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Në faqen internet të shkollës                                                                                                                                            

 

Vlerësimi periodik dhe përfundimtar i të nxënit me bazë kompetencat në klasat fillore, 

sipas udhëzimit  të Ministrisë  n° 172/2020. 
 

Udhëzimi i Ministrisë n° 172/2020, sjell të reja të rëndësishme për sa i takon formimit të gjykimit të të nxënit 
për klasat fillore që nga  ky vit shkollor, 2020/2021. 

Vlerësimi periodik dhe ai përfundimtar i të nxënit do të bëhet me përshkrim dhe jo me notë, siç është bërë 
deri më sot. Ky lloj vlerësimi do të jetë i vlefshëm për të gjitha lëndët shkollore, përfshire Edukimin Fizik. Një 
vlerësim i tillë ka për qëllim që të nxjerrë në pah karakteristikat personale në proçesin e të nxënit, ta 
përmirësojë  atë  dhe në të njëjtën kohë të çmojë vlerat e këtij përmirësimi. Vlerësimi përshkrues dokumen-
ton në fakt, zhvillimin e personalitetit  të nxënësit dhe nxit vetëvlerësimin e secilit prej tyre per sa i takon re-

zultateve të arritura në njohuri, aftësi dhe kompetenca.   

Pra, formulimi në formë përshkrimi, i gjykimit të objektivave të arritura nuk është thjesht një mbledhje e re-
zultateve të punimeve, detyrave të kontrollit apo testimeve individuale. Këto janë mjete te domosdoshme për 
të mbledhur informacionet e duhura mbi proçeset konjitive, mbi përpjekjet, arritjet dhe përparimin në një apo 
disa lëndë, për të ndryshuar apo përmirësuar vazhdimisht  mënyrën e të nxënit. 

 Vlerësimi përshkrues bëhet për objektivat e përcaktuara nga mësuesit gjatë planifikimit vjetor të kurrikulës 
sipas vendimeve të istitutit shkollor. Ai përfshin katër nivele të ndryshme të të nxënit, të cilat shprehin shka-
llën e përvetësimit nga ana e nxënësit të secilit nga objektivat e planifikuara. Këto nivele janë. 

a) Në pritje të vlerësimit (in via di prima acquisizione) 

b) Arritje që kanë nevojë për përmirësim (base) 

c) Arritje të kënaqshme (intermedio) 

d) Arritje shumë të kënaqshme (avanzato) 

Në skedën e vlerësimit, që do të jetë gati në muajin Shkurt, do të paraqitet nëpërmjet një tabele, vlerësimi 
përshkrues për secilën nga lëndët shkollore. Në këtë tabelë do të renditen objektivat e të  nxënit që duhen 
arritur, tematikat përkatëse dhe për secilën prej tyre niveli i përvetësimit nga ana e nxënësit me përshkrimin 
përkatës. 

Në  vijim jepet një shëmbull ku vlerësimi është bërë  për lëndën e italishtes për një nxënës të klasës së katërt: 
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TEMATIKA OBJEKTIVAT E TË NXËNIT NIVELI I PËRVETËSI-

MIT 

PËRSHKRIMI 

 

 

 

Të dëgjuarit dhe të fo-

lurit 

Të marrësh pjesë në diskutimet në 

klasë mbi argumenta për të cilat 

zotërohet një eksperiencë e 

drejtpërdrejtë, duke bërë pyetje, 

duke kthyer përgjigje, duke shpje-

guar apo duke dhënë shëmbuj.Të 

kuptohet tema dhe informacionet 

thelbësore të nje teksti, të kuptohet 

qëllimi dhe argumenti i informacio-

neve që japin mediat. Të kuptohet 

ana që mbajnë pjestaret e një di-

skutimi në klasë dhe të shprehet 

mendimi personal në mënyre të 

qartë dhe të saktë. Të tregosh duke 

respektuar radhën kronologjike, me 

llogjikë dhe në mënyrë të qartë dhe 

thelbësore. 

 

 

 

 

 

Arritje shumë të 

kënaqshme. 

 

 

Përqëndrohet për një kohë të 
gjatë dhe merr pjesë në bisedat e 
ndryshme, në menyre të saktë 
dhe duke i thelluar njohuritë e tij. 
Dëgjon dhe kupton në mënyre 
korrekte tekstet e lexuara, infor-
macionet dhe  thelbin e 
tyre.Shpreh eksperiencat dhe ar-
gumentat e mësimit me një fjalor 
të pasur dhe të përshtatshëm. 

 

 

 

Leximi 

Përdorimi i teknikave të leximit me 

zë  dhe me mënd si dhe interpretimi  

gjatë leximit me zë. Përdorimi gjatë 

leximit të strategjive të ndryshme 

për të analizuar përmbajtjen: bërja e 

pyetjeve në fillim dhe gjatë leximit të 

tekstit; deshifrimi i pjesëve që 

përmbajnë kuptimin e tij. Kërkimi 

dhe aplikimi i instrumentave dhe in-

formacioneve të ndryshme për të 

bërë të mundur kuptimin dhe mësi-

min (nënvizime, shënime, skema). 

Leximi i teksteve letrarë dhe jole-

trarë, me përmbajtje reale apo fan-

tastike, duke dalluar dhe ndarë rea-

litetin nga fantazia. Leximi i teksteve 

joletrare për të nxjerre informacionet 

e dobishme dhe për të zgjeruar 

njohuritë personale mbi tekstet e 

njohura. 

 

 

 

 

Arritje të kënaqshme 

 

 

Lexon me saktësi dhe korrektësi 

tekstet e njohura dhe të 

panjohura. Kupton përmbajtjen e 

çdo lloj teksti dhe është në 

gjëndje ta shtjelloj atë. Përdor te-

knika leximi të përshtatshme për 

përmbushjen e objektivave. 

Nxjerr informacionet e duhura 

për të bërë përmbledhjen e tek-

stit. 

 

Shkrimi 

 

 

Planifikimi, organizimi, rishikimi dhe 

redaktimi i të shkruarit.   Shprehja 

me     shkrim  ne formë ditari e emo-

cioneve, gjëndjes shpirtërore, ngjar-

jeve. Krijimi i hartimeve mbi ekspe-

rienca personale dhe jo personale, 

që të përmbajnë informacione esen-

ciale mbi personat, ambientin, ko-

hën dhe ngjarjet për të cilat bëhet 

fjalë. Shtjellimi i tekstit (përmbled-

hje, plotësim, parafraza, etj.), krijimi 

i tekstit duke përdorur edhe pro-

grame digjitale. Krijimi i teksteve në 

bashkëpunim me shokët/shoqet mbi 

eksperiencat e     shkollës apo argu-

mentat mësimore. Krijimi i teksteve 

letrare duke u nisur nga shëmbujt e 

 

 

 

 

Arritje që kanë nevojë për 

përmirësim 

 

 

 

 

Krijon dhe shtjellon tekste të 

shkurtra. Përdor një fjalor të var-

fër. Njeh rregullat themelore orto-

grafike por jo gjithmonë i zbaton 

me korrektësi. Duhet nxitur për të 

bashkëpunuar me klasën për kri-

jimin e teksteve në grup. 



 

 

dhënë (vjersha, poezi, tregime të 

shkurtra). 

Përdorimi i drejtë i 

gjuhës 

Pasurimi i fjalorit nëpërmjet një ko-

munikimi gojor, me shkrim apo le-

xim dhe njohja e mirëfilltë e fjalëve 

në të gjitha aspektet e tyre (ngjash-

mëria, ndryshimi, përkatësia e gru-

pit semantikë). Përdorimi i fjalorit si 

mjet udhëzues. Njohja dhe aplikimi 

me korrektësi  i rregullave të morfo-

logjisë, sintaksës, gramatikës, orto-

grafisë. 

 

 

 

Arritje të kënaqshme 

 

 

Analizon me thelbësi strukturat 

morfologjike të një bisede. Dallon 

dhe analizon pjesët e një fjalie të 

thjeshtë dhe të përbërë. Respek-

ton rregullat ortografike. 

 

Udhëzimi n° 172 i Ministrisë vlen vetëm për vlerësimin e të nxënit lëndor. Vlerësimi i sjelljes dhe ai i doktrinës 

fetare apo lëndës alternative, do të bëhet si më parë në bazë të nenit 2, pikat 3, 5 dhe 7 të Lgs. 62/201, pra 

në format: Shkëlqyer, Shumë Mirë, Mirë, Mjaftueshëm, Pamjaftueshëm (Ottimo, Distinto, Buono, Sufficente, 

Non Sufficiente). Vlerësimi  sipas dhëzimit n°172/2020 nëpërmjet katër niveleve të mësipërme të të nxënit,hyn 

në fuqi që në katërmujorin e dytë të këtij viti shkollor. 

Për të bërë të mundur pjesëmarrjen aktive dhe plotësimin e objektivave të parashikuara për të gjithë nxënësit, 

pra edhe për ata me nevoja të veçanta edukimi (BES), mësimi (PDP), me probleme mjekësore,  apo veshtirësi 

në të nxënë (DSA),  normat ligjore i kushtojnë një rëndësi të veçantë edhe vlerësimit të këtyre nxënësve. 

Vlerësimi i tyre do të bëhet duke përdorur një përshkrim koherent me planin individual të të nxënit, i përpiluar 

ky i fundit në bashkëpunimin me të gjithë mësuesit e klasës. Gjithashtu edhe vëte plani apo programi individual 

i përpiluar nga mësuesit për keta nxënës,  respekton nevojat dhe mundësite e tyre dhe në të njëjtën kohë i 

kushton rëndësi të veçantë edhe aspektit social të pjesëmarrjes dhe bashkëpunimit me grupin e moshatarëve. 

Duke parë rëndësinë e normave të mësiperme, të ndërgjegjshëm se vetëm bashkëpunimi i ngushtë shkollë-

familje mund të bejë të  mundur aplikimin e saktë të tyre dhe të garantojë një vlerësim sa më efikas dhe 

transparent të proçesit mësimor, gjatë vitit shkollor do të krijohen momente të ndryshme  ballafaqimi        ndër-

mjet shkollës dhe familjeve. 

 

Drejtoresha e shkolles 
D. Angela Di Donato 

 


