
 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   BIO	  476 Metodika	  e	  mësimdhënies	  në	  Biologji	  
	  
Pedagogu:	  	   Dr.	  Denada	  Kasemi	  
Semestri	  	  	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Aspekte	  metodike	  në	  lidhje	  me	  mësimdhënien.	  	  Konceptimi	  i	  ri	  mbi	  mësimdhënien.	  Mësimdhënia	  dhe	  të	  nxënit.	  Koncepti	  mbi	  
të	   mësuarit	   me	   në	   qëndër	   nxënësin	   në	   lëndën	   “Metodika	   e	   mësimdhënies	   së	   Biologjisë”.	   Karakteristika	   të	   mësimdhënies	  
ndërvepruese.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  leksione:	  
	  
1. Probleme	  të	  përgjithshme.	  Formimi	  biologjik	  dhe	  konceptet	  biologjike	  në	  shkollë	  
2. Harta	  e	  konceptit	  (ose	  pema	  e	  mendjes).	  Mësimdhënia	  
3. Planifikimi	  i	  mësimdhënies	  dhe	  objektivat.	  Seti	  i	  pyetjeve	  magjike	  
4. Standardet.	  Metodat	  e	  mësimdhënies	  
5. Stuhia	  e	  mendimeve	  (brainstorming).	  Qëndrat	  mësimore	  
6. Workshopi	  ose	  mbledhja	  e	  punës.	  Teknikat	  e	  të	  nxënit	  	  
7. Manipulimi	  dhe	  transformimi	  i	  të	  dhënave.	  Paraqitja	  e	  të	  dhënave	  në	  mënyrë	  tabelore.	  
8. Kontrolli,	  matja	  dhe	  vlerësimi.	  Pyetjet	  dhe	  arti	  i	  drejtimit	  dhe	  i	  menaxhimit	  të	  tyre	  
9. klasifikimi	  i	  pyetjeve	  sipas	  nivelit	  të	  vështirësisë	  së	  përgjigjes.	  Ora	  e	  	  mësimit,	  etapat	  dhe	  llojet	  e	  saj	  
10. Metodika	  e	  përgatitjes	  së	  mjeteve	  mësimore.	  Mësuesi,	  detyrat	  dhe	  qëndrimi	  i	  tij	  në	  klasë	  
11. Motivimi	  i	  nxënësve	  për	  të	  mësuar	  dhe	  menaxhimi	  i	  klasës.	  Komunikimi	  efektiv	  
12. Dhënia	  e	  mesazhit.	  Aspekte	  të	  përgjithshme	  të	  një	  shkrimi	  shkencor	  
13. Prezantimi	  i	  punës	  praktike	  ose	  i	  tezave/temave	  .	  Provimi.	  
14. Zbërthim	  metodik	  i	  disa	  temave	  mësimore.	  	  79	  pyetje	  dhe	  ushtrime	  për	  mësuesin	  e	  biologjisë	  
15. 79	  pyetje	  dhe	  ushtrime	  për	  mësuesin	  e	  biologjisë.	  Teknikat	  e	  të	  nxënit	  i	  mësojmë	  duke	  luajtur	  
	  
	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  të	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  
	  
1. Probleme	  të	  përgjithshme.	  Formimi	  biologjik	  dhe	  konceptet	  biologjike	  në	  shkollë	  
2. Harta	  e	  konceptit	  (ose	  pema	  e	  mendjes).	  Mësimdhënia	  
3. Planifikimi	  i	  mësimdhënies	  dhe	  objektivat.	  Seti	  i	  pyetjeve	  magjike	  
4. Standardet.	  Metodat	  e	  mësimdhënies	  
5. Stuhia	  e	  mendimeve	  (brainstorming).	  Qëndrat	  mësimore	  
6. Ëorkshopi	  ose	  mbledhja	  e	  punës.	  Teknikat	  e	  te	  nxenit	  	  
7. Manipulimi	  dhe	  transformimii	  të	  dhënave	  
8. Trajtime	  metodike	  te	  temave:	  Kafshe	  	  te	  	  dobishme	  	  dhe	  	  kafshe	  	  te	  	  demshme.	  Kafshe	  	  te	  	  buta	  	  dhe	  	  te	  	  egra	  
9. Aspekte	  metodike	  te	  mesimdhenies.	  Metodat	  kryesore	  të	  trajtimit	  të	  lëndes	  “dituri	  natyre”	  në	  shkollë.	  
10. Trajtim	  metodik.	  Zbatime	  praktike	  te	  metodave	  me	  mesuesin	  ne	  qender	  te	  procesit	  mesimor.	  
11. Trajtim	  metodik.	  Zbatime	  praktike	  te	  metodave	  me	  nxenesin	  ne	  qender	  te	  procesit	  mesimor	  
12. Veprimtari	   praktike.	   Pergatitja	   e	   modeleve	   te	   mjeteve	   te	   konkretizimit.	   Mjete	   te	   pergatitura	   nga	   mesuesi,	   vecorite,	  

perparesite	  
13. Veprimtari	  praktike.Planifikimi	  i	  modeleve	  te	  ndryshme	  te	  mesimdhenies.	  Perdorimi	  i	  metodave	  dhe	  teknikave	  ne	  varesi	  te	  	  

temes	  mesimore	  
14. Pune	  me	  tekstin.	  Hartimi	  i	  teksteve.	  Kriteret.	  Perdorimi	  i	  tekstit	  nga	  mesuesi	  dhe	  nxenesi.	  	  
15. Modele	  mesimore.	  Hartimi,	  diskutimi,	  interpretimi	  i	  tyre	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o 	  “Metodikat	  e	  Mësimdhënies	  së	  Biologjisë”,	  A.	  Paparisto	  
	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   80	  %	  	  

	  
	  
	  



 
 

 
 

Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  baze	  të	  konvertimit	  të	  vleresimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	   që	   rezulton	  me	   pak	   se	   75%	   frekuentim	  për	   periudhën	   që	   do	   të	   testohet,	   nuk	   do	   të	   futet	   në	   provimin	   final,	   do	   të	  
vlerësohet	  me	  M.	  Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  mbarëvajtjes	  semestrale	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  
të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  ju	  do	  të	  humbisni	  
pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “BIO	  476”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  të	  pedagogut	  të	  lëndës	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “BIO	  476”	  Urgjent”	  n.q.s	  problemi	  juaj	  
është	  urgjent	  dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentet	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin	  BIO	  
476.	  Përpara	  se	  studentët	  të	  bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	  internetit	  
të	  UV.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  tilla	  është	  
mirë	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh.	  	  
	  
Email:	   Çdo	   student	   e	   ka	   për	   detyrë	   të	   kontrollojë	   rregullisht	   e-‐mailin.	   Do	   të	   ketë	   detyra	   dhe	   njoftimet	   do	   të	   jepen	   vetëm	  
nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  
cili	  ndëshkohet.	  
	  
	  


