Mësimdhënës kompetent të shekullit XXI

Promovimi i kualitetit dhe
mbështetja e zhvillimit
profesional

Duke vazhduar me angazhimin e tij për arsim kualitativ,
Fondacioni Shoqëria e hapur Maqedoni së bashku me
Fondacionin për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap
pas hapi” e promovon Përkufizimin për praktikë pedagogjike
kualitative: Mësimdhënës kompetent të shekullit XXI nga
Asociacioni internacional “Hap pas hapi”. Ky dokument është
zhvilluar me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur
dhe paraqet bazë të parimeve për pedagogji kualitative dhe
mund të shfrytëzohet si udhëzues për përgatitjen e kuadrit
edukativo – arsimor.
Shtatë fushat e përmendura më poshtë janë parime të
rëndësishme për të cilat duhet të angazhohen ata që
e krijojnë politikën në arsim me qëllim që fëmijëve dhe
familjeve të tyre t’u sigurohet arsim kualitativ.
•
•
•
•
•
•
•

Ndërveprim mes mësimdhënësit dhe nxënësve
Pjesëmarrje e familjes dhe komunitetit në procesin
arsimor
Inkluzion, respektim i dallimeve dhe i vlerave të
demokracisë
Vlerësim dhe planifikim
Përdorimi i strategjive dhe teknikave të mësimdhënies
Krijimi i mjedisit për të nxënë
Zhvillimi profesional

1. Ndërveprimet

Ndërveprimet midis të rriturve dhe fëmijëve, si edhe
ndërveprimet mes vet fëmijëve, janë të një rëndësie kyçe
për promovimin e konceptit e të nxënit gjatë tërë jetës.
Ajo ndikon edhe në zhvillimin shoqëror, emocional,
dhe njohës (kognitiv) dhe i nxit të zhvillojnë dhe të
shkëmbejnë njohuri, përvoja, ndjenja dhe qëndrime. Mu
me anë të ndërveprimit fëmijët zhvillojnë vetëdije për
veten, kuptojnë se janë pjesë e ndonjë bashkësie dhe e
njohin botën rreth tyre.
Roli i mësimdhënësit është që t’u ofrojë nxënësve
mundësi që të marrin pjesë në procese nëpërmjet
të të cilave do të ndërtojnë njohuri të reja dhe do
të zbulojnë kuptime të reja, ta ndjek me kujdes të
nxënit dhe zhvillimin e nxënësve dhe t’u jep shembull
për ndërveprim të mirë me të rriturit të cilët janë të
përfshirë në jetat e tyre, ndërveprim i cili bazohet në
respekt dhe mbështetje.
Ndërveprimi i cili mund të shërbejë si shembull i mirë
për komunikim mes të gjithë pjesëmarrësve në proces,
ku është dëgjuar dhe respektuar mendimi i secilit,
u ndihmon nxënësve të fitojnë vetëbesim si dhe më
tej të zhvillohen në anëtarë të kujdesshëm dhe të
vëmendshëm të shoqërisë.

Ndërveprimet
1.1
Mësimdhënësi ndërvepron me nxënësit në mënyrë miqësore
dhe i respekton ata, që kontribuon në procesin e ndërtimit të
vetë-identitetit dhe të mënyrës së të nxënit të çdo nxënësi.
1.

Ndërveprimet e mësimdhënësit janë të ngrohta dhe plotë kujdes,
me çka shprehet respekti ndaj nxënësve dhe kënaqësia në punën
me ata.

2.

Ndërveprimet e mësimdhënësit dhe pritjet e tyre nga nxënësit
janë në përputhje me procesin e zhvillimit dhe të të mësuarit të
fëmijëve.

3.

Mësimdhënësi ndërvepron shpesh me nxënës individualë gjatë
ditës, duke i ndihmuar të bëhet më i sigurt dhe duke nxitur të
mësuarit dhe zhvillimin e tyre.

4.

Ndërveprimi i mësimdhënësit është në përputhje me nevojat
dhe aftësitë emocionale, shoqërore, fizike dhe njohëse (kognitive)
që ka secili nxënës.

5.

Mësimdhënësi ofron mundësi që nxënësit të bëjnë vetë zgjedhjet
e tyre dhe që këto zgjedhje të realizohen e të respektohen nga të
tjerët.

6.

Ndërveprimin i mësimdhënësit me nxënësit nxisin nismat e tyre,
pavarësinë, dhe nevojën për udhëheqje të nxënësve.

1.2
Ndërveprimet e mësimdhënësve promovojnë krijimin e një
komuniteti mësimor për të cilin çdo nxënës ndjen se i përket
dhe se e mbështetet për të arritur potencialin e tij/të saj.
1.

Mësimdhënësi lehtëson ndërveprimet midis nxënësve për të
promovuar zhvillimin e tyre shoqëror, për të ndërtuar të kuptuarit
e përbashkët, mbështetjen reciproke dhe ndjenjën e komuniteti,
për t’i ndihmuar në arritjen e objektivave zhvillimore dhe
edukativo - arsimore.

2.

Mësimdhënësi organizon veprimtari që i ndihmojnë nxënësit të
dallojnë ndijimet e tyre, t’i njohin te vetvetja dhe te moshatarët e
tyre dhe të flasin rreth tyre.

Ndërveprimet
3.

Mësimdhënësi promovon vlerat demokratike, duke nxitur çdo
nxënës/e të shprehë opinionin e tij/e saj në mënyrën e duhur dhe
të marrë pjesë në vendim-marrje.

4.

Mësimdhënësi në mënyyra të ndryshme e stimulon dhe e
mbështet zhvillimin e gjuhës te nxënësit dhe komunikimin e tyre
të ndërsjellë.

1.3
Mësimdhënësi angazhohet në ndërveprime të qëllimshme,
reciproke me të rriturit e tjerë për të mbështetur zhvillimin dhe
procesin e të mësuarit të nxënësve.
1.

Në relacion me familjet, kolegët tjerë dhe me anëtarët e
bashkësisë, mësimdhënësi stimulon dhe mbështet ndërveprim
social i cili bazohet në respekt.

2

Mësimdhënësi bashkëpunon me profesionistët e tjerë të shkollës
dhe komunitetit për të promovuar zhvillimin dhe procesin e të
mësuarit të nxënësve.

2. Pjesëmarrja e familjes
dhe komunitetit në
procesin arsimor

Për procesin e të mësuarit dhe zhvillimin e fëmijës
janë shumë të rëndësishme partneritetet e ngushta
midis mësimdhënësve, familjeve dhe anëtarëve të
komunitetit. Duke njohur rolin që ka mjedisi shtëpiak
dhe familja, në procesin mësimor, si mjedisi i parë
mësimor dhe sociale i fëmijës, mësimdhënësi duhet të
ndërtojë ura midis shkollës dhe familjes/komunitetit
dhe të promovojë në vijimësi komunikimin e dyanshëm.
Me qëllim që të mbështetet procesi i të mësuarit dhe
zhvillimi i nxënësve, duhet të merren parasysh përbërjet
e ndryshme familjare, rrethanat, stilet e jetës, sfondet
dhe karakteristikat e ndryshme të familjeve dhe te
komuniteteve të nxënësve. Ndjeshmëria dhe reagimi
i mësimdhënësit ndaj familjeve shfaqet nëpërmjet
vlerësimit të mënyrave të shumta me anë të të cilave
familjet mund të kontribuojnë për të mësuarit e
fëmijëve të tyre, për jetën në klasë dhe në shkollë.
Duke lehtësuar komunikimin dhe ndërveprimin efektiv
midis familjeve, shkollës dhe komunitetit, mësimdhënësi
mbështet njohjen e përbashkët të interesave të të
gjithëve dhe përgjegjësitë ndaj edukimit dhe të ardhmes
së nxënësve, dhe promovon një shoqëri të solidarizuar
në një shkallë më të gjerë.

Pjesëmarrja e familjes dhe komunitetit
në procesin arsimor
2.1
Mësimdhënësi promovon partneritetet me familjet dhe ofron
një varietet mundësish për familjet dhe anëtarët e komunitetit
për t’u përfshirë në procesin e të mësuarit dhe zhvillimin e
nxënësve.
1.

Mësimdhënësi fton dhe mirëpret anëtarët e familjes në klasë dhe
gjen mënyrat që të gjitha familjet të marrin pjesë në procesin
arsimor dhe në jetën e komunitetit mësimor.

2

Mësimdhënësi i përfshin anëtarët e familjes në një vendim-marrje
të përbashkët rreth procesit të të mësuarit dhe zhvillimit të
nxënësve, si dhe të jetës shoqërore në klasë.

3

Mësimdhënësi përfshin anëtarët e familjes në vendim-marrjen
mbi çështje që lidhen me mjediset mësimore të nxënësve.

2.2
Mësimdhënësi përdor mundësitë formale dhe joformale për
komunikimin dhe ndarjen e informacionit me familjet.
1.

Mësimdhënësi komunikon rregullisht me familjet rreth fëmijëve të
tyre, rreth procesit mësimor dhe zhvillimit të tyre, rreth kërkesave
të programit dhe të ngjarjeve në klasë.

2

Mësimdhënësi komunikon rregullisht me familjet për të mësuar
rreth mjedisit nga vjen nxënësi, në mënyrë që të përftojë sa më
shumë njohuri mbi pikat e forta, interesat dhe nevojat e nxënësit.

3

Mësimdhënësi promovon mundësitë për familjet që të mësojnë
nga njëri-tjetri dhe të mbështesin njëri-tjetrin.

4

Mësimdhënësi ruan fshehtësinë e informacionit mbi familjet dhe
fëmijët.

Pjesëmarrja e familjes dhe komunitetit
në procesin arsimor
2.3
Mësimdhënësi përdor burimet e komunitetit dhe kulturën e
familjes për të pasuruar zhvillimin dhe përvojat mësimore të
nxënësve.
1.

Mësimdhënësi i çon nxënësit në komunitet ose i sjell anëtarët e
komunitetit në shkollë për të pasuruar procesin e të mësuarit dhe
të shoqërizimit të nxënësve.

2

Mësimdhënësi i ndihmon familjet për marrjen e informacioneve,
burimeve dhe shërbimeve të nevojshme për pasurimin e procesit
të të mësuarit dhe të zhvillimit të fëmijëve.

3

Mësimdhënësi përdor njohuritë e komunitetit dhe familjeve të
nxënësve si pjesë integrale e kurrikulës dhe e përvojave të tyre
mësimore.

4

Mësimdhënësi ofron informacione dhe ide për prindërit dhe
anëtarët e familjes mbi mënyrën e krijimit të një mjedisi mësimor
stimulues në shtëpi dhe i ndihmon ata të forcojnë kompetencat
prindërore.

3. Inkluzioni, respektimi i
dallimeve dhe vlerave të
demokracisë

Promovimi i të drejtës së çdo fëmije dhe familjeje për
t’u përfshirë, respektuar dhe vlerësuar; për të marrë
pjesë; për të punuar drejt synimeve të përbashkëta; dhe
për të arritur potencialin e tyre të plotë me fokus të
veçantë mbi më të pambrojturin, është pjesë integrale
e pedagogjisë cilësore. Është shumë e rëndësishme që
praktika e përditshme të pasqyrojë besimet e përqafuara
nga Konventa e Kombeve të Bashkuara mbi të Drejtat
e Fëmijës.
Mësimdhënësi shërben si një model dhe siguron që
nëpërmjet përvojave të përditshme, nxënësit të mësojnë
të vlerësojnë dhe të çmojnë diversitetin dhe të zhvillojnë
aftësitë për të marrë pjesë. Mësimdhënësi promovon
njohjen e nevojave të ndryshme, bashkëpunimin
efektiv drejt synimeve të përbashkëta dhe respektin
për interesat dhe nevojat specifike të nxënësve apo të
grupeve të veçanta. Çdo nxënës duhet të shihet si një
pjesëmarrës aktiv në procesin arsimor, si një individ dhe
si një anëtar i barabartë i komunitetit dhe i një shoqërie
më të gjerë.

Inkluzioni, respektimi i dallimeve
dhe vlerave të demokracisë
3.1
Mësimdhënësi ofron mundësi të barabarta për çdo nxënës dhe
familje që të mësojë dhe të marrë pjesë, pavarësisht nga gjinia,
raca, origjina etnike, kultura, gjuha amtare, besimi, struktura
familjare, statusi shoqëror, statusi ekonomik, mosha ose nevoja
të veçanta.
1.

Mësimdhënësi është i vetëdijshëm për besimet, qëndrimet dhe
përvojat e tij/të saj dhe se si ndikojnë ato mbi komunikimin me
nxënësit, familjet dhe mësimdhënien.

2

Mësimdhënësi trajton çdo nxënës me respekt, dinjitet dhe
konsideratë dhe ofron mundësi të barabarta për t’u përfshirë në
jetën e shkollës.

3

Mësimdhënësi trajton çdo familje me respekt, dinjitet dhe
konsideratë dhe gjen mënyra për t’i përfshirë ata në arsimimin e
fëmijës së tyre.

4

Mësimdhënësi përdor gjuhën dhe veprimtari
stereotipa të gjinisë dhe stereotipat e tjerë.

5

Mësimdhënësi bën përshtatjet sipas mjedisit dhe veprimtarive
mësimore, në mënyrë që nxënësit me kapacitete, nevoja arsimore
dhe sfonde të ndryshme shoqërore të mund të marrin pjesë në
pjesën më të madhe të veprimtarive.

që

evitojnë

3.2
Mësimdhënësi i ndihmon nxënësit të kuptojnë, të pranojnë dhe
të vlerësojnë diversitetin.
1.

Mësimdhënësi vlerëson dhe integron në mësimdhënien e tij/të
saj diversitetin që ekziston midis nxënësve, familjeve dhe brenda
komunitetit

2

Mësimdhënësi përdor mundësitë për të tërhequr vëmendjen
e nxënësve, në mënyrë të respektueshme, ndaj diversitetit që
gjendet jashtë shkollës dhe konfirmon ekzistencën e tij.

Inkluzioni, respektimi i dallimeve
dhe vlerave të demokracisë
3.3
Mësimdhënësi zhvillon të kuptuarit e nxënësve mbi vlerat e
shoqërisë civile dhe mbi aftësitë që kërkohen për pjesëmarrje.
1.

1 Mësimdhënësi është i ndërgjegjshëm për besimet, qëndrimet
dhe përvojat e tij/të saj dhe se si mund të ndikojnë ato mbi
komunikimin me nxënësit, familjet dhe mësimdhënien.

2

Mësimdhënësi e trajton çdo nxënës me respekt, dinjitet dhe
konsideratë dhe ofron mundësi të barabarta për t’i përfshirë në
jetën e shkollës.

3

Mësimdhënësi trajton çdo familje me respekt, dinjitet dhe
konsideratë dhe gjen mënyrat për t’i përfshirë ata në arsimimin e
fëmijës së tyre

4

Mësimdhënësi përdor gjuhën dhe veprimtaritë që evitojnë
stereotipat gjinorë dhe stereotipat e tjerë.

4. Vlerësimi dhe planifikimin

Pedagogjia cilësore njeh rolin që ka shqyrtimi dhe
planifikimi në promovimin e të mësuarit, që mundëson
çdo nxënës të jetë i suksesshëm. Mësimdhënësi
kombinon pritjet e duhura nga ana zhvillimore, kërkesat
kombëtare, lirinë për krijimtari dhe eksplorim, interesat
dhe nevojat individualë dhe grupore të nxënësve në
një kuadër solid. Cikli i shqyrtim-planifikimit mbështet
zhvillimin dhe të nxënit e çdo fëmije, duke ndërtuar
mbi kërshërinë, njohuritë e mëparshme dhe aftësitë,
interesat dhe përvojat e fëmijës.
Ka rëndësi që procesi të promovojë zhvillimin e vetëvlerësimit dhe përdorimi i aftësisë për të mësuarit gjatë
gjithë jetës. Duke vëzhguar sistematikisht nxënësit
dhe duke përdorur strategjitë e tjera të përshtatshme,
mësimdhënësit krijojnë plane arsimore afat-gjate
dhe afat-shkurtra në të cilat janë përfshirë interesat
individuale dhe grupore,me çka nxënësit nxiten drejt
arritjeve të reja.
Mësimdhënësi harton plane bazuar mbi atë çka fëmijët
tashmë dinë dhe kuptojnë si dhe identifikon se çfarë i
nevojitet secilit nxënës që të arrijë potencialin e tij/të
saj të plotë. Planet duhet të lënë hapësirë për aftësitë
dhe stilet e ndryshme të të nxënit të secilit nxënës
individualisht dhe të mund të modifikohen kur është
e nevojshme. Nxënësit, familjet dhe profesionistët
përkatës përfshihen në ciklin e shqyrtimit dhe
planifikimit. Procesi është i fokusuar dhe fleksibël, duke
marrë parasysh sesi përparon procesi i të mësuarit dhe
çfarë ndodh në jetën e nxënësit, në komunitet dhe në
botë, duke përcaktuar ku mund të bëhen përmirësime
dhe të përcaktohen hapat e mëtejshëm.

Vlerësimi dhe planifikimin
4.1
Mësimdhënësi
monitoron rregullisht dhe sistematikisht
përparimin, proceset mësimore dhe arritjet e çdo nxënësi.
1.

Mësimdhënësi përdor vëzhgimin sistematik dhe mjete të ndryshme
të shqyrtimit formativ, të përshtatshme nga ana zhvillimore, që
reflektohen mbi procesin dhe rezultatet e të mësuarit dhe të
zhvillimit.

2

Mësimdhënësi shqyrton nivelin e përfshirjes së nxënësve, i
nevojshëm për të mësuarit dhe pjesëmarrje kuptimplote dhe bën
përshtatjen e duhur të veprimtarive.

3

Mësimdhënësi siguron që procesi i shqyrtimit të marrë parasysh
dhe të ndërtojë mbi pikat e forta, nevojat individuale dhe interesat
e nxënësve.

4.2
Mësimdhënësi planifikon mësimdhënien dhe procesin e të
mësuarit bazuar mbi informacionin rreth nxënësve dhe
standardeve nacionale.
1.

Mësimdhënësi planifikon veprimtari që bazohen mbi nivelet
zhvillimore dhe interesat e fëmijëve për t’i mundësuar që të
përftojnë kompetencat përkatëse.

2

Mësimdhënësi
drejtpeshon veprimtaritë e planifikuara me
veprimtaritë dhe zgjedhjet që vijnë nga nxënësi, përfshirë mënyrat
për të mbështetur stilet dhe ritmet individuale të të mësuarit të
nxënësve.

3

Mësimdhënësi përdor metodën e planifikimit gjithëpërfshirës që
mundëson një drejtpeshim të përvojave individuale mësimore,
ato të grupeve të vogla dhe të grupeve të mëdha.

4

Mësimdhënësi
planifikon një variacion të mjaftueshëm të
veprimtarive për t’i mbajtur fëmijët të angazhuar dhe për t’u
ofruar atyre sfida të reja.

5

Planet dhe veprimet e mësimdhënësit duhet të janë fleksibël
për të integruar kushtet që ndryshojnë dhe nevojat e interesat e
nxënësve.

Vlerësimi dhe planifikimin
4.3
Mësimdhënësi përfshin nxënësit, familjet dhe profesionistët
përkatës në procesin e shqyrtimit dhe planifikimit.
1.

Mësimdhënësi ndihmon nxënësit që të aftësohen për vetëvlerësimin dhe për marrjen e vendimeve në lidhje me nxënien
dhe sjelljen e tyre, duke u bazuar në kritere të qarta dhe të
qendrueshme.

2

Mësimdhënësi udhëheq nxënësit si të vlerësojnë sjelljen dhe
punën e të tjerëve.

3

Mësimdhënësi dhe anëtarë të familjes ndajnë informacionin ne
lidhje me përparimin dhe interesat e nxënësve dhe së bashku
krijojnë objektiva individualë afat-gjatë dhe afat-shkurtër.

4

Mësimdhënësi përfshin edhe profesionistët e duhur në procesin
e shqyrtimit dhe planifikimit atëherë kur është e përshtatshme.

5. Strategjitë dhe teknikat
e mësimdhënies

Një proces pedagogjik cilësor krijon besimin se
përkujdesja, të mësuarit dhe kultivimi, formojnë një
tërësi koherente dhe se mirëqenia dhe angazhimi i
çdo nxënësi, janë parakushte për të mësuar. Ndërkohë
që pranohet që të mësuarit ndodh në mënyra dhe në
situata të ndryshme, synimi i fundit i procesit pedagogjik
është që të caktojë pritshmëri të larta por të arritshme
për çdo nxënës, dhe të promovojë kërshërinë e tyre,
dëshirën për eksplorim, të menduarin kritik dhe sensin
e bashkëpunimit, në mënyrë që çdo fëmijë të zhvillojë
aftësi dhe predispozita për të mësuar gjatë gjithë jetës.
Strategjitë që përdorin mësimdhënësit për promovimin
e të mësuarit te fëmijët duhet të pasqyrojnë vlera
demokratike; zhvillimi kognitiv dhe arritjet akademike
duhet të kombinohen me zhvillimin social të fëmijës.
Strategjitë duhet të zhvillojnë ato aftësi të nxënësit që
do t’i ndihmonin ata të bëhen anëtarë të përgjegjshëm
të shoqërisë, me ndjenjën e ndjeshmërisë dhe të
shqetësimit për të tjerët; të jenë të hapur dhe të
respektueshëm ndaj atyre që janë të ndryshëm; ofrojnë
mundësi për të formuluar, për të shprehur dhe për të
justifikuar opinionet e tyre, të bëjnë zgjedhje dhe të
marrin vendime inteligjente dhe të arrijnë konsensusin.
Mësimdhënësi është përgjegjës për marrjen e
vendimeve dhe zgjedhjen e strategjive mësimore që
mbështetin më mirë çdo nxënës, që të bëhet një nxënës
i suksesshëm dhe të arrijë rezultate të diktuara nga
nevojat kombëtare dhe objektivat e zhvillimit personal.

Strategjitë dhe teknikat e mësimdhënies
5.1
Mësimdhënësi zbaton një varietet strategjish mësimore që i
angazhojnë nxënësit të zhvillojnë në mënyrë aktive, njohuritë,
aftësitë dhe predispozitat, siç përcaktohet nga kurrikulat
kombëtare dhe që promovojnë të mësuarin gjatë gjithë jetës.
1.

Mësimdhënësi përdor një sërë strategjish mësimore aktive
që trajtojnë të gjitha fushat zhvillimore të nxënësit në mënyrë
holistike.

2

Mësimdhënësi ofron veprimtari që nxisin eksplorimin,
eksperimentimin, kërkimin e pavarur dhe krijimtarinë.

3

Mësimdhënësi përdor strategji që nxisin aftësinë e të menduarit të
një rendi më të lartë, si edhe të aftësisë për zgjidhjen e problemit.

4

Mësimdhënësi njeh, vlerëson dhe krijon mundësi për një të mësuar
informal jashtë kohës së përcaktuar për mësime.

5

Mësimdhënësi ndan me nxënësit objektivat mësimorë dhe i
inkurajon ata që të reflektojnë mbi proceset mësimore dhe
rezultatet e tyre.

6

Mësimdhënësi i nxit nxënësit t’i përdorin teknologjitë që janë në
disponim, të përshtatshme nga ana zhvillimore, në funksion të
procesit të të nxënit dhe të zhvillimit të aftësive për pjesëmarrjen
e tyre aktive në një shoqëri të informacionit.

5.2
Mësimdhënësi përdor strategji të mësimdhënies që nxisin
zhvillimin emocional dhe social te nxënësit.
1.

Mësimdhënësi ofron aktivitete që nxisin te nxënësit sensin e
individualitetit dhe identitetit

2

Mësimdhënësi përdor strategji që ndërtojnë autonominë dhe
iniciativën te nxënësit.

3

Mësimdhënësi përdor strategji që promovojnë vetë-rregullimin te
nxënësit.

Strategjitë dhe teknikat e mësimdhënies
4.

Mësimdhënësi përdor strategji që ndihmojnë nxënësit të
ndërtojnë marrëdhënie pozitive dhe bashkëpunimi me të tjerët.

5

Mësimdhënësi zhvillon aftësitë e nxënësve për të zgjidhur një
konflikt.

5.3
Mësimdhënësi harton aktivitete duke marrë parasysh
eksperiencat dhe kompetencat e nxënësve për të mbështetur
dhe zgjeruar zhvillimin dhe nxënien e mëtëjshme.
1.

Mësimdhënësi bën lidhjen e mësimit të koncepteve dhe aftësive
të reja me dijet dhe përvojat e mëparshme të nxënësve.

2

Mësimdhënësi siguron mbështetjen përkatëse për nxënësit në
përputhje me nevojat dhe zhvillimin e tyre.

3

Mësimdhënësi i inkurajon nxënësit të përcaktojnë qëllimet dhe
pritshmërinë në lidhje me punën e tyre, si dhe të reflektojnë mbi
rezultatet e të nxënit.

4

Mësimdhënësi integron përvojat mësimore në mënyrë që nxënësit
të shohin ndërlidhjen mes koncepteve mësimore dhe përvojave të
përditshme dhe t‘i zbatojë ato në situata reale.

5.4
Mësimdhënësi përdor strategjitë që nxisin proceset dhe
procedurat demokratike.
1.

Mësimdhënësi modelon dhe aplikon procese dhe procedura
që inkurajojnë ndjeshëm bashkëpunimin dhe përkrahjen midis
nxënësve.

2

Mësimdhënësi përdor strategji që nxisin pjesëmarrjen e nxënësve
dhe të kuptuarit e përgjegjësisë dhe pasojave të saj.

3

Mësimdhënësi përdor strategji që ndihmojnë nxënësit të mësojnë
rreth kufijve, rregullave, limiteve dhe të respektojnë të drejtat e të
tjerëve në një shoqëri demokratike.

4

Mësimdhënësi ofron mundësi për nxënësit të bëjnë zgjedhje si në
procesin mësimor ashtu edhe në situata të tjera dhe i ndihmon
të zhvillojnë të kuptuarit e pasojave që vijnë nga zgjedhjet që ata
kanë bërë.

6. Krijimi i mjedisit
për të nxënë

Mjedisi mësimor ndikon, në masë të madhe, në zhvillimin
kognitiv, shoqëror, emocional dhe fizik të fëmijëve.
Duke krijuar një mjedis fizikisht, psikologjik dhe nga
ana shoqërore të sigurt e stimulues, që ofron një sërë
situatash, detyrash dhe materialesh të përshtatshme
për zhvillimin, mësimdhënësit e nxisin nxënien te
nxënësit nëpërmjet hulumtimeve individuale ose në
grup, lojërave, qasjes ndaj burimeve të ndryshme dhe
ndërveprimit më nxënës të tjerë dhe me të rriturit.
Duke siguruar që çdo nxënës të ndihet i mirëpritur,
mësuesi i jep fëmijëve mesazhin që çdo individ është
i respektuar, që secili nxënës dhe familja e tij është
pjesë e rëndësishme e komunitetit në klasë dhe se
çdo fëmijë ka mundësi për të përfituar nga hapësirat
dhe burimet e përbashkëta si edhe të marrë pjesë
në ruajtjen dhe mirëmbajtjen e tyre. Duke i ofruar
nxënësve mjedisin e sigurt dhe akomodimin e nevojave
specifike të të mësuarit, mësimdhënësi nxit fëmijët të
punojnë individualisht dhe në grup dhe të përfshihen në
aktivitete të larmishme si edhe të ndërmarrin rreziqet
e të mësuarit. Mjediset jashtë shkolle dhe burimet e
komunitetit janë, gjithashtu, komponentë të vlefshëm
të një mjedis mësimor të pasur.

Krijimi i mjedisit për të nxënë
6.1
Mësimdhënësi siguron një mjedis mësimor që promovon
mirëqenien e çdo nxënësi.
1.

Mësimdhënësi krijon një mjedis që i siguron çdo nxënësi ndjenjën
e përkatësisë dhe të rehatisë.

2

Mësimdhënësi tregon respekt për nxënësit duke u interesuar për
ndjenjat, idetë dhe përvojat e tyre.

3

Mësimdhënësi krijon një atmosferë të përshtatshme që nxit
nxënësit të shprehin vetveten.

4

Mësimdhënësi krijon një mjedis që stimulon nxënësit për të marrë
rreziqe të përshtatshme për zhvillimin dhe të nxënit.

5

Mësimdhënësi nxit çdo nxënës të krijojë lidhje të ngushtë dhe
marrëdhënie individuale me të.

6.2
Mësimdhënësi ofron një mjedis fizik ftues, të sigurt, të
shëndetshëm, stimulues dhe përfshirës, që nxit te nxënësit
pavarësinë, mësim nxënien dhe eksplorimin.
1.

Mësimdhënësi siguron që mjedisi mësimor të jetë fizikisht i
sigurt dhe që lehtë mbikëqyret.

2

Mësimdhënësi siguron që hapësira të jetë ftuese dhe e rehatshme
që nxënësit të mund të angazhohen në aktivitete të larmishme.

3

Mësimdhënësi e organizon hapësirën në zona interesi sipas
logjikës që mbështet të mësuarin dhe zhvillimin.

4

Mësimdhënësi përfshin materiale të shumta dhe të ndryshme,
të arritshme dhe të përshtatshme nga ana zhvillimore, të cilat
stimulojnë nxënësit të eksplorojnë, të luajnë dhe të mësojnë.

5

Mësimdhënësi inkurajon nxënësit të marrin pjesë në planifikimin,
rregullimin dhe mirëmbajtjen e mjedisit të tyre.

6

Mësimdhënësi modifikon mjedisin fizik në funksion të nevojave të
nxënësve si individ dhe si grup.

Krijimi i mjedisit për të nxënë
7.

Mësimdhënësi e përdor mjedisin përreth shkollës si burim nga i
cili mund të mësohet.

6.3
Mësimdhënësi ofron një mjedis që nxit ndjenjën e përkatësisë
ndaj komunitetit te nxënësit dhe pjesëmarrjen në menaxhimin
e sjelljeve së tyre.
1.

Mësimdhënësi ua komunikon nxënësit pritjet e qarta që ai ka
për sjelljen dhe i angazhon nxënësit në hartimin e rregullave kur
duhet.

2

Mësimdhënësi krijon një mjedis që ndërtohet mbi vlerat
demokratike dhe që nxit pjesëmarrjen.

3

Mësimdhënësi përdor rutina të qëndrueshme për të nxitur vetrregullimin dhe pavarësinë e nxënësve.

4

Mësimdhënësi udhëzon nxënësit për mënyrën e sjelljes duke
u bazuar mbi njohuritë që ka rreth personalitetit dhe nivelit
zhvillimor te çdo nxënësi.

7. Zhvillimin profesional

Pedagogjia cilësore zbatohet nga mësimdhënësit, të
cilët angazhohen vazhdimisht për zhvillimin profesional
dhe personal, reflektojnë rreth praktikës së tyre dhe
punojnë bashkërisht me të tjerët për modelimin e
kënaqësisë së të nxënit gjatë gjithë jetës. Përgjegjësia e
mësimdhënësit është të zbatojë kërkesat e përcaktuara
nga autoritetet kombëtare, të bazuara mbi besimin
që çdo nxënës mund të jetë një nxënës i suksesshëm.
Mësimdhënësit, gjithashtu, ofrojnë mbështetjen më të
mirë për zhvillimin dhe të mësuarin e çdo nxënësi.
Mësimdhënësi modelon dhe ndan me të tjerët
kënaqësinë e të mësuarit dhe aftësitë për ta përvetësuar
atë, në përgjigje të sfidave të reja të jetës dhe punës
së përditshme, të ndryshimeve në shoqëri, sasive në
rritje të informacionit dhe lindjes së teknologjive
të reja. Nëpërmjet pjesëmarrjes aktive, reflektimit
kritik dhe partneriteteve me të tjerët, mësimdhënësit
përmirësojnë cilësinë e rezultateve të tyre profesionale,
promovojnë profesionin e tyre, dhe rrisin aftësinë e tyre
për të mbrojtur arsimimin cilësor për të gjithë nxënësit.

Zhvillimin profesional
7.1
Mësimdhënësi përmirëson vazhdimisht kompetencat e tij/
të saj për të arritur dhe ruajtur cilësi të lartë të profesionit
të mësimdhënies në përputhje me kërkesat dhe prirjet
bashkëkohore të botës së sotme.
1.

Mësimdhënësi është i vetëdijshëm për rëndësinë e të nxënit
gjatë gjithë jetës dhe i shfrytëzon të gjitha rastet për zhvillim
profesional.

2

Mësimdhënësi reflekton, shqyrton, kërkon komente dhe vlerëson
cilësinë e praktikës së tij/të saj pedagogjike, nivelin e mësimdhënies
profesionale dhe bën ndryshimet e duhura kur është e nevojshme.

3

Mësimdhënësi punon bashkë me të tjerët për të rritur në tërësi
cilësinë e praktikës së tij/të saj dhe të profesionit.

4

Mësimdhënësi vepron si vendim-marrës në profesion duke
përdorur dijet, aftësitë dhe të menduarin e pavarur dhe kritik.

5

Mësimdhënësi përfshihet në veprimtaritë publike të komunitetit
për të promovuar rëndësinë e mësimdhënies cilësore dhe të qasjes
në arsimin cilësor për çdo nxënës dhe respektin për profesionin e
mësimdhënies.

Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni është pjesë e rrjetit global
të Fondacioneve Shoqëria e Hapur të themeluara nga investitori
dhe filantropi amerikan Xhorxh Soros, i cili në Maqedoni zyrtarisht
filloi me punë në vitin 1992. Misioni i fondacionit është integrimi i
brendshëm si parakusht për integrimin e shtetit në EU. Nga themelimi
deri tani, Fondacioni punon me dedikim në krijimin e shoqërisë
dinamike dhe tolerante në të cilën qytetarët janë të vetëdijshëm
dhe janë aktiv, kurse pushteti është i përgjegjshëm, shoqëri në të
cilën respektohen dallimet dhe nxitet mendimi kritik, shoqëri në të
cilën të gjithë kanë mundësi të njëjta që t’i shfrytëzojnë potencialet
e tyre, të jenë të kyçur në sjelljen e vendimeve dhe të iniciojnë
ndryshime shoqërore pozitive. Nga themelimi deri tani, arsimi është
një nga fushat programore kyçe të FSHHM. Duke u nisur nga bindja
se arsimi është shtytësi kryesor për transformimin e shoqërisë.
Fondacioni punon në realizimin e disa prioriteteve strategjike: 1)
mbështetje të reformave arsimore dhe ndikim në politikat arsimore;
2) trajnim të mësimdhënësve; 3) arsim inkluziv dhe kualitativ për të
gjithë (veçanërisht për romët, fëmijët e bashkësive etnike më të
vogla, fëmijët me nevoja të posaçme arsimore dhe grupe të tjera
të margjinalizuara); dhe 4) mbështetje e arsimit në kohë të krizave.
www.fosm.mk
fosm@fosm.mk
Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore “Hap pas hapi“
është themeluar me qëllim të vazhdohet programi edukativo arsimor
“Hap pas hapi” i cili filloi të realizohet në vitin 1994 si program
rajonal i Institutit Shoqëria e Hapur nga Nju Jorku dhe Universitetit
Xhorxh Taun nga Vashingtoni. Nga fillimi i vitit 1994 e deri në fund
të vitit 1999 programi funksiononte në kuadër të Institutit Shoqëria
e Hapur Maqedoni, që më vonë të vazhdojë të punojë në mënyrë të
pavarur nga FIAKM “Hap pas hapi”, punë e cila zgjat edhe në ditët
e sotshme.
Sipas misionit, kontekstit në të cilën gjendet arsimi dhe bashkëpunimi
me organizata të tjera qeveritare dhe joqeveritare, FIAKM “Hap pas
hapi” e mbështet zhvillimin e shoqërisë së hapur duke realizuar
aktivitete nga fusha e arsimit, por edhe nga arti, kultura, botimi, si
edhe të drejtat e njeriut (të fëmijëve) dhe shoqërisë qytetare.
Fondacioni udhëheq, koordinon, merr pjesë dhe drejtpërdrejtë
realizon aktivitete të cilat promovojnë risi, përparim dhezhvillim
të procesit edukativo – arsimor në institucionet parashkollore dhe
shkollat fillore në republikë.
www.stepbystep.org.mk
info@stepbystep.org.mk
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