuojnë për arritje dhe rezultate të larta të nxënësve. Është me rëndësi të
përmendet se të gjitha dimenzionet pedagogjike varen njëra prej tjetrës, sepse çdo
ndryshim ndikon mbi të tjerat.
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Si komponenta të klasës, dimenzionet pedagogjike duhet të jenë në
përputhje me prirjet të reja të zhvillimit botëror, të cilat nga nxënësi
kërkojnë që:
• të
• të
• të
• të

vërejë, të definojë edhe të zgjedhë probleme;
krijojë zgjidhje të reja;
di si ta prezantojë diturinë e vet;
marrë vendime pavarësisht.

Përdorimi i metodave aktive të cilat e nxitojnë të nxënit ndërmjet
përvojës personale dhe zbulimit, e shton përgjigjësinë e nxënësve për
të nxënit të përjetshëm.
Dimenzione të rëndësishme pedagogjike për klasën e shekullit XXI janë:
1. Klasa është mjedis i organizuar për të nxënit;
2. Afrim i individualizuar në zhvillimin e të nxënit;
3. Përdorim i teknikave për zhvillim të të menduarit kritik;
4. Përdorim i materialeve të ndryshme;;
5. Planifikim i punës mësimore
6. Ndjekje e vazhdueshme të përparimit dhe vlerësim ;
7. Përfshirje dhe bashkëpunim me familjen dhe bashkinë;
8. Kompetenca e lartë të mësuesve dhe zbatim të komponentave
të lartëpërmendura.

Nga kl asa në të c il ën d o mino n më suesi,
de r i n ë kl a s ë e o r ientu a r k a h f ë m i j a
Çfarë kanë pasur të përbashkët shumica e klasave në
botën deri në fundin e shekullit XX?
Gjatë orës ka dominuar mësuesi, i cili e ka dhënë
mësimin, kurse nxënësit kanë degjuar ose e kanë
shkruar atë që mësuesi kishte shënuar në dërrasë.
Hulumtimi i bërë nga Xhon Gudledi (1984) ka vërtetuar se skema të cilën e përdorin mësuesit
për disemenim të një informate vazhdon me pritje se nxënësit duhet ta përsëritin informatën
konkrete. Nëse paramendojmë një diagram i cili e përfaqëson zhvillimin e dialogut në një klasë,
do të vërejmë se ai lëvizet nga mësuesi kah një nxënës konkret dhe prapë te mësuesi. Shumë
rrallë ndodhet që të ketë komunikim mes një nxënësit edhe një tjetër, ose mes nxënësve. Në
qoftë se e shikojmë mënyrën e rregullimit të klasës në të cilën dominon mësuesi, në shumicën
e rasteve do të vërejmë se byroja e mësuesit është më e madhe sesa bankat e fëmijëve dhe
është vendosur në mënyrë frontale. Fëmijët rrinë në disa rradha dhe e shikojnë mësuesin.
Muret shpesh herë janë bosh që të mos e terheqin vëmendjen e fëmijëve .

Çfarë tregon kjo fotografi për procesin
mësimor edhe për procesin e të nxënit i
cili ka ndodhur, edhe për fat të keq, sot
akoma po ndodh në disa klasa?

Shkollat në shekullin XXI e përfaqësojnë idenë për afrim të individualizuar i cili i
respekton aftësitë dhe përpjekjet e secilës fëmije për të krijuar mënyrë të vet për të
nxënit. Të kuptuaren e kësaj që po mësohet, është elementi themelor në procesin
kompleks të të nxënit. Mësuesit të cilët e përfaqësojnë këtë mendim janë drejtuar
kah fëmija. Fëmija ndodhet në qendrën e procesit të të nxënit, kurse mësuesit po
krijojnë mjedis i cili e reflekton këtë perspektivë.
Pyetja që rrjedh është: Si klasa dhe mësuesit të drejtohen kah fëmija dhe si t’i
përgatisin nxënësit në mënyrë të suksesshme për vitet e ardshme kur ata do jenë
të rritur? Duhet ta adaptojmë pikëpamjen e Xhon Djuit, i cili thotë se arsimi është
mënyrë jete. Duhet ta kuptojmë dinamikën e të nxënit edhe të zhvillojmë praktikë e
cila do ta ndjekë atë dinamikë.

Çfarë porosie përcjellin këto
fotografi për procesin mësimor?

Krijimi i mjedisit për të nxënit për shekullin XXI

Krahasim midis klasës tradicionale
dhe klasës së shekullit XXI

Pikëpamje filozofike
Shkollat në shekullin XXI e përfaqësojnë idenë për afrim të individualizuar i cili
i respekton aftësitë dhe përpjekjet e secilës fëmije për të krijuar mënyrë të vet
për të nxënit. E kuptuara e kësaj që po mësohet, është elementi themelor në
procesin kompleks të të nxënit. Mësuesit të cilët e përfaqësojnë këtë mendim
janë drejtuar kah fëmija. Fëmija ndodhet në qendrën e procesit të të nxënit,
kurse mësuesit po krijojnë mjedis i cili e reflekton këtë perspektivë.
Pyetja që rrjedh është: Si klasa dhe mësuesit të drejtohen kah fëmija dhe si t’i
përgatisin nxënësit në mënyrë të suksesshme për vitet e ardshme kur ata do jenë
të rritur? Duhet ta adaptojmë pikëpamjen e Xhon Djuit, i cili thotë se arsimi është
mënyrë e jetës. Duhet ta kuptojmë dinamikën e të nxënit edhe të zhvillojmë
praktikë e cila do ta ndjekë atë dinamikë.

Klasa tradicionale

Klasa e shekullit XXI

Shkolla është përgatitje për jetën.

Shkolla është pjesë e jetës.

Dituria sigurohet për nxënësit nga ana e
mësuesve.

Dituria është krijuar nga fëmija.

Shkolla është detyrim i cili duhet të
realizohet.

Arsimi është sfidë dhe zbavitje.

Fokusi është vënë mbi arsimin si
produkt.

Fokusi është vënë mbi arsimin si proces.

Nxëni është progres linear, ku qëllimi
është përfitimi i aftësive dhe fakteve të
reja.

Nxëni është spiral i pafund me përmbajtje,
ka thellësi dhe rëndësi të vetë.

Nxënësit i pranojnë të gjitha informacionet
në mënyrë pasive dhe e pranojnë
autoritetin e mësuesit.

Nxënësit janë involvuar në mënyrë
aktive në zgjidhjen e problemeve dhe në
planifikimin e aktiviteteve të ardhshme.

Përmbajtja e programit

Klasa tradicionale

Klasa e shekullit XXI

Programi mësimor është prezantuar nëpër
përmbajtja të zgjedhura mësimore.

Përmbajtja mësimore është e integruar
dhe fëmijët bashkëpunojnë.

Programi mësimor është përcaktuar dhe
zhvilluar nga ekspertët e jashtëm.

Përmbajtja mësimore varet nga dëshirat
dhe interesat e fëmijëve.

Marrja e vendimeve është me karakter
kierarkik.

Vendimet merren në mënyrë të
përbashkët

Përmbajtja mësimore është dizajnuar në
përkrahje të pritjeve tradicionale të lidhura
me sjelljen sociale dhe arritjet akademike.

Programi mësimor është krijuar ashtu
që u përshtatet potencialeve individuale
të fëmijëve edhe krijon marrëdhënie
pozitive kah të nxënit.

Kultura dhe dallimet e tjera individuale
janë të injoruar dhe prej fëmijëve pritet që
të adaptohen sipas kulturës dominuese.

Programi mësimor i respekton variacionet
dhe botën multikulturore, me qëllim
që t’i përgatisë nxënësit më mirë për
të ardhmen.

Aktivitetet bazohen mbi librin ose
fletoren pune.

Aktivitetet bazohen mbi burime të
ndryshme informatash.

Theksi vihet mbi zotërimin e aftësive
themelore.

Theksi vihet mbi kuptimin e koncepteve
të rëndësishme.
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Roli dhe strategjitë e mësuesit

Klasa tradicionale
Mësuesit janë
informacionesh.

burim

Klasa për shekullin XXI
i

vetëm

Mësuesit janë fasilitatorë dhe udhëheqës
në procesin e të nxënit.

Konsiderohet se mësuesit janë njerëz
të cilët e kanë kryer të nxënit të tyre.

Mësuesit shikojnë vetveten si nxënës
bashkë me fëmijët e tjerë.

Mësuesit i prezantojnë informacionet
e tyre përmes ligjeratave, fletoreve
pune dhe fletëve pune.

Mësuesit krijojnë situata për të nxënit duke
i bazuar mbi përvoja të drejtpërdrejta,
interaksion social dhe hulumtime.

Teknikat për kontrollim të diturisë, të
cilat i përdorin mësuesit, fokusohen
mbi përgjigje me ‘’e saktë/ e pasaktë
ose pyetje të mbyllura.

Mësuesit e nxitojnë të menduarën kritike
tek nxënësit me pyetje të hapura.

Aftësitë janë prezantuar si qëllime të
cilat duhet të realizohen.

Aftësitë janë instrument i të nxënit dhe
janë të lidhura me përmbajtjen.

Mësuesit janë përgjegjës për sjelljen
në klasën dhe janë konsideruar për
autoritet.

Mësuesit dhe nxënësit bashkë
përcaktojnë rregulla për sjellje me të
cilën theksohet përgjegjësia personale.

Mësuesit zakonisht u japin nxënësve
informacione.

Mësuesit sillen në mënyrë interaktive,
duke marrë rol mediatori.

Nxënësit më shpesh punojnë vet.

Nxënësit punojnë në çift ose grupe të
vogla.

Pjesëmarrja e familjes

Klasa tradicionale

Klasa për shekullin XXI

Prindërit konsiderohen për të huajt në
klasën dhe ata ndiejnë që nuk janë të
mirëpritur.

Prindërit konsiderohen për mësues të
parë të fëmijëve edhe si partnerë.

Komunikimi me familjen zakonisht
realizohet në rast të problemeve.

Komunikimi me familjen fillon që
ditën e parë shkollore dhe fokusohet
mbi përcaktimin dhe planifikimin e
qëllimeve të përbashkët për secilin
fëmijë veçanërisht.

Prindërit mund ta vizitojnë shkollën vetëm
në ditët paraprakisht të përcaktuara.

Prindërit gjithmonë janë të mirëpritur
në shkollën.

Përfshirja e prindërve në detyrat shkollore
redukohet vetëm në kontrollim të detyrave
shtëpiake.

Prindërit konsiderohen për burime
informacionesh të cilat mund të
shfrytëzohen për kryerjen e detyrave.

Bashkësia konsiderohet për organ i
ndarë nga shkolla.

Bashkësia është burim i rëndësishëm
informacionesh në procesin mësimor.
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Vlerësim

Klasa tradicionale

Klasa për shekullin XXI

Dihet me saktësi kur do të kryhet
evaluimi gjathë ghithë vitit.

Vlerësimi është i vazhdueshëm dhe
kumulativ.

Shpeshherë mund të jetë në formë të
shkruar ku duhet të zgjedhet prej disa
opsioneve të ofruara.

Vlerësimi nënkupton formate të hapura.

Nota merret në bazë të vetëm një
kontrollimit të diturisë.

Vlerësimi përfundimtar varet nga shumë
gjëra.

Instrumentat për vlerësim u nënshtrihen
normave të ndryshme.

Instrumentat për vlerësim u nënshtrihen
kriterëve të ndryshme.

Evaluimi është krejtësisht i kontrolluar
nga mësuesi.

Evaluimi i përfshin edhe nxënësit në
procesin e vlerësimit.

Evaluimi është i shënuar me nota.

Evaluimi është orientuar kah përparimi.

Evaluimi ka karakter kompetitiv.

Evaluimi konsiderohet
personale.

Suksesi varet nga memoria dhe
memorizimi i informacioneve të
prezantuara në çast të caktuar.

Suksesi përcaktohet nëpër bashkëpunim
dhe bisedime gjatë një periudhe më të
gjatë.

Zgjuarsia matet sipas aftësive linguistike
dhe logjiko/matematikore.

Zgjuarsia njihet gjatë zgjidhjes së
problemeve nga jeta reale.

Përgjigja e saktë është vërtetim
për përpjekjet dhe për të nxënit të
nxënësit.

Pikëpamjet e nxënësve përdoren për
t’u kuptuar perceptimi i tyre dhe me
qëllim që ato pikëpamje të përfshihen
në përmbajtjet e ardshme mësimore.

Vlerësimi është proces i ndarë nga
procesi mësimor.

Vlerësimi ndërlidhet me procesin mësimor.

për

arritje

Teksti është i adaptuar nga ‘’Në kërkim për dituri: Klasa konstruktivistike’’ nga Martin dhe Zhaklin Bruks.

Nuk mund të presim se nxënësit do të pranojnë vlera dhe
të vërteta të gatshme gjatë shkollimit të tyre, dhe kur
do të rriten menjëherë do të fillojnë të bëjnë zgjedhje.
Nuk mund t’i manipulojmë me shpërmblime dhe dënime,
dhe të presim se kur do të rriten do të jenë të guximshëm
si Martin Luter King.
Kami
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Mësuesi – krijues i mësimit dhe të nxënit në shekullin XXI

Të rriturit duhet ta kuptojnë rëndësinë e fëmijërisë edhe të jenë më të përgjegjshëm
gjatë krijimit të kushteve në të cilat fëmijët do të zhvillohen nga aspekti shoqëror,
emotiv dhe kognitiv. Shpeshherë, të rriturit harrojnë se fëmijëve u nevojitet vëmendje e
posaçme, sepse ata dallohen prej të rriturve. Me pranim të madh për zhvillimin fëmijëror
nga aspekti kognitiv, emocional dhe fizik edhe me zbatim të këtyre diturive, në mënyrë
domethënëse do të përmirësohet cilësia e punimit edukativo-arsimor nëpër shkollat.
Shkolla, ashtu si edhe familja, ua përcjell fëmijëve vlerat e jetës dhe u ndihmon për
t’i integruar ato vlera në jetën e përditshme.

Disa nga ato vlera, të cilat mësuesit dhe prindërit mund t’u përcjellin
fëmijëve janë:
• T’i respektojnë të tjerët
• Të bashkëpunojnë me të tjerët
• Të sjellin në mënyrë të drejtë dhe të jenë të ndershëm
• Të kenë vetëbesim.
Respektimi i dallimeve kulturore të familjeve nga ana e shkollës, si dhe disponimi i
shkollës për bashkëpunim me familjet, gjithmonë ka qenë bazë për cilësi të programit
edukativo – arsimor.
Shkollat në shekullin XXI duhet ta përshtatin programin edukativo – arsimor për
t’i plotësuar nevojat e nxënësve, të zhvillimit dhe interesave të tyre, dhe kjo do të
ndikojë shumë mbi atë se çfarë do të mësohet dhe çfarë do të ligjerohet. Përmbajtja
bazohet mbi interesat e tyre dhe është balancuar sipas njohjes së nxënësve dhe
sipas hulumtimeve shkencore për zhvillimin e nxënësit, si dhe kartat normative për
zhvillimin e nxënësit.
Mësuesit duhet të dinë se çfarë është karakterisrik për fëmijët e moshës së caktuar,
duke i marrë parasysh këto tri gjëra:

1. Si mësojnë fëmijët?
2. Si mësojnë fëmijët në një grup të caktuar sipas moshës në të cilën u
ligjërojnë mësuesit?

3. Stili personal i të nxënit dhe personaliteti i secilit nxënës në klasën.

Mësuesit e indivudualizojnë dhe i shtojnë programit edukativo - arsimor elemente të reja, të cilat
bazohen mbi kuptimin e këtyre tri gjërave të lartpërmendura. Kjo është detyrë e cila në një farë
menyre është sfidë, por njëkohësisht është edhe faktor vendimtar për t’u bërë mësues i mirë.
Mësuesit të cilët punojnë sipas këtyre tri parimeve, e vërtetojnë faktin se baza e mësimdhënies
së tyre ndryshohet. Mësimdhënia po bëhet më ngacmuese dhe më e suksesshme. Mësuesit i
perceptojnë nxënësit si nxënës të cilët mësojnë gjatë zhvillimit dhe vjetërsimit të tyre.
Mësuesit duhet pasur parasysh se çdo nxënës është individë e veçante, produkt i një mjedisi
kulturor, me temperament e gjendje shëndetësore të ndyshme, dhe përfundimisht, është një
person i veçantë. Këto janë faktorë të cilat ndryshohen gjatë rritjes dhe zhvillimit të nxënësit.
Ekzistojnë skema të caktuara për zhvillimin. Në këto skema ka dallime të gjera normative të
zhvillimit. Për shembull, një nxënës gjashtë vjeçar ndoshta edhe mund të lexojë si nxënës të
klasës së tretë, por gjithsesi tek ai do të mbetet nevoja për ta treguar nxitjen e tij ‘’për t’u qenë
i pari’’, që është një gjë tipike për nxënësit gjashtë vjeçar. Disa nxënës sillen në mënyrë më të
arrirë për moshën e vet, disa nxënës zhvillimi kognitiv e tejkalon zhvillimin shoqëror, kurse te
disa nxënës rasti nuk është i tillë.
Mosha zhvilluese është moshë kur nxënësi zhvillohet saktësisht në aspektin shoqëror, kognitiv,
fizik dhe gjuhësor. Kjo është e ndryshme nga mosha e vërtetë e nxënësit. Duhet gjetur dallimet
në nivelet zhvilluese mes nxënësve të së njëjtës moshe dhe gjithmonë të kihen parasysh ato
faktorë për zhvillim, për t’u ndihmuar secilit nxënës që t’i arrijë potencialet e veta.
Është me rëndësi të kihen parasysh dallimet zhvilluese mes djalëve dhe vajzave. Zakonisht, djalët
dhe vajzët kanë zhvillim të njëjtë, por djalët janë gjashtë muaj mbrapa zhvillimit të vajzave.
Hulumtimet për periodhizimin për zhvillimin e trurit sigurojnë mbështetje të mëtejshme për
punën e Pijaxhes dhe Geselit, dhe e theksojnë rëndësinë e njohjes së ndryshimit, i cili zhvillohet
në strukturën e trurit. Në moshën më të vogël, zhvillimi i meshkujve është gjashtë deri në tetë
muaj mbrapa zhvillimit të femrave. Hulumtimet më të fundit tregojnë se kjo ndodh për arsye të
marrëdhëniet e ndryshme të cilat mësuesit i kanë me femrat dhe me meshkujt.
Kur mësuesit punojnë individualisht me nxënësit, ata e kanë parasysh zhvillimin e ardshëm të
nxënësve. Në qoftë se e shikojnë çdo nxënës si individë, do ta gjejnë mënyrën se si t’i ndihmojnë
nxënësit për ta fituar përvojën e nevojshme.
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Mësuesit e shekullit XXI i posedojnë karakteristikat vijuese:

• Ata e pranojnë iniciativën dhe mëvetësinë e nxënësve. Mëvetësia dhe
iniciativa janë faktorë motivuese në të lidhurit individuale të ideve dhe
përvojave. Nxënësit të cilët parashtrojnë pyetje dhe pastaj mundohen
vet t’i gjejnë përgjigjet, marrin pjesë në të nxënit të tyre dhe janë të
aftë për të zhgjedhur probleme.
• Ata sigurojnë materiale të ndryshme didaktike të shpenzueshme dhe të
pastrukturuara, të cilat nxënësit mund t’i mbledhin vet.
• U ofrojnë nxënësve burime të ndryshme diturie, kurse në procesin e të
nxënit e shfrytëzojnë edhe mjedisin e drejtëpërdrejtë.
• I ndjekin interesat e fëmijëve. Kur nxënësit sugjërojnë diçka, mësuesit
krijojnë leksione tematike dhe mësojnë bashkë me nxënësit.
• E fillojnë hulumtimin në lidhje me temën e caktuar, dhe njëkohësisht
marrin vesh se çfarë kanë kuptuar nxënësit nga tema e përpunuar.
Parashtrojnë pyetje për të marrë vesh se çfarë dinë nxënësit, çfarë do
të donin të dinin dhe çfarë do të donin të mësonin.
• I nxitojnë nxënësit të parashtrojnë pyetje, të marrin pjesë në
diskutime dhe t’i hulumtojnë përgjigjet e veta. Ata i mbështetin nxënësit
në mendimet e tyre dhe tregojnë respekt ndaj nxënësve, me atë që u
mundësojnë kohë të mjaftueshme për të përgjigjur.

Këto karakteristika mund t’u ndihmojnë shumë mësuesve për të mësuar se si punohet
me nxënës në mënyrë të përshtatshme me zhvillimin e tyre.
Gjithashtu, është shumë e rëndësishme mësuesit ta kuptojnë rolin e tyre për model për
sjellje pozitive, përgjegjësi dhe dashamirësi.

Mësuesit e kanë për detyrë:
• Ta respektojnë secilin nxënës;
• Të besojnë se secili nxënës mund të arrijë sukses;
• Të jenë të ndershëm dhe t’i pranojnë gabimet e veta;
• Të kenë aftësi për të dëgjuar dhe të jenë të besueshëm;
• Të jenë të drejtë në gjykimet e tyre;
• Të përpiqen kah arritje të larta;
• T’i vlerësojnë mundimet individuale;
• Të krijojnë mjedis stimulues për të nxënit.
Detyra e mësuesve është të mbajnë mend se përveçse që është
me rëndësi të ligjerojnë, është biles më e rëndësishme mënyra
se si ligjerojnë.
Në klasën, nxënësit mësojnë nga mënyra se si silleni me ata dhe si ata sillen ndaj të
tjerët. Sjellja e mirë, ndershmëria, qëndrimi i mprehtë dhe zëri i këndshëm janë mënyra
suptile, me anë të cilave nxënësit mësojnë si duhet të sillen me të tjerët.

Mjedisi në të cilin mësohen vlera pozitive i çlirëson nxënësit dhe i motivon të mendojnë
mëvetësisht. Një mënyrë e sigurtë në të cilën nxënësit mund të përfitojnë aftësi për të
bërë zgjedhje dhe të jenë të gatshëm t’i zbatojnë, është nëse u ofrohen mundësi për të
zgjedhur.
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Mësuesit duhet t’u sigurojnë nxënësve të zgjedhin:
•
•
•
•

cilat materiale do t’i përdorin;
cilin aktivitet do ta punojnë;
në cilën mënyrë do ta realizojnë detyrën e përzgjedhur;
cila aktivitete të tjera do t’i realizojnë në klasën.

Si të rritur, ne dimë se në qoftë se kemi alternativë në lidhje me përmbajtjat
dhe metodat të cilat duhet t’i realizojmë, do të jemi më të motivuar dhe më të
përgatitur për ta kryer punën. Është njësoj edhe me nxënësit. Motivimi, njësoj si
të nxënit, rritet kur ne vet kemi kontroll mbi të nxënit. Zbulimet bashkëkohore për
funksionimin të trurit, sjellja dhe karakteristikat individuale, gjithë kjo e pasqyron
përpjekjen individuale për detyrë të caktuar, ky është motivator i rëndësishëm dhe
ndihmon për arritje të rezultateve pozitive.

Shembuj nga hulumtimi i Alfi Kolit:
• Kur nxënësve të klasës së dytë u jepet mundësi për zgjedhje të
detyrave të cilat do t’i punojnë në kohë të caktuar, ata mësojnë më
shumë brenda afatit kohor më të shkurtër;
• Kur mësuesve do t’u ofrohet mundësi për zgjedhje të materialeve
me të cilat duhet të bëjnë kolazh, punimet e tyre janë më kreative
sesa punimet e nxënësve të cilët punojnë me të njëjtat materiale, por
jo sipas zgjedhjes së tyre;
• Kur mësuesit e klasës së dytë do të kenë mundësi të punojnë lirisht
në grupe për të zgjidhur probleme të dhëna edhe të lëvizen lirisht
nëpër klasën, ata e zhvillojnë të menduarën më shumë, pa gabuar në
detyrat themelore.

Në rezumenë mund ta citojmë Alfi Konin, i cili qartësisht ka
theksuar çfarë është e rëndësishme gjatë zgjedhjes:
‘’Më në fund është mirë të theksohet se është mirë që njerëzve t’u lejohet
vet të zgjedhin edhe të vendosin, se sa të kontrollohen. Kjo është për
respekt edhe i përmban vlerat themelore, me të cilat shumica prej nesh
nuk pajtohen. Është e rëndësishme edhe nxënësit të përfitojnë aftësi,
të cilat do t’i kenë të dobitshme në të ardhmen edhe me të cilat mund
të bëjnë zgjedhje sot. Në vazhdim, nxënësit nuk janë thjesht vetëm
nxënës të cilët po rriten, por ata janë njerës dhe nevojat, të drejtat
dhe përvojat e tyre aktuale duhet marrë parasysh me shumë seriozitet.
Mësuesit nuk duhet të jenë trajnuar për të jetuar në demokraci kur do
të rriten, por ata duhet të kenë mundësi të jetojnë në demokraci sot.’’
Fëmijët kanë dëshirë të bëjnë atë që është e drejtë, kurse të rriturit kanë përgjegjësi t’i
udhëhegjin nxënësit kah gjërat e drejta. Mësuesit dhe nxënësit e krijojnë bashkë klasën
dhe bashkësinë e shkollës.
Mësuesi në shekullin XXI e respekton rolin e prindërve në këtë fushë jashtëzakonisht
shumë dhe për atë shkak bashkpunon me familjet e nxënësve, për t’u krijuar unitet i cili
do ta përforcojë sjelljen etike. Respektimi, përgjegjësia, ndeshmëria dhe kujdesi janë
vetëm pjesë nga vlerat pozitive të cilat duhet pranuar si standarte për sjellje.
Shembull:
• Pyesni nxënësit t’ju tregojnë kur në shkollën janë ndier mirë, dhe kur keq.
• Bisedoni me nxënësit për idetë dhe vlerat.
• Pyesni nxënësit se çfarë do të thotë të respektohen të tjerët, të bëhet të ndershëm, të
sjellshëm, përgjegjës. Qëllimi është të kuptohet sa nxënësit e kanë mësuar rëndësinë
të bazuar mbi përvojat e tyre. Përkufizimi specifik i fjalës nuk është i rëndësishëm.
Për shembull: Si e dinë ata se dikush i respekton?
• Pyesni nxënësit nëse dinë se çfarë do të thotë kjo kur dikush mbrohet me fjala. A
mund t’ju tregojnë nëse diçka të tille ka ndodhur në klasën ose në mjedisin në të
cilin jetojnë.
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• Pyesni nxënësit si ndihen kur janë të lënduar (të prekur) dhe si ndihen kur janë
mbrojtur prej lëndimeve.
• Shënojini temat, karakteristikat dhe vlerat të cilat rrjedhin nga diskutimet e këtilla.
• Modeloni aftësi për dësgjim dhe theksoni se secili në klasën duhet të marrë pjesë
në bisedën edhe ta shprehë mendimin e vet. Kjo është mënyrë me të cilën grupi
tregon respektim ndaj secilit anëtar dhe mënyrë në të cilën ju, si mësues, tregoni
respektim ndaj nxënësve.
Mbasi do të bisedohet për këto vlera dhe ato do të kuptohen si rregulla për sjellje
në shtëpi edhe në klasën, vlerat duhet të shënohen në letër edhe të parashtrohen
në klasë, në atë mënyrë që të gjithë nxënësit t’i shohin. Ato bëhen standarte nëpër
të cilat vështrohet sjellja. Për shembull: në qoftë se nxënësi lëndon një nxënës tjetër,
mësuesi pyet: ,,Cili nga këto rregulla është shkelur?’’‘’Si mund ta përmirësosh situatën?’’
Ky afrim i jep nxënësit përgjegjësi për ta zgjidhur problemin, nuk përfshin falje dhe i
ndihmon nxënësit të krijojë plan si ta përmirësojë gabimin dhe të shlyejë fajin e kryer
para moshatarëve të tij.
Nxënësit do ta zhvillojnë karakterin dhe do të mësojnë të sillen në mënyrë etike më
mirë në qoftë se i ndjekin shembujt, të cilat janë të rëndësishëm në jetën e të rriturve.
Ata, gjithashtu, do t’i arrijnë këto qëllime duke mësuar për jetën e heronjtë nga historia
dhe jeta e përditshme. Nëse bisedojnë për moralin, do të zhvillojnë zakone të bazuara
mbi vlerat.
Ky lloj i të nxënit zhvillohet kur nxënësit mësojnë shembuj për vepra heroike të dikujt.
Kur nxënësit luajnë ose sportojnë, ata kuptojnë se çfarë do të thotë të jesh lojtar i
skuadrës dhe shok i mirë. Kur nxënësve u lexohet me zë të lartë, ose kur ata mësojnë si
të lexojnë, mësuesit u përkushtojnë vëmendje të posaçme tregimeve me tema etike.

Nxënësit mësojnë se edhe pse egzistojnë dallime kulturore mes
njerëzve, ata në fakt kanë vlera dhe parime të përbashkëta. Ata
mësojnë se njerëzit meritojnë respektim edhe pse kanë pikëpamje
të ndryshme.
Mësuesit duhet të kryejnë detyra të shumta edhe të vihen vetvete në role të ndryshme.
Ata janë këshilltarë, udhëheqës dhe ofrojnë opsione dhe burime të ndryshme të diturisë.
Mësuesit dhe nxënësit krijojnë bashkësi të personave të cilat mësojnë, bashkësi në të
cilën ndihen te respektuar dhe të shpërblyer.
Ka katër fusha dhe secila prej tyre i përket aspektit të ndryshëm të ligjeratës.

PLANIFIKIM DHE PËRGATITJE
• Përcaktimi i qëllimeve për të nxënit;
• Përcaktimi i përmbajtjeve në favor të qëllimeve;
• Planifikimi i mjeteve dhe materialeve;
• Metodat e të nxënit;
• Organizimi i kohës;
• Vlerësimi i të nxënit të nxënësve.

RREGULLIMI DHE ATMOSFERA NË KLASË
• Krijimi i mjedisit në të cilin zotëron besueshmëri dhe respektim;
• Krijimi i kulturës për të nxënit;
• Udhëheqje me procedurat në klasën;
• Sjellja e nxënësve;
• Organizimi i mjedisit fizik.

MËSIMDHËNIE
• Qartësisht dhe saktësisht;
• Përdorimi i pyetjeve të hapura dhe të teknikave për bisedime;
• Përfshirja e nxënësve në të nxënit;
• Përkushtimi i informacioneve kthyese për nxënësit;
• Fleksibilitet dhe përgjegjësi.

PËRGJEGJËSI PROFESIONALE
• Realizimi i mësimit;
• Shënim i notave;
• Komunikim me familjet;
• Kontributë për shkollën;
• Kontributë për shkollën;
• Profesionalizëm.
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STRATEGJITË TË CILAT DO TA MBAJNË VËMENDJEN E NXËNËSVE
DHE DO TA RRISIN NIVELLIN E PJESËMARRJES AKTIVE NË KLASËN
Tërheqeni vëmendjen e tyre
Përdorni aktivitete të ndryshme fillestare ose ‘’gjëra që e tërheqin vëmendjen’’, me
qëllim që t’i stimuloni nxënësit për temën të cilën duhet ta përpunoni. Theksoni pse kjo
është me rëndësi për ata dhe si do të jetë e dobitshme kjo në jetën e tyre.

PËRCAKTONI PËRMBAJTJA TË PRANUESHME DHE INTERESANTE
Në mënyrë të qartë shpjegojeni rëndësinë dhe qëllimin e secilës përmbajtjeje. Tregojini
fëmijëve se çfarë pritje keni prej tyre. Theksojeni rëndësinë e arritjes së qëllimeve, që t’i
vërejnë edhe të jenë krenarë me përparimin e tyre.

PUNONI BASHKË
Theksojeni pjesëmarrjen aktive të nxënësve në mësimin. Nxitojini që ata vet t’i
korigjojnë gabimet e tyre dhe mësojnë prej atyre. ‘’Shfrytëzojeni çdo gabim që do ta
bëni si kohë për të nxënit nga gabimet’’. Nxitoni bashkëpunim në vend të konkurrencës,
në atë mënyrë nxënësit do të mësojnë prej njëri – tjetrit dhe do të jenë instruktorë për
të tjerët.

KRIJONI SKUADRA
Shumica e nxënësve ndihen më këndshëm kur punojnë në grup sesa individualisht.
Anëtarët e skuadrave mund të qarkullojnë me qëllim që nxënësit t’i ushtrojnë aftësitë
interpersonale.

Respektojeni përvojën e nxënësve
Para se ta planifikoni temën e re, kushtoni kohë që të merrni vesh se cila është
eksperienca dhe dituria e mëparshme e nxënësve.

Shfrytëzoni qasje vizuele
Mësojini nxënësit se si t’i ndjekin dhe vizatojnë grafikët për suksesin e vet në lidhje
me qëllimet të cilat duan t’i plotësojnë. Grafikët e shënojnlë suksesin e nxënësve dhe
gjithashtu dhe vetë janë aktivitete të shkëlqyeshme në procesin e së fituarit njohuri.
Vizatoni. Përdorni organizatorë të ndryshëm grafik, tabele, arta, rrjete dhe diagrame,
të cilat e zmadhojne aftësinë për mësim dhe memori. Shkruani. Mësojini nxënësit çfarë
dhe si të shruajnë. Tregojuni hapet më të rëndësishme të cilat i japin kuptim asaj e cila
ëshë e shkruar. Në fillim, ato mund të jenë letra të projektuara strukturore, ku duhet të
plotësohen vendet e zbrazura. Gradualisht, zvogëlojini informatat të cilat ua jepni dhe
kërkoni angazhim më të madh prej nxënësit.

Tregojuni mënyrën se si
Jepuni plot shembuj dhe ilustrime të lidhura me termet dhe aftësitë të reja. Kur ka kushte,
vendosni dhe probleme më komplekse. Mendoni me zë gjersa ju’a tregoni hapat për
procesin ose procedurën e re. Tregojuni qarët nxënësve se për çfarë mendoni dhe pse.
Kërkoni të ngrejnë dorë kur duan t’i tregojnë qendrimet e veta. “Sa prej jush janë/nuk janë
dakort?”, “Sa prej jush mendojnë se A, e jo B?”

Përmblidhini mësimet e reja
Përdorni aktivitete të reja që ta përsëritni përmbajthen e re. Për shembull: “Tregomë
dy gjëra më të rëndësishme të cilat i mësove sot”. “Mundohu të tregosh me një fjali se
për çfarë flisnim sot“. “Cila prej aktivitetet më shumë të pelqeu dhe pse?”
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Kohë pas kohe, freskojeni memorinë e nxënësve
Kontrollojni përmbajtjet në mënyre sistematike. Edhe mësimet më interesante nuk
do të memorizohen nëse nuk kontrollohen në mënyre sistematike.

Përdorni humor të përshtatshëm
Fëmijët gjatë dhe lehtë i mbajnë mend shakatë dhe përrallat qesharake dhe interesante,
sidomos kur janë të lidhura me kohën kur ju ishit nxënës.

Ushtroni, ushtroni, ushtroni
Vazhdimish krijoni situata të reja në të cilat nxënësit do të munden t’i praktikojnë diturinë
dhe aftësitë e reja. “Tregoji shokut yt...”. “Tregoji shokut i cili rri në anën e majtë prej ty...”.
“lexoji shoqes tënde...” ose metode dhe ushtrime të tjera.

Në klasën e shekullit 21 do të jetë më lehtë edhe për nxënësit, edhe për mësuesit
nëse kanë në disponim më shume opcione, pra, për këtë arsye, eshte rëndësishëm
që mësuesit të sigurojnë strukturë e cila do t’u japë më shumë opcione nxënësve
në disponim. Klasa duhet të ketë organizim logjik (në qendra për të nxënit) dhe
materialet duhet të prezantohen metodikisht dhe gradualisht. Mësuesit i drejtojnë
nxënësit kah mesimit, kah sjelljes së drejtë, i inkuadrojnë në krijimet e rregullave të
klasës dhe i mësojnë t’i perdorin materialet në mënyre korrekte. Ata e organizojnë
kohën ashtu që nxënësit të kenë kohë të flasin, hulumtojnë, t’i dëgjojnë të tjerët kur
flasin dhe hulumtojnë. Edhe pse mësuesit bëjnë shumë planifikime, ata gjithashtu i
inkurajojnë nxënësit që dhe vetë ta planifikojnë kohën e tyre.

ZHVILLIM I NXËNËSVE TË CILËT DO TË MËSOJNË GJITHË JETËS

Si njerëz të cilët merren me arsim, ndërgjegja jonë është t’i drejtojmë nxënësit të
zhvillojnë pesë tipare shumë të rëndësishme për shekullin 21.

1. KREATIVITET		

		

gatishmëri për të marrë rrezik

frekuencë

spontanitet

origjinalitet

interes për hulumtim

ndjenje për humor

aftësi për analizë

fleksibilitet

2. PRODUKTIVITET

		

organizim

aftësi për evalvim

ndjekje

fokusim

inicijativë

motivim

qendrueshmëri

aftësi për analizë
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3. KURIOZITET		

		

interes për hulumtim

eksperimentim

ndjenje për lidhjen më të tjerët

ndërgjegje

aftësi për analizë

aftësi për vlerësim

4. BASHKËPUNIM			

		

I menduari

Marrëdhënie pozitive

Ndjenjë për lidhje me të tjerët

përgjegjësi

5. EMPATI

		

tolerancë

kuptim

shpërndarje

durim

Pranim i të tjerëve

I menduari

STILE TË NDRYSHME TË TË NXËNIT

Në shekullin 21, mësuesit duhet t’u mundësojnë fëmijëve
të vendosen në role të ndryshme dhe nëpërmjet këto role
fëmijët duhet ti arijnë qëllimet të cilat i kanë përcaktuar:
• Të mendojnë në mënyre kritike dhe ta pasqyrojnë këtë në veprat
e tyre, duke e lidhur diturinë e mëparshme me të renë;
• Të zgjedhin probleme dhe të gjejnë zgjidhje alternative për
problemet të cilat do t’ju paraqiten, duke e kuptuar problemin si
mundësi për zbulim;
• Të vërejnë dhe zhvillojnë aftësia me të cilat do t’i përcjellin
vëzhgimet dhe idetë e tyre;
• Të dëgjojnë me vëmendje, të mësojnë ta fokusojnë vëmendjen e
tyre dhe të bëhen dëgjues të mëshirshëm;
• Të munden t’i formojnë dhe t’i miratojnë idetë dhe mendimet e
veta përmes mjeteve të ndryshme;
• Si organizatorë, fëmijët do ta planifikojnë mësimin e vet dhe do
sillen me ndërgjegjësi kah vendosjet e veta;
• Të mësojnë të bëhen partnerë, të bashkpunojnë, dhe t’i kenë
parasysh qendrimet dhe pikëpamjet e të tjerëve;
• Të mësojnë të besojnë, të kujdesen për njëri-tjetrin dhe të
mësojnë se në jetën varen njëri nga tjetri.
Arsimtarët presin prej fëmijëve t’i provojnë të gjitha këto role të ndryshme. Ata ua
përcjellin idetë femijëve në mënyra të ndryshme, por më së pari duke krijuar ambient i
cili do t’u japë fëmijëve mundësi t’i provojnë të gjitha rolet të përmendura më sipër.
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ASPEKTE TË NDRYSHME TË INTELIGJENCËS
Nxënësve u duhen mundësi që ta zhvillojnë inteligencën dhe talentin të cilin e kanë.
Vendi më i mirë për t’i mundësuar këto kushte është mjeti natyror për mësim, prandaj
edhe klasa duhet të duket ashtu.
Në vitin 1984, Hauard Gardner, profesori i univertzitetit të Harvardit ka thënë se
kultura e përcakton inteligjencën tepër ngushtë. Sipas kësaj, inteligenca duhet ta
humbë mistikën e saj dhe të bëhet funkcionale. Në librin e vetë “Struktura e mendjes”,
ai jep definicione për se paku shtatë lloj themelore të inteligjencës.

Ato j an ë:
Inteligjenca verbale
Aftësia për t’i përdorur fjalët në mënyrë efektive me gojë
dhe me shkrim. Kjo inteligjencë në vete e përfshin dhe
zërin e gjuhës, kuptimin dhe përdorjen praktike të gjuhës.

Inteligjencë socijale
Aftësia të pranohen dhe të bëhen dallime mes
disponimeve, qëllimeve, motiveve dhe ndjenjave
të njerëzve të tjerë. Kjo në vete perfshin ndjenjë
për atë se çfarë shprehje të fytyrës kemi, rregullimi
i zërit dhe gjesteve.

Inteligjenca logike-matematikore

Inteligjencë intrapersonale

Aftesia efektivisht të përdoren numrat dhe të behen
rezonime të mira. Kjo inteligjencë në vete përfshin
ndjenjë për modele dhe relacione logjike, deklarata dhe
propozime, funksione dhe apstrahime të tjera .

Nënkupton vetënjohje dhe aftësi për sjellje
adaptive në bazë të asaj diturie. Kjo inteligjencë
në vete përfshin posedim të imazhit për vetveten,
vetëdijshmëri për disponimin e brendshëm,
qëllimet, motivet, temperamentin dhe dëshirën,
si dhe aftësi për vetëdisciplinë, vetënjohje dhe
vetëvlerësim.

Inteligjenca hapësinore
Aftësia saktësisht të kuptohet në aspekt vizual jeta
hapsinore dhe në bazë të këtyre percepcioneve të sjellen
transformime . Kjo inteligjencë në vete përfshin ndjenjë
për ngjyrë, vijë, formë, hapsirë dhe relacionet të cila
ekzistojnë mes këtyre elementëve.

Inteligjenca motorike
Aftësia të përdoret gjith trupi për shprehje të ideve
dhe ndjenjave dhe aftësi manualisht të transformohen
gjërat. Kjo inteligjencë në vete përmban aftësia të
përcaktuara fizike, siç janë koordinim, bilanc, shpejtësi,
fleksibilitet, forcë, aftësi.

Inteligjencë muzikore
Aftësia të pranohet, zbulohet, transformohet dhe
shprehet nëpërmjet mënyrën muzikore. Kjo inteligjencë
përfshin dhe ndjenjë për ritëm, lartësi të noteve ose
melodisë, të ngjyrës se noteve të pjesës muzikore.

Teoria për aspektet e inteligjencës të cilat janë
të njoftuara nga ana e Gardner-it, hap derë kah
strategjitë e gjera dhe të numërta për mësim,
të cilat mund të përdoren në klasë. Teoria u
ofron mësuesve mundësi të zhvillojnë strategji
inovative për punë me nxënësit dhe ta kuptojnë
zhvillimin e llojërave të ndryshme të inteligjencës.
Teoria e aspekteve të ndryshme të inteligjencës
tregon se nuk egziston asnjë strategji e të dhënës
së mësimit e cila i përshtatet secilit nxënës dhe
në çdo kohë. Dhe saktësisht për shkak të kësaj,
duhet të rishikohet organizimi dhe menaxhimi
në klasë.

STILE T Ë ND RYSHM E TË T Ë N XË N I T
Karakteristikat tona individuale kanë ndikim në mënyrën në të cilën mendojmë, mënyrën në të
cilën arrijmë deri tek informatat dhe si mësojmë. Njëri prej hapat të parë i cili mësuesi duhet ta
bëjë është ta zbulojë stilin dominues të mësimit të secilit nxënës.
Psihologu amerikan Kolb e thekson rëndësinë e stileve të nxënit të individës. Në mësimin e
tij thotë se edhe fëmijët, edhe të rriturit kalojnë nëpër ndryshime zhvillimore nëpërmjet cilat
kuptojnë, informohen, bëhen të pavarur, e tj.
Kolb stilet e të nxënit i ndan në katër kategori:

А ) Stil i të nxënit nëpërmjet EKSPERIENCËS KONKRETE. Karakterizohet me:
•
•
•
•
•

karakteristika për mirëkuptim;
të nxënit nëpërmjet eksperiencës personale;
drejtim kah materijalet dhe dirurisë praktike;
nevojë prej shembujve konkrete.

B ) Stil i nxënit nëpërmjet EKPERIMENTEVE AKTIVE. Karakterizohet me:
• mësim përmes punës aktive nëpërmjet projekteve dhe bisedave dhe punës në grupe;
• aktivitet i forcuar nëpërmjet procesit të mësimit i cili do të thotë marrje rreziku.
•
C ) Stil i nxënit nëpërmjet MENDIME MONITORIMI. Karakterizohet me:
• dëgjim i kujdesshëm me vëzhgim dhe mendim për diturinë e cila përfitohet;
• gradualitet në përfundimet;
• nevojë prej materialeve dhe buremeve të njohurisë të ndryshme (libra, enciklopedi, internet);
• nevojë për periudhë më të gjatë në të cilën zbatohet procesi mësimor.
•
D ) Stil i të nxënit i ashtuquajtur MENDIM/KONCEPTUALIZIM APSTRAKT.
Karakterizohet me:
•
•
•
•
•

qasje analitike kah të nxënit;
mendim logjik dhe qjykim racional;
mendim për kuptimin e informatave të cilat pranohen;
afinitet kah diskutimet dhe analizat;
уmësim me përdorim të grafikëve dhe skemave.
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PREZANTIM TË INTELIGJENCAVE

NXËNËSIT
TË CILËT
POSEDOJNË:		

MENDOJNË:

MË MIRË
MËSOJNË KUR:

KANË NEVOJË PËR:

Inteligjencë
gjuhësore

Me fjalë

Lexojnë, shkruajnë,
tregojnë

Libra, audio-kaseta,
aksesorë për shkrim,
biseda ...

Inteligjencë logjiko matematikore

Logjikisht dhe me
rezonim

Eksperimentojnë,
hulumtojnë, numërojnë,
shumëzojnë

Materijale shkencore,
si dhe të tjera, për
hulumtim

Inteligjencë spaciale/
hapësinore

Me imazhe, forma

Bëjnë dizajn, vizatojnë,
bëjnë piktura

Art, filma, slajde, mozaiqe
dhe gjëegjëze

Inteligjencë truporekinestetike

Nëpërmjet eksperiencës
trupore

Ushtrojnë, vrapojnë,
hidhen, vallëzojnë,
prekin, gestikulojnë

Luajtje role, lëvizje, sport,
eksperienca praktike

Inteligjencë
muzikore

Nëpërmjet ritmit dhe
melodisë

Këndojnë, mbajnë takt
me dorë ose këmbë,
vallëzojnë, ndëgjojnë ..

Instrumente muzikore,
koncerte, e kënduar
gjatë

Inteligjencë
interpersonale

Përpunim të ideve me të
tjerët

Udhëheqin, organizojnë,
bisedojnë, shoqërohen,
ndajnë

Lojëra grupore,
ekskursione të bashkëta,
mbledhje, klube ...

Inteligjencë
intrapersonale

Idetë i përpunojnë
brenda vetvetes

Ëndërrojnë më sy të
hapura, meditojnë kur
janë vetëm

Kohë për vetveten,
projekte të pavarura,
paramendim të
qellimeve ...

PREZANTIM TË INTELIGJENCAVE
Inteligjenca gjuhësore
Biseda për ___________________________________________________
Spjegim nëpërmjet tregimit ______________________________________
Shkrim të poezisë, tregime të shkurta, kolumna _______________________
Intervista me ______________________ në temën ___________________
Inteligjencë logjiko –matematikore
Mendo dhe realizo eksperiment për ________________________________
Mendo analogji e cila spjegon _____________________________________
Inteligjencë spacjale/hapsinore
Tabele, grafik, arta ______________________________________________
Bëj foto-album ose poster i cili tregon _______________________________
Ilustrime, vizatime, piktura, modele për ______________________________
Inteligjencë trupore-kinestetike
Bëj ose ndërto ________________________________________________
Përdor material për të demonstruar ________________________________
Organizo ekskursion ose vizitë me qëllim ____________________________
Inteligjencë muzikore
Prezantim me temë muzikore në temën ______________________________
Kompono këngë ne temën _______________________________________
Inteligjencë interpersonale
Organizo takim në të cilin do të diskutohet për ________________________
Mësoje ndonjërin për ___________________________________________
Bëj projekt për ________________________________________________
Inteligjencë intrapersonale
Shkruaj faqe në ditarin yt për _____________________________________
Bisedë për angazhimin personal në _________________________________
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TEMA DHE AKTIVITETE PROPOZUESE TË CILAT MUNDËSOJNË
ZHVILLIM TË LLOJRAVE TË NDRYSHME TË INTELIGJENCËS

Realizim i projektit me temë: SISTEMI SOLAR

1. Inteligjenca gjuhësore
Shikimi i enciklopedive dhe biseda për krijimin e sistemit Solar dhe Tokën. Nxënësit
mund të shkruajnë poezi, tregime të shkurta ose kolumna për jetën e kosmonautëve.
Nëse mund të binë në kontakt me ndonjë kosmonaut, mund të bëjnë intervistë me të.

2. Inteligjenca logjiko – matematikore
Nxënësit e këtij grupit munden të mendojnë dhe realizojnë hulumtim për madhësine
e Sistemit Solar, ti rendisin planetet dhe satelitet e tyre sipas madhësisë, të kërkojnë të
dhëna të reja në lidhje me Sistemin Solar.

3. Inteligjenca spaciale/hapësinore
Duke përdorur ilustrime, vizatime, piktura dhe modele të tjera, ta prezantojnë “dukjen” e
Sistemit Solar. Mund të jetë interesant për ta të përdorin kashim ose teknikë tjetër e cila
do t’ua plotësojë interesat e ketij grupit të nxënësve. Foto-albumet, video-prezantimet
dhe posterët gjithashtu janë mënyrë nëpërmjet cilës nxënësit munt të shprehin se sa
janë të afte edhe sa dinë për sistemin Solar.

4. Inteligjenca trupore-kinestetike
Ky grup i nxënësve me kënaqësi do të mundeshte të “krijojë” ose “ndërtojë” raketë, duke
përdorur materiale të ndryshme. Të njejtët, me kënaqësi do të“planifikonin”dhe“organizonin”
ekskursion gjer tek Hëna, për një ditë.

5. Inteligjenca muzikore
Inspiracioni më i madh për këto studentë është muzika. Kjo do të thotë se do të ishte
prej rëndësisë së madhe që aktivitetet të cilat i realizojnë të jenë nëpërmjet ritmit dhe
melodisë. Në këtë temë do të ishin të kënaqur, po të kishin pasur mundësi t’i “dëgjojnë
zërat e Kozmosit”, ose muzikën e filmit “Odiseja 2001”.

6. Inteligjenca interpersonale
Ky grup i nxënësve me kënaqësi do t’i kishin njoftuar të tjerit me listën e aktiviteteve
të cilat mund të ndodhen në Kozmos, dhe gjitha këto në tim, me role dhe detyra të
shpërndara. Ndarja dhe përpunimi i ideve të të tjerëve është mënyrë në të cilën më mirë
mësojnë.

7. Inteligjenca intrapersonale
Nxënësit do të kishin zhvilluar biseda për angazhimin personal në lidhje me ralizimin e
projektit, do të kishin përpunuar ide të reja të cilat do mund të lidhen pas temës “Sistemi
Solar”. Për ta do të ishte interesant të shkruajnë ditar gjatë gjithë realizimit të projektit,
në të cilin do t’i kishin shkruar të ghitha përjetimet në lidhje me temën.
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MARRJE NDËRGJEGJE PËR TË NXËNIT TË VET

Dhurata më e madhe e cila mësuesi mund t’ua japë nxënësve të tij është t’u ndihmojë
të zhvillojnë përgjegjësi për jetën e tyre, për punën e tyre dhe për shoqërinë.
Mësuesit e shekullit XXI kanë plot mundësi t’u ndihmojnë nxënësve të zhvillojnë
ndjenjë për të pasur përgjegjësi për nxënin e tyre.

PËRCAKTIM TË QËLLIMEVE
Gjatë vitit shkollor, nxënësit, prindërit, dhe mësuesit takohen për të caktuar qëllime
për kohë të shkurtër ose më të gjatë. Këto objektive, si dhe rezultatet e pritura, janë të
përcaktuara prej programit shkollor. Në të njejtën kohë, duhet pasur kujdes dhe për
objektivet inividuale të cilat burojnë nga interesat, mundësitë dhe stilet individuale të
nxënësve. Të atilla janë objektivet të cila janë të lidhura me mësimet të përjetshme, si
dhe planet për “zhvillim personal të studentit” të cilat shërbejnë si drejtime individuale
të nxënit gjatë programit shkollor. Me shkrimin e objektivet individuale dhe me
ndjekjen konstante të realizimit të tyreve, këto objektive do t’i ndihmojnë mësuesit
ta individualizon procesin e mësimit, dhe nxënësit në procesin e vetëdrejtimit në
nxënin dhe vetëvlerësimit, e cila do të rezultojë me vetëmotivacion. Ghithashtu, ata
drejtpërdrejt do ta përfshijnë familjen e nxënësit në procesin e edukimit të tij.
Në fund të secilës periudhë në të cilën janë të përcaktuara objektive të ndryshme,
nxënësit, familjet e tyre dhe mësuesit e vlerësojnë përparimin e nxënësve kah aritjes
së objektiveve të përcaktuara. Arritja e qëllimeve të vjetra duhet të shënohet, qëllimet
të cilat nuk janë të realizuara duhet të rindërtohen që të mund të ariten më lehtë dhe
në “planin për zhvilliim personal të nxënësit” (programi individual për përparim të
nxënësit) duhet të shtohen objektive të tjera.
Krijimi, monitorimi dhe evaluimi i “planit për zhvilliim personal të nxënësit” duhet të
jenë fleksibile dhe në çdo kohë të jenë të disponueshëm për nxënësin. Planet e këtilla
mund të quhen si rruga për arritjen e suksesit individual të nxënësit. Planet mirë të
shkruara dhe të rregulluara bëhen instrument i vlefshëm për evaluimin e përparimit të
nxënësit.

FLETORE PËR SHËNIM TË AKTIVITETEVE
Nxënësit duhet të jenë të motivuar dhe të kenë fletore në të cilat do të shënojnë se çfarë
kanë punuar gjatë javës, çfarë komunikim eshtë realizuar mes shtëpisë dhe shkollës,
cilat punë shtëpiake kanë qënë të dhëna, t’i shënojnë librat e lexuara dhe gjërat e
nënshkruara nga ana e prinderve. Këto fletore mund të merren në shtëpi çdo ditë.
Nxënësi, së bashku me familjen e tij, munden t’i kontrollojnë punët shtëpiake në shtëpi
dhe t’i lexojnë mesazhet kryesore. Më në fund, prindi duhet të nënshkruhet në faqen
për nënshkrime.
Mbajtja e “Fletojes për shënim të aktiviteteve” ju ndihmon nxënësve ta organizojnë
jetën shkollore, dhe është një instrument për zhvillim të karakteristikave të cilat duhet t’i
posedojnë nxënësit të cilët do të mësojnë gjithë jetës. Me përdorimin e këtyre fletoreve,
prindërit inkuadrohen në punen të përditshme shkollore të fëmijëve të tyre.

DITARË PËR TË LEXUARËN
Secili nxënës duhet të inkurajohet të mbajë ditar detal për atë që ka lexuar. Ditarët e
këtillë mbahen në fascikla individuale në vende të përcaktuara në klasë. Kur nxënësit
lexojnë libër ose titull prej ndonjë magazine për fëmijë ose tjetër, e cila është interesante
për fëmijët, në ditarin duhet ta shënojnë emrin e autorit, temën dhe të japin komentar
për atë që kanë lexuar. Kur nxënësit shikojnë se sa e gjatë eshtë lista me vepra të lexuara,
ata motivohen të vazhdojnë ta bëjnë këtë.

DOSJA TË SHKRUARA
Secila gjë e shkruar nga ana e nxënësit quhet si dokument i rëndësishëm. Krijimi i
dosjeve të shkruara për se cilin nxënës ka rolë të njejtë si dhe ditari i të lexuarit. Kur
nxënësit punojnë në një përrallë, shkruajnë poemë ose shkruajnë çfarë do, ata janë të
motivuar që punën e tyre ta ruajnë në vend të veçantë. Gjithashtu, një pjesë prej këtyre
gjërave mund të gjejnë vend të vet në panelet të cilat janë të vendosura në klasë. Ato
janë krenari të nxënësve dhe e dërgojnë këtë mesazh: “Kjo është e jotja dhe është
shumë e rëndësishme dhe e vlefshme”. Përmbi të ghitha, nxënësit do të dinë ku ta
gjejnë punimin e vet. Mbajtja e këtillë do u ndihmojë nxënësve të ndihen të sigurtë dhe
të lumtur në ambientin ku mësojnë.

Krijimi i mjedisit për të nxënit për shekullin XXI

DOSJE TË TJERA
Në klasën në qendër të së cilës janë nxënësit, nuk duhet të vendosen vetëm ditarët dhe
dosjet e përmendura më parë. Nxënësit duhet të munden të bëjnë dojse për matematikë,
gjuhë, njohje të ambientit dhe ngjarjet aktuele. Për nxënësit është rëndësishëm të
mësojnë se si t’i bëjnë dhe ku ti ruajne dosjet . Gjëja më kryesore është se ditarët, dosjet
dhe portfoliot u përkasin nxënësve dhe se ekziston sistem për punimin e tyre dhe vend
ku ruhen. Ato mund të përdoren në procesin e vlerësimit dhe evalvimit.

PREZENTIM I TË MËSUARËS
Një prej mënyrave më pozitive për të treguar se çfarë kanë mësuar nxënësit është të
theksohet se çfarë është mësuar nëpërmjet formave të ndryshme. Me të cilën do të
zgjerohet procesi aktiv i të mësuarës. Kur nxënësit do të lexojnë libër, vizatojnë vizatim
ose do të arrijnë donjë objektiv, ata janë të motivuar ta prazantojnë të mësuarën dhe ta
festojnë arritjen. Prezantimi i atillë mund të bëhet në mënyra të ndryshme.

Mund të jetë spontanisht dhe të shprehet nëpërmjet:
• bisedë për librat e lexuara;
• raporte individuale për studimet;
• demonstrime shkencore;
• takime artistike;
• lexim të tregimeve të cilat i kanë shkruar nxënësit;
• lexim të një pjesës së librit;
• prezantime dramatike;
• të kënduar;
• spjegime të dhëna nga grupit të vogël;
• takime të mësuesve/nxënësve;
• mësim të një mësimit të vogël;
• tregim të një përrallës.

Kjo listë nuk është e mbaruar. Në klasën e shekullit 21, nxënësve u janë mundësuar
mundësi të ndryshme për prezantim dhe instruim, Ndoshta në fillim secili nxënës nuk
do ta pranojë demonstrimin e asaj të cilën e ka mësuar, mirëpo në klasë në të cilën ata
ndjehen të sigurtë dhe në të cilën do të mësojnë së si të vihen në rolin e mësuesit dhe
në rolin e nxënësit.

PORTOFOLI I KLASËS
Njëra prej mënyrave të së shprehurit është të mblidhen gjërat e tyre në portofole
individuale dhe t’i ruajnë në syrtar, raft ose në kuti. Gjërat e veta nxënësit t’i ruajnë
në fletore pune ose në papele. Kur papelet do të dërgohen në shtëpi që t’i shohin
prindërit, ato kthehen prapë në klasë. Qëllimi i këtyre dosjeve është të sigurohen
informata për nxënësit prej ku do munt të shihet se çfarë kanë mësuar. Nxënësit
zghedhin çka është rëndësishme për ta dhe fillojnë të përgatiten për takimet me
mësuesit.
Rregulliimi i gjërave të skruara mund të jetë kaotik. Duhet të gjehet sistem i mirë për
t’i mbëledhur gjërat e mbaruara në portofolet. Një prej mënyrat më të mira për të
pasur sukses është të ndahen portofolet të premteve dhe se cili nxënës ta rregullojë
portofolen e vet në shtëpi. Pas kësaj, portofolet duhet të kthehen në klasë. Kur do të
vjen koha për takim mes nxënësve dhe prindërve, atëherë duhet t’i kushtohet kohë
rishikimit të portofoleve.
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Ka ngjarje dhe lëndë të cilat nuk mund të futen në portofolet, sikur punimet artistike dhe
projektet kryesore. Punimet e këtilla fotografohen dhe inçizohen. Ka shumë mënyra në të
cilat mund të planifikohet dhe rishikohet portofoli. Kur do të vijë koha për këtë (se paku dy
herë në vjet), nxënësve duhet t’u jepen portofolet dhe ata vetë t’i përcaktojnë gjërat me
të cilat do të demonstrojnë se çfar kanë mësuar dhe si kanë përparuar. Kur so të bëhet kjo,
nxënësit duhet të japin spjegim me shkrim për atë se për çfar shkak se cila pjesë është e
zgjedhur. Për shembull “E zgjodha përallën të cilën e kam shkruar në nëntor, sepse kam
përdorur përshkrime të mira në të shkruarën”.
Kur nxënësit bëjnë zgjedhje të portofolet e tyre, ata duhet t’i zgjedhin materialet të cilat më
së miri do ta tregojë përparimin dhe objektivet e arritura të tyre.
Ndonjëherë nxënësit duan familjet e tyre të dinë dhe për gjërat e tjera të cilat i kanë bërë, por
nuk janë të vënë në portofolet. Si zgjedhje për këtë, mësuesët munden t’u japin nxënësve të
plotësojnë formular me përmbajtje të këtillë:
Ka edhe gjëra të tjera të cilat dua t’ua tregoj. Ato janë:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Portofolet e mbaruara janë pronë të nxënësve dhe ata mund t’i marrin në shtëpi dhe t’ua
tregojnë familjeve të tyre. Gjithashtu, ata janë burim i shkëlqyeshëm të informatave për
vlerësimin e nxënësve. Për shkak të kësaj ato nuk duhet të dërgohen në shtëpi gjersa
mësuesit nuk i kontrollojnë plotësisht.

SHEMBULL PËR: DËGJIM AKTIV

DETYRA
Në klasën e cila është e drejtuar kah nxënësit, ata duhet të mësojnë të dëgjojnë me
vëmendje kut flasin shokët e tyre, si dhe mësuesit. Ato, gjithashtu duhet të fillojnë të
japin komentarë për pyetjet e parashtruara dhe mendimet e moshatarëve të tyre dhe
mësuesët.
MATERIALE
Tekst të cilin e kanë shkruar nxënësit.
PROCEDURA

1. Luteni ndonjë nxënës të jetë vullnetar dhe t’u prezantojë nxënësve të tjerë
se çfarë ai ose ajo kanë shkruar gjatë orës së shkrimit.

2. Para se të fillojnë nxënësit ta prezantojnë atë e cila është e rëndësishme
për ato, ju duhet t’u theksoni nxënësve se tjerë se duhet të dëgjojnë me
vëmendje dhe të parashtrojnë pyetje, që në këtë mënyrë të japin komentim.
Duhet thënë: “Më pëlqeu mënyra në të cilën i ke përdorur shkumësat dhe
ngyrat akuarele për ilustrimet e jota”. Nuk duhet thënë vetëm “Me pelqeu
ilustrimi jot”. Duhet të komentohet më mënyrë me të cilën nxënësve do
t’ju ndihmohet të bëhen autorë më të mirë, me atë që do t’ju tregohet: “U
hutuzova kur u zhduk qeni jot. Çfarë ndodhi me të?” Nuk duhet thënë “Përalla
jote është e mbërzithshme” ose “Nuk më pëlqeu përalla jote”, pasi fëmija e
mbaron prezantimin e tij.

3. Demonsrtojuni nxënësve më shumë herë model të dëgjimit aktiv.
4.

Vështroni dhe jepni komentar si e cila herë kur nxënësit janë sjellur me
kujdes gjersa e kanë dëgjuar donjërin duke flasur ose kur është bërë fjalë për
donjë gjë.
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VLERËSIM
Mësuesit munt t’i vërejnë komentaret të cilat nxënësit i kanë bërë gjatë gjithë vitit
shkollor, në librin për shënime ose si shënime anegdotike.
Periodikisht, mësuesi mund t’i krahasojë dhe vlerësojë gjatësinë dhe specifikimin e
komentarëve dhe pyetjet të cilat nxënësit i kanë parashtruar, që të përcaktojë se sa
kanë përparësuar nxënësit.
AKTIVITETE SHTESE
• Inkurajojini nxënësit të dëgjojnë me vëmendje kur kanë aktivitete në grupe të
mbledhura, gjatë takimet në mëngjes, ose kur tregojnë përalla.
• Inkurajojini nxënësit të dëgjojnë me vëmendje dhe gjatë aktiviteteve të tjera të
cilat nuk janë aq të strukturuara. Mësojini të përcjellin qarte se çfarë kanë dëgjuar.

SHEMBULL: ZGJIDHJE TË PROBLEMEVE ME BISEDIME

DETYRA
Secili nxënës duhet me anë të bisedimeve të fillojë t’i zgjidhë problemet të cilët paraqiten
gjatë bashkëpunimit me moshatarët dhe mësuesit e tyre.
MATERIALE
Nuk ka materiale specifike të cilat mund të përdoren.
PROCEDURA

1. Vështrojini nxënësit si bashkëpunojnë dhe si i zgjidhin konfliktet;
2.

Bëni intervime në qoftë se nxënësit kanë vështirësi ta shprehin me fjalë
zemërimin, frustracionin ose deshpërimin;

3. Gjeni moment të përshtatshëm për të nxënit dhe jepuni shembull se si mund
të zgjidhet problemi në mënyrë të drejtë. Për shembull, në qoftë se dy nxënës zihen
rreth përdorimit të peshores, e cila u nevojitet për kryerjen e detyrës së matematikës,
atëherë, ju si mësues duhet të përziheni në zënkën e tyre, të uleni në mënyrë të afërtë
për nxënësit dhe t’i pyesni:“Çfarë është problemi?”, nxënësit mund të tregojnë diçka
sikur kjo:”Më duhet peshorja dhe ai nuk ma jep.” ose “Unë i pari e mora peshoren,
e ai do të ma marrë!” Mësuesi duhet t’u thotë nxënësve:”A ka mënyrë se si të dy ta
përdorni peshoren?” Ashtu mësuesi dhe dy nxënësit do duhet të bisedojnë për atë
cilat opcione i kanë në disponim. Njëri prej nxënësve mund të thotë:”Ai mund të
ma japë mua peshoren”. Mësuesi duhet t’ua përkujtojë nxënësve se në klasë nuk
ka mjaft peshore për të gjithë nxënësit dhe t’u thotë se bashkë duhet të mendojnë
se si ta zgjidhin problemin dhe t’u parashtrojë pyetje nxënësve të këtij llojit:”Keni
ide tjetër se si të zgjidhet problemi?” Mundet donjëri prej nxënësve do të thotë:”Ne
mund të punojmë se bashku”. Nëse asnjëri prej nxënësve nuk kujtohet ta thotë
këtë, atëherë mësuesi duhet t’ua prezantojë këtë si zgjidhje për problemin. Pjesa
më e rëndësishme e punës së përbashkët për zgjidhjen e problemeve është se cili
që mer pjesë në konfliktin të jetë i kënaqur me zgjidhjen. Pra, për shkak të kësaj,
mësuesi duhet t’i kontrollojë nxënësit kur punojnë së bashku dhe t’i përmbajë dhe
t’i inkurajojë nxënësit kur do të ketë nevojë për të.
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Vlerësim
Mësuesi duhet të vazhdojë t’i mbikëqyrë nxënësit kur ata punojnë bashkë edhe t’i
shënojë komentet e tyre në librin për komente ose me përdorim të notave anegdotike,
në qoftë se nxënësit kanë përfituar aftësi të reja për zhvillim të bisedimeve.

AKTIVITETE SHTESE
Zgjidhje verbale e problemeve duhet të zbatohet në rastet e mëposhtme:
• Kur luajnë jashtë sheshit lojërash dhe kur përdorin emra fyese;
• Gjatë përdorimit të materialeve, në raste kur nxënësit bëjnë komentare nënçmuese etj.
• Nxënësve, kur i lëndojnë nxënësit e tjerë, duhet u shpjeguar pse lëndimi i
njerëzve të tjerë është i papranueshëm.

FORMIMI I BASHKËSISË TË NXËNËSVE

Në klasën për shekullin XXI, mësuesi ka mundësi t’u ndihmojë nxënësve të fitojnë ndjenjë për
identitet, për vlerë personale, t’i mësojnë dhe t’i prezantojnë vlerat e tyre kulturore edhe të
bëhen pjesë nga bashkësia e nxënësve. Këto qëllime arriten me bashkëpunim të ndërsjelltë,
kujdes, nxitje, pjesëmarrje të të gjithëve edhe pritje të larta për secilin nxënës. Me fjalë tjetër,
krijohet me nxitje të ndjenjës për unitet kur mësuesit punojnë në projekte të përbashkëta në
grupe të vogla dhe të mëdha dhe u sigurohen mundësi për arritje të qëllimeve të përbashkëta.
Ky lloj përvoje nga të nxënit u ndihmon nxënësve të jenë më të afërt me moshatarët e tyre, të
mësojnë si të bëjnë vërejtje pa kritizuar dhe të respektohen.

Klima pozitive në klasën ndërtohet me:
• Krijim të atmosferës së besueshmërisë;
• Ndjenjë për përkatësi në bashkësinë;
• Përfshirje të nxënësve në marrjen e vendimeve;
• Sjellje të mirë dhe nxitim;
• Energji pozitive dhe entuziazëm nga ana e mësuesit;
• Përcaktim të pritjeve të qarta nga rezultatet për të nxënit;
• Pjesëmarrje të drejtë dhe të barabartë.

Mbasi mësiesi do ta ndryshojë rolin të vjetër dhe do ta marrë rolin e nxitësit të të
nxënit, përkatësisht rol i dikujt i cili mundëson që gjërat zhvillohen pa pengesa, klasa
transformohet në hapësirë e gjallë dhe kreativ. Pamja e klasës ndryshohet. Nga klasa në
të cilën nxënësit rrinë në rreshta, deri në klasë me pamje më joformale. Bankat mund të
zëvendësohen me tavolina në të cilat nxënësit do të rrinë bashkë kur do të punojnë.

Krijimi i mjedisit për të nxënit për shekullin XXI

Kur pjesa më e madhe të administrimit në klasën është transferuar te nxënësit, mësuesi
ka më shumë kohë për t’i nxituar nxënësit, të japë edhe të marrë informacione kthyese,
ta përmirësojë komunikimin mes nxënësve, t’u propozojë më shumë burime për të
nxënit, t’u ndihmojë edhe t’i lavdërojë nxënësit për punën dhe përpjekjet e tyre.
Gjatë ditës shkollore, mësuesi duhet t’i mbledhë nxënësit në vendin për takime dhe
t’i nxitojë që t’ua prezantojnë të tjerëve punën e tyre, ta shprehin mendimin e vet dhe
bashkë t’u gëzohen sukseseve.

TAKIM I PËRBASHKËT NË MËNGJES

Takimi në mëngjes, ose takimi i përbashkët (në rastet kur nxënësit vinë në shkollë pasdite) është
mënyrë e nxënit e cila ndihmon për integrimin në aspektin pedagogjik dhe social të programit
shkollor, në mënyrë e cila u ndihmon nxënësve dhe mësuesve të bëhen më të ndërgjegjshëm
njëri ndaj tjetrit. Ky është një shembull nga praktika formalisht e strukturuar nga Rut Çarni dhe
Marilin Klejton si ngjarje e ditës i cili rekomandohet për nxënësit e nxënit klasor.

Përse nevojitet takimi i mëngjesit?
• Të krijohet bashkësi;
• Të stimulohet dëgjimi, ndarja dhe pjesëmarrja;
• Të fitojnë aftësi dhe ndjenjë për ndërgjegjësi kah klasa dhe
shkolla, nëpërmjet aktiviteteve të përditshme
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Këto takime kanë strukturë të veçantë dhe duhet zbatuar kur të gjithë nxënësit arrijnë në
klasën e mësimit. Suksesi i takimit varet prej aftësia t’i përfshin të gjitha elementet. Ngjarjet e
përditshme nëpërmjet të cilave nxënësit socializohen duhet të jenë bazë për suksesin e tyre
në shkollë. Këto takime duhet t’u mundësojnë nxënësve të fitojnë aftësi për komunikim dhe
për sjellje pozitive ndaj të tjerëve. Ashhtu sikur leximi dhe të kënduarit përmirsohen gjatë
ushtrimit, gjithashtu përmirsohet edhe sjellja etike dhe ndërgjegjësia.

Në këto takime nxënësit duhet të mësojnë:
• Të kujdesen për vetveten dhe për të tjerit;
• Të krijojnë atmosferë të lirë, ndërgjegjëse dhe të shoqërueshme
gjatë ditës;
• Të krijohen rregulla dhe zakone për sjellje korrekte;
• Që kanë mundësi për pjesëmarrje grupore dhe individuale;
• Që kontributa e se cilit është e rëndësishme;
• Aftësi, sikur: dëgjim, e folur, sintetizim të informatave, zgjedhje
të problemeve, ngjekje të udhëzimeve, vendime, lexim, shkrim,
drejtshkrim dhe matematikë.

KRIJIM TË RREGULLAVE TË SJELLJES
Rregullat e sjelljes duhet të sillen bashkë me të gjithë nxënësit. Takimi i përbashkët
ose i mëngjesit është rast i shkëlqyeshëm për bisedë rreth asaj se si duam të sillemi
në klasën tonë. Gjatë takimit të mëngjesit, mësuesi së bashku me të gjithë fëmijët
ulet në rreth dhe bisedon për qëllimin e rregullave.

Ajo që është kryesore për nxënësit është t’i kuptojnë rregullat dhe të kuptojnë se
rregullat dhe ligjet janë të krijuara për shkak të sigurisë sonë, që t’i mbrojnë lirinë dhe të
drejtat individuale të njerëzve dhe të na drejtojnë se si duhet të sillemi.
shoqëroj

RREGULLA TË SJELLJES

çdokush duhet të
shkojë në shkollë

- DËGJO ME VËMENDJE

respektoj
luaj
mësoj

- ZBATOJI DETYRAT

këndoj

dhuroj

- BËJU SHOK I MIRË

gëzohem

- SJELLU ME KULTURË
- LËJI GJËRAT NË VEND TË VET
qesh

- NGREJE DORËN PËR TË
MARRË FJALË
dua
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krijoj

Gjatë bisedave, mësuesit duhet t’u japin shembuj për sjellje pozitive të rregullave,
siç janë “Gjithnjë ec ngadale në korridor”, në vend të “Mos vrapo në korridor”. Duhet
të theksohet sjellja pozitive, sepse e theksuara e sjelljes negative vetëm e përforcon
të njejtën.

!
!
!
m
ë
h
s
i
s
Rëndë
Rregullat duhet t’u tregojnë nxënësve
se çfarë duhet të bëjnë, dhe jo se
çfarë nuk duhet të bëjnë.

Shembuj të formulimit pozitiv të rregullave:
• “Ktheji gjërat në vendin prej të cilit i ke marrë”;
• “Zgjidhi problemet nëpërmjet bisedave”;
• “Dëgjo kur flasin të tjerit”.

Mësuesi i sjell rregullat së bashku me nxënësit, ose, nëse nxënësit janë më të ritur,
atëherë ai mund të lë vetë të vendosin cila rregulla do t’i sjellin. Mësuesit duhet t’i
përkujtojnë nxënësit se ato duhet të zgjedhin disa rregulla konkrete. Rregullat e
përcaktuara duhet të jenë të shkruara në hamer të madh i cili do të jetë i vënë në
klasë në vend prej ku nxënësit lehtë dhe qartësisht do ta shohin.

Pasi që do të vendoset se cilat rregulla do të përdoren dhe ato rregulla do të
vendosen në klasën, mësuesit duhet t’i përkujtojnë nxënësit kur duhet të ndiqen
këto rregulla dhe të japin komente të përshtatshme, konkrete të cilat do duhet t’i
kurajojnë nxënësit të sillen në mënyrë korrekte. Nxënësit, gjithashtu, duhet vetë
të vendosin se cilat do të jenë pasojat për atë që nuk do t’i respektojë rregullat të
sjellë në mënyrë të përbashkët.

Shembull 2:

Shembull 1:
Nëse nxënësit e klasës e kanë pranuar
rregullin “Dëgjo kur tjetri flet”,
atëherë mësuesi duhet t’u thotë
nxënësve se derisa ndonjëri flet,
të tjerët vërtet duhet ta dëgjojnë
dhe këtë mund ta plotësojë me
komentin:”Artan, unë e vërejta se ti
me të vërtet ishe i kujdesshëm dhe
e dëgjonje Luljetën kur e tregonte
përallën”. Kur i the: “Më pëlqen me
cila fjalë e përshkrove shtëpinë e
vjetër”, me këtë i tregove Luljetës
se në të vërtet ke dëgjuar se çfarë
tha ajo”.
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Nësë nxënësit në klasë e kanë
pranuar rregullin “Ktheji gjërat
pas përdorimit në vendin ku
rinë.” Nëse gjatë orës së mësimit
mësuesi e vëren se nxënësit me
rregull i ngrejnë materialet të cilat
i kanë përdorur, mund t’u thotë
nxënësve: “Shpresa, e vërejta se
i ngrite ngyrat me të cilat punove,
dhe pastaj i ndihmove Burimit që
dhe ai ta bëjë të njejtën.”
Mësuesi duhet me sjalljen e vetë
t’u tregojë nxënësve se si duhet të
sillen. Ai duhet të shpreh respekt
ndaj se cilit nxënës, duke e dëgjuar
me vëmendje. Nëse mësuesi bisedon
vetëm me një fëmijë, ai duhet të
afrohet afer tij, të ulet deri në
lartësinë e tij dhe të bisedojë me
të duke e parë në sy.

Nëse nxënësit nuk i respektojnë rregullat, atëherë mësuesi duhet t’ua
përkujtojë se ata janë obliguar t’i respektojnë rregullat dhe t’i kurajojë ta
ndrojnë sjelljen e tyre. Për shembull, nëse nxënësit e klasës e kanë pranuar
rregullin “Dëgjo kur tjetri flet” dhe dy nxënës flasin mes vete, kur mësuesi
ose donjë tjetër nxënës flet, mësuesi duhet t’u thotë:”Tani unë e kam rendin
të flas, dhe ju e keni rednin të dëgjoni”. Nëse të dy nxënësit vazhdojnë të
flasin, mësuesi duhet t’u thotë të largohen prej grupit. Këtë mësuesi duhet ta
thotë me zë të qetë dhe të sigurt dhe asçfarë nuk duhet t’u bërtasë nxënësve.
“Mundeni t’i ktheheni grupit kur do të jeni të përgatitur të dëgjoni”.

Nxënësit duhet të dinë se të rriturit duan t’u ndihmojnë të mësojnë se si të sillen kah të tjerit
me vëmendje dhe respekt. Për ta arritur këtë qëllim, mësuesët do duhet vazhdimisht në
mënyre pozitive, me durim, t’i kurajojnë nxënësit të fillojnë të sillen korrekt.

Rregullat në klasën
ITUR ËSHTË
DORA E NGR QË TË
Ë
SHENJA JON PUNË
Ë ME
NDËRPREJM EMI KAH
JTOH
DHE TË DRE MËSUESI
OSE
MËSUESJA

KUR DONJËR
I FL
DUHET TË H ET,
ESHT
DHE TA DËG IM
JOJMË
ME VËMEND
JE
KUR DUAM TË
THEMI DONJË GJË, E
NGREJMË DORËN

ZGJEDHJA E MATERIALEVE
Metodologjia e cila ëshë e drejtuar kah nxënësit ofron zgjedhje të aktiviteteve, dhe me këtë
dhe zgjedhje të materialeve të ndryshme. Zgjedhja e materialeve dhe përfshirja e tyre në
nxënin mund të zbatohet gjatë gjith vitit. Organizimi i materialeve është i lidhur me qendrat
e aktiviteteve. Çdo qendër i aktivitetit ka specifikim të vetë në lidje me materialet të cilat i
përmban, por disa materiale mund të jenë të përfshira në mëshumë qendra ose të njëjtat të
jenë të përdorura/lëvizura nëpër qendrat. Në varësi prej temës e cila realizohet në klasë ose
prej ngjarjet speciale të cilat realizohen, por edhe prej vendit, qendrat çdo herë mundet edhe
duhet të rimbushen me materiale të cilat do ta pasurojnë realizimin e aktiviteteve.

Nxënësit të cilët kanë përfshirje aktive në organizimin dhe zgjedhjen e materialeve dhe
nxënësit të cilave u ipen drejtime të kujdesshme për atë se si t’i përdorin materialet, do
të jenë të përgatitur që t’i përdorin vetë dhe ndërgjegjshëm. Nëse nxënësit sillen me
pakujdesshmëri ndaj materialet, atëherë mësuesi duhet t’i tërheqë materialet dhe gjërat
të cilat përdoren në atë qendër ose për një kohë ta mbyllë qendrën për përdorim. Mësuesi
çdoherë duhet të spjegojë se përse e bën atë dhe t’u thotë nxënësve që ai qendër dhe
ato materiale përsëri do të viren në klasë kur nxënësit do të shprehin përgatitje për sjellje
korrekte ndaj materialeve dhe qendrës adekuate. Me këtë veprim, nxënësit bëhen më të
vetëdishëm për përdorimin e rregullave në klasë.
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Gjatë ditës nxënësit duhet
të kenë shumë mundësi për
të zgjedhur.
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Nxënësve me fjalë dhe me vepra duhet
t’u përkujtohet që pavarësia do të thotë
ndërgjegje.
Nxënësve duhet me shembull personal t’u
tregohet se si të sillën.

Klasa e shekullit 21 dallohet prej klasës tradicionale në shumë mënyra. Njëra prej
dallimet kryesore është se si sillen mësuesit dhe nxënësit. Në klasën tradicionale,
rregullat i sjell mësuesi, gjersa nxënësit i përcjellin. Nxënësit nuk janë të kurajuar të
zhvillojnë vetëkontrollë dhe nuk e kanë të lejuar të bëjnë zgjedhje në klasën.

Në klasën e shekullit 21, nxënësit zhvillojnë vetëkontrollë
dhe bëjnë zgjedhje. Gjithashtu, së bashku me mësuesin, i
përcaktojnë rregullat e sjelljes në klasën dhe marin pjesë
në sjelljen e vendimeve për atë se si ta kalojnë kohën
gjatë ditës.

Nxënësit të cilët mësojnë në ambient stimulues,
do munden efektivisht t’i zgjidhin problemet
dhe të vendosin.
Dikson

KREU
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RREGULLIM
F I Z I K I
HAPËSIRËS

QENDRAT E TË NXËNIT
Qendra e letërsisë
Qendra matematikore/Qendra ndërtimore
Qendra hulumtuese/shkencore
Qendra e arteve
Qendra e dramës/Qendra e familjës
Qendra kompjuterike/informatike

KLASË E NDARË NË QENDRA TË AKTIVITETEVE
Puna edukuëse dhe arsimore ne klasën duhet të realizohet ne qendra te aktiviteteve, ose
të ashtuquajtura qendra te interesave ose kënde per mësim.1
Qendrat për të nxënit parafytyrojnë një hapësirë në klasën e strukturuar tematikisht, që u
mundëson nxënësve të punojne ne mënyra të ndryshme. Mundësitë që i japin qendrat të
aktiviteteve kanë qëllim – realizim të qellimeve të mësimit individual dhe grupor.

Puna në qendrat të aktiviteteve nënkupton një lloj i
atillë të nxënit i cili u mundëson nxënësve t’i shfaqin
idet, mendimet dhe qëndrimet e tyre, deri sa mësuesve
ta plotësojnë rolin e tyre bazor që përbehet në
koordinim, drejtim dhe ndihmë në punën e nxënësit.
Në dallim prej mësimit në të cilin dominon mënyra frontale e punës, mësimi i organizuar
sipas qendrave të aktiviteteve, mundëson nivel rëndësisht më të lartë të mësimit
kooperativ esencial dhe këmbim të diturisë mes nxënësve. Kjo mënyrë pune nxënësve
u mundëson vazhdimisht të përfitojnë aftësi të reja të komunikimit, duke i tejkaluar
situatat konflikte të cilat ndodhin si pasojë prej mendimet dhe intereset e ndryshme.

1

Në disa prej shkollave në Maqedoni të cila deri tani kanë punuar në projekte në të cilat është realizuar
metodologjia edukuëse dhe arsimore e cila është e drejtuar kah nxënësit (Projekti “Hap pas hapit” dhe
“Mësim aktiv –nxëni interaktiv”) tanime përdoreshin termet “qendra të aktiviteteve”ose “Kënde për mësim”.
Për shkak të kësaj, në këtë doracak do t’i përdorim këto terme, sepse në esencë, me ato ndërkuptohet e
njejta – hapsirë tematikisht e strukturuar në klasën e cila nxënësve u mundëson të punojnë në mënyrë
të ndryshme.

Numri i qendrave ose këndeve të aktiviteteve është i
ndryshueshëm. I njëjti ndryshon dhe u përshtatet nevojave të
programit, interesave të nxënësve, si dhe qëllimeve edukuëse
dhe arsimore të cilat janë të parashtruara për realizim.
Qendrat e aktiviteteve munden të kenë funksion të shumfishtë. Donjëherë përdoren
për përpunim të të njejtës njësi të mësimit ose përmbajtje në mënyre të ndryshme, dhe
donjëherë thjesht munden të jenë në funksion të mënyrës klasike/frontale të punës.

Qendrat e aktiviteteve kanë rolë posaqërisht të rëndësishme për
përmbajtjet arsimore tërësisht të planifikuara. Në këtë situatë
qendrat e aktiviteteve përdoren edhe për njohje dhe studim të
donjë temës prej aspekteve të ndryshme.

Përveç zotërimit të përmbajtjeve arsimore të domosdoshme, qendrat e aktiviteteve
munden lehtë t’u akomodohen aftësive të ndryshme psiko-fizike të nxënësve,
interesave të tyre, stileve të ndryshme të mësimit, temperamentit etj. Kjo mënyrë e
organizimit dhe realizimit të punës edukuëse dhe arsimore kërkon planifikim dhe
përgatitje më të angazhuar nga ana e mësuesit.
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Në procesin edukuës dhe arsimor i cili
plotësisht është i drejtuar kah nxënësit
dhe nevojat e tyre dhe i cili u ofron
mundësi për zgjedhje të aktiviteteve,
roli i mësuesit ndrohet prej pozitën e
rolit qendror, në rolin e drejtuesit dhe
koordinatorit të procesit të mësimit.

Kundër të gjitha tendencave dhe përpjekjeve për modernizim të arsimit dhe
përmirësim të pamjes së shkollave, klasa tipike dhe më tej mbetet më formë katrore
ose drejtkëndëshe, me sipërfaqe prej 40 deri 70 metër katror, dysheme druri ose
betoni, mure të forta, banka statike drejtkëndëshe, dërrasa, shkumësa... Në këto
kushte mësojnë mesatarisht 25 deri 35 nxënës, si dhe një mësues prej cilit pritet, në
një periudhë të kohës, t’i mësojë nxënësit në disa aftësi, ose përmbajtje arsimore të
reja, duke përdorur mënyra dhe metode moderne të punës.
Në “Normativin për hapësirat, pajisjet dhe mjetet arsimore për klasen e parë, dytë,
tretë, katërtë, pestë dhe të gjashtë në shkollen fillore nëntëvjeçare në Republiken e
Maqedonisë” i punuar nga Zyra për zhvillim të edukimit dhe Ministria për edukim dhe
shkencë në vitin 2008, në kreun 1.6. “Karakteristikat bazore të mobiljes të shkollës”,
shkruan se mobilja në klasë nuk duhet të jetë statike, por, së kundërti, “duhet të mund
të vendoset në sa më shumë vende” dhe:

• të mundet t’u përshtatet formave
të ndryshme të punës në klasë;
• të mundet të ndrohet vendi i
gjërave sipas nevojat e nxënit the
aktivitetet jashtarsimore;
• të mundësojë ambient adekuat dhe
të këndshëm për punë në klasë.
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Prej mësuesit pritet që ai të jetë motivues i mirë, i aftë, të ballafaqohet me të gjitha
sfidet, të gjindet në situata të reja. Posaqërisht rëndësishëm është të mund të krijojë
klimë me shpresa të larta për sukses.
Një pjesë e mësuesve me dedikim, energji dhe motivim të sinqertë, mudohen të bëjnë
ndryshime më të mbëdhaja në “klasën e re”.

Klasa e shekullit 21 duhet të jetë ambient dinamik dhe i
ndryshueshëm, i plotësuar me materiale interesante dhe
interaktive të cilat u përshtaten fazave të intereseve
dhe zhvillimit individual të fëmijëve.

Në normativin të lartpërmendur thotë se: “Banka e nxënësve prej klases së pare, dytë
dhe të tretë duhet të jetë me formë drejtkëndëshe, katrore, rrethore ose të rombit” dhe
se në klasën e pare, dytë dhe të tretë, përveç banka dhe karike, duhet të ketë dhe rafte
të hapura për lojra, artizanate të fëmijëve, të cilat fëmijët i kanë pranë dorës, dollap me
rrotulla, tavolinë për kompjuter, panel muri, tabël muri, shtafellaj etj. Në këtë normativ,
gjithashtu janë definuar dhe këndet dhe qendrat bazore të aktiviteteve. 2

2

(Më shumë mundeni të lexoni në Normativin për hapësirë, pajisje dhe mjete arsimore për klasen e parë,
dytë, tretë, katërt, pestë dhe të gjashtë në shkollen fillore nëntëvjeçare në Republiken e Maqedonisë” i
punuar nga Ministria për edukim dhe shkencë në vitin 2008, në kreun 1.6. faqë 15.)

Skuadra edukuase në shkollën ka përgjegjësi për rregullimin e
ambientit. Ai i kontrollon fëmijët, që të mundet t’i akomodojë
aktivitetet sipas nevojat e tyre. Ai duhet t’i planifikojë aktivitetet
për mësim grupor dhe individual, që do të jenë të koncentruara në
detyrat dhe objektivet specifike të cilat burojnë prej programit
arsimor, si dhe prej interesave të fëmijëve, të stimulojë biseda
dhe kuriozitet tek fëmijët.
Kur dikush nga jashtë do hyjë në klasë, duhet të ndihet energjia
me të cilen fëmijët bisedojnë, hulumtojnë, vendosin dhe mësojnë
aftësi të cilat u nevojiten për t’u zhvilluar si qytetarë produktiv
dhe kreativ.

Qendrat për mësim mund të kenë shumë forma. Ata krijohen që në ta të mundësohet mësim në grupe të vogla, nëpërmjet hulumtimit, pjesëmarrje aktive në grupin ose,
mësim të pavarur.
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Se cila qendër e mësimit
duhet pasur aktivitete të cilat
zbatohen në më shumë nivele:

konkret,
pikturativ dhe
apstrakt

Në se cilin qendër duhet të ketë materiale adekuate të cilat do t’u konvenojnë
nevojave dhe stileve adekuate të nxënësve.
Qendrat e mësimit mundësojnë zgjërim të kuptimit dhe zhvillim të aftësiave të
reja, duke nisur prej eksperiencës së mëparshme.
Qendrat e planifikuara për mësim u dalin përpara nevojave individuale të
nxënësve në klasë dhe u japin liri që të përparojnë me mësimet. Grupimet në
klasë duhet të jenë heterogjene, që t’u mundësohet nxënësve të mësojnë prej
moshatarëve të tyre dhe të jenë model për njëri tjetrin.
Hapësira në klasë duhet të jetë e ndarë në disa qendra të mësimit të cilat
përmbajnë materiale të ndryshme. Ato janë vende ku fëmijët mësojnë
nëpërmjet lojës, hulumtojnë, zbulojnë, krijojnë, i zhvillojnë aftësit e tyre,
zgjidhin probleme, mësojnë të bëjnë zgjedhje, mësojnë të sjellin vendime, të
bashkëpunojnë, komunikojnë, bisedojnë me të tjerit, të bëhen të ndergjegjshëm
ndaj vetes, mësojnë ta respektojnë njëri-tjetrin. Qendrat për nxëni e
pasurojnë ambientin/klasën dhe u ndihmojnë fëmijëve të jenë aktiv në procesin
e mësimit.

Skuadra edukuese e planifikon dhe adapton vendin, e rregullon sipas nevojave, e kontrollon funksionalitetin e tij, dhe mënyrën në të cilën fëmijët e përdorin. Me njohuri
për nevojën konstante të fëmijëve të kenë aktivitete të ndryshme të cilat i stimulojnë
dhe u japin drejtim, si dhe për stilet e ndryshme të mësimit, interesat dhe shpejtësia
e zhvillimit, skuadra vazhdimisht i ndryshon qendrat dhe materialet në to. Ambienti i
planifikuar dhe i rregulluar mirë, i adaptuar në nevojët e fëmijëve, e stimulon kreativitetin dhe u mundëson punë të këndshme të riturve.

Qendrat të mësimit dallohen njëra prej tjetrës, mirëpo qendrat bazore të
cilat duhet të vendosen në klasën janë:

• Qendra e letërsisë
• Qendra matematikore/Qendra ndërtimore
• Qendra hulumtuese/shkencore
• Qendra e arteve
• Qendra e dramës/Qendra e familjës
• Qendra kompjuterike/informatike

Mësuesi mund t’i vendosë në klasë këto gjashtë qendra ose kënde dhe t’i stimulojë
nxënësit të krijojnë dhe të vendosin dhe qendra të tjera. Për shembull, mundet t’u
propozohet nxënësve sëbashku të vendosin qendër për hulumtime, dëgjim ose
qendër për loja me gjëra të vjetra (qendër në të cilin nxënësit do t’i përdorin gjërat
e vjetra, që me to të bëjnë skulptura artistike). Gjithashtu, nxënësit munden të
propozojnë dhe qendra sipas dëshirës së tyre. Nxënësit munden të diskutojnë për
këtë dhe me votime ta bëjnë zgjedhjen e tyre. Më në fund, mësuesi do t’i organizojë
materialet e nevojitura dhe do t’ua prezantojë qendrat nxënësve gradualisht dhe
në mënyrë metodike.
Në kushte tona, kur shkollat kanë hapësirë të kufizuar dhe në shumë raste punojnë
me dy ose edhe tre ndrime, këto qendra nuk mund të marrin hapsirë të madhe.
Ajo mund të jetë donjë raft ose bankë e pashfrytëzuar në të cilën do të vihen
materialet e nevojshme.

Krijimi i mjedisit për të nxënit për shekullin XXI

Në shumë shkolla në Maqedoni, klasat i ndajnë nxënësit në mësimit klasor dhe lëndor.
Edhe pse ndryshimet në shkollat fillore kanë filluar prej më shumë se 15 vjet, akoma
në disa shkolla nuk është gjetur zgjedhje për këtë se si rregullimi i klasës më mësim
klasor, e cila do të thotë punë në qendra të aktiviteteve, domethënë punë në grupe,
të mos jetë problem për mësuesit dhe nxënësit e mësimit lëndor. Disa shkolla të cilat
angazhohen shumë për krijimin e klimës pozitive në shkollë, të cilat i përmbajnë
ndryshimet, kanë gjetur zgjidhje të këtij problemi.

Njëra prej zgjidhjeve është mësuesit e mësimit klasor
vazhdimisht të takohen dhe së bashku ta planifikojnë renditjen
e vendit. Në këtë proces janë të përfshirë dhe nxënësit të
cilët e ndajnë të njejtën klasë. Në të njejtën kohë, një
pjesë të klasës e përdorin nxënësit e mësimit klasor, kurse
një pjesë nxënësit e mësimit lëndor të cilat i prezantojnë
punimet e veta.

Sikur që është e rëndësishme për nxënësit e mësimit klasor të krijojnë rregulla
të sjelljes, kjo eshtë shumë rëndësi edhe për nxënësit e mësimit lëndor. Kur ato
do të obligohen që t’i respektojnë rregullat që janë të sjellura, mes cilave dhe
rregulla “të respektohet puna dhe punimi i të tjerëve”, atëherë nuk do të ket
mundësi të dëmtohen gjërat të cilat i kanë bërë fëmijët nga mësimi klasor. Nëse
kësaj ia shtojmë dhe faktin që gjith shkolla duhet të ketë sjellur “Kodeks të sjelljes”,
atëherë se cili nxënës dhe se cili i punsuar në shkollën do mundohet sjellja e tyre
të shprehë respekt dhe iniciativë për bashkpunim.

Zgjidhje tjetër është të bëhet program me ndrime të përzjera,
domethënë në një ndrim të shkojnë nxënës të mësimit klasor
dhe të mësimit lëndor. Në këtë rast, një pjesë e klasave
munden t’i ndajnë nxënësit e mësimit klasor dhe një pjesë
nxënësit e mësimit lëndor. Për shembull, në një ndrim do të
punojnë nxënësit e klasës së parë, dytë, pestë dhe të gjashtë
dhe në tjetrën nxënësit e klasës të tretë, katërt, shtatë dhe
tetë, ose e para, treta, pesta dhe e shtata në një ndrim dhe
e dyta, katërta, gjashta dhe e teta në tjetër.

PROPOZIME PËR RREGULLIM
TË KLASAVE SIPAS MOSHËS SË
NXËNËSVE

FËMIJËT GJASHTËVJEÇARË
• Organizimi i mobiljes duhet ta përkrahë
pavarësinë te nxënësit, si dhe sfidat
e reja të të nxënit. Hapësira duhet të
rregullohet në atë mënyrë që fëmijët
gjashtëvjeçarë do të kenë më shumë
vend edhe do të lëvizen shpejt duke
punuar. Të gjitha sipërfaqe për punë
nuk duhet të jenë detyrimisht banka,
dhe nuk ka nevojë të ketë karriga në çdo
tavolinë ose sipërfaqe për punë. Tavolina
duhet të grupohen ashtu që do të ketë
mjaft vend për punë të 4-6 fëmijëve. Te
dërrasat ose shtafelajet e vogla mund të
punohet edhe pa karriga.
• Materialet për të nxënit duhet të
stimulojnë hulumtim aktiv dhe konkret,
duhet të përfshijnë edhe lojëra më të
ndryshme, si dhe njohuri nga fusha e
artit.
• Në këtë moshë duhet të ketë më shumë
detyra të cilat përfshijnë laps dhe letër,
por kjo nuk duhet domoesdo të lidhet
me hulumtimin aktiv. Ofroni materiale
të shpenzueshme për të shkruarit.
• Punimet duhet të ndërrohen shpesh.
Duhet ekspozuar punime të fëmijëve
në të cilat mund të vërehet procesi i të
nxënit. (për shembull: lista me gabimet
e shpeshta ose shembuj për punë të
kryer me sukses).
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FËMIJËT SHTATËVJEÇARË
•Nxënësit duhet të kenë mundësi për të
punuar individualisht, në çifte ose në
grupe, ku grupet do të formohen sipas
kritereve të ndryshme. Mënyra e të ulurit
duhet të ndryshohet shpesh.
• Ata kanë nevojë për hapësirë e cila
ofron intimitet dhe në të cilën mund t’i
përzgjidhe problemet bashkë me shokët
e tyre.
• Këndet për të nxënit (përveç këndit për
hulumtim dhe këndit me forma druri)
duhet të jenë konceptuara si kënde në
të cilat rruhen materialet, fëmijët i marrin
materialet nga këto kënde dhe kthehen
në vendin e vet për të vazhduar me
punën.
• Materialet për të nxënit duhet të
përmbajnë shumë materiale ndihmëse, si
gjëegjëza, kube të vogla, lavirinta, rekuizita
të ndryshme etj. Këto materiale mund ta
pasurojnë hulumtimin, lojërat dramatike
dhe komunikimin mes fëmijëve.
• Fëmijëve duhet t’u jepet zgjedje e
madhe materialesh për të shkruarit
dhe për fotografim. Duhet t’u treguar
se si përdoren ato materiale në sferën
e matematikës, e shkencës, edhe në
fushën e gjuhës, duke përdorur simbole
të vogla.
• Fokusi transferohet mbi produktet finale
dhe vihet theks i madh mbi procesin e
ekspozitës. Duhet të krijohet ekspozita
në të cilën është treguar procesi i
krijimit të produktit. Nuk është edhe
aq e rëndësishme të tregohet produkt i
përsosur.
• Duhet të parashtrohen tabla në të cilat
mund të ndiqen rubrika më të ndryshme
(për shembull, ‘’Vend për redaktuesi’’
afër këndit për të shkruarit) ose ‘’Karriga
e autorit’’ e cila do t’u ofrojë fëmijëve
mundësi të vlerësohen vetveten.
• Të organizhet vend ku do të prezantohet
përparimi individual të fëmijëve, pa bërë
krahasime me fëmijët e tjerë.

FËMIJËT TËTËVJEÇARË
• Rregullimi duhet të ofrojë mundësi për
punë në grupe. Grupet shpeshherë duhet
të përzihen qellimisht, që të krijohen
miqësi të reja dhe të organizohen
aktivitete të përbashkëta të djalëve dhe
vajzave.
• Mobilja duhet të jetë e lehtë për t’u
lëvizur dhe zhvendosur, varësisht nga
nevojat e grupit.
• Pjesa më e madhe të materialeve duhet
të rruhet në vendet e përcaktuara për
materiale të shpenzueshme në klasën.
•Nxënësve më të vogël ose atyre të cilët
nuk mund ta kopjojnë përmbajtjen e
shënuar në dërrasën, duhet u siguruar
kopje e kësaj që po punohet, për ta
përdorur kur bëjnë shënime në fletoret
e tyre.
• Duhet vazhduar me sigurim të
materialeve të cilat e nxitojnë hulumtimin
konkret dhe aktiv.
•Materialet të cilat janë në klasën duhet
t’u ndihmojnë nxënësve të zhvillojnë
perspektiva multikulturore dhe të
mësojnë për varësinë e ndërsjellshme të
bashkësive.
• Materialet për të nxënit, gjithashtu
duhet të përmbajnë edhe formulare për
planifikim dhe për rezultatet e arritura,
lista për vetëvlerësim të detyrave të
parashtruara, të cilat do t’u ndihmojnë
nxënësve të organizohen, të planifikojnë
në mënyrë reale dhe ta ndjekin realizimin
e planeve të veta.
• Duhet të theksohet puna e gjithë
grupit, e jo puna individuale të secilit
nxënësi. Duhet të prezantohet puna
e të gjithë nxënësve dhe të theksohet
shumëllojëshmëria dhe diverziteti i
secilit projekti/produkti të prezantuar.

FËMIJËT NËNTËVJEÇARË
•Mobilja duhet të rregullohet në atë
mënyrë në të cilën lehtësisht do të
zhvendoset me qëllim që klasa të
rregullohet sipas nevojave të klasës ose
interesave momentale të fëmijëve. Çdo
formë të punës duhet të ketë qëllim të
qartë dhe rregullimi i këtillë duhet të
zgjasë për aq kohë sa i nevojitet projektit
i cili punohet, dhe pastaj mobilja
ndërrohet.
• Mobilja duhet të jetë e lehtë për t’u
lëvizur dhe zhvendosur, varësisht nga
nevojat e grupit.
• Pjesa më e madhe të materialeve duhet
të rruhet në vendet e përcaktuara për
materiale të shpenzueshme në klasën.
• Në mësimin duhet përfshirë materiale
të shumta të cilat nënkuptojnë punë
intenzive dhe të detajuar, si për shembull:
mape dhe diagrame.
• Duhet të përdoren materiale të cilat e
nxitojnë hulumtimin konkret dhe aktiv.
• Duhet të ekspozohen punimet të cilat e
tregojnë aftësinë e fëmijëve nëntëvjeçarë
për hulumtim të plotë dhe të detajuar,
si dhe aftësinë për krijim të produkteve
tërësor. Prirjet për konkurrencë duhet të
drejtohen kah vetëvlerësimi.
•Duhet të përdoren postere dhe shenja
të cilat sjellin humor edhe e bëjnë
atmosferën, e cila momentalisht i brengos
fëmijët, më pozitive (ka shembujj ku
nxënësit e klasës së tretë ose të klasës së
katërt në mes të rrethit shkruajnë ‘’nuk
mundem’’ dhe pastaj i prishin fjalët me
vizë të trashë diagonale).

FËMIJËT DHJETËVJEÇARË
• Rregullimi duhet të përkushtojë
mundësi për punë në grupe të mëdha
dhe t’u mundësojë nxënësve vet ta
zgjedhin vendin e të ulurit, i cili u
përshtatet nevojave të tyre momentale.
Vendet për qetësi dhe pushim akoma
janë shumë të nevojshme.
• Nxënësit duhet të ndihmojnë gjatë
rregullimit të klasës. Ata duhet të marrin
pjesë në marrjes së vendimeve se si të
grupohen tavolinat dhe si të organizohet
hapësira e lirë.
• Duhet përdorur materiale të cilat e
nxitojnë memorinë, të bëhet strategji për
të mësuarit e fakteve më të ndryshme,
matematikë, të kënduari, dramë, poezi
dhe të lexuari në kor.
•Duhet të sigurohen lojëra ose materiale
për të nxënit të cilat e nxitojnë lëvizjen.
•Duhet të siguruar kushte të cilat u
mundësojnë nxënësve të fokusohen mbi
detajet, krijimin e mapeve, ndjekjen dhe
hulumtimin, krijimin e stripeve/librave
me ilustrime.
• Projektet e gatshme duhet të ekspozohen
edhe të theksohet përkushtimi dhe
arritja individuale si dhe ato të punës në
grup. Te fëmijët dhjetëvjeçarë kjo mund
ta përforcojë memorinë ose interesin
për kolekcionim.
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SHEMBUJ PËR ORGANIZIMIN E NJË KLASE

Këndi me kube
druri

Sh

ta
f

el

aj

Tavolina

Materiale didaktike
Tavolina

Qendra e matematikës
Tavolina
Tavolina

Dollap

Tavolina

Tavolina

Këndi për të
shkruarit

Dollap/raft për
letër

Dollap/raft për libra

Këndi për të
lexuarit (këndi i
letërsisë)

Lavaman Lojëra për të
lexuarit
Byroja e mësuesit

Vend për takime
(mbledhje)

Këndi i butë

Hy

rja

Materiale plotësuese

Materiale për
art

Kube druri

Lapsa dhe
stilolapsa

Lavaman

Raft për materiale të
shpenzueshme për art

QENDRA E LETËRSISË
Qendra e letërsisë përmban libra, revista, letërsi të ndryshme për fëmijë, dhe brenda asaj
janë planifikuar aktivitete për të dëgjuarit dhe për të shkruarit. Kjo është një hapësirë e
qetë ku fëmijët mund të ulen dhe të shfletojnë libra, të lexojnë njëri-tjetrit, një nxënës
tjetër nga klasave më të larta ose prind/vullnetar t’u lexojë fëmijëve. Qendra e letërsisë
shpeshherë është dekoruar me jastëqe me qëllim nxënësit të ndihen sa më të rehatshëm
gjatë qëndrimit e tyre. Në krijimin e kësaj qendre duhet të përfshihen edhe prindërit, të
cilët mund ta pasurojnë hapësirën me mobilje që nuk e kanë të nevojshme më ose me ide
të veta. Kjo hapësirë mund të përmban edhe audio mjete dhe kufje, ashtu që fëmijët do
të kenë mundësi për të dëgjuar muzikë ose përralla. Fëmijët duhet të nxitohen të krijojnë
edhe libra të veta, t’u lexojnë të tjerëve, të dëgjojnë, të krijojnë përralla edhe t’i kthejnë
ato përralla në dramë.

Çfarë mund të ketë në qendrën e letërsisë?
• Libra, enciklopedi;
• Harta, mape, glob (mund të përdoren edhe në këndet e tjera sipas nevojës);
• Postere me tema të ndryshme;
• Kënga ose përralla të shkruara në hamere të mëdha;
• Postere me aktualitete.

Materiale për të shkruarit:
• Shënues, shkumës me ngjyrë, stilolapsa dhe lapsa;
• Letra, gomë për fshirje;
• Ngjitës dhe shirit ngjitëse
• Mjete biruese dhe lidhëza;
• Tavolina.
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SI TË PËRDORET QENDRA E
LETËRSISË/ KËNDI I BIBLIOTEKËS

Detyra:
Secili nxënës duhet të fillojë t’i përdorë materialet në qendrën e
letërsisë në mënyrë të saktë.

Materiale:
• Rafte të organizuara dhe të shenuara në mënyrë të qartë;
• Letra në ngjyrë, forma dhe dimenzione të ndryshme;
• Shënues, shkumës me ngjyrë, ngjyrë, furça, lapsa, stilolapsa dhe shkumës
• Ngjitës, mjete biruese, lidhëza, shirita etj.
• mprehës lapsash;
• harta.

PROCEDURA:

1.

Ndajeni klasën në dy grupe. Përzgjedhni njërin prej nxënësit t’u lexojë
nxënësve të tjerë një përrallë, kurse ju u shpjegojeni nxënësve procedurën.

2.

Nxënësit ulen në formë gjysmërrethore në dyshemenë para rafteve të
këndit të letërsisë.

3.

Filloni me fjalinë: ‘’Sot do të flasim për mënyrat më të ndryshme në
të cilat mund ta përdorim këndin e letërsisë. Sa prej jush në kopshtin
fëmijësh kanë punuar në kënd të letërsisë / të bibliotekës’’? (Disa
prej nxënësve do ta ngrejnë dorën ose do të pohojnë se kanë punuar
në kënd të tillë.) Në qoftë se nuk ka nxënës të tillë, Ju vet, me anë të
pyetjeve të hapura, kërkoni përgjigje nga fëmijët.

4.

Pyesni nxënësit çfarë aktivitetesh kanë pasur në atë kënd vitin e
kaluar ose çfarë aktivitetesh mund të kishin? Nxënësit do ta përshkruajnë
mënyrën në të cilat mund ta përdorin këtë kënd.

5. Shënojini përgjigjet e tyre në letër.
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6.

Lutini nxënësit t’ju demonstrojnë disa mënyra për përdorim të këndit
të letërsisë (mjafton nëse demonstrojnë dy ose tre nxënës).

7.

Lejoni nxënësve ta zbatojnë atë që e kanë diskutuar.

8.

Komentoni se si mund të përdoren materialet në mënyrë të ndry shme.

9.

Drejtojini nxënësit si t’i pastrojnë materialet mbasi do të kalojnë 15
deri në 20 minuta duke i hulumtuar të njëjtat.

10. Bisedoni me nxënësit për pervojën të cilën e kanë përfituar dhe nxi
tojini t’u përgjigjen pyetjeve të parashtruara.

VLERËSIM
Në qoftë se nxënësit janë të aftë ta zbatojnë atë që e kanë mësuar në mënyrë të
suksesshme, ata tashmë janë të përgatitur për materiale të reja. Nëse te nxënësit
paraqiten vështirësi, në atë rast mësuesit duhet ta përsëritin procedurën ose bashkë
me nxënësit të kalojnë më shumë kohë në këndin e letërsisë dhe t’u demonstrojnë si
përdoren materialet saktësisht.

AKTIVITETE PLOTËSUESE
Në qendrën e letërsisë mësuesi mund t’i realizojë edhe aktivitetet
të dhënë në vijim, të cilat janë shumë interesante për fëmijët:
• krijim i librave
• përdorim i materialeve për kolazh
• ngjyra për t’u ilustruar librat të cilat i kanë bërë nxënësit
• përdorim i këndeve të tjera në klasën, në funksion të nxitjes
së letërsisë.

ZGJEDHJE E MATERIALEVE PLOTËSUESE OSE ZGJEDHORE
PËR TË LEXUARIT

• Libra, audio materiale, dhe kënga të shkruara në hamer;
• Vizore ose shkopa për tregim të fjalëve në librat ose në hartat;
• Jastëq ose mobilje për fëmijë;
• Lojëra për lëxim të blera ose të krijuara në shtëpi
PËR TË SHKRUARIT:

• Shkumës, shkumës me ngjyrë, stilolapsa, lapsa dhe furça për vizatim;
• Revista të vjetra;
• Kartela në të cilat janë shënuar fjala ose fjali.
Në qoftë se nxënësit zgjedhin t’i hulumtojnë vendet banimi, do të ishte e dobitshme nëse
mësuesi vet ose me ndihmë të prindërve, të krijojë shtëpi, kafaz ose diçka tjetër. Nxënësit
duhet lirisht ta vizatojnë ose shkruajnë atë që e duan. Ndoshta, disa prej nxënësve do të
vendosin të shkruaj për vendin në të cilin jetojnë arushat, disa për vend banimi të njerëzve.
Është me rëndësi të mbahet mend se nxënësve duhet t’u ofrohet zgjedhje, dhe ata duhet ta
përzgjedhin lirisht.
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KARRIGA E AUTORIT:
Karriga e autorit është vend ku duhet të
ulet fëmija i cili ka t’u njoftojë shokëve
diçka origjinale, qoftë ndonjë ngjarje,
qoftë ndonjë tregim i tij/i saj. Kur fëmijët
dinë të lexojnë e të shkruajnë dhe kur
janë të aftë të shkruajnë tekst në lidhje me
eksperiencat, përshtypjet dhe interpretimet
e tyre, karriga e autorit është vendi ku
autorit të vogël u përkushtohet vëmendje
e posaçme. Gjithashtu, për ata do të jetë
interesante nëse shkruajnë për sjelljen e
ndonjë karakteri të një libri të lexuar, të
paramendojnë një fund të ndryshëm të
ndonjë tregimi etj. Karriga e autorit krijohet
në mënyrë shumë të thjeshtë. Njëra nga
karrigat në klasën, mbulohet me karton ose
pëlhurë në të cilin është shkruar ‘’karriga e
autorit’’ dhe atje ulen nxënësit të cilët para
gjithë klasës e lexojnë tekstin, autor i të cilit
janë vet ata.

QENDRA MATEMATIKORE/QENDRA NDËRTIMORE

Kjo hapësirë përmban lojëra të cilat
do t’i ndihmojnë nxënësit të mësojnë
si të lidhin sende të afërta, të
numërojnë dhe të kategorizojnë, të
paramendojnë lojëra të veta, si dhe ta
ushtrojnë zbatimin të terminologjisë
matematikore. Aktivitetet pranë
kësaj qendre u ndihmojnë fëmijëve
t’i zhvillojnë shkathtësitë e tyre
intelektuale, muskulet e vogla dhe
koordinimi i syrit me krahun.

Kur fëmijët i përdorin bashkë ose
i huazojnë format prej druri, kur
i ndajnë ose zgjedhin problemet,
në atë rast fëmijët i zhvillojnë
aftësitë e tyre shoqërore. Në
këtë qendër do të duhej të kishte
forma të ndryshme trodimenzionale
(kube, konuse, piramida, cilindra me
dimenzione të ndryshme) me të
cilat fëmijët mund të ndërtojnë
struktura të imagjinuara ose reale,
siç janë: ndërtesa, qytete, farma
ose kopshte zoologjike.
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Fëmijët dhe arsimtarët mund të pasurojnë këtë hapësirë me: automjete të
ndryshme, lodra të vogla në formë të kafshave të egra dhe kafshave shtëpiake
edhe të gjëra të cilat fëmijët mund t’i përfytyrojnë dhe që bëjnë kontributë
në zhvillimin e shkathtësive të tyre. Në këtë qendër duhet të ekzistojnë edhe
kuti në të cilat do të ruhen figura të ndryshme me të cilat mund të pajisemi
në vendin tonë.

Kjo qendër gjithmonë është pjesë aktive e klasës. Kur fëmijët ndërtojnë
me format druri, ata jo vetëm që luajnë, por edhe mësojnë nëpër lojën. Në
atë kohe po zhvillohen aftësitë e tyre matematikore, zgjerësohet aftësia e
të menduarit, rriten shkathtësitë shoqërore dhe shkathtësia për zgjidhje të
problemeve. Nxitohet kreativiteti i tyre dhe zhvillohet koncentracioni.

Çfarë duhet të përmban qendra matematikore?

• Forma trodimenzionale druri;
• gjëagjëza;
• domino;
• vizor, vaga dhe mjete të tjera për të matuarit;
• lojëra (të blera ose të krijuara në shtëpi).

Në fillimin e vitit shkollor mësuesit duhet ta prezantojnë secilën qendër gradualisht dhe
metodikisht. Çdo ditë të javës mund të prezantohen dy ose tri qendra.
Për t’u prezantuar nxënësve qendrat, mësuesi duhet t’i mbledhë nxënësit në atë qendër
dhe t’ua demonstrojë përdorimin e materialeve. Kur mësuesi punon me nxënësit, duhet
t’i shënojë në fleta komentaret e nxënësve për mënyrën e përdorimit të këndeve. Pasi
diskutimi mbaron, mësuesi duhet t’i ngjisë fletët në murin e qendrës, që nxënësit të
orientohen më lehtë, derisa nuk i përvetësojnë zakonet.
Pasi nxënësit do të jenë të aftë të orientohen më lehtë në këndet, mësuesit kanë dy
opsione. Mund të fillojnë të shtojnë më shumë materiale në atë qendër ose mund t’u
prezantojnë nxënësve një qendër tjetër (gjithmonë gradualisht dhe metodikisht).
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PËRDORIMI I QENDRËS NDËRTIMORE

DETYRA
Secili nxënës duhet të fillojë t’i përdorë materialet në këndin për lojë me forma druri ose
këndin ndërtimor në mënyrë të saktë.

MATERIALE
• Rafte të organizuara dhe të shënuara në mënyrë të qartë;
• Kube;
• Lodra plastike në formë të njerëzve ose të kafshave;
• Makina plastike ose të hekurta;
• Postere, fotografi ose vizatime nga ndërtesa;
• Harta dhe shënues.

PROCEDURA

1 . Ndajeni klasën në dy grupe. Në qoftë se në klasën ka ndonjë prind i cili

është vullnetar, ose një vullnetar tjetër, për shembull student ose nxënës
më të madh, ai mund t’i lexojë përrallë një pjese të nxënësve, kurse ju mund
t’i demonstroni grupit tjetër si të sillen në atë qendër.

2. Nxënësit ulen në formë gjysmërrethore në dyshemenë para rafteve të
këndit ndërtimor.

3. Filloni me atë që do t’u tregoni se do të flisni për mënyrat e ndryshme të
përdorimit të këndit për lojë me forma druri, dhe do t’i pyesni sa prej
atyre në kopshtin fëmijësh kanë punuar në këtë kënd.

4. Pyesni nxënësit si e kanë përdorur këndin për lojë me forma druri ose këndin
ndërtimor, kur kanë qenë në kopshtin fëmijësh? (Ata të cilat kanë punuar në
atë kënd do t’ju tregojnë çfarë kanë punuar atje. Në qoftë se nxënësit nuk
janë të njoftuar me mënyrën e lojës në këndin me forma druri, në atë rast
duhet t’i pyesni si do të donin ata ta përdorin këtë kënd?)

5. Shënojini përgjigjet e tyre në letër.
6. Shpjegojini se sa loja në këndin ndërtimor mund t’u ndihmojë t’i zotërojnë

aktivitetet dhe detyrat e matematikës edhe që mësimi i matematikës mund
të jetë shumë më interesant në këtë kënd.

7. Nxitojini nxënësit t’i vërejnë format dhe dimenzionet e kubeve, me atë që
do të vendosin dy kube më të vogla përmbi një më të madh. Shënojeni atë
që do ta tregojnë.

8.

Vazhdoni t’u tregoni nxënësve si kubet janë krijuara për të prezantuar
një e treta, një e katërta, e gjysmë. Prezantojini edhe format e tjera të
cilat ekzistojnë në këndin.

9. Lutini nxënësit t’ju tregojnë vet si duhet ta përdorin këndin për lojë me
forma druri.

10. Lejoni nxënësve ta zbatojnë në praktikë atë për të cilën keni biseduar.
11. Përmendni disa mënyra të përshtatshme si duhet të përdoret materiali
në këtë kënd.

12. Pasi nxënësit do të kalojnë 15 deri në 20 minuta në hulumtim të

materialeve, filloni bashkë me ata t’i ktheni materialet në vendin e tyre.

13. Bisedoni me nxënësit për pervojën të cilën e kanë përfituar dhe nxitojini
t’u përgjigjen pyetjeve të parashtruara.
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VLERËSIM
Në qoftë se nxënësit janë të aftë ta zbatohen atë që e kanë mësuar në mënyrë të
suksesshme, ata tashmë janë të përgatitur për materiale të reja. Nëse te nxënësit
paraqiten vështirësi, në atë rast mësuesi duhet ta përsërisë mënyrën për përdorim të
drejtë të materialeve.

Në rast se nxënësit duhet të mësojnë për ‘’vende banimi’’, mësuesi duhet të vendosë
lojëra plastike në formë njerëzore dhe në formë të kafshëve. Këto forma mund të jetë
krijuar edhe nga vet nxënësit. Ata, gjithashtu, mund të ndërtojnë edhe vende banimi
të ndryshme. Në këtë qendër duhet të ketë edhe forma të ndryshme të cilat mund të
shtohen, kube lego ose material tjetër për ndërtim.

QENDRA HULUMTUESE/SHKENCORE

Në këtë proces të pyetjeve dhe kërkimit të përgjigjeve, procesi është shumë i rëndësishëm.
Produkti i atij procesi do të jenë dituritë që fëmijët do t’i fitojnë për botën rreth tyre. Në sigurimin
e materialeve adekuate mund të inkuadrohen edhe prindërit, si dhe të shfrytëzohen resurset
e bashkësisë lokale. Në këtë qendër gjithashtu materialet duhet të jenë të disponueshme që
fëmijët të mund të punojnë në mënyrë të pavarur.

Çfarë mund të ketë qendra hulumtuese/shkencore
• Shkëmbë
• Guacka
• Argjilë
• Magnete
• Qelq për zmadhim
• Peshore
• Enciklopedi shkencore dhe revista
• Bimë
• Enciklopedi
• Mikroskop
• Glob
• Pëlhura me trashësi dhe ngjyra
të ndryshme
• Copë të ndryshme të mineraleve
• Qelq për zmadhim
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• Shiringje me madhësi të ndryshme
• Shishe me ujë në të cilën ka të
shkrira ngjyra të ndryshme
• Menzura
• Insektaruim
• Herbarium
• Lule në saksi
• Grur i mbjellur
• Myshk prej druve
• Fier
• Copa të drurit
• Llojra të ndryshme të gjetheve
• Degë prej druve me gjelbërim
të përjetshëm
• Llojra të ndryshme të farave

Si të përdoret qendra hulumtuese/shkencore
Qendra hulumtuese/shkencore është vend në të cilin nxënësit i bëjnë eksperimentet dhe
hulumtimet e tyre, vend prej të cilit nxënësit nisin kah hulumtimet shkencore. Në këtë qendër
nxënësit duhet t’i fitojnë dituritë e para për atë se si planifikohet, realizohet dhe evidentohet
një eksperiment. Procesi i hulumtimit kërkon saktësi dhe gjatë këtij procesi munden të
zbulohen gjëra për cilat nxënësit asnjëherë nuk kanë menduar më parë. Nxënësit mund të
hulumtojnë për çdo gjë që eshte në rrethin e tyre, por shpesh janë të motivuar të hulumtojnë
edhe për tema të cilat janë atraktive dhe të jashtëzakonshme për ata. Për shembull: “Si krijohen
kristalet”, “Dridhje të zërit”, “Kafshë të jashtëzakonshme”, “Kush jeton nën Tokë”, “Forca e erës
dhe ajrit! Dhe tema të tjera të cilat mund të shkaktojnë interes të madh.
Aksionet të planifikuara për qendrën hulumtuese/shkencore shpesh bëhen edhe jashtë
klasës, kur fëmijët drejtohen kah hulumtimin e rrethit e afërt, e pastaj kthehen në klasë që
t’i përmbëledhin përshtypjet.

Në disa klasë mundet të ekzistojë
dhe qendër i ekologjisë i cili
mund të jetë i lidhur me qendrën
shkencore.

Rë

ujë
Dritë

ajër
ngrohtësi

SHEMBULL PËR AKTIVITETE PLOTËSUESE NË QENDRËN SHKENCORE

Nëse nxënësit duhet të mësojnë, për shembull për “Fushat në shtetin e vet” (ose në ndonjë
shtet tjetër) do të ishte mirë nëse mësuesi vë fotografi në të cilat janë fusha dhe kafshë të cilat
jetojnë në atë shtet, libra me përshkrime për ato fusha, shembuj të farave të cilat riten në ato
fusha, që nxënësit të mund të hulumtojnë.

Insekte
Fara
Mikroskop
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Furça / ngjyra

Gurë
shkëmbe

Tavolinë

Gërshërë / letër / argjilë
laps / thëngjill

Kuti për libra dhe
revista

peshore/ shkallë për bilanc/
qelq për zmadhim/ magnet

SHEMBUJ PËR ORGANIZIMIN E NJË KLASE

Këndi shkencor

Guacka

Qendër е
artit

QENDRA E ARTEVE
Qendra e arteve i stimulon fëmijët ta zhvillojnë dhe ta hulumtojnë kreativitetin e vet, të
zbaviten me materiale të reja dhe të përjetojnë eksperienca të reja të shqisave. Përveç
materialeve harxhuese të cilat mund të gjenden në këtë vend, mund të shtohen edhe
shumë materiale natyrale si dhe materiale të tjera të cilat lehtë mund të gjenden në
rrethin e afërt.
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dhe aftësitë intele
Qenda e arteve mund të përmbajë dhe udhëzime shtese për përdorim të mjeteve dhe
materialeve të ndryshme për vizatime, piktura dhe kolazhe dhe të tjera punime nëpërmjet
të cilave nxënësit mund ta shprehin kretivitetin dhe fantazinë.

Çfarë mund të ketë në qendrën e arteve
Letër:

Ngyrosje dhe materiale për të ngjyrosur:

• letër e bardhë për vizatim;
• letër për vizatim grafik;
• gazeta;
• letra dekorative;
• letra me ngjyra të ndryshme;
• pecetë;
• copa prej tapeteve;
• kartona;
• kuti prej kartonit dhe tufa;
• shirita prej letrave;
• pjata prej letrave, qese letre
për pazar;
• katalogje, revista me foto
prej fëmijëve dhe prindërve;
• kartolina të përdorura;
•materiale për shkrim.

• ngjyra tempera;
• ngjyra akuarele;
• ngyra pastele;
• ngjyra për të ngjyrosur me dorë;
• tush;
• furça më trashësi të ndryshme;
• shtafelaj;
• kavanoz me kapak për ngjyra;
• pjata plastike;
• veshje ose këmisha për mbrojtje;
• lapsa me ngjyrë;
• shënues;
• shkumësa me ngjyrë;
• lapsa;
• gërshërë;
• më shumë lloj markerë;
• syngjer, lecka, gazeta.
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Material për modelim:
• argjilë për modelim;
• plastelinë;
• petës;
• thika plastike.

Përforcues:
• municion për të zënë letra
• vegla biruese
• ngjitës (për letër dhe dru);
• shirit vetngjitës;
• lidhëz
• llastik
• tel, pastrues për shishe;
• tel plastik;
• lesh, kashta plastike;
• pe.

Materiale për kolazh:

Aktivitete shtese
Demonstroni përdorim të:
• kutive me rekvizita;
• materialeve të reja;
• përdorim të kubeve si njësi e matjes;
• përdorim të këndeve të tjera në klasën.

• tufa të kartonit;
• kartonë prej vezëve, kuti të
vogla – karton;
• copa të drurit;
• copa pëlhure;
• pupla, pambuk;
• kopca, shirita, tufa;
• stiropor;
• mjet për thurje.

QENDRA E DRAMËS/QENDRA E FAMILJES

Qendra e dramës/qendra e familjes është obliguese për fëmijët e moshës parashkollore, dhe gjithashtu
ëshë shumë e rëndësishme për fëmijët e moshës gjashtë dhe shtatë vjeçare. Në këtë qendër fëmijët
e moshës gjashtë dhe shtatë vjeçarë do munden t’i dramatizojnë temat e ndryshme të cilat janë të
parapara më programin mësimor.
Skuadra edukatore i planifikon, mbush dhe ndryshon rekvizitat të cilat i përdorin fëmijët në
këtë vend. Një javë mund të vendosen rekvizita të cilat do të përfshinë aktivitete të larjeve,
javën tjetër rekvizita për flokë, më tej, rekvizita për rojën e kafshëve shtëpiake, javëve të
tjera rekvizita të tjera, sipas dëshirat e fëmijëve. Në kuadër të kësaj qendrës mundet të
vëhen edhe rekvizita për të gatuar. Projektet e ndryshme për të gatuar janë posaqërisht
interesante dhe zbavitëse për fëmijët dhe mundësojnë fëmijët të mësojnë koncepte
shkencore, të provojnë ushqime të ndryshme, ta hanë ushqimin të cilin e kanë përgatitur
vetë, t’i kuptojnë konceptet matematikore, etj.

Në qendrën e dramës/qendrën e familjes ose këndin e
dramës/këndin e familjes duhet të ketë veshje dhe rekvizita
me të cilat fëmijët do munden të luajnë role të ndryshme,
ta imitojnë atë që e shohin në jetën e përditshme, e cila do
t’u ndihmojë ta kuptojnë botën rreth tyre.
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Në rast se në klasën nuk ka mjaft vend, qendra
e dramës/e familjes mund të paraqitet vetëm si
një kuti me rekvizita dhe kostume. Rekvizitat,
si dhe ndonjë element prej kostumit (si për
shembull kapelë, dorëza etj.) munden të
ndihmojnë për zhvillimin e komunikimit, si
dhe dramatizimin e temave të ndryshme të
programit mësimor.
Për shembull, nëse mësohet për “vendbanime”,
nxënësit munden ta lexojnë tregimin për “Tre
derrat”. Mësuesi mund t’u propozojë nxënësve
ta përdorin kutinë me rekvizita në të cilën ka
maska më figurat e tre derrave, ujkut, kashtë
dhe shkopinj. Mësuesi mund t’u propozojë
nxënësve ta përdorin kutinë në qendrën
e lojëra me figura. Nxënësit mund vetë ta
krijojnë skenën dhe ta luajnë tregimin.

QENDRA KOMPJUTERIKE

Qendra komjuterike është pjesë integrale të klasës për shekullin XXI. Kompjuterat përfaqësojnë
mjet i çmuar për punë dhe burim informacionesh edhe për mësuesin edhe për nxënësit. Me ndihmë
të kompjuterave mund të plotësohen nevojat arsimore të të gjithë nxënësve, varësisht nga niveli i
tyre të zhvillimit. Duke përdorur softvere të ndryshme arsimore, fëmijën mund t’i kryejnë dëtyrat e
parashtruara nga mësuesi, në mënyrë interesant, i cili i përfshin të gjitha shqisat e tyre. Në qoftë se
ekziston softver i mirë arsimor, fëmijët do të zhvillojnë fushë të gjerë të diturive dhe të aftësive.
Kur në klasën ka qendër kompjuterike ose kur fëmijët e përdorin kompjuterin në mënyrë të përditshme,
ai bëhet pjesë të aktiviteteve të tyre të përditshme. Kompjuteri duhet të kuptohet si mjet i dobishëm në
të nxënit, e jo si lënd i posaçëm.
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Aftësitë kognitive - Më ndihmë të kompjuterave, fëmijët mund t’i zhvillojnë aftësitë gjuhësore dhe
matematikore, t’i arsyetojnë lidhjet shkak – pasojë, të zgjidhen probleme dhe të shprehen kreativisht.
Aftësitë emocionale - Duke i mbizotëruar aftësitë kompjuterike, fëmijët mund ta rrisin vetbesimin. Puna
me kompjutere është sfidë për fëmijët, por njëkohësisht edhe kënaqësi e madhe kur do të zgjidhen
ndonjë problem. Kënaqësia është biles më të madhe kur suksesin e vet mund ta ndajnë me shokët dhe
me të rriturit.
Aftësitë shoqërore - Puna në çifte edhe në grupe u ndihmon fëmijëve t’i zhvillojnë aftësitë e tyre
shoqërore. Duke punuar bashkë, fëmijët shkëmbejnë mendime dhe ide, bëjnë negociata dhe
merren vesh.

Fëmijët në mësimin klasor mund të përfitojnë më shumë kur e përdorin
kompjuterin në klasën me softverin arsimor i cili është i përshtatshëm për
moshën dhe nivelin zhvillues të tyre, kur punojnë aktivitete të cilat rrjedhin
nga programi mësimor dhe kur puna e tyre mund të zbatohet mbi probleme
reale dhe me qëllim konkret.

Hulumtimet tregojnë se përdorimi i kompjuterave në klasën me fëmijë të
mësimit klasor, ka efekte pozitive për nxënësit, për shkak se:

• Aktivitetet për të nxënit realizohen në mënyrë të re dhe kreative ose
realizohen vetëm aktivitete të cilat janë të mundur vetëm me ndihmë të
teknologjisë;
• Kompjuterat përdoren si mjet për të nxënit në klasën dhe nuk është e
nevojshme që nxënësit të shkojnë në laboratori kompjuterike;
• Kompjuterat përdoren në mënyrë të cila u mundëson të gjithë nxënësve
t’i kryejnë detyrat e parashtruara me sukses, pavarësisht dhe brenda afatit
kohor të caktuar;
• Kompjuterat lejojnë që aktivitetet t’i përshtaten nivelit zhvillues dhe
nevojave të nxënësve;
• Kompjuterat përdoren për detyra të cilat dalin nga programi arsimor dhe
të cilat i plotësojnë standardet arsimore;
• Kompjuterat janë integruara në klasën dhe përdoren në kontekst të asaj
që po punohet, e jo në laboratori kompjuterike kur përdoren aplikacione që
nuk i përkasin punës konkrete e cila po zhvillohet në klasën;
• Qendra kompjuterike duhet të jetë vetëm një nga qendrat në të cilat nxënësi
mund të mësojë dhe të hulumtojë;
• Softveri arsimor është interaktiv dhe bazohet mbi parimin e hulumtimit;
• Mësuesit janë njoftuar me softverin dhe dinë si të përdorin kompjuterat
në klasën.
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Kur kompjuterat janë integruar në programin mësimor si element i rëndësishëm për mësim edhe kur
përdoren për zgjidhje të problemi real me qëllim të vërtetë, fëmijët do të përfitojnë aftësi të çmuara
kompjuterike dhe shkathtësi ta përdorin kompjuterin si mjet i natyrshëm për të nxënit. Mësuesit në
shekullin XXI janë njoftuar me përfitimet nga zbatimi i kompjuterave në klasën dhe janë të përgatitur të
zbatojnë softvere të ndryshme arsimore në klasën, si për shembull.

QENDRA SHTESE PËR FËMIJËT
G J A S H T Ë D H E S H TAT Ë V J E Ç A R Ë
Organizimi i materialeve esenciale nëpër qendrat bazohet në lidhjen e informatave dhe
hulumtimeve. Është e logjikshme që në qendrat për mësim të formohen materiale të ngjashme,
sepse nxënësit mësojnë me asociacione të informatave të reja dhe të vjetra dhe nëpërmjet
materialeve të njohura.
Të gjitha qendrat duhet të organizohen dhe të vendosen në klasën në mënyre logjike, këndet e
zhurmshme duhet të jenë të vendosura njëra afër tjetrës. Të qetat gjithashtu.
Në këndet duhet të vendosen dhe të shënohen materialet bazore për atë qendër.
Qendrat në të cilat është e domosdoshme të flasin fëmijët, në të cilat krijohet zhurmë, duhet të jenë
njëri afër tjetrit. Nëse në klasën ekziston çezmë, atëherë qendrat në të cilat krijohet çrregullim ose
ku nevojitet përdorimi i ujit, duhet të jenë afër çezmës.
Qendrat pra, për të cilat ka nevojë për qetësi, gjithashtu duhet të jenë njëra afër tjetrës.
Për shembull, do të ishte mirë qendra artistike dhe shkencore të jenë të vendosur afër burimit,
kurse qendra për lexim të jetë afër qendrës për shkrim. Mësuesit duhet të kenë shikim të qartë në
të gjitha qendrat e klasës dhe t’i shohin të gjithë nxënësit, gjersa nxënësit të mund të lëvizin lehtë
mes qendrave të ndryshme.
Në klasën për fëmijë gjashtë dhe shtatëvjeçarë mund të ketë qendër për lojë me figura gjeometrike
prej drurit (kënd për ndërtimtari), e cila shumë lehtë lidhet me qendrën e matematikës.
Qendra për loja me zall dhe ujë është shumë e rëndësishme për fëmijet gjashtë dhe shtatë vjeçarë.
Ai duhet të jetë i vendosur afër këndit për ndërtimtari.

Në klasën për fëmijet gjashtë dhe shtatë vjeçar mund të ketë edhe qendër për lojë
me figura gjeometrike prej drurit (kënd për ndërtimtari), e cila shumë lehtë lidhet me
qendrën e matematikës.
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SHEMBUJ PËR ORGANIZIMIN E NJË KLASE
Materiale harxhuese
për shkrim

Libra

Kënd i letërsisë

Byro

Tavolinë
Materiale harxhuese
për mësuesin

Tavolinë

Tavolinë

Vend për takime

Tavolinë

dollap
rafte

Tavolinë

Lojëra

Materiale didaktike

Qendër për
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Materiale
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Materiale për qendrën
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Tavolinë

Materiale harxhuese
Figura të drurit

Kënd me figura të drurit

Sh

Kënd i butë

f
ta
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QENDRA ETNOLOGJIKE
Në shumë klasa vërehen qendra
etnologjike ku janë të shpallura punime
të ndryshme të nxënësve ose gjëra të
gatshme që flasin për grupin të cilit i
përkasin nxënësit që mësojnë në atë
klasë.
Nësë në klasën ka nxënës prej më shumë
grupe etnike, është shumë e rëndësishme
që në qendrën etnologjike të ketë
punime dhe gjëra të cilat e prezantojnë
secilin grup.

QENDËR PËR LOJË ME GJËRA TË VJETRA
Qendra për lojë me gjëra të vjetra
mund të jetë zëvendësim i qendrës
artistike ose të qendrës për lojë me
figura. Nxënësit dhe mësuesit mund
të sjellin kuti të zbrazura të vjetra,
kavanoz plastik, kapakë metali për
shishe ose çfarë do gjëra të tjera. Të
gjitha gjërat të cilat do të sillen në këtë
qendër duhet të jenë të sigurta për
përdorim. Nxënësit mund t’i përdorin
këto materiale për të bërë skulptura.

QENDËR PËR DËGJIM
Qendra për dëgjim duhet të jetë afër
qendrës së literaturës. Në atë duhet të
ketë njësia video-audio dhe inçizime
në të cilat ka tregime ose libra të
inçizuara. Në këtë qendër, gjithashtu
mund të vendosen edhe instrumente
muzikore, si dhe kufje.
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QENDËR PËR HULUMTIME
Ky qendër vendoset në klasën kohë pas kohe dhe
zakonisht është i lidhur me temën ose mësimin
e ri i cili mësohet. Për shembull, nëse nxënësit
mësojnë për “Oqeanet e Botës”, mësuesi mund të
vendosë tavolinë për hulumtime. Në tavolinën
mund të ketë ushqim deti. Nxënësit mund ta
provojnë ushqimin dhe të krijojnë art në të cilin
do të shkruajnë cilin prej specialiteteve që i
kanë shijuar e preferojnë. Këtë aktivitet mund
ta bëjnë gjatë një javës. Javën tjetër në tavolinë
mund të vihen alga, rërë, korale, guacka, gurë,
të cilët nxënësit do munden t’i rregullojnë sipas
ngjyrës – prej më të hapur gjer më të mbyllur
ose sipas butësisë – prej më të butë, gjer më
të fortë. Nxënësit munden të ngjisin rë në
letër, gjersa mësuesit, duke përdorur site ose
arta, mund t’u tregojnë në cilën pjesë të botës
mund t’i gjejnë disa lloja të rërëve. Qendra
për hulumtime duhet të jetë afër qendrës së
shkencës, të artit ose të dramës.

QENDËR PËR AKTIVITETE ME RË OSË UJË
Ky qendër është shumë interesant për fëmijët
sepse në atë fëmijët kanë mundësi të përjetojnë
eksperienca të ndryshme të shqisave dhe të
kënaqen duke qëndruar në atë. Fatkeqësisht,
mësuesit i shmangen përdorimit të kësaj qendrës
sepse mund të krijojë çrregullim në klasë. Mirëpo,
mësuesit nuk duhet të harrojnë se ky vend
nxënësve u ofron shumë mundësi për mësim,
krijim, mendim dhe zhvillim të muskujve. Këtu
fëmijët njoftohen me termet e matematikës, idetë
shkencore dhe e zhvillojnë kreativitetin.

Çfarë mund të ketë në qendrën për lojë më rë dhe ujë:
• lopatë, grabujë, sitë;
• inka;
• pajisja për të bërë flluska;
• kashta;
• materiale plastike të cilat mund të huazohen
prej qendrës së matematikës ose të shkencës.

SHFRYTËZIM I MUREVE NË MËNYRE KREATIVE

Në klasën e shekullit XXI është me rëndësi vendi të shfrytëzohet në mënyre kreative
dhe racionale. Këtu dominojnë punime të nxënësve që e reflektojnë atë të cilën
nxënësit e punojnë në atë periudhë. Këtu ka punime individuale edhe grupore të
nxënësve, postere që në mënyrë piktoreske e plotësojnë atë e cila punohet sipas
programit mësimor ose e cila u ndihmon nxënësve ta zmadhojnë diturinë e tyre.
Klasa e rregulluar mirë funkcionon sipas vlerësimit që se cili ka nevojë të ndjehet
se përket dikund dhe ka nevojë vendin në të cilin punon, ta ndjejë të vetin. Do të
kishte qenë mirë, po të ketë mundësi, se cili prej nxënësve të ketë në disponim vend
të vetë indinidual.
Prej nxënësve pritet të jenë të ndërgjegjshëm jo vetëm për mësimet e veta, por
edhe për ambientin në të cilin e kalojnë pjesën më të madhe të ditës dhe prandaj
duhet edhe ata të marin pjesë në krijimin e klasës.

Në atë mënyrë:
• Nxënësve u jepen porosi se punimet e tyre janë të vlefshme;
• Se cili nxënës është i motivuar dhe i stimuluar të bëhet i sukseshëm;
• Në nxënësit shikohet si në individa më interesa dhe nevoja të ndryshme;
• Nxënësit kanë mundësi ta vërejnë lidhjen mes jetës dhe atë që e
mësojnë në klasë;
• Zmadhohet ndjenja për sigurim;
• Nxënësit ndihen të plotësuar dhe të aftë;
• Nxënësit janë të stimuluar të mëndojnë, pyesin, propozojnë.
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Shpallja e materialeve dhe punimeve të nxënësve duhet të jetë e përshtatshme me
moshën, nevojat, interesat, aktivitetet dhe temën e cila realizohet.
Mënyra më të cilën shpallen punimet gjithashtu është shumë e rëndësishme. Të
njejtat duhet të jenë të vendosura në lartësi të pamjes të nxënësve, që të jenë
të afërta dhe të qarta për to. Mundet të përdoren dhe tabela prej stiroporit, të
mbështjellura me kanavacë ose materiale të drurit të vënë në mur.
Do të ishte mirë në rregullimin e klasës të marrin pjesë dhe prindërit ose rrethi më
i gjerë i familjes të nxënësit. Nëse ka mundësi, do të ishte mirë njëri kënd i klasës të
jetë i kushtuar për ato, më të cilën fëmijët edhe më shumë do ta ndjenin klasën si
shtëpi e tyre të dytë.

LISTA PËR PËRKUJTIM GJATË KRIJIMIT TË MJEDISIT STIMULUES

Mundësoni kushte të këndshme, të sigurta,
të shëndosha dhe stimuluese të cilat i
stimulojnë fëmijët të hulumtojnë, mësojnë
dhe të bëhen të pavarur.

1. Mundësoni vend të sigurt për fëmijët i cili lehtë mund të
mbikëqyret.
2. Mundësoni vend të këndshëm për fëmijët në të cilin ato do të
ndihen komfort gjersa marin pjesë në aktivitetet e ndryshme.
3. Organizoeni klasën sipas interesin e tyre, ashtu që fëmijët do të
jenë të stimuluar të mësojnë dhe të zhvillohen.
4. Përdorni plotë materiale të ndryshme adekuate të cilat do të
jenë të disponueshme lehtë për fëmijët dhe do t’i stimulojnë që të
hulmtojnë, lojnë dhe mësojnë.
5. Stimulojini fëmijët të marin pjesë aktive në planifikimin, rregullimin
dhe mbajtjen e klasës.
6. Modifikojeni klasën që t’u përshtatet nevojave të disa osë të një
grupit të fëmijëve.
7. Shfrytëzojeni rrethin e shkollës si burim prej të cilit mund të
mësohet.

Krijoni kushte të cilat do stimulojnë ndjenjë të
përkasjes së komunës tek fëmijët. Kushte të cilat
u japin mundësi të marin pjesë në organizimin e
rregullave sipas cilat do të sillen fëmijët.

1. Çdo herë kur është e mundur, angazhojini fëmijët në krijimin e rregullave
në lidhje me sjelljen e tyre dhe pjesëmarrjen në mësim.
2. Krijoni kushte në të cilat do refletohet praktika demokratike.
3. Vazhdimisht gjeni mënyrë adekuate që ta stimuloni vetërregullimin
dhe pavarësinë tek fëmijët.
4. DrejtoJeni në drejtim pozitiv sjelljen e fëmijëve, duke e pasur parasysh
personalitetin e sëcilit fëmijë dhe nivelin e zhvillimit të tij.

Krijoni kushte për mësim të atilla, që
çdo fëmijë do të ndihet këndshëm

1. Krijoni kushte për mësim të atilla, që çdo fëmijë do të ndihet këndshëm
dhe si pjesë e asaj komune.
2. Tregoni respekt kah fëmijët ashtu që do tregoni interes për ndjenjat, idet
dhe eksperiencën e tyre.
3. Krijoni kushte në të cilat çdo fëmijë mund të shprehet lirisht.
4. Krijoni kushte të cilat i stimulojnë fëmijët të marrin iniciativë në zhvillimin
dhe të mësimin personal.
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