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PARAFJALIM

Të nderuar lexues,
Pyetjet për cilësinë e arsimit dhe zhvillimin professional të arsimtarëve gjithmonë janë llogaritur si
pyetjet më të rëndësishme në çdo shtet, jo vetëm për arsye se cilësia ndikon në mënyrë direkte
mbi nivelin e arritjeve arsimore të secilit nxënës, por edhe për shkak të rolit që arsimtari në nivel
institucional të ketë mundësi të ndikojë në kulturën demokratike dhe kushtet e punës së tyre.
Një moment i tillë paraqitet në sistemin tonë arsimorë nëpërmjet të konceptit të formimit të
bashkësive për nxënie i cili e përkrah kulturën për mësim në shkollat tona. Dhënia e mundësive
arsimtarët vetë të ndërmarrin akcion dhe të përcaktojnë se ç’është kyçe për përmirësimin e
praktikës arsimore , ç’është më mirë për nxënësit, ç’është më mirë për shkollën, pa dyshim është
një konceptë i fortë dhe bindës i cili vazhdimisht do t’i motivojë arsimtarët, shërbimet profesionale
dhe kreatorët e politikave arsimore.
Kjo rrugë e re i nxitë arsimtarët që të shohin në procesin arsimor si aktivitet profesional i hapur për
opservim individual dhe kolektiv, studim dhe përmirësim. I udhëheq arsimtarët në njohje dhe pranim
të përgjegjësisë, por edhe në shpërndarjen e përgjegjësisë me qëllim që të përmirësohet dhe
përparohet praktika individuale ose e përbashkët.
Doracaku me të gjithë instrumentet do t’u mundësojë edhe studentëve të programeve studimore të
arsimit për arsimtarë që më mirë dhe më të gatshëm të ballafaqohen me sfidat me të cilët do të
ballafaqohen gjatë karierës së tyre profesionale.
“Fëmijët janë arsimtarët e gjeneratave të ardhshme”

Prof. d-r Kiril Barbareev
Fakulteti për shkenca arsimore - Shtip
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PËRSHKRIM
Ky kapitull ka për qëllim të përshkruajë konceptin e
bashkësisë për nxënie dhe me këtë t’i inkurajojë
arsimtarët që të formojnë një grup të këtillë në
shkollat e tyre që më tutje do të punojnë në mënyrë
sistematike dhe me vetiniciativ në avancimin e
praktikës mësimore përmes aktiviteteve zhvillimore
dhe udhëheqjes së dialogut profesional mes kolegëve.

BASHKËSI PËR
NXËNIE – ÇFARË
ËSHTË KJO?
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Bashkësi për nxënie – çfarë është kjo?
Zhvillimi profesional i arsimtarëve zakonisht nënkupton përfshirjen e grupit të arsimtarëve në
trajnime/seminare me qëllim që të përmirësohet praktika mësimore. Ky model i zhvillimit profesional
përbëhet prej bartjes së teknikave dhe strategjive specifike për mësimdhënie që janë përgjigje ndaj
kërkesave të sistemit dinamik arsimor dhe luan rol kryesor në tejkalimin e nevojave të klasës
bashkëkohore dhe sendërtimin e njohurive dhe shkathtësive me të cilat arsimtari hyn në shkollë.
Duke marrë parasysh pikërisht këtë rrjedhë dinamike të reformave në arsim që kanë për qëllim
modernizimin e arsimit dhe t’u përgjigjen nevojave të llojeve të ndryshme të nxënësve dhe kushteve
në shkolla, paraqitet nevoja për zbatim të qëllimshëm dhe të vazhdueshëm të shkathtësive të
sapomësuara që janë mësuar gjatë trajnimeve. Për këtë qëllim, vendet e zhvilluara miratojnë
mënyrë komplementare të zhvillimit profesional të arsimtarëve që mundëson konsistencë më të
madhe në zbatimin e praktikave pozitive dhe hapësirës në të cilën arsimtarët do të mund ta ndjekin
në mënyrë sistematike punën e tyre dhe nxënien e tyre me qëllim të përmirësimit të arsimit.
Hulumtimet më të reja tregojnë se ekzistojnë përfitime më të mëdha nga aktivitetet për zhvillim
profesional që mbahen në shkollat dhe e promovojnë angazhimin personal të arsimtarëve në
funksion të përmirësimit të mësimit dhe arsimit. Me këtë rast, rolin kryesor e luajnë përvoja e
arsimtarëve, si dhe përgatitja e tyre profesionale, por edhe veçantia e problemeve me të cilat
përballen. Lloji i këtillë i grupeve për nxënie profesionale në literaturë janë të njohur si “bashkësi
për nxënie” dhe përveç asaj që mbështeten në nxënien bashkëpunuese ato kanë për qëllim forcimin
e kulturës së nxënies në shkollë.
Bashkësitë për nxënie mbështeten në tezën se qëndrimet dhe aftësitë e arsimtarëve avancohen
më mirë përmes bashkëpunimit të ndërsjellë në kontekstin e realitetit të tyre profesional (shkollat
dhe mjediset në të cilat punojnë). Kjo është formë komplementare e zhvillimit profesional të
modeleve tradicionale me çka përveç asaj që arsimtarët mësojnë shkathtësi të reja për
përmirësimin e praktikës mësimore ata gjithashtu krijojnë mundësi që të njëjtat t’i provojnë, t’i
miratojnë dhe t’i përfshijnë në mënyrë autentike në kulturën e nxënies në shkollë me çka fitohet një
cilësi më ndryshe e zhvillimit profesional të arsimtarëve. Më tutje, ky koncept për Bashkësi për
nxënie është një koncept shumë i fuqishëm për kultivimin e profesionalizmit të arsimtarëve dhe
ndërmarrjen e veprimit në nivel të kontekstit të tyre. Përmes bashkëpunimit dhe dhënies së
informacionit kthyes njëri-tjetrit, gjasat janë më të mëdha që ata të paraqesin gardianët më të mirë
të thelbit të profesionit të tyre dhe do ta mbajnë përkushtimin ndaj gjetjes së praktikave inovative
dhe efektive mësimore.
Koncepti i bashkësisë për nxënie i paraqitur në këtë doracak mbështetet në metodologjinë Lidership
i arsimtarëve (Teacher Leadership) e krijuar nga një grup i arsimtarëve dhe drejtorëve të shkollave
nën kryesimin e Dejvid Frostit, profesor i Universitetit Kembrixh. Kjo metodologji siguron strukturë
përmes së cilës arsimtari mund të sistemojë zhvillimin e tij profesional përmes prizmës së një sfide
që dikush e ka dalluar në praktikën e tij dhe për të cilën mund të përdorë të gjithë njohuritë dhe
shkathtësitë e akumuluara të tij që i ka mësuar me kalimin e viteve. Aspektet kryesore të kësaj
metodologjie janë



Zhvillim profesional i mbështetur në kontekstin dhe nevojat e arsimtarit (arsimtari e
përcakton vetë se çfarë është kryesore për avancimin e praktikës së tij mësimore);
Përfshirje në procesin hulumtues dhe dokumentimin e aktivitetit në portofolin zhvillimor;
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Respektim i vlerave për besim të ndërsjellë, bashkëpunim dhe angazhim personal të secilit
që është i përfshirë në avancimin e procesit arsimor si faktorë kryesor në krijimin e kulturës
së nxënies në shkollë dhe forcimin e profesionit - arsimtar;
Zgjerim i ndikimit në shkollë, bashkësi dhe sistemin e përgjithshëm arsimor.

Ky koncept i bashkësisë për nxënie ka për qëllim që t’i inkurajojë arsimtarët të ndërmarrin iniciativë,
të zhvillojnë shprehi për reflektim të procesit personal të nxënies dhe dokumentim të zhvillimit
personal profesional.
Në mënyrë plotësuese, ardhmëria e bashkësive për nxënie është rrjetëzimi i mëtejshëm i
arsimtarëve që duan të avancojnë praktikën mësimore në shkollat e tyre dhe të cilët duan të jenë
jo vetëm zbatues, por edhe kreatorë të praktikave arsimore dhe shembuj pozitiv të profesionit të
arsimtarit.
Shpresojmë sinqerisht se kjo iniciativë do të jetë e mirëseardhur në shkollat tona dhe se në këtë
mënyrë do të zgjohet vigani i fjetur që jeton brenda çdo arsimtari.
I shprehim falënderim të madh profesorit Dejvid Frost nga Universiteti Kembrixh, autor i
metodologjisë Teacher Leadership dhe i grupit HertsCam që punon bashkë me të, për këtë koncept
të bashkësisë për nxënie dhe për të gjitha instrumentet e përfshira në këtë doracak.
Falënderim i madh për shkollat e përfshira në 3 fazat e para të zbatimit të Projektit të USAID-it
“Leximi ju bën udhëheqës” që i zbatuan në mënyrë profesionale dhe me përgjegjësi të gjitha
aktivitetet e parashikuara në Komponentën “Bashkësi për nxënie” dhe dhanë kontribut të
paçmueshëm në krijimin e këtij doracaku.
Falënderim i madh për të gjithë mentorët, koordinatorët dhe drejtorët e angazhuar e shkollave pa
mbështetjen jovetiake, profesionalizmin dhe qëndrimin pozitiv ndaj kuptimit të bashkësive për
nxënie, këshillat dhe udhëzimet gjithmonë të dobishme, ky doracak nuk do të ishte i kompletuar.
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INSTRUMENTE PËR UDHËHEQJEN E
PUNËS SË BASHKËSISË PËR NXËNIE
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Organizim i bashkësisë për nxënie në shkollën tuaj
Për organizimin e bashkësisë për nxënie mund të shfrytëzohen format tashmë ekzistuese të takimit
të arsimtarëve për bashkëpunimin profesional në shkollë. Të tilla mund të jenë takimet e aktiveve
profesionale për arsimtarë klasor ose të arsimtarëve lëndor në ciklet më të larta. Parakusht që kjo
iniciativë të ketë sukses është qëndrimi pozitiv dhe mbështetja nga personat kryesor në shkollë –
drejtori dhe shërbimi profesional, të cilët duhet të sigurojnë vazhdimësi në realizimin e aktiviteteve.
Në fakt, hapi i parë drejt formimit të bashkësisë për nxënie duhet të jetë formimi i një ekipi
koordinues me qëllim të organizimit, zbatimit dhe udhëheqjes së bashkësisë për nxënie.

Hapi 1: Përzgjedhja e ekipit koordinues/koordinator i bashkësisë për
nxënie
Është e pëlqyeshme që në shkollë të ketë ekip koordinues i cili mban përgjegjësinë për
organizimin e bashkësisë për nxënie. Anëtarë të këtij ekipi do të mund të ishin drejtori, shërbimi
profesional dhe/ose arsimtar/arsimtarë të cilët kanë shkathtësi të mira organizative dhe theksohen
me profesionalizmin e tyre si shembull i mirëfilltë për udhëheqës të bashkësisë për nxënie. Në
tekstin e mëtejshëm këtë post do ta thërrasim “koordinator”, me atë që do të nënkuptohet se
rekomandimet kanë të bëjnë qoftë me personin ose me ekipin që e ka rolin koordinues në shkollë.
Koordinatori, përveç punës së tij zhvillimore që mund të rezultojë nga posti i tij si pedagog/psikolog
në shkollë ose arsimtar, do të duhej të grumbullojë të dhëna për punën e përgjithshme të
bashkësisë për nxënie si një trup profesional në shkollë që shpërndan, shkëmben përvoja dhe
njohuri dhe përmes punës së përbashkët identifikon dhe vepron ndaj sfidave në shkollë. Për këtë
qëllim në këtë kapitull janë ofruar disa instrumente që duhet t’i ndihmojnë koordinatorit në këtë post
të tij.
Koordinatori do të duhej t’i posedojë karakteristikat dhe aftësitë vijuese:







ekspertizë gjatë dhënies së drejtimeve arsimtarëve tjerë
profesionalizëm,
përkushtim,
të qenët proaktiv për ndryshim pozitiv.
aftësi për të ndikuar te arsimtarët për ndryshime pozitive
aftësi për t’i inkurajuar arsimtarët në punën e tyre dhe për t’i motivuar për angazhim të
mëtejshëm,

Instrumenti Koordinator i bashkësisë për nxënie është formular që mund të shfrytëzohet që
koordinatori të përshkruajë rolin e tij dhe vizionin e bashkësisë për nxënie të cilën e lehtëson. Ky
instrument është përkujtues i dobishëm për prezantimin e shpejtë të postit të tij para shkollave tjera
në rrethana të caktuara, siç janë për shembull ngjarjet e rrjetëzuara.
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Hapi 2: Formim i bashkësisë për nxënie
Që në fillim, propozojmë që drejtori dhe koordinatori të organizojnë një takim të shkurtër në të cilin
do t’i ftojnë të gjithë arsimtarët klasor/lëndor dhe në atmosferë të këndëshme do t’ua prezantojnë
të pranishmive idenë për bashkësi për nxënie. Qëllimi i këtij takimi është që të “preket pulsi” i
kolektivit nëse në shkollë ka interes për këtë lloj të iniciativës.
Veçanërisht është e rëndësishme që arsimtarët që në fillim ta vërejnë dobinë nga themelimi i një
bashkësie të këtillë në shkollën e tyre. Për këtë arsye do të ishte mirë që ekipi koordinues i
bashkësisë për nxënie t’ia transmetojë këtë ekipit të arsimtarëve me entuziazëm me qëllim që ata
ta vërejnë dobinë nga anëtarësimi në grup të këtillë. Ja disa ide për atë që do të mund t’i motivonte
arsimtarët për të qenë anëtarë në bashkësinë për nxënie:









Kohezion i rritur në kolektiv dhe klimë më e mirë në punë;
Mundësi për shkëmbimin e përvojave dhe nxënie prej njëri-tjetrit:
Krijim i përmbledhjes së madhe të praktikave pozitive që secili arsimtar mund ta plotësojë
dhe të thithë ide;
Praktikat pozitive kanë të bëjnë me shkollën në të cilën punojnë edhe vetë, me nevojat e
fëmijëve me të cilët punojnë dhe nevojat e tyre profesionale;
Krijim i mjedisit të sigurt në të cilin do të mund të pyetet, të shkëmbehet, të kërkohet këshillë
dhe të kremtohet suksesi;
Të promovohet ideja për arsimtarin si udhëheqës i ndryshimeve (e jo vetëm si zbatues i
vendimeve të përshkruara);
Puna e bashkësisë për nxënie mund të jetë pjesë e programit vjetor të shkollës si dokument
i cili e bën formal zhvillimin profesional;
Ndërlidhje e aktivitetit të arsimtarit në bashkësinë për nxënie me kompetencat në
Kompetenca themelore profesionale dhe standarde për arsimtarë1;

Ekzistojnë disa mënyra në të cilat do të mund të zhvillohej ky takim i parë, por tregues më i mirë
për efikasitetin e tij do të jetë koordinatori i cili njëherësh e njeh grupin e arsimtarëve që do të ishin
anëtarë dhe i cili beson në vlefshmërinë e kësaj pune. Ne propozojmë një prezantim të shkurtër
Power Point që mund t’i shërbejë si përkujtues koordinatorit në këtë takim të parë (në Shtojcën 3).

1

http://bro.gov.mk/docs/USAID/MKD/01%20Osnovni%20profesionalni%20kompetencii%20i%20standardi%20za%20
nastavnici.pdf
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Hapi 3: Drejtime për udhëheqjen e takimeve me bashkësitë për nxënie
Rekomandime të përgjithshme:










Do të ishte mirë që takimet të mbahen së paku një herë në muaj, ndonëse dinamika do të
përcaktohet në mënyrë interne në varësi nga dispozicioni dhe nevoja e arsimtarëve. Është
e rëndësishme të mbahet vazhdimësi e mbajtjes së takimeve dhe baraspeshë mes punës
individuale dhe grupore të anëtarëve të bashkësisë për nxënie.
Si kohë për takime të bashkësisë për nxënie mund të përdoren strukturat ekzistuese për
zhvillim profesional si për shembull aktive profesionale ose grupe tjera në të cilat arsimtarët
shkëmbejnë njohuri dhe sfida nga praktika mësimore.
Është mirë që koordinatori të mbajë shënime gjatë takimeve dhe ato t’i përfshijë në
Formularin për raport (në fund të këtij kapitulli). Këto raporte do të japin legjitimitet për
aktivitetet e realizuara të cilat më tutje mund të parashtrohen si dëshmi për aktivitetin
profesional në nivel të shkollës para personave relevantë (inspektorë, këshilltarë) dhe të
shfrytëzohen gjatë këshillimit për avancim dhe aktivitetet e mëtejshme.
Si aspekt i rëndësishëm nga bashkësia për nxënie është krijimi i shprehisë për
dokumentimin dhe reflektimin e nxënies së tyre. Prandaj, është mirë që nga takimi i parë
arsimtarët të hapin portofol zhvillimor në të cilin do të vendosin instrumente plotësuese
(të përfshira në këtë doracak) dhe gjithë atë që mund të shërbejë para së gjithash si
përkujtim për takimin, por edhe si dëshmi për aktivitetin. Instrumentet janë qëllimisht koncize
që të mos jetë e domosdoshme të kopjohet dhe të modernizojë procesin me administratë
plotësuese. Po ashtu, portofoli mund të jetë edhe elektronik, që të shmanget kopjimi i
instrumenteve.
Drejtorët dhe përfaqësuesit e shërbimit profesional janë gjithashtu anëtarë të bashkësisë
për nxënie. Ata para së gjithash duhet të nxisin, udhëzojnë dhe udhëheqin punën e
bashkësisë për nxënie, por po deshën edhe ata mund të mbajnë portofol të tyre zhvillimor
të ngjashëm me atë të arsimtarëve. Megjithatë me dokumentimin e tyre është mirë të
mblidhen të dhëna për ato elemente që kontribuojnë në zhvillimin e bashkësisë për nxënie
si tërësi:
 përkufizim i kulturës profesionale,
 përkufizim i drejtimit të zhvillimit profesional të arsimtarëve
 mbështetje të arsimtarëve në aktivitetet e tyre zhvillimore,
 organizim i ngjarjeve të rrjetëzuara,
 zgjerim të diturisë,
 bashkëpunim dhe ndikim jashtë shkollës dhe ngjashëm.

Ekipi koordinues (drejtor, koordinator i bashkësisë për nxënie) janë mbështetës kryesorë të
nxënies në bashkësinë për nxënie, zhvillimit të dialogut profesional, bashkëpunimit dhe
nxënies përmes shkëmbimit të përvojave dhe njohurive.
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Takim i parë
Takimi i parë është rast i mirë që secili anëtar të tregojë se pse dëshiron të jetë anëtar në
bashkësinë për nxënie dhe si do të kontribuojë në zbatimin e suksesshëm të aktiviteteve
zhvillimore dhe forcimin e bashkësisë për nxënie




Koordinatori mund të rikthehet në konceptin për Bashkësinë për nxënie dhe të përkujtojë se
pse është e rëndësishme që arsimtarët të jenë anëtarë të së njëjtës – cilat janë përfitimet?
Në këtë takim të parë duhet të hapet diskutimi mes anëtarëve lidhur me atë se si është
kultura organizative në shkollën e tyre dhe të plotësohen Instrumentet për Reflektim të
bashkësisë për nxënie dhe Reflektim të kulturës profesionale. Këto instrumente përveç asaj
që japin informacion për atë se si janë raportet mes arsimtarëve dhe si është kultura
profesionale në atë shkollë, shërbejnë edhe si instrumente për zhvillimin e dialogut mes
anëtarëve. Instrumentet e plotësuara mund të shkëmbehen me të gjithë anëtarët, por para
së gjithash është e dëshirueshme që koordinatori t’i ketë këto të dhëna në evidencën e tij.
Koordinatori duhet t’ua prezantojë detyrat dhe dinamikën anëtarëve të bashkësive për
nxënie:
o Secili anëtar i bashkësisë duhet të mbajë portofolin e tij zhvillimor (ose nëse ai
tashmë mban portofol të dedikuar për zhvillim profesional, të shtojë një pjesë që ka
të bëjë me bashkësinë për nxënie). Portofoli duhet të mund të ndiqet lehtë.
o Në portofolin duhet të mblidhen dëshmi dhe reflektime për punën zhvillimore të
arsimtarit për të cilat ekzistojnë instrumente/instrumente:
 Evidentim i konsultimeve – ky instrument është i dedikuar për shënimin e
bisedave me të gjithë faktorët relevant që do të mund t’ju ndihmonin
arsimtarëve në planifikimin dhe realizimin e punës zhvillimore. Shënime të
këtilla duhet të rezultojnë nga secili takim i bashkësisë për nxënie dhe/ose
bisedave me shërbimin profesional, nxënësit, prindërit, kolegët ose persona
tjerë (profesional).
 Evidentim i pjesëmarrjes – ky instrument plotësohet pas pjesëmarrjes në
ndonjë formë të organizuar të zhvillimit profesional – trajnim, trening,
punëtori, nëse arsimtari ka qenë i ftuar të vëzhgojë orën e kolegut, etj.
 Instrumentet Plan për zhvilliin e aktiviteteve dhe Plan personal veprues
(përshkrim i aktivitetit, korniza kohore, subjektet e përfshira dhe instrumentet
dhe teknikat e planifikuara), duhet të jenë dokumente themelore që do ta
vendosin rrjedhën e zbatimit të aktiviteteve. Pasi arsimtari do ta përkufizojë
aktivitetin e tij zhvillimor, duhet të planifikojë se çfarë është ajo që do ta
ndërmarrë për të vlerësuar, intervenuar në procesin dhe të reflektojë për të
evaluar procesin.
 Dëshmi për aktivitetet e ndërmarra (mund të përfshihen, por nuk
barazohen vetëm në: përgatitje ditore, plane për zbatimin e
aktivitetit/teknikës; regjistrime nga ora, fletë anketuese me rezultate; detyra
të dhëna; përpunime nga nxënësit; dëshmi anekdotike2 etj.)
 Rezyme të aktivitetit zhvillimor – në fund të portofolit duhet të ketë rezyme
të shkurtër për atë që ka ndodhur dhe cilët janë hapat e ardhshëm.

2

Përshtypje, komente, histori të shkurtra ose çfarëdo narativi tjetër që bën të ditur në ndryshimin e kontekstit të
aktivitetit zhvillimor, pa marrë parasysh nëse është nga një nxënës, koleg, drejtor, prind etj, ndërsa paraqet
ilustrim/dëshmi për atë që është arritur.
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Reflektime – reflektimi është shkathtësi kryesore që duhet të forcohet
përmes bashkësisë për nxënie. Ai duhet të bëhet edhe në procesin e
plotësimit të portofolit edhe gjatë revidimit. Është teknikë e dobishme dhe e
thjeshtë përderisa arsimtarët i mbledhin të dhënat, në fleta ngjitëse të
shënojnë nga ndonjë fjali, koment lidhur me pjesë të portofolit të tyre që e
paraqesin procesin e tyre mendor për nxënie personale, zhvillim personal
dhe shkathtësi udhëheqëse. P.sh., „Ky instrument më ndihmoi me të vërtetë
që t’i shndërrojë në fjalë dyshimet e mia për këtë problem”; “Mendoj se në të
ardhmen që në fillim të vitit do t’i pyes kolegët për përvojat e tyre me këtë
teknikë/sfidë...”; „Fakti që i pyeta nxënësit për mendim rreth..., më ndihmoi
me të vërtetë të planifikoj më mirë orën/njësinë mësimore“

Takimi i dytë
Në takimin e dytë do të përpunohet struktura e punës së bashkësisë për nxënie. Varësisht
nga madhësia e grupit, arsimtarët mund të grupohen në grupe më të vogla sipas llojit të
aktiviteteve në të cilat punojnë, ndërsa koordinatori të qarkullojë dhe t’u ndihmojë.
Koordinatori duhet të japë udhëzime që kanë të bëjnë me:
o Evidentimin e dëshmive: duke marrë parasysh se cili është interesi (aktiviteti
zhvillimor) i arsimtarit, koordinatori jep udhëzime rreth asaj se çfarë janë dëshmi
përkatëse, nëse janë evidentuar në mënyrë përkatëse dhe nëse drejtpërdrejt kanë
të bëjnë me temën e zgjedhur (p.sh., fotografi „para dhe pas“ nga dorëshkrimi i
nxënësve – për të parë ndryshimin; ekzemplarë ose fotografi të përpunuara të
nxënësve pas ndryshimit të ndonjë teknike, etj.)
o Evidentimin e konsultimeve: të shihet se me cilin dhe në çfarë mënyre bisedojnë
arsimtarët për dilemat me të cilat përballen; kë do të mund të konsultonit për një
temë të caktuar?
o Evidentimin e reflektimeve: është me rëndësi që koordinatori gjithmonë t’u kthehet
pyetjeve “Çfarë mësoni ju (arsimtarët) nga kjo përvojë? Çfarë ju tregon për mënyrën
tuaj të punës, praktikën tuaj? Çfarë zhvillimi vëreni te vetja? Në çka e vëreni këtë?
Çfarë zbuloni për mënyrën në të cilën ju mësoni? A është kjo diçka që do të mund
ta zbatonin edhe arsimtarët tjerë? Si do të mund t’u ndihmonit ju me këtë?“
Për portofol më sistematik në pjesën Instrumente për plotësimin e portofolit
zhvillimor janë ofruar më shumë instrumente të ndryshme që arsimtarëve do t’u
ndihmojnë në sistematizimin e portofolit të tyre. Koordinatori duhet të insistojë që
portofolet e arsimtarëve të përmbajnë lloje të ndryshme të dëshmive.
Takimi i tretë
Takimi i tretë duhet t’i kushtohet zhvillimit të aktiviteteve zhvillimore dhe planeve vepruese.
Secili arsimtar duhet të ketë plan personal për zhvillim dhe plan veprimues, ndërsa në këtë
takim (ose nëse ka nevojë disa takime) të njëjtat duhet të revidohen në dialog me kolegët
dhe koordinatorët.
Pasi të përkufizohen aktivitetet zhvillimore, koordinatori duhet t’i përmbledhë në
instrumentin: „Listë e aktiviteteve zhvillimore”, ku do të qëndrojë autori dhe informacionet e
tij të kontaktit, titulli i aktivitetit zhvillimor dhe një përshkrim i shkurtër i planit në vetëm disa
nënpika.
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Takime të mëtejshme
Bashkësia për nxënie do ta përcaktojë vetë dinamikën e punës dhe frekuencën e takimit në
takime formale. Sipas përvojave të deritanishme, në një vit shkollor ka pasur prej 6 deri 8
takime formale, ndonëse ato mund të jenë edhe më të shpeshta. Duke marrë parasysh këtë,
ekzistojnë edhe forma tjera të bashkëpunimit mes arsimtarëve (p.sh. punë në grupe të
vogla, sipas llojit të aktivitetit zhvillimor, sipas lëndës mësimore ose llojit të materies që
përpunohet, punë ekipore mes kolegëve, konsultime me koordinatorin/shërbimin
profesional, vëzhgim të orëve, etj.) kështu që përderisa ka dëshmi për këto takime në
portofolin zhvillimor, ato janë mënyrë legjitime e bashkëpunimit mes anëtarëve të
bashkësisë për nxënie.
Nga takimi i tretë e tutje, është e domosdoshme që të gjithë arsimtarët që janë anëtarë, t’i
bartin portofolet e tyre, ndërsa koordinatori të ketë qasje në të njëjtat. Në pjesën “Udhëzime
për plotësimin e portofolit zhvillimor” janë ofruar instrumente për sistematizim më të lehtë të
të njëjtit.
Nga fundi i vitit shkollor, pasi të përfundojë një pjesë e procesit (ndonëse aktiviteti zhvillimore
mund të vazhdohet edhe vitin e radhës nëse është parashikuar ashtu) arsimtarët duhet të
kenë të dhëna dhe përvoja të mjaftueshme nga puna e bashkësisë për nxënie që të mund
ta shndërrojnë në një lloj tregimi të shkurtër personal për punën e tyre në bashkësinë për
nxënie. Tregimi nuk duhet të jetë më i gjatë se një faqe dhe duhet t’i përfshijë këto elemente:
 Sfida/problemi me të cilin janë përballur: Pse është kjo e rëndësishme?
 Përfshirja e kolegëve ose personave tjerë relevantë: Me kë janë konsultuar?
 Plani për ndryshim/intervenim ose eksperimentimi në praktikë: Çfarë kanë
ndërmarur? Çfarë rezultatesh (preliminare) kanë arritur?
 Plan për në të ardhmen: Çfarë planifikojnë të bëjnë më tutje (viti i ardhshëm
shkollor)?
 Ndikimi ndaj ekipit: A ua kanë prezantuar kolegëve atë që është planifikuar
dhe/ose arritur? Si e përjetuan këtë? Çfarë komente kanë marrur? Si
kontribuan në zgjerimin e njohurive të bashkësisë për nxënie?
 Ndikimi më i gjerë: Si do të mund të zgjerohej ky ndikim jashtë shkollës
(shkolla tjera, arsimtarë tjerë, ndryshim të disa pjesëve të caktuara në
mënyrën e planifikimit ose realizimit të pjesëve nga programi mësimor, etj.)?
 Leksione të mësuara: Çfarë funksiononte, e çfarë mund të bëhet më ndryshe
në periudhën e ardhshme? Çfarë kanë mësuar për nxënien e tyre dhe për
procesin zhvillimor?
Për këtë qëllim mund t’i shfrytëzojnë Shembujt ilustrues (p.sh. tregimet për
Dipakun dhe Xhonin në pjesën Instrumente për planifikimin dhe zbatimin e
aktiviteteve zhvillimore), për sqarimin e mënyrës së shkrimit dhe llojin e
informacioneve që arsimtarët do të mund t’i përfshijnë, kuptohet në përputhje me
aktivitetet zhvillimore në të cilat ata punojnë.
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Rekomandime për drejtorinë e shkollës
PRAKTIKONI
Të krijoni pasqyrë të mirë për atë se çfarë
nënkupton përfshirja në këtë aktivitet. Është me
rëndësi që arsimtarët të kanë mirëkuptim për
konceptin e bashkësisë për nxënie dhe ato vetë të
kanë dëshirë të jenë pjesë e saj.
Ndërtim i konsensusit dhe entuziazmit mes
arsimtarëve rreth anëtarsimit në bashkësinë për
nxënie para se të fillojë puna. Në këtë fazë është
mirë të dihen historitë e suksesshme nga shkollat
tjera.Gjithashtu duhet të dëgjohen dhe merren
parasysh në mënyrë të mirëfilltë brengat dhe
dyshimet e kolektivit tuaj.

EVITONI
Thejshtë t’i informoni arsimtarët se
shkolla do të fillojë me zbatimin e një
projekt/programi të caktuar dhe se kjo
do të jetë “reçetë” për sukses.

Përfshini të gjithë që janë të interesuar për këtë
(bëhuni inkluziv). Në procesin e përcaktimit të
prioriteteve për veprim mund t’i përfshini edhe
prindërit ose përfaqësuesit e komunës për arsim. me
qëllim që të përcaktohet se çfarë duhet të diskutohet
dhe ajo që duhet të punohet. Angazhimi në
bashkësinë duhet të jetë sipas dëshirës dhe
afiniteteve të arsimtarëve të kyçur që do të ndjejnë se
rolin që kanë zgjedhur është hapësira e tyre për
zhvillim.
Planifikoni mënyrën se si të ndjekni
përparimin. Duke i shfrytëzuar Instrumentet për
reflektim të shkollës si BN-ja dhe kultura organizative
(më poshtë) mund të fitoni pasqyrë për atë se cilat
janë perceptimet e arsimtarëve për pjesëmarrjen e
tyre dhe raportet në shkollë. Ato mund t’i shfrytëzoni
disa herë gjatë një cikli për të parë nëse ekziston
zhvendosje nga gjendja fillestare. Nëse nuk ka, mund
të diskutohet për pengesat që kontribuojnë në
mbajtjen e status quo-së.
Mësoni nga përvojat e shkollave tjera. Duke u
rrjetëzuar me shkolla tjera përmes grupit të
Fejsbukut, mund të vendoset lehtë kontakti dhe të
shkëmbehen përvoja për atë se si të tejkalohen më
lehtë sfidat me të cilat përballen shkollat.

Ju të përcaktoni se cilët arsimtarë për
çfarë do të jenë kompetentë ose cili do të
jetë roli i tyre

Të supozoni se të gjithë do të jenë PËR
idenë.

Ju të përcaktoni se çfarë do të diskutohet
gjatë mbledhjeve.

Të kontrolloni angazhimin dhe punën e
secilit arsimtarë në mënyrë imponuese
dhe në to ta kërkoni gjithmonë fajin për
dështimin.
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Aktivitetet e ndërtimit të besimit mes anëtarëve të bashkësisë
për nxënie
Madje edhe kur arsimtarët kanë kohë dhe janë të liruar nga obligimet që të mund të fokusohen në
zhvillimin e tyre profesional, nuk është gjithmonë e thjeshtë të bëhet tranzicion nga një ditë e
mundimshme pune dhe të jenë produktiv kur marrin pjesë në punën e bashkësisë për nxënie. Në
këtë pjesë janë përmendur disa propozime për atë se si të fillojnë sesionet në bashkësitë për nxënie
me qëllim që të lehtësohet tranzicioni, por edhe të ndërtohet besim dhe raport pozitiv mes anëtarëve
të disa takimeve të para. Në fillim këto aktivitete do të duhej t’i shqyrtojë drejtori dhe/ose ekipi
koordinues. Pasi që grupi do të bëhet më i pavarur anëtarët mund ta ndryshojnë këtë rol dhe në
këtë mënyrë të gjithë të provojnë potencialin e tyre udhëheqës.
Këto aktivitete duhet të jenë të shkurtra (jo më shumë se 5 minuta) dhe duhet të jenë zbavitëse për
anëtarët. Janë bërë ashtu që të shkaktojnë mendim pozitiv për procesin e nxënies te anëtarët dhe
duhet të ndryshojnë dhe të adaptohen me qëllim që të ruhet interesi.
Fjalë e ditës
Në hapësirën ku mbahet takimi vendosni një fletë letër “flip çart” dhe në mes të fletës shkruani
një fjalë. Fjala mund të jetë e ndërlidhur me një temë konkrete e cila në këtë moment është aktuale
(lektyrë, si të nxitni leximin me kuptim, mënyrë e vlerësimit të ndonjë teme, drejtshkrim, etj.) mund
të jetë e ndërlidhur me aspektet e përgjithshme të nxënies (sjellje të nxënësve,
angazhim/përkushtim të nxënies, motivim/shprehi pune, etj.) ose të jetë diçka krejtësisht e
përgjithshme dhe e hapur sipas interesit të arsimtarëve. Jepuni pjesëmarrësve fllomasterë dhe
kërkoni prej tyre të shkruajnë ose të vizatojnë përgjigje të fjalës së shkruar ose të përgjigjes së
dikujt. Përkujtoni se është e pëlqyeshme të përdorin vija, shigjeta dhe simbole tjera grafike për t’i
treguar lidhjet mes fjalëve/përgjigjeve. Pasi të përfundojnë të gjithë me shkrim, shikojeni
bashkërisht diagramin që e keni fituar dhe diskutoni shkurtimisht për rëndësinë e këtyre lidhjeve
dhe asociacioneve.
Foto montazh nga klasa
Fotografoni situata në më shumë paralele që i përfaqësojnë mënyrat e shumta në të cilat janë
angazhuar nxënësit në nxënie. Jepuni pjesëmarrësve fleta vetëngritëse që t’i shkruajnë në to
komentet e tyre dhe të bisedojnë për situatat në fotografitë. Këto fotografi mund të jenë të shtypura
dhe të ngjitura rreth e rrotull dhomës, ose nga ana tjetër të ndryshohen në prezantimin Power
Point, ndërsa komentet të vendosen diku anash në murë. Është me rëndësi që secili prej grupit
të ketë mundësinë t’i lexojë komentet dhe të bisedojë me kolegët për fotografitë.
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Përfundo fjalinë
Në fletat prej letre shkruani fillime të fjalive si këto në vazhdim dhe kërkoni nga anëtarët që t’i
përfundojnë dhe më pas ekspozoni fjalitë e përfunduara në hapësirën. Mund t’ua jepni fjalinë e
njëjtë të gjithë pjesëmarrësve ose disa të ndryshme. Ja disa shembuj:
Gjëja më e mirë në të qenët arsimtar është ________________________________ .
Gjëja më e keqe në të qenët arsimtar është __________________________________ .
Sot ndjehem ________________________________________________________ .
Sot në mëngjes qeshja për _____________________________________________________ .
Nxënësit e mi janë __________________________________________________________.
Do të doja të ______________________________________________________________ .
Nuk do të doja të ____________________________________________________________ .

Shkruani „Di/mund të...“ për kolegun
Shkruani emrat e anëtarëve të bashkësisë për nxënie në fleta të vogla. Kërkoni që secili nga
pjesëmarrësit të tërheqë një fletë nga kutia/kapela/valixhja dhe më pas për emrin e kolegut që e
ka tërhequr të shkruajë 3-4 gjëra që ky individ di ose mund t’i bëjë, është i mirë për këtë ose
ndonjë karakteristikë pozitive. Më pas të gjithë le t’i vendosin fletët në një vend që në fund të
takimit të mund të gjejnë emrin e tyre me fjalitë dhe t’i shtojnë në portofolin e tyre si dëshmi për
pjesëmarrje.
Pako me befasi
Kohë pas kohë, në vendin ku duhet të qëndrojë secili prej pjesëmarrësve vendosni dhurata të
vogla të paluara (laps interesant kimik, laps, ose ndonjë copë tjetër pajisjeje, qese çaji, ndonjë
vizatim humoristik, etj.) Kërkoni nga pjesëmarrësit t’ia qëllojnë se çfarë ka në pakon. Ose
vendosini të gjitha dhurata në një vend dhe siç do të hyjnë pjesëmarrësit në takim le të tërheqin
një dhuratë. Në vazhdim, mund të kërkoni nga pjesëmarrësit që të shfrytëzojnë dhuratën si lajt
motiv për aktivitetin e tyre në atë takim.
Artefakte
Secili pjesëmarrës le të marrë nga një lëndë ose të mendojë diçka që e prezanton atë si arsimtar.
Lëndët mund të jenë të përpunuara nga arsimtari, por nuk është patjetër. Për shembull, të jetë
regjistrim nga ndonjë këngë (ose në interpretim të arsimtarit); këngë ose ndonjë vepër vizuale
artistike (nga ndonjë autor ose nga vetë arsimtari); lëndë; libër; karikaturë; fotografi: bimë dhe
ngjashëm. Nxitini arsimtarët të jenë kreativ dhe të shfrytëzojnë mënyra të ndryshme për të
prezantuar veten si arsimtarë.
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.Rrëfim i historive
Një shkollë ka vendosur orë për rrëfimin e historive për arsimtarë, ku ata janë tubuar dhe i kanë
rrëfyer historitë që kanë të bëjnë me punën e tyre. Kjo orë është shndërruar në aspekt substancial
të punës së bashkësisë së tyre për nxënie me atë që arsimtarët të cilët në fillim kanë rrëfyer më
shumë për shkak të zbavitjes dhe lidhshmërisë së ndërsjellë, më pas kanë filluar të zhvillojnë
narrative të mirëfillta personale që u kanë ndihmuar ta paraqesin kuptimin e punës së tyre. Disa
arsimtarët kanë folur për
„… fuqinë e reflektimit dhe ndjenjën e plotësimit kur merret përsipër përgjegjësia për fatin e tyre
si arsimtar, disa për kuptimin e profesionit. Në historitë, arsimtarët kanë folur edhe për mendimet
dhe ndjenjat e tyre, rrugëtimin nga ndërmarrja e veprimit deri të arritja e qëllimit dhe çfarë do të
thotë të mbështetesh në kapacitetet personale dhe të punosh në ekip”.
Bashkësitë për nxënie mund të modifikojnë këtë qasje si aktivitet hyrës për sesione individuale
me arsimtarët ose si mënyrë për të vendosur besimin dhe ndjenjën e unitetit kur arsimtarët do të
fillojnë të punojnë së bashku. Anëtarët mund të paraqiten si vullnetarë të jenë rrëfyes të ditës dhe
sesioni të fillojë me një histori. Mund të rrëfejnë për çfarëdo teme ose t’u jepet udhëzim për të
rrëfyer diçka që ka të bëjë me temën e ditës ose atë që është aktuale për grupin.

Shkrim i shpejtë
Vendosni ndonjë citat libri/artikulli ose ndonjë mendim frymëzues në hapësirë. Ndani fletë letre
dhe kërkoni nga pjesëmarrësit që të përshkruajnë shkurtimisht ndonjë përgjigje/asociacion me
mendim ose citat të theksuar. Më pas formoni çifte, secili le të kthehet drejt kolegut të tij dhe të
ndajë me të përgjigjen e vet.

“Nervozohem kur...”
Kur në shkollë kanë ndodhur disa situata stresuese ose periudhë e mundimshme, është mirë që
pjesëmarrësit të kenë një hapësirë dhe kohë të sigurt për t’i liruar këto ndjenja. Këto janë sesione
ku pjesëmarrësit, në çifte ose në grup më të madh do të kenë 5 minuta për të shkëmbyer se çfarë
i frustron, çfarë e kanë pasur të mundimshme atë javë dhe ngjashëm. Pasi të “shfryhen” emocionet
tranzicioni drejt punës produktive dhe fokusi pozitiv është më i lehtë.

Burimi: Education World®
Copyright © 2012 Education World
http://www.educationworld.com/a_curr/collaborative-groups-professional-learningcommunities.shtml
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Instrument për reflektimin e shkollës si bashkësi për nxënie
Zakonisht, këto dy instrumente i plotëson dhe ruan në portofolin e tij koordinatori i bashkësisë për
nxënie, por ato mund të gjenden në portofolin e secilit anëtar. Ata kanë për qëllim që ta përshkruajnë
dhe diagnostikojnë “ngecje” në komunikimin dhe zbatimin e aktiviteteve në nivel të shkollës dhe
bashkësisë për nxënie. Duke i njohur mangësitë në komunikimin dhe zbatimin e aktiviteteve mund
të bëhen plane për tejkalimin e tyre dhe me këtë hapen mundësi për ndikim edhe më të madh në
mjedisin shkollor dhe atë më të gjerë.
Përcaktoni nëse situatat në shkollën tuaj u ngjajnë më shumë njërës ose tjetrës skajshmëri dhe
shënojeni me „х“
Njëra
skajshmëri…
Drejtori vendosë
për gjithçka dhe
e ka tërë fuqinë
në duart e tij

Arsimtarët nuk
kanë besim në
njëri-tjetrin dhe
nuk kanë
marrëdhënie të
mira mes vete.
Arsimtarët
punojnë në
mënyrë të
izoluar, të mbyllur
në klasën e tyre

Të gjithë kanë
interpretim të
ndryshëm të
vizionit dhe
prioriteteve të
shkollës.

Vetëm arsimtari
është përgjegjës
për të arriturat e
nxënësit.

……………
……………..

……………………
………

……………
……………
….

…Tjetra
skajshmëri
Të gjithë, (duke
përfshirë edhe
arsimtarët, prindërit,
kuadrin tjetër etj.)
kanë ndikim të
njëjtë gjatë
vendimmarrjes.
Arsimtarët janë si
një familje e madhe
– mbështesin
tërësisht njëri-tjetrin

Arsimtarët
bashkëpunojnë
vazhdimisht në
procesin e mësimit,
avancimin
profesional dhe
gjatë vlerësimit të
shkollës.
Të gjithë (duke
përfshirë edhe
arsimtarët, prindërit,
kuadrin tjetër, etj.)
kanë vizion të njëjtë
për prioritetet e
shkollës dhe për atë
se si të realizohen
të njëjtat.
Përgjegjësia për
rezultatet në shkollë
është e vepër e të
gjithëve së bashku
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Arsimtarët nuk
janë të interesuar
për zhvillimin
profesional, as
në mënyrë
formale, as në
atë joformale.
Shkolla mban
nivelin e cilësisë,
por nuk
zhvillohet.

Në shkollë nuk
ka praktikë të
vetëvlerësimit
intern të punës
së arsimtarit të
mbështetur në
dëshmi.
Qëllimi ynë
kryesor është që
të arrijmë
rezultate të
shkëlqyeshme në
testet eksterne
dhe gjithçka që
bëjmë duhet të
jetë në funksion
të këtij qëllimi.
Arsimtarët
vendosin se çfarë
duhet fëmijët të
mësojnë, e më
pas në testet
presin që këtë ta
kenë
përvetësuar.

(Duke përfshirë
arsimtarët,
nxënësit, prindërit,
shërbimin
profesional, etj.)
Arsimtarët janë të
interesuar dhe
angazhohen në
përsosjen
profesionale edhe
në mënyrë
individuale edhe si
grup.
Shkolla është e
hapur për metoda
të reja dhe e
avancon
vazhdimisht cilësinë
e punës.
Arsimtarët, shërbimi
profesional dhe
drejtori janë në
konsultime të
vazhdueshme në
funksion të
vetëvlerësimit të
arsimtarëve.
Qëllimi ynë është
që fëmijët të jenë të
lumtur dhe prandaj,
mësimi duhet
doemos t’i ndjekë
interesat e tyre.
Rezultatet nga
procesi i nxënies
nuk mund të
parashikohen.
Nxënësit janë
partnerë të
barabartë në
procesin e nxënies,
kanë të drejtë të
thonë se çfarë duan
të mësojnë, në
çfarë mënyre duan
të mësojnë dhe kur
dhe ku duan të
mësojnë.
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Të punësuarit në
shkollë
konsiderojnë se
detyra kryesore e
arsimtarit është
që ta njeh lëndën
e tij dhe ta bartë
atë dituri te
nxënësit.

Të punësuarit në
këtë shkollë
konsiderojnë se
arsimtari është
bartës i
ndryshimeve edhe
në shkollë edhe
jashtë saj.

Nxënësit janë
shpesh apatik
dhe nuk u
mësohet shumë.

Nxënësit kanë
qëndrim pozitiv ndaj
nxënies dhe janë të
emocionuar kur
mësojnë diçka të re.
Nxënësit duan të
vijnë në shkollë. Ata
janë krenarë për
shkollën dhe
identifikohen me të.

Nxënësit vijnë në
shkollë për shkak
se e kanë
patjetër dhe për
arsye se duan të
përfitojnë bazë të
mirë që të
regjistrohen në
shkollat më
prestigjioze të
mesme.
Arsimtarët dinë të
ligjërojnë mirë,
por nuk dinë të
jenë udhëheqës.

Arsimtarët kanë
përvojë në dhënien
e mbështetjes dhe
ushtrimin e ndikimit
pozitiv te kolegët e
tyre.
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Reflektim i kulturës profesionale
Për të fituar pasqyrë për kulturën profesionale në shkollë, lexoni me kujdes tri përshkrimet vijuese
që të përcaktoni se cili prej tyre më së shumti i ngjan kulturës profesionale në shkollën tuaj. Ky
është një instrument i mirë për të nxitur dialogun mes arsimtarëve për marrëdhëniet interpersonale,
vlerat që kultivohen dhe të cilat i synon kjo shkollë.

Kulturë profesionale А

Përgjigjja juaj

Kemi pritje të larta nga nxënësit.
Vëmendja jonë është fokusuar në
mësimin dhe nuk humbim kohë në
takimet për ndjekjen e trendeve më të
reja.
Kolegët më të vjetër nuk përzihen në
punë dhe secili mund të vendosë vetë se
në çfarë mënyre do të zgjidhte ndonjë
situatë.
Kolegët e respektojnë privatësinë dhe
nuk do të hynin në orën time, nëse nuk i
ftoj. Të gjithë pajtohemi plotësisht mirë.
Kur pimë kafe bashkërisht, bisedojmë
për gjëra personale, për familjet tona, etj.
(e jo për mësimin ose sfidat në shkollë).
Raporti ndaj mësimit është dukshëm
tradicional. Varet nga arsimtari se si do
të ligjërojë materien dhe si do t’i
përgatisë fëmijët për kontroll të njohurive.
Nëse nxënësit kanë të arritura të ulëta,
kjo flet keq për arsimtarin. Nëse
rezultatet e testeve/hulumtimeve janë të
mira, nuk ndryshojmë asgjë. Rrallë na
vijnë njerëz nga jashtë dhe është
dukshëm e pazakonshme të bisedohet
për atë se si nxënësit e përvetësojnë
materialin ose për atë se në çfarë
mënyre realizohen ligjëratat.

A e dalloni në këtë përshkrim atmosferën
në shkollën tuaj?
Sa është ky përshkrim afër së vërtetës
për situatat në shkollën tuaj? Çfarë
mungon?
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Kulturë profesionale B

Përgjigjja juaj

Përpiqemi të funksionojmë si ekip. Kemi
disponim miqësor ndaj kolegëve; shpesh
bëjmë shaka dhe kremtojmë bashkërisht
raste të ndryshme. Atmosfera e këtillë do
të thotë se në takimet diskutojmë
gjithmonë me lehtësi për punët e
rëndësishme. Ndonjëherë debati di të
bëhet i nxehtë, por kjo është vetëm për
shkak të faktit se të gjithë kemi qëllim të
njëjtë: suksesin e nxënësve tanë.
Vazhdimisht realizojmë projekte të
ndryshme, meqë në çdo mënyrë
tentojmë t’i përmirësojmë rezultatet e
nxënësve tanë. Duam që sa më shumë
nxënës ta arrijnë dhe tejkalojnë
potencialin e tyre. Ekipi i menaxherëve
na nxitë në avancimin e kompetencave
tona dhe në realizime të reja. Ky është
qëllimi ynë përfundimtar.

A e dalloni në këtë përshkrim atmosferën
në shkollën tuaj?
Sa e reflekton ky përshkrim gjendjen në
shkollën tuaj? Çfarë mungon?
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Kulturë profesionale C

Përgjigjja juaj

Ne në shkollën tonë i japim mbështetje
njëri-tjetrit. Nëse hasim në problem,
thjeshtë bisedojmë me kolegët dhe të
gjithë mundohen të ndihmojnë. Kurrë nuk
mërzitemi, meqë vazhdimisht zbatojmë
inovacione. Shpesh realizojmë mësim
ekipor dhe përkujtohemi për orët. Këtu
është normale të rrezikohet dhe nuk
është e tmerrshme nëse bëhet gabim,
meqë kështu mësohet.
Pranojmë dhe respektojmë njëri-tjetrin,
që nuk do të thotë se gjithmonë
pajtohemi. Në fakt, ndonjëherë
debatojmë zëshëm, por diskutimet e tilla
na ndihmojnë dhe na përkujtojnë në
vlerat themelore dhe në to i shprehim
qëndrimet tona lidhur me mësimin dhe
arsimin. Kjo është edhe mundësi që të
mendojmë për mënyrën tonë të punës,
ndaj për këtë arsye këto diskutime në të
shumtën e rasteve janë të ndërlidhura
me dëshmitë për atë që e punojmë në
orë.

A e dalloni në këtë përshkrim atmosferën
në shkollën tuaj?
Sa e reflekton ky përshkrim gjendjen në
shkollën tuaj? Çfarë mungon?

Mendimi juaj
Nëse konsideroni se shkolla juaj nuk përputhet me tri situatat e përshkruara më
sipër, ju lutemi të përshkruani se si është atmosfera profesionale në shkollën tuaj.
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Shfrytëzim i hulumtimit në procesin e zhvillimit
Njëri prej funksioneve kryesore të bashkësisë për nxënie është shfrytëzimi i procesit hulumtues dhe
shkëmbimi në grupin. Hulumtimi është përfshirë që nga vetë fillimi gjatë përzgjedhjes së sfidës që
do të jetë në fokusin e arsimtarit atë vit shkollor, në zbatimin e intervencës dhe në vlerësimin e
suksesit të saj. Në këtë kuptim është kryesor shfrytëzimi i dëshmive në punën zhvillimore. Ja disa
shembuj për atë se si mund të shfrytëzohen dëshmitë:
1. Të identifikojmë dhe pastrojmë ndonjë problem
Mund ta kemi të paqartë se ka problem, por duhet t’i shqyrtojmë të gjitha detajet. Duhet të mësojmë
për shembull, se si këtë problem e përjetojnë nxënësit, kolegët ose prindërit.
2. Të hulumtojmë praktikë alternative
Ndoshta do të duhej të shohim se si e bëjnë të tjerët këtë ose të marrim njohuri se në çfarë mënyre
bëhet kjo në vend tjetër.
3. Ta ndjekim dhe vlerësojmë praktikën
Për të parë se çfarë efekti ka pasur një praktik e caktuar, duhet të ndjekim ose të kërkojmë koment
nga ata që kanë pasur përvojë me atë praktikë.
4. Të vlerësojmë ndikimin e praktikës
Ndoshta do të duhet t’i shqyrtojmë metodat që diku janë treguar si të suksesshme të provohen edhe
në shkollën tonë.
5. Të zbatojmë inovacion që do të jetë përkatës me situatën tonë
Para se të fillojmë të shfrytëzojmë ndonjë metodë të re, e cila funksionon mirë në ndonjë vend tjetër,
është mirë të mendojmë se si ajo mund të përputhet me kushtet tona dhe nëse duhet të bëhen disa
modifikime.
6. T’u japim votë kolegëve, nxënësve, prindërve dhe të interesuarve tjerë
Hulumtimi nuk është e thënë të jetë i kufizuar vetëm në atë që ndodhë në klasë/shkollë. Përveç
arsimtarëve dhe nxënësve, ai mund t’i përfshijë prindërit, përfaqësuesit e bashkësisë dhe të gjithë
të interesuarit. Duke i përfshirë ata në hulumtimet mund të kontribuojmë që të dëgjohet edhe zëri i
tyre, të shkëmbejnë përgjegjësi për cilësinë e arsimit dhe të forcojnë ndikimin pozitiv ndaj procesit
arsimor.
7. Ta ndjekim procesin e zhvillimit
Dëshmitë mund të shfrytëzohen edhe si tregues për atë se çfarë është ajo që duhet të ndryshohet
derisa zgjatë vetë procesi zhvillimor. Sshfrytëzimi i dëshmive mund të na ndihmojë të reagojmë
shpejtë gjatë zbatimit të aktiviteteve nëse shohim se ekziston nevoja për modifikim.
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Instrument për koordinatorin e bashkësisë për nxënie

Unë jam _____________________________________ dhe koordinator i bashkësisë për nxënie
në _____________________(shkolla).

Roli im në këtë bashkësi për nxënie është...

Vizioni ynë për bashkësinë për nxënie në shkollën tonë është

Për t’i përfshirë arsimtarët që të marrin pjesë më shumë në bashkësinë për nxënie veprojmë si
vijon:

Këto janë idetë tona për atë se si praktikat e mira të bëhen pjesë e kulturës për nxënie të
shkollave:

Këta janë hapat e ardhshëm të bashkësisë sonë për nxënie:

Ne mund ta zgjerojmë ndikimin tonë në bashkësinë për nxënie përmes...
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Shembull për instrumente të plotësuara nga koordinatori (а)
Unë jam Biljana Efremovska koordinatore dhe mentore e ardhshme e bashkësisë për nxënie në
SHFK “Bllazhe Koneski” - Prilep.
Roli im në këtë bashkësi për nxënie është:
- Të organizoj dhe realizoj takime zyrtare të anëtarëve të bashkësisë për shkak të
shkëmbimit të përvojave dhe praktikave
- Të ndjeki zhvillimin profesional të arsimtarëve përmes këtij trupi intern
- Të dakordojmë bashkërisht vizitë në orë mësimore duke praktikuar nxënie përmes
modelit
- Të dokumentoj punën e bashkësisë për nxënie
Vizioni ynë për bashkësinë për nxënie në shkollën tonë është që të gjithë arsimtarët të
bashkëpunojnë mes vete, t’i shkëmbejnë problemet e tyre në praktikën e përditshme dhe
njohuritë e tyre, si dhe të avancohen në zhvillimin e tyre profesional.
Për t’i stimuluar arsimtarët që të marrin pjesë më shumë në bashkësinë për nxënie e bëjmë këtë: I
nxisim arsimtarët që t’i shkëmbejnë përvojat e tyre nga zbatimi i teknikave dhe ideve
inovative në mësim, meqë bashkëpunimi është ai që shpie drejt nivelit më të lartë të zhvillimit
për gjithë shkollën.
Idetë tonë për atë se si praktikat e mira të bëhen pjesë e kulturës për nxënie të shkollave: Do të
realizojmë orë të konkretizimit, do të mundësojmë transparencë më të madhe të praktikave
të mira dhe leksionet e mësuara do të jenë të arritshme deri te të gjithë në formë elektronike.
Hapat e ardhshëm të bashkësisë sonë për nxënie: Realizim i trajnimeve për të cilat kanë nevojë
arsimtarët. Zbatim të njohurive nga trajnimet. Zgjerim të bashkëpunimit me arsimtarë nga
shkollat tjera.
Ne mund të përhapim ndikimin tonë në bashkësinë për nxënie përmes përfshirjes së anëtarëve
të rinj, organizimit të ngjarjeve të rrjetëzuara me shkolla fqinje nga mjedisi më i ngushtë dhe
më i gjerë.
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Shembull për instrument të plotësuar nga koordinatori (b)
Unë jam Ubavka Butleska, koordinatore dhe mentore e ardhshme e bashkësisë për nxënie
në SHFK “Mançu Matak” - Krivogashtan.
Roli im në këtë bashkësi për nxënie është:
 që t’i koordinoj aktivitetet e arsimtarëve klasor, anëtarë të bashkësive në kuadër të
projektit “Leximi ju bën udhëheqës“, komponenti Bashkësi për nxënie, arsimtarëve,
anëtarë të bashkësisë,
 në mënyrë të vazhdueshme t’u japë udhëzime gjatë identifikimit të problemeve në
mësim në fushën e arsimimit gjuhësor dhe matematikor,
 të ndihmoj në formulimin e aktiviteteve zhvillimore, dhe gjatë përpilimit të planeve
të tyre vepruese,
 të ndjekë realizimin e aktiviteteve të parashikuara,
 të siguroj resurse materiale dhe lloje tjera të resurseve për zbatimin e tyre,
 të organizoj aktivitete të lidhura me puntoritë dhe trajnimet në shkollë dhe ngjarje
të rrjetëzuara,
 gjegjësisht t’u mundësoj mbështetje në funksionimin e suksesshëm të Bashkësisë
për nxënie.
Vizioni ynë për bashkësinë për nxënie në shkollën tonë:
Bashkësia për nxënie në shkollën tonë është ekip që shkëmben, bashkëpunon, hulumton
bashkërisht, shkëmben përvoja dhe zhvillohet profesionalisht me qëllim të:
 arsimimit më cilësor për nxënësit
 përmirësimit të mësimdhënies
 avancimit të zhvillimit profesional të arsimtarëve.
Që t’i përfshijmë më shumë arsimtarët për të marrë pjesë në bashkësinë për nxënie
veprojmë si vijon:
- vendosje e përvojës nga aktivitetet zhvillimore në funksion të përmirësimit të kompetencave
profesionale dhe zhvillimit personal profesional të arsimtarëve,
- mbajtje e trajnimeve interne shkollore,
- mbështetje e drejtpërdrejtë për arsimtarët dhe bashkëpunëtorët profesional fillestarë ose për ato
të cilët për herë të parë përfshihen në projektin.
-

Idetë tona për atë se si praktikat e mira të bëhen pjesë e kulturës për nxënie të shkollave...
Panel diskutime në nivel të aktivit profesional
Punëtori dhe trajnime interne në nivel të aktivit profesional
Prezantim i praktikave të mira të aktiveve profesionale, ngjarje të rrjetëzuara, tubime
profesionale, faqe interneti, revistë profesionale, konferencë, etj.
Inicim i ngjarjeve të rrjetëzuara, bashkëpunimit mes shkollave në nivel të aktiveve
profesionale.

Hapat e ardhshëm të bashkësisë sonë për nxënie janë fillim i aktiviteteve të reja zhvillimore
për këtë vit shkollor, identifikim i problemeve të reja në praktikë si bazë për hulumtime të reja,
ndërlidhje me kompetencat profesionale, përmirësim i tyre dhe avancim i zhvillimit profesional.
-

Ne mund ta përhapim ndikimin tonë në bashkësinë për nxënie përmes:
përfshirjes së kolegëve tjerë që nuk kanë qenë të përfshirë në bashkësinë për nxënie,
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-

prezantim të rezultateve të aktivit profesional, këshillit të arsimtarëve,
ndërmarrjes së mënyrës së punës në bashkësinë për nxënie dhe aktivin – mësim lëndor.
Ndërlidhjes dhe bashkëpunimit me shkolla tjera.
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Listë e aktiviteteve zhvillimore - sqarim
Pas dy takimeve të para në bashkësinë për nxënie, pasi që anëtarëve do t’u jepet kohë e
mjaftueshme për shkëmbimin e sfidave nga praktika mësimore me të cilat përballen, ata duhet të
përkufizojnë sfidën/problemin nga praktika e tyre mësimore në të cilën do të punojnë gjatë atij viti
shkollor.
Për të pasur pasqyrë për atë se në çfarë drejtimi lëvizë interesi i arsimtarëve dhe sfidat potenciale,
çfarë mund të rezultojë më tutje në aksionin më masiv për tejkalimin e këtyre sfidave në nivel të
shkollës, propozojmë që koordinatori të përpilojë një listë të aktiviteteve zhvillimore të anëtarëve të
kësaj bashkësie për nxënie. Në vazhdim është paraqitur një shembull për listë të plotësuar nga
SHF “Mançu Matak” – Krivogashtan.
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Listë e aktiviteteve zhvillimore
(shembull – SHF „Mançu Matak“ – Krivogashtan viti shkollor 2015/2016; koordinator: Ubavka Butleska – pedagoge)
Emri e
mbiemri

Liljana
Stojkoska

Jagoda
Rikaloska

E-posta/tel.

Titulli i aktivitetit zhvillimor

Si të përmirësohet leximi me
kuptim te nxënësit e klasës
IV (katër)?

Si të krijohet klimë pozitive
punuese në klasë në orën e
matematikës në klasën e
dytë?

Përshkrim i shkurtër

- së pari do të vlerësoj se sa secili prej nxënësve lexon me kuptim;
- më pas do të shqyrtoj disa qasje përkatëse me mundësit dhe
nevojat e nxënësve
- do të shfrytëzoj teknika dhe metoda të ndryshme me të cilat do të
përmirësohet lexim me kuptim
- në fund do të vlerësoj nëse ka përmirësime gjatë leximit me
kuptim
- gjatë gjithë procesit do të shënoj dhe evidentoj se çfarë kam
mësuar, çfarë ka qenë e suksesshme e çfarë jo, me kë jam
konsultuar dhe çfarë ndikimi kanë pasur aktivitetet e mia në shkollë
- do të bisedoj me nxënësit se si ndjehen në orën e matematikës,
do të bisedoj ose do të anketoj prindërit për atë se si ndjehen
fëmijët e tyre në orën e matematikës; do të bëj vlerësimin e
paranjohurive matematikore të nxënësve.
- do të shfrytëzoj metoda të ndryshme, teknika dhe mjete të
konkretizimit në mësimin e matematikës dhe do të shënoj se cilën
prej tyre nxënësit e duan dhe pranojnë më së shumti
- në fund do të bisedoj me nxënësit dhe prindërit se si u pëlqen tani
ora e matematikës dhe do t’i perceptoj të arriturat e tyre
- përgjatë gjithë procesit do të shënoj dhe evidentoj se çfarë kam
mësuar, çfarë ka qenë e suksesshme ose jo, me kë jam konsultuar
dhe çfarë ndikimi kanë pasur aktivitetet e mia në shkollë
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Dragan
Rikalloski

Si ta përmirësojnë nxënësit e
klasës së pestë leximin
përmes vetëvlerësimit dhe
vlerësimit të ndërsjellë?

Si të lexojnë saktë dhe me
kuptim nxënësit e klasës së
tretë?
Meri
Graoroska

Lidija
Klekaçkoska

Si të përmirësohet leximi dhe
shkrimi fillestar te nxënësi i
klasës së dytë?

- kërkoj që nxënësit të vlerësojnë vetë leximin e tyre në një shkallë
të caktuar dhe të vlerësohen nga bashkënxënësit. Gjithashtu edhe
unë i vlerësoj dhe krahasoj vlerësimet.
- shfrytëzoj disa qasje për vetëvlerësim dhe vlerësim të ndërsjellë
të rrjedhshmërisë dhe leximit me kuptim
- nxënësit sërish vetëvlerësohen dhe vlerësohen mes vete, që të
shqyrtohet përmirësimi
- përgjatë gjithë procesit do të vërej dhe evidentoj çfarë kam
mësuar, çfarë ka qenë e suksesshme e çfarë jo, me kë jam
konsultuar dhe çfarë ndikimi kanë pasur aktivitetet e mia në shkollë
- së pari do të vlerësoj se si lexojnë nxënësit
- do të shfrytëzoj teknika dhe metoda bashkëkohore, lista të
ndryshme kontrolluese me të cilat do të ndjeki përparimin në lexim
- bashkë me prindërit do të përpunojmë mjete të konkretizimit që
do të na ndihmojnë gjatë përparimit në lexim
- do të riorganizoj hapësirën në klasë
- do të krahasoj përparimin në lexim
- përgjatë gjithë procesit do të vërej dhe evidentoj çfarë kam
mësuar, çfarë ka qenë e suksesshme e çfarë jo, me kë jam
konsultuar dhe çfarë ndikimi kanë pasur aktivitetet e mia në shkollë
- Shqyrtim të dallimit dhe shkrimit të shkronjave; ndjekje të leximit
dhe fletoreve; bisedë me prindërit.
- hulumtim të literaturës profesionale dhe burimeve nga interneti;
- zbatim të teknikave dhe strategjive të ndryshme për dallimin dhe
zbatimin e shkronjave, për ndërlidhje në fjalë dhe shkrim.
- përgjatë gjithë procesit do të vërej dhe evidentoj çfarë kam
mësuar, çfarë ka qenë e suksesshme e çfarë jo, me kë jam
konsultuar dhe çfarë ndikimi kanë pasur aktivitetet e mia në
shkollë.
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Svetllana
Kostadinovska

A do ta rrisë interesimin e
nxënësve për leximin e librave
përfshirja më e madhe e
prindërve në punën e
shkollës?

Si të përmirësohet arsimimi
dhe mënyra e nxënies te
nxënësit me vështirësi në
nxënie?
Julijana
Gagaleska

- anketë me nxënësit dhe prindërit se sa shpesh lexojnë dhe çfarë
lexojnë në shtëpi
- punëtori për komunikim mes prindërve dhe nxënësve
- përpunim i lektyrës së lexuar bashkë me prindërit
- përpunim i librit me propozim të prindit
- anketë me nxënësit dhe prindërit
- përgjatë gjithë procesit do të vërej dhe evidentoj çfarë kam
mësuar, çfarë ka qenë e suksesshme e çfarë jo, me kë jam
konsultuar dhe çfarë ndikimi kanë pasur aktivitetet e mia në shkollë
- Së pari do të bëj vlerësimin e vështirësive dhe aftësive të
nxënësve. Do t’i intervistoj nxënësit për vështirësitë me të cilat
përballen. Do të kërkoj edhe mendim nga arsimtarët.
- Më pas do të realizoj takim me këta nxënës të cilët kanë nevojë
për punë individuale (një herë në dy javë), me qëllim të arsimimit
(në aspektin matematikor dhe gjuhësor) dhe udhëzim për mënyrën
e nxënies.
- Në fund do të bëj vlerësimin e të arriturave te këta nxënës,
intervistë dhe do të kërkoj mendim nga arsimtarët.
- Do t’i prezantoj njohuritë e fituara
- Përgjatë gjithë procesit hetues do të evidentoj, shënoj, do të
konsultohem.
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Si të pasurohet mësimi i
lëndëve gjuhë maqedonishte
dhe matematikë që t’u
përshtatet nxënësve të
talentuar?

- Analizë e planifikimeve ditore nga gjuha maqedonase dhe
matematika; Anketë me nxënësit dhe prindërit për të vlerësuar sa
sa u është interesant mësimi dhe të japin propozime që t’u jetë më
interesant.
- Identifikim i prirjes: lloji dhe niveli i prirjes së nxënësve;
- Ndryshim në planifikimet nga gjuha maqedonase dhe
matematika;
- Punime kreative (me fjalë, ngjyrë, muzikë, lëvizje) me të cilat
nxënësit do t’i paraqesin konstatimet e tyre, mendime dhe
qëndrime.

Hristina
Graoroska

- Anketë me nxënësit dhe prindërit.
- Përgjatë gjithë procesit do të vërej dhe evidentoj çfarë kam
mësuar, çfarë ka qenë e suksesshme e çfarë jo, me kë jam
konsultuar dhe çfarë ndikimi kanë pasur aktivitetet e mia në
shkollë.
- i vendosi në situatë të punës ekipore, vlerësoj se si ia dalin, i pyes
me çfarë janë përballur

Cvetanka
Dimeska

Si të nxitet puna ekipore te
nxënësit në klasën e tretë
përmes detyrave të projektit
në lëndët gjuhë maqedonase
dhe matematikë?

- realizim i aktiviteteve të projektit nga gjuha maqedonase (punë në
ekipe)
- realizim i aktiviteteve grupore dhe ekipore nga matematika për
zgjidhjen e detyrave
- perceptoj se si është tani puna ekipore
- përgjatë gjithë procesit do të vërej dhe evidentoj çfarë kam
mësuar, çfarë ka qenë e suksesshme e çfarë jo, me kë jam
konsultuar dhe çfarë ndikimi kanë pasur aktivitetet e mia në shkollë
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Si të zhvillohet vetëdija për
rëndësinë e leximit?

Dijana
Kadinska

Si t’u ndihmohet nxënësve që
të mësojnë në mënyrë më
efikase?
Aneta
Gullaboska

- do t’i pyes nxënësit dhe prindërit se çfarë mendojnë për dobinë
nga leximi – pse u nevojitet të dinë të lexojnë në mënyrë të drejtë
- do të shfrytëzoj teknika për lexim (spin rrotë, katrorë, mur të librit
të paraleles, histori në kavanoz, etj.) me qëllim që ta rrisë interesin
për lexim
- do të lexojmë revista, receta, udhëzime, shenja, etj.
- përfshirje të prindërve në procesin përmes përpunimit dhe
furnizimit me mjete të konkretizimit
- sërish do të zbatoj pyetësor me nxënësit dhe prindërit
- përgjatë gjithë procesit do të vërej dhe evidentoj çfarë kam
mësuar, çfarë ka qenë e suksesshme e çfarë jo, me kë jam
konsultuar dhe çfarë ndikimi kanë pasur aktivitetet e mia në shkollë
- së pari do të analizoj të dhëna nga të arriturat e nxënësve të mi
në periudha të ndryshme të arsimimit të tyre, do të zbatoj pyetësor
me nxënësit, prindërit dhe arsimtarët për mënyrën në të cilën
mësojnë.
- do të shqyrtoj disa qasje të punës individuale dhe grupore me
nxënësit dhe udhëzime për punë të arsimtarëve
- do të realizoj këshillime individuale me nxënësit dhe prindërit për
mënyrën e nxënies,
- do të realizoj punëtori me nxënësit për qasje të ndryshme në
mënyrën e nxënies
- do t’u japë udhëzime arsimtarëve dhe prindërve,
- do t’i analizoj të dhënat nga pyetësorët për nxënës, arsimtarë dhe
prindër.
- përgjatë gjithë procesit do të vërej dhe evidentoj çfarë kam
mësuar, çfarë ka qenë e suksesshme e çfarë jo, me kë jam
konsultuar dhe çfarë ndikimi kanë pasur aktivitetet e mia në
shkollë.
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Formular për raport nga takimi i bashkësisë për nxënie
Shkolla dhe vendi SHF

Koordinator:

Data dhe kohëzgjatja:
Të pranishëm
Rrjedha e takimit:

Çfarë ishte mirë?

Do të ishte mirë nëse...

Leksione të mësuara

Përshkrim i shkurtër i materialeve të caktuara

Çfarë është dakorduar për takimin e radhës? Cilat instruksione i keni dhënë?
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INSTRUMENTE PËR
PLANIFIKIM DHE
ZBATIM TË
AKTIVITETEVE
ZHVILLIMORE
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Rekomandime të përgjithshme rreth aktiviteteve zhvillimore
Pas takimit të parë të bashkësisë për nxënie, secili arsimtar ose çift i arsimtarëve, do të duhej të
zgjedhin një sfidë nga praktika e tyre mësimore në të cilën do të punojnë sistematikisht gjatë atij
viti shkollor.










Ndonëse nuk ka kufizime në kuptim të temës, kohëzgjatjes ose nivelit të përgjithësimit të
aktiviteteve zhvillimore, sipas përvojave të deritanishme, është më së miri që aktivitetet
zhvillimore të planifikohen për një vit shkollor, ndërsa niveli i përgjithësimit do të
përcaktohet nga ajo që është realisht e realizueshme nga një arsimtar dhe bashkësia për
nxënie në shkollë. Qëllimi është që të bëhen intervenime të realizueshme në praktikë që
më tutje mund të shfrytëzohen si njohuri kolektive dhe ekspertizë në nivel të shkollës dhe
profesionit arsimtar.
Është e rëndësishme që arsimtari të vlerësojë se çfarë në të vërtetë është sfidë në klasën
e tij dhe nëse kjo sfidë mund të tejkalohet duke shfrytëzuar qasje/teknika të reja. Që kjo
të jetë e realizueshme, rolin kryesor do ta luajë bashkësia për nxënie dhe koordinatori, të
cilët duhet t’i ndihmojnë secilit arsimtar që ta kristalizojë aktivitetin e tij zhvillimor.
Aktivitetet zhvillimore është më së miri të formulohen në formë të pyetjes, të jenë të
shprehura në vetën e parë dhe të përshkruajnë tërë grupin (moshën ose karakteristikat e
fëmijëve për të cilët bëhet fjalë).
o Ja disa shembuj „Si t’i motivoj nxënësit e klasës së tretë për lexim të pavarur?“;
„Si t’u ndihmoj fëmijëve gjuhë amtare e të cilëve nuk është maqedonishtja, të
fillojnë të lexojnë në klasën e dytë?“ „Si të përmirësoj shkrimin kreativ te nxënësit
e klasës së katërt?“; „Si mund t’i motivoj prindërit që të flasin për ____________
me fëmijët e tyre“ etj.
Duke marrë parasysh se aktivitetet zhvillimore janë në masë të madhe të mbështetura në
hulumtimin veprues në këtë kapitull janë dhënë disa përkujtues që kanë të bëjnë me
procesin hulumtues, gjegjësisht bazat e hulumtimit veprues. Ekzistojnë shumë doracakë
në të cilët janë sqaruar në mënyrë të hollësishme fazat e hulumtimit veprues, kështu që
në këtë doracak janë dhënë vetëm disa rekomandime rreth asaj se si të formulohet
problemi dhe të planifikohet intervenimi. Gjithashtu, bashkangjitur janë dhënë
rekomandime për përpilimin e pyetjeve për anketa dhe intervista, nëse arsimtari dëshiron
të zbatojë ndonjërën prej këtyre teknikave në hulumtimin e tij veprues.
Në këtë kapitull krahas formularëve të dedikuar për përshkrimin e punës zhvillimore, janë
përfshirë shembuj ilustrues për aktivitete zhvillimore nga vendi burimor i këtij programi
(Anglia) si dhe shembuj nga arsimtarët tanë për atë se si i kanë organizuar aktivitetet e
tyre zhvillimore.
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Plan për aktivitet zhvillimor
Zhvillim i planit për punë

Emri:

Shkolla:

Problem ose fokus
Përshkruani se çfarë ndryshimi dëshironi të bëni.

Ndikimi
Përshkruani se çfarë ndikimi prisni të arrijë aktiviteti (shikoni Planifikim i ndikimit)?

Si do të zhvillohet procesi
Tregoni cilat elemente prisni të paraqiten në procesin dhe cilat do të jenë veprimet tuaja.
Tregoni se kush do të marrë pjesë në procesin. Nëse kjo është e mundshme, tregoni edhe
kornizën kohore.

Instrumente dhe teknika
Tregoni cilat instrumente/teknika do të mund t’i shfrytëzonit për t’i realizuar aktivitetet e
planifikuara dhe të mblidhni dëshmi për punën zhvillimore.
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Plan për aktivitet zhvillimor – Shembull ilustrues
Zhvillim i planit për punë
Emri: Danushka Zapata

Shkolla: SHF Sent Timid,

Problem ose fokus
Jam i brengosur për shkak se fëmijët tanë nisen në shkollë pa i futur paraprakisht dikush në botën
e librave dhe fjalëve. Nga bisedat me prindërit vërej se shumë prej tyre konsiderojnë se kjo nuk
është punë e tyre, por e shkollave.
Dua të zhvilloj strategji me ndihmën e të cilave do t’i bëjmë prindërit partnerë të shkollës, kështu
që fëmijët do të mësojnë jo vetëm në shkollë, por edhe në shtëpi.
Ndikim
Dua të ndryshojë raporti mes shkollës dhe bashkësisë. Shpresoj se si shkollë, do t’ia dalim të
gjejmë mënyrën për të realizuar partneritet me prindërit. Çfarë do të thotë, shpresoj se do të
ndryshojë atmosfera në të cilën shumica e prindërve janë të papërgjegjshëm dhe nuk janë në
disponim për të bashkëpunuar me shkollën.
Si do të zhvillohet procesi
Do të zbatohen një varg bisedash me disa nëna për të parë se çfarë mendojnë ato për shkollën
dhe për nxënien e fëmijëve të tyre. Më pas do të analizohen konstatimet nga bisedat.
Do të bëj prezantim para tërë kolektivit, për të nxitur diskutim për të gjitha çështjet/sfidat me të
cilat përballemi. Do të organizoj punëtori për t’i nxitur kolegët që të mendojnë për qëndrimet e tyre
ndaj prindërve dhe pritjet e tyre prej fëmijëve. Do të lus disa vullnetarë që t’i bashkëngjiten kësaj
sfide.
Do të organizoj ngjarje në të cilën do t’i ftoj familjet. Ndoshta kjo mund të jetë garë në fotografi –
fotografia më e mirë në një temë të caktuar, por diçka që do të përqëndrohet në fëmijët.
Më tutje, do t’i lus nxënësit e klasave më të larta që të më ndihmojnë në organizimin e ndonjë
ngjarje në të cilën do t’i ftojnë prindërit, si për shembull, ekspozitë e veprave të nxënësve.
Instrumente dhe teknika
Duhet të përgatis pyetje të shkurtra për disa tema që do t’i shfrytëzoj në bisedat preliminare me
nënat. Ndoshta do të duhej të shfrytëzojmë fotografi të fëmijëve të tyre. Do ta shfrytëzoj teknikën
e tullumbaceve, kështu që do të vendos tullumbace boshe rreth fotografive. Më pas do t’i pyesim
prindërit që të na thonë se çfarë do të donin për fëmijët e tyre, e më pas atë do ta shënojmë në
tullumbacet boshe.
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Sfida profesionale
Shembuj ilustrues
Si t’ua afrojmë nxënien nxënësve të tërhequr?
Më brengosin ata nxënës të cilët mezi i vërejmë gjatë orës. Ata nuk i paraqesin problem të madh arsimtarit.
Janë të dëgjueshëm dhe i bëjnë detyrat e dhëna, por përparojnë më dobët meqë nuk marrin pjesë në
diskutimet, nuk parashtrojnë pyetje, e as që paraqiten të përgjigjen në pyetjet e arsimtarit.
Dua të ndërtoj strategji me ndihmën e së cilës këta nxënës do të fitojnë sa është e mundshme më shumë
nga ora dhe me ndihmën e së cilave ata madje edhe do të fillojnë të marrin pjesë aktive në punën në orë.

Ndërtim i strategjive për atë se si të mësohet
Jam i brengosur për shkak se nxënësit e mi nuk fitojnë shprehi për nxënie të përjetshme. Fitohet përshtypje
se ata presin prej meje dhe kolegët e mi t’u themi se si të mësojnë. Prandaj, kur të vijnë në klasën e gjashtë,
u shkon më vështirë.
Dua të mësojmë teknika që do t’u ndihmojnë nxënësve që të fillojnë të mendojnë dhe të mund t’i vlerësojnë
vetë strategjitë e tyre për nxënie që të bëhen nxënës më të pavarur.

Ndërtim të partneritetit me prindërit në vitet e para
Jam i brengosur edhe për shkak të asaj se fëmijët tanë nisen në shkollë pa i futur dikush më parë në
botën e librave dhe gjuhës. Nga bisedat me prindërit vërej se shumica e tyre konsiderojnë se kjo është
punë e shkollave.
Dua të zhvillojmë strategji me ndihmën e të cilave nga prindërit do të bëjmë partnerë të shkollës, kështu
që fëmijët do të jenë të inkurajuar të mësojnë jo vetëm në shkollë, por edhe në shtëpi.

Për çfarë jeni të brengosur ju?
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Shembull ilustrues – Dipak
Dipak ligjëronte matematikë vetëm dy vite. Ka vërejtur se në
orën e matematikës disa nxënës nuk janë të interesuar. Ka
dashur të gjejë mënyrë se si t’i bëjë ligjëratat e tij më
interesante, duke shpresuar se në këtë mënyrë do të tërheqë
nxënësit e painteresuar.
Fillim i
dukshëm

Kanë filluar të
shkëmbejnë
përvojë

Eksperimentim në
praktikë

Ndikimi i ekipit

Zgjerim të
ndikimit

Së pari ka dashur të shfrytëzojë fletë anketuese për të mësuar
nga nxënësit se cili aktivitet u pëlqen më së shumti, por është
penduar, për shkak se nëse fëmijët kanë qëndrim negativ ndaj
matematikës, përvoja e tyre në këtë lëndë është e kufizuar.

Sfidë: Si të tërhiqen
nxënësit e
painteresuar?

Përfshirje e
kolegëve

Në takimin me kolegët tjerë ka sqaruar se çfarë problemi ka dhe
u ka shpërndarë kolegëve formular në të cilin është dashur të
përmendin tre aktivitete që ata i shfrytëzojnë dhe që janë të
suksesshme te fëmijët. Dipaku ka përpiluar listë, e më pas është
konsultuar me disa kolegë të caktuar atje ku i është dashur
sqarim plotësues.

Atëherë Dipaku në mënyrë sistematike i ka provuar në praktikë
të gjitha aktivitetet nga lista. I ka shfrytëzuar në mësimin e tij dhe
e ka vlerësuar secilën prej teknikave nga ditari që e ka mbajtur
dhe në të cilin ka shënuar komentet e tij, mendimet e nxënësve
dhe kolegëve që kanë qenë të pranishëm në disa nga orët e tij
gjithmonë kur kanë pasur mundësi.

Pas disa muajve, Dipaku ka qenë i gatshëm t’u prezantojë
kolegëve mendime për strategjitë që i ka provuar në praktikë.
Kjo ka qenë shumë e dobishme për kolegët, veçanërisht për ato
aktivitete që ata kurrë nuk i kanë provuar. Diskutimi për ligjëratat
dhe nxënien ka qenë shumë i pasur dhe i nxehtë, dhe në këtë
mënyrë secili prej arsimtarëve ka pasurar listën e tij të teknikave.

Si rezultat i kësaj, Dipaku ka vendosur kontakt edhe me kolegët
e lëndëve tjera, ndaj edhe ata i ka lutur që t’i përmendin nga tri
aktivitete që funksionojnë më së miri në orët e tyre. Ka vërejtur
se shumë prej këtyre ideve mund të zbatohen në orën e
matematikës, ndërsa ky ka qenë edhe shkas për t’u shqyrtuar
metodologjitë që shfrytëzohen.

Mbledhje e të
dhënave për
vlerësim

Ndërtim i
sërishëm i
dijenisë

Ndikim në
praktikën
personale dhe
atë të
kolegëve
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Sfida në realizimin e aktivitetit zhvillimor
Cili është aktiviteti juaj zhvillimor?

Çfarë ju brengoste?
Çfarë dëshironit të ndryshoni? Çfarë ndikimi dëshironit të realizoni?

Cilat ishin elementet kryesore në dizajnimin e aktivitetit zhvillimor?
Çfarë përmbante plani juaj për punë? Kush ishte i përfshirë? Cilat faza i parashikuat?

Çfarë ndodhi deri tani?
Cilat pjesë të planit të punës i realizuat?

Ku hasët në problem?
A bashkëpunojnë personat me të cilët u konsultuat/i përfshitë në realizimin e aktivitetet
zhvillimor? Çfarë ishte më e vështirë sesa menduat?

Cilat janë hapat tuaja të ardhshëm?
A do të nevojitet ta përshtatni planin ose të bëni ndryshime? Çfarë duhet të rishqyrtohet?
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Formulim i temave
Gjithmonë kur zbatoni një aktivitet zhvillimor, nga fundi i realizimit, duhet t’ua prezantoni kolegëve
nga bashkësia për nxënie. Kur dëshironi që të tjerëve t’u prezantoni se çfarë keni mësuar dhe sa
keni përparuar, duhet së pari të mendoni mirë se çfarë do të donit të tjerët të mësojnë dhe çfarë
do t’u ndihmonte.
Disa nga aspektet më të rëndësishme që do të mund t’ua tregoni të tjerëve janë sfidat në procesin
nëpër të cilin keni kaluar.
“Disa kolegë konsiderojnë se nëse u japim nxënësve mundësi të zgjedhin se ku dhe pranë
kujt do të ulen, kjo automatikisht do të thotë sjellje e keqe”.
“Më duhej shumë kohë për t’i bindur prindërit që t’u lejojnë fëmijëve të tyre të marrin pjesë
në punëtorinë eksperimentale që organizohej gjatë pushimit të madh. Në fund isha i
detyruar të...”
“E kisha të vështirë t’i lus kolegët që të bashkëpunojnë me mua. Mendoja se është
kryelartësi ta bëjë këtë. Mendoja se nuk kam të drejtë të kërkoj prej tyre që t’i angazhoj në
mënyrë plotësuese dhe se nuk kam autoritet për të ndikuar në dikë. E megjithatë...”
“Sa më shumë bisedoja me nxënësit, aq më tepër më bëhej e qartë se problemi fshihet
në konceptim e termit “punë”. Fitohet përshtypje se në shkollën tonë besojmë se ekzistojnë
dy botëra: bota e punës dhe bota e kënaqësive. Në esencë kënaqësia do të thotë se njeriu
ka një zgjedhje, të zgjedhë se çfarë dëshiron të punojë dhe me kë do të punojë.”
“Si ekip, konsiderojmë se duhet të tentojmë të pranojmë pohimin e Black and Wiliam
(1998) se notat i frenojnë nxënësit që të mendojnë se si të përmirësojnë punën e tyre.”
Tentoni të shkruani një fjali, e cila do të jetë pjesë e Pasusit përmbyllës.
„___________________________________________________________________.“

Tregojani fjalinë një anëtari të bashkësisë suaj për nxënie dhe bisedoni bashkë se çfarë tjetër
do të mund të ishte pjesë e Pasusit përmbyllës.
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Rezyme e aktivitetit zhvillimor
Emri:

Shkolla:

Titulli i projektit:

Me cilin problem filloi aktiviteti zhvillimor?

Çfarë bëtë?

Çfarë përmirësimi ose ndryshimi ndodhën? Çfarë mësuat?

Në çfarë mënyre do të ndikojë në të ardhmen aktiviteti juaj zhvillimor?
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Plan personal veprues
Informacione për arsimtarin
Emri dhe mbiemri:
Shkolla:
Periudha kohore:

e-mail:
Telefon:
Lënda/kl.

Aktiviteti zhvillimor/projekti:
Problem ose fokus: (Përshkruani çfarë ndryshimi dëshironi të bëni).

Ndikimi: (Përshkruani çfarë ndikimi prisni të bëjë aktiviteti zhvillimor)

Rrjedha e procesit:
Aktivitete (procedura në procesin zhvillimor – çfarë
duhet bërë):

Korniza kohore
(përafërsisht)

Subjekte të përfshira
(kush do të marrë pjesë
në procesin)

Instrumente dhe teknika (cilat
instrumente do të mund t’i
shfrytëzoni për t’i realizuar
aktivitetet e planifikuara)
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Shembull për plan personal veprues
„Luajmë, lexojmë dhe rritemi së bashku –
prindërit dhe nxënësit në teknikat për lexim më të mirë “
Arsimtare përgjegjëse:

Maja Vasilevska Stavrov
SHFK „MIRÇE ACEV“ – SHKUP
2016/2017

СЕПТЕВРИ, 2016
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Parathënie
Leximi është një nga proceset më të ndërlikuara kognitive që njeriu i shfrytëzon. Në shoqërinë bashkëkohore libri është gjithnjë
e më i nevojshëm dhe gjithnjë e më afër lexuesit. Lexuesi i sotëm duhet doemos të lexojë shpejtë dhe në mënyrë efikase. Ai duhet të
jetë në gjendje që për një kohë të shkurtër të lexojë libër ose revistë, të vjen deri te një numër sa më i madh i të dhënave, ndërsa kjo
nënkupton, të jetë i aftësuar për përshtatje më të shpejtë të llojeve të ndryshme të teksteve të shkruara.
Për projektin:
Që libri të jetë pjesë e botës fëmijërore, nevojitet të jetë lëndë e preferuar e prindërve në shtëpinë e prindërve, shkollën dhe
mjedisin në të cilin fëmija rritet dhe zhvillohet.
Arsimtarët, shkolla dhe prindërit mund të zhvillojnë interes te nxënësit për libër të mirë dhe interesant, me këtë të ndikojnë në
zhvillimin e shkathtësive për lexim.

Plan veprues
Qëllimi

Aktiviteti

Të vlerësohet
qëndrimi ndaj librit,
shprehisë dhe
dëshirës së
zhvilluar për të
lexuar i prindërve
(familjes) të
nxënësve të
klasës III b

Zbatim i anketës
për prindërit e
nxënësve të klasës
III b

Njoftim të
prindërve të
nxënësve me
qëllimet dhe
aktivitetet e
projektit dhe
mënyrën e
realizimit

Punëtori për
rëndësinë e leximit
dhe shkëmbimin e
fakteve nga
hulumtimet e
realizuara në temën
„Lexim“

Korniza kohore

Subjekte të
përfshira

Resurse

Teknika
kreative

Nëntor, 2016

Prindërit e
nxënësve të
klasës III b –
17 prindër

Listë
anketuese

/

Nëntor, 2016

Arsimtarë
përgjegjës
për projektin
dhe prindërit
e nxënësve
të klasës III b

Të dhëna nga
hulumtimi

Teknika të
leximit: Kapela
që lexon, Stop
teknika...

Efekte të pritura

Tregues

Do të përcaktohet
qëndrimi i
prindërve ndaj
librit, shprehisë
dhe dëshirës së
zhvilluar për të
lexuar

Është
përcaktuar
qëndrimi i
prindërve ndaj
librit, shprehisë
dhe dëshirës së
zhvilluar për të
lexuar

Do të informohen
dhe edukohen
prindërit

Prindër të
informuar dhe
edukuar
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Vlerësim i
qëndrimit të
prindërve ndaj ndaj
librit, shprehisë
dhe dëshirës së
zhvilluar për të
lexuar

Analizë e anketës
së zbatuar të
prindërve të
nxënësve të klasës
III b

Diagnostikim i
shkathtësive për
lexim te nxënësit e
klasës III b

Zbatim i tekstit
diagnostikues për
lexim

Njoftim të
nxënësve me
qëllimet dhe
aktivitetet e
projektit

Punëtori për
rëndësinë e leximit
dhe shkëmbimin e
fakteve nga
hulumtimet e
realizuara

Realizim i
aktiviteteve për
përmirësimin e
shkathtësive për
lexim - „Minuta për
lexim“

Organizim / zbatim i
ushtrimeve të
ndryshme për
zhvillimin e
shkathtësive për
lexim

Formim i
bibliotekës së
klasës

Organizim i aksionit
për grumbullimin e
librave të vjetër/të
ri, revistave,

Nëntor, 2016

Arsimtarë
përgjegjës
për projektin

Nëntor / dhjetor,
2016

Arsimtarë
përgjegjës
për projektin
dhe nxënës
të klasës III b

Dhjetor, 2016

Arsimtarë
përgjegjës
për projektin
dhe nxënës
të klasës III b

Kompjuter,
lista
anketuese

/

Do të përcaktohet
qëndrimi i
prindërve ndaj
librit, shprehisë
dhe dëshirës së
zhvilluar për të
lexuar

Është analizuar
dhe përcaktuar
qëndrimi i
prindërve ndaj
librit, shprehisë
dhe dëshirës së
zhvilluar për të
lexuar
Është analizuar
dhe përcaktuar
niveli i nxënësve
të arsimuar,
shpejtësia e
leximit te
nxënësit,
gabime gjatë
leximit

Stop teknika

Do të përcaktohet
niveli i nxënësve
të arsimuar,
shpejtësia e
leximit te
nxënësit, gabime
gjatë leximit

Afish – „Ditar
për lexim“

/

Do ta kuptojnë
qëllimin e projektit
dhe rëndësinë e
shkathtësive për
lexim

Është kuptuar
qëllimi i projektit
dhe rëndësia e
shkathtësive për
lexim

Gjatë vitit shkollor
2016/2017

Arsimtarë
përgjegjës
për projektin
dhe nxënës
të klasës III b

Libra, libra me
fotografi,
revista,
kompjuterë,
internet,
biblioteka e
shkollës,
biblioteka e
klasës

Gjatë punës do
të shfrytëzohen
teknika të
ndryshme
mësimore: Stop
teknikë, Guri që
flet, Tabela për
parashikim,
Ligjërim
reciprok,
Akuarium,
Insert

Do të jenë të
motivuar dhe me
interes, dashuri
dhe sukses do të
lexojnë lloje të
ndryshme të
literaturës, do të
përmirësojnë
shkathtësinë e
leximit

Nxënës të
motivuar të cilët
me interes,
dashuri dhe
sukses do të
lexojnë lloje të
ndryshme të
literaturës, do të
përmirësojnë
shkathtësinë e
leximit

Janar, 2017

Arsimtarë
përgjegjës
për projektin,
nxënës të
klasës III b

Dollap në
klasë i
dedikuar për
bibliotekë të
klasës

/

Do të krijohet
bibliotekë e
klasës

Bibliotekë e
krijuar e klasës

Tekst
diagnostikues
për lexim
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enciklopedi dhe
literaturë tjetër

dhe prindërit
e nxënësve
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Hulumtim veprues
Çfarë është hulumtim veprues?
•

Hulumtimi veprues është hulumtim që ka për qëllim të zgjidhë ndonjë problem momental,
ose nga ana tjetër proces reflektues të zgjidhjes progresive të problemeve i kryesuar
nga individë të cilët bashkëpunojnë me të tjerë, si pjesë e “bashkësisë së
praktikuesve” me qëllim që të përmirësohen mënyrat në të cilat ata u qasen problemeve
ose i zgjidhin të njëjtat.

•

Qëllimi i hulumtimit veprues është që të zgjidhet një problem i caktuar me qëllim që të
vendosen disa udhëzime të caktuara për praktikën. (Descombe, 2010 p.6)

Hulumtimi veprues:
•

është mënyrë praktike që arsimtarët të hulumtojnë natyrën e praktikës së tyre dhe ta
avancojnë;

•

aftëson praktikuesit të vijnë deri te njohuritë e reja, e jo vetëm t’i shfrytëzojnë njohuritë
ekzistuese;

•

është ndërmarrje e veprimit si mënyrë e hulumtimit; ndryshimi i planifikuar është
implementuar, vëzhguar dhe analizuar;

•

zhvillohet përmes ciklit ose spirales së veprimit dhe reflektimit;

•

ky proces mund të jetë „i parregulluar“; gjatë hulumtimit mund të rezultojnë më shumë
lidhje;

•

e zbatojnë individë, por këta persona bashkëpunojnë mes vete;

•

është i hapur për shfrytëzimin e metodave të ndryshme hulumtuese, edhe cilësore edhe
sasiore;

•

duhet doemos të mbëshetet në triangulacionin e metodave.
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Dallime mes hulumtimit tradicional dhe atij veprues
Hulumtim tradicional

Hulumtim veprues

Kryesuar nga ekspert i jashtëm

Kryesuar nga praktikues

Ardhja deri te njohuritë e reja për ndonjë
fenomen; vendosje dhe testim i
hipotezave

Shqyrtim i problemit konkret, vendosje e
planit veprues dhe vlerësim i rezultateve

Standardi për cilësi është përcaktuar prej
ekspertëve tjerë përmes vlerësimit të
vlefshmërisë së metodës dhe rezultateve

Standardi për cilësi është përcaktuar nga
fakti nëse hulumtimi shpie drejt realizimit
të qëllimeve të dëshiruara

Publiku primar janë përfaqësuesit e
profesionit, qeverisë ose institucioneve
private

Publiku primar është bashkësia e
shkollës

Mundësia për gjeneralizim (përgjithësim)
të njohurive nga hulumtimi

Vlerësimi i vendimit në një situatë ose
kontekst të caktuar

Mbështetet në sasi të madhe të të
dhënave të fituara nga të anketuar të
zgjedhur në mënyrë sistematike (rregulla
për zgjedhjen e ekzemplarit)

Mbështetet në përvojën me grup konkret
të nxënësve/të anketuar tjerë (dhe
institucion)

Rezultatet në përgjithësi kontribuojnë në
pasurimin e njohurive teorike për arsimin,
mësimdhënien dhe nxënien

Rezultatat janë të rëndësisë praktike,
metodave të avancuara të mësimdhënies
dhe nxënies në kontekst të shkollës
konkrete
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Transformim ciklik dhe spiral

„Njerëzit ndryshojnë vazhdimisht e me këtë ndryshojnë edhe
situatat sociale në të cilat gjenden. Në hulumtimin veprues mund
të shihni se si një çështje transformohet në tjetër dhe si një
problem shërben si bazë për vendosjen e sfidave të reja. Asgjë
nuk është statike. Ky transformim prej çështjeve dhe problemeve
tashmë ekzistuese drejt atyre të reja, mund t’ju ndihmojë që të
vini deri te ide dhe praktika të reja si cikle të vazhdueshme të
veprimit dhe reflektimit“ – McNiff, Lomax dhe Whitehead (2006)
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Faza të hulumtimit
veprues
1. Zgjidh fushën e veprimit
2. Bën vlerësimin e nevojave
3. Përpilo planin veprues
4. Zbato planin veprues
5. Vlerëso efektet dhe revido
planin veprues
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Cikli i hulumtimit veprues

Çfarë kemi tashmë të njohur?
- Çfarë burime të informacioneve
shfrytëzojmë?
- Çfarë duhet të mësojmë dhe të
bëjmë?

Si ndikojmë në të arriturat e tanishme
të nxënësve?

- Si të sendërtojmë atë që e dimë?

- Çfarë nga njohuria jonë mund të
shfrytëzojmë për përmirësimin e
rezultateve?
- Çfarë duhet të mësojmë në mënyrë
plotësuese për t'i arritur rezultatet e
arritura?
- Cilat burime të dëshmive/njohurive
mund t'i shfrytëzojmë?

Sa është efektive ajo që e kemi
mësuar dhe bërë për përmirësimin
e rezultateve të nxënësve dhe
mirëqenies së tyre

Aktivitete që i ndërmerr
arsimtari (strategji të
mësimdhënies, teknika,
instrumente ...)

Dizajnim i detyrave
dhe përvojave
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Prej ku lindin idetë hulumtuese?
Identifikim i çështjeve të rëndësishme hulumtuese
• Biseda me kolegë (miq kritik3)
• Literaturë profesionale
• Shqyrtim i përgatitjeve dhe reflektimeve ditore dhe
portofolit të arsimtarëve me qëllim që të
identifikohen, për shembull, skema të sjelljes së
nxënësve/arsimtarëve ose anomali, paradokse dhe
situata të pazakonshme
• Mospërputhje mes synimit dhe qëllimit të asaj që
mësohet dhe rezultatet
• Situata problematike në nxënie në klasën tuaj që
dëshironi t’i zgjidhni
• Strategji e re që dëshironi ta zbatoni
• Testim i një teorie të caktuar në klasë

3

Mik kritik është personi që na inkurajon dhe mbështetë në aktivitetet tona, por i cili njëherësh jep
informacion të sinqertë kthyes. Ky është person që pajtohet të flasë hapur, por në mënyrë konstruktive
për dobësitë, problemet dhe në këtë mënyrë të fokusojë vëmendjen tonë drejt gjetjes së zgjidhjes, në
vend se drejt asaj se çfarë kemi gabuar dhe/ose e kemi bërë në mënyrë joadekuate.
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Triangulacion
• Triangulacioni i të dhënave është instrument i fuqishëm që
mundëson vlefshmërinë e të dhënave përmes kryqëzimit të
të dhënave prej më shumë burimeve. Konkretisht, ka të bëjë
me përfshirjen e kombinimit të më shumë teknikave
shkencore në hulumtimin e një fenomeni të njëjtë.

Pyetje hulumtuese
1. Si mund të
shfrytëzoj
informacion
kthyes nga
nxënësit që ta
përmirësoj
mënyrën në të
cilën ligjëroj?
2. Çfarë ndodhë me
aftësinë për lexim
me kuptim te
nxënësit në klasën
e tretë kur
shfrytëzoj
aktivitete për
interpretim të
tekstit?

Burimi 1.
Pyetësorë
për nxënësit

Burimi 2.
Vlerësim
joformal dhe
formal

Shënime në
ditarin e
arsimtarit

Punime prej
nxënësve

Burimi 3.
„Bileta për
dalje“ për
çdo nxënës
në fund të
ditës që të
mblidhen
informacione
kthyese
Rezultate të
testeve

Burimi 4.
Vëzhgim i
arsimtarëve
tjerë

Burimi 5.
Arritje të
detyrave me
shkrim dhe
fletëve
mësimore

Rezultate
EGRA (Early

Video shënime

Grade Reading
Assessment)
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Burimet e të dhënave
• Burime konvencionale
– Intervista të thjeshta, anketa, numër të librave të
lexuar, shembuj të detyrave të shkruara, llojllojshmëri e
materialeve të shfrytëzuara, observacione, ditarë, etj.

• Burime ekzistuese të arkivit
– Vlerësime; skema të mungesave; kalueshmëri;
numër/përqindje e nxënësve me programe të posaçme;
rezultate të testeve të standardizuara; plane për zhvillim
profesional; dosje disiplinore; rekomandime për
këshillim me psikolog /defektolog, etj.

• Burime inventive
– Vlerësim autentik (dizajnuar nga arsimtari); vlerësim i
realizimit; ekspozitë, portofol, konfiguracione, videoshënime, fotografi, vizatime, projekte, etj.
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Shembuj
Si të identifikohet pyetja/ sfida / problem / potenciali?









Do të doja të përmirësoj mënyrën e ________________
Jam i/e brengosur për ___________________________
Më intereson __________________________________
Diçka që mendoj se do të bëjë dallim është __________
Do të doja të ndryshoj___________________________
Çfarë ndodh me nxënien e nxënësve të mi kur________
Si mund ta zbatoj _________________________
Si mund ta përmirësoj___________________________

• Çfarë ndodhë me cilësinë e
shkrimit te nxënësit kur do të
përfshijmë mbështetje moshatare
në revidimin e tekstit në klasën e
____?
• Si ndikon shfrytëzimi i
kompjuterëve në procesin e
shkrimit te nxënësit e klasës së
katërt?
• Çfarë ndodhë me suksesin e
nxënësve në klasën e pestë nëse i
ndajmë në grupe heterogjene dhe
që të japim detyra për nxënie
përmes bashkëpunimit?
• Çfarë ndodhë me suksesin e
nxënësve të mi kur për çdo ditë
ndaj fletë mësimore nga
matematika?
• Çfarë ndodhë me kuptimin e
tekstit të shkruar te nxënësit e
klasës së tret nëse u jap detyra të
ndryshme në bazë të dallimeve
mes tyre?
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PËRSHKRIM:
Këto instrumente do t’ju ndihmojnë të organizoni
punën tuaj zhvillimore në portofolin zhvillimor.

INSTRUMENTE PËR
PËRPILIMIN E
PORTOFOLIT
ZHVILLIMOR
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Rekomandime të përgjithshme për atë se çfarë duhet të
përmbajë portofoli
Ndjekje e përparimit
Është e pëlqyeshme që anëtarët e bashkësisë për nxënie pas takimit të parë të fillojnë të mbajnë
portofol zhvillimor dhe të vazhdojnë ta mbajnë me vete gjatë takimeve. Në esencë, kjo praktikë është
e ngjashme me kërkesën e arsimtarëve që nxënësit të vijnë të përgatitur në orë, me pajisjen e tyre
të domosdoshme. Portofolet shërbejnë si vend në të cilin do të mblidhen dhe sistematizohen
dëshmitë për punën zhvillimore. Është e pëlqyeshme që portofoli t’i përmbajë të gjitha dokumentet
që janë përmendur më poshtë, por nuk është e thënë të jetë i kufizuar vetëm në to:


Një fjali reflektuese në fillim të portofolit që do të jetë përfundim i mendimit. Secili arsimtar
mund ta përfundojë mendimin dhe ta vendosë në fillim të portofolit
Për mua bashkësia për nxënie paraqet..........dhe rolin tim në të e shikoj si.........







DËSHMI
o Çfarë konsiderohet si dëshmi?
Përpilim i portofolit ndihmon që të planifikohet më lehtë puna zhvillimore dhe të
mendohet edhe një herë për atë që e ka mësuar arsimtari.
o Në portofolin duhet të jenë të përfshira dy lloje të dëshmive:
 Dëshmi për pjesëmarrje në bashkësinë për nxënie (p.sh. evidencë e
konsultimeve dhe pjesëmarrjes; plan për punëtori; shënime nga takimet;
materiale nga plani dhe programi mësimor, etj.)
 Dëshmi për liderizëm në aktivitetet zhvillimore (p.sh. plan personal veprues,
plan për aktivitet zhvillimor, etj.)
 Dëshmi për zbatimin e aktivitetit zhvillimor (punime, artefakte, shënime të
anekdotave për nxënësit, të dhëna nga anketat, teste, intervistë, etj.)
o Sqarim i dëshmive – më së miri është që sqarimet të jenë në fleta vetëngritëse në
një ngjyrë të caktuar. Në to mund të shkruhet 1) çfarë paraqet dëshmia; 2) për çfarë
përdoret dhe 3) në çfarë konteksti.
o Cilat të dhëna për zhvillimin mund t’i mbledh? Tabelë – në të cilën arsimtari do të
nënvizojë se cilat të dhëna janë përfshirë në portofolin e tij, gjegjësisht për çfarë lloji
të aktivitetit ka dëshmi të dokumentuar në portofolin e tij.
Reflektime – në fleta vetëngritëse në ngjyrë tjetër nga ajo për sqarimin e dëshmive, mund t’i
shkruajnë mendimet e tyre rreth asaj që e keni mësuar, që u ka pëlqyer ose që veçanërisht u
ka qenë e dobishme, çfarë planifikojnë të shfrytëzojnë më tutje dhe pse. Reflektimet janë
komente që mund mund të paraqiten në disa vende:
o Te pjesa hyrëse, kur arsimtari sqaron situatën e fillimit të vitit.
o Te disa prej dëshmive, zakonisht kur ka nevojë të jepni koment lidhur me një çështje
të caktuar.
Te konstatimi i portofolit: kur arsimtari dëshiron t’i kthehet tërë përvojës dhe të mendojë për
atë që e ka arritur, për atë që e ka mësuar, si dhe për atë se çfarë rëndësie ka për të tërë
procesi. Kur bëhet reflektimi është e rëndësishme:
o Të shkruhet në vetën e parë njëjës
o Të përdoret stil i qartë, i thjeshtë dhe i drejtpërdrejt i të shprehurit
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o
o
o
o
o
o
o

Të shmanget gjuha e tepërt teknike dhe profesionale
Të shkruhet vetëm për pjesëmarrjen dhe rolin personal në bashkësinë për nxënie
Të shkruhet se çfarë kanë mësuar duke punuar në bashkësinë për nxënie
Të sqarohet se çfarë është ndikimi në punën personale
Në çfarë probleme/pengesa/sfida ka hasur arsimtari
Ardhmëria e punës zhvillimore
...

Arsimtari duhet të fokusohet në atë që e bën. Portofoli duhet ta paraqesë aktivitetin e
tij profesional, nuk ka qëllime akademike dhe nuk shërben për atë që dikush të
vlerësojë punën e tij.
Në vazhdim janë ofruar më shumë instrumente që duhet të jenë përkujtues për atë se
si duhet të duket dhe çfarë duhet të përmbajë portofoli zhvillimor.
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Pasqyrë e përmbajtjes së portofolit
Çfarë përmban një portofol tipik?
Ballina
Më së miri është nëse në nivel të bashkësisë për nxënie bëni ballinë standarde që do ta përdorni të
gjithë, ndërsa secili arsimtar do të duhej vetëm ta shkruaj emrin e tij dhe emrin e shkollës.
Sqarim për organizimin e portofolit
Sqarim i shkurtër për atë se si është organizuar portofoli dhe sqarim i metodës sipas të cilës i keni
shënuar të dhënat.
Sqarim hyrës dhe fjalim reflektuese
Duhet të shkruhet në fillim të programit (p.sh. tetor 2017). Kjo duhet të jetë gjëja e parë në portofolin.
Të dhëna për pjesëmarrje
Së pari në fillim të vitit mund të përmendet programi, e më pas do të shtohen të dhëna për pjesëmarrje
ose çfarëdo të dhëna që i keni për pjesëmarrjem tuaj (shënime nga trajnimet, instrumente që i kemi
plotësuar gjatë trajnimeve, shënime nga takimet, etj.)
Të dhëna për aktivitete zhvillimore
Këtu duhet të mblidhen të gjitha të dhënat dhe komentet që e paraqesin natyrën, domenin, procesin
dhe rezultatet nga aktivitetet. Kjo nënkupton të dhëna që janë të radhitura dhe të komentuara në atë
mënyrë që secilit që do t’i lexojë të dhënat, do t’i bëhet e qartë se si kanë ndodhur intervenimet.
Bashkë me planin për punë duhet të përfshihen edhe planet personale për zhvillim, si dhe të dhënat
për konsultimet e realizuara. Më tutje, duhet të përfshihen edhe të dhëna për punën e përbashkët
zhvillimore, të përcjella me koment dhe sqarim.
Fjallim përmbyllës
Këtu duhet të prezantohen përfitimet nga programi në tërësi dhe ndikimi që ai e ka bërë ndaj praktikës
sonë.
Shtojcë
Me qëllim që të shmanget administrata plotësuese dhe shpenzimet për kopjim dhe ngjashëm,
portofoli duhet t’i përfshijë të gjitha të dhënat e rëndësishme të përcjella me koment me sqarim dhe
reflektime. Në esencë përveç instrumentit të plotësuar “Rezyme e punës zhvillimore” që mund të
shtohet si shtojcë, portofoli është i kompletuar nëse i përfshinë elementet e përmendura.
Organizim vizual
Nuk ka kurrfarë kufizimesh rreth asaj se si duhet të duket në aspektin vizual një portofol. Ekzistojnë
portofole të shkëlqyeshme që janë të përbëra vetëm prej fletave të shtypura ose të shkruara me dorë,
por i përmbajnë të gjitha elementet, janë të radhitura mirë në një dosje me spirale. Portofoli është
njëherësh punim personal i arsimtarit dhe dëshmi për aftësinë dhe kreativitetin e tij kështu që ai mund
të shprehet edhe në mënyrë kreative. Arsimtari është ai që do të vendosë se si dhe sa do ta
zbukurojë, por pamja vizuale nuk duhet të paraqesë ngarkesë.
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Cilat të dhëna për zhvillim mund t’i mbledh? - tabela
Konsultime

A kam bërë diçka
prej këtyre?

A ka prova për atë
në portofolin tim?

Informim, kërkim i këshillës, kërkim i lejes, kontroll,
provim i ideve, zbulim se çfarë ka ndodhur
paraprakisht, fitim të besimit, etj.
Diskutime
Formulim i problemit, përcaktim i temave, revidim i
praktikës, planifikim i përbashkët, përcaktim i
prioriteteve, kontroll nëse kanë kuptuar të tjerët,
interpretim i të dhënave.
Reflektim
Mbajtje të ditarit, mendim në temën, shkëmbim të ideve
dhe diskutime me mentorin (shiko konsultime) etj.
Lexim
Kërkim i të dhënave për projekte të ngjashme,
Hulumtim i literaturës shkencore, kërkim i këshillës.
Mbledhje e të dhënave
Mbikëqyrje, intervistim, mbajtje të ditarëve, analizim të
punës nga nxënësit, shqyrtim të dokumentacionit,
provim, anketë, etj.
Ndërtim i rrjetit
Vizitë në orë të kolegëve, vizitë në shkolla tjera,
kontaktim përmes facebook grupit ose përmes postës
elektronike me kolegët të cilët i keni njoftuar duke u
rrjetëzuar.
Trajnim
Organizim i punëtorisë, trajnimit, vëzhgimit të ndërsjellë,
shpërndarje të flaerëve informativ, etj.
Punë e përbashkët
Planifikim në ekip, përpunim i përbashkët i materialeve,
përgatitje për mbledhjen e të dhënave, etj.
Provimi / eksperimentimi
Provim i aktivitetit të ri që mund të realizohet në klasë,
eksperimentim me teknika të reja mësimore, etj.
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Përpilim i fjalimit përmbyllës
Në fjalimin përmbyllës të portofolit duhet të shkruhet një përmbajtje në të cilën do të
përqendroheni në tërë përvojën dhe do të mendoni edhe një herë për atë që e keni arritur,
për atë që e keni mësuar dhe pse kjo është e rëndësishme për ju. Këtë duhet ta shprehni në
2-3 faqe.
Çfarë stili të përdorni në fjalimin përmbyllës?
 Shkruani në vetën e parë
 Shprehuni qartë dhe thjeshtë
 Mos përdorni shumë gjuhë profesionale dhe zhargon
 Përmendini burimet për të dhënat tuaja
Çfarë duhet të jetë përmbajtja e fjalimit përmbyllës?
 Mendime për atë si është të jesh pjesë e bashkësisë për nxënie
 Sa keni mësuar nga kjo përvojë
 Ndikimi i punës tuaj zhvillimore
 Pyetje, pengesa dhe sfida
 Çfarë mësuat lidhur me mundësitë që i ofron bashkësia për nxënie
 Zhvillimi i shkathtësive dhe potencialeve tuaja udhëheqëse
 Në çfarë drejtimi do të lëvizë zhvillimi në të ardhmen
 ...?
 ...?
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Mendim për ndikimin
Çfarë është ndikimi i aktivitetit tuaj zhvillimor deri tani?
Çfarë mund të jetë ndikimi në të ardhmen?
Cilat nga këto të dhëna mund t’i përfshini në portofolin tuaj?
1. NDIKIMI TE NXËNËSIT
a) Të arritura më të mira
 Mund të përmirësohen të arriturat e nxënësve
 Rritet njohuria për disa lëndë të caktuara dhe/ose zhvillohen shkathtësi
 Lehtësohet nxënia në lëndë tjera (p.sh. Njoftim me natyrën)
b) Përmirësim i qëndrimeve
 Qëndrim më pozitiv ndaj shkollës ose ndaj lëndëve të caktuara
 Motivim i rritur për nxënie
 Vetëbesim i rritur
 Sjellje më e mirë

c) Metakognicion më i mirë
 Zhvillohet vetëdija
 Zhvillohet aftësia për të menduar për atë që është mësuar dhe e njëjta të vlerësohet

2. NDIKIMI TE ARSIMTARËT
a) Punë më të mirë gjatë orëve
 Ju dhe kolegët tuaj mund të mësoni metoda të reja
 Ju dhe kolegët tuaj mund t’i përmirësoni metodat që tashmë i shfrytëzoni
b) Kapacitet i rritur personal
 Ju dhe kolegët tuaj mund të përvetësoni njohuri të reja
 Ju dhe kolegët tuaj mund të mësoni shkathtësi dhe strategji të reja
 Ju dhe kolegët tuaj mund të zhvilloni disa cilësi individuale (p.sh. inteligjencë emocionale, besim
dhe vetëbesim), dhe t’u përkushtoheni atyre
c) Përmirësim i potencialeve interpersonale
 Ju dhe kolegët tuaj do të filloni të merrni pjesë më aktive në zhvillimin e shkollës tuaj
 Ju dhe kolegët tuaj do të mësoni shkathtësi të reja për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e
marrëdhënieve profesionale
3. NDIKIMI TE SHKOLLA SI BASHKËSI PËR NXËNIE
a) Struktura dhe procese më të mira
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 Përmirësohen strukturat për mbështetje në shkollë dhe dinamikë interpersonale
 Njerëzit fillojnë të bashkëpunojnë më shumë
 Arsimtarët janë të inkurajuar të ndërmarrin iniciativë dhe ndryshimet pozitive që i sjellin janë të
pranuara dhe rrënjosura në kulturën shkollore.
b) Kulturë dhe potenciale më të mira
 Përmirësohen marrëdhëniet në kolektiv dhe ngritet niveli i profesionalizmit
 Parime dhe vlera më koherente dhe praktikë më e qëndrueshme
 Përdorim më i mirë dhe më efikas i të dhënave deri te të cilat arrihet në këtë proces
4. NDIKIMI JASHTË SHKOLLËS
 Mund të shkëmbeni ide dhe praktikë pozitive me arsimtarët e shkollave tjera (p.sh. organizim i
ngjarjeve të rrjetëzuara me shkolla tjera)
 Përvojën nga puna juaj mund ta publikoni në rrjete të ndryshme, faqe interneti, grupe interneti
(p.sh. grup facebook për Bashkësi të nxënies)
 Kontribuoni në përmirësimin e marrëdhënieve në bashkësinë tuaj lokale.

Cilët hapa duhet të ndërmerren në të ardhmën
Çfarë duhet të bëj që të zmadhohet ndikimi i projektit tim?

Çfarë duhet të bëj që të kam të dhëna më të mira në portofolin tim?

Përshtatur nga:
Frost, D. and Durrant, J. (2002) Teacher-led Development Work: guidance and support, London:S
David Fulton
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PËSHKRIM
Si mënyrë për vazhdimin e ndikimit të aktiviteteve nga
bashkësia juan për nxënie dhe zgjerimin e dialogut
profesional në bashkësi, propozojmë organizimin e
ngjarjeve të rrjetëzuara mes disa shkollave. Këto
udhëzime do t’ju ndihmojnë të përpiloni përmbajtjen e
një ngjarjeje të tillë.

UDHËZIME PËR
ORGANIZIMIN E
NGJARJEVE TË
RRJETËZUARA
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Rekomandime të përgjithshme për organizimin e ngjarjeve të
rrjetëzuara

Kur organizohen ngjarje të rrjetëzuara, zakonisht një shkollë është nikoqire, përderisa tjetra ose më
shumë shkolla janë mysafire. Këto janë rrethana gjysmëformale në të cilat anëtarët e më shumë
bashkësive për nxënie takohen dhe shkëmbejnë përvoja sipas agjendës së përgatitur paraprakisht.
Këto ngjarje zgjasin zakonisht 3 deri 4 orë dhe mund të përmbajnë:





Afishe prezantimi të secilit arsimtar ku janë prezantuar aktivitetet e tyre zhvillimore,
prezantime nga koordinatorët,
diskutim për shkëmbimin e përshtypjeve,
konstatime nga takimi.

Shkolla nikoqire mund të ftojë edhe përfaqësues të bashkësisë lokale, nxënës, prindër dhe
përfaqësues të mediave që këto ngjarje të fitojnë shikueshmëri më të madhe në opinion dhe në këtë
mënyrë të shënohen sukseset e arsimtarëve të përfshirë.
Facilitatorë të ngjarjes do të ishin koordinatorët e bashkësive të përfshira për nxënie.
Ngjarjet e rrjetëzuara si formë mund të jenë alternativë e mirë për disa nga mënyrat tradicionale në
të cilat në shkollat zakonisht shënohen disa ngjarje – patronate, ditë të arsimtarit, të alfabetit dhe
ngjashëm, ose të jenë në funksion të orëve të domosdoshme që arsimtarët, sipas ligjit, duhet doemos
t’ia kushtojnë zhvillimit të tyre profesional. Me këtë njëherësh kremtohen sukseset e arsimtarëve me
element të profesionalizmit dhe fokus në mënyrat e ndryshme të avancimit të zhvillimit profesional.
Në vazhdim janë përmendur të gjitha udhëzimet, instrumentet dhe materialet plotësuese që e
vendosin në kornizë përmbajtjen dhe rrjedhën e ngjarjeve të rrjetëzuara.
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Agjenda për ngjarje të rrjetëzuar
Varësisht nga ajo se sa është numri i anëtarëve të bashkësive për nxënie të cilat do të ishin
rrjetëzuar, propozojmë 2 lloje të agjendave, për përfshirjen e 2, 3 ose 4 shkollave.

2 shkolla
30 min

Vendosje të afisheve

10 min

Përshëndetje nga drejtorët e shkollave

20 min

Lojë për njoftim

40 min

Shqyrtim të afisheve (+ pauzë për kafe)

10 мин

Prezantim i koordinatorëve „Bashkësia jonë për nxënie“

30 min

Rrethi i përbashkët – dokumentim i pjesëmarrjes

3-4 shkolla
30 min

Vendosje të afisheve

15 min

Përshëndetje nga drejtorët e shkollave

20 min

Lojë për njoftim

60 min

Shqyrtim të afisheve (+ pauzë për kafe)

15 min

Prezantim i koordinatorëve „Bashkësia jonë për nxënie“

40 min

Rrethi i përbashkët – dokumentim i pjesëmarrjes
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Lojë për njoftim
Duke marrë parasysh faktin se anëtarët e bashkësisë për nxënie të shkollave të ndryshme nuk njihen mes vete,
është mirë që pjesa formale e ngjarjes të fillojë me ndonjë aktiviteti për njoftim. Ekzistojnë shumë aktivitete të
tilla dhe qëllimi i tyre është që pjesëmarrësit në një mënyrë argëtuese të jenë të detyruar “të përzihen” dhe të
gjejnë persona nga shkollat tjera me të cilët kanë diçka të përbashkët dhe në këtë mënyrë të mësojnë më
shumë për kolegët e tyre nga shkollat tjera.
Ne e propozojmë lojën bingo e miqve. Duhet të shtypen aq fletë sa ka edhe pjesëmarrës. Qëllimi është që të
plotësohet tërë tabela me emra të kolegëve në grup për të cilët janë të vërteta shprehjet në fushat. Për shembull,
të gjendet dikush që momentalisht ndjekë më shumë se dy seri ose ka jetuar një periudhë të caktuar jashtë
vendit. Është me rëndësi të ceket se emrat nuk guxojnë të përsëriten, që pjesëmarrësit të mund të vendosin
kontakt me sa është e mundshme më shumë kolegë të tyre nga shkollat tjera. Kjo do të thotë se nëse arsimtarja
Fatime njëherësh mban syze, është e lindur në prill dhe shkruan me dorën e majtë, emri i saj mund të shkruhet
vetëm në njërën prej tri fushave, derisa për shprehjet tjera duhet gjetur ndonjë pjesëmarrës tjetër. Nëse nuk
mund të plotësohet tërë tabela, atëherë mjafton që të plotësohen fushat në një vijë vertikale, horizontale ose
diagonale. Ai që i pari do të plotësojë tabelën ose një vijë të saj, duhet të bërtasë BINGO dhe ai është fitues i
lojës. Nëse ka mundësi mund t’i jepni ndonjë shpërblim simbolik.

Dikush që mban syze

Dikush që di të luaj në piano

Dikush që e ka shkronjën „S“
në emrin e tij

Dikush që dëshiron të merret
me sport

Dikush që ka sy të kaltër

Dikush që ka ngrënë diçka të
pazakonshme

Dikush që i pëlqen filmat e
njëjtë si edhe ti

Dikush që ka 2, 3 ose 4
fëmijë

Dikush që ka jetuar jashtë vendit

Dikush që ka kafshë të
përkëdhelur – qenë

Dikush që flet më shumë se
2 gjuhë

Dikush që e ka të preferuar
ngjyrën e gjelbër

Dikush që kurrë nuk ka përdorur
telefon me numëratore rrotulluese

Dikush që vozit makinë të
kuqe

Dikush që ka lindur në të
njëjtin muaj si edhe ti

Dikush që në këtë moment
ndjekë më shumë se dy
seriale televizive

Dikush që pëlqen më shumë çajin
sesa kafenë

Dikush që shkruan me dorën
e majtë

Dikush që vozitë patina me
rrota

Dikush që është alergjik në
diçka
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Udhëzime për përpunimin e afisheve
Afishet duhet të jenë paraqitje vizuale e aktiviteteve zhvillimore në të cilat ka punuar arsimtari ose do të punojë gjatë vitit shkollor. Për përgatitjen e afishit burimi
më i mirë do të jetë PORTOFOLI ZHVILLIMOR i arsimtarit që e ka përgatitur përmes punës së bashkësisë për nxënie. Afishi duhet të jetë me dimensione
maksimale 50 х 70 cm (për prezantimin e aktiviteteve të pavarura zhvillimore) ose или 100 х 70 cm (për aktivitete zhvillimore në të cilat punojnë dy arsimtarë).
Mund të shfrytëzohet tërë sipërfaqja e afishit (nga të dyja anët), por duhet pasur kujdes gjatë vendosjes së afishes që të gjitha anët të jenë të dukshme.
Ky diagram është shembull për atë se si mund të organizohen përmbajtjet në një afish. Këtu është prezantuar se çfarë duhet të përmbajë afishi për shkak të
organizimit më të mirë vizual. Kuptohet, ky është vetëm një propozim, vendpozita ose përfaqësimi i disa elementeve të caktuara nuk është e thënë të përputhet
me këtë diagram.

Titulli

Duhet doemos t’i
përmbajë titullin dhe
autorin/autorët e
aktivitetit zhvillimor

Autor/autorë dhe shkolla

Pse pikërisht ky
problem?

Çfarë keni bërë ose
planifikoni të bëni?
Përshkrim i intervenimit dhe i metodave

Kë/çfarë
konsultova ose
do të konsultoj?

Afishi nuk duhet:
- të jetë më i madh se 50
х70 (nëse afishin e ka
përgatitur një arsimtar) ose
100х70 cm (nëse
arsimtarët kanë punuar në
AZH)
- të përmbajë propozim
tekst (më shumë se disa
pasuse)
- t’i përmendë emrat e
vërtetë të nxënësve ose
karakteristikat identifikuese
të nxënësve konkret

Supozime/
hipoteza

Dëshmi

Rezultate të
pritura

Plan veprues

Teksti mund të jetë i shtypur
ose i shkruar me dorë, është
me rëndësi që të jetë i
lexueshëm dhe i dukshëm

Diagrame
/grafika

Instrumente
teknika...

Mund të përmbajë fotografi,
vizatime, grafika, ekzemplarë
nga teknikat/fletë mësimore/fletë
pune/detyra, rezultate, punime
të nxënësve, vija kohore, harta,
dekorime, resurse tjera që i keni
zhvilluar ju dhe gjithë kreativiteti
juaj!

Falënderim për...

Njohuri
interesante,
tregime, а-hа!
momente

Mund të shfrytëzoni gjithë
sipërfaqen të afishit nga të
dyja anët (nëse është e
mundshme të dyja anët të
jenë të dukshme)
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Listë kontrolluese për përmbajtjen e afishit

A kam të dhënë
të këtillë?

Si është prezantuar kjo e
dhënë në afishin tim
(tekst, foto, diagram...)?

A kam sqarim pse e zgjodha pikërisht këtë problem/sfidë?
A ka informacion për atë se cilët janë miqtë e mi kritik (kolegë, bashkëpunëtorë profesional dhe
persona tjerë profesional), me të cilët jam konsultuar gjatë zbatimit të intervenimit për të përmirësuar
nxënien e nxënësve?
A i kam përmendur burimet e informacioneve që i kam shfrytëzuar ose do t’i shfrytëzoj gjatë realizimit
të aktiviteteve: literaturë, faqe të internetit, burime tjera?
A kam plan veprues për realizimin e aktiviteteve (vijë kohore, plan mujor, etj.)?
A kam sqarim të procesit të zbatimit të aktivitetit zhvillimor (përdorim të teknik-ës/ave, metodave,
instrumenteve, resurseve, etj.) Si e zgjodha këtë metodë? Çfarë supozoj se do të ndodhë? Nëse
aktiviteti zhvillimor ka përfunduar, a e realizova me të atë që e kam dëshiruar? A do të ndryshoja
diçka në të ardhmen?
A kam përfshirë ndonjë demonstrim? Prezantimin tuaj mund ta pasuroni me atë që do të demonstroni
ndonjë instrument, resurs ose ndonjë mjet tjetër ndihmës që e keni shfrytëzuar ose planifikoni ta
shfrytëzoni me nxënësit.
A kanë ndodhur gjatë realizimit të aktiviteteve disa njohuri veçanërisht përshtypëse, anekdota
interesante dhe/ose А-ha!-momente?
A kam reflektuar për atë që e mësova për praktikën time mësimore gjatë zbatimi të aktivitetit
zhvillimor?
A kam plan për hapat e mi të ardhshëm?

SHËNIME :
 Ju lutemi që t’u përmbaheni dimensioneve të dhëna të afishit prej 50х70 cm! Dimensioni prej 100х70 cm është i lejuar VETËM nëse në
atë afish është prezantuar aktiviteti zhvillimor i dy arsimtarëve. Kjo është e rëndësishme me qëllim që të jenë të barabartë të gjithë
pjesëmarrësit që kanë prezantimet e tyre në ngjarjet e rrjetëzuara.
 Në prezantimet MOS i përmendni emrat e vërtetë të nxënësve ose karakteristikat tjera identifikuese për nxënës konkret!
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Prezantim i koordinatorit të bashkësisë për nxënie
Ngjarjet e rrjetëzuara janë vend i shkëlqyeshëm për të promovuar rolin e koordinatorit të
bashkësisë për nxënie. Ata do të duhej të jetë indi lidhës mes arsimtarëve në këtë bashkësi për
nxënie, për shkak të cilës arsye është mirë që ata gjithashtu të përgatisin afishe prezantuese të
cilat në fakt do t’u përgjigjen kategorive nga instrumenti për koordinatorin e bashkësisë për
nxënie.

KOORDINATOR I BASHKËSISË PËR NXËNIE
Unë jam _____________________________________ dhe koordinator i
bashkësisë për nxënie në _____________________(shkolla).

Roli im në këtë bashkësi për nxënie është...

Vizioni ynë për bashkësinë për nxënie në shkollën tonë është

Për t’i stimuluar arsimtarët që të marrin pjesë në mënyrë aktive në
bashkësinë për nxënie veprojmë në kështu:

Këto janë idetë tona për atë se si praktikat e mira të bëhen pjesë e kulturës
për nxënie të shkollave:

Këto janë hapat e ardhshëm të bashkësisë sonë për nxënie:

Ne mund të zgjerojmë ndikimin tonë në bashkësinë për nxënie përmes....
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Shqyrtim i afisheve

Para se të fillojë aktiviteti shqyrtim i afisheve, koordinatorët (të cilët do të jenë lehtësues të
ngjarjes) duhet t’i ndajnë pjesëmarrësit në 2 grupe. Grupi i parë i pjesëmarrësve qëndron pranë
afisheve derisa pjesëmarrësit nga grupi tjetër i shqyrtojnë afishet e vendosura. Pas 20 ose 30
minutave (varësisht nga ajo nëse në ngjarjen janë rrjetëzuar 2, 3 ose 4 shkolla) grupet i
ndryshojnë rolet: grupi i parë i shqyrton afishet, ndërsa pjesëmarrësit e grupit të dytë qëndrojnë
pranë afisheve të tyre. Derisa zgjatë shqyrtimi, pjesëmarrësit që bëjnë shqyrtimin mund të
bisedojnë me autorët rreth zbatimit të aktiviteteve, punës së bashkësisë për nxënie dhe çështjeve
tjera me qëllim që të njoftohen më mirë në aspektin profesional. Qëllimi i këtij aktiviteti nuk është
vetëm prezantim i rezultateve të arritura, por mundësi për dialog profesional, shqyrtim të
mundësive për bashkëpunim, shkëmbim të zgjidhjeve, parashtrimin e pyetjeve, etj.
Para se të fillojë shqyrtimi i afisheve, të gjithë pjesëmarrësve duhet t’u jepet nga një fletë
vetëngjitëse në secilën ngjyrë. Në fletat, varësisht nga ngjyra, pjesëmarrësit do të duhej të
shënojnë nga një koment, një pyetje dhe një ide rreth ndonjë aktiviteti zhvillimor dhe komentet t’i
ngjitin në ndonjërin nga afishet.
Fletët mbeten për pjesëmarrësit në afishet e të cilëve janë ngjitur, si dëshmi për atë se çfarë efekti
kanë arritur te kolegët e tyre nga shkollat tjera.

Kam koment
lidhur me...

Kam pyetje
lidhur me...

Më lindi idea!
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Rreth i përbashkët
Pasi të përfundojë shqyrtimi i afisheve, pjesëmarrësit ulen në “rreth të përbashkët” dhe
koordinatorët u japin nga një ekzemplar nga instrumenti. Dokumentimi i pjesëmarrjes – Çfarë
mësova nga ngjarja e rrjetëzuar? Më pas pjesëmarrësve u jepen 10 minuta për ta plotësuar
instrumentin. Pasi ta plotësojnë instrumentin, koordinatorët u thonë pjesëmarrësve se dokumenti
i plotësuar mbetet për ta si evidencë për pjesëmarrje në ngjarjen e rrjetëzuar që duhet ta shtojnë
në portofolin tuaj zhvillimor.
Pasi të plotësojnë instrumentin, është e pëlqyeshme që pjesëmarrësit të ulen në rreth për të
filluar diskutimin.

Gjatë diskutimit koordinatorët duhet të zhvillojnë diskutim me pjesëmarrësit rreth çështjeve
vijuese:





Çfarë zbuluat se mund të ndryshojë në shkollë? Si mund të ndikohet në mënyrën e të menduarit
e si në mënyrën e veprimit?
A ju dha entuziazëm të ri për punën tuaj ndonjëri nga aktivitetet e prezantuara zhvillimore?
Çfarë ju frymëzonte?
Çfarë zbuluat për nxënien tuaj?

Përgjigjet, idetë dhe pyetjet që do të rezultojnë nga këto ngjarje, shënohen në letër flip çart dhe
më pas njëri nga grupi, zakonisht koordinatori nga shkolla nikoqire, merr përsipër obligimin për të
bërë rezyme të sesionit të fundit dhe t’i dërgojë përmes e-mail adresave të pjesëmarrësve që
kanë qenë të pranishëm në ngjarjen.
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Dokumentim i pjesëmarrjes – Çfarë mësova nga ngjarja e rrjetëzuar?
Data dhe vendi i ngjarjes së rrjetëzuar:

Shkolla të përfshira:

Mora pjesë ashtu që (shënoni se çfarë keni bërë)

1. Përpunova një afish për t’i prezantuar aktivitetet e mia zhvillimore
2. Dhashë përshtypje, lëvdata, vërejtje, sugjerime dhe propozime për
afishet e ekipeve tjera shkollore
3. U njoftova dhe shkëmbeva kontakte me kolegë prej shkollave tjera.

4. Dakordova bashkëpunim me kolegë prej shkollave tjera.
Mendim për përvojën nga ngjarja e rrjetëzuar
Çfarë, nga ajo që e patë ose dëgjuat, ju frymëzoi? Përshkruani atë afish në të cilin është
prezantuar aktiviteti zhvillimor që ju ka frymëzuar. Çfarë ju inkurajoi dhe ju dha elan më të
madh për punë?

Çfarë, nga ajo që e patë ose dëgjuat, ishte informacion i ri për ju?
A hasët në ndonjë ide që do ta shfrytëzoni? A hasët në instrumente ose burime të reja të
informacioneve?

Me kë realizuat kontakt?
Me kë shkëmbyet ide, materiale? Me kë realizuat bashkëpunim?

Cilët hapa konkrete i ndërmorët?
A keni krujar ndonjë kontakt? A këmbyet mendime? A do të përdorni ndonjë strategji të re?

Çfarë ndihmë ju ishte kjo përvojë?
A ju lindën ide të reja për zhvillim të mëtejshëm? A hasët në informacione të freskëta? A arritët
të ktheni krenarinë dhe vetëbesimin profesional?
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Raport nga NGJARJA E RRJETËZUAR
Vend për fotografi (e cila e paraqet në dritën më të mirë atmosferën në
ngjarjen e rrjetëzuar – shqyrtim i afisheve, diskutim, aktivitet grupor...)

Author/s

Autor/autorë

Vendi, data e raportit
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Data dhe vendi i mbajtjes së ngjarjes së rrjetëzuar:

Shkolla të përfshira

Koordinator(ë):

Pjesëmarrës:

Persona tjerë

Data
Shkolla

Numri i
arsimtarëve
(anëtarë të
bashkësisë
për nxënie)

Drejtor,
pedagog,
psikolog
(anëtarë të
bashkësisë
për nxënie)

(të cilët nuk
janë anëtarë
të bashkësisë
për nxënie –
prindër,
përfaqësues
nga
vetëqeverisja
lokale,
media...)

Gjithsej

Gjithsej

Përshkrim i aktiviteteve:

Leksione të mësuara:

Konstatime nga diskutimi (rezyme nga shënimet):
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PYETJE TË
PARASHTRUARA

PËRSHKRIM
Në këtë pjesë tentuam të japim përgjigje në pyetjet e
parashtruara lidhur me bashkësitë për nxënie.

LIDHUR ME
BASHKËSITË PËR
NXËNIE
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Pyetje të parashtruara lidhur me bashkësitë për nxënie
A është bashkësia për nxënie e njëjta si edhe aktivi profesional?


Ky koncept i bashkësisë për nxënie ka metodologjinë e tij të punës që mbështet në
vetiniciativën gjatë përzgjedhjes së aktivitetit zhvillimor dhe dokumentacionit të procesit
zhvillimor. Në këtë kuptim, mund të shfrytëzohet struktura kohore-hapësinore e punës së
aktivit profesional, por mënyra e punës është e strukturuar dhe dokumentuar më ndryshe.

A është e domosdoshme që të hapet portofol i ri?


Nëse arsimtari ka portofol tjetër ku e dokumenton zhvillimin e tij profesional, atëherë
thjeshtë mund të shtojë edhe një kategori në të njëjtin dhe aty t’i dokumentojë aktivitetet
e tij (t’i shtojë instrumentet e plotësuara nga ky doracak dhe dëshmitë tjera).

Çfarë nëse drejtori nuk dëshiron ose nuk mund të marrë pjesë në punën e bashkësive?


Drejtorët janë aktorë kryesorë në krijimin dhe mirëmbajtjen e kulturës profesionale të
nxënies në shkollë. Nëse u sqarohet se bashkësia për nxënie ndikon në përmirësimin e
kohezionit në kolektiv dhe proaktivitetit të arsimtarëve, drejtorët gjithsesi do të dallojnë
këtë dhe do t’i japin mbështetje maksimale kësaj iniciative. Sidoqoftë, është e
rëndësishme mbështetja e drejtorit meqë ai/ajo e vendosë tonin dhe atmosferën e punës
së bashkësisë për nxënie.

A mund të kenë drejtori dhe shërbimi profesional projekte personale zhvillimore?


Kuptohet se mundet dhe i inkurajojmë në këtë synim të tyre.

A mund të përfshijmë punën e Bashkësisë për nxënie në Programin vjetor të shkollës?


Në të kaluarën kjo u tregua si praktikë veçanërisht e dobishme në shkollat tona. Duke
marrë parasysh faktin se programi vjetor është dokument zyrtar i cili obligon zbatimin e
aktiviteteve të planifikuara në të, përfshirja e aktiviteteve zhvillimore dhe planeve vepruese
në të njëjtin, si pjesë e veprimit të bashkësisë për nxënie, do të jetë mënyrë e
shkëlqyeshme për të shfrytëzuar strukturat ekzistuese për planifikimin e zhvillimit
profesional të arsimtarëve. Në këtë mënyrë do të sigurohet punë e vazhdueshme e
bashkësisë për nxënie.

Çfarë nëse ndonjë arsimtar dëshiron të heqë dorë?


Anëtarësimi në Bashkësinë për nxënie bëhet vullnetarisht. Ne mendojmë se arsimtarët të
cilëve u është i rëndësishëm zhvillimi profesional, do ta vërejnë dobinë nga Bashkësia për
nxënie dhe do të mbeten anëtarë aktiv të së njëjtës.

A duhet dikush nga shkolla (kush) të mbajë shënime/procesverbal nga takimet dhe në çfarë
formati?


Më së miri është që këtë ta bëjë koordinatori i bashkësisë për nxënie dhe më pas të
përpilojë raport në formularin Raport nga takimet e bashkësisë për nxënie.
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„Kjo është punë tepër administrative, këtë jemi duke e punuar dhe tashmë jemi të ngarkuar
shumë me obligime...“




Hulumtimet tregojnë që dokumentimi i procesit të planifikimit dhe zbatimit të aktiviteteve
që arsimtari i ndërmerrë që të përmirësojë procesin arsimor është shumë i rëndësishëm
për zhvillimin e tij personal. Procesi i reflektimit, evaluimit dhe shpërndarjes në grupin janë
veçori kyçe që duhet t’i zhvillojë një prkatikues i përkushtuar sepse mësimi nga përvoja e
vet dhe shpërndarja e të njejtës është më efektive. Besojmë që metodologjia e përfshirë
në këtë doracak kontribuon që arsimtarët të zhvillojnë mekanizma të krijimit të principit
personal të dokumentimit të aktiviteteve të cilët do t’i përdorin si përkujtues për punën dhe
mësimit personal, në vend të dokumenteve formale të cilët u nevojiten që të prezantojnë
punën e tyre para inspektorëve. Kjo metodologji mundëson sistem nëpërmjet të cilit
arsimtari mëson për procesin e tij të mësimit që është një aftësi metakognitive shumë e
rëndësishme.
Ndonjëherë paraqiten komente nga arsimtarët lidhur me atë se mbajtja e portofolave
zhvillimore është ngarkesë plotësuese me punë administrative e arsimtarit, i cili edhe
ashtu është mjaft i ngarkuar me lloj të tillë të punës. Duke marrë parasysh faktin se këto
instrumente janë shumë koncize dhe një pjesë e madhe e tyre mund të plotësohen gjatë
vetë takimeve, pjesa më e madhe e dokumentimit tashmë është përfunduar gjatë takimit.
Dokumentet tjera, për shembull dëshmitë dhe reflektimet, pjesa më e madhe e
arsimtarëve edhe ashtu i mbledhin për evidencën e tyre për të ndjekur suksesin e
arsimtarëve, kështu që më shumë se gjysma e punës tashmë është e përfunduar.
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Shtojca 1 – udhëzime për përpilimin e pyetjeve për
anketë
1. Pyetja ideale përmbushë 3 qëllime:
a. Pyet për aspekte të këtij koncepti që duam ta shqyrtojmë
b. Nuk pyet për koncepte tjera
c. Ka rëndësi të njëjtë për të gjithë të anketuarit
2. Shkurtë e qartë: pyetjet dhe vetë anketa të jenë të shkurtëra dhe efikase. Kjo do të
thotë se secila fjalë duhet të zgjedhet me kujdes për të përfunduar funksionin e dëshiruar në
pyetjen/përgjigjen e ofruar:


të mos përdoret zhargon ose gjuhë teknike – „A konsideron se arsimtari yt ka
në dispozicion mjete të mjaftueshme didaktike?“ (ka të bëjë me nxënës)



t’i përkufizojë gjërat/konceptet në mënyrë mjaftë specifike: “Sa libra lexon gjatë
vitit?”, përballë: “Sa libra, që nuk janë lektyra ose literaturë tjetër e domosdoshme,
ke lexuar gjatë periudhës prej 1 shtatorit të vitit 2014 deri më 10 qershor të vitit
2015?.



Të përfshijë korniza referente: „Sa shpesh je i/e mërzitur?“ përballë “Sa herë ishe
i/e mërzitur gjatë javës së kaluar?“

Gjithmonë pyetni veten: A e pyet pyetja pikërisht atë në çka dua të marrë përgjigje?
3. Çdo lloj i pyetjeve që do t’i parashtroni duhet të jetë me udhëzim për përgjigje: a duhet i
anketuari të zgjedhë “po” ose “jo”, a duhet të zgjedhë vetëm një përgjigje nga opsionet e
ofruara; a duhet të radhisë sipas prioritetit disa opsione nga ato të ofruara dhe sa; a duhet të
shprehë nivelin e dakordimit prej 1-5 (dhe çfarë do të thotë 1, e çfarë 5); a duhet të shkruajë
përgjigje personale, etj.
4. Parashtroni vetëm ato pyetje që e përmbushin qëllimin përfundimtar. Pyetjet që i
parashtroni për atë që “nuk ka dëm të pyetet”, nuk ju nevojiten. Temë e posaçme është se si
trajtohet identiteti i të anketuarve, por meqë shumica e anketave do të duhej të japin pasqyrë
globale për qëndrimet/shprehitë/etj. të shumicës, është më së miri që ato të jenë anonime.
Prandaj, nëse nuk e keni patjetër të pyetni për emër/gjini/moshë/përkatësi religjioze, etj., mos
e bënë këtë. Me garantimin e anonimitetit njëherësh e ulni edhe mundësinë për përgjigje “të
dëshirueshme sociale” dhe ose të pasinqerta.
5. Parashtroni pyetje të drejtpërdrejta. Pyetjet që janë tepër të përgjithshme dhe të paqarta
do t’ju japin përgjigje tepër të llojllojshme meqë të anketuarit do të fokusohen në aspekte të
ndryshme të pyetjes. Për shembull, nëse pyetni “Çfarë dëshiron të bësh në kohë të lirë?”,
ndërsa nxënësi u përgjigj “Të luaj lojëra kompjuterike”, ndërsa juve ju intereson se çfarë
filmash ose çfarë librash lexojnë nxënësit tuaj, atëherë kjo çështje nuk ju është e dobishme.
6. Pyetjet e hapura janë të rëndësishme për shkak se u japim kuptim numrave dhe
opsioneve tjera të zgjedhura në anketë. Nëse dëshironi ta mësoni arsyen për diçka, ofroni
hapësirë të vogël nën pyetjen ku i anketuari ka zgjedhur ndonjë opsion në të cilin prej tij
kërkoni t’ju sqarojë pse mendon/ka zgjedhur kështu (p.sh. „Tjetër___________“). Fushat e
mëdha për shkrim ushtrojnë presion psikologjik se duhet të plotësohen që njëherësh mund të
frikësojë të anketuarin ose ta detyrojë të shkruajë medoemos pa pasur në të vërtetë çfarë të
thotë rreth asaj.
7. Në një pyetje pyetni vetëm një gjë. Për shembull nëse pyetja është: “Cila detyrë të pëlqeu
më së shumti dhe ishte më e dobishme për ty?”, atëherë nxënësi mund të jetë i hutuar meqë
nuk është e thënë se ajo detyrë që më së shumti i ka pëlqyer njëherësh i ka qenë edhe më e
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dobishme ose anasjelltas. Në rast të tillë është më së miri t’i ndani pyetjet. Nëse dëshironi të
pyetni se si nxënësve u kanë pëlqyer më shumë teknika/detyra, atëherë është më së miri që
pyetjen ta përpiloni si pyetje me zgjedhje të shumëfishtë ose të kërkoni nga ata që t’i radhisin
tri të parat që u kanë pëlqyer më së shumti:
Në matematikë, më të vështira më janë (zgjidh tri lloje detyrash dhe radhiti sipas
nivelit të peshës, me ç’rast 1 është për atë detyrë që e ke më të vështirë, ndërsa
3 për atë që e ke më të lehtë):
___А) Detyra tekstuale
___B) Operacione me pjesëtim
___C) Shumëzim të numrave treshifror me ata dyshifror
___Ç) Përllogaritje të sipërfaqes së fotografive gjeometrike
8. Evitoni pyetjet që bëjnë të ditur në një lloj të përgjigjes, përdorni gjuhë emocionale ose
provokative: „Çfarë mendoni për tregimet e legjendarit Sllavko Janevski?” „Çfarë mendon ti
për shokët më të mirë të njerëzve, qentë?“– pyetjeve të këtilla nxënësit, veçanërisht ata më
të vegjëlit, do t’u përgjigjen në mënyrë të pëlqyeshme për shoqërinë, gjegjësisht do të zgjedhin
atë opsion që shpreh mendim pozitiv madje edhe nëse kjo nuk është e vërtetë.
9. Gjithmonë ofroni opsione që përjashtojnë njëra-tjetrën. Në pyetjen e mëposhtme, nxënësi
i cili ka lexuar saktësisht 2 libra gjatë verës, nuk do të dijë nëse duhet të zgjedhë opsionin nën
B) ose nën C).
Gjatë pushimit veror lexova:
А) 0-1 libër
B) 1-2 libra
C) 2-3 libra
10. Vendosni opsionin “Nuk do të doja të përgjigjem” ose “Nuk e di”. Ndonjëherë të
anketuarit nuk dinë se si të përgjigje në një pyetje të caktuar ose nga ana tjetër nuk duan të
përgjigjen meqë pyetja hynë tepër në intimën e tyre. Me qëllim që ta bëjmë procesin e
përgjigjes së anketave sa është e mundshme më të përshtatshëm për të anketuarit, është me
rëndësi që të anketuarit të mbeten me ndjenjën e mirë pasi të përfundojnë me anketën, kështu
që është gjë e mençur që të përfshihen edhe opsione të këtilla, veçanërisht te pyetjet
sensitive.
11. Duhet të jeni të sigurt se i keni konsumuar të gjitha përgjigjet që të anketuarit do të mund
t’i jepnin lidhur me ndonjë pyetje të caktuar, si opsione për zgjedhje në anketën. Në pyetjen e
mëposhtme ai nxënës që dëshiron të përmendë se lexon thjeshtë meqë dëshiron të lexojë
nuk do të mund të përgjigjet.
„Ke shkruar se lexon nga 3 libra gjatë verës. Pse e bën këtë?
А) Meqë më detyrojnë prindërit.
B) Meqë nuk kam kohë gjatë vitit shkollor.
C) Meqë i kam lektyra.“
Nëse nuk jeni të sigurt se cilat janë të gjitha përgjigjet që të anketuarit mund t’i japin në
një pyetje të caktuar, atëherë vendosni opsionin “Tjetër: _____________“ dhe lini hapësirë
që vetë t’ju japin përgjigje.
12. Shfrytëzoni shkallë konsistente për vlerësim. Nëse dëshironi të kontrolloni se deri në çfarë
shkalle një pohim i caktuar vlen për të anketuarin, atëherë mënyra më e mirë është që të
shfrytëzohen shkallët për vlerësim. Me këtë rast, propozohet që të shfrytëzohen shkallë prej
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1-5 me ç’rast 1 do të thotë pajtueshmëri më e vogël e shprehur („Nuk pajtohem fare/nuk vlen
për mua“), ndërsa 5 do të thotë pajtueshmëri më e madhe e shprehur („Pajtohem
plotësisht/më pëlqen shumë/vlen plotësisht për mua“). Shfrytëzoni llojin e njëjtë të shkallës
për të gjitha pyetjet ku dëshironi që të anketuarit të vlerësojnë për analizë më të lehtë.
Gjithashtu, është me rëndësi të jashtëzakonshme të ketë udhëzim për përgjigje në pyetjen të
qëndroj se çfarë do të thotë zgjedhja „1“, çfarë „2“..., e çfarë „5“.
Analizë e përgjigjeve nga anketat
Çdo përgjigje e pyetjes në anketën, secili opsion ose përgjigje kodohet me vlerë numerike e cila
përllogaritet në përqindje të disa përgjigjeve të caktuara ose si medianë, mesatare, gama dhe
ngjashëm.
Medianë: përgjigjja e mesme (numër) nën dhe mbi të cilin ka saktësisht 50% të përgjigjeve të
dhëna. Për ta marrë këtë të dhënë radhitni të gjitha përgjigjet e një pyetjeje të caktuar nga më e
ulta deri te më e larta dhe zgjidhni rezultatin e mesëm.
Mesatare: shuma e vlerës numerike të të gjitha përgjigjeve të dhëna të një pyetjeje të caktuar, të
pjesëtuara me numrin e përgjigjeve të asaj pyetjeje.
Gama: vlera më e ulët dhe më e lartë e përgjigjeve të dhëna. VARIANSA është masë për
fragmentimin e përgjigjeve në vazhdimësi.
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Shtojca 2 – udhëzime për përpilimin e pyetjeve të mira
për intervistë
1. Evitoni pyetje të dyfishta
Këto janë pyetje që kanë më shumë se një pyetje në fjalinë. Për shembull “A mendon se
e tregon të vërtetën dhe se meriton të jetë i liruar?” Në këtë pyetje në fakt ka dy pyetje.
Në këtë rast është më së miri t’i ndani pyetjet, meqë i anketuari me siguri do t’i përgjigjet
vetëm njërës.
2. Mos parashtroni pyetje të njëanshme
Mos parashtroni pyetje që anojnë drejt një përgjigjeje ose mendimi të caktuar.
Pyetjet e mira të intervistës janë neutrale dhe lejojnë që i anketuari të shprehë qëndrimin
e tij për një temë të caktuar, pa pasur me këtë rast ndjenjën se gjykohet për shkak të
mënyrës në të cilën mendon. Mënyra në të cilën e parashtroni pyetjen nuk duhet të ndikojë
në përgjigjen e të anketuarit.
3. Mos parashtroni pyetje që përmbajnë supozime
Pyetjet e këtilla përfshijnë supozimin për mendimet e të anketuarve. Për shembull,
“Shumica e vajzave nuk e duan matematikën. A je ti njëra prej tyre?“ Kjo pyetje është
përpiluar në atë mënyrë që vendoset një situatë si fakt, e që në fakt ajo duhet të
kontrollohet nëse është me të vërtetë ashtu. Mënyra më e mirë për parashtrimin e pyetjes
është: “A mendon se shumica e vajzave nuk duan matematikë?”
4. Pyetjet le të jenë të shkurtra dhe të qarta
Shkruani pyetje të shkurtra dhe të qarta. Është me rëndësi që pyetjet të jenë të sakta në
aspektin gramatikor dhe atë pikësimit meqë kjo mund të ndryshojë shumë kuptimin e
pyetjes.
5. Hidhni poshtë pyetjet e panevojshme
Fshini të gjitha pyetjet që janë jorelevante për atë që ju intereson. Përqendrohuni në atë
që e keni qëllim.
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Shtojca 3 – prezantim për takim fillestar për formimin e
bashkësisë për nxënie
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