FJALOR SHPJEGUES
Bashkё-ndёrtim: ky term i referohet pikёpamjes socio-konstruktiviste, nëpërmjet të cilit
individёt zhvillohen falë ndёrveprimeve me njёri-tjetrin dhe me mjedisin ku jetojnё. Nё
kёtё mёnyrё, njohuritё bёhen pronë e individëve.
Diferencim: pёrshtatja e mёsimit, pёrmbajtjes, materialeve, projekteve pёr t’iu pёrgjigjur
nevojave tё ndryshme tё tё mёsuarit tё fëmijëve qё kanё nivele tё ndryshme aftёsie,
zotёsie, stilesh tё mёsuari, prejardhjeje, moshe, etj. Nё njё klasё tё diferencuar, mёsuesit
pranojnё qё tё gjithё fёmijёt janё tё ndryshёm dhe kёrkojnё metoda tё ndryshme
mёsimdhёnieje pёr tё qenё tё suksesshёm nё shkollё. Diferencimi pёrfshin njё sёrё
strategjish dhe metodash.
Diskriminim: manifestimi i paragjykimit nё veprim. Diskriminimi mund tё jetё kundёr njё
individi ose grupi, pёr shkak tё karakteristikave, duke pёrfshirё, trashёgiminё, racёn,
klasёn, gjininё, moshёn, aftёsinё fizike, besimet fetare ose orientimit seksual, e të tjerë.
(ISSA, Education for Social Justice Program for Adults, 2005).
Diversitet: Diversiteti pёrfshin aftёsinё pёr t’u lidhur me ato cilёsi dhe kushte qё janё tё
ndryshme nga tonat dhe nga ato tё grupeve tё cilave ne u pёrkasim, por qё janё tё
pranishёm tek individё dhe grupe tё tjera. Kёto pёrfshijnё, por nuk kufizohen me moshёn,
etnicitetin, klasёn, gjininё, aftsitё/cilёsitё fizike, racёn dhe orientimin seksual, si edhe
statusin fetar, shprehjen gjinore, sfondin arsimor, vendndodhjen gjeografike, tё ardhurat,
statusin civil, statusin prindёror dhe pёrvojat e punёs.
Drejtёsi sociale: procesi i krijimit tё njё shoqërie tё barabartё nёpёrmjet sfidimit tё
paragjykimeve, stereotipeve dhe tё institucioneve qё krijojnё dhe ruajnё strukturat nё njё
shoqёri.
Edukim në fёmijёrinё e hershme: nё kёtё document, edukimi në fёmijёrinё e hershme i
referohet programeve dhe strategjive arsimore tё menduara pёr fёmijёt qё nga lindja deri
nё 10 vjeç. Kjo periudhё kohore konsiderohet gjerёsisht si faza mё e cёnueshme dhe
vendimtare e jetёs sё njё personi. Edukimi në fёmijёrinё e hershme shpesh fokusohet nё
drejtimin e fёmijёve drejt tё mёsuarit nёpёrmjet lojёs. Termi shpesh i referohet
programeve parashkollore ose programeve tё kujdesit tё foshnjёs/fёmijёs, por pёrfshin
edhe klasat e para tё shkollёs fillore (klasat 1-3/4).
Edukim shumёkulturor: njё metodё qё i mundёson fëmijët tё kuptojnё, respektojnё dhe
çmojnё dallimet dhe ngjashmёritё kulturore, si dhe tё njohin arritjet e grupeve tё
ndryshme etnike, racore dhe socialekonomike. Edukimi shumёkulturor mund tё zbatohet
nё njё sёrё nivelesh, duke filluar nga kremtimet e diversiteteve etnike nga ana e fëmijëvë
nёpёrmjet organizimit tё veprimtarive si, ‘ushqime, dёfrime dhe festivale’, dhe mё pas duke
shkuar drejt njё qasjeje mё transformuese qё sjell perspektivat e ndryshme kulturore tё
bёhen pjesё e programit mёsimor mё synimin e krijimit tё njё shoqerie mё tё drejtё sociale.
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I pёrshtatshёm nga ana zhvillimore: i pёrshtatshёm nga ana zhvillimore ёshtё njё qasje e
edukimit në fёmijёrinё e hershme sipas sё cilёs njё mёsues ose kujdestar, ushqen
zhvillimin shoqёror/emocional, fizik dhe njohёs tё fёmijёs, duke i bazuar tё gjitha praktikat
dhe vendimet mbi (1) teoritё e zhvillimit tё fёmijёs, (2) pikat e forta dhe tё dobta tё
identifikuara te çdo fёmijё, tё zbuluara nёpёrmjet shqyrtimit autentik, dhe (3) sfondin
kulturor tё pёrcaktuar nё bazё tё komunitetit tё tij, historikut tё familjes dhe strukturёs
familjare. Pёrfshin pёrshtatshmёrinё moshore dhe atë individuale. (Bredekamp, S., dhe C.
Copple, eds. 1997, NAEYC, Developmentally Appropriate Practice).
Identitet: nё kёtё dokument identiteti i referohet identiteteve shumёfishe tё individёve.
Tё gjitha identitetet janё tё negociueshme dhe, nganjёherё konkuruese. Krijimi i njё
identiteti personal ёshtё njё proces dinamik i rrёnjosur brenda veprimtarive dhe
marrёdhёnieve shumёfishe tё njё fёmije, pёrfshirё shtёpinё, komunitetin dhe shkollёn.
Identiteti ndёrtohet, bashkё-ndёrtohet dhe rindёrtohet nёpёrmjet ndёrveprimeve me tё
tjerёt. (Brooker dhe Ëoodhead 2008).
Instrument: njё mjet i pёrdorur pёr tё mbledhur tё dhёna, informacion dhe prova. Kёto
mjete mund tё pёrfshijnё teste, pyetёsorё, formularё aplikimi, fletё intervistimi, lista
kontrolli, shёnime klasifikuese dhe vёzhguese.
Inteligjenca shumёfishe: njё term i krijuar nga Howard Gardner, i cili argumenton se
koncepti i inteligjencёs, siç pёrcaktohet tradicionalisht nё testet e kuocientit të
inteligjencës nuk pёrshkruan mjaftueshmёrisht varietetin e gjerё tё aftёsive kognitive qё
shfaqin njerëzit. Ai e shtriu konceptin e inteligjencës pёr tё pёrfshirё konceptet hapёsinore,
gjuhёsore, logjike-matematikore, trupore-kinestetike, muzikore, ndёrpersonale,
intrapersonale, natyralistike dhe ekzistenciale. Tradicionalisht, shkollat kanё theksuar
zhvillimin e inteligjencёs logjike dhe gjuhёsore (kryesisht leximin dhe shkrimin). Edhe
testet tradicionalë pёrqendrohen kryesisht tek inteligjenca logjike dhe gjuhёsore.
Ndёrkohё qё shumё fëmijë funksionojnё mirё nё kёtё mjedis, ka tё tjerё qё nuk janë të
suksesshëm në këtë strukturë. Teoria e Gardnerit argumenton se fëmijët do tё mbështeshin
mё mirё sikur tё pёrdorej njё vizion mё i gjёrё i arsimimit, sipas tё cilit mёsuesit tё
pёrdorin metodologji, ushtrime dhe veprimtari tё ndryshme qё tё tёrheqin tё gjithё fëmijët,
dhe jo vetёm ata qё zotёrojnё inteligjencё gjuhёsore dhe logjike.
Keqtrajtim: njё qëndrim ose njё sёrё besimesh qё justifikojnё njё trajtim tё padrejtё tё njё
individi ose anёtari tё njё grupi. Ky qëndrim shprehet zakonisht nё njё trajtim tё padrejtё
tё anёtarёve tё njё grupi tё varur/grupi shёnjestёr.
Kompetencё: kapacitete tё gjera dhe cilёsi tё pёrhershme tё njё personi. Kompetenca i
referohet arritjes sё njё shkalle mё tё lartё tё integrimit midis aftёsive dhe objektivave mё
tё largёta shoqёrore qё mund tё ketё njё individ. (Lisbon Council’s Key Competences for
Lifelong Learning 2004).
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Komunitet: pёrfshin jo vetёm njerёzit brenda shkollёs (nxёnёsit dhe personelin) por edhe
njerёzit e njё komuniteti mё tё gjerё, pёr shembull prindёrit dhe kujdestarёt, komunitetin,
organizatat dhe bizneset lokale.
Komunitet mёsimor: njё grup njerzish qё ndajnё vlera dhe besime tё pёrbashkёta dhe qё
janё tё pёrfshirë aktivisht nё procesin e tё mёsuarit nga njёri-tjetri dhe mbështetin njёritjetrin nё kёtё proces. Komuniteti mësimor (ose komuniteti i të nxënit) është ekzistenca e
një kulture të nxëni në të cilën të gjithë janë të përfshirë në një përpjekje kolektive për të
kuptuar më mirë. Karakteristikat që duhet të ketë një komunitet mësimor janë katër: a)
Larmishmëri përvojash ndërmjet anëtarëve, që vlerësohen për kontributin dhe u jepet
mbështetje për t'u zhvilluar; b) Objektiva të përbashkët për të avancuar njohuritë dhe
aftësitë e grupit; c) Theksimi i të mësuarit se si të mësosh; d) Mekanizma për të ndarë atë
që mësohet.
Mentor: njё model qё i ofron mbёshtetje njё personi tjetёr. Njё mentor ka njohuri dhe
pёrvojё tё fushёs dhe e ndan atё me personin pёr tё cilin pёrkujdeset (i quajtur shpesh
stazhieri). Procesi i mentorimit mund tё pёrfshijё si ndёrveprimet formale, ashtu dhe
informale pёr njё periudhё kohe, midis mentorit dhe stazhierit
Menaxhim klase: njё sёrё strategjish qё pёrdoren pёr tё organizuar fëmijët. Këto strategji
përfshijnë veprimtaritё në klasё, mёsimdhёnien, krijimin njё mjedisi tё lumtur mёsimor, si
dhe minimizimin e problemeve të sjelljes dhe tё parregullsive tё tjera.
Metodё e individualizuar e mёsimdhёnies/e të mësuarit: njё mënyrë
mёsimdhёnieje/tё mёsuari sipas sё cilёs mёsuesi merr nё konsideratё aftësitë, nevojat,
pёrvojat individuale tё fëmijës, kur projekton/realizon/vlerёson procesin e
mёsimdhёnies/tё tё mёsuarit.
Metodё e integruar e tё mёsuarit: njё lojё ose punim qё kёrkon nga fёmijёt tё pёrdorin
aftёsi shumёfishe dhe dije rreth zonave tё ndryshme tematike pёr tё pёrmbushur atё qё
kanё filluar ta bёjnё. Njё qasje e integruar ndaj tё mёsuarit e cila lidhet ngushtё me
zhvillimin tёrёsor.
Metodё planifikimi gjithpёrfshirёse: njё metodё planifikimi qё ёshtё gjithёpёrfshirёse
do tё thotё njё planifikim qё siguron qё veprimtaritё e tё mёsuarit pёr tё gjithё grupin,
grupin e vogёl dhe individёt tё bazohen mbi nevojat dhe interesat e fёmijёve nё klasё.
Mirёqёnie: sipas Laevers (2005), “Fёmijёt me njё nivel tё lartё tё mirёqёnies ndihen
shkёlqyeshёm. Ata e gёzojnё jetёn. Kёnaqen dhe gёzojnё njёri-tjetrin dhe rrethanat e tyre.
Ata rrezatojnё vitalitet, si dhe njё ndjenjё lehtёsimi dhe paqe tё brendshme. Ata kanё njё
qendrim tё hapur dhe pranues ndaj mjedisit tё tyre. Janё spontanё dhe janё plotёsisht
vetvetja. Mirёqёnia ёshtё e lidhur me vetё-besimin dhe tё qёnit elastik. Mirёqёnia ёshtё e
rёndёsishme pёr procesin mësimor sepse gjeneron energji dhe siguron qё fёmija tё jetё nё
kontakt me veten, me ndjenjat dhe pёrvojat e veta.”
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Mjedis mёsimor: nё kёtё document, mjedisi mёsimor i referohet mjediseve fizike (çfarё
materialesh dhe mobilje ka nё mjedisin e tyre, si janё tё rregulluara ato, ku janё vendosur,
etj.) dhe shoqёrore/emocionale, ku mёsojnё fёmijёt. Mjedisi mund tё jetё nё shtёpi, nё
komunitet ose nё shkollё/qendrat ditore tё kujdesit/klasё.
Model: i tregon fëmijëve si kryhet njё detyrё ose si arrihet njё sjellje e dёshiruar duke
pritur qё fëmijët tё mund tё kopjojnё modelin. Shpesh nёnkupton tё menduarit ose tё
folurit me zё rreth mënyrës si tё punohet gjatё kryerjes sё njё detyre. Synimi ёshtё imitimi i
sjelljes sё njё eksperti nga ana e fëmijëve.
Me qendёr fёmijёn/me qendёr nxёnёsin: njё metodё e mёsimdhёnies. Nё kёtё
dokument, me qendёr fёmijёn nuk do tё thotё qё mёsuesi u pёrgjigjet plotёsisht interesave
dhe veprimtarive tё fёmijёs. Ai ndjek, mё shumё, njё qasje tё tipit “kornizё-e-hapur”, sipas
sё cilёs mёsuesi ka njё strukturё tё fortё pedagogjike (ose kornizё) qё mbёshtet fёmijёn
gjatё zbulimeve, ndёrveprimeve dhe reflektimeve tё tij. Si fёmija, ashtu dhe mёsuesi
karakterizohen nga nisma tё mёdha nё procesin e tё mёsuarit.
Ndёrhyrje: veprim i planifikuar për tё pёrmirёsuar pёrparimin e fëmijëve qё janё
identifikuar se nuk kanё arritur nivelin e pritshёm dhe qё janё nё rrezik tё mos
pёrmbushin potencialin e tyre. Ndёrhyrja nёnkupton qё kёta fëmijë disa herё tё marrin
ndihmё shtesё ose tё ndryshme nga tё tjerёt, por njё ndёrhyrje efektive kёrkon, po ashtu,
qё nevojat e kёtyre fëmijëve tё merren parasysh nё tё gjitha planet e mёsimdhёnies.
Paaftёsi: vonesa tё vogla/tё moderuara/serioze siç janё pёrcaktuar nga diagnozat. Kur i
referohet njё fёmije, termi ‘paaftёsi’ nёnkupton vonesat nё njё ose mё shumё nga zonat e
mёposhtme tё zhvillimit: fizik, njohёs, komunikativ, social-emocional, ose tё pёrshtatjes
ndaj mjedisit.
Paragjykim: njё lloj qëndrimi specifik qё nuk bazohet mbi argumente faktike dhe logjike,
qё i reziston ndryshimit dhe qё pёrfshin marrёdhёnie tё forta emocionale. (Trikic and
Vranjesevic, Neither Black nor White Program, 2004)
Pedagogji: arti dhe shkenca e mёsimdhёnies.
Pedagogji cilёsore: nё kёtё dokument, pedagogjia cilёsore i referohet artit/shkencёs sё
mёsimdhёnies dhe tё mbёshtetjes sё zhvillimit tё fёmijёs nё mёnyrё tёrёsore dhe
gjithёpёrfshirёse, qё shkon pёrtej metodës tradicionale sё fabrikimit apo tё transmetimit tё
njohurive. Ajo pёrfshin ndёrveprimet integruese me fёmijёt, familjet dhe komunitetet;
strategjitё pёr njё tё mёsuar kuptimplotё; pёrvetёsimin e diversitetit; dhe krijimin e
mjediseve nxitёse dhe pёrfshirёse qё nxisin mirёqёnien e gjithsecilit dhe qё zhvillohen nё
tё gjitha kompetencat e nevojshme pёr tё qenë anëtarё aktivё dhe tё pёrgjegjshёm tё
shoqërisë.
Pёrvoja (competency) ёshtё njё koncept mё i ngushtё teknik qё shpesh i referohet listave
tё aftёsive, dijeve, etj, qё presupozohet tё zotёrojё njё person mё qёllim qё tё realizojё njё
veprimtari tё veçantё. (Urban 2010)
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Pёrfshirje: procesi i ofrimit tё gjithё fëmijëve pёr tё marrё pjesё nё komunitetin e shkollёs,
pavarёsisht nga pikat e forta apo kufizimet individuale qё kanё. Ёshtё njё term qё shpreh
pёrkushtimin pёr tё arsimuar çdo fёmijё nё masёn maksimale tё mundshme, nё shkollё
dhe klasё. Nёnkupton sjelljen e shёrbimeve mbёshtetёse tek fёmija (dhe jo dёrgimin e
fёmijёs tek shёrbimet) dhe kёrkon qё fёmija tё pёrfitojё nga tё qёnit nё klasё (dhe jo tё
durojё fëmijët e tjerё).
Pёrfshirje e fёmijёs: ky term i referohet pёrcaktimit tё Laevers (2005), sipas tё cilit,
“fёmijёt me njё nivel tё lartё tё pёrfshirjes janё shumё tё pёrqendruar nё veprimtari dhe tё
pёrpirё nga kjo. Ata tregojnё interes, motivim, madje dhe magjepsje. Pёr kёtё arsye ata
priren qё tё ngulmojnё. Pozicioni i tyre tregon njё veprimtari mendore intensive. Ata
pёrjetojnё plotёsisht ndijimet dhe kuptimet. Nga plotёsimi i shtysёs sё tyre eksploruese
rezulton njё ndjenjё e fortё kёnaqёsie. Kur ka pёrfshirje, ne kuptojmё qё fёmijёt po
operojnё nё kufijtё maksimalё tё aftёsive tё tyre.”
Pёrfshirje sociale: tё qenit proaktiv pёr tё ndryshuar rrethanat dhe zakonet qё çojnё (ose
kanё çuar) drejt pёrjashtimit tё disa grupeve tё njerёzve. Ёshtё njё filozofi ose sistem
vlerash, sipas tё cilit tё gjithё njerёzit kanё tё drejtёn e qasjes sё barabartё dhe e tejkalon
idenё e vendndodhjes fizike, duke mishëruar vlerat bazë qё nxisin pjesёmarrjen, miqёsinё
dhe ndёrveprimin shoqёror, qё rezultojnё nё ndjenjёn e pёrkatёsisё.
Pёrmirёsim cilёsor: pritshmёria qё mёsuesit do reflektojnë mbi punёn e tyre dhe do tё
shqyrtojnё tё dhёnat mё tё rёndёsishme, me qëllim që tё pёrcaktojnё çfarё duhet
pёrmirёsuar dhe tё venё nё jetё njё plan pёr pёrmirёsimin professional, nё mёnyrё qё
fёmijёt tё pёrftojnё kompetenca jetёgjata tё tё mёsuarit, tё nevojshme pёr tё qenё tё
suksesshёm dhe tё lumtur nё jetё.
Pёrshtatshmёri moshore: njё cilёsi qё mund tё zbatohet me veprimet, veprimtaritё,
objektet/materialet, dhe mjediset dhe tregon se kёto cilёsi pёrshtaten me sekuencat
universale dhe tё parashikueshme tё rritjes dhe zhvillimit tё individёve nё njё mёnyrё qё
mbёshtetin tё mёsuarin dhe zhvillimin e tyre. Ёshtё njё nga faktorёt qё, bashkё me
pёrshtatshmёrinё individuale, ёshtё pjesё e pёrshtatshmёrisё zhvillimore.
Portofol (fёmija): njё koleksion i qёllimshёm i dokumenteve qё lidhen me punimet e
fёmijёs. Portofoli ёshtё zakonisht njё dosje ose libёr shёnimesh qё pёrmban punimet mё tё
mira tё fёmijёs, si dhe punёt nё progres, siç pёrcaktohen nga mёsuesi, fёmija dhe familja e
tij/e saj. Pёrmban vlerёsimin e mёsuesit tё pikave tё forta tё pjesёve tё zgjedhura, si edhe
vlerёsimin e vetë fёmijёs dhe tё prindёrve tё tij/tё saj. Pёrveç kopjeve aktuale tё punёs sё
fёmijёve, ai duhet tё pёrmbajё vёzhgimet dhe listat e kontrollit tё mёsuesit. Mund tё
pёrmbajё edhe fotografitё e bёra gjatё punёs nё progres, ose tё produkteve pёrfundimtare,
si skulpturat, koleksionet, videoregjistrimet, etj. Tё gjitha dokumentet duhet tё kenё datё.
Portofol (mёsuesi): njё koleksion i qёllimshёm i dokumenteve qё lidhen me punёn e
mёsuesit (p.sh., dёshmitё, raportet mbi rezultatet mёsimore tё fëmijës, modele tё punёs sё
studentit) dhe tё produkteve tё realizuara nga mёsuesi (p.sh., njё plan mёsimor, njё kritikë
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rreth njё kapitulli tё tekstit, njё videoregjistrim tё njё mёsimi, njё test tё mёsuesit tё
pёrgatitur pёr njё njёsi tё caktuar tematike, njё prezantim nё njё takim pune apo
konferencё, etj.). Tipet e dokumenteve nё kёtё portofol mund tё jenё tё specifikuara, ose
mёsuesi mund tё jetё i lirё tё vendosё se çfarё dokumentesh tё pёrfshijё nё kёtё portofol.
Profesionalizёm (mёsuesi): njё lёvizje reformё pёr tё promovuar mёsimdhёnien si
profesion bazuar mbi njohuritё, strukturёn e liçensuar, standardet pёr praktikёn dhe
funksionet profesionale.
Pyetje e hapur: njё pyetje qё ka shumё pёrgjigje tё sakta tё mundshme dhe qё e lejon
individin tё pёrgjigjet nё shumё mёnyra. Pyetjet e hapura tё ftojnё tё bёsh hamendësime,
pasi pёrgjigja ose ёshtё e panjohur, ose jo e paracaktuar.
Pyetje e mbyllur: njё pyetje qё ka vetёm njё pёrgjigje tё drejtё dhe/ose ku njihet tashmё
pёrgjigja nga ai qё pyet, ose qё kёrkon njё pёrgjigje minimale nga ana e personave qё japin
pёrgjigje.
Reflektim: veprimi i tё menduarit mbi njё pёrvojë apo ngjarje tё kaluar dhe tё ndikimit qё
ka patur. Reflektimi ёshtё njё proces me anё tё tё cilit njё person rishqyrton tё kaluarёn e
tij/tё saj si mёnyrё pёr tё pёrmirёsuar tё ardhmen.
Rezultate: ndryshimet nё sjellje, dije, aftёsi, cilёsi ose qëndrime.
Rezultat i tё mёsuarit: çfarё ёshtё mёsuar ose fituar nё drejtim tё dijes nё fund tё
mёsimit, nëpërmjet skemёs sё punёs ose nёpёrmjet lojёs.
Rubrikё: njё grup i caktuar parametrash tё vendosura pёr klasifikimin e rezultatit tё
fëmijëve pёr detyrat qё janё krijuar midis mёsuesit dhe studentёve. Rubrikat e mira
pёrbёhen nga njё shkallё fikse e matjes (pёr shembull: ka nevojё pёr pёrmirёsim, mirё,
shkёlqyeshёm), e pёrshkrimeve tё secilёs pikё pёr t’u matur, dhe tё pёrgjigjeve model.
Stereotip: njё konceptim, opinion, ose imazh konvencional dhe tepër i thjeshtёzuar, bazuar
mbi besimin qё ekzistojnё qëndrime, shfaqje ose sjellje tё ndara me tё gjithё anёtarёt e njё
grupi. Stereotipat janё struktura shoqёrore qё krijohen nё jetёn e pёrditshme nёpёrmjet
komunikimit dhe, sapo pёrvetёsohen nga njё grup i madh, funksionojnё si njё realitet i
pavarur (nganjёherё ‘urdhёrues’).
Stil tё mёsuari: metoda ose mёnyra tё ndryshme tё tё mёsuarit qё e bёjnё tё mёsuarin mё
efektiv dhe kuptimplotё pёr nxёnёsin, pёrfshirё metodёn dёgjimore, pamore, kinestetike,
konkrete apo artistike, çfarё ritmi tё mёsuari parapёlqen, nёse parapёlqen tё punojё i
vetёm apo me tё tjerё, etj.
Strategji tё mёsimdhёnies: metodat, procedurat dhe teknikat e mёsimdhnies tё
pёrdorura pёr arritjen e synimit ose objektivit tё procesit tё tё mёsuarit. Strategjitё e
mёsimdhёnies duhet tё pёrputhen me stilin dhe aftёsinё e tё mёsuarit tё nxёnёsit dhe tё
marrin parasysh pёrmbajtjen e procesit tё tё mёsuarit.
Fjalori shpjegues është mbështetur në materialin
“Vënia e njohurive në praktikë; Udhëzues për mësuesit mbi parimet e pedagogjisë cilësore të ISSA-s”

Shoqëri civile: arena e njё veprimi tё pasforcuar, kolektiv rreth interesave, qёllimeve dhe
vlerave tё pёrbashkёta. Shoqëritё civile shpesh popullohen nga organizata tё regjistruara si
bamirёsie, si organizata joqeveritare pёr zhvillim, grupe komunitare, organizata tё grave,
organizata tё besimit fetar, shoqata profesionale, bashkime profesionale, grupe vetёndihmёse, lёvizje shoqёrore, shoqata biznesi, koalicione, dhe grupet e avokatisё. (London
School of Economics 2004)
Shqyrtim: shqyrtimi ёshtё njё term i gjerё, i pёrdorur pёr tё pёrshkruar mbledhjen e
informacionit rreth rezultatit tё fëmijëve nё njё fushё tё caktuar. Nё kёtё dokument, termi
shqyrtim i referohet vlerёsimit sesi zhvillohen dhe pёrparojnё fёmijёt nё klasё. Qёllimi i
shqyrtimit nuk ёshtё “tё testojё” çfarё dinё fёmijёt, por tё planifikojё si tё pёrmbushen
nevojat e çdo fёmije. Shih, gjithashtu, shqyrtimi formativ dhe shqyrtimi pёrmbledhёs.
Shqyrtimi ёshtё faza e parё e ciklit shqyrtim/planifikim: shqyrtohet se çfarё dinё ose
realizojnё fёmijёt, planifikohen veprimtari qё u pёrgjigjen nivelit tё tyre tё njohjes dhe tё
realizimit, dhe mё pas shqyrtohet se si u realizua veprimtaria.
Shqyrtim i tё mёsuarit ёshtё praktika e pёrdorimit tё shqyrtimit tё klasёs pёr tё
pёrmirёsuar nё vazhdimёsi procesin e tё mёsuarit, dhe jo thjesht pёr tё regjistruar se çfarё
ёshtё mёsuar nё klasё. Nёnkupton kёrkimin dhe interpretimin e provave qё tё pёrdoren
nga nxёnёsit dhe mёsuesit e tyre pёr tё vendosur se ku janё nxёnёsit nё procesin e tyre tё
tё mёsuarit, ku kanё nevojё tё shkojnё dhe si tё arrijnё nё atё pikё. Shqyrtimi konsiderohet
autentik kur pёrdor format shumёfishe tё vlerёsimit qё pasqyrojnё tё mёsuarin, arritjet,
motivimin dhe qëndrimet ndaj veprimtarive tё klasёs. Shembujt e shqyrtimit autentik
pёrfshijnё shqyrtimin e rezultateve, tё protofoleve tё punёve dhe vetё-shqyrtimin e
fëmijëve.
Shqyrtim formal: procesi i mbledhjes sё informacionit duke pёrdorur standarde, teste ose
instrumente tё bёra publike nё lidhje me procedura specifike administrative dhe
interpretative, tё pёrdorura pёr tё marrё vendime tё pёrgjithshme pёr mёsimdhёnien.
Shqyrtim formativ: i referohet shqyrtimit, i cili siguron informacionin e nevojshёm pёr tё
kuptuar çfarë dijnё ose mund çfarë mund të bёjnё fёmijёt me qёllim qё tё realizohen
ndryshime të menjëhershme nё mёsimdhёnie dhe planifikim pёr pёrvojat mёsimore. Ky ёshtё
nё kontrast me shqyrtimin pёrmbledhёs, i cili bёhet nё mёnyrё tipike nё fund tё cikleve
mёsimore pёr tё vlerёsuar se çfarё kanё realizuar fёmijёt. Shqyrtimi formativ ёshtё
objektiv dhe kryhet nё situata të natyrshme qё tregojnё se çfarё bёjnё normalisht fёmijёt
dhe pasqyron aftёsitё e tyre tё vёrteta. Njё shembull i shqyrtimit formativ ёshtё vёzhgimi
sistematik i fёmijёve dhe regjistrimi i asaj qё bёjnё. Njё nga mjetet mё efektive tё
shqyrtimit formativ nё fёmijёrinё e hershme ёshtё vёzhgimi.
Shqyrtim pёrmbledhёs: shqyrtimi pёrmbledhёs pёrgjithёsisht realizohet nё fund tё njё
kursi ose projekti. Nё planin mёsimor, shqyrtimet pёrmbledhёse pёrdoren nё mёnyrё
tipike pёr t’u dhёnё nxënësve notёn e simestrit.
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Trajtim i barabartё: ofrimi i mundёsive, kujdesit, respektit pёr secilin nё mёnyrё tё
barabartё, pavarёsisht gjinisё, racёs, sfondit kulturor dhe ekonomik apo besimit fetar.
Gjithashtu, trajtim i barabartё pёrfshin dhe trajtimin e diferencuar tё grupeve dhe
individёve sipas nevojave tё tyre.
Tranzicion: rastet kur gjatё ditёs sё shkollёs ka njё ndryshim nё veprimtari, vend, ritёm,
ose nivel tё mёsimdhёnies. Tranzicioni i referohet, gjithashtu, ndryshimit nga njё nivel
shkollor nё njё tjetёr (p.sh., nga kopshti nё shkollёn fillore).
Tregues: faktor apo variabёl sasior ose cilёsor qё siguron njё mjet tё thjeshtё dhe tё
besueshёm pёr tё matur arritjen, pёr tё pasqyruar ndryshimet qё lidhen me njё ndёrhyrje,
ose pёr tё ndihmuar vlerёsimin e rezultatit tё njё tregues zhvillimi. Nё kёtё dokument
treguesit u referohen veprimeve qё bёjnё mёsuesit pёr tё arritur standardet e deklaruara.
Tё menduarit krijues: prodhimi i ideve dhe mendimeve tё reja. Tё menduarit imagjinar
synon prodhimin e rezultateve qё flasin pёr sintezё idesh ose procese tё ndryshёm tё
menduari, jo tradicional.
Tё menduarit kritik: tё menduarit kritik nёnkupton njё pёrpjekje kёmbёngulёse pёr tё
shqyrtuar çdo lloj besimi apo forme tё supozuar njohurish nё dritёn e provave qё i
mbёshtetin ato dhe tё pёrfundimeve tё mёtejshme drejt tё cilave priret kjo pёrpjekje. Kjo
kёrkon, gjithashtu, tё zotёrosh aftёsinё pёr tё njohur problemet, pёr tё gjetur mjetet e
duhura pёr t’i zgjidhur ato, pёr tё mbledhur dhe bёrё bashkё informacionin e marrё, pёr tё
pranuar supozimet dhe vlerat e padeklaruara, pёr tё kuptuar dhe pёrdorur gjuhёn me
saktёsi, qartёsi dhe kujdes, pёr tё interpretuar tё dhёnat, çmuar provat dhe vlerёsuar
argumentet, njohur ekzistencёn (ose mos ekzistencёn) e marrёdhёnieve logjike midis atyre
qё ofrohen, pёr tё nxjerrё pёrfundimet dhe pёrgjithёsimet e garantuara, pёr tё testuar
pёrfundimet dhe pёrgjithёsimet e arritura, pёr tё rindёrtuar modelet e veta tё besimit mbi
bazёn e njё pёrvoje mё tё gjёrё, dhe pёr tё dhёnё gjykime tё sakta mbi sendet dhe cilёsitё
specifike nё jetёn e pёrditshme. (Wikipedia)
Tё mёsuarit: procesi i fitimit të dijeve, aftёsive, qëndrimeve ose vlerave nёpёrmjet
ndёrveprimeve, studimit, pёrvojёs ose mёsimdhёnies qё shkakton njё ndryshim të thellë,
të matshёm dhe specifik tё sjelljes, qё lejon njё individ tё formulojё njё strukturë të re
mendor (njohuri konceptuale tё tilla si qëndrime ose vlera). Ёshtё njё proces qё varet nga
pёrvoja dhe çon drejt ndryshimeve afat-gjata tё sjelljes potenciale.
Tё mёsuarit gjatë gjithë jetës: tё jesh nё ndjekje tё vetё-motivuar dhe vullnetare tё dijes,
gjatё gjithё jetёs dhe nё tё gjitha fushat e saj, si pёr arsye personale, ashtu dhe profesionale.
Kjo pёrfshin dijet dhe aftёsitё e fituara nё kontekste formale, jo formale dhe informale. Si i
tillё, ai jo vetёm rrit pёrfshirjen shoqёrore, qytetarinё aktive dhe zhvillimin personal, por
rrit konkurrueshmёrinё dhe mundёsinё e punёsimit (Wikipedia).
Tё mёsuarit bashkёpunues: njё metodё e tё mёsuarit sipas sё cilёs fëmijët punojnё
bashkё nё grupe, zakonisht me synimin e plotёsimit tё njё detyre specifike nёpёrmjet
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bashkёpunimit. Kjo metodё mund t’i ndihmojё fëmijët qё tё krijojnё veti lidershipi dhe
aftёsi tё punojnё me tё tjerёt si njё skuadёr.
Tё mёsuarit me pjesёmarrje aktive: njё proces me anё tё tё cilit fёmijёt pёrfshihen
aktivisht nё procesin e tё mёsuarit, dhe jo ku tё absorbojnё “pasivisht” mёsimin nga
mёsuesi. Tё mёsuarit aktiv pёrfshin veprimtaritё konkrete dhe i angazhon nxёnёsit qё tё
pёrputhin çfarё u duhet tё mёsojnё me interesat, nivelet e tё kuptuarit dhe tё zhvillimit tё
tyre. Pjesёmarrje aktive pёrfshin tё qёnit pjesё e proceseve demokratike, tё paturit e lirisё
pёr tё zgjedhur, pёr tё marrё pjesё nё vendime, etj. Tё mёsuarit, po ashtu, nёnkupton tё
lexuarit, tё shkruarit, diskutimin dhe pёrfshirjen nё zgjidhjen e problemeve, analiza, sinteza
dhe vlerёsime.
Veprimtari e hapur: njё veprimtari ku nuk janё tё paracaktuara rezultatet që do tё sjellë.
Vetё-koncept: pёrceptim i njё personi mbi pikat e veta tё forta dhe tё dobta, mbi aftёsitё
dhe cilësitë.
Vetё-kontroll/vetё-rregullim: aftёsia e kontrollimit tё emocioneve, dёshirave, reagimeve
tё veta. Nё psikologji nganjёherё vetё-rregullim quhet dhe ushtrimi i vetё-kontrollit
nёpёrmjet funksioneve ekzekutive nё procesin e vendim-marrjes.
Vlerёsim: matja dhe gjykimi i cilёsisё, vlerёs, apo meritёs sё njё pёrgjigjeje, produkti apo
rezultati, bazuar mbi kriteret e vendosura. Vlerёsimi bazohet zakonisht mbi shumё burime
informacioni. Termat “shqyrtim” dhe “vlerёsim” shpesh pёrdoren nё vend tё njёra-tjetrёs.
Zgjidhje problemi: njё metodё e tё mёsuarit qё i jep fёmijёve mundёsinё e vlerёsimit tё tё
menduarit dhe tё pёrparimit tё tyre ndёrkohё qё zgjidhin probleme. Procesi pёrfshin
diskutimin e strategjisё - pёrcaktimin e strategjive tё zgjidhjes pёr probleme tё ngjashme
dhe pёrcaktimin me saktёsi tё problemeve tё tjera shtesё brenda kontekstit tё hulumtimit.
Zhvillim profesional: njё proces i projektuar pёr tё pёrmirёsuar kompetencat specifike
profesionale, ose kompetencёn e pёrgjithshme tё njё mёsuesi. Procesi, zakonisht, i
referohet dhёnies sё ndihmёs pёr mёsuesin qё tё ndёrtojё dije dhe cilёsi duke u ekspozuar
ndaj informacionit dhe pёrvojave tё reja. Nё kёtё dokument, ai i referohet, gjithashtu,
ndihmёs ndaj mёsuesve qё tё bёhen reflektivё nё praktikёn e tyre, si edhe tё angazhohen
nё veprimtari qё promovojnё profesionin dhe tё mirёn e fёmijёve dhe tё shoqërisё.
Zhvillim tёrёsor: tёrёsia e zhvillimit, qё ёshtё shumё mё e madhe se shuma e pjesёve
pёrbёrёse tё tij. Zhvillimi tёrёsor bazohet mbi premisёn qё zhvillimi nuk mund tё kuptohet
nga njё ekzaminim i izoluar i pjesёve tё tij, pasi çdo komponent i zhvillimit tё njё fёmije
ndikon mbi tjetrin – komponentёt e ndryshёm tё zhvillimit janё tё ndёrlidhur nё thelbin e
tyre.
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