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TEORIA DHE PRAKTIKA  

Aftësitë e të mësuarit permes praktikes 
garanton  një perfitim  më të mirë drejt aftësive 
konkrete

kjo marrëdhënie nuk është e 
njëjtë në lidhje me fushat e 

ndryshme shkencore dhe 
profesionet.

PRAKTIKA



✓Rezultate më të larta akademike
✓Nivele më të larta të vetëvlerësimit
✓Aftësi më të mëdha shoqërore
✓Përvetësim më të thellë të përmbajtjes / aftësive

TË MËSUARIT BASHKËPUNUES 
Një qasje të rëndësishme metodologjike

Studentët marrin :

Një metodë për të përmirësuar
përgatitjen dhe përvetësimin e 

aftësive njohëse që përfshin studentët
në punën e grupit për të arritur një

qëllim të përbashkët.



Specifikat e mësimit bashkëpunues

Përfshirja aktive e studentëve në punën
në grup dhe në suksesi akademik për të
gjithë anëtarët e grupit

✓pozitivitet
✓ndërvarësi
✓përgjegjësia individuale
✓ndërveprimi ballë-për-ballë
✓përdorimi i duhur i aftësive
✓vlerësimi i punës



Elementët e Mësimit Bashkëpunues

anëtarët e grupit të punojnë në mënyrë interaktive, duke verifikuar

zinxhirin e arsyetimit, përfundimet, vështirësitë dhe dhënien e 

reagimeve (feedback) njëri-tjetrit. Në këtë mënyrë, përfitohet edhe

një avantazh: STUDENTËT MËSOJNË NJËRI-TJETRIN.

BASHKËVEPRIMI BALLË PËR BALLË

për të përmirësuar përgatitjen dhe përvetësimin
e aftësive njohëse në studentë



Elementët e Mësimit Bashkëpunues

Studentët në grup janë të inkurajuar / ndihmohen për të
zhvilluar besim në aftësitë e tyre, leadership, komunikimin,
vendimmarrjen dhe menaxhimin e konfliktit në marrëdhëniet
ndërpersonale.

PËRDORIMI I DUHUR I SHKATHTËSIVE TË BASHKËPUNIMIT



Elementët e Mësimit Bashkëpunues

Anëtarët periodikisht vlerësojnë efektivitetin e punës së tyre
dhe funksionimin e grupit dhe identifikojnë ndryshimet e
nevojshme për të përmirësuar efikasitetin e tyre.

VLERËSIMI I PUNËS



SI TË APLIKOJME PRAKTIKËN E TE MESUARIT NE BASHKËPUNIM:

Shumica e studentëve njohin përmirësimin e të nxënit me metodën
e bashkepunimit; megjithatë, pasi nuk kanë përvojen e të punuarit
në grupe, shpesh, në fillim, disa tregojnë rezerva / mosbesim të
kësaj qasjeje. Studentët kanë një shumëllojshmëri të stileve të të
mësuarit dhe asnjë qasje mësimore mund të jetë optimale për të
gjithë.

1 - REZISTENCA E STUDENTËVE

QË METODA TË JETË E DOBISHME duhet të merren masa
paraprake për të shmangur situata të pafavorshme :



Një nënndarje e kohës , tipike për ata që e përdorin këtë metodë
konsiston në përkushtimin 10-25% të të nxënit aktiv (studentet
punojnë vetëm ose në grupe) dhe pjesa tjetër në shpjegimet e 
zakonshme dhe për të zgjidhur problemet nga ana e pedagogut. 

2-AKTIVITETE NE KLASË TE TE NXENIT BASHKEVEPRUES INFORMAL

Si të aplikojme Praktikën e te mesuarit ne 
Bashkëpunim:



Si të aplikojme Praktikën e te mesuarit ne 
Bashkëpunim:

3 - RREGULLAT PËR FORMIMIN E GRUPEVE

Studente me nivele të ndryshme të aftësive
Të gjithë studentët përfitojnë nga ky organizim: ata më të dobët
përfitojne ndihmësn nga ata më të përgatitur, dhe keta të fundit(që
në përgjithësi janë fillimisht armiqësor ndaj punës në grup) mund të
përfitojnë më së shumti, duke përjetuar "provën njohëse"
themelore, e cila është TE MESOSH Duke JU MESUAR TE TJEREVE

Grupet duhet të formojë mësimdhënësi



Si të aplikojme Praktikën e te mesuarit ne 
Bashkëpunim:

4 - NEVOJA PËR SFIDA ADEKUATE

Kjo metodë kërkon që studentët të përballen me probleme më të
vështira për të dhënë fryte. Ata, që punojnë në grupe sipas roleve
të përcaktuara, kanë aftësinë për të zgjidhur probleme më të
vështira se ato që duhet të testohen. 



Si të aplikojme Praktikën e te mesuarit ne 
Bashkëpunim:

5 - LEHTËSIMI I NDËRVARËSISË POZITIVE

Metoda për inkurajimin / detyrimin e anëtarëve te grupit të
mbështeten në njëri-tjetrin (caktimi i roleve të ndryshme
:koordinator, marrës shënimesh, kontrollues, etj.), për të cilin do
të raportojmë. Përdorimi i strukturës "puzzle": çdo anëtari të
grupit i është dhënë një përgatitje e specializuar



Si të aplikojme Praktikën e te mesuarit ne 
Bashkëpunim:

6 - ROLET INDIVIDUALE NË GRUPE

Secili anëtar i grupit duhet të ndiejë detyrimin për të ndihmuar
punën e grupit në mënyrë efektive. Është e domosdoshme që
studentët të sigurojnë një gjurmë për të përcaktuar përgjegjësi
dhe një udhëzues për diskutim.
Çdo anëtar të luajë një nga rolet e mëposhtme:

1) Leader 2) skeptik 3) kontrollues.



Si të aplikojme Praktikën e te mesuarit ne 
Bashkëpunim:

7 - TË PROMOVOJË PJESËMARRJEN E PLOTË

Të nënvizohet qe ne leksionin e parë që studentet
janë përgjegjës për të mësuarit e tyre. Testet e
verifikimit / kontrollit janë individuale dhe studentët
që marrin pjesë aktivisht në punën në grup kanë më
shumë gjasa t'i kapërcejnë ato.

8 - VLERËSIMI NGA STUDENTËT PËR FUNKSIONIMIN E GRUPIT

Një nga elementet thelbësore është vlerësimi periodik që
studentët bëjnë për funksionimin e mirë të grupit të tyre, duke 
identifikuar problemet dhe duke sugjeruar zgjidhje



VLERESIMI I STUDENTIT
Për të marrë një notë të lartë, raporti përfundimtar duhet të
pasqyrojë aftësitë e çdo anëtari të grupit.

Përfitimet do të jenë më të mëdha nëse secili student
shqyrton individualisht të gjitha aspektet e eksperimentit,
në mënyrë që secili anëtar të kalojë kompetencën e tij
specifike tek anëtarët e tjerë të grupit.

për të inkurajuar studentët që të bëjnë më të mirën, duke
nxitur një ndërvarësi pozitive midis anëtarëve të grupit,
vleresohen grupet, anëtarët e të cilëve, edhe në raportin me
shkrim individual, marrin një notë të mirë mesatare.




