




















































27 Kapitulli—
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 Tiparet fizike Tiparet socio—emocionale Tiparet kognitive (Të 
menduarit)

Entuziastë për lojëra Duan të jenë të pavarur Shprehen përmes të folurit

Përmirësim në shkathtësi 
motorike

Besnik ndaj shoqeve/shokëve  Zhvillojnë sensin e kohës

Shumë aktiv fizikisht Kanë nevojë t’i takojnë një grupi I duan lojërat me zgjidhje të 
problemeve

Ju pëlqejnë lojërat krahasuese Duan të marrin përgjegjësi Mund të planifikojnë

Ju pëlqejnë lojërat individuale Jetojnë në një botë lojërash Mund ta drejtojnë veten në 
aktivitete

Praktikojnë lëvizje më të 
ndërlikuara

Nuk i kuptojnë fëmijët “jashtë” 
grupit

Dijnë ta dallojnë mendimin 
ndryshe

 Tiparet fizike Tiparet socio—emocionale Tiparet kognitive (Të 
menduarit)

Të pakujdesshëm për 
veten

Të guximshëm dhe garues Shumë kurioz dhe duan 
përgjigje të thella

Shpërthim në rritje (vajzat) Pjesë e grupeve të organizuara E kuptojnë perspektivën e tjetrit

Ju pëlqejnë aktivitetet fizike Anksiozë kundrejt rritjes Zhvillojnë interesa dhe hobi të 
ndryshme

Ju pëlqejnë lojërat garuese Shumë besnik ndaj grupeve që
u takojnë

U pëlqejnë lojërat që kanë 
rregulla

Ju pëlqejnë aktivitetet 
individuale

Raporte të forta 1 me 1 Të vetëdijshëm për botën dhe 
shoqërinë

Praktikojnë lëvizje fizike 
komplekse

Kritikë dhe të vetëdijshëm për 
veten

Arrijnë të kuptojnë sarkazmën

 Tiparet fizike Tiparet socio—emocionale Tiparet kognitive (Të menduarit)

Të pakujdesshëm për 
veten

Të guximshëm dhe garues Shumë kurioz dhe duan përgjigje 
të thella

Shpërthim në rritje (vajzat) Pjesë e grupeve të organizuara E kuptojnë perspektivën e tjetrit

Ju pëlqejnë aktivitetet fizike Anksiozë kundrejt rritjes Zhvillojnë interesa dhe hobi të 
ndryshme

Ju pëlqejnë lojërat garuese Shumë besnik ndaj grupeve që
u takojnë

U pëlqejnë lojërat që kanë rregulla

Ju pëlqejnë aktivitetet 
individuale

Raporte të forta 1 me 1 Të vetëdijshëm për botën dhe 
shoqërinë

Praktikojnë lëvizje fizike 
komplekse

Kritikë dhe të vetëdijshëm për 
veten

Arrijnë të kuptojnë sarkazmën













41 Stilet e të nxënit

















49 Kapitulli—































Shkathtësitë në mësimdhënie 
Qasje pozitive, gjithëpërfshirëse dhe me respekt.
Qartësi në shpjegim të udhëzimeve dhe udhëzime hap pas hapi. 

Menaxhimi i nxënësve Përshkrimi

Tregoni respekt për nxënësit dhe 
trajtoni ata të barabartë me të 
gjithë dhe me veten tuaj.

Mësoni emrat e tyre. Mos ju drejtoni me "Hej, ti" apo "O ti", etj.
Shikoni nxënësit në sy kur komunikoni me ta. 
Mundoheni të jeni gjithmonë në të njëjtën pozitë me të njëjtin 
nivel të shikimit me nxënësit, e asnjëherë më lart se ta.
Thuani "ju lutem", dhe "faleminderit". 
Po ashtu, nëse bëni ndonjë gabim, mos hezitoni të thuani "më 
falni". Kjo tregon tek nxënësit tuaj se edhe ju jeni një person, i/e 
cili/a mund të gabojë dhe kjo do të sjellë ndjenjë të barazisë.

Thuani çfarë do të bëni, dhe 
bëni atë që keni thënë.

Kjo tregon respekt për nxënësit tuaj, dhe ju bën juve të 
barabartë me ta.
Në asnjë mënyrë mos gënjeni tek nxënësit tuaj, edhe nëse kjo do 
të thotë të "thjeshtësoni" të vërtetën. Nëse ata e kuptojnë që ju 
i keni gënjyer, atëherë ju do të humbisni besimin e tyre.

Trajtoni të gjithë nxënësit në 
mënyrë të njëjtë, pa preferenca 
dhe favorizime.

Këtë duhet ta aplikoni në çdo orë mësimore. Nxënësit janë 
GJITHMONË duke ju shikuar juve.
Edhe komplimentet, edhe kritikat mund të jenë diskriminuese. 
Bëni kujdes se si e bëni një gjë të tillë.  Pyesni kolegët tuaj për një 
mendim të dytë, nëse keni dyshime.

Respektoni hapësirën personale 
të nxënësve.

Bëni shumë kujdes me kontaktet fizike, sidomos kur ju keni 
gjini të ndryshme. Mos merrni ndonjë shembull nga jeta e tyre 
personale para të gjithë grupit, vetëm nëse keni marrë leje 
paraprakisht nga ta.

Vëzhgoni në mënyrë të 
vazhdueshme dhe aktive nxënësit, 
për të parë nëse po angazhohen. 
Nëse ju mendoni se duhet të 
adresohet diçka me një nxënës, 
qasjuni atyre privatisht dhe 
butësisht.

Kjo mund të ndodhë gjatë orëve mësimore apo edhe gjatë kohës 
së lirë - andaj ju DUHET të jeni vëzhgues të mirë gjatë tërë kohës 
sa ata janë në shkollë (me aq sa keni mundësi).
Nëse e vëreni se një nxënës nuk po ndihet mirë apo ka ndonjë 
problem, fillimisht bisedoni direkt me të, e pastaj sipas nevojës 
kontaktoni me prindërit dhe drejtorin/en e shkollës.



Shkathtësi Bazike të 
Fascilitimit

Përshkrimi

Sigurohuni se mund të shihni
të gjithë nxënësit dhe se të 
jithë nxënësit mund të shohin 
njëri-tjetrin.

Kjo ka shumë rëndësi në ndërtimin e barazisë dhe të rehatisë 
në mënyrë që secili nxënës të marrë pjesë. Një mënyrë e mirë 
për ta bërë këtë, është mirë që bankat dhe karriket të jenë të 
vendosura në formë rrethi në klasë, dhe jo me rreshta ku nuk ka 
barazi në mes të nxënësve.

Tregoni pozitivitet, entuziazëm 
dhe angazhim aktiv.

Nëse ju dukeni sikur po e shijoni shpjegimin e orës dhe të 
gjitha aktivitetet brenda orës, edhe nxënësit do të shijojnë 
këtë përvojë. Ata do të përgjigjen ndaj energjisë suaj, andaj 
sigurohuni që po tregoheni të entuziazmuar për aktivitetet në 
secilën orë mësimore.

Tregojuni nxënësve se  
çka duhet të presin ata.

Ndajeni çdo ditë apo çdo javë planin javor të mësimit me ta - 
qëllimet më të përgjithshme të ditës, si dhe aktivitetet kyçe - kjo 
mundëson që ata të dijnë çfarë do të mësojnë dhe çfarë pritet 
prej tyre përgjatë tërë javës.

Merrni pjesë në aktivitete,  
kurdo që është e mundur. 

Është e padrejtë ndaj nxënësve nëse ju nuk merrni pjesë në 
aktivitetet që zhvillohen. Kurdo që është e mundur, ju duhet të 
merrni pjesë. Kjo ju ndihmon juve të kuptoni përvojën e nxënësve, 
dhe me shumë gjasë do t'ju ndihmojë të krijoni besim dhe lidhje 
më të fortë mes jush dhe nxënësve tuaj.

Shfaqeni vlerësimin tuaj për 
punën dhe angazhimin e 
nxënësve.

Secili nxënës duhet të përfshihet dhe të ndihet i/e përfshirë, 
puna e tij/saj është e rëndësishme për të gjithë grupin dhe duhet 
të shihet dhe të vlerësohet në një formë të caktuar. Shfaqeni 
vlerësimin tuaj për secilin nxënës dhe për të gjithë grupin 
përgjatë orëve mësimore.

Nëse një nxënës ndërpret 
rrjedhën e aktivitetit tuaj - 
merruni me të privatisht dhe 
në mënyrë korrekte

Gjëja e fundit që ju dëshironi është që e gjithë klasa të de-
fokusohet nga një moment i caktuar. Nëse një nxënës është 
më i zhurmshëm, atëherë largojeni atë butësisht nga hapësira 
e përbashkët. Një mësimdhënës/e  duhet gjatë gjithë kohës 
të mbajë të angazhuar pjesën tjetër të klasës me detyra të 
caktura, përderisa merret me rastin individual. Kur jeni vetëm 
me një nxënës, përdoreni përforcimin pozitiv të sjelljeve - nëse 
keni vëzhguar diçka pozitive tek ai person, atëherë thuajeni atë. 
Më pas, sqaroni pasojat e asaj sjelljeje. Përsëriteni faktin se të 
gjithë duam të mësojme në klasë dhe secili prej jush mund ta 
bëjë të mundur një gjë të tillë.

Menaxhojeni kohën në mënyrë
të efektshme.

Është shumë e rëndësishme ta menaxhoni kohën mirë, ashtu që 
edhe aktivititet e parapara gjatë orës të mbahen të gjitha dhe 
të mbetet kohë për reflektim në fund të orës. Mbani mend se 
menaxhimi i kohës ndikon shumë gjëra të tjera dhe shërben edhe 
si model për nxënësit që t’i japin rëndësi respektimit të kohës që 
ju ua jepni për të përfunduar detyra dhe aktivitete të caktura.

Përmbylleni aktivitetin. Nëse një aktivitet ka mesazh të cilin ju dëshironi që nxënësit 
ta vazhdojnë të eksplorojnë më gjatë, sigurohuni që do të keni 
disa minuta pas aktivitetit për të pyetur nxënësit tuaj se çfarë 
mendime kanë ata për aktivitetin/orën e realizuar. Përgatitni 2-3 
pyetje para fillimit të orës. Përshtateni thellësinë e përmbylljes/
reflektimit sipas moshës dhe nivelit të të kuptuarit të nxënësve 
tuaj.  Kjo do t'ju ndihmojë atyre të ndihmojnë në procesimin e 
mesazhit të orëve mësimore dhe thelbit të asaj që duhet nxënë.



Shkathtësitë e komunikimit 
Komunikim i qartë (Përdorimi i shembujve, demonstrimi, 
inkurajimi i pyetjeve për qartësia e udhëzimeve).

Shkathtësi Komunikimi Përshkrimi

Flisni qartë dhe dëgjueshëm. Pyesni nxënësit nëse të gjithë mund të dëgjojnë se çfarë ju po 
flisni.
Shikoni nëse nxënësit janë shumë larg jush dhe sillni ata më afër. 
Këtë e bëni në një mënyrë që ata vazhdojnë të ndihen rehat dhe 
në të njëjtën kohë ju mund t'i shihni të gjithë.

Shpjegoni udhëzimet qartë
dhe thjesht.

Përdorni gjuhë e cila kuptohet nga të gjithë.

Jepni shpjegimet e materialit 
në pjesë të ndara.

Mos i jepni të gjithë udhëzimet përnjëherë, sepse nxënësit do t'i 
harrojnë ato apo do të habiten dhe ngatërrohen. 
Nëse aktiviteti përgjatë orës mësimore ka disa shkallë të dhënies 
së udhëzimeve, atëherë hapat e dhënë paraprakisht përsëritni 
teksa aktiviteti është duke u realizuar.

Shpjegoni çdo koncept të 
ndërlikuar duke përdorur shembuj, 
demonstrime dhe vizatime.

Mos harroni që ka stile dhe preferenca të ndryshme të të 
mësuarit! JO të gjithë mësojmë njëjtë (kujtoni stilet e të nxënit!)

Pasi që shpjegoni një aktivitet, 
pyesni nëse është e qartë.

Sigurohuni që nxënësit tuaj me të vërtetë po e kuptojnë njësinë e 
caktuar mësimore, për shkak se nëse nuk e kuptojnë, nxënia nuk 
do të jetë efektive.
Shikoni shprehjet e fytyrave të tyre për të kuptuar më shumë se 
çfarë janë duke menduar. Nëse ata shmangin shikimin tuaj, apo 
nëse e shikojnë gjatë gjithë kohës dyshemenë, atëherë kjo mund 
t'ju tregojë se ata nuk e kanë kuptuar mësimin, apo po ndihen 
shume të turpshëm për ta thënë një gjë të tillë. 
Ju mund të thoni para klasës "më duket sikur ky udhëzim nuk 
është i qartë, prandaj po e shpjegoj prapë", apo mund ta pyesni 
ndonjë vullnetar nga grupi për ta shpjeguar. Mos bëni presion 
për ta bërë një gjë të tillë.

Nëse ka ndonjë pyetje, dëgjoni 
me vëmendje dhe bëni pyetje 
shtesë nëse është e nevojshme të 
qartësoheni.

Jepjuni hapësirë dhe kohë nxënësve të përfundojnë fjalitë e tyre, 
dhe mos hamendësoni se ju dini se çfarë do të thotë ai/ajo para 
se të ketë mbaruar së foluri.



BËJE MOS E BËJ

Trego entuziazëm në klasë, ji i/e 
qasshëm/e dhe i/e këndshëm me nxënës 
dhe kolektiv.

Mos mbani qëndrim të mësimdhënësit/es
të mbyllur dhe që nuk ofron ndihmë

Shkoni çdo ditë në shkollë disa minuta para
se të fillojë ora

Mos qëndroni shumë pas orarit në shkollë
(pushimi ka rëndësi)

Gjithmonë vishni rroba të rehatshme Mos vishni rroba që bien shumë në sy

Lejoni nxënësit të bëjnë gabime Mos përdorni ndëshkime të rënda kur
nxënësit gabojnë

Jepuni hapësirë punës grupore Mos u fokusoni në vetëm një formë të ndarjes
së grupeve

Nxitni në vazhdimësi sjelljet e mira përmes 
përforcimeve pozitive

Mos jepni komplimente sipërfaqësore

Vendosni rregulla të qarta në klasë Mos i anashkaloni problemet e klasës

Përdorni hapësirat jashtë klasës për
mësimdhënie/mësimnxënie

Mos u kufizoni në përdorim të burimeve të
ndryshme të informacionit

Gjithmonë përgatituni për orën e mësimit Mos ngurroni të përgjigjeni kur nuk jeni të sigurtë
për diçka

Përdorni lojëra në çdo orë mësimore
(nëse është e mundur)

Mos ua merrni kohën e lirë (pushimet) nxënësve

Nxitni kreativitetin dhe mendimin kritik
përmes aktiviteteve

Mos ligjëroni gjatë pa ndërveprim të nxënësve













































                   

                   

 

















97 Lojërat si mjet ndihmues në klasë
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