
PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE Data: __/__/_____ 

Fusha: TIK dhe teknologji Lënda: TIK Shkalla: e trete Klasa: VI
A
 

Tema mësimore: Pjesët përbërëse të kompjuterit Situata e të nxënit: Nje kompjuter i demtuar. 

Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyçe  

Kompetenca digjitale: Analizon, vlerëson, menaxhon informacionin e marrë elektronikisht (p.sh., hedhin disa 

informacione të marra nga interneti duke i përmbledhur në një tabelë ose grafik). 

Përcakton mjetet e duhura teknologjike për qasjen në informacione dhe burime elektronike  

Kompetenca e të menduarit: Zgjidh një problem dhe arsyeton përzgjedhjen e procedurave përkatëse 

Përzgjedh dhe demonstron strategji të ndryshme  për zgjidhjen e një problemi (shoqëror) duke paraqitur  rezultat të njëjtë  

Kompetenca e të nxënit: Përzgjedh të dhëna nga burime të ndryshme digjitale( internet), të cilat i shfrytëzon për 

realizimin e temës/detyrës së dhënë dhe i klasifikon ato burime sipas rëndësisë që kanë për temën. 

Kompetenca për jetën sipërmarrjen dhe mjedisin: Përdor programet kompjuterike për përgatitjen e materialeve  të 

nevojshme grafike, ilustrime, disejnime ( të ftesave, pamfleteve, njoftimeve apo publikimeve). 

Kompetenca personale: Identifikon shenjat/simbolet e rrezikut në prodhime apo objekte konkrete. 

Kompetenca qytetare: Identifikon paragjykimet që mund të ekzistojnë në shkollë dhe jashtë saj dhe propozon masa 

konkrete për parandalimin e  tyre duke përdorur mjetet digjitale. 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës 

mësimore: 

1) Njeh pjeset perberese te kompjuterit 

2) Eshte ne gjendje te montoje pjeset perberese te kompjuterit 

3) Njeh parametrat kryesore te pjeseve perberese te kompjuterit 

4) Eshte i kujdesshem ne perdorimin e kompjuterit 

Fjalët kyçe: Kompjuter, njesi 

qendrore, monitor, tastiere, mouse, 

printer. 

Burimet: Kompjuter, njesi qendrore, monitor, tastiere, mouse, 

printer, tekst i informatikes. 

 

Lidhja me fushat e tjera: Lidhja me 

fushen e shkencave natyrore, me 

fushen e gjuhes dhe komunikimit, me 

fushen e matematikes 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve 

Metoda interaktive, bashkëvepruese, gjithëpërfshirëse; Puna në grup dhe puna individuale; Hetimi dhe zbulimi; 

Zbatime praktike brenda dhe jashtë klase. 

Organizimi i orës së mësimit: 

Ne fillim te ores nxenesve iu jepet per detyre te shenojne ne nje tabele karakteristikat qe ata vene re per secilen 

prej pjeseve te kompjuterit duke perfshire ngjyrat, formen e fishave dhe te portave, numrin e kontakteve, 

funksionin qe ato kryejne dhe te lene nje vend bosh per emertimin e pjeseve te kompjuterit dhe portave te tyre. 

Hapi 1: Nxenesit njihen me mjetet qe do te perdoren 

Hapi 2: Nxenesit njihen me metoden dhe menyren se si lidhen dhe cmontohen paisjet me njera-tjetren. 

Hapi 3: Nxenesit bashkebisedojne dhe japin idete e tyre se si nderveprojne mjetet per te kryer funksionet e tyre. 

Hapi 4: Nxenesit ndahen ne grupe, dhe ndajne detyrat per emertimin e pjeseve perberese te kompjuterit. 

Hapi 5: Japin mendimet e tyre per rolin e seciles pjese te kompjuterit qe perdoret duke paraqitur punen sipas 

grupeve. 

Hapi 6: Argumentojne dhe japin mendimet e tyre mbi vleresimin e secilit grup duke argumentuar pergjigjen. 

Hapi 7: Pasi degjojne vleresimet e njeri-tjetrit, nxenesit degjojne mendimin e mesuesit 

Hapi 8: Nxenesit shprehin mendimin e tyre per vleresimin perfundimtar 

Hapi 9: Behet vleresimi i nxenesve 

Vlerësimi: vlerësimi i përgjigjeve me gojë; vlerësimi i punës në grup; vlerësim mes nxënësish; 

vlerësimi i aktivitetit gjatë debateve në klasë; vlerësimi i detyrave të shtëpisë; 

Nxenesit qe do te vleresohen: ______________________, ____________________, dhe __________________ 

Detyrat dhe puna e pavarur: 

Nxenesve iu jepet detyre qe te listojne pjeset perberese te kompjuterit, dhe te interpretojne shkurtimisht rolin qe 

luan secila prej tyre. 

 

Mesuesi Edmond LUKAJ 


