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6. OBJEKTIVAT    MËSIMORË 

 
 

6.1. KUPTIMI , PËRPILIMI DHE  VEÇORITË  E              
OBJEKTIVIT MËSIMOR 

 
Mësimdhënia paraqet një veprimtari intelektuale “artistike” e cila kërkon 

trajtim të përhershëm, deri në ”përsosmëri“.  
Për të realizuar këtë synim, mësimdhënies i duhet planifikimi i 

mirëfilltë ,mbështetur tek një model ( i pranuar nga mësuesi dhe nxënësit ), në 
të cilin paracaktimi i objektivëve mësimore do ta zinte kryet e vendit. 

Objektivet mësimorë dhe Qëllimet arsimorë nuk janë e njëjta gjë, ata 
janë të veçuar midis tyre. Nocioni i objektivit mësimor është lloj  i nocionit 
qëllimi arsimor  , përkatësisht, i pari është i futur në të dytin. 

Qëllimet arsimore janë synime të përgjithshme, afatgjata, realizimi i të 
cilave varet nga bashkëveprimi i faktorit njeri me faktorë të tjerë. Të zëmë : 

 “Si ti përgatisim fëmijët për një jetë të suksesshme dhe frutdhënëse , 
të cilën në horizont nuk mund ta shohin”! 

Mësuesit i kontribuojnë këtij qëllimi, po qe se janë vet modeli i 
“domosdoshmërisë për arsimim gjatë tërë jetës”. Megjithatë, mirëqenia “nuk 
merret dhe as nuk fitohet si një llokum”. Personi me kualifikime ndër më të 
ndryshmet, mund të ketë një jetë të suksesshme por jo ndofta edhe 
frytdhënëse! Në realizimin e së dytës  janë të implikuar faktorë të shumtë: 
ekonomik, social, arsimor, familjar, kulturor, prof esional, hapësinor, 
kohor etj. 

Objektivet mësimor janë synime të veçanta, afatshkurtër, të cilët 
planifikohen së realizuari brendapërbrenda orës mësimore. Ato janë ecuri të 
prekshme, të cilat do duhej  t’i demonstrojë dhe  t’i mbrojë nxënësi , si produkt i 
të nxënit. 

Të mësuarit me objektiva zgjeron aktivitetet e nxënësve në orën e mësimit 
dhe zhvendos angazhimin intelektual nga mësuesi tek nxënësi.  

Përpilimi i objektivave mësimorë , për herë të parë me gjasë nuk është 
punë e kollajshme. Ata përcaktohen në varësi nga : “natyra” e përmbajtjes 
mësimore. Në përzgjedhjen e objektivave ndikon qasja si do të gërshetohen 
dituritë e vjetra me ato të reja. Ndërkaq metodat, teknikat, mjetet mësimore dhe 
strategjitë e të çmuarit dhe vlerësimit përcaktohen në varësi prej objektivave të 
mësimit, përgjithësisht, pra edhe të mësimit të matematikës.  
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Të zëmë, le të jetë dhënë tema mësimore: Konstruksioni i deltoidit.  
           Njëri ndër objektivet e mundshëm i përpunuar do shqiptohej kështu: Në 
fund të orës së mësimit, nxënësit të jenë të aftë: 

 Të përdorin vizoren dhe kompasin për të konstruktuar*) (me përpikëri) 
deltoidin, po qe se janë dhënë tre elemente të tij (njëra brinjë dhe dy 
diagonale; dy brinjë dhe njëra diagonale, njëra brinjë dhe dy kënde etj). 

 Objektivi i mësipërm është rrjedhojë : 
• e përmbajtjes mësimore (konstruksioni i deltoidit) dhe 
• e vlerësimit të konstruksionit (të përfillurit e ecurisë së përpiktë, duke 

u bazuar në të dhënat e ofruara)  
  “Për të formuluar një objektiv mësimor, mësuesi do të duhej të përsiatë 

për të “paracaktuar” kuantumin e diturive  i cili mundet dhe do të duhej të 
thithet dhe të përvetësohet nga vetë nxënësit”.1) Fjala mund kushtëzohet nga 
paranjohuritë e nxënësit, ndërsa fjala  duhet shpalosë normën e vendosur , atë 
që nxënësit (me gjasë) do duhej ta kapnin nëpërmjet të të nxënit. 

 Zbatimi i objektivit përdorimi i vizores dhe kompasit për të 
konstruktuar deltoidin (po qe se janë dhënë tre elemente të tij) është i 
mundshëm, meqenëse nxënësit, tashmë dinë: 
         1) tërheqjen e segmentit ndërmjet dy pikave; 
         2) konstruktimin e gjysmëdrejtëzës; 
         3) matjen e këndeve me këndmatës; 
         4) konstruktimin e këndeve 30º,45º,60º,90º,120º etj; 
         5) simetralen  e këndit; 
         6) konstruktimin e drejtëzave ndërsjelltasi pingule; 
         7) konstruktimin e trekëndëshit barakrahës. 

  Këto paranjohuri të nxënësve kanë për rrjedhojë që ata duhet të 
konstruktojnë me përpikëri deltoidin, po qe se janë dhënë tre elemente të tij (me 
kusht që ato nuk mund të jenë njëherazi kënde).Zakonisht objektiva të një teme 
mësimore të caktuar , mund të jenë një, dy apo tre sosh. Objektivi duhet të jetë 
me këto veçori: 
         “specifik : I ndërlidhur kryekëput me temën mësimore të caktuar; 
         i matshëm : I vlerësuar nëpërmjet shkallës efiçente të tij (koha dhe 
energjia e shpenzuar); 
         realist :Tërësi e njohurive, të cilat nxënësit munden dhe do të duhej t’i 
kapnin dhe t’i thithnin. 
         i vëzhguar : Sjellje evidente e nxënësit e cila tregon “ka ndodhur të 
nxënit”(për aq kohë, sa zgjatë aplikimi i “përmbajtjes” së caktuar, për të cilën 
bëhet fjalë)”2). 
_____________ 
   *)Detyrë konstruktive në gjeometri konsiderohet ajo e cila duke u bazuar në të dhënat e ofruara, udhëhiqet 
deri në zgjidhje, vetëm me ndihmën e vizores dhe kompasit). 
 1) Vula E., Mula M. “Strategji të reja të mësimdhënies dhe të nxënit në lëndën e 
matematikës”  Dispensë, Prishtinë, 2004, f. 7     
 2) Po aty, f. 7 
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Objektivi i përgjithshëm paraqet një pikë referimi lidhur me atë, çfarë 
synojmë dhe dëshirojmë të arrihet. Ai shpalosë një rezultat të pritshëm i 
shprehur me termat e aftësive dhe shkathtësive (“Të jesh i aftë për të 
konstruktuar çdo shumëkëndësh të rregullt”).  

Objektivat specifik janë rrjedhojë e objektivave të përgjithshëm (“Të jesh 
i aftë për të konstruktuar pesëkëndëshin e rregullt”). 

Objektivi specifik shpaloset nëpërmjet tri kërkesave vepruese që duhet të 
plotësohen: 

“a) Të përshkruajë një veprimtari të nxënësit e cila mund të identifikohet 
nëpërmjet një sjelljeje të vëzhguar, shkurt: Sjellja. 

b) Të tregojë kushtet në të cilat duhet të shfaqet sjellja e dëshiruar, shkurt: 
Kushtet”. 3)   

c) Të vlerësojë paraqitjen (performancën) e veprimtarisë së nxënësit 
nëpërmjet kriterit të formësuar, shkurt: Kriteri.  
 
 

6.1.1. PËRCAKTIMI I SJELLJES 
 

Nocioni sjellje paraqet ndryshimin e jashtëm apo të brendshëm që ndodhë 
tek personi. Si  ndryshim i një veprimi të vëzhguar, fjala sjellje përdoret së 
bashku me fjalët objektiv  dhe të nxënit. 

 Në këtë drejtim, formulimi i objektiveve kërkon që sjellja të jetë  e 
vëzhguar dhe e matshme . 

   “Aktiviteti intelektual” i nxënësit (aplikimi i operacioneve mendore, 
ligjeve te të menduarit, aftësive të veçanta intelektuale dhe i formave logjike të 
përfundimeve) nuk janë të vëzhguara. Kështu të zëmë; krijimi i përfytyrimeve 
mendore apo përpunimi i një zgjidhjeje në mendje, i paraprijnë të nxënit, por 
nuk mund të jenë një provë, për të treguar, se ka ndodhur të nxënit!   

Rëndësi parësore në formulimin e objektivëve ka folja  e përdorur. Ajo 
duhet të jetë vepruese dhe të përcaktojë një nxënie rezultative. Jo të gjitha 
foljet vepruese janë të përshtatshme për të shprehur nxënie të tilla. Disa janë të 
përshtatshme për të shprehur veprimtari te të nxënit dhe jo në pak raste 
ngatërrohen me nxënie rezultative. 

 Në shembullin tonë konstruksioni i deltoidit , veçori  (karakteristikë) e 
sjelljes është përdorimi i vizores dhe i kompasit, për të cilën mund të 
përfundojmë që është specifik, i matshëm, realist dhe i vëzhguar. Pra, folja 
vepruese të përdorë shpalosë nxënien e pritshme (rezultative, “përfundimtare”). 
            
____________ 
3) Muka P.: “Të mësuarit me objektiva”, Prishtinë, 1997, f. 20 
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Ndërkaq, ta zëmë, le të jetë formuluar objektivi: 
1) ”Të kuptojë rrumbullakosjen e numrave dhjetorë”. 
Këtu folja vepruese të kuptojë nuk bën të përdoret , meqë ajo nuk mund të 
vëzhgohet dhe nuk mund të matet. Folja “të kuptojë”  shprehë veprimtari të 
të nxënit dhe jo nxënie rezultative. 

Për t’iu shmangur kësaj foljeje vepruese, në formulimin e “objektivit” të 
mësipërm, aplikojmë folje të tjera, si “zëvendësim”, të zëmë : 
1* “Të rrumbullakosni numrin dhjetorë”  ose 
1**”Të aplikohen ligjësoritë lidhur me rrumbullakosj en e numrave 
dhjetorë”.  
2) ”Objektivi” me kalk “ të kuptojë konstruktimin e deltoidit “ , zëvendësohet 
me objektivin : 
2*”Të përdorin vizoren dhe kompasin për të konstruktuar deltoidin”  
(mbështetur në analizën e zgjidhjes së detyrës) , gjë e cila na dëfton, nëse 
nxënësit e kanë kuptuar apo jo “konstruktimin e deltoidit”. 

Në shembujt e mëposhtëm të diferencohen foljet vepruese të cilat 
paraqesin: 

a) Veprimtari e të nxënit dhe  b) Nxënie rezultative 
 

1) Nxënësi do të dallojë trupat rrotullues dhe jo rrotullues.  
 
2) Nxënësi do të demonstrojë krahasimin e vëllimit të piramidës dhe të 

prizmit që kanë bazë dhe lartësi të barabartë. 
 

3) Nxënësi do të shumëzojë numrat dhjetorë. 
 

4) Nxënësi do të krahasojë thyesat me numërues të njëjtë. 
 

5) Nxënësi do të ushtrojë të përdorë tabelat logaritmike 
 

6) Nxënësi do të zgjidhë sistemin e ekuacioneve me dy të panjohura. 
 

7) Nxënësi do të kuptojë shndërrimin e formës analitike të funksioneve në 
formën tabelore dhe grafike të tyre etj. 

Në katër objektivat e parë, foljet vepruese: të dallojë, të demonstrojë, të 
shumëzojë dhe të krahasojë shpalosin nxënie rezultative, përkatësisht 
tregojnë përfundimet e një teme mësimore. Ndërkaq në tre “objektivet” e fundit, 
foljet vepruese të ushtrojë, të zgjidhë dhe të kuptojë janë veprimtari të të 
nxënit. 

Nxënësit së bashku me mësuesit, si bartës të mësimdhënies do të duhej 
direkt ta njohin nocionin e objektivit,  lidhur me temën mësimore të caktuar dhe 
“nuk bën” që kjo të zëvendësohet me emërtimin ju do të mësoni ! 
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Për shqyrtim po marrim “Matematika” për kl. 6 (botim i 2005). 
Në shumicën e rasteve është” goditur” objektivi. Megjithatë, ka edhe 

gabime ku nxënia rezultative është përzier paksa me veprimtarinë e të nxënit. 
-të lexoni dhe të shkruani (f. 44) 
-të mësoni kuptimet (f. 48) 
-të përvetësoni njësitë (f. 92), (f. 160) 
-do të mësoni se çka është…(f. 210) etj. 
Objektivi “ të përshkruani këndin dhe të identifikoni  pjesët e tij” (f.88) 

është “njëlloj” si të themi “të ushtrojë të përdorë” apo “të kuptojë 
shndërrimin”. Veprimtaritë e të nxënit “të ushtrojë” respektivisht “të kuptojë” 
bëjnë “neutralizimin” e objektivëve “të përdorë” respektivisht “shndërrimin ”. 

 Për të veçuar nxënien rezultative nga veprimtaria e të nxënit ofrojmë 
“ranglistën” e foljeve të mëposhtme: 

 
NXËNIE REZULTATIVE 

1)   Të paraqiturit  grafik… 
2)  Të përcaktuarit  e pozitës… 
3) Të vizatuarit  e modelit… 
4) Të shndërruarit  e numrave… 
5)Të dalluarit  e shumëkëndëshave ... 
6) Të zbriturit  e thyesave… 
7)Të identifikuarit  e zgjidhjeve... 
8)Të radhiturit  sipas…   
9) Të zbërtheni numrin… 
10) Të llogaritni  shumën… 

VEPRIMTARI TË TË NXËNIT 
1) lexoje përkufizimin… 
2)vështroje figurën… 
3)përpunoje interpretimin… 
4)zgjerojë thyesat… 
5)përgjithësoje ligjësorinë… 
6)imagjinoje mjetin… 
7)përfytyroje konstruksionin… 
8)kuptoje zgjidhjen… 
9)ushtroje ligjësorinë… 
10)përvetësoje vizatimin    

                      
Formulimi i objektiveve të sjelljes, kërkon që sjellja të jetë e vëzhguar. 

Veprimtaritë që ndodhin të veçuara në mendjen e nxënësit, nuk janë të 
vëzhguara dhe si të tilla nuk mund të përfshihen në objektivë, të zëmë krijimi i 
ndonjë përfytyrimi mendor apo përpunimi i një zgjidhjeje (përgjigjeje) në 
mendje i paraprinë të nxënit, por ato nuk mund të konsiderohen prova për të 
treguar se ka ndodhur të nxënit. 
 

6.1.2. PËRCAKTIMI I KUSHTIT 
 

Në përpilimin e objektivave  trajtohen edhe kushtet e veçanta nën 
“ombrellën” e së cilave do të ndodhë të nxënit. Këtu bëjnë pjesë: mjete 
mësimore, material didaktik, kompleti i veglave dhe i mjeteve për vizatim 
dhe konstruktim, kompleti i veglave dhe i mjeteve për matje, mjetet 
ndihmëse teknike, materiale te veçanta, përmbajtje mësimore (teorema 
fundamentale…) p.sh : 
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1. Duke përdorur boshtin numerik, të paraqitni madhësitë; 
2. Duke përdorur dy duar, shumëzoni me gishta; 
3. Duke përdorur Sitën e Eratostenit, caktoni vargun e numrave të thjeshtë; 
4. Duke përdorur grafikun,  shqyrtoni dhe hulumtoni funksionin katror; 
5. Duke përdorur dy trekëndësha, vizatoni dy… drejtëza paralele; 
6. Duke përdorur Sistemin koordinativ, paraqitni të dhëna statistikore; 
7. Duke përdorur vizoren dhe kompasin, konstruktoni elipsin; 
8. Duke përdorur Teoremën e Talesit, caktoni lartësinë e lisit; 
9. Duke përdorur Teoremën e Pitagorës, caktoni gjatësinë e kordës së rrethit; 
10. Duke përdorur hartën e Kosovës, caktoni largësinë e dy vendbanimeve… 

Po qe se kushtet e mësipërme janë të qarta, atëherë nuk bën që ato të jenë 
më të detajuara. Kështu ta zëmë, në shembullin e fundit, nuk është e nevojshme 
të theksohet :”Duke përdorur hartën në shkallë zvogëlimi 1:200.000 apo 
1:100.000, të caktoni …etj. 

 Objektivi duke qenë kuptimplotë, duhet të komponohet me pak fjalë, të 
jetë saktësisht i përcaktuar. 

 Mund të ndodhë që nxënësit t’i mendojnë kushtet “paksa ndryshe”, nga 
ato që parashikon mësuesi. Në mungesë të shembujve konkret dhe të strategjisë 
së mirëfilltë, nxënësit mund të arrijnë përfundime të ndryshme të të nxënit, të 
paparashikueshme nga mësuesi. 
           Formulimet e kushteve, brendapërbrenda një objektivi mund të jenë: 
   të thjeshta ( të njëfishta ) dhe 
   të përbëra ( të shumëfishta ) 
           Shembujt e mësipërm (1 – 10 ) janë të llojit të thjeshtë. 
           Mund të ndodhë dhe në raste të caktuara të jetë i nevojshëm, formulimi i 
objektivit nëpërmjet dy apo tre kushteve. Të vendosurit e shumë kushteve tek 
një objektiv është mjet: 

- Për ta përqendruar të nxënit dhe 
- Për ta përmirësuar qartësinë e sjelljes p.sh:  

(1) Duke përdorur drejtkëndëshin e njëjtë, krahasoni thyesat : 
      a) me emërues të njëjtë 
      b) me numërues të njëjtë. 
(2) Duke përdorur vizore dhe kompas, konstruktoni segmentin, gjatësia e të 
cilit është : 

      a)  2             b) 3           c) 4  = 2           d) 5           
(3) Duke përdorur  Teoremën e Pitagorës, konstruktoni sipërfaqen katrore të 
barabartë me : 
      a) Shumën e dhënë të dy sipërfaqeve katrore 
      b) Shumën e dhënë të tri sipërfaqeve katrore  

Ideja e të vendosurit të kushteve, madje atyre të shumëfishta nuk ka për 
qëllim ta ndërlikojë sjelljen, por ta bëjë atë, të prekshme, realiste dhe sa më të 
natyrshme. 
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6.1.3. PËRCAKTIMI I KRITERIT 
 

 Për të qenë objektivi i arrirë ( i përmbushur ),  “autori” i saj paracakton 
shkallën e kërkuar të sjelljes, e njohur me emërtimin kriteri.  Nocioni kriter , i 
“përkthyer” do të thotë përcaktimi i shkallës së ndërlikimit të sjelljes. Të 
zëmë, kriteri ( niveli i kryerjes së objektivëve ose niveli i saktësisë ) lidhur 
me barazime, pabarazime, konstruksione, funksione, teori e numrave, llogaritje 
stereometrike…ndërron nga njëra klasë në tjetrën, nga njëra shkallë e arsimit në 
tjetrën. 

Nivelet e kryerjes së objektiveve ose nivelet e saktësisë janë të formave 
dhe madhësive të ndryshme. Ato mund të formulohen të zëmë : 
(1) Numri i zgjidhjeve të përpikta në testin shkurtimi i thyesave 
(2) Numri i zgjidhjeve të përpikta, të njëpasnjëshme, 
(3) Numri i zgjidhjeve të përpikta brenda tre minutave, 
(4) Numri i zgjidhjeve të përpikta tek numërorët thyesorë, 
(5) Numri i zgjidhjeve të përpikta tek numërorët dhjetorë, 
(6) Numri i zgjidhjeve të përpikta tek thyesat e dyfishta. 
(7) Duke përdorur librin, brenda 15 min., kompononi ligjësorinë e “përkthyer” 
Herësi i dy thyesave. 

 Formulimi i objektivit, në gjirin e tij, a do të duhej t’i përfshijë 
detyrimisht të tri veçoritë (karakteristikat)?- Themi jo! 
           Aty dhe atëherë kur është e mundur, objektivi i ka 3 veçori ( sjellja, 
kushti dhe kriteri  ) por edhe formulimi i objektiveve me dy veçori është i 
pranueshëm, ku njëra është sjellja, detyrimisht. Ja disa shembuj të objektiveve 
me dy veçori : 
1]-Duke përdorur këndmatësin (kushti), mblidhni dy kënde me krahë pingul 
(sjellja) 
2]-Zgjidhe sistemin e ekuacioneve (sjellja) brenda 15 minutave (kriteri ) 
 
 

6.2. KLASIFIKIMI  I  OBJEKTIVAVE 
 

 “Një grup studiuesish të udhëhequr nga Beniamin Bloom hartuan një 
sistem për klasifikimin e objektiveve, sipas fushës së veprimit të tyre, në: 
I. Objektivë të fushës së njohjes (lidhur me të menduarit); 
II. Objektivë të fushës emocionale (lidhur me ndjenjat) dhe 
III. Objektivë të fushës psikomotore (lidhur me veprimtari fizike)”4). 

 Përqendrimi vetëm në objektivat e fushës së njohjes ose kognitive ishte 
karakteristikë e shkollës dhe didaktikës tradicionale. Qëllimi i mësimdhënies  
bashkëkohore nuk është vetëm “mbushja” e kokës së nxënësit me informata e 
dituri. Zhvillimi i fushës emocionale po edhe psikomotore, krahas zhvillimit 
kognitiv, janë objektiva të barasvlershëm të shkollës dhe mësimdhënies 
bashkëkohore. 
_____________ 
4) Musai B. “Metodologji e mësimdhënies” Tiranë, 2003, f. 45 
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6.2.1. OBJEKTIVAT E FUSHËS SË NJOHJES 
 

Meqenëse mësimdhënia dhe të menduarit zënë fill në “nivele të ulëta”, 
duke shpie tek nivelet më të larta”, studiuesit e udhëhequr nga Bloom, vendosën 
që Objektivet e fushës së njohjes t’i kategorizojnë sipas një hierarkie të cilën e 
emëruan Taksonomia e Blumit , skemë klasifikimi, e nevojshme për ta matur, 
të nxënit e llojeve të ndryshme. Edhe pse e hartuar para gjysmë shekulli (1956),  
ajo edhe sot e ruan aktualitetin, duke u përdorur në shumë vende, me arsim të 
zhvilluar! 

 Taksonomia është një sistem hierarkik, përmbledhës, që shërben për të 
kategorizuar çështje të përzgjedhura nga fusha e njohjes, fusha emocionale dhe 
fusha psikomotore.  

 Kategoritë e objektiveve nga fusha e njohurive, aftësive, shkathtësive dhe 
shprehive intelektuale përfshijnë 6 “nivele” me kompleksitet në rritje : 

VLERËSIMI

SINTEZA

ANALIZA

ZBATIMI

TË KUPTUARIT

NJOHJA  
Fig .117 

  Le të shqyrtojmë me radhë objektivet e kategorizuara, të fushës së 
njohjes nëpër nivele : 

   Njohja shpalosë rikujtimin e njohurive , te të dhënave të përgjithshme, 
riprodhimin e pjesëve të veçanta të informacionit, nocione, përkufizime, 
ligjësori, skema, modele, aksioma, teorema,… 

 Theksojmë: Proceset e të menduarit të nxënësve mbahen në nivele shumë 
të ulëta. 
           Shkathtësitë që e karakterizojnë këtë nivel janë : 
1) Njohja e algoritmeve, shenjave, përkufizimeve, aksiomave, teoremave, 
ligjësorive, konstruksioneve… 
2) Vështrimi dhe rikujtimi i njohurive (të mësuara kohë më parë). 
           Disa nga Foljet vepruese të lidhura me objektivet e nivelit njohja  janë : 
përkufizoje, tregoje, përshkruaje, vizatoje, identifikoje, emërtoje, caktoje, 
numëroje… 
           Shembuj : 
• Përkufizoje relacionin! 
• Tregoje që shpjegimi i formave gjeometrike gërshetohet me idenë e 
      funksionit! 
• Përshkruaje përpikërinë e grafikut të funksionit! 
• Vizatoje grafikun e funksionit (linear homogjen) ! etj. 
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  Të kuptuarit  paraqet procesin e transformimit të informacionit, në forma 
më të kapshme. Shpaloset nëpërmjet aftësisë për ta zotëruar kuptimin. 

Ideja bazë e kategorisë së të kuptuarit, është fakti se nxënësit duhet ta 
kuptojnë përmbajtjen mësimore dhe jo thjeshtë ta mbajnë në mend. 

Shkathtësitë që e karakterizojnë këtë nivel janë : 
1) Të kuptuarit e informacionit, 
2) Interpretimi i fakteve, të dhënave, zgjidhjeve, krahasimi i tyre, 
3) Transformimi i njohurive në një kontekst të ri, 
4) Grupimi dhe sistemimi i njohurive.  

Disa nga Foljet vepruese të lidhura me objektivet e nivelit Të kuptuarit  
janë : dalloje, transformoje, diskutoje, shpjegoje, krahasoje,ilustroje, gjeje, 
përgjithësoje…   

Shembuj : 
• Dalloje cilat prej relacioneve përfaqësojnë funksione dhe përse ? 
• Transformoje :Syprina e sipërfaqes së rrethit është funksion i gjatësisë 
       së rrezes së tij. 
• Diskutoje, me çfarë e veçoni grafikun e funksionit rritës nga ai 
       zvogëlues ? 
• Shpjegoje :Si është ndërtuar grafiku i funksionit, formula e të cilit 
       është: ________ 

 Zbatimi  përfshinë aftësinë e personit për t’i përdorur saktësisht : 
ligjësoritë, teoremat, pohimet, principet, përfundimet, algoritmet…, në situata të 
reja. Zakonisht, nxënësit i ofrohet një problem “i pazgjidhur” duke kërkuar nga 
ai ta zbatojë një ligjësori pa ia treguar mënyrën si duhet të veprojë!  

Shkathtësitë që e karakterizojnë këtë nivel janë : 
1) Aplikimi i informacionit tashmë të përvetësuar, 
2) Aplikimi i ligjësorive, rregullave, pohimeve, konstruksioneve…në 
“situata të reja”, “hulumtuese-zbuluese”, dhe 
3) Zgjidhja e problemeve të cilët kërkojnë zbatim formulash të mësuara 
më parë. 
Disa nga Foljet vepruese, të lidhura me objektivet e nivelit zbatimi janë: 
caktoje, konstruktoje, zbuloje, kontrolloje, llogarite, përdore, plotësoje, 
demonstroje,… 

Shembuj : 
• Caktoje, cila është vlera më e madhe e funksionit ? 
• Konstruktoje , grafikun e funksionit linear homogjen zvogëlues 
• Zbuloje madhësinë e këndeve tek funksionet lineare rritëse 

 Analiza paraqet shpërbërjen dhe zbërthimin e informacionit (ligjësori, 
konstruksione, pohime, zgjidhje, algoritme…) në pjesët përbërëse të tij. Ndarja 
e informacionit në elementet e tij përbërës, bëhet për të “hulumtuar” dhe 
“zbuluar” ndërlidhjet midis pjesëve dhe për të qartësuar parimin e funksionimit 
të tij. 
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Analiza mund të dallohet nga Të kuptuarit , meqë informacionin e 
përpunon me “thellësi ndriçimi” dukshëm më të madh. 

 Shkathtësitë që e karakterizojnë këtë nivel janë: 
1)Identifikimi i pjesëve përbërëse 
2)Hulumtimi dhe zbulimi i ligjësorive dhe 
3)Të kërkuarit dhe të gjeturit e modeleve. 

Disa nga Foljet vepruese, të lidhura me objektivet e nivelit Analizë janë : 
provoje, ilustroje, shqyrtoje, dalloje, analizoje, zbërtheje, sistemoje, 
shkurtoje … 

Shembuj : 
• Provoje nëse funksioni është i përkufizuar për çdo vlerë të x! 
• Ilustroje  grafikisht, nëse funksioni është cup(tek) apo çift!   
• Shqyrtoje vlerën ekstreme të funksionit kuadratik!  
• Dalloje shenjën e funksionit kuadratik!   

 Sinteza  paraqet   komponimin   “kreativ”   të  pjesëve  të   informacionit në 
një tërësi. Ky është operacion mendor i kundërt me analizën. Sinteza 
parakupton “përzierjen krijuese” të elementeve përbërës me synim krijimi, të 
një tërësie të re. 

Varësisht nga “shkalla e origjinalitetit”, sintezën mund ta dallojmë nga 
zbatimi. 

Me informacionin do të themi që kemi operuar në nivelin zbatues, po qe 
se ka qenë gjithëpërfshirës por pa “dromca risie”. Ndërkaq, po qe se 
informacioni i ndërthurur përmban “ide të reja”, atëherë mund të themi që është 
operuar në nivelin e sintezës. 

 Shkathtësitë që e karakterizojnë këtë nivel janë :  
1) Aplikimi i ideve të vjetra, për të krijuar ide të reja 
2) Ndërlidhje e njohurive nga lëmenj të ndryshëm kurrikularë dhe 
3) Shpalosje e përfundimeve për problematikën e shqyrtuar. 

 Disa nga foljet vepruese të lidhura me objektivet e nivelit sintezë janë: 
veçoje, përpiloje, konstruktoje, ilustroje, formuloje, përgjithësoje, 
integroje, modeloje … 

Shembuj : 
• Veçoje grafikun e funksionit bikuadratik  nga ai kuadratik dhe linear! 
• Përpiloje ligjësorinë lidhur me detyrën paraprake! 
• Konstruktoje  : -  një funksion katror 
                                 -  më pas funksionin invers të tij 
                                 -  së fundi, çfarë funksioni tjetër mund të ndërtosh 
                                    vetëtimthi! 
• Ilustroje  me diagrame dhe grafik suksesin e nxënësve në paralelen tuaj! 

 Vlerësimi shpaloset nëpërmjet sajimit të gjykimit lidhur me kuantumin 
aktual, të njohurive të nxënësve.  
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“Gjykimi  për vlerësimin është i po asaj rëndësie sikurse Elementi 
krijues  – për sintezën”5).  
Nxënësi duke u ballafaquar me pyetjen (detyrën), krahas përgjigjes (zgjidhjes) 
duhet të ofrojë edhe gjykimin vetanak për vlerësimin. Kriteret e gjykimeve 
duhet të dallohen qartë. Nxënësi do të marrë notën në përputhje me shkallën e 
përmbushjes së kritereve “të aprovuara”. 

Shkathtësitë që e karakterizojnë këtë nivel janë: 
1) Vlerësimi në mbështetje të kritereve të paracaktuara 
2) Interpretimet origjinale të mbështetura në argumente 
3) Shfrytëzimi i burimeve të ndryshme të informacionit 
Disa nga Foljet vepruese të lidhura me objektivet e nivelit vlerësimi janë : 
argumentoje, mbroje, vlerësoje, rangoje, gjykoje, vendos, zgjidhe, 
justifikoje …  

Shembuj : 
• Argumentoje dhe Mbroje  vetëvlerësimin : Të paraqiturit analitik, 

tabelar dhe grafik të funksionit ____________  !                   
• Vlerësoje pesën tënde me atë të shokut të bankës! 
• Aktualisht, në mësimin e matematikës rangoje vetën tënde! 

Në përmbyllje shtojmë : 
Kategoritë nga Të kuptuarit  deri tek Vlerësimi përfshijnë klasat e aftësive dhe 
shprehive logjike, të vëna përballë njohjes së thjeshtë. Me gjasë, përveç dy 
kategorive të fundit (sintezë dhe vlerësim), veprimtaritë e nivelit të lartë varen 
nga ato të nivelit të ulët. 
Vlerësimi nuk ka rezultuar të rrjedhë nga sinteza, por sinteza dhe vlerësimi 
është parë se varen nga analiza, më pastaj, analiza është e varur nga zbatimi; 
zbatimi nga të kuptuarit  dhe në fund të kuptuarit  është i varur nga aftësia për 
të kujtuar (riprodhuar)  njohuritë. 

E tëra e “përkthyer” do të thotë : Nxënësi duke filluar betejën e gjatë në 
udhën e dijes, duhet më parë të dijë (“e kushtëzuar”)në mënyrë që të kuptojë 
dhe më pas, të kuptojë në mënyrë që të zbatojë; të zbatojë, në mënyrë që të 
analizojë dhe së fundi të analizojë, në mënyrë që të bëjë sintezën dhe 
vlerësimin. 

Sipas Taksonomisë së Blumit, klasifikohen edhe pyetjet. Zakonisht, 
mësuesi është i prirur të aplikojë pyetje të nivelit të ulët, (reproduktive)  dhe 
shumë herë më pak, aplikon pyetje të nivelit të lartë (produktive) . Pyetjet duhet 
kuptuar si lloj i ndryshëm i të menduarit, në nivele të ndryshme të stërhollimit të 
tij. Për Sanders (1969) i cili e ka “përkthyer” dhe “përshtatur” Taksonominë e 
Blumit, tipet e ndryshme të pyetjeve formojnë një hierarki , duke u nisur nga 
niveli riprodhues, që paraqet formën më të ulët  të pyetjeve dhe te të menduarit, 
deri tek pyetjet e vlerësimit apo gjykimit, si niveli më i lartë i të pyeturit dhe të 
të menduarit ( Shih Zhvillimin e Mendimit kritik ).       
____________ 
 5) Po aty, f.59 
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 Taksonomia e objektiveve të Blumit e bën të kollajshme punën e 
mësuesit në klasat heterogjene. Por kjo kurrsesi nuk do të thotë që nxënësit e 
përparuar do të punojnë vetëm në nivele të larta (analizë, sintezë dhe vlerësim), 
ndërsa nxënësit e prapambetur do të punojnë në nivelet e ulëta (njohje, të 
kuptuarit  dhe zbatimi). 

Pra, gjykimi që nxënësit e përparuar do të duhej punuar vetëm në nivele 
të larta të Taksonomisë, nuk është i drejtë. Është paradoksale që nxënësi të 
analizojë informacionin, po qe se apriori nuk e ka kuptuar. Të gjithë nxënësit, 
pa përjashtim, për të nxënë “ duhet notuar nëpër të gjitha nivelet “ e 
Taksonomisë “. 

Në fund shtojmë : Taksonomia e fushës njohëse duket paksa abstrakte. 
Për të fituar një përvojë, hapi i parë që mund ta bëni, është ta kuptoni 
Taksonominë me fjalët tuaja. 

 Praktikisht, për të kuptuar më mirë se çfarë veprimtarie te të nxënit 
sugjerojnë këto gjashtë kategori të objektiveve shërbehuni me “përkthimin” 
tonë: 

1) “Të dish do të thotë të dallosh apo të kujtosh; 
2) Të kuptosh  do të thotë të shndërrosh; 
3) Të interpretosh do të thotë të nxjerrësh kuptimin e rrjedhojave; 
4) Të zbatosh do të thotë të përdorësh, të aplikosh; 
5) Të analizosh do thotë të zbërthesh në pjesë dhe 
6) Të vlerësosh do të thotë të gjykosh”6). 

Gjatë periudhës më shumë se 50-vjeçare, Taksonomia e Blumit 
(përkundër shumë rrebesheve) është përdorur dhe pranuar gjerësisht nga 
specialistët e edukimit, në të gjitha shkallët e arsimit formal. Taksonomia e 
Blumit konsiderohet si prijëse e ndryshimeve të thella në kuadrin e Reformimit 
të arsimit.   

 

6.2.2. OBJEKTIVAT E FUSHËS EMOCIONALE 
 

Kategoritë e objektivave të fushës emocionale (të vlerave, qëndrimeve 
dhe ndjenjave) përfshijnë 5 nivele të kompleksit në rritje: pranimi, reagimi, 
vlerësimi, organizimi dhe karakterizimi  i një vlere apo i një bashkësie 
vlerash. 

   Pranimi shpaloset me këtë paraqitje:  
- shfaqje e ndërgjegjësimit të nxënësit për ta nxitur një ndjenjë apo për ta 
pranuar një vlerë; 
- shfaqje e gatishmërisë së nxënësit për të zhvilluar një aktivitet të caktuar 
intelektual apo fizik; 
- orientim psikik  apo fizik të nxënësit, në bashkësinë e objekteve apo dukurive, 
në një dukuri të vetme apo në një pjesë të saj. 

Disa nga foljet vepruese të lidhura me objektivat e nivelit pranimi janë: 
vështron, dëgjon, vënë re, provon, këmben, përcjellë, ndjek ... 
____________ 
6)

 Po aty, f. 63 
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Shembuj 
• Nxënësi të jetë në gjendje të vënë re ku shtrihet thelbi i leksionit. 
• Nxënësi të jetë në gjendje të provon konstruksionin e pesëkëndëshit të 

rregullt. 
   Reagimi përfshinë aftësinë dhe aspiratën e nxënësit, “kur dhe ku dëshiron të 

rreshtohet”. Mësimi i matematikës klasifikohet si punë krijuese-hulumtuese. 
Puna krijuese dhe rezultatet e saja sjellin kënaqësi, e cila zgjon dhe ushqen 
“oreksin e krenarisë”.  

Disa nga foljet vepruese të lidhura me objektivat e nivelit reagimi janë: 
diskutojë, bindem, pajtohem, kontribuojë, përmbushë... 
Shembuj 
• Nxënësi të jetë i bindur  që “Puna shkarazi në matematikë nuk jep 

rezultate”.  
• Nxënësi të jetë në gjendje të diskutojë për “Marrëdhëniet e brinjëve të 

trekëndëshit”. 
   Vlerësimi përfshin pranimin e një vlere me të cilën nxënësi identifikohet 

(ndjekja e një vlere të përgjithshme apo të veçantë). 
Disa nga foljet vepruese të lidhura me objektivat e nivelit vlerësimi janë: 

veproj, organizoj, debatoj, shfaqë, aspiroj, parapëlqejë, argumentojë... 
Shembuj 
• Nxënësi të jetë në gjendje të shfaqë mendimin lirshëm:”Çfarë nuk shkon në 

mësimin e matematikës”? 
• Nxënësi të aspirojë për të qenë “mësues i shokëve të tij”. 

 Organizimi  përfshin nocionin e vlerës; krijon gjykime lidhur me përgjegjësitë 
e një shoqërie e cila organizon dhe mbështet një sistem vlerash. Nxënësit shpalosin 
dëshirat, kërkesat, aspiratat dhe parapëlqimet e tyre lidhur me një sistem vlerash. 

Disa nga foljet vepruese të lidhura me objektivat e nivelit organizimi janë: 
përzgjedhë, përcaktoj, krahasoj, formuloj, sistematizoj... 
Shembuj 
• Nxënësi të jetë në gjendje të përfytyroj  dhe krahasoj vlerësimet me notë 

në mësimin e matematikës, para 50 viteve dhe sot në Kosovë! 
• Nxënësi të jetë në gjendje të përzgjedhë veprimtari dhe kurse, të cilat 

modelohen nga pjesa e kurrikulit sipas zgjedhjes. 
   Karakterizimi përfshin tërësinë e veçorive kryesore, psikike e morale të 

nxënësit, të cilat e shquajnë personalitetin e tij. Tek nxënësi zë fill përvetësimi i 
sjelljeve nga nivelet e mëparshme dhe bashkë me këtë shtresohen bashkësi 
vlerash të qëndrueshme. 

Disa nga foljet vepruese të lidhura me objektivat e nivelit karakterizimi 
janë: përvetësoj, rizgjidh, rishikoj, tregoj, kërkoj, shfaq ... 
Shembuj 
• Nxënësi të jetë në gjendje të (ri)shfaqë aspirata të vazhdueshme për ta 

studiuar shkencën e matematikës. 
• Nxënësi të jetë në gjendje të rishikoj dhe rivlerësoj shkaqet e prapambetjes 

në mësimin e matematikës. 
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6.2.3. OBJEKTIVAT E FUSHËS PSIKOMOTORE 

 
Studiuesit të cilët formuluan Taksonominë në fushën njohëse dhe që më 

pas aprovuan Taksonominë në fushën emocionale, nuk krijuan Taksonomi për 
fushën psikomotore (të lëvizjeve, të shprehive fizike dhe aftësive mendore të 
lidhura me ato). Megjithatë, nga të tjerët kishte përpjekje për klasifikim të 
shprehive psikomotore dhe vetëm njëri prej tyre ishte udhëhequr në mbështetje 
të parimit zhvillimor  (Herou, 1972). 

Taksonomia e Herout përcakton 5 nivele hierarkie të sjelljeve 
psikomotore: imitimi, manipulimi, saktësia, artikulimi dhe natyrshmëria. 
Këto sjellje në gjirin e tyre përfshijnë shprehi neuromuskulare. 

   Imitimi. Nxënësi i ndodhur kundruall një veprimi të vëzhguar, do të duhej 
më pas, ta imitojë po atë. Në përgjithësi, në këtë nivel sjellja e objektivit është 
e papërpunuar dhe jo e përsosur. 

Disa nga foljet vepruese të lidhura me objektivat e nivelit imitimi janë: 
bashkë(rendit), vendos, përsërit, mbaj, ndjek, konstruktoj, ndërtoj ..  
Shembuj 
• Nxënësi të jetë në gjendje të përsëritë “pikat e zeza” të tabelës së 

shumëzimit (54,56,63,72) 
• Nxënësi të jetë në gjendje të bashkërenditë lëvizjet e duarve për të 

konstruktuar drejtëzat paralele me ndihmën e dy trekëndëshave. 
   Manipulimi shpalosë realizimin e objektivave duke kryer veprime të 

përzgjedhura, por pa ndihmën e një modeli të vëzhguar, drejtpërdrejtë. Përdoren 
folje vepruese të njëjta, sikurse ato të nivelit të imitimit.  
Shembuj 
• Në mbështetje të udhëzimit të dhënë me shkrim “Prej një pike të një 

drejtëze, të hiqet pingulja në atë drejtëz”, nxënësi të jetë në gjendje të 
konstruktojë katrorin me brinjë a = 4 cm dhe drejtkëndëshin me brinjët        
a = 3 cm dhe b= 2 cm. 

• Në mbështetje të algoritmit S = 2 (ab + bc + ac), Nxënësi të jetë në gjendje 
të ndërtojë rrjetën e paralelepipedit kënddrejtë me përmasa a = 4 cm,           
b = 6 cm dhe c = 10 cm. 

   Saktësia. Nxënësi në këtë nivel, do të duhej të kryejë një apo më shumë 
veprime të pavarura (në mbështetje të udhëzimeve të dhëna). Demonstrimi në 
riprodhimin e veprimit arrin shkallë më të lartë përpikërie. 

Shprehjet e këtij niveli të cilat e përshkruajnë nxënien rezultative janë: 
me kompetencë, me punë të pavarur, me përpikëri, pa gabime, me 
vetëkontroll ... 
Shembuj 
• Nxënësi të jetë në gjendje të përdorë pa gabime kompasin për të 

konstruktuar figura të ndryshme gjeometrike. 
• Nxënësi të jetë në gjendje të përdorë me përpikëri  njëherazi dy trekëndësha 

për konstruksione gjeometrike. 
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   Artikulimi. Nxënësi në këtë nivel do të duhej të shpalosë një sërë 
veprimesh të koordinuara me shpejtësi dhe saktësi. 

Shprehjet e këtij niveli, të cilat e përshkruajnë nxënien rezultative janë: 
vetëbesim, koordinim, lehtësi, shpejtësi, ritëm, qëndrueshmëri... 
Shembuj 
• Nxënësi të jetë në gjendje të shkruaj dhe shqiptoj, shpejt dhe saktë, të 

gjithë numrat e thjeshtë dyshifror. 
• Nxënësi të jetë në gjendje me lehtësi të shndërroj çfarëdo thyese të thjeshtë 

në numër dhjetor dhe në përqindje. 
   Natyrshmëria shquhet me objektiva të niveleve të larta, ku sjellja kryhet 

me shpenzim të vogël të energjisë. Nxënia rezultative shndërrohet në veprimtari 
rutine, automatike dhe spontane. 

Shprehjet të cilat e përshkruajnë këtë nivel të sjelljes janë: pa mundim, 
me lehtësi, spontanisht, natyrshëm, automatike, rutinë. 
Shembuj 
• Në përfundim të vitit shkollor, nxënësit të jenë në gjendje të aplikojnë me 

lehtësi, të gjitha operacionet aritmetike lidhur me thyesa. 
• Në përfundim të vitit shkollor, nxënësit të jenë në gjendje të aplikojnë 

natyrshëm Teoremën e Pitagorës “gjithkah” dhe “gjithkund”. 
Në shkollat tona, të mësuarit me objektiva, tashmë ka zënë fill. (Në 

vendet me arsim të përparuar, formulimi i objektivave mësimore, daton nga 
vitet e 60-ta të shekullit të kaluar). Megjithatë,  të mësuarit me objektiva nuk do 
duhej ta konsiderojmë si “të përsosur”! Të metat e tij, shpalosen në ndërlikimin 
e paraqitjeve dhe vështirësitë për të gjetur shembuj, për gjithçka që trajtohet. 
“Të mësuarit me objektiva mund të krahasohet me një limon, të cilit ia marrim 
lëngun dhe ia hedhim lëvoren, por që ne nuk shtojmë problemin, nëse duhet 
përdorur ose jo limoni”. 7) 
__________ 

7) Muka P. “Të mësuarit me objektiva”, Tiranë, 1995, f. 8    
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