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1. STANDARDET E PËRGJITHSHME TË TË ARRITURAVE
Për nocionin e standardeve arsimore
Në sistemin tonë të arsimit, sipas dispozitave të Ligjit për bazat e sistemit të arsimit dhe edukimit
(2009), është parashikuar përkufizimi i disa grupeve të standardeve, në mesin e të cilave janë
edhe standardet e të arriturave të nxënësve, përkatësisht pjesëmarrësve. Meqenëse tashmë janë
duke u aplikuar standardet e përgjithshme të të arriturave për fundin e ciklit të parë dhe të dytë të
arsimit fillor dhe për ciklin e parë dhe të tretë të arsimit fillor për të rritur, me aprovimin e
standardeve që
kanë të bëjnë me arsimin e mesëm është rrumbullakësuar procesi i standardizimit të njohurive,
shkathtësive dhe kompetencave të cilat nxënësit duhet t’i zhvillojnë deri në arsimin universitar.
Procesi i përpilimit të standardeve
Standardet i kanë zhvilluar grupet e veçanta të punës. Anëtarët e grupeve të veçanta janë
zgjedhur ashtu që të angazhojnë në punë arsimtarët, profesorët e universitetit për lëndë të
caktuara, pedagogët, psikologët dhe profesionistët nga Enti për Vlerësimin e Cilësisë së Arsimit
dhe Edukimit dhe Entit për
Përparimin e Arsimit dhe të Edukimit. Me rastin e hartimit të standardeve grupet e punës dhe
Enti e kanë pasur mbështetjen e ekspertëve nga Projekti “Përkrahja e sigurimit të cilësisë së
sistemit të lëndëve përfundimtare në nivel kombëtar në arsimin fillor dhe të mesëm”.
Standardet për arsimin e ciklit të parë të shkollimit fillor janë bazuar në kompetenca të cilat
duhet t’ua mundësojnë nxënësve që me sukses të përgjigjen në sfidat e ndryshme jetësore në
situata të ndryshme të jetës (arsimore, shoqërore, kulturore interpersonale, praktike, etj.). Që të
jenë kompetentë të përgjigjen me sukses në sfida të tilla, nxënësit duhet të fitojnë dhe të përdorin
forma të ndryshme të njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve, d.m.th., duhet të zhvillojnë
kompetencat e bazuara në njohuri.
Prandaj standardet duhet të përshkruajnë çfarë dinë nxënësit dhe çfarë mund të bëjnë në nivele të
ndryshme të zhvillimit të kompetencave, d.m.th., sipas standardeve matet niveli i kompetenave të
caktuara që është arritur në fund të ciklit të parë të shkollimit fillor.
Tri standarde (nivele të të arriturave) janë përkufizuar për secilën kompetencë - bazë, i mesëm
dhe i përparuar. Secili standard (nivel) i përkufizon njohuritë, shkathtësitë dhe qëndrimet të cilat
nxënësit duhet t’i kenë, si edhe me cilat sfida mund të vazhdojnë që ta plotësojnë këtë standard
(nivel). Tri standarde (nivele) janë kumulative dhe janë përcaktuar edhe njëri edhe tjetri ashtu që
nxënësit në nivelin e përparuar i plotësojnë kërkesat e të tri niveleve.
Niveli bazë i standardeve e përkufizon nivelin e të arriturave në kompetenca të caktuara (njohuri,
shkathtësi dhe qëndrime) të cilat nxënësi duhet t’i ketë që në mënyrë aktive dhe produktive të
marrë pjesë në forma të ndryshme të jetës (shoqërore, ekonomike, arsimore, familjare, personale,
etj).
Niveli i mesëm i standardeve e përkufizon nivelin e mesëm të të arriturave në kompetenca të
caktuara (njohuri, shkathtësi dhe qëndrime) të cilat nxënësi duhet t’i ketë për të vazhduar më
tutje.
Niveli i përparuar i standardeve e përkufizon nivelin e të arriturave në kompetenca të caktuara
(njohuri, shkathtësi dhe qëndrime) të cilat nxënësi duhet t’i ketë që të mundet me sukses të
vazhdojë arsimin në ciklin e dytë të arsmit fillor.
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Korniza 1. Termat kryesorë – struktura e standardeve
Kompetenca e standardeve në mënyrë përshkurese përkufizohen për cilat sfida të veçanta të
ndërlikueshmërisë graduale nxënësit mund të përgjigjen në nivel të caktuar të kompetencave
(bazë, i mesëm dhe i përparuar).
Kompetencat e përgjithshme dhe ndërlëndore janë përshkrim narrativ i atyre kompetencave të
cilat bazohen në integrimin e njohurive dhe të shkathtësive të ndryshme të cilat zhvillohen në
kuadër të lëndëve të ndryshme dhe në bazë të programit mësimor.
Kompetenca e përgjithshme e lëndëve paraqet përshkrim narrativ se çfarë dinë nxënësit dhe
çfarë mund të bëjnë në arsimin bazë të cilin e fitojnë në kuadër të lëndës individuale.
Kompetenca e përgjithshme lëndore e përshkruan qëllimin definitiv për mësimin e një lënde të
dhënë.
Kompetencat e veçanta të lëndëve paraqesin përshkrim narrativ të aftësive specifike të nxënësit
të cilat ia mundësojnë që të zhvillojë kompetencën e përgjithshme të lëndës.
Standardet shërbejnë për procesin e të arriturave të nxënësve në zhvillimin e kompetencave të
caktuara. Standardet i përkufizojnë të priturat lidhur me të arriturat e nxënësit në nivele të
ndryshme të zhvillimit të kompetencave. Standardet gjithashtu shërbejnë si kriter për vlerësim.
Përkufizohen si
а) „shprehje të standardit“ dhe b) „standardet e kompetencave“ (shih përkufizimin e mëtejmë në
tekst).
Shprehjet e standardeve përkufizojnë njohuri konkrete, shkathtësi ose qëndrime të cilat
nxënësit duhet t’i fitojnë në një fushë të caktuar të mësimit, në nivel të caktuar të standardeve.
Rezultatet i përkufizojnë rezultatet e pritura të mësimit, ato janë ajo që realizohet gjatë procesit
mësimor. Rezultatet përkufizohen në nivel të kompetencave të përgjithshme dhe ndërlëndore të
standardeve të arritura për secilin vit të mësimit.
Në procesin e hartimit të standardeve është aplikuar qasja në të cilën zëvendësohet vlefshmëria e
ekspertëve me atë empirike.
Raporti i standardit dhe programit mësimor/kurrikulës
Në sistemin tonë të arsimit programet mësimore ende gjithnjë janë të konceptuara në mënyrë
tradicionale ashtu që përmbajnë qëllimet, detyrat dhe regjistrimin e përmbajtjeve mësimore.
Procesi i hartimit të kurrikulave i cili do të përmbajë rezultatet e mësimit për secilën lëndë është
në zhvillim e sipër. Kur kështu kurrikula e përkufizuar do të fillojë të aplikohet, lidhja natyrore
midis standardit
dhe rezultatit të kurrikulave të përcaktuara do të jetë e qartë dhe mësimdhënësit, duke e
planifikuar mësimin e orientuar në rezultate, nuk do të kenë shumë mëdyshje rreth vendit të
standardeve në procesin e mësimit. Në periudhën deri sa kjo nuk ndodh, para mësimdhënësve
gjendet një detyrë sfiduese që të planifikojnë mësimin duke u udhëhequr në rezultatet e pritura të
mësimit, të cilat janë
përshkruar në standard, por me këtë rast duke mos i lënë anash përmbajtjet e planifikuara me
program mësimor.
1.1. KOMPETENCAT E PËRGJITHSHME DHE NDËRLËNDORE PËR FUNDIN E CIKLIT
TË PARË TË ARSIMIT FILLLOR
Programet mësimore të lëndëve të përgjithshme arsimore në Serbi, në nivelin e shkollave fillore
dhe në nivelin e shkollave të mesme, deri më tani i kanë përcaktuar qëllimet arsimore për disa
lëndë mësimore, por jo edhe në nivel të kompetencave si rezultat i mësimit që formohen dhe
mbështeten
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me punë të përbashkët të disa disiplinave të veçanta shkollore. Praktika e deritashme e njeh
punën e koordinuar dhe simulative të dy ose më shumë disiplinave me rastin e përpunimit të një
teme (korelacioni midis lëndëve). Në këtë,
personal, profesional dhe social dhe funksionimin e individit, në të cilat kompetencat fitohen me
integrim fleksibël dhe dinamik dhe me aplikimin e njohurive nga lëndët e mësuara.
Raporti i lëndëve të veçanta dhe i kompetencave të përgjithshme dhe ndërlëndore
Оrientimi i procesit të arsimit në drejtim të kompetencave të përgjithshme dhe ndërlëndore nuk
domethënë përfshirje e lëndëve të reja pas orëve të tjera plotësuese të cilat i përkushohen në
mënyrë tematike një kompetence të caktuar, por përfshirja e kompetencave të përgjithshme dhe
ndërlëndore në lëndë të lloj-llojshme të mësimit. Kjo arrihet në disa mënyra. Së pari, rezultatet
për lëndë përkufizohen ashtu që përmes tyre vendoset lidhja me kompetencat e përgjithshme dhe
ndërlëndore. Me fjalë të tjera, njohuritë dhe shkathtësitë lidhur me lëndët të cilat bazohen në këto
njohuri, përveç në ndonjë lëndë të saktë, përkufizohen edhe në kontekstin e kompetencave të
përgjithshme dhe ndërlëndore. Realizimi i rezultateve kështu të përkufizuara shpie në drejtim të
zhvillimit në kompetenca të përgjithshme dhe ndërlëndore.
Së dyti, zhvillimit të kompetencave të përgjithshme dhe ndërlëndore i kontribuon edhe zhvillimi
i kompetencave të lëndëve, sepse kompetencat e lëndëve vështirë mund të ndahen plotësisht nga
ato të përgjithshme. Sado që të jenë të veçanta, kompetencat e lëndëve nuk munden siç duhet të
arsyetohen më nëse me asgjë nuk kontribuojnë që nxënësit të mësojnë dhe të jetojnë.
Si zhvillohen kompetencat?
Kompetencat zhvillohen:
• Duke e vënë nxënësin në situata të cilat kërkojnë përdorim të njëkohësishëm të kompetencave
të lëndëve dhe atyre ndërlëndore. Kjo ndodh gjithnjë kur nga nxënësi presim që ta aplikojë
ndonjë njohuri në situata të cilat nuk janë ripërsëritje ose modifikime të thjeshta të situatës në të
cilën është përvetësuar njohuria, tashmë e një situate të re dhe të ndryshme;
• aktivitetet e kërkimit dhe krijimit të ndërmarrjeve të reja;
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• puna në grup dhe ndarja e roleve në kuadër të detyrave më të ndërlikuara të cilat mund të
realizohen vetëm përmes bashkëpunimit të roleve të ndryshme dhe me më shumë pjesëmarrës,
ashtu që secili nxënës e zhvillon përgjegjësinë personale sipas obligimeve;
Mësimi i orienuar për zhvillimin e kompetencave kërkon bashkëpunim dhe punë të përbashkët të
arsimtarit.
Cilat kompetenca janë kryesore për arsimin e të rinjve?
Në brendi, puna në kompetencat e përgjithshme dhe ndërlëndore nuk është punë konkurrente në
përmbajtje dhe komptenca të cilat janë të lidhura drejtpërsëdrejti lidhur me lëndë të caktuara.
Përkundrazi, kompetencat ndërlëndore janë një hap më përpara në të kuptuarit e lëndës dhe në
aplikimin e asaj që është mësuar, kurse përgjegjësinë për zhvillimin e tyre e mbajnë të gjithë
arsimtarët dhe lëndët mësimore. Kjo domethënë që mbështetja e kompetencave të përgjithshme
dhe
ndërlëndore kërkon planifikim të përbashkët në nivel të ekipeve në shkollë, aplikimin e formave
interaktive dhe aktive të mësimit, si edhe autonomi më të madhe të shkollës dhe arsimtarëve në
realizimin e rezultateve në arsim.
Si të përcillet vlerësimi i kompetencave?
Në këtë dokument kompetencat e përgjithshme dhe ndërlëndore janë përkufizuar si obliguese,
kurse rezultatet e pritura për secilën nga kompetencat janë vetëm në nivelin themelor, bazik.
Format e ndryshme të vlerësimit bazik janë mënyra më e përshtatshme për përcjelljen e
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përparimit individual të nxënësit dhe për orientimin e zhvillimit të tyre të mëtejmë. Këtu do të
japim disa rregulla dhe procedura në procesin e përcjelljes dhe të vlerësimit të kompetencave të
përgjithshme që duhet pasur parasysh te nxënësit:
• Zhvillimin e kompetencave e përcjellin arsimtarët bashkë me nxënësit.
• Arsimtarët bashkëpunojnë dhe bashkarisht e vlerësojnë zhvillimin e kompetencave të nxënësve
të vet.
• Procesi i përcjelljes sipas karakterit është më parë formativ se sa sumativ.
• Në vlerësime merren parasysh shembujt të cilët e ilustrojnë zhvillimin e kompetencave.
• Në vlerësim merren parasysh edhe vetëvlerësimet e nxënësit, e jo vetëm vlerësimet e arsimtarit.
Rëndësi e madhe i kushtohet cilësisë, në vend të të dhënave kryesisht atyre sasiore dhe
treguesve.
• Vlerësimi përmban përshkrimin e anëve të fuqishme dhe të dobëta të zhvillueshmërisë së
kompetencave dhe propozimet për përparimin e mëtejmë, e jo vetëm gjykimin për nivelin e
zhvillueshmërisë
Kompetenat për mësimin gjatë tërë jetës
Zhvillimi personal dhe profesional i individit në radhë të parë bazohet në aftësitë e tij të
menaxhojë procesin e mësimit. Nxënësi duhet të aftësohet ta inicojë mësimin, t’i zgjedhë
strategjitë e mësimit dhe të dizajnojë kontekstin në të cilin mëson, të përcjellë dhe të kontrollojë
përparimin gjatë mësimit, të menaxhojë me mësimin në pajtim me qëllimet të cilat i ka. Nxënësi
di të gjejë dhe të
asimilojë njohuri dhe shkathtësi të reja duke përdorur në radhë të parë mësimin dhe përvojën
jashtë shkollës. Aplikon njohuri në situata të ndryshme, varësisht nga karakteristikat e situatës
dhe të qëllimeve të veta.
• Nxënësi di të planifikojë kohën për mësim dhe të organizojë procesin e mësimit dhe të
menaxhimit.
• Në mënyrë aktive të fitojë njohuri; ta vërejë strukturën e lëndës, në mënyrë aktive të bëjë
zgjedhjen e të njohurës nga e panjohura, të asaj që është e rëndësishme nga ajo e parëndësishme;
di të bëjë rezymen dhe të elaborojë idetë themelore.
• Në mënyrë efikase i përdor stratetegjitë e ndryshme të mësimit, ia përshtat natyrës së lëndës
dhe qëllimeve të mësimit
• Njeh lloje të ndryshme të teksteve dhe di të zgjedhë strategjinë adekuate të leximit.
• Të dallojë faktet nga interpretmi, qëndrimet, besimet dhe mendimet; të dallojë dhe të prodhojë
argumente për një tezë të caktuar, të dallojë argumentet siaps forcës dhe rëndësisë.
• Di të vlerësojë suksesin e vet në mësim; të identifikojë vështirësitë në mësim dhe di si t’i
tejkalojë ato
2. Komunikimi
Nxënësi mbizotëron modalitete të ndryshme të komunikimit dhe i përdor në mënyrë tipike dhe
konstruktive kur komunikon në kontesktin privat, publik, arsimor dhe profesional. Nxënësi ua
përshtat mënyrën dhe mjetet e komunikimit veçorive të situatës (objektivit në lëndën e
komunikimit, kapaciteteve të komunikimit dhe veçoritë e partnerit në komunikim.). Përdor në
mënyrë përkatëse dhe krijuese nocionet, gjuhën dhe stilin e komunikimit që janë specifike për
disiplina të ndryshme shkencore, teknike dhe artistike. Në komunikim me të tjerët di të shprehet
(të shprehë mendimin, ndjenjat, qëndrimet, vlerat dhe identitetin e vet) dhe të realizojë qëllimet e
veta në mënyrë pozitive, konstruktive dhe argumentuese duke e respektuar tjetrin. Në mënyrë
kritike e vlerëson përmbajtjen dhe mënyrën e komunikimit në situata të ndryshme të
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komunikimit. Nxënësi ka vetëdije të zhvilluar për rëndësinë pozitive dhe komunikimit
konstruktiv dhe në mënyrë aktive i kontriubon kultivimit të kulturës së dialogut në bashkësinë të
cilës i takon.
• Në mënyrë aktive i kontribuon kultivimit të kulturës së dialogut, e respekton dhe e kultivon
llojllojshmërinë dhe i respekton normat themelore të komunikimit.
• Nxënësi i njeh karakteristikat e veçanta të modaliteteve të ndryshme të komunikimit
(komunikimi me gojë dhe me shkrim, i drejtpërdrejtë dhe indirekt, psh., me telefon, përmes
internetit).
• Di qartë të shpjegojë një përmbajtje të caktuar, me gojë dhe me shkrim, dhe t’ua përshtatë
kërkesave dhe veçorive të situatës: i respekton veçoritë e zhanreve, kufizimet në pikëpamje të
gjatësisë, destinimin e prezantimit dhe nevojat e auditoriumit.
• E respekton bashkëbiseduesin – reagon ndaj përmbajtjes së komunikimit, e jo ndaj
personalitetit të bashkëbiseduesit; identifikon pozitën (këndin e vështrimit) të bashkëbiseduesit
dhe di që në mënyrë adekuate ta argumetojë dhe të japë argumente kundër për këtë pozicion.
• Në situatën e komunikimit i shpreh qëndrimet, mendimet, ndjenjat, vlerat dhe identitetin e vet
në mënyrë pozitive, konstruktive dhe argumentuese që të realizojë qëllimet e veta dhe që të
zgjerojë të kuptuarit e botës, njerëzve dhe bashkësive të tjera.
• Nxënësi përdor në mënyrë përkatëse dhe në mënyrë krijuese gjuhën dhe stilin e komunikimit që
janë specifike ndaj disa disiplinave shkencore, teknike dhe artistike.
3. Puna me të dhënat dhe informacionet
Nxënësi e kupton rëndësinë e shfrytëzimit të të dhënave të sigurta për punë, miratimin e
vendimeve dhe jetën e përditshme. Përdor njohuri dhe shkathtësi nga lëndët e ndryshme që të
parfaqësojë, të lexojë dhe të interpretojë të dhëna duke përdorur tekstin, numrat, diagramet dhe
format e ndryshme audio-vizuele. Nxënësi përdor burime të ndryshme të informacioneve dhe të
dhënave (bibliotekat,
mediat, internetin, komunikimin personal, etj.), dhe e shqyrton në mënyrë kritike sigurinë dhe
vlefshmërinë e tyre. Në mënyrë efikase i gjen, i përzgjedh dhe i integron informacionet kryesore
nga burimet e ndryshme.
• Di që për të kuptuar ngjarjen dhe për marrjen e vendimeve kompetente është e nevojshme të
ketë të dhëna relevante dhe të sigurta.
• Di të krahasojë burime të ndryshme dhe mënyrat e marrjes së të dhënave, të vlerësojë sigurinë e
tyre dhe të dallojë shkaqet dhe gabimet e mundshme.
• Përdor pasqyrën tabelare dhe grafike të të dhënave dhe di që të dhënat e pasqyruara kështu t’i
lexojë, t’i interpretojë dhe t’i aplikojë.
• Përdor teknologji informative për ruajtjen, prezantimin dhe përpunimin themelor të të dhënave.
• Di dallimin midis të dhënave dhe interpretimit të tyre, e di që të njëjtat të dhëna, varësisht nga
konteksti, mund të kenë interpretime të ndryshme dhe që interpretimet mund të jenë të
njëanshme.
• E kupton dallimin midis të dhënave publike dhe private, e di cilat të dhëna mund t’i marrë nga
institucionet kompetente dhe i përdor rregullat themelore të ruajtjes së privatësisë së të dhënave.
4. Kompetenca digjitale
Nxënësi është i aftë t’i përdorë mjetet në disponim nga fusha e teknologjisë informative
komunikuese (aparatet, produktet softuerike, shërbimet elektronike të komunikimit dhe
shërbimet të cilat përdoren me anë të komunikimeve elektronike) me përgjegjësi dhe në mënyrë
kritike të plotësimit të qëllimeve të dhëna dhe detyrave në jetën e përditshme, shkollim dhe në
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punë të ardhshme. I njeh karakteristikat themelore të teknologjive për komunikim dhe informim
(në tekstin
e mëtejmë: TIK) dhe mundësitë e aplikimit të tyre në jetën e përditshme, në punë dhe arsim,
përkatësisht ndikimi i tyre në jetë dhe puna e individit dhe e bashkësisë. Duke pasur parasysh
qëllimet dhe detyrat e vëna, di të zgjedhë teknologjinë përkatëse të informimit dhe komunikimit
dhe ta përdorë në mënyrë krijuese dhe me përgjegjësi në aktivitete të cilat i zbaton për shkak të
saj (komunikimi, bashkëpunimi, pjesëmarrja në jetën e bashkësisë; mësimi; zgjidhja e problemit;
transaksioni; planifikimi, organizimi dhe menaxhimi i aktiviteteve të pavarura dhe të
përbashkëta.
5. Zgjidhja e problemit
Nxënësi i angazhon kapacitetet e veta individuale (njohuritë nga lëndët e ndryshme, përvojën e
fituar jashtë shkollës, si edhe aftësitë intelektuale, emocionale dhe sociale (dhe burimet e tjera të
cilat i ka në disponim (burimet e ndryshme të informimit, veglat, librat, përvojën e nxënësve të
tjerë, arsimtarit dhe personave të tjerë nga ambienti i shkollës dhe jashtë shkollës, etj.), në
mënyrë
përzgjedhëse dhe tipike i përdor, përpiqet të zgjidhë problemet dhe gjen/ideon zgjidhje të
efektshme për përkufizim të qartë ose relativisht të qartë të situatës problematike për të cilën nuk
ekzistojnë zgjidhje të qarta, e të cilat paraqiten gjatë mësimit dhe me rastin e pjesëmarrjes në
jetën e shkollës.
• Nxënësi gjen/ideon zgjidhje të mundshme për situatat problematike.
• Nxënësi i krahason zgjidhjet e mundshme të situatave problematike përmes kritereve relevante,
di të shpjegojë çfarë janë përparësitë dhe dobësitë e zgjidhjeve të ndryshme dhe të orientohet për
zgjidhjen më të mirë.
• Nxënësi përgatit aplikimin e zgjidhjes së zgjedhur, e përcjell aplikimin duke e krahasuar me
njohuritë e reja të cilat i fiton gjatë aplikimit të zgjidhjes së dhënë dhe arrin të zgjidhë situatën
problemore.
• Nxënësi e vlerëson aplikimin e zgjidhjes së dhënë, i identifikon anët e saj të mira dhe të këqija
dhe i formulon rekomandimet për përvojën e ardhshme me një situatë të njëjtë ose të ngjashme
për një situatë problematike.
6. Bashkëpunimi
Nxënësi është i aftë që në bashkëpunim me të tjerët ose si anëtar i grupit të angazhohet në
zgjidhjen e përbashkët të problemit ose për realizimin e projekteve të përbashkëta. Merr pjesë në
aktivitete të përbashkëta në mënyrë konstruktive, me përgjegjësi dhe krijuese duke e afirmuar
frymën e respektimit të ndërsjellë, barazisë, solidaritetit dhe bashkëpunimit.
• Në mënyrë konstruktive, të argumentuar dhe krijuese i kontribuon punës në grup, në
harmonizimin dhe realizimin e qëllimeve të përbashkëta.
• Kontribuon në arritjen e marrëveshjes për rregullat e punës së përbashkët dhe u pëmbahet gjatë
punës së përbashkët.
• Dëgjon në mënyrë aktive dhe shtron pyetje relevante duke i respektuar bashkëbiseduesit dhe
bashkëpunëtorët, kurse diskutimin e bazon në argumente.
• Në mënyrë konstruktive i kontriubon zgjidhjes së detyrave në mendimin dhe qëndrimet dhe me
këtë rast i respekton të tjerët si anëtarë të barabartë të grupit
7. Pjesëmarrja me përgjegjësi në shoqëri demokratike
Nxënësi është i aftë që në mënyrë aktive, kompetente, kritike dhe me përgjegjësi të marrë pjesë
në jetën e shkollës, bashkësisë të cilës i takon, si edhe në shoqërinë më të gjerë demokratike, i
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udhëhequr nga të drejtat dhe përgjegjësitë të cilat i ka si pjesëtar i bashkësisë dhe si qytetar. I
pranon dhe i resepkton të tjerët si persona të pavarur të vlefshëm dhe të barabartë. Merr pjesë në
aktivitete dhe i kontribuon bashkësisë në ruajtjen dhe kultivimin e të drejtave të njeriut dhe të
drejtave të minoriteteve, vlerave humaniste dhe vlerave dhe parimeve themelore demokratike. E
përdor të drejtën e zgjedhjes së kulturës, subkulturës dhe traditës të cilën do ta kultivojë dhe do ta
afirmojë, duke e respektuar të drejtën e të tjerëve që të kultivojnë dhe të afirmojnë ndonjë
kulturë, subkulturë ose traditë tjetër.
• Merr pjesë aktive në jetën e shkollës dhe në bashkësi ashtu që i respekton pjesëmarrësit e tjerë
si persona të barabartë, të vlefshëm dhe të pavarur dhe të drejtat e njeriut dhe të pakicave ashtu
që i kundërshton format e ndryshme të dhunës dhe të diskriminimit.
• me aktivitetet e veta në shkollë dhe bashkësië e afirmon frymën e tolerancës, llojllojshmërisë
dhe dialogut.
• Në mënyrë kritike dhe të argumentuar merr pjesë në shqyrtimin e çështjeve të hapura për të
cilat është i interesuar duke i respektuar dallimet në mendim dhe interesimet dhe e jep
kontributin personal për arritjen e marrëveshjes.
• e shpreh në mënyrë afirmative identitetin e vet dhe i respekton kulturat dhe traditat e tjera dhe
kështu i kontribuon frymës së interkulturalitetit.
• Përpiqet për solidaritet dhe merr pjesë në aktivitete humanitare.
8. Ka qëndrim me përgjegjësi ndaj shëndetit
Nxënësi mbledh informacione për temat lidhur me rreziqet, ruajtjen dhe përparimin e shëndetit
psikofizik. Gjykon rrethana relevante dhe, sipas nevojës, merr vendime dhe/ose angazhohet në
aktivitete të rëndësishme për parandalimin e sëmundjes dhe ruajtjen e shëndetit. Është i
vetëdijshëm për të gjitha dimensionet e shëndetit (shëndeti fizik, mendor, social, emocional). I
njeh faktorët të cilët i kontribuojnë shëndetit ose e rrezikojnë dhe implikimet e veprimit të tyre
ndaj individit, grupit ose bashkësisë. Me sjelljen e vet, si individ dhe si pjesë e grupeve dhe
bashkësive të ndryshme, e promovon shëndetin, ruajtjen e shëndetit dhe stilet e shëndosha të
jetës.
• I njeh përbërësit themelorë të ushqimit dhe ndryshimet të cilat ndikojnë në cilësinë e tij; e
kupton rëndësinë e të ushqyerit të shëndetshëm dhe përpunimit adekuat të ushqimit për ruajtjen e
shëndetit.
• I njeh karakteristikat e sëmundjeve themelore infektuese, shkaktuesit e tyre dhe masat e
parandalimit.
• E kupton rëndësinë e barnave dhe mënyrës së rregullt të përdorimit të tyre për ruajtjen e
shëndetit.
• I njeh pasojat e mundshme të përdorimit të nikotinit dhe të substancave të tjera psikoaktive.
• E zgjedh stilin e jetës duke pasur parasysh anët e mira dhe rreziqet e asaj zgjedhjeje (psh.,
marrjen aktive me sport, ushqimi vegjetarian).
• Di të ofrojë ndihmën e parë
9. Veprimtaria ndërmarrëse dhe kompetenca ndërmarrëse
Përmes arsimit për veprimtarisë ndërmarrëse, nxënësi i mëson shkathtësitë dhe aftësitë
organizuese, duke përfshirë shkathtësi të ndryshme interpersonale, si edhe organizimin e
ambientit, menaxhimin e kohës dhe të të hollave. Nxënësi është i aftë për planifikim të
ndërlikuar dhe vendimmarrje e cila e nënkupton respektimin e më shumë kushteve njëkohësisht.
Di të ideojë projekte në pajtim me kërkesat që më parë të vëna. Di të njihet me veçoritë e punëve
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të caktuara dhe vendeve të punës, është i gatshëm që vullnetarisht të angazhohet dhe të përdorë
mundësi të ndryshme që të fitojë përvojë pune.
• Nxënësi e kupton rëndësinë e aktivizimit personal dhe tregon nismën për njohjen me
karakteristikat e tregut të punës (kërkesat e disa vendeve të punës, mënyrës së funksionimit të
institucioneve, pozicionimin në botën e biznesit).
• I kupton parimet e funksionimit të tregut të punës dhe e kupton domosdoshmërinë e përsosjes
së përhershme në pajtim me zhvillimin e tregut dhe me kërkesat e punëdhënësit.
• Di të identifikojë dhe në mënyrë adekuate të parfaqësojë aftësitë dhe shkathtësitë e veta;
• Di të shkruajë CV dhe letrën motivuese.
• Di të shprehë dhe të përfaqësojë idetë e veta dhe të ndikojë ndaj të tjerëve, përmes zhvillimit të
shkathtësisë së të folurt publik, negocimit dhe zgjidhjes së konflikteve.
• Ka aftësi të vendosë qëllime adekuate dhe reale duke i vlerësuar dhe duke i pranuar rreziqet;
• Di të komunikojë me punëdhënësit; di të negocojë; është i gatshëm të bëjë praktikën dhe të
punojë vullnetarisht duke i respektuar marrrëveshjet.
GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE
Standardet e përgjithshme për arritjet në fund të ciklit të parë të arsimit fillor në pjesën që
ka të bëjë me lëndët e përgjithshme për arsim
2.0. Për standardet për arsim për lëndën Gjuhë dhe letërsi shqipe
Standardet e përgjithshme për arritjet – standardet e arsimit në fund të mbarimit të shkollimit të
përgjithshëm janë dokument i ri i cili ka rëndësi të jashtëzakonshme në përpjekjen që sistemi
arsimor në Serbi të bëhet më bashkëkohorë dhe më i mirë.
Këtë dokument e dallojnë këto cilësi:
1. Para se të theksohen arritjet e nxënësit (njohuria, shkathtësia, aftësitë) në të tri nivelet (bazë, i
mesëm dhe i përparuar), janë theksuar kompetencat e përgjithshme për lëndët të cilat, në brendi,
janë qëllimet më të rëndësishme (arsimore, edukative dhe funksionale) që do të realizohen në
mësimin në ciklin e parë të shkollës fillore.
2. Kompetencat e veçanta të lëndëve, gjithashtu janë diferencuar në tri nivele, dhe ndarë në dy
fusha: Gjuhë dhe letërsi, gjë që është në pajtim me emërtimin e lëndës në shkollë
– Gjuhë dhe letërsi shqipe.
3. Përmbajtjet nga gjuha dhe kultura e gjuhës janë integruar në trajtim dhe interpretim të teksteve
letrare dhe artistike dhe të llojeve të tjera të teksteve, gjë që i kontribuon unitetit të nënfushave të
kësaj lënde të përgjithshme për arsim.
4. Standardet e përgjithshme të arritjeve – standardet për arsim për fund të ciklit të parë të arsimit
fillor për lëndën Gjuhë dhe letërsi shqipe i përmbajnë standardet e
arritjeve për fushën Gjuhë, letërsi dhe kulturë gjuhe. Një klasifikim i këtillë më shumë i
përgjigjet lëndës mësimore për të cilën bëhet fjalë nga ndarja e standardeve në dokumente për
shkollë fillore. Pra, problem më i madh në të kuptuarit dhe lidhjes së përshkrimit të arritjeve të
nxënësit dhe përmbajtjes së programit të mësimeve ka paraqitur pikërisht ndarja në disa nënfusha
kryesore: Shkathtësia e leximit dhe të kuptuarit e asaj që nxënësi e lexon,
Të shprehurit me shkrim, gramatika, leksiku, gjuha popullore dhe letrare dhe letërsia, kurse në
programe veçohen tri: Gjuhë, letërsi dhe kulturë gjuhe.
Në përshkrimin e arritjeve të nxënësit për shkollë fillore, drejtshkrimi
vendin e vet e ka gjetur në Të shprehurit me shkrim (gjë që në brendi është pjesë e kulturës së
gjuhës), kurse me programe shkollore kjo nënfushë konsiderohet pjesë e fushës Gjuha (bashkë
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me gramatikën dhe ortoepinë1). Kjo ka shkaktuar edhe probleme në përshkrimin e standardeve
(në tërësi ose në disa pjesë) bashkë me njësitë mësimore, me rastin e planifikimit të realizimit të
përmbajtjeve mësimore, si edhe gjatë përgatitjes së arsimtarit për zhvillimin e mësimit.
1 Ortoepia paraqet shkencën për shqiptimin e drejtë të fjalës.
Gjuhë dhe letërsi shqipe
Standardet e përgjithshme për arritjet për lëndën Gjuhë dhe letërsi shqipe për fund të
ciklit të parë të shkollimit fillor në pjesën që ka të bëjë me lëndët e përgjithshme për arsim
për lëndën e gjuhës shqipe
GJUHA SHQIPE

Kompetenca e përgjithshme lëndore

Nxënësi zbaton dituritë themelore për Gjuhën shqipe dhe parimet themelore të interpretimit të
veprave letrare; zotëron veprimet bazike gjuhësore të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit, të shkruarit
dhe zotëron dituritë gjuhësore të gjuhës standarde shqipe; krijon tekste të shkruara dhe të folura
me përmbajtje, strukturë dhe dedikime të ndryshme; zgjedh tekste letrare nga letërsia kombëtare
dhe botërore, të përshtatur me moshën për lexim të pavarur; e don dhe kultivon gjuhën shqipe
dhe mbështet nevojën e ruajtjes së dialekteve të gjuhës shqipe; i din dhe shfrytëzon mediat
bashkëkohore.

Niveli themelor

Përdor në të folur gjuhën standarde shqipe. Dëgjon bashkëbiseduesin, dhe i njeh rregullat
themelore të udhëheqjes së bisedave. Përpilon tekst të shkurtër të shkruar apo të shprehur me
gojë me strukturë të thjeshtë. Zotëron me teknikën themelore të lexuarit dhe e kupton atë që e
lexon. Përgjigjet në pyetjet e thjeshta lidhur me tekstin e lexuar. Gjen informata nga teksti.
Dallon gjuhën standarde shqipe nga dialektet. Dallon gjuhën e urrejtjes si dukuri negative.
Zbaton normën e gjuhës standarde shqipe lidhur me tingujt, format e fjalëve dhe llojet e fjalive.
Në formë të drejtë i përdor fjalët nga teksti mësimor, lektyra dhe komunikimi ditor.
Është në gjendje t'i paraqes autorët e veprave nga programi obligativ shkollor. Dallon letërsinë
gojore (popullore) nga letërsia e autorëve. Vëren elementet themelore në strukturën e tekstit
letrar nga lektyra shkollore obligative. Paraqet përshtypjet e veta për tekstin e lexuar. Njeh dhe
dallon llojet themelore të mediave.
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Niveli mesatar

Flet gjuhën shqipe standarde. Formëson mendimin e vet dhe e paraqet publikisht. Harton tekst të
shkruar apo të shprehur me gojë me strukturë të thjeshtë. Zotëron teknikën e të lexuarit dhe e
kupton atë që e lexon. Për qëllime të ndryshme lexon dhe interpreton tekste më të thjeshta letrare
dhe joletrare. Paraqet qëndrimin e vet për tekstin që e lexon.
Dallon tingujt, format dhe llojet e fjalëve të gjuhës standarde shqipe dhe di t'i zbatojë rregullat e
caktuara gramatikore gjatë të shprehurit me shkrim dhe me gojë. Në mënyrë të drejtë përdor
fjalët e gjuhës standarde shqipe në komunikim.
Veprat letrare nga programi shkollor obligativ i vendos në kontekst jetësor. Nxjerr shënime të
rëndësishme nga teksti letrar. Analizon tekstin dhe di të argumentojë me fakte mendimin dhe
qëndrimet e tij lidhur me tekstin. Lexon rrjedhshëm dhe i reciton vargjet. Zgjedh vepra për lexim
nga letërsia për fëmijë. Përdor mediat për qëllime të ndryshme (informim, nxënie, argëtim).

Niveli i përparuar

Harton tekst të shkruar apo të shprehur me gojë. Lexon dhe analizon në mënyrë kritike tekstet
letrare dhe joletrare. Formëson tekste të shkurtëra konform me qëllimin e të folurit dhe i zbaton
rregullat drejtëshkrimore. Tekstin e organizon në formë grafike. Është në gjendje që për tekstin
të shpreh mendimin dhe qëndrimet e tij dhe t'i krahasojë me mendimet e të tjerëve.
Dallon të folurit lokal nga gjuha standarde shqipe. Dallon llojet dhe nënllojet e fjalëve të gjuhës
standarde shqipe dhe kohët e foljeve. Analizon fjali sipas formës dhe kuptimit. Përdor gjuhën si
një varg të mundësive që i shërbejnë gjatë të shprehurit.
Lexon, interpreton dhe vlerson veprat letrare nga programi shkollor i obliguar dhe zgjedhor si
dhe veprat letrare jashtë programit shkollor. Në mënyrë të pavarur i vëren problemet në veprën
letrare. Paraqet gjykimin e vet për veprën letrare dhe e krahason me përvojën vetiake. Shpreh
dashurinë dhe respektin për letërsinë dhe vlerat e kulturës kombëtare si dhe për kulturën e
kombeve tjera. Përdor mediat për qëllime të ndryshme dhe krijon përmbajtje mediale. Viziton
ngjarje kulturore të përshtatura moshës së tij.
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Kompetenca specifike lëndore: Gjuhë

Niveli themelor

Përdor gjuhën standarde shqipe në komunikim; me anë të ndihmës dallon gjuhën standarde nga
gjuha popullore (lokale); me anë të ndihmës zbaton rregullat e gjuhës standarde shqipe që ka të
bëjë me tingujt dhe format e fjalëve dhe fjalive; drejt i përdor fjalët nga libri dhe lektyra në
komunikim të përditshëm; dëgjon bashkëfolësin dhe i njeh rregullat themelore të zhvillimit të
bisedës; harton tekst të shkurtër të shkruar apo të shprehur me gojë (me strukturë të thjeshtë);
zotëron format themelore të komunikimit të nevojshëm për nevoja të përditshme; zotëron
normën drejtëshkrimore në shembuj të thjeshtë.

Niveli i mesëm

Drejt përdor gjuhën standarde shqipe në komunikim; dallon gjuhën standarde nga ajo popullore
(lokale) në të folur; gjatë të folurit dhe të shkruarit zbaton rregullat e caktuara gramatikore të
cilat kanë të bëjnë me tingujt, format dhe llojet e fjalëve dhe fjalive të gjuhës standarde shqipe;
zbaton normën drejtshkrimore; formon mendimin e vet dhe e shfaq publikisht; përpilon tekst të
folur dhe të shkruar; zotëron me teknikën e leximit, lexon tekstin me kuptim, nxjerr dhe
interpreton të dhëna të rëndësishme nga teksti.

Niveli i përparuar

Zbaton normën e gjuhës standarde shqipe e cila ka të bëjë me tingujt, format e fjalës dhe fjalisë;
dallon llojet e nënllojet e fjalëve të gjuhës standarde shqipe dhe kohët e foljeve; analizon fjalitë
sipas formës dhe kuptimit; përdor gjuhën si varg i mundësive që i shërbejnë gjatë të shprehurit;
përpilon tekst të thjeshtë të folur dhe të shkruar për përjetimin e veprës letrare, si dhe për temat
nga jeta e përditshme dhe bota imagjinare; lexon dhe i analizon tekstet letrare dhe joletrare;
tekstin e organizon në mënyrë grafike; shpreh mendimin dhe qëndrimin e vet në tekst dhe i
krahason me mendimet e të tjerëve; fol qartë dhe bashkëbiseduesin e dëgjon me vëmendje, duke
mirëkuptuar e respektuar mendimin e tjetrit.
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Kompetenca specifike lëndore - Letërsi

Niveli themelor

Vëren karakteristikat themelore të tregimit, poezisë, fabulës, gjëegjëzës, lojërave teatrale,
romanit për fëmijë; përgjigjet në pyetjet lidhur me ngjarjen e përshkruar, personazhin, situatën në
tekstin letrar; përgjigjet në pyetjet lidhur me poezinë e lexuar; dallon temën e tekstit letrar; dallon
personazhet kryesore dhe dytësore; bën lexim korrekt të tekstit letrar; dallon tekstin letrar nga ai
joletrar; zhvillon shprehi të leximit.

Niveli i mesëm

Në mënyrë të pavarur bën pyetjet pas leximit të tregimit e dëgjon përgjigjet e të tjerëve; bën
lidhjen e personazheve me vendin e kohën e ngjarjes; përcakton vetitë themelore të personazhit
sipas dukjes, sjelljes e të folurit; njeh ritmin dhe rimën, përsëritjen në vargje, strofë e poezi;
ritregon përmbajtjen e pjesës së lexuar; paraqet rrjedhën e ngjarjes dhe personazhet e tregimit;
nxjerr pjesët e tekstit që i kanë bërë më shumë përshtypje; dallon personazhet pozitive nga teksti
dhe vëren veprimet pozitive dhe negative të tyre; rregullisht i paraqet nxënësve tjerë
përzgjedhjen e tij për lexim.

Niveli i përparuar

Sqaron veprimet e personazheve dhe ngjarjeve në veprën letrare; rrëfen përmbajtjen e tregimit
nga perspektiva e personazhit tjetër; paraqet e sqaron mendimin e vet për veprën letrare; bisedon
me nxënësit tjerë lidhur me veçoritë e dalluara dhe vlerat në tekst, vëren vlerat jetësore pozitive;
thekson argumentet me të cilat mbështet mendimin personal; çdo herë lexon nga kënaqësia.

Standardet e përgjithshme të arritshmërisë - standardet arsimore për përfundimin e arsimimit të
obliguar për lëndën Gjuhë shqipe përmbajnë standardet e arritshmërisë për fushën: gjuhë, letërsi
dhe kulturë gjuhe. Në kuadër të secilës fushë janë përshkruar kërkesat në tri nivele.
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Me shprehjet vijuese është përshkruar çka di dhe për çka është aftësuar nxënësi në nivelin
themelor në secilën fushë.

1. Fusha e GJUHËS

1.GJ.SH. 1.1.1. Me ndihmën e mësuesit bën dallimin në mes të gjuhës standarde dhe gjuhës
popullore; do dhe respekton gjuhën e vet dhe respekton gjuhët tjera; gjuhën e urrejtjes e përjeton
si dukuri negative.

1.GJ.SH. 1.1.2. Drejt i shqipton tingujt; vëren zanoret dhe bashkëtingëlloret në fjalë; dallon
shqiptimin e rregullt nga shqiptimi i parregullt i tingullit; përdor normën letrare lidhur me
alternacionet e tingujve; përcakton vendin e akcentit në fjali në shembuj më të thjeshtë.

1.GJ.SH. 1.1.3. Njeh llojet e fjalëve në fjali të thjeshta (emrat, përemrat, mbiemrat, numrat dhe
foljet).

1.GJ.SH. 1.1.4. Njeh fjalët e ndryshueshme dhe të pandryshueshme dhe i emëron (tregon) llojet e
fjalëve; njeh kategoritë gramatikore të fjalëve të ndryshueshme dhe kohët e foljeve (e kaluara, e
tashmja dhe e ardhmja).

1.GJ.SH. 1.1.5. Dallon njësitë sintaksore (fjala, fjalia, teksti); emëron llojet e fjalive sipas
funksionit komunikativ.

1.GJ.SH. 1.1.6. Di kuptimin e fjalëve, shprehjeve të rëndomta të cilat i hasë në tekstet shkollore
dhe në komunikimin ditor dhe i përdor në mënyrë të drejtë; i njeh dukuritë leksikore themelore
(njëkuptimësia dhe shumëkuptimësia e fjalëve) dhe raportet leksikore (sinonimia, homonimia
dhe antonimia)

2. Fusha e LETËRSISË

1.GJ.SH. 1.2.1. Njeh veprat letrare nga programi shkollor i obliguar; paraqet autorin dhe
emërtimin e veprës së tij; mundet të ritregojë përmbajtjen themelore të veprës, të paraqes temën
themelore dhe motivin kryesor të veprës dhe t'i emërojë personazhet kryesore të saj.
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1.GJ.SH. 1.2.2. Dallon llojet dhe format themelore të krijimtarisë letrare edhe atë: letërsinë
gojore nga ajo e shkruar (aurotiale); veprën në prozë nga vepra në vargje; bën dallimin në mes të
veprave të karakterit lirik, epik dhe dramatik; dallon autorin e veprës letrare dhe naratorit.

1.GJ.SH. 1.2.3. Vëren elementet themelore të strukturës së veprës letrare artistike: tema, motivi,
ngjarja, koha dhe vendi i ngjarjes së zhvilluar; rrëfen në vetën e parë dhe në vetën e tretë; përdor
përshkrimin, monologun dhe dialogun; vëren rimën dhe dallon vargun e lirë dhe të lidhur.

1.GJ.SH. 1.2.4. Lexon me kuptim tekstin letrar; me ndihmën e mësuesit përgjigjet në pyetjet për
tekstin dhe njeh veçoritë e tregimit, vjershës, përrallës, fabulës, gjëegjëzës, pjesës letrare,
romanit për fëmijë.

1.GJ.SH. 1.2.5. Gjen idenë dhe porosinë e një teksti letrar të shkurtër nga programi shkollor i
obliguar.

1.GJ.SH. 1.2.6. Rregullisht lexon vepra letrare nga programi shkollor i obliguar, duke përfituar
shprehi për lexim.

3. Fusha e KULTURË GJUHE

1.GJ.SH. 1.3.1. Zhvillon kulturën themelore të komunikimit (kulturën e të shprehurit, të dëgjuarit
dhe respektimit të mendimit tjetër); flet qartë duke respektuar normën letraro - gjuhësore; lexon
me zë dhe në heshtje tekste letrare dhe joartistike duke i kuptuar përmbajtjei e tyre; ritregon
tekste më të shkurtëra.

1.GJ.SH. 1.3.2. Dëgjon me kuptim tekste të thjeshta të folura apo të lexuara, nxjerr të dhëna kyçe
nga teksti; nxjerr fjalë të panjohura; nxjerr të dhënat kyçe nga teksti.

1.GJ.SH. 1.3.3. Lexon tekst të shkurtër me kuptim; dallon pjesët e tekstit; përgjigjet në pyetjet e
parashtruara lidhur me tekstin dhe vëren kuptimin esencial të tekstit të lexuar.
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1.GJ.SH. 1.3.4. Me ndihmën e mësuesit thurr fjali të thjeshta të bazuara në përvojën dhe
imagjinatën e vet; sipas planit dhe me ndihmën e mësuesit shkruan tekste të shkurtëra me
strukturë të thjeshtë në harmoni me normat e drejtëshkrimit.

1.GJ.SH. 1.3.5. Me ndihmën e mësuesit di kuptimin e fjalëve dhe i përdorë në sintagma dhe fjali
në situata të rëndomta të komunikimit.

1.GJ.SH. 1.3.6. Njeh lloje të ndryshme të mediave dhe përzgjedh përmbajtje mediale; dëgjon
tregime të zëshme; shërbehet me mediat digjitale edukative përshtatur me moshën; arsyeton
mendimin për përmbajtjet e zgjedhura mediale.

1.GJ.SH. 1.3.7. Me ndihmën e mësuesit përshkruan ngjarje kulturore; merr pjesë në ngjarje
kulturore dhe veçon gjërat që i pëlqejnë apo nuk i pëlqejnë lidhur me ngjarjen kulturore.

Shprehjet vijuese përshkruajnë çka dhe për çka është aftësuar nxënësi në nivelin e mesëm në
secilën fushë.

1. Fusha e GJUHËS

1.GJ.SH. 2.1.1. Sqaron dallimin në mes të folurit lokal (popullor) dhe gjuhës standarde shqipe;
vëren rëndësinë e mësimit të gjuhës standarde shqipe dhe ka raport pozitiv ndaj të folurit lokal
(popullor).

1.GJ.SH. 2.1.2. Gjatë ritregimit përcjell konceptin dhe e mbështet me detaje; shpjegimin e
përshtatë me komunikimin formal dhe joformal; përpilon tekst narrativ me përmbajtje të
gjithanshme të përshtatur me moshën e tij.

1.GJ.SH. 2.1.3. Dallon zanoret dhe bashkëtingëlloret; disponon me dituri themelore lidhur me
ndarjen e fjalëve në rrokje dhe i përdor ato në ndarjen e fjalës në fund të rreshtit.
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1.GJ.SH. 2.1.4. Përcakton kategoritë gramatikore të fjalëve të ndryshueshme (gjinia dhe numri i
emrave); në shembuj të caktuar përcakton kohën e foljes (e shkuara, e tashmja, e ardhmja); di t'i
bartë foljet nga një kohë në tjetrën; dallon llojet e mbiemrave si dhe numrat themelor dhe rendor.

1.GJ.SH. 2.1.5. Dallon fjalitë e thjeshta dhe të zgjeruara; shkruan fjali të plota duke e ndryshuar
rradhitjen e fjalëve në fjali; ndërron llojin e fjalisë; përfundon fjalinë e filluar.

1.GJ.SH. 2.1.6. Di kuptimin e fjalëve dhe të frazeologjizmave që paraqiten në tekstet letrare apo
joletrare të dedikuara për fëmijë dhe i përdor në mënyrë të drejtë; shërbehet me fjalor dhe
enciklopedi.

2. Fusha e LETËRSISË

1.GJ.SH. 2.2.1. Veprat letrare nga programi shkollor i obligueshëm i përcakton në kontekstet
themelore letrare (letërsia gojore / popullore / autoriale dhe lirike / epike / dramatike);
përshkruan karakterin dhe pamjen e jashtme të personazheve, si dhe raportet në mes të
personazheve në tekstin artistik.

1.GJ.SH. 2.2.2. Në interpretimin e veprës letrare nga programi shkollor i obliguar vëren dhe
dallon llojet themelore letrare të cilave ato vepra i përkasin; dallon llojet letrare; këngën lirike
dhe epike, baladën, përrallën, romanin, tregimin, fabulën, format e shkurtëra të letërsisë
popullore (gjëegjëzat, fjalët e urta etj.).

1.GJ.SH. 2.2.3. Njeh rimën, vargun dhe strofën në këngën lirike; dallon narracionin nga
përshkrimi dhe dialogu.

1.GJ.SH. 2.2.4. Përcakton rrjedhën e ngjarjeve në tekstin e lexuar, vetitë e personazeheve
kryesore dhe personazheve të dorës së dytë dhe sjelljet e tyre; dallon të mirën nga e keqja; vëren
kuptimin e transferuar të fjalëve në tekst.
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1.GJ.SH. 2.2.5. Me dëshirë i viziton bibliotekat dhe në mënyrë të pavarur zgjedh vepra për lexim
nga opusi i letërsisë së fëmijëve; di të udhëheqë ditarë për librat e lexuar.

3. Fusha e KULTURËS SË GJUHËS

1.GJ.SH. 2.3.1. Mundet të formulojë mendimin e vet dhe atë t'a paraqes publikisht duke u
shërbyer me gjuhën letrare; lexon në mënyrë shprehëse dhe deklamon tekste letrare artistike më
të thjeshta; ritregon tekstin joartistik më të thjeshtë; me vëmendje dhe kuptim dëgjon leksionin.

1.GJ.SH. 2.3.2. Harton tekst më të ndërlikuar të folur apo të shkruar duke e shërbyer me
përshkrim, rrëfim dhe shpjegim, në harmoni me temën e dhënë; harton tekst koherent lidhur me
interpretimin e veprës letrare më të thjeshtë.

1.GJ.SH. 2.3.3. Shkruan me fjali të qarta; zbaton rregullat e drejtëshkrimit në shembuj më të
thjeshtë; mundet që gjatë të shkruarit të veçojë titujt dhe nëntitujt, përmison gabimet e vërejtura
në tekst.

1.GJ.SH. 2.3.4. Lexon tekste të thjeshta më të gjata për qëllime të ndryshme (informim, nxënie,
zhvillim personal, përjetim estetik dhe dëfrim); zbaton strategjitë e leximit (hulumton informata
të rëndësishme, ndërlidh tekstin me dituritë e mëparshme).

1.GJ.SH. 2.3.5. Kupton tekste më të gjata letrare dhe joartistike; veçon idetë kryesore të tekstit;
krahason informatat themelore dhe idetë nga dy apo më tepër tekste; veçon pjesë të tekstit që nuk
i kupton; analizon përshtatshmërinë e ilustrimit të lidhur me tekstin.

1.GJ.SH. 2.3.6. Bën vlerësime të teksteve letrare dhe joartistike më të thjeshta.

Shprehjet vijuese përshkruajnë çka di dhe për çka është aftësuar nxënësi në nivelin e përparuar
në secilën fushë.

19

1. Fusha e GJUHËS

1.GJ.SH. 3.1.1. Në mënyrë të pavarur përshkruan të folurit lokal (popullor) dhe sqaron dallimin
në mes të folurit popullor (lokal) dhe gjuhës standarde shqipe; vëren rëndësinë e nxënies së
gjuhës standarde shqipe dhe ka raport pozitiv ndaj të folurit lokal (popullor).

1.GJ.SH. 3.1.2. Në mënyrë të pavarur bisedon dhe diskuton në harmoni me temën e dhënë apo të
lirë duke i respektuar rregullat e sjelljes njerëzore.

1.GJ.SH. 3.1.3. Në mënyrë aktive dëgjon lloje të ndryshme të teksteve dhe shpreh mendimin dhe
qëndrimet e tij për tekstin e dëgjuar dhe i krahason me mendimet e të tjerëve.

1.GJ.SH. 3.1.4. Di për llojet e emrave, emërton emrat e përveçëm dhe të përgjithshëm, mbiemrat:
e nyjshëm dhe të panyjshëm, përemrat: vetorë, pronorë, të pacaktuar; numrat themelor dhe
rendor, njeh kategoritë gramatikore të foljeve dhe di t’i shndërrojë foljet nga infinitivi në kohë
tjera.

1.GJ.SH. 3.1.5. I ka të qartë kuptimin e fjalëve dhe të frazeologjizmave që lajmërohen në tekstet
letrare dhe shkencoro - popullore për fëmijë dhe i përdor drejt; përcakton kuptimin e fjalëve dhe
shprehjeve të panjohura varshmërisht nga konteksti i përdorimit të tyre.

1.GJ.SH. 3.1.6. Lexon tekstin me kuptim, dallon pjesët e tekstit, veçon shënimet qenësore nga
teksti dhe interpreton kuptimin themelor të tekstit të lexuar.

1.GJ.SH. 3.1.7. Shkruan tekste me strukturë më të thjeshtë në harmoni me qëllimin e parashtruar.

20

2. Fusha e LETËRSISË

1.GJ.SH. 3.2.1. Lexon vepra letrare të ndërlikueshmërisë mesatare nga programi shkollor i
obliguar dhe zgjedhor me shqyrtim kritik.

1.GJ.SH. 3.2.2. Sqaron veçoritë dhe sjelljet e personazheve duke përdorë tekstin; vëren elementet
e veprës letrare të cilat në rradhë të parë i takojnë shprehjeve shkencore apo shprehjeve artistike
(p.sh. arti figurativ, muzikë, teatër, film) dhe e analizon rolin e tyre në aspektin estetik.

1.GJ.SH. 3.2.3. Në mënyrë të pavarur interpreton vetitë gjuhësore, estetike dhe strukturore të
veprës letrare nga programi shkollor obligativ dhe zgjedhor; ndanë, emëron dhe interpreton rolin
e mjeteve shprehëse gjuhësoro - stilistike në shembuj më të ndërlikuar.

1.GJ. SH. 3.2.4. Bisedon me nxënësit tjerë për veçoritë dhe vlerat e dalluara të tekstit; vëren
vlerat jetësore pozitive në tekst; paraqet dhe sqaron mendimet e veta duke i mbështetur me
argumente.

1.GJ.SH. 3.2.5. Vet e përzgjedh literaturën sekondare në bibliotekë; di ta rekomandojë veprën
letrare jashtë programit shkollor si dhe ta arsyetojë pse ajo vepër i pëlqen (p.sh. nxjerr në pah
personazhet interesante në tregim, botën e imagjinuar të romanit, lojën e fjalëve në poezi, situatat
komike në tekstin dramatik); shpreh dashurinë dhe respektin për letërsinë dhe për vlerat e
kulturës kombëtare dhe për kulturat e popujve tjerë.

1.GJ. SH. 3.2.6. Çdo ditë lexon nga kënaqësia, shërbehet me fjalor, enciklopedi dhe leksikone të
fëmijëve.

3. Fusha e KULTURËS SË GJUHËS

1.GJ.SH. 3.3.1. Dallon qëllime të ndryshme të folurit, dallon të folurit publik dhe privat,
organizon të folurit sipas strukturës së thjeshtë: hyrje, pjesa e mesme, konkluza; shërbehet me
fjalë të reja sipas temës së të folurit dhe situatës së komunikimit.
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1.GJ.SH. 3.3.2. Dëgjon në mënyrë aktive lloje të ndryshme të teksteve; dallon dhe veçon fakte të
ndryshme, të dhëna të ndryshme dhe detaje të rëndësishme nga teksti i dëgjuar; ritregon tekstin e
dëgjuar për t'a kuptuar tërësinë e tekstit; paraqet mendim dhe qëndrime, shtron pyetje për tekstin
e dëgjuar.

1.GJ.SH. 3.3.3. Lexon tekste për qëllime të ndryshme, të përshtatura për moshën dhe zhvillimin
gjuhësor; riformon tekstin letrar të lexuar; krijon përfundim të ri; ndërron veprimet e
personazheve; shton personazhe të reja etj.

1.GJ.SH. 3.3.4. Me saktësi e përdor normën e drejtshkrimit të gjuhës standarde shqipe të
paraparë me programin shkollor.

1.GJ.SH. 3.3.5. Vëren ngjashmëritë dhe dallimet në mes të veprës letrare, shfaqjes teatrale dhe
filmit të krijuar në bazë të veprës letrare; rregullisht, pa ndihmën e askujt lexon tekste në revistat
për fëmijë.

1.GJ.SH. 3.3.6. Paraqet vërejtjet e veta, mendimet dhe përjetimet pas vizitës së një ngjarje
kulturore duke e mbështetur mendimin me shembuj.

Gjuhë - niveli themelor
1.GJ.SH. 1.1.1. Me ndihmën e mësuesit bën dallimin në mes të gjuhës standarde dhe gjuhës
popullore; do dhe respekton gjuhën e vet dhe respekton gjuhët tjera; gjuhën e urrejtjes e përjeton
si dukuri negative.

1.GJ.SH. 1.1.1.
Trego në cilën gjuhë është shkruar fjalia e mëposhtme:
Gjyshërit e mi janë të veçantë.
a) Standarde
b) Popullore
Zgjidhje
a)
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1.GJ.SH. 1.1.2. Drejt i shqipton tingujt; vëren zanoret dhe bashkëtingëlloret në fjalë; dallon
shqiptimin e rregullt nga shqiptimi i parregullt i tingullit; përdor normën letrare lidhur me
alternacionet e tingujve; përcakton vendin e akcentit në fjali në shembuj më të thjeshtë.

1.GJ.SH. 1.1.2.
Plotëso fjalinë me shkronjat që mungojnë:
a) Ngj_rat e nat_rës janë të ndr_shme.
b) Do_a ka p_së gi__ta.

Zgjidhje
a) y
b) r,e, sh.

1.GJ.SH. 1.1.3. Njeh llojet e fjalëve në fjali të thjeshta (emrat, përemrat, mbiemrat, numrat dhe
foljet).
1.GJ.SH. 1.1.3.
Gjej foljen në fjalinë e dhënë.
Dyqani i ëndrrave kishte qenë vetëm një ëndërr.

Zgjidhje
Kishte qenë
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1.GJ.SH. 1.1.4. Njeh fjalët e ndryshueshme dhe të pandryshueshme dhe i emëron (tregon) llojet e
fjalëve; njeh kategoritë gramatikore të fjalëve të ndryshueshme dhe kohët e foljeve (e kaluara, e
tashmja dhe e ardhmja).

1.GJ.SH. 1.1.4.
Lidh me shigjetë foljen me atë që tregon ajo.
a) Lepuri është në kopsht.
b) Lepuri është i bukur.

1. tregon gjendje, vendndodhje.
2.tregon gjendje, si është.

Zgjidhje
a) 1
b) 2

1.GJ.SH. 1.1.5. Dallon njësitë sintaksore (fjala, fjalia, teksti); emëron llojet e fjalive sipas
funksionit komunikativ.

1.GJ.SH. 1.1.5.
Bashko fjalët dhe formo fjali.
Bretkosat
po kërpudhën
luanin me.
Zgjidhje
Bretkosat po luanin me kërpudhën.
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Gjuhë - niveli i mesëm
1.GJ.SH. 2.1.3. Dallon zanoret dhe bashkëtingëlloret; disponon me dituri themelore lidhur me
ndarjen e fjalëve në rrokje dhe i përdor ato në ndarjen e fjalës në fund të rreshtit.

1.GJ.SH. 2.1.3.
Gjej zanoret dhe bashkëtingëlloret në fjalët e mëposhtme.
Luani
Qeni
Ujku
Lopa
Zgjidhje
Zanoret: u, a, i, e, o
Bashkëtingëlloret: l,n, q, j, k,p

1.GJ.SH. 2.1.4. Përcakton kategoritë gramatikore të fjalëve të ndryshueshme (gjinia dhe numri i
emrave); në shembuj të caktuar përcakton kohën e foljes (e shkuara, e tashmja, e ardhmja); di t'i
bartë foljet nga një kohë në tjetrën; dallon llojet e mbiemrave si dhe numrat themelor dhe rendor.

1.GJ.SH. 2.1.4.
Ndaj mbiemrat në të nyjshëm dhe të panyjshëm.
I madh, gazmor, simpatike, e vogël.
Zgjidhje
I nyjshëm: i madh, e vogël
I panyjshëm: gazmor, simpatike

25

1.GJ.SH. 2.1.5. Dallon fjalitë e thjeshta dhe të zgjeruara; shkruan fjali të plota duke e ndryshuar
radhitjen e fjalëve në fjali; ndërron llojin e fjalisë; përfundon fjalinë e filluar.

1.GJ.SH. 2.1.5.
Dallo fjalinë e dhënë: "Fëmijët ushqenin qenin."
a) e thjeshtë
b) e zgjeruar
Zgjidhje
a)

Gjuhë niveli i përparuar
1.GJ.SH. 3.1.1. Në mënyrë të pavarur përshkruan të folurit lokal (popullor) dhe sqaron dallimin
në mes të folurit popullor (lokal) dhe gjuhës standarde shqipe; vëren rëndësinë e nxënies së
gjuhës standarde shqipe dhe ka raport pozitiv ndaj të folurit lokal (popullor).
1.GJ.SH. 3.1.1.
Dallo në fjalinë e mëposhtme nëse është shkruar në gjuhën popoullore apo standarde.
Syarta çohet në sabah me pi tomël.
Zgjidhje
Popullore
1.GJ.SH. 3.1.4. Di për llojet e emrave, emërton emrat e përveçëm dhe të përgjithshëm, mbiemrat:
e nyjshëm dhe të panyjshëm, përemrat: vetorë, pronorë, të përgjithshëm; numrat themelor dhe
rendor, njeh kategoritë gramatikore të foljeve dhe di t’i shndërrojë foljet nga infinitivi në kohë
tjera.

1.GJ.SH. 3.1.4.
Në tekstin e mëposhtëm dallo emrat e përgjithshëm dhe të përveçëm.
Babai e çoi drenin e mërzitur në shtëpinë e Elës me një makinë Ford. Mami i Elës e pret te dera
dhe e shoqëron në oborrin e pasmë të shtëpisë. Në lëndin ishte një tavolinë e madhe. Rreth saj janë
ulur Denisi, Elia, Alketa, Elioni dhe natyrisht Ela.
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Zgjidhje
Të përgjithshëm: babai,mami, shtëpia, makina, dera, oborri, lëndina, tavolina.
Të përveçëm: Dreni, Ela, Ford, Denisi, Elia, Alketa, Elioni.

1.GJ.SH. 3.1.5. I ka të qartë kuptimin e fjalëve dhe të frazeologjizmave që lajmërohen në tekstet
letrare dhe shkencoro - popullore për fëmijë dhe i përdor drejtë; përcakton kuptimin e fjalëve dhe
shprehjeve të panjohura varsësisht nga konteksti i përdorimit të tyre.

1.GJ.SH. 3.1.5.
Tregimi Raketa e Lilës trego çfarë tregimi është:
Sot është gara e raketave në hapësirë. Lila është e vetmja vajzë mes garuesve djem. Ata shohin
raketën e Lilës dhe tallen me të. Por Lila është krenare për raketën e saj. E ka ndërtuar vetë: me
materiale të riciklueshme, motor bio dhe benzinë prej gjetheve të cajit.
a) Fatnastiko - shkencor
b) Udhëzues
c) Përshkrues
Zgjidhje
a)
1.GJ.SH. 3.1.6. Lexon tekstin me kuptim, dallon pjesët e tekstit, veçon shënimet qenësore nga
teksti dhe interpreton kuptimin themelor të tekstit të lexuar.

1.GJ.SH. 3.1.6.
Në tekstet e mëposhtme dallo teksin shkencor dhe letrar:
a) Eklipsi i plotë i Diellit ndodhë rrallë. Kjo dukuri shkaktohet kur Hëna kalon me përpikmëri
përballë Dilellit dhe e mbulon dritën e tij për disa minuta.
b) Marku kujton shpesh kur së bashku me motrën dhe vëllanë shkonin te halla dhe te xhaxhai i tyre
në fshat.
Zgjidhje
a) Shkencor
b) Letrar
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Letërsi niveli themelor
1.GJ.SH. 1.2.1. Njeh veprat letrare nga programi shkollor i obliguar; paraqet autorin dhe
emërtimin e veprës së tij; mundet me ritregua përmbajtjen themelore të veprës, të paraqes temën
themelore dhe motivin kryesor të veprës dhe t'i emëroj personazhet kryesore të saj.
1.GJ.SH. 1.2.1.
Cilët janë personazhet e tekstit të më poshtëm.
Sot dy motrat përgatiten për të shkuar në shkollë. Erdeta, motra e madhe fillon klasën e dytë. Motra
e vogël, Mela shkon për herë të parë në shkollë. Ajo vishet vetë dhe bën gati çantën.
"Cdo vit, në shtator"
R. Petro
Zgjidhje
Erdeta dhe Mela.
1.GJ.SH. 1.2.2. Dallon llojet dhe format themelore të krijimtarisë letrare edhe atë: letërsinë
gojore nga ajo e shkruar (aurotiale); veprën në prozë nga vepra në vargje; bën dallimin në mes të
veprave të karakterit lirik, epik dhe dramatik; dallon autorin e veprës letrare dhe narratorit.

1.GJ.SH. 1.2.2.
Vjersha e mëposhtme i përket letërsisë popullore ose të shkruar?
Nina-nina o mor bir
Nina-nina, o mor bir,
Fli, se gjumi të bën mirë,
Fli, se nëna s’të do keq,
Fli, se dorën nuk ta heq.
Fli, o bir i nënës, fli,
Ty nëna të mban në gji.
Zgjidhje
Letërsisë popullore
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1.GJ.SH. 1.2.3. Vëren elementet themelore të strukturës së veprës letrare artistike: tema, motivi,
ngjarja, koha dhe vendi i ngjarjes së zhvilluar; rrëfen në vetën e parë dhe në vetën e tretë; përdor
përshkrimin, monologun dhe dialogun; vëren rimën dhe dallon vargun e lirë dhe të lidhur.

1.GJ.SH. 1.2.3.
Te poezia "Ia kalon në shpejtësi" të Zhag Prever , trego ku zhvillohet ngjarja?
Shiko sa i fortë duket lisi i ri,
Askush s'mund t'ia kalojë,
Po fara ia kalon në shpejtësi,
Sepse ajo mund të fluturojë!
Zgjidhje
Në natyrë
Letërsi - Niveli i mesëm
1.GJ.SH. 2.2.1. Veprat letrare nga programi shkollor i obligueshëm i përcakton në kontekstet
themelore letrare (letërsia gojore / popullore / autoriale dhe lirike / epike / dramatike);
përshkruan karakterin dhe pamjen e jashtme të personazheve, si dhe raportet në mes të
personazheve në tekstin artistik.

1.GJ.SH. 2.2.1.
Përshkruaj personazhin Pipi në pjesën e mëposhtme
Pipi Çorapëgjata
Në të dalë të qytetit ishte një shtëpi e vjetër. Në atë shtëpi jetonte Pipi Çorapëgjata. Ajo ishte nëntë
vjeçe dhe jetonte atje vetëm. S’kishte as nënë, as baba. Askush nuk i thoshte asaj të shkonte në
shtrat, kur donte të luante. Askush nuk i jepte të pinte vitamina, në vend të karameleve.
Pipi ishte goxha vajzë. Gjëja e saj më e mirë ishte se qe e fortë. Mund ta ngrinte lartë një kalë po të
donte. Por ishte dhe shumë e dashur dhe mund të bënte sakrifica shumë të mëdha për miqtë e saj.
Flokët ngjyrë karote ishin thurur në dy gërsheta të ngjeshura fort, që i rrinin si shkopinj anash
kokës. Hunda kishte formën e një patateje të vockël, e zbukuruar e gjitha me quka. Duhet pranuar
se goja poshtë kësaj hunde ishte shumë e madhe dhe dhëmbë të fortë e të bardhë.
Fustani ishte ca i pazakontë. Pipi e kishte qepur me duart........
Nga Astrid Lindgren
Zgjidhje
Pipi Çorapegjata është një nga personazhet më të famshme të botës së letërisë për fëmijë. Ajo është
gjithçka një fëmijë ëndërron: është tepër e fuqishme, nuk ka prindër që t'i thonë gjithnjë se çfarë
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duhet të bëjë ose se çfarë duhet të thotë, vishet si të dëshirojë dhe nuk shkon asnjëherë në shkollë.
Ajo jeton vetëm në një shtëpi të madhe, Vila Valekula, ku mund të bëj çdo gjë që dëshiron. Bashkë
me të, në Vilën Valekula, jetojnë një majmun dhe një kalë.
1.GJ.SH. 2.2.3. Njeh rimën, vargun dhe strofën në këngën lirike; dallon narracionin nga
përshkrimi dhe dialogu.

1.GJ.SH. 2.2.3.
Poezinë Robëria, Çajupi ia kushton ?

E dashura memedhe,
të dua dhe kshtu si je!
Po kur të të shoh të lire
do të të dua më mirë.
a) dashurisë
b) mëmëdheut
c) mjerimit
Zgjidhje
b)
1.GJ.SH. 2.2.3.
Po te Poezia Robëria të Çajupi gjej rimën?

E dashura memedhe,
të dua dhe kshtu si je!
Po kur të të shoh të lirë
do të të dua më mirë.

Zgjidhje
AABB
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1.GJ.SH. 2.2.2. Në interpretimin e veprës letrare nga programi shkollor i obliguar vëren dhe
dallon llojet themelore letrare të cilave ato vepra i përkasin; dallon llojet letrare; këngën lirike
dhe epike, baladën, përrallën, romanin, tregimin, fabulën, format e shkurta të letërsisë popullore
(gjëegjëzat, fjalët e urta etj.).

1.GJ.SH. 2.2.2.
Në fjalitë e dhëna më poshtë janë forma të shkurtëra:
Gurë, gurë bëhet kalaja.
Gjuha ruhet atje ku shkruhet.
a) Fjalë të urta
b) Gjëegjëza
Zgjidhje
a)
Letërsi niveli i përparuar
1.GJ.SH. 3.2.2. Sqaron veçoritë dhe sjelljet e personazheve duke përdorur tekstin; vëren
elementet e veprës letrare të cilat në radhë të parë i takojnë shprehjeve shkencore apo shprehjeve
artistike (p.sh. arti figurativ, muzikë, teatër, film) dhe e analizon rolin e tyre në aspektin estetik.
1.GJ.SH. 3.2.2.
Si e përshkruan Enriku mësuesen nga pamja e jashtme në tekstin e mëposhtëm?
Mësuesja ime e mbajti fjalën dhe erdhi sot në shtëpi në çastin që qemë duke dalë me mamanë. Të
gjithë e pritëm me gëzim. Gjithnjë e njëjta e imët, e veshur me shije, por e krehur pak keq, pasi nuk
ka shumë kohë të merret me këto gjëra. Vetëm pak më e zbardhur se vitin e shkuar dhe kollitej më
shumë. Ime më e pyeti:
- Po me shëndet si jeni, e dashur mësuese? Ju nuk e ruani fare veten!
- Eh, nuk ka rëndësi, - u përgjigj me atë buzëqeshjen e saj plot gaz dhe melankoli njëherësh ......
Zgjidhje
e imët, e veshur me shije, por e krehur pak keq, pasi nuk ka shumë kohë të merret me këto gjëra.
Vetëm pak më e zbardhur se vitin e shkuar dhe kollitej më shumë.
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1.GJ.SH. 3.2.3. Në mënyrë të pavarur interpreton vetitë gjuhësore, estetike dhe strukturore të
veprës letrare nga programi shkollor obligativ dhe zgjedhor; ndanë, emëron dhe interpreton rolin
e mjeteve shprehëse gjuhësoro - stilistike në shembuj më të ndërlikuar.
1.GJ.SH. 3.2.3.
Cilat vargje në vjershën në vijim tregojnë se njeriu është i lidhur me natyrën?
Vjeshta
Kur Vjeshtës vendin i lë Vera,
Dhe zogjtë shtegtojne larg e larg,
Nga pemët gjethet rrëzon era,
Si fjongo të arta përmbi park..
...
O Vjeshtë e artë,o stinë e zjarrtë,
Ti, mrekulli e punës tonë,
Nga fryti yt i begatë,
Njeriut faqet i kuqojnë.
Nga XHEVAHIR SPAHIU

Zgjidhje
Ti,mrekulli e punës tonë,
Nga fryti yt i begatë,
Njeriut faqet i kuqojnë.
1.GJ.SH. 3.2.5. Vet e përzgjedh literaturën sekondare në bibliotekë; di ta rekomandojë veprën
letrare jashtë programit shkollor si dhe t'a arsyetojë pse ajo vepër i pëlqen (p.sh. nxjerr në pah
personazhet interesante në tregim, botën e imagjinuar të romanit, lojën e fjalëve në poezi, situatat
komike në tekstin dramatik); shpreh dashurinë dhe respektin për letërsinë dhe për vlerat e
kulturës kombëtare dhe për kulturat e popujve tjerë.

1.GJ.SH. 3.2.5.
Kush është Mogli në tregimin e dhënë.
Mogli u rrit shpejt, por jo aq shpejt sa vëllezërit e tij ujqër. Dinte të kacavirrej pothuajse aq mirë sa
edhe të notonte. Dhe notonte aq mirë, pothuajse sa vraponte. Kafshët mezi e përballonin shikimin e
tij dhe mahniteshin nga duart e tij.
Kurr nuk merrte mësime nga baba ujku, mësuesi i tij ishte ariu Balu. Mogli ishte mendjehprehtë
dhe mësonte shpejt. Ariu Balu s'u lodh shumë për t'i mësuar ligjet e pyjeve dhe të ujërave. Ai
mësoi të dallonte një degë të kalbur nga një e shëndoshë. Ai u drejtohej me mirësjellje bletëve të
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egra dhe kur kosherja ishte pesëdhjetë këmbë larg nga toka. Ai e qortonte lakuriqin e natës Mang,
kur e bezdiste në mes të ditës. Ai mësoi të njoftonte edhe kafshët e pellgjeve para se të kridhej në
ujë. Në Xhungël fliteshin shumë gjuhë, por fjalët që përdoreshin ishin të pakta...

Zgjidhje
Mogli ishte mendjeprehtë, i shkathët, notonte mirë, dinte të kacavirrej, kishte mirësjellje ndaj
bletëve të egra, qortonte lakuriqin e natës e i mësonte edhe kafshët e pellgjeve se si të gjinden në
ujë etj.

Kulturë gjuhe - niveli fillestar
1.GJ.SH. 1.3.4. Me ndihmën e mësuesit thur fjali të thjeshta të bazuara në përvojën dhe
imagjinatën e vet; sipas planit dhe me ndihmën e mësuesit shkruan tekste të shkurtëra me
strukturë të thjeshtë në harmoni me normat e drejtshkrimit.
1.GJ.SH. 1.3.4.
Fjalia "Urime ditlindja Erodita." trego a është e shkruar drejt?
a) po
b) jo

Zgjidhje
b)
1.GJ.SH. 1.3.5. Me ndihmën e mësuesit di kuptimin e fjalëve dhe i përdor në sintagma dhe fjali
në situata të rëndomta të komunikimit.
1.GJ.SH. 1.3.5.
Trego kuptimin e fjalës çun.

Zgjidhje
1. Fëmijë mashkull deri në moshën e pjekurisë; djalë i vogël
2. Fëmijë mashkull kundrejt prindit, bir, djalë
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Kulturë gjuhe - niveli i mesëm
1.GJ.SH. 2.3.3. Shkruan me fjali të qarta; zbaton rregullat e drejtshkrimit në shembuj më të
thjeshtë; mundet që gjatë të shkruarit të veçoj titujt dhe nëntitujt, përmirëson gabimet e vërejtura
në tekst.
1.GJ.SH. 2.3.3.
Rretho shenjat e pikësimit që përdoren në dialog.
Sa hyri në klasë, mësuesja tha :
- Sot do të zhvillojmë një diskutim interesant.
Po çfarë do të diskutojmë? - Pyeti Dritoni.
Zgjidhje
.?: -

1.GJ.SH. 2.3.6. Bën vlerësime të teksteve letrare dhe joartistike më të thjeshta.
1.GJ.SH. 2.3.6.
Trego sa fjali ka teksti i dhënë më poshtë.
Sot filluam shkollën. Unë u mërzita shumë. Më kishin ndërruar klasën. Në klasën e re ndihem si i
huaj. Atje nuk kam asnjë shoqe. Më vinte turp të flisja. Kushedi si jam dukur në klasën e re. Dua të
kthehem në klasën time.
Zgjidhje
Teksti ka 8 fjali

Kulturë gjuhe - niveli i përparuar
1.GJ.SH. 3.3.1. Dallon qëllime të ndryshme të folurit, dallon të folurit publik dhe privat,
organizon të folurit sipas strukturës së thjeshtë: hyrje, pjesa e mesme, konkluza; shërbehet me
fjalë të reja sipas temës së të folurit dhe situatës së komunikimit.

1.GJ.SH. 3.3.1.
Rretho njërën nga dy pjesët e tekstit cila është pjesa hyrëse (1 apo 2).
1) Ani erdhi në shkollën e muzikës të qytetit tonë tre muaj pasi kishte filluar viti shkollor. Ishte
truphedhur dhe simpatike. Kishte flokë të gjatë dhe ngjyrë gështenjë...
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2) ... Ani nga hutimi dhe shqetësimi e mori këtë gjest si përshëndetje. Ajo u ngrit dhe ia dha dorën
dirigjentit. Në sallë u dëgjuan të qeshura. Dy shoqet e klasës vështruan njëra - tjetrën: "Budallaqja,
e kemi thënë ne!" Por shumë shpejt salla u magjeps...

Zgjidhje
1)

1.GJ.SH. 3.3.4. Me saktësi e përdor normën e drejtshkrimit të gjuhës standarde shqipe të
paraparë me programin shkollor.

1.GJ.SH. 3.3.4.
Rretho foljet në kohën e pakryer që janë shkruar drejtë.
pija \ pinja
bënja \ bëja
këndoja \ këndonja
Zgjidhje
Pija, bëja, këndoja
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