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 1.Hyrja

	 Teksti	“Filozofia	11”,	që	ju	mësues	keni	në	dorë	është	hartuar	për	 t’u	ardhur	në	
ndihmë	që	të	realizoni	programin	e	kësaj	lënde.
Programi	ka	për	mision	që	të	kontribuojë	në	përgatitjen	e	të	nxënësve	për	të	nxënë	gjatë	
gjithë	jetës	dhe	për	ta	përdorur	në	vendimmarrjet	që	kanë	të	bëjnë	me	arsimimin	e	mëtejshëm	
apo me tregun e punës.
Studimi	i	filozofisë	i	shërben	zhvillimit	të	aftësive	intelektuale,	të	rëndësishme	për	jetën	në	
tërësi,	përtej	njohurive	dhe	aftësive	që	kërkohen	në	profesione	ose	në	fusha	të	veçantë	të	
veprimtarisë	njerëzore.	
Ai	zhvillon	aftësitë	analitike	kritike	dhe	interpretuese	që	zbatohen	dhe	janë	të	domosdoshme	
në çdo fushë lëndore dhe kontekst jetësor. 
Studimi	 i	 filozofisë	 ndihmon	 në	 përgatitjen	 e	 qytetarëve	 për	 detyrat	 që	 ata	 kanë	 ndaj	
komunitetit  ku jetojnë dhe i pajis ata me përgjegjshmërinë dhe aftësitë e duhura intelektuale 
për të marrë pjesë në çështjet aktuale të politikës dhe të komunitetit. 
Në	këtë	mënyrë	studimi	i	filozofisë	krijon	mundësitë	për	rritjen	e	pushtetit	intelektual	dhe	
për	të	përballuar	ndryshimet	e	shpejta	e	të	vazhdueshme	që	karakterizojnë	sot	veprimin	dhe	
mendimin njerëzor.
1. Hartimi i programit është mbështetur te korniza kurrikulare dhe standartet e fushës. 
Ky	program	zbatohet	për	72	orë	mësimore.	Ai	është	një	dokument	zyrtar	dhe		është	vetëm	
një	pjesë	e	tërësisë	së	dokumenteve	zyrtare	për	lëndën	e	filozofisë.	
Dokument tjetër i rëndësishëm është korniza kurrikulare e gjimnazit. 
Te	korniza	kurrikulare	vëmendje	e	veçantë	i	duhet	kushtuar:	
	 □	synimeve	të	përgjithshme	të	kurrikulës	së	gjimnazit,	
	 □	synimeve	të	linjave	ndër-kurrikulare,
	 □	vlerësimit	të	nxënësit	me	notë,	
	 □	parimeve	të	mësimdhënies.	

Zbatimi i programit duhet të bëhet duke respektuar parimet e barazisë gjinore, etnike, 
racore, fetare etj. 
Programi	përmban	7	linja	kurrikulare.		Në	program	7	linjat	vijnë	njëra	pas	tjetrës,	por	kjo	nuk	
do	të	thotë	se	mësimdhënia	-	nxënia	duhet	të	zhvillohet	në	këtë	renditje,	gjatë	vitit	shkollor.	
Renditja	e	linjave	lihet	në	dëshirë	të	zbatuesve	të	programit,	mësuesve	të	kësaj	lënde,	të	cilët	
duhet	 të	ndjekin	 logjikën	e	vijueshmërisë	së	zbatimit	 të	objektivave	në	programin	brenda	
klasës. 
Sasia	e	orëve	mësimore	për	secilën	linjë	është	rekomanduese.	Zbatuesit	e	programit	duhet	
të	 respektojnë	sasinë	e	orëve	vjetore	 të	 lëndës,	kurse	 janë	 të	 lirë	 të	ndryshojnë	me	10%	
(shtesë ose pakësim) orët e rekomanduara për secilën linjë.
Meqenëse	veprimtaritë	praktike	dhe	projekti	janë	pjesë	e	programit	kanë	rëndësi	të	veçantë	
për	realizimin	me	sukses	të	tij,	rreth	15	orë	të	planifikuara,	u	lihen	këtyre	veprimtarive	dhe	
projektit.
Për realizimin e projektit janë përdorur edhe 4 orët e lira të dhëna në këtë program.
Numri	i	orëve	gjithsej,	për	zhvillimin	e	programit	të	kësaj	lënde	është	72	orë,	të	cilat	
ndahen	sipas	7	linjave,	si	më	poshtë:
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 Linjat Orët
Linja 1: Periudha helenike 9 orë
Linja 2:  Periudha romake 5 orë       
Linja	3:	Drejtimet	filozofike	në	shekujt		e	parë	të	erës	sonë 5 orë
          Linja 4: Mesjeta dhe Rilindja 10 orë
Linja 5: Shekulli XVII 9 orë
Linja 6: Shekulli XVIII 9 orë
          Linja	7:	Shekulli	XIX	–XX 21orë

4 orë të lira

Të nxënit është një proces kompleks prandaj mësuesi/ ja, luajnë një rol të rëndësishëm  
duke	përdorur	metoda,	teknika	të	larmishme	dhe	strategji	mësimore,	në	mënyrë	që	të	arrihet	
aktivizimi	maksimal	i	nxënësve,	jo	vetëm	brenda	orës	së	mësimit,	por	edhe	gjatë	përgatitjes	
së	tyre	jashtë	mjediseve	të	shkollës.		
Që të zbatohet ky program kërkohen mjedise të nxëni, të cilat lejojnë nxënësit të nxënë 
duke	vepruar.	Kjo	do	të	thotë	se	ky	mjedis	mund	dhe	duhet	të	shtrihet	edhe	jashtë	mureve	
të	klasës	apo	të	shkollës.	Studimi	i	filozofisë	zhvillon	aftësinë	dhe	prirjen	për	refleksion	
dhe	vetëshprehje,	për	të	shkëmbyer	idetë	dhe	për	të	debatuar	rreth	tyre,	për	të	nxënit	gjatë	
gjithë jetës. 

Me		anë	të	Librit	të	Mësuesit	ndihmohet	çdo	mësues,	që	të		zotërojë	sa	më	mirë		shtatë	linjat	
e kësaj lënde dhe të jetë i sigurt në mësimdhënjen e tij. Qëllimi i këtij libri është të orientojë 
dhe	 të	ndihmojë	mësuesit	që	 japin	mësim	në	klasën	e	njëmbëdhjetë,	për	 të	përmbushur	
synimet	 drejt	 arritjes	 së	 kompetencave	 personale	 të	 nxënësit.	 Meqenëse	 në	 procesin	
arsimor janë përfshirë metoda të reja të mësimdhënies të bazuara mbi kompetencat, jemi 
munduar	të	ofrojmë	disa	rrugë	të	reja	në	zhvillimin	dhe	organizimin	e	orëve	mësimore,	ku	
në	qendër	është	nxënësi,	si	individ,	por	dhe	klasa	në	tërësi.	Këto	metoda	ose	teknika,	të	cilat	
kanë	gjetur	zbatim	në	këtë	libër		përmbajnë	në	vetvete	elementë	psikologjikë,	socialë	dhe	
didaktikë,	që	të		shfrytëzojnë	sa	më	mirë	energjitë	psikologjike	dhe	sociale	të	çdo	nxënësi.	
Këto	krijojnë	një	klimë	harmonike	në	klasë		dhe	tërheqin	nxënësin	në	mënyrë	të	natyrshme	
në mësim.
Për hartimin e këtij libri, grupi i punës punoi për të ndihmuar mësuesit edhe në realizimin 
e	objektivave	të	përcaktuara	në	programin	e		lëndës.

Përqasja me 
filozofinë

Njohuri për 
filozofinë

Qëndrimi 
i mësuesit

Të bësh filozofi 
me nxënës
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2.Objektivat	e	programit	janë	për	të	gjithë	nxënësit.	Kjo	do	të	thotë	që	ju	mësues,	duhet		të	
ndihmoni	nxënësit	duke	ju	dhënë	atyre		mundësinë	për		t’i	realizuar	ato.	
Realizimi	i	objektivave	brenda	linjave	dhe	renditja	e	tyre	është	zgjedhje	e	lirë	e	mësuesit	si	
zbatues	i	përpiktë	i	programit.	Ato	duhen	përcaktuar	sipas	nivelit	të	nxënësve.	Për	shembull,	
nëse	 programi	 i	 lëndës	 së	filozofisë	 kërkon	 që	 nxënësi	 të	 jetë	 i	 aftë:	 “	 “Të	 dallojë	 e	 të	
përshkruajë	ndikimin	e	mendimit	të	përparuar	botëror	në	mendimin	filozofik	në	Shqipëri	
në	periudha	të	ndryshme	historike”,	kjo	do	të	thotë	se	të	gjithë	nxënësve	duhet	t’u	jepet	
mundësia	 të	 realizojnë	këtë	objektiv.	Për	 realizmin	e	 tij	nxënësve	u	 jepen	detyra,	koha,	
informacioni	i	vlefshëm	dhe	mundësi	të	tjera	që	të	mbledhin	fakte	për	çështjen	në	fjalë	dhe	
të bëjnë interpretimin e tyre. Nëse ju nuk e mundësoni dot këtë, kjo do të thotë se nuk e keni 
zbatuar	programin	lëndor	lidhur	me	këtë	objektiv.

3.	Në	librin	e		mësuestit	janë	dhënë	disa	elemente	të	cilat	pasqyrojnë	strategjinë	e	librit	në	
funksion	të	lëndës	së	filozofisë,	si:
□	Rezultatet	e	të	nxënit	sipas	kompetencave	të	lëndës	së	filozofisë.
□	Planin	mësimor	vjetor	të	organizuar	sipas	tematikave.	
□	Planin	mësimor	tremujor.	
□	Planin	analitik	të	orëve		mësimore.	
□	Modele	të	tjera	testesh	të	ndryshme	nga	ato	të	dhëna	në	tekstin	e	filozofisë.
□	Modele	të	plan	–ditareve	të	mësuesve	për		disa	tema	dhe	veprimtari,	që	janë
   menduar  më  të rëndësishme. 
Për hartimin e tyre janë përdorur metoda të larmishme mësimdhënieje, të cilat mund 
të	 aplikohen	 në	 vartësi	 të	 temave	 të	 caktuara	mësimore.	 Janë	 dhënë	modele	 orientuese	
(alternative)	 për	 mënyrën	 e	 programimit	 dhe	 të	 zhvillimit	 të	 orës	 mësimore.	 Në	 këto	
modele mësuesi mundet të bëjë  ndryshime drejt përsosjes me elemente psikopedagogjik, 
që	 burojnë	 nga	 praktika	mësimore,	 grupmosha,	 niveli	 i	 arritjeve	 të	 nxënësve,	 shkalla	 e	
motivimit	të	tyre	në	interes	të	progresit	të	formimit	të	elementëve	të	filozofisë.	Kjo	mënyrë	
veprimi	e	mësuesve	do	të	ndikojë	në	rritjen	e	kompetencave	personale	të	nxënësve.
Gjatë	orëve	të	përpunimit	të	njohurive,	nxënësve	duhet	t’u	krijohet	mundësia	të	punojnë	
detyra tematike, projekte kurrikulare, të zgjidhin situata problemore etj. 
Grupi	i	punës	për	hartimin	e	këtij	libri	punoi	për	të	gjetur	një	balancë	midis	njohurive	teorike	
me	ato	praktike,	sepse	të	mësuarit	e	kësaj	lënde	përputhet	me	vetë	natyrën	e	filozofisë.
4. Në	 tekstin	mësimor	 janë	 dhënë	 disa	 rubrika:	 “Diskutojmë	 ide	 filozofike”,	 “Debat	 dhe	
dialog”	me	ndihmën	e	të	cilave	përforcohet	më	tej,	(aty	ku	është	parë	e	mundur	dhe	më	e	
dobishme)	nivelformimi	i	nxënësit,	për	të	arritur	në	kompetencat,	që	synon	programi	i	kësaj	
lënde.	Në	realizimin	sa	më	të	mirë	këtyre	rubrikave	mendojmë	se	duhet	të	përgatisni	mjedisin	
e	klasës,	që	nxënësit	të	kenë	mundësi	të	komunikojnë	sa	më	lirshëm	me	njëri	-	tjetrin.		
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5.Për ta bërë më interesant dhe bashkëkohor teksin mësimor ai është pasuruar edhe me rubrika 
të	tjera,	si:	“Të	di	më	shumë	”	dhe	“	Lexim”.	Ato	synojnë	në	rritjen	e	dëshirës	për	të	lexuar	
informacione	dhe	kuriozitete	për	filozofë	dhe	filozofe	në	periudha	të	ndryshme.
Mendojmë	që	edhe	për	këto	rubrika	sado	të	thjeshta	në	dukje,	kërkohet	angazhim	nga	ana	juaj	
dhe	inkurajim	për	nxënësit,	që	ato	të	shërbejnë	së	më	mirë	në	realizimin	e	plotë	të	programit	.

6.Libri	është	i	shoqëruar	me	CD-në,	në	të	cilën	do	të	gjeni:
□	Materiale	ndihmëse	që	shpjegojnë	më	qartë	disa	koncepte	filozofike.
□	Materiale	audiovizive	të	orëve	të	veprimtarive.
□	Ilustrime	dhe	foto	të	filozofëve	dhe	të	rrethanave	historike	në	të	cilat	ata	punuan	etj.
Mbi	këto	dokumentacione	bazë	krijohet	mundësia	për	evidentimin	e	rezultateve	kryesore	të	
të	nxënit	sipas	kompetencave	kyçe,	që	realizohen	nëpërmjet	këtij	programi.

7.Gjatë	orëve	të	zhvillimit	të	veprimtarive	(Komunikojmë	ide	filozofike),	nxënësve	duhet	
t’u	krijohet	mundësia	që	të	punojnë	me	ndihmën	e	mësuesit,	në	mënyrë	të	pavarur,		po	ashtu	
dhe	me	bashkëpunim	në	grupe,	për	vlerësimin	e	zgjidhjeve	ekzistuese	dhe	për	propozimin	
e	ideve	të	reja.	Është	një	ide	e	mirë	që	të	diskutoni	dhe	të	ndani	planet	përpara	se	të	filloni.	
Kjo	gjë	i	lejon	nxënësit	që	të	kenë	ide	të	qarta	dhe	në	këtë	mënyrë	ju	mund	të	kontrolloni	
qëndrueshmërinë	e	planeve	tuaja.	Ju	mund	të	rigruponi	nxënësit	në	mënyrë	që	ata	me	plane	
të njëjta të punojnë së bashku.

8.Tema e projektit është menduar të jepet nga mësues/i,-ja në linjën e gjashtë dhe të 
zhvillohet	në	katër		orë	të	tjera	gjatë	muajve	në	vazhdim.	
Në	plotësimin	me	përpikmëri	të	programit	duke	respektuar	sasinë		e	orëve	vjetore	të	lëndës,	
mësuesit	 janë	 të	 lirë	 të	 vendosin	kohën	kur	 të	 jetë	më	e	përshtatshme	për	nxënësit	 dhe	
bashkëpunëtorët e tjerë të projektit.Për të ndihmuar mësuesit, në tabelën e mëposhtme jepet 
një	mënyrë	më	e	përmbledhur	për	paraqitjen	e	këtij	projekti	në	planet	ditore	të	tyre.

Tema e projektit: Komptenca Data	e	fillimit	
(java	e	24)	 Data e përfundimit 

Grupe përgjegjës Aktiviteti Afati kohor Shpenzimet dhe burimi
Faza 1
Grupi i parë
Grupi i dytë

Shpenzimet kancelarike, 
tekstet bibliotekat.
Burimi:

Grupi i tretë 
Grupi i katërt
Faza 2

Faza 3

Faza 4 a)	Prezantimi	i	manualeve
b) Diskutime
c) Hapja e një ekspozite 
me punët më të mira
d) Shpërndarja e 
çertifikatave	për	nxënësit,	
pjesëmarrës në projekt.
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Në	librin	e	mësuesit		është		dhënë	një		model	çertifikate	për	nxënësit	pjesëmarrës,	e	cila	u	
jepet atyre në fund të  fazës së katërt të projektit.
Shpresojmë	që	fruti	i	kësaj	pune	të	ndihmojë	në	përmirësimin	e	aftësive	praktike	të	nxënësve	
dhe	të		lehtësojë	sado	pak	punën	tuaj	në	realizimin	e	objektivave	të	përcaktuara	në	program.			

9. Fletorja e punës së nxënësit
Gjatë	zhvillimit	të	lëndës	së	filozofisë	nxënësi	duhet	të	jetë	i	pajisur	me		një	fletore	shënimesh.	
Shënimet gjatë mësimdhënies japin ndihmë në organizimin e klasës, procesin e hulumtimit 
etj.	Ajo	do	t’i	ndihmojë	nxënësit	që	të	mbajnë	shënime,	të	kryejnë	detyrat	e	dhëna	në	çdo	
orë mësimore. Gjithashtu atë do ta përdorin për të shënuar detyrat e dhëna paraprakisht nga 
mësuesi/ja	për	veprimtaritë	që	do	të	zhvillohen	në	orët	e	ardhme.
P.sh.,	orët	në	dispozicion	për	zhvillimin	e	projektit	janë	ndarë	në	disa	faza.	Nxënësit	në	këtë	
fletore	duhet	të	mbajnë	shënim	jo	vetëm	detyrat,	por	edhe	afatet	për	realizimin	e	tyre.	Ata	do	
të regjistrojnë pyetje të shkurtra, për të gjetur përgjigjet nga informacioni i dhënë në tekst. 
Mund	të	hartojnë	edhe	pyetje	të	shkurtra	që	mendojnë	se	do	të		nxisin	diskutimet	në	klasë.

10.Fjalori	i	termave	kryesore
Në	fund	të	gjithë	temave	mësimore	ka	një	fjalor.	Në	këtë	fjalor	nxënësit	do	të	gjejnë	fjalë	
të	reja	që	i	përkasin	çdo	mësimi.	Kërkojuni	nxënësve	që	në	fund	të	fletores	së	shënimeve			
të	krijojnë	fjalorin	e	tyre.	Ju	duhet	t’i	ndihmoni	duke	ju	dhënë	ide		më		të	thjeshta,	duke		
përdorur	fjalë	të	ngjashme	për	të	shpjeguar	kuptimin	dhe	zbulimin	e	origjinës	së	fjalëve.	
I mësoni gjithashtu edhe si të rendisin fjalët e reja sipas alfabetit.
Qëllimi	 i	 krijimit	 të	 këtij	 	 fjalori	 nga	 vetë	 nxënësit	 është	 që	 të	 promovohet	 një	 proces	
ndërveprues	dhe	t`i	vijë	në	ndihmë	programit	të	mësimit.	Fjalori	ndërveprues	ka	gjithashtu	
rëndësi	në	ndihmën	që	i	jep	nxënësive	për	të	kuptuaar	gjuhën.

11. Përsëritja në fund të çdo linje nuk është dhënë thjesht për të përsëritur njohuritë e marra 
gjatë	zhvillimit	të	saj,	por	jepen	koncepte	të	integruara	pasi	nxënësit	e	kanë	mbaruar	linjën.	
Përjashtim	bëhet	në	linjën	e	fundit	(linja7)	ku	kjo	rubrikë	jepet	mbas	mësimit	7.15,	me	qëllim	
që	mësuesi/ja	të	zhvillojë	përsëritjen	dhe	të	kontrollojë	njohuritë	e	marra,	jo	në	orët	e	fundit	
të	planit	mësimor.	Edhe	testet	për	verifikimin	e	njohurive	janë	dhënë	pas	çdo	ore	përsëritje.	
Këto teste janë të shumëllojshme, në dukje mund të jenë shumë të thjeshta, por janë hartuar 
që	të	nxisin	të	menduarit	logjik	për	të	dhënë	përgjigje.	Por	me	anë	të	përgjigjeve	të	dhëna	
nga	nxënësit,	mësuesi	nuk	arrin	të	bëjë	një	vlerësim	të	plotë	formues	për	njohuritë	e	tij,	
prandaj	jepen	dhe	detyra	të	tjera	me	anë	të	të	cilave	ai	realizon	një	vlerësim	kompleks	të	
nxënësit	në	fushën	e	njohurive,	shprehive	aftësive	etj.
Në	librin	e	mësuesit	janë	dhënë	për	secilën	linjë	teste	të	tjera,	të	ndryshme	nga	ato	që	janë	
në	tekstin	e	filozofisë	në	rubrikat:	Përsëritje	dhe	provoni	njohuritë	tuaja.
Në fund të librit të mësuesit do të gjeni përgjigjet për këto teste shtesë.
Pra,	për	hartimin	e	librit	të	mësuesit	grupi	i	punës	punoi	për	të	ndihmuar	mësuesit	jo	vetëm	
në	realizimin	e	objektivave	të	përcaktuara	në	programin	e		lëndës,	“Filozofia	11”,	por	edhe	
duke	dhënë	modele	dhe	ide	të	qarta	për	zhvillimin	e	orëve	të	ndryshme	mësimore.	
Shpresojmë	që	informacionet	e	dhëna	në	tekstin	mësimor	dhe	suporti	i	dhënë	nga	ky	libër		
mësuesi	do	t`iu	ndihmojë	juve	të	krijoni	një	ambient	mësimi,	ku	nxënësit	të	planifikojnë,	të	
gjejnë dhe mësojnë ide të reja. 
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Jemi	të	hapur	dhe	presim	vërejtje	nga	të		gjithë	ata	që	do	të	përdorin	këtë	libër	mësuesi	për	
përmirësim të mëtejshëm të tij.

 2. Programi i filozofisë dhe kompetencat kyçe

	 Në	 këtë	 program	 jemi	mbështetur	 në	 realizimin	 e	 kompetencave	 kyçe	 të	 lëndës.	
Ajo	 ka	 për	 qëllim	 formimin	 filozofik	 të	 nxënësve	 dhe	 edukimin	 e	 shkathtësive,vlerave	
dhe	qëndrimeve.	Mendimi	filozofik	është	zhvilluar	përmes	problemeve	filozofike,	prandaj	
mënyra		më	e	natyrshme	e		paraqitjes	së	filozofisë	për	nxënësit		është	duke	e	përcjellë	rrugën	
e	të	filozofuarit	nga	vetë	ata.	
Në	këtë	perspektivë,	programi	paraqet	një	grup	problemesh,	një	seri	mendimesh,	duke	u	
nisur	nga	përvoja	e	përditshme	e	nxënësve	drejt	refleksionit	të	vërtetë	filozofik.
Synimi	i	programit	është	formimi	i	mendimit	kritik	filozofik	të	nxënësve,	duke	u	nisur	nga	
ndërthurja	e	dy	elementeve	kryesorë:	dhënjes	së	informacioneve	për	nocionet	dhe	problemet	
kryesore	të	filozofisë	(nëpërmjet	teksteve	të	shkurta	nga	veprat	e	filozofëve)	dhe	mësimit	
aktiv	(të	bazuar	në	reflektimet),	i	cili	njëkohësisht	paraqet	një	nga	sfidat	kryesore	të	procesit	
mësimor.Gjithashtu,	programi	do	të	ndikojë	në	nxitjen	e	raportit	krijues	të	nxënësëve	ndaj	
botës	dhe	vetëvetes.
Lënda	e	filozofisë	synon:
◘	Përshkrimin	e	zhvillimit	të		mendimit	filozofik,	sipas	periudhave	historike.	
◘ Dallimin	e	periudhave		kryesore	të	zhvillimit	të	mendimit	filozofik.	
◘	Përshkrimin	e	karakteristikave		kryesore	të	periudhës,	që	lidhen	me	zhvillimin	e	filozofisë.	
◘	Përshkrimin		e	historisë	së	mendimit	filozofik	përmes	përfaqësuesve	të	saj.	
◘	Argumentimin	e	lidhjes	së	disa	prej	koncepteve	dhe	problemeve	kryesore	të	filozofisë,		 				
			me	periudhat	kryesore	të	mendimit	filozofik	në	shekuj	etj.	
◘	Krahasimin	e	pikëpamjeve	të	kundërta	ose	të	ndryshme	në	historinë	e	mendimit	filozofik.
◘	Përshkrimin		e	dallimeve	dhe	pikave	të		përbashkëta.	

    Historicizmi dhe lidhja e kushtëzimi reciprok 
Nxënësi/	ja	duhet	të	vlerësojë	rrymat,	mendimin	dhe	pikëpamjet	filozofike,	historike	etj.,	
në kohë dhe në hapësirë. 
Për	këtë	qëllim	nxënësi/	ja:	
-	Dallon	tiparet	thelbësore	të	periudhës	historike,	të	cilës	i	përket	një	pikëpamje	ose	qëndrim	
filozofik.	
-	Shpjegon	lidhjen	e	një	rryme,	të	një	pikëpamjeje	ose	të	një	qëndrimi	filozofik	me	faktorë	
historikë	(ekonomikë,	shoqërore,	politikë,	kulturorë,	fetarë	etj).	
-	Analizon	dhe	vlerëson		kufizimet	ose	vlerat	e	filozofëve,	mendimtarëve,	historianëve	etj.,	
në kohë dhe në hapësirë. 
-	Argumenton	rolin	e	filozofisë	në	përparimin	e	fushave	ose	aspekteve	të	ndryshme	të	jetës	
shoqërore	e	shkencore.	
-	Dallon	mendimin	filozofik	në	Shqipëri	në	periudha	të	ndryshme	historike.	
-	Përshkruan	ndikimin	e	mendimit	të	përparuar	botëror,	në	mendimin	filozofik	në	Shqipëri,	
në periudha të ndryshme historike. 
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     Ndryshimi dhe vazhdimësia 
Nxënësi /ja: 
-	Kupton	procesin	e	ndryshimit	dhe	të	vazhdimësinë	e	mendimit	filozofik.
-	Shpjegon	arsyen	e	ndryshimit	dhe	vazhdimësinë.	
-	Tregon	sesi	këto	kanë	ndikuar	në	zhvillimin	ose	ndryshimin	e	pikëpamjeve	filozofike.
-	Dallon	tiparet	kryesore	të	shoqërisë	së	sotme.
-	Argumenton	vazhdimësinë	e	mendimit	filozofik.	

   Krijimi i mendimi të pavarur 
Nxënësi/	ja	duhet	të	krijojë	dhe	të	respektojë	mendimin	e	tij/saj	të	pavarur.	
Për këtë, ai / ajo:
-	Dallon	ndryshimet	që	ekzistojnë	në	mendimin	filozofik.	
- Shpjegon  pse njerëz të ndryshëm kanë pikëpamje të ndryshme. 
-	Dallon	lidhjen	e	pikëpamjeve	të	ndryshme	me	interesa	të	ndryshme	ekonomike,	politike,	
  fetare etj. 
- Formulon pikëpamjen e tij dhe argumenton pse të tjerët duhet të pranojnë mendimin e tij 
		filozofik.

  Respektimi i diversitetit 
Nxënësi / ja: 
-	Dallon	vlerat	pozitive	edhe	në	rrymat	filozofike,	mendimet	e	pikëpamjet	me	të	cilat	nuk
  është dakord. 
-	Argumenton	që	çdo	mendim,	pra	edhe	mendimi	i	tij,	është	i	kufizuar	nga	koha	dhe	vendi,	
		interesat,	arsimimi,	përkatësia	ekonomike,	shoqërore	etj.	
-	Tregon	pse	të	tjerët	duhet	të	pranojnë	mendimin	e	tij	filozofik,	për	të	kuptuar	pse	ai	duhet
		të	pranojë	edhe	pikëpamjet	e	të	tjerëve.
- Pranon mendimin e tij dhe të tjetrit, si mendime plotësuese në tablonë e përgjithshme të 
  mendimit njerëzor të epokës. 

Duke	u	nisur	nga	synimet	e	objektivat	e	lëndës,	nga	problematika	filozofike	dhe	evolucioni	
filozofik	i	mendimit,	edhe	nga	nevojat	e	nxënësve	në	kuadrin	e	formimit	të	tij	tërësor	me	
aftësitë	e	 të	menduarit	kritik	e	krijues,	 lënda	e	filozofisë	në	gjimnaz	 të	zhvillohet	 si	një	
histori	e	filozofisë.	

Ky	trajtim	i	filozofisë	në	formën	e	një	tërësie	sistematike:	
-	Do	t’u	jepte	përgjigje	çështjeve,	që	kanë	të	bëjnë	me	origjinat	në	kohë	dhe	kufijtë	në	
		hapësirë	të	filozofisë.	
-	Do	të	mundësojë		kuptimin	e		lidhjes	së	filozofisë	me	dijet	dhe	aktivitetet	e	tjera	njerëzore	
		të	zhvilluara	në	kohë	dhe	në	hapësirë.	
-	Do	të	njohë	nxënësit	me	progresin	e	mendimit	filozofik	dhe	varësisë	së	tij	prej	faktorëve	
		ekonomikë,	shoqërorë	dhe		politikë.	
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 3. Kompetencat e lëndës së filozofisë

	 Programi	i	lëndës	së	Filozofisë	ka		në	thelbin	të	tij	krijimin	e	kushteve	për	nxitjen	
e	kompetencave	të	fushës/	lëndës	si	dhe	të	çertifikimit	të	kompetencave	kyçe	që	lidhen	me	
vetë	lëndën.	
Realizimi	i	temave	ndërkurrikulare	nëpërmjet	fushës	së	edukimit	filozofik	të	nxënësit,	është	
komponenti	më	i	rëndësishëm	bazë	i	programit	mësimor.	Realizimi	efektiv	i	këtij	qëllimi	
realizohet	nëpërmjet		harmonisë	midis	aspektit	pedagogjik	dhe	motivimit	të	adoleshentëve	
drejt	kompetencave	kyçe.	
Kompetencat kyçe të arsimit bazë janë:
□	Kompetenca	e	komunikimit	dhe	e	të	shprehurit.	
□		Kompetenca	e	të	menduarit.	
□		Kompetenca	e	të	mësuarit,	aftësia	për	të	nxënë.	
□		Kompetenca	për	jetën,	veprimtaria	sociale	mbi	sipërmarrjen	dhe	mjedisin.	
□		Kompetenca	personale	mbi	bazën	e	motivimit	të	brendshëm.		
□		Kompetenca	qytetare	mbi	motivimin	e	jashtëm.	
□		Kompetenca	digjitale,	aftësia	e	përshtatjes	në	kohën	e	kibernetikës.	

Ndërtimi dhe zbatimi nga nxënësit gjatë procesit të mësimdhënies dhe nxënies, kërkon nga 
mësuesi/ja	mbajtjen	parasysh	të	lidhjes	së	kompetencave	kyçe	me	kompetencat	e	fushës	
apo	lëndës	për	secilën	shkallë	të	nivelit	akademik	të	tyre.

Për	 realizimin	 në	 praktikë	 të	 kësaj	 lidhje	 mësuesi	 duhet	 të	 jetë	 i	 vëmendshëm	 në	
përzgjedhjen	e	situatave	socialpsikologjike	dhe	mësimore	që	krijohen,	veprimtaritë	brenda	
dhe jashtëshkollore, metodat e ndërtimit të punës, të cilat edhe pse jepen jepen në mënyrë 
të	detajuar	në	programin	e	tekstit	të	filozofisë,	mbeten	alternative	për	shkak	të	situatave	të	
ngjashme	dhe	veçoritë	e	tyre.	

Kompetenca	 kyçe	 me	 vlera	 vetjake,	 përcaktohet	 mbi	 bazën	 e	 arritjes	 së	 integrimit	 të	
njohurive,	 aftësive	 dhe	motivimit	 të	 nxënësve,	 veprimtarive	 praktike,	 qëndrimeve	 ndaj	
shkollës,	 shoqërisë	 dhe	 familjes,	 të	 cilat	 ata	 duhet	 t’i	 përfitojnë	 dhe	 konsolidojnë	 gjatë	
procesit	të	të	nxënit	dhe	asimilimit	të	programit	të	Filozofisë.	

Në	tekstin	e	filozofisë,	në	fillim	të	çdo	linje	janë	dhënë	kompetencat.	
Gjithashtu	 edhe	 për	 secilën	 veprimtari	 janë	 menduar	 kompetenca	 të	 veçanta	 që	 do	 të	
realizohen	gjatë	këtyre	orëve	mësimore.
Në	orët	e	zhvillimit	të	projektit	renditen	disa	kompetenca	që	mësuesi/ja	duhet	t’i	realizojë	
në	faza	të	ndryshme	të	zhvillimit	të	tij.
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 A. Kompetencat sipas linjave

Nr Linja Kompetenca të linjës
1 Periudha helenike Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit

Nxënësi/ja:
Respekton rregullat e komunikimit, për të shprehur mendimet dhe 
opinionet	e	veta.
Komunikon	 në	 mënyrë	 konstruktive,	 gjatë	 debateve	 filozofike	 të	
zhvilluara	në	klasë.

Kompetenca e të menduarit
Nxënësi/ja:
Mbron	qëndrim	e	tij	të	pavarur,	duke	treguar	tolerancë	ndaj	ideve	të	
të	tjerëve,	për	çështje,	si:	ligji,	drejtësia	dhe	politika.	
Vlerëson	rolin	e	institucioneve	demokratike,	në	mbrojtje	të	
interesave	të	qytetarëve.	
Formulon	strategji	dhe	forma	të	pjesëmarrjes	qytetare,	në	përputhje	
me	idealet	e	qytetarisë	demokratike.

Kompetenca digjitale
Nxënësi/ja:
Vlerëson	përparësitë	e	Internetit,	në	lehtësimin	e	punës	së	pavarur,	
me projekte, në grup etj.

2 Periudha romake Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit
Nxënësi/ja:
Zotëron	 shprehi	 të	 sakta	 dhe	 operon	 me	 konceptet	 filozofike	 të	
studiuara gjatë linjës.
Komunikon në grup, duke shprehur tolerancë dhe bashkëpunim në 
shkëmbimin	e	ideve.

Kompetenca e të menduarit
Nxënësi/ja:
Vlerëson	në	mënyrë	kritike	qëndrimet	e	filozofëve	të	lashtësisë,	
ndaj moralit dhe arritjes së lumturisë.
Mbron	qëndrimin	e	tij	me	argumente	bindëse,	për	rëndësinë	e	
angazhimit	të	individit	në	veprimtaritë	shoqërore.

Kompetenca digjitale 
Nxënësi/ja:
Përdor aplikacione të ndryshme kompjuterike, për mbledhjen dhe 
përpunimin	e	informacionit	të	nevojshëm
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3 Drejtimet 
filozofike	në	
shekujt e parë të 
erës sonë  

Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit
Nxënësi/ja:
Demonstron	aftësi	shprehëse	dhe	përdor	me	saktësi	termat	filozofike	
të mësuara në këtë lëndë.
Shfaq	vetëbesim	dhe	tolerancë	në	komunikim,	gjatë	punës	në	grup.
Kompetenca e të menduarit
Nxënësi/ja:
Mban	qëndrim	kritik	ndaj	ideve	filozofike,	lidhur	me	ekzistencën	e	
të	keqes	dhe	vuajtjes	në	botë.
Gjykon	me	përgjegjshmëri	mbi	rolin	që	luan	politika	dhe	liderët	e	
saj,	në	jetën	e	shoqërisë.
Kompetenca digjitale
Nxënësi/ja:
Përdor	lëndën	e	TIK-ut,	për	të	zhvilluar	mendimin	kritik	dhe	krijues.

4 Mesjeta dhe 
Rilindja

Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit
Nxënësi/ja:
Komunikon	në	mënyrë	aktive	dhe	të	përgjegjshme	gjatë	
veprimtarive	në	grup.
Respekton	idetë	dhe	mendimet	e	të	tjerëve,	pa	i	paragjykuar	ato.
Kompetenca e të menduarit
Nxënësi/ja:
Gjykon	në	mënyrë	kritike	rolin	e	filozofisë,	gjatë	periudhës	së	
Mesjetës.
Vlerëson	kontributin	e	figurave	të	Rilindjes,	në	zhvillimin	e	
shkencës,	filozofisë	dhe	artit.
Mban	qëndrim	kritik	ndaj	rolit	të	shtetit	social,	për	mbrojtjen	e	të	
drejtave	dhe	interesave	të	qytetarëve.
Kompetenca digjitale
Nxënësi/ja:
Zhvillon	aftësitë	krijuese	dhe	të	pavarura,	përmes	përdorimit	të	
teknologjisë.

5 Shekulli XVII Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit
Nxënësi/ ja
Interpreton ide dhe koncepte të empirizmit dhe racionalizmit.
Aftësohet të pranojë dhe respektojë  arsyetime të ndryshme.
Përkushtohet	në	debat	konstruktiv.
Kompetenca personale 
Nxënësi/ ja
Demonstron	 përgjegjësi	 në	 qëndrim	 ndaj	 çështjeve	 me	 interes	
shoqëror,	si:	shteti,	feja,	njeriu.
Zotëron aftësi për menaxhim të debatit 
Kompetenca digjitale
Nxënësi/ ja
Përdor teknologjinë si burim informacioni për mendimtarët e epokës. 
Sjell informim në mënyrë të re dhe krijuese duke nxitur mendim 
krijues	e	të	pavarur.
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6 Shekulli XVIII    Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit
Nxënësi/ ja:
Zotëron	aftësi	të	mira	komunikimi	dhe	shprehi	të	sakta	filozofike.
Shfaq	vlerësim	dhe	përdor		saktë	lidhjen	logjike	të	fjalorit	filozofik	
me	atë		të	shkencave	të	tjera.
Kompetenca personale 
Nxënësi/ ja:
Interpreton informacionin në mënyrë  të përgjegjshme.
Shfaq	përgjegjësi	në	debat		filozofik	duke	respektuar	edhe	
mendimin	e	të	tjerëve,	për	probleme,	si:shteti,morali	e	drejta.
Përkrah	ndryshimin	e	ideve	personale		të	tij	gjatë	debatit.
Kompetenca digjitale
Nxënësi/ ja:
Përpunon të dhëna nga interneti, duke u bazuar në burime të 
besueshme informacioni.
Zhvillon		mendimin	krijues	e	kritik

7 Shekulli XIX - XX Kompetencat e komunikimit dhe të shprehurit
Nxënësi /ja:
Argumenton	problematikën	e	re	të	filozofisë	moderne	që	lidhet	me	
problemet	e	individit.
Shfaq	vetëbesim	dhe	vetëvlerësim	në	diskutimin	filozofik.
Respekton rregullat e komunikimit.
Kompetenca personale
Nxënësi /ja:
Lidh	logjikisht	gjykimet	dhe	vendimet	e	tij	me	pasojat.
Zgjidh	 probleme	 dhe	 situata	 me	 rëndësi	 aktuale	 në	 shoqëri	 duke	
përdorur empatinë.
Kompetenca digjitale 
Nxënësi /ja:
Përdor	 teknologjinë,	si	 risi	në	kuptimin	e	problemeve	 të	filozofisë	
moderne.
Vërteton	saktësinë	e	njohurive	përmes		teknologjisë	së	informimit

B. Kompetenca për çdo veprimtari dhe projekt

Nr Linja Veprimtari/Projekt Kompetenca
1 2 2.5 Komunikojmë  ide 

filozofike.	

Tema: Morali, individi 
dhe shoqëria

Nxënësi/ja:
- Diskuton me kompetencë mbi njohuritë e marra, rreth 
ideve	filozofike	më	të	rëndësishme	të	kësaj	periudhe.
- Bashkëpunon në grup, duke shprehur përgjegjshmëri 
dhe empati gjatë komunikimit me të tjerët.
Mbron	qëndrim	e	tij/saj	të	pavarur,	ndaj	dukurive	sociale,	
si:	frika,	vuajtja,	morali,	e	drejta,	lumturia,	etj.	
-	 Konkretizon	 lidhjen	 e	 ideve	 të	 filozofisë	 klasike	 me	
aktualitetin, si dhe rëndësinë aktuale të tyre, në ditët e sotme.
-	Demonstron	aftësitë	e	fituara	në	lëndën	e	TIK-ut,	lidhur	me	
kërkimin	dhe	përpunimin	e	të	dhënave	përmes	Internetit.	
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2 3 3.5 Komunikojmë  ide 
filozofike.	

Tema: Ligjishmëria 
dhe qytetarët   

Nxënësi/ja:
-Bashkëpunon në grup, duke treguar tolerancë dhe empati.
- Vlerëson rolin e shtetit, në çdo periudhë kohore, për 
mbrojtjen	e	rendit	dhe	drejtësisë	në	vend.
-	 Mban	 qëndrim	 kritik	 dhe	 të	 pavarur,	 për	 format	 e	
dënimeve	që	duhet	të	përdoren,	në	ditët	e	sotme.
- Merr pjesë me përgjegjësi dhe gatishmëri, në debatin për 
reformën	e	drejtësisë	në	Shqipëri.
- Përdor në mënyrë kritike burimet nga Internet-i, për 
gjetjen e informacionit të besueshëm

3 4 4.10 Komunikojmë  
mbi	ide	filozofike.	

Tema: Politikat 
sociale në mbrojtje të 
qytetarëve

Nxënësi/ja:
- Punon në grup, duke respektuar rregullat e debatit 
konstruktiv.
-	Krahason	 idetë	 e	 filozofëve	 të	Rilindjes	 dhe	 të	 kohës	
së	sotme	moderne,	për	mbrojtjen	ligjore	të	të	drejtave	të	
njeriut.
-	Mban	qëndrim	kritik	dhe	të	pavarur,	ndaj	pikëpamjeve	
të ndryshme për shtetin e së drejtës.
- Demonstron përgjegjësi dhe gatishmëri, për pjesëmarrje 
në çështje me interes publik.
- Përdor në mënyrë kritike burimet në internet, për gjetjen 
e informacionit të besueshëm. 

4 5 5.9 Komunikojmë  ide  
filozofike.	

Tema: Shteti, egoizmi i 
njerëzve dhe morali 
(Mbështetur në 
filozofinë e T. Hobs dhe 
N. Makiavel)   

Nxënësi/ ja:
- Shpreh  aftësi komunikimi duke përdorur konceptet si: e 
drejtë	natyrore,	shtet,	sovran.
- Demonstron përgjegjësi në diskutimin e lidhjes së 
filozofisë	me	politikën.
-	Përpunon	në	mënyrë	të	pavarur,	informacione	për		idetë	
politike	të:	Makiavelit	dhe	Hobsit.		
-	Zgjidh	dilema	personale	lidhur	me	individin	në	gjendje	
natyrore	dhe	qytetarin		e	sotëm.
-	Përdor	internetin	për	të	mësuar	më	shumë	rreth	filozofisë	
së	Hobsit	dhe	Makiavelit	për	shtetin.

5 6 6.8  Komunikojmë  ide  
filozofike.	

Tema: Filozofët e 
shekullit XVII    

Nxënësi/ ja :
-Shpreh  aftësi komunikimi duke përdorur koncepte,  si: 
iluminizëm, tolerancë, empirizëm.
-Diskuton me përgjegjësi  duke argumentuar  lidhjen e 
progresit	të	shoqërisë		me	studimin	shkencor.
-Përpunon	në	mënyrë	të	pavarur	informacione	për		idetë	
politike të: Monteskje, Volter , Ruso, Hjum dhe Kant.
-Zgjidh	dilema	personale	lidhur	me	rolin	e	tolerancës,	që	
edukohet		te	individi	duke	studjuar	shkencën.
-Përdor aplikime teknologjike në argumentimin e 
ndikimit	të	shkencës	në	zhvillimin	e	individit	dhe	
shoqërisë.
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6 6 6.9 Projekt

Tema: Individi përballë 
shtetit në epoka të 
ndryshme

Kompetenca e komunikimit dhe të shprehurit 
Nxënësi/ ja përmes projektit:
Shpreh  aftësi komunikimi duke përdorur koncepte, 
si:	qeverisje,	individ	me	të	drejta,	roli	i	shtetit	në	
respektimin	e	individëve.
Demonstron përgjegjësi në diskutimin e lidhjes së 
filozofisë	me	politikën.
Diskuton me përgjegjësi çështje me interes publik në  
shoqërinë	e	sotme.
Kompetenca e të mësuarit për të nxënë
 Nxënësi/ ja:
Shkëmben	përvoja	pozitive	në	grup.
Përpunon në mënyrë të pavarur, informacione mbi  
individin	dhe	raportin	e	tij	me	shtetin	nga	lashtësia	deri	
në ditët tona.
Identifikon	strategji		të	kuptuarit,	reflektimit	të	individit	
ndaj	qeverisjes	në	epoka	të	ndryshme.
Zgjidh dilema personale lidhur me rolin e tij në  
demokracinë aktuale.
Kompetenca personale
Nxënësi/ja:
Ndërton marrëdhënie me të tjerët dhe me kulturat e 
huaja,  nisur nga ndikimet e historisë në politikë.
Mban	qendrim	të	pavarur		duke		zhvilluar	mendimin	
kritik, përmes debatit, analogjisë dhe hulumtimit 
filozofik.
Përkrah ndyshimet në jetën personale në ndikimin  e 
debatit	filozofik	konstruktiv.
Kompetenca digjitale 
Zhvillon	mendimin	kritik	dhe	krijues	përmes	
teknologjisë.
Krijon	“Manual	filozofik”	me	ide	të	projektit	sipas	
grupeve	të	punës.

7 7 7.12  Komunikojmë  
ide		filozofike	

Tema: Idetë 
pedagogjike  
shqiptare dhe shkolla 
eksperimentale e Djuit  

Nxënësi/ ja:
-Demonstron përgjegjësi në diskutimin e problemit të 
edukimit	në	shoqërinë	tonë.
-Përpunon	në	mënyrë	të	pavarur	informacionin	për	
edukimin	në	shoqëri	të	ndryshme.
-Identifikon	strategji	edukimi	të	suksesshme.
-Ndërton marrëdhënie me të tjerët dhe me kulturat e 
huaja	në	të	kuptuarin	e	mënyrave	të	edukimit	në	shkollë.
-Përkushtohet	ndaj	së	mirës	së	përbashkët	që	sjell	
edukimi	cilësor	i	të	rinjve.
-Përdor  internetin në mënyrë korrekte dhe të 
ndërgjegjshme për të marrë më tepër informacione në 
çështjen	e	filozofisë		së	edukimit.



17

8 7 7.16  Komunikojmë  
ide		filozofike
 
Tema: 
Ekzistencializmi, si 
filozofi e letërsisë 
moderne 

Nxënësi/ ja:

-	Analizon		dhe	sintetizon	konceptet	filozofike	dhe	
letrare të kohës.
-	Shfaq	tolerancë	dhe	empati	në	diskutime	
ekzistencialiste.
-	Zgjidh	dilema	personale	filozofike	lidhur	me	konceptin	
e ekzistencës.
- Përkrah ndryshimet në jetën personale, ndikuar nga 
fryma ekzistencialiste.
-	Kupton	rëndësinë	e	mjeteve	të	reja	teknologjike	për	të	
ndarë idetë për konceptin e ekzistencës.

9 7 7.20  Komunikojmë 
ide	filozofike	

 Tema: Mendime 
filozofike shqiptare 

 

Nxënësi/ ja:

-	Shpreh		aftësi	komunikimi	përmes	mendimit	filozofik,	
reflektimit	për	historinë,	shtetin	shqiptar,	autonominë	e	
individit.
- Diskuton me përgjegjësi  duke argumentuar  lidhjen 
e	kushteve	të	shoqërisë	sonë	në	prodhimin	e	ideve	
filozofike.
-	Përpunon	në	mënyrë	të	pavarur	informacione	për		idetë		
filozofike	shqiptare.
- Zgjidh dilema personale lidhur me rolin  e studimit të 
filozofisë,	në	ndryshimin	e	realitetit	shqiptar.
- Përkrah ndryshimet në jetën personale, në ndikimin  e 
debatit	filozofik		në	lidhje	me	natyrën	dhe	historinë	e	
shqiptarëve.
- Përdor aplikime teknologjike në  prezantimin e 
mendimit

10 7 7.21 Argëtohemi dhe 
mësojmë 
Veprimtari

Nxënësi/ ja:

-	Zhvillon	të	menduarin	abstrakt.
-	Aftësohet	të	lidhë	reflektimin	filozofik	me	situata	
konkrete.
-	Përdor	teknologjinë	për	argumentimin	e	ideve.
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 4. Lidhja e lëndës së filozofisë me lëndët e tjera

	 Cila	është	rëndësia	e	filozofisë	në	edukimin	e	përgjithshëm	të	nxënësve?
Duhet	të	kemi		gjithmonë		parasysh	idenë,	se	të	gjitha	shkencat	e	kanë	origjinën	te	filozofia.	
Filozofia	mund	të	zhvillohet	edhe	duke	mos	u	bazuar	në	rezultatet	shkencore,	por	shkencat	
nuk	mund	të	zhvillohen	dhe	të	përparojnë	pa	u	rikthyer	te	reflektimi	filozofik.	
Filozofi	i	shquar	gjerman,	Martin	Heideger,shprehet:
  “Shkencat nuk mendojnë, prandaj ato kanë nevojë për filozofinë.”

Filozofia	 është	 pjesë	 e	 rëndësishme	 e	 zhvillimit	 të	 përgjithshëm	 të	 mendimit	 njerëzor.	
Gërshetimi	i	problemeve	shoqërore	dhe	natyrore	e	drejton	filozofinë	në	arritjet	e	deritanishme	
brenda	lëndëve	të	tjera	të	veçanta.	Në	anën	tjetër,	në	çdo	shkallë	të	zhvillimit	të	shkencave,	
një	 sektor	 i	 veçantë	 dhe	 i	 gjërë	 në	 sistemin	 e	 dijeve	mbi	 botën	 i	 takon	 funksionimit	 të	
pavarur	të	dijeve	filozofike.
Njohuritë	që	merren	në	 lëndën	e	filozofisë,	kuptimi	dhe	 interpretimi	 i	koncepteve	dhe	 i	
rrymave	filozofike	e	ndihmon	nxënësin	për	të	konsoliduar	njohuritë	edhe	në	lëndë	të	tjera.

◘ Kërkesat e lëndës së  filozofisë ndaj lëndëve të tjera

Filozofia dhe sociologjia
Nxënësi/ja:
Përshkruan	lidhjen	ndërmjet	pikëpamjeve	morale,	fetare	etj.,	me	realitetin	shoqëror.	
Analizon	 rolin	 që	 e	 faktorëve	 të	 tillë	 si	 familja,	 shkolla,	 shteti,	 kultura,	 komuniteti	 në	
krijimin	e	koncepteve	të	individit	dhe	shoqërisë.	
Shpjegon rolin e kulturës dhe të traditës kulturore në formimin dhe progresin e njeriut. 

Filozofia dhe historia
Nxënësi/ja:
Përshkruan	tiparet	kryesore	të	zhvillimit	historik,	duke	i	lidhur	ngjarjet	historike,	idetë	etj.,	
me	kushtet	dhe	rrethanat	ekonomiko-shoqërore	në	të	cilat	kanë	ndodhur.	
Përshkruan	 kontributin	 e	 personaliteteve	 te	 shquar	 në	 histori	 në	 raport	me	mundësitë	 e	
kohës. 

Filozofia dhe letërsia
Nxënësi/ja:
Përshkruan	lidhjen	ndërmjet	iluminizmit	shqiptar	me	letërsinë	iluministe	europiane.	
Përshkruan	veprimtarinë	e	shkrimtarëve	të	mëdhenj,	nëpërmjet	veprave	dhe	jetëshkrimeve,	
një	pjesë	e	mirë	e	të	cilëve	janë	edhe	filozofë.

Filozofia dhe psikologjia
Nxënësi/ja:
Përshkruan	botën	dhe	zhvillimin	intelektual	të	njeriut,	aftësitë	për	të	kultivuar	mendimin	
kritik dhe krijues; 
Përshkruan	karakteristikat	zhvillimit	shpirtëror,	ndjesitë,	gjendjet	emocionale,	kultivimin	e	
tyre	në	lidhje	me	jetën	shoqërore.	
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Filozofia dhe gjuha e huaj
Nxënësi/ ja 
Dallon	dhe	të	shpjegon	prejardhjen	e	termave	që	janë	koncepte	filozofike,	
emrat	e	filozofëve	të	huaj,	kërkon	materiale	në	internet	etj.
Academicus,	Pyrrhonic	Sketches,	Pyrrho,	“De	corpore”,	“De	homine”,	
“De	cive”,empiricism,	rationalism,	theological	etj.

◘ Ndërlidhja e lëndës së filozofisë, me disa lëndë të tjera mësimore sipas linjave 

Linja Titulli i linjës Lëndët e tjera mësimore

     Linja  1 Periudha helenike Historia,	qytetaria,	fizika,	matematika,	gjuha	e	
huaj

Linja  2 Periudha romake Qytetaria,historia, letërsia, gjuha e huaj

Linja  3  
 Drejtimet	filozofike	në
 shekujt e parë të erës
sonë

Historia,qytetaria,	sociologjia,	gjuha	e	huaj,	
letërsia

Linja  4              Mesjeta dhe Rilindja Sociologjia,	gjuha	e	huaj,	historia,	fizika,	letërsia

Linja  5 Shekulli XVII Qytetaria, sociologjia, arti, historia, gjuha e huaj

Linja  6 Shekulli XVIII
Sociologjia, historia, letërsia,teknologjia, 
teknologji	informacioni,	qytetaria,	arti,	gjuha	e	
huaj

Linja  7     Shekulli	XIX	–	XX Matematika, sociologjia, letërsia, historia, arti, 
qytetaria,	psikologjia,	gjuha	e	huaj
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        5.  Metodologjia e studimit të filozofisë dhe vlerësimi

	 	 	 	 	Duke	 u	mbështetur	 në	 një	 nga	 qëllimet	 kryesore	 të	mësimdhënies	 së	 filozofisë,	 të	
zhvilluarit	e	mënyrës	kritike	dhe	analitike	 të	 të	menduarit	 të	nxënësit,	 lënda	e	filozofisë	
nuk	duhet	të	ofrojë	thjesht	përcaktimin	e	gatshëm,	formal	të	koncepteve,	kategorive	dhe	
teorive.	Mësimdhënia	e	filozofisë	është	gjithmonë	shpjegimi,	analizimi	dhe	ndriçimi	i	një	
çështje	apo	problemi	filozofik.	
Mënyra	më	frytdhënëse	në	përvetësimin	e	nocioneve	filozofike,	bazohet	në	përshkrimin	
e	gjenezës	 së	konceptit,	ballafaqimin,	krahasimin	dhe	 lidhjen	me	nocione	 të	 tjera,	duke	
analizuar format dhe mundësitë e përdorimit të tyre.
Në	përvetësimin	e	filozofisë,	është	e	rëndësishme	që	të	kërkohen	dhe	shprehen	mendimet	
individuale	dhe	të	grupeve,	gjë	që	nënkupton	prezantimin	e	mendimeve	në	një	gjuhë	të	qartë	
dhe	të	kuptueshme.	Përshkrimi,	referimi	ndaj	teorive	të	ndryshme,	përdorimi	i	shembujve	
konkretë dhe krahasimi me shembuj të tjerë, janë themelet për ndërtimin e mendimit të 
pavarur	të	nxënësit	dhe	lidhjen	e	pjesës	teorike	me	aplikimin	praktik	të	saj.
Në	këtë	mënyrë	do	të	arrihet	edhe	qëllimi	i	dytë	i	lëndës	së	filozofisë:	ofrimi	i	një	filozofie,	
e	cila	do	të	ndihmonte	nxënësit	që	ta	kuptojnë	dhe	ta	jetojnë	më	mirë	jetën.
Në	mënyrë	që	lënda	e	filozofisë	të	mos	shndërrohet	në	një	skolastikë	të	mërzitshme	dhe	në	
një	monolog,	diskutimet	për	problemet	dhe	çështjet	filozofike	duhet	të	jenë	pjesë	e	pandarë	
e çdo ore mësimore. 
Po	ashtu,	interpretimi	dhe	shpjegimi	i	teksteve	të	shkurtëra	filozofike,	është	metodë	shumë	
efikase	në	krijimin	e	kontaktit	 të	nxënësit	me	filozofët	 e	mëdhenj.	Çdo	mësim	duhet	 të	
shoqërohet	edhe	me	fjalor	një	shpjegues	të	koncepteve	filozofike.
Duke u bazuar në këto metoda, nxënësit duhet të orientohen drejt një bindjeje të 
qëndrueshme,	përmes	udhëzimeve	se,	teza	e	mbrojtur	duhet	t’u	përgjigjet	disa	kërkesave:	
duhet të mbështetet nga faktet, të mundësojë parashikime dhe të sugjerojë hulumtime të 
mëtejshme. 
Nxënësi/ja	duhet	ketë	mundësi	të	paraqesë	qëndrimet	dhe	mendimet	e	pavarura,	në	formën	
e	punimeve	të	hartuara,	duke	integruar	në	to	informacionin	teorik	(nga	tekste	filozofike)	
dhe atë praktik.

◘ Kërkesa për zbatimin e programit 
Ky	program	zbatohet	për	72	orë.	Sasia	e	orëve	mësimore	për	secilën	linjë	është	
rekomanduese.	Zbatuesit	e	programit	duhet	të	respektojnë	numrin	total	të	orëve	të	lëndës,	
por	kanë	të	drejtë	të	pakësojnë	ose	të	shtojnë	deri	në	masën	10%	të	orëve	për	çdo	linjë.	
Pra,	mësuesi/	ja	mund	të	vendosë	të	përparojë	më	ngadalë	kur	dallon		se	nxënësit	ndeshin	
vështirësi	të	veçanta	në	përmbushjen	e	objektivave	të	linjës,	por	mund	të	ecë	më	shpejt,	
nëse	nxënësit	demonstrojnë	përvetësim	të	kënaqshëm	të	objektivave.
Hartimi i programit është mbështetur te korniza kurrikulare. 

Në	kornizën	kurrikulare	vëmendje	e	veçantë	i	duhet	kushtuar:	
□	synimeve	të	përgjithshme	të	kurrikulës	së	gjimnazit,
□	synimeve	të	linjave	ndër-kurrikulare,	
□	vlerësimit	të	nxënësve	me	notë,	
□	parimeve	të	mësimdhënies.	
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Zbatimi i programit duhet të bëhet duke respektuar parimet e barazisë gjinore, etnike, 
racore, fetare etj.

◘ Vlerësimi 
Vlerësimi i nxënësit/es, përshkon gjithë procesin mësimor dhe shërben për përmirësimin 
e	tij.	Ai	nuk	ka	qëllim	të	vetëm	vendosjen	e	notës	dhe	as	nuk	përfundon	me	vënien	e	saj.	
Vlerësimi	mbështetet	 tërësisht	 në	 objektivat	 e	 programit	 lëndor	 dhe	mësuesi	 nuk	 ka	 të	
drejtë	të	vlerësojë	nxënësit	për	ato	objektiva	të	arritjes,	që	nuk	përshkruhen	në	program.	
Mësuesi/ja	e	lëndës	së	filozofisë,	duhet	të	ketë	parasysh	disa	momente	të	rëndësishme	gjatë	
vlerësimit	të	nxënësit:

□	Mënyrën	se	si	nxënësi/ja,	di	të	strukturojë	mendimin,	për	të	argumentuar	qëndrimet	e	
				veta	mbi	çështje	të	ndryshme	filozofike	dhe	praktike.
□	Aftësinë	e	nxënësve,	për	të	integruar	informacionin	teorik	dhe	shkencor.
□	Mënyrën	se	si	nxënësi/ja,	është	në	gjendje	të	prezantojë	materialet	e	përvetësuara,	në
				mënyrë	individuale	dhe	në	grup.
□	Aftësinë	e	nxënësve,	që	përmes	teksteve	filozofike,	të	nxjerra	nga	veprat	e	filozofëve,	të
				hartojnë	punime	të	pavarura.

Vlerësohen:
			Përgjigjet	e	nxënësve	me	gojë
   Prezantimet (power-point etj)
			Esetë	dhe	punimet	e	pavarura
   Portofoli i nxënësit 

Vlerësimi periodik i nxënësit
Vlerësimi	 i	vazhdueshëm:	 (40%),	që	del	nga	evidencat	e	vlerësimit	 të	vazhduar,	 të	mbajtura	për	
periudhat 3-mujore. 
Vlerësimi	me	test:	(40%),	detyra përmbledhëse, në përfundim të periudhës 
3- mujore. 
Vlerësimi	i	dosjes	(portofolit):	(20%),	për	periudhën	3-mujore	(detyrë	klase,	krijime,	detyrë	
shtëpie, punë me shkrim, projekt etj.) 

Vlerësimi përfundimtar
Nota	vjetore	përfundimtare	përfshin:	
notën	vjetore	të	vlerësimit	të	vazhdueshëm,	të	tri	periudhave	3-mujore;	
notën	vjetore	të	vlerësimit	me	test	ose	detyrë	përmbledhëse,	të	tri	periudhave	3-mujore;	
notën	vjetore	të	vlerësimit	të	dosjes	së	nxënësit,	të	tri	periudhave	3-mujore.	

Mësuesi/	ja,	nuk	e	ka	të	detyrueshme	vlerësimin	me	notë	në	çdo	orë	mësimore	dhe	vendosjen	
e	tyre	në	evidencën	përkatëse.	Si	rregull,	nxënësit	dhe	mësuesit	duhet	të	bashkëbisedojnë	
lirshëm,	si	partnerë,	rreth	përvetësimit	të	njohurive	të	fituara	në	orët	e	kaluara	dhe	kryerjes	
së	detyrave	në	vazhdim	(p.sh.,	rubrika:	Jepni opinionin tuaj). 
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Herë	pas	here,	mësuesi	duhet	të	vlerësojë	me	notë,	duke	ua	bërë	të	qartë	nxënësve	që	në	
fillim,	qëllimin	e	vlerësimit	dhe	kriteret	e	tij.	
Vlerësimi me shkrim, shërben për aftësimin e komunikimit me shkrim dhe mund të 
realizohet	jo	vetëm	me	laps	e	letër,	por	edhe	në	rrugë	elektronike.	
Mësuesi/ja,	vlerëson	nxënësit	me	notë,	për	parashtrimet	me	shkrim	në	testimet	periodike	
dhe	në	prezantimet	me	shkrim	të	punimeve	të	tij,	të	zhvilluara	vetë	ose	në	grup.	
Mësuesi/ja,	mund	të	planifikojë	 testime,	për	pjesë	 të	programit	që	përmbajnë	një	numër	
të	konsiderueshëm	 të	njohurive,	për	një	ose	disa	kapituj,	 të	cilët	bashkojnë	objektiva	 të	
ndërlidhura	 të	 të	nxënit.	Në	përshtatje	me	qëllimin	e	vlerësimit	me	shkrim,	 	mësuesi/ja,	
përdor	 lloje	 të	 ndryshme	 testesh,	 teste	me	 alternativë	 (miniteste)	 ose	me	 zhvillim,	 ese,	
detyra tematike, projekte kurrikulare etj.

◘ Kriteret e vlerësimit

◘Portofotli i nxënësit
Mundësi	vlerësimi	dhe	vetëvlerësimi,	është	portofoli	i	nxënësit,	që	është	një	përmbledhje	e	
punimeve	të	tij/saj,	përgjatë	një	periudhe	të	caktuar	kohe	ose	gjatë	gjithë	vitit	shkollor	për	
lëndën	e	filozofisë.	

Portofoli përmban:
□	Detyra	shtëpie
□	Ese
□	Vizatime
□	Projekt
□	Prezantime
□	Materiale	të	ndryshme

 

Kriteret e 
vlerësimit 

Selekton 
informacion
e  
 

Ndan 
përvoja 
 

Demonstron 
njohuri 
 

Analizon 
dukuri 
 

Debaton dhe 
komunikon 

Strukturon 
zgjidhje 
 

Respekton 
tjetrin 
 

Krahason 
njohuritë 
 

Mban 
qëndrim 
qytetar 
 
 

Interpreton 
fakte 
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◘ Vetëvlerësimi i nxënësve  

◘ Model vetëvlerësimi nga nxënësi (pjesë e portofolit):  

□	Qëndrim	ndaj	lëndës
□	Vlerësim	i	cilësisë	së	njohurive
□	Dallon	njohuritë,	shprehitë	dhe	qëndrimet

Përmes portofolit mësuesi/ja dokumenton:

□	Progresin	e	nxënësit
□	Realizimin	e	kompetencave
□	Vlerësimin	për	çdo	tremujor
□	Mënyrat	e	prezantimit	të	portofolit

◘ Mënyrat si e mbron nxënësi /ja portofolin: 

□	Përshkruan	përmbajtjen	e	dosjes
□	Materiale	në	Word
□	Power	Point
□	Filma,	video,	etj.

Mësuesi/ja	vlerëson	mënyrën	më	të	mirë	për	të	mbrojtur	punën	3	mujore	nga	nxënësi.
Në	vlerësimin	përfundimtar,	mësuesi	duhet	të	mbajë	parasysh	peshën	e	ndryshme	që	zë	në	
këtë	vlerësim,	niveli	i	ndryshëm	i	objektivave	të	arritjes.

Dallon njohuritë, 
shprehitë dhe 
qëndrimet

Vetëvlerësimi	i	
nxënësve

Qëndrim 
ndaj lëndës

Vlerësim i cilësisë 
së	njohurive
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 6. Çfarë kërkohet nga mësuesi i lëndës së filozofisë?

 Të	rinjtë	kanë	nevojë	për	një	filozofi	jete	e	cila	do	t`i	aftësojë	për	të	jetuar	dhe	për	të	
vepruar,	duke	pasur	projekte	dhe	duke	qenë	të	angazhuar	në	realizimin	e	tyre.	
Pikërisht	një	filozofi	të	tillë,	e	cila	do	të	ndihmonte	që	të	kuptohet	dhe	të	jetohet	jeta,	u	ofrohet		
nxënësëve	të	shkollave		të	mesme.	Ajo	është	njëkohësisht	një	koncept	orientues	i	qëndrimit	
të	njeriut	si	qenie	sociale,	i	veprimtarisë	së	tij	praktike	e	teorike,	i	sjelljes,	por	edhe	orientues	
i	idealeve	të	tij	shoqërore.
Mendimi	 filozofik	 është	 zhvilluar	 përmes	 problemeve	 filozofike,	 prandaj	 mënyra	 	 më	 e	
natyrshme	e		paraqitjes	së	filozofisë	për	nxënësit		është	duke	e	përcjellë	rrugën	e	të	filozofuarit	
vetë.	Është	 e	 domosdoshme,	 që	 nxënësit	 të	 inkurajohen	 për	mënyrën	 e	 të	menduarit	 dhe	
të	 arsyetuarit	 për	 	 veten	 e	 tyre.	Për	më	 tepër,	 aftësitë	 e	 rëndësishme	në	 jetë,	mënyra	 e	 të	
menduarit,	 arsyetimi	 dhe	 kërkimi	 i	 bën	 nxënësit	 të	 pavarur	 dhe	 nxënës	 autonom,	 të	 cilët	
mund	të	interpretojnë	dhe	të	kuptojnë	më	shpejt	idetë	e	reja.	Fatkeqësisht	ky	aspekt	edukimi	
shpesh	neglizhohet.	Për	këtë	arsye,	më	tej	do	të	mbështetet,	ushqehet	dhe	vlerësohet	aftësia	e	
të	menduarit	dhe	arsyetuarit	në	çdo	nivel.	
Ne	shpresojmë	që	informacionet	e	dhëna	në	libër	dhe	suporti	i	dhënë	nga	ne	në	këtë	Libër	
për		mësuesin,	do	t`iu	ndihmojnë	të	krijoni	një	ambient	mësimi	ku	nxënësit	të	planifikojnë,	
të	gjejnë	dhe	mësojnë	ide	të	reja.	Jepuni	atyre	kohë	për	tu	menduar	dhe	për	të	diskutuar	idetë	
e	tyre	përpara	se	t`i	udhëhiqni,	në	atë	që	ju	keni	planifikuar	për	orët	e	ndryshme	mësimore.
Një	prej	kërkesave	më	të	rëndësishme	në	fushën	e	mësimdhënies	është	bindja	e	mësuesit	në	
aftësinë	e	nxënësve	për	të	mësuar	dhe	në	atë	që	ai	vetë	është	i	aftë	t’i	mësojë	ose	t’i	ndihmojë	
për	të	mësuar.	Të	mësuarit	e	filozofisë,	përfshin	edhe	aftësi	të	tjera	të	mësimdhënies	që	janë	
të	rëndësishme	për	procesin	e	aftësimit	të	nxënësve	për	t’u	bërë	qytetarë	me	dije	filozofike:	
-	aftësinë	për	t’i	parë	problemet	nga	këndvështrimi	i	nxënësit,	duke	marrë	parasysh	
prejardhjen,	moshën	dhe	nivelin	e	tij	arsimor,	si	dhe	aftësia	për	të	mos	paragjykuar	
qëndrimet	dhe	perceptimet	që	janë	të	ndryshme	nga	të	tijat;
-	aftësinë	për	të	zgjidhur	probleme,	mbi	bazën	e	analizës	së	koncepteve,	të	përcaktimeve,	të	
argumenteve	e	të	sintezës	së	larmisë	së	këndvështrimeve	në	një	të	tërë	të	vetme;	
- aftësinë për të organizuar idetë dhe çështjet e ndryshme, për të dalluar dhe për të përzgjedhur 
atë	që	është	thelbësore	në	sasinë	e	shumtë	të	informacionit	me	të	cilin	ndeshen	nxënësit	çdo	ditë;	
-	aftësinë	për	të	komunikuar	idetë,	duke	ofruar	mjetet	kryesore	të	vetëshprehjes,	si	aftësinë	për	
të	paraqitur	ide	duke	përdorur	argumente	të	strukturuar	mirë	dhe	sistematikë;	
-	aftësinë	për	të	shprehur	e	mbrojtur	një	qëndrim	të	caktuar	me	argumente;	
-	aftësinë	për	 të	ndërtuar	e	për	 të	mbrojtur	një	pikëpamje,	për	 të	vlerësuar	e	për	 të	mbajtur	
parasysh argumentet dhe pikëpamjet e ndryshme dhe të kundërta, aftësinë për të përzgjedhur 
dhe	për	të	justifikuar	zgjedhjen	e	një	alternative;	
- aftësinë për të formuluar hipoteza, për të bërë hulumtime, për të parashtruar probleme në 
mënyrë	që	të	mundësohet	zgjidhja	e	tyre;	
-	aftësinë	për	të	kuptuar	lidhjen	e	filozofisë	me	dijet	dhe	aktivitetet	e	tjera	njerëzore,	duke	përdorur	
metodologjinë	e	përshtatshme	për	trajtimin	e	çështjeve	filozofike,	në	situata	të	ndryshme;	
-	aftësinë	e	pjesëmarrjes	qytetare	për	të	zgjidhur	në	praktikë	probleme	të	ndryshme	jetësore	
filozofike;	
-	aftësinë	për	të	zgjedhur	një	qëndrim	të	caktuar	filozofik	e	moral	në	funksion	të	angazhimit	
të	nxënësve	të	tyre	në	jetën	shoqërore.	
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 Llojet e planifikimeve
Planifikimi	i	mësimdhënies	për	lëndën	e	filozofisë	përfshin:	
1)	Planifikimin		vjetor	
2)	Planifikimin	për	secilën	periudhë	(Shtator-Dhjetor;	Janar-Mars;	Prill-Qershor)
3)	Planifikimin	analitik	të	orëve	mësimore
4)	Planifikimin	ditor	

Planifikimi vjetor i lëndës 
Plani	vjetor	është	një	plan	sintetik.	
Mësuesi	planifikon	orët	dhe	përmbajtjen	kryesore	lëndore	për	tre	periudha.
Periudhat janë: 
periudha e parë: Shtator- Dhjetor, 
periudha	e	dytë:	Janar	–	Mars,	
periudha e tretë: Prill- Qershor. 

 7.Plani mësimor vjetor 
             
 Lënda:	Filozofi	XI

Përmbledhja		e	shpërndarjes	së	orëve	

Linja Teori Veprimtari Projekt Totali në orë
Linja1
Periudha helenike

9 orë _ _ 9 orë

Linja 2
Periudha romake

4 orë 1 orë _ 5 orë

Linja 3
Drejtimet	filozofike	në	
shekujt e parë të erës sonë

4 orë 1 orë _ 5 orë

Linja 4
Mesjeta dhe Rilindja

9 orë 1 orë _ 10 orë

Linja 5
Shekulli XVII

8 orë 1 orë _ 9 orë

Linja 6
Shekulli XVIII

7 orë 1 orë 1 + 4 (orë të 
lira)

13 orë

Linja 7
Shekulli XIX - XX

17 orë 4 orë _ 21 orë

Totali 58 orë 9 orë 5 orë 72 orë

Përqindja 80%  20% 100%
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 8.  Shpërndarja e orëve mësimore sipas tremujorëve

 Lënda: Filozofi XI 

Linja

Shpërndarja e përmbajtjes lëndore per realizimin e kompetencave
     Shtator - Dhjetor
            24 orë

   Janar - Mars
        23 orë

Prill - Qershor
21+4 (orë të lira)

Linja 1
Periudha 
helenike

1.1	Lindja	e	filozofisë.	Veçoritë	e	
dijes	filozofike	
1.2	Lindja	e	mendimit	filozofik	në	
periudhën antike 
1.3	Refleksioni		filozofik		si		synim	
drejt	së	vërtetës			
1.4		Fillimet	e	filozofisë		dhe	
paraardhësit e Sokratit 
1.5	Sofistët	dhe	kritika	ndaj	
mendimit njerëzor  
1.6  Sokrati dhe dialektika 
sokratike  
1.7		Platoni	dhe	qëllimi	i	filozofisë	
1.8 - 1.9 Aristoteli dhe sistemi 
filozofik	i	tij
Përsëritje.	Provoni	njohuritë	tuaja

Linja 2 
Periudha 
romake

2.1   Rrethanat historiko - 
shoqërore	të	filozofisë	gjatë	
periudhës romake
2.2   Stoicizmi dhe parimet morale 
të tij
2.	3		Filozofia	epikuriane	në	
kërkim të lumturisë
2. 4  Skepticizmi antik dhe e 
vërteta	mbi	moralin
2.5			Komunikojmë	ide	filozofike.	
Veprimtari 
	Morali,	individi	dhe	shoqëria
	Përsëritje.	Provoni	njohuritë	tuaja

Linja 3
Drejtimet 
filozofike	në	
shekujt  e 
parë të erës 
sonë 

3.1-	3.2			Filozofia	dhe	politika	në	
Romë. Stoicizmi romak  
3.3	-3.4	Filozofia	novatore	e	
Plotinit.  Neoplatonistët 
3.5	Komunikojmë	ide	filozofike.	
Veprimtari 
	Ligjishmëria	dhe	qytetarët			
Përsëritje.	Provoni	njohuritë	tuaja

Linja 4
Mesjeta dhe 
Rilindja

4.1	-	4.2			Kontributi	i	filozofisë	
gjatë Mesjetës. Shën Agustini 
4.3	-	4.4	Thoma	Akuini.		Filozofia	
në shërbim të teologjisë   
4.5	Filozofia	arabe	dhe	Avicena	
përfaqësuesi	i	saj.
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Linja 4
Mesjeta dhe 
Rilindja

4.6		Averroes	dhe	rikthimi	
tek Aristoteli
4. 7  Epoka e Rilindjes 
Europiane	dhe	veçoritë	e	saj
4.8  Montenji dhe skepticizmi 
në	filozofinë	e	tij																					
4.9		Filozofia	e	Kampanelës	
dhe utopia e tij
4.10   Komunikojmë ide 
filozofike.	Veprimtari	
Politikat sociale në mbrojtje 
të	qytetarëve	
Përsëritje.	Provoni	njohuritë	

Linja 5    
Shekulli 
XVII 

5.1   Fillimi	i	filozofisë	
moderne. Racionalizmi dhe 
empirizmi 
5.2   Frensis Bekon dhe  
metoda shkencore
5.3   Rëne Dekart dhe lindja 
e	filozofisë	moderne		
5.4 Spinoza. Zoti, shkaku i 
gjithçkaje
5.5 -5.6   Gjendja natyrore 
dhe	kontrata	shoqërore	
sipas Hobsit
5.7 - 5.8   Xhon Loku. 
Modeli i shtetit liberal
5.9   Komunikojmë ide 
filozofike.	Veprimtari
	Shteti,	egoizmi	i	njerëzve	
dhe morali 
Përsëritje		Provoni	njohuritë

Linja 6  
Shekulli  
XVIII

6.1    Filozofia	e	shek.	XVIII	
dhe tiparet e saj
6.2   Monteskje  për  ligjet 
dhe	ndarjen	e	pushteteve
6.3			David	Hjum,	
përfaqësues	i	empirizmit	
6.4    Enciklopedistët 
francezë   
6.5   Volteri dhe idetë e tij 
iluministe
6.6   Zhan Zhak Ruso dhe  
koncepti i tij për shtetin
6.7			Filozofia	kritike	e	
Emanuel Kantit   
6.8 Komunikojmë ide 
filozofike.	Veprimtari	
Filozofët e shekullit XVII 
6.9			Individi	përballë	shtetit	
në epoka të ndryshme.   
Projekt
Përsëritje.	Provoni	njohuritë



28

Linja 7 
Shekulli 
XIX dhe 
XIX 

7.1  Kushtet historike dhe 
karakteristikat	e	filozofisë	
moderne
7.2  Utilitarizmi si drejtim 
filozofik
7.3		Sistemi	filozofik	i	
Hegelit
7.4   Utopizmi,  tipar i 
filozofisë	sociale	në	Francë
7.5			Pozitivizmi	ose	
filozofia	pozitiviste	e	Ogyst	
Kontit
7.6  S. Kierkegard dhe 
koncepti i ekzistencës
7.7  Materializmi tipari i 
filozofisë	së	Marksit
7.8  Marksi dhe idetë e tij 
ekonomike 
7.9		F.Niçe	dhe	filozofia	e	
tij e jetës
7.10		Filozofia	intuitiste	e	
Henri Bergson
7.11  Pragmatizmi 
amerikan.	Filozofia	e	Djuit	
7.12   Komunikojmë ide 
filozofike.	Veprimtari	
Idetë pedagogjike  
shqiptare	dhe	shkolla	
eksperimentale e Djuit 
7.13	 	 Ludvig	 Vitgenshtajn	
dhe	filozofia	analitike			
7.14  Martin Haideger dhe 
teoria	e	tij	mbi	qenien
7.15	Filozofia	
ekzistencialiste e Sartërit         
Lexim		Femrat	dhe	filozofi
Përsëritje.	Provoni	njohuritë
7.16  Komunikojmë  ide  
filozofike.	Veprimtari	
Ekzistencializmi,	si	filozofi	
e letërsisë moderne 
7.17  Drejtimi strukturalist 
dhe hermeneutika  si pjesë 
të	filozofisë	moderne
7.18   Psikanaliza dhe 
lidhja	e	saj	me	filozofinë
7.19  Psikanaliza moderne
7.20 Komunikojmë ide 
filozofike.	Veprimtari
Mendim	filozofike	shqiptare	
7.21Argëtohemi dhe 
mësojmë. Veprimtari
4 orë të lira për projekt
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Nr Linja Kompetenca të linjës Lidhja ndërlëndore

Linja  1
Periudha helenike

 

Kompetenca e komunikimit dhe 
të shprehurit
Nxënësi/ja:
Respekton rregullat e 
komunikimit, për të shprehur 
mendimet	dhe	opinionet	e	veta.
Komunikon në mënyrë 
konstruktive,	gjatë	debateve	
filozofike	të	zhvilluara	në	klasë.
Kompetenca e të menduarit
Nxënësi/ja:
Mbron	qëndrim	e	tij	të	pavarur,	
duke treguar tolerancë ndaj 
ideve	të	të	tjerëve,	për	çështje,	
si: ligji, drejtësia dhe politika. 
Vlerëson	rolin	e	institucioneve	
demokratike, në mbrojtje të 
interesave	të	qytetarëve.	
Formulon strategji dhe forma 
të	pjesëmarrjes	qytetare,	
në përputhje me idealet e 
qytetarisë	demokratike.
Kompetenca digjitale
Nxënësi/ja:
Vlerëson përparësitë e 
Internetit, në lehtësimin e punës 
së	pavarur,	me	projekte,	në	grup

Histori
Qytetari
Fizikë
Matematikë
Gjuha e huaj

Nr Java Tema mësimore Metodologjia e të nxënit Burimet
1 I 1.1 Lindja e 

filozofisë.Veçoritë	
e	dijes	filozofike

Diskutime dhe debate, si 
filozofët,	rreth	dijes	filozofike.

Teksti mësimor, e-book

2 1.2 Lindja e 
mendimit	filozofik	
në periudhën 
antike

Diskutim rreth temës së dhënë 
në tekst, lidhur me debatin 
filozofik

Teksti mësimor, 
e - book

3 II 1.3	Refleksioni		
filozofik	si		synim	
drejt	së	vërtetës	  

Diskutime në grupe, rreth 
refleksionit	filozofik.

Teksti mësimor,
teksti	i	qytetarisë,	fletore	e	
punëve	me	shkrim

4 1.4 Fillimet e 
filozofisë		dhe	
paraardhësit e 
Sokratit

Diskutime dhe debate për 
origjinën e botës dhe jetës në 
Tokë. 

Teksti mësimor, ebook, 
Interneti

9.  Plani analitik
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5 III 1.5	Sofistët	dhe	
kritika ndaj 
mendimit njerëzor  

Diskutime pro dhe kundër 
thënies së Protagorës: “Njeriu 
është	masa	e	të	gjitha	gjërave”.	

Teksti mësimor, fletore 
shënimesh

6 1.6 Sokrati 
dhe dialektika 
sokratike

Debat dhe dialog, mbi rolin e 
filozofisë	në	edukimin	moral	
dhe	qytetar.	Ese,	thënie	të	
Sokratit.

Teksti mësimor,
qytetaria,ebook,
fletore	shënimesh

7 IV 1.7 Platoni dhe 
qëllimi	i	filozofisë	

Diskutim	i	ideve	filozofike	të	
Platonit, lidhur me origjinën e 
ideve	njerëzore.

Teksti mësimor, ebook, 
Interneti

8,9 1.8 - 1.9 Aristoteli 
dhe sistemi 
filozofik	i tij

Debat	filozofik	dhe	ese,	rreth	
ideve	në	sistemin	filozofik	të	
Aristotelit.

Teksti mësimor, 
ebook,fletore	shënimesh

V Përsëritje. Test. 
Provoni	njohuritë

Rubrikat në tekst, për rifreskim 
të njohurive

 Fletore	e	punëve	me
 shkrim, teksti, Portofoli

Nr Linja Kompetenca të linjës Lidhja ndërlëndore

Linja 2

Periudha romake

Kompetenca e komunikimit dhe 
të shprehurit
Nxënësi/ja:
Zotëron shprehi të sakta dhe 
operon	me	konceptet	filozofike	
të studiuara gjatë linjës.
Komunikon në grup, duke 
shprehur tolerancë dhe 
bashkëpunim 
Kompetenca e të menduarit
Nxënësi/ja:
Vlerëson në mënyrë kritike 
qëndrimet	e	filozofëve	të	
lashtësisë, ndaj moralit dhe 
arritjes së lumturisë.
Mbron	qëndrimin	e	tij	me	
argumente bindëse, për 
rëndësinë e angazhimit të 
individit	në	veprimtaritë	
shoqërore.
Kompetenca digjitale 
Nxënësi/ja:
Përdor aplikacione të ndryshme 
kompjuterike, për mbledhjen 
dhe përpunimin e informacionit 
të	nevojshëm.

Qytetari
Histori
Letërsi
Gjuha e huaj
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Nr Java Tema mësimore Metodologjia e të nxënit Burimet
10 V 2.1 Rrethanat 

historiko - 
shoqërore	të	
filozofisë	gjatë	
periudhës romake

Diskutim për rolin e ri të 
filozofisë,	gjatë	periudhës	
romake. 

Teksti mësimor,
tekst historie, Internet, 
e-book

11 VI 2.2 Stoicizmi dhe 
parimet morale 
të tij

Diskutime	në	grupe,	rreth	ideve	
të	stoikëve,	mbi	moralin	dhe	
jetën.

Teksti mësimor, e-book

12 2.	3	Filozofia	
epikuriane 
në kërkim të 
lumturisë

Diskutim	i	ideve	filozofike
të Epikurit, mbi jetën dhe 
lumturinë.

Teksti mësimor, e-book

13 VII 2. 4 Skepticizmi 
antik	dhe	e	vërteta	
mbi moralin

Diskutim	dhe	debat	rreth		ideve	
të	kësaj	rryme	filozofike.

Teksti mësimor, e-book

14 2.5 Komunikojmë  
ide		filozofike.	
Veprimtari 

Komunikim	i	ideve	filozofike	
për	temën:	“	Morali,	individi	
dhe	shoqëria”.

Teksti mësimor,
tekst	qytetarie,	fletore	e	
punëve	me	shkrim.
Portofoli i nxënësit

Përsëritje. Test. 
Provoni	njohuritë	

Rubrikat në tekst, për 
rifreskimin	e	njohurive.

Fletore	e	punëve	me	
shkrim. Portofoli

Nr Linja Kompetenca të linjës Lidhja ndërlëndore

Linja 3 

Drejtimet filozofike në 
shekujt e parë të erës sonë  

Kompetenca e komunikimit dhe 
të shprehurit
Nxënësi/ja:
Demonstron aftësi shprehëse 
dhe përdor me saktësi termat 
filozofike	të	mësuara.	
Shfaq	vetëbesim	dhe	tolerancë	
në komunikim, gjatë punës në 
grup.
Kompetenca e të menduarit
Nxënësi/ja:
Mban	qëndrim	kritik	ndaj	
ideve	filozofike,	lidhur	me	
ekzistencën	e	të	keqes	dhe	
vuajtjes	në	botë.
Gjykon me përgjegjshmëri mbi 
rolin	që	luan	politika	dhe	liderët	
e	saj,	në	jetën	e	shoqërisë.
Kompetenca digjitale
Nxënësi/ja:
Përdor lëndën e TIK-ut, për të 
zhvilluar	mendimin	kritik	dhe	
krijues.

Histori
Qytetari
Sociologji
Letërsi
Gjuha e huaj
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Nr Java Tema mësimore Metodologjia e të nxënit Burimet
15,
16

VIII 3.1-	3.2	Filozofia	
dhe politika në 
Romë. Stoicizmi 
romak  

Diskutim	i	ideve	filozofike	të
Senekës, mbi të mirën dhe 
lumturinë.

Teksti mësimor, e-book

17,
18

IX 3.3	-	3.4	Filozofia	
novatore	e	Plotinit.	
Neoplatonistët 

Diskutime për idenë e Plotinit, 
mbi Njëshin. Shprehje e 
argumenteve,	përmes	një	eseje.

Teksti mësimor, e-book, 
Interneti

19 X 3.5 Komunikojmë  
ide	filozofike.	
Veprimtari  

Komunikim	i		ideve	filozofike,	
për temën:  “Ligjishmëria dhe 
qytetarët”.			

Teksti mësimor, tekst 
qytetarie,	fletore	e	punëve	
me shkrim.
Portofoli i nxënësit.

Përsëritje. Test. 
Provoni	njohuritë	

Rubrikat në tekst, për rifreskimin 
e	njohurive.

Fletore	e	punëve	me	
shkrim. Portofoli 

Nr Kompetenca të linjës Lidhja ndërlëndore

Linja 4     
         
Mesjeta dhe Rilindja

Kompetenca e komunikimit dhe 
të shprehurit
Nxënësi/ja:
Komunikon	në	mënyrë	aktive	
dhe të përgjegjshme gjatë 
veprimtarive	në	grup.
Respekton idetë dhe mendimet 
e	të	tjerëve,	pa	i	paragjykuar	
ato.
Kompetenca e të menduarit
Nxënësi/ja:
Gjykon në mënyrë kritike rolin 
e	filozofisë,	gjatë	periudhës	së	
Mesjetës.
Vlerëson	kontributin	e	figurave	
të	Rilindjes,	në	zhvillimin	e	
shkencës,	filozofisë	dhe	artit.
Mban	qëndrim	kritik	ndaj	rolit	
të shtetit social, për mbrojtjen 
e	të	drejtave	dhe	interesave	të	
qytetarëve.
Kompetenca digjitale
Nxënësi/ja:
Zhvillon	aftësitë	krijuese	dhe	të	
pavarura,	përmes	përdorimit	të	
teknologjisë.

Sociologji
Histori
Fizikë
Letërsi
Gjuha e huaj

Nr Java Tema mësimore Metodologjia e të nxënit Burimet
20,
21

4.1 - 4.2 Kontributi 
i	filozofisë	gjatë	
Mesjetës. Shën 
Agustini 

Diskutime, argumente në 
formën e esesë, pro ose kundër 
ekzistencës së Zotit. 

Teksti mësimor, e-book, 
Interneti
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22,
23

XI 4.3 - 4.4 Thoma 
Akuini.		Filozofia	
në shërbim të 
teologjisë   

Diskutime rreth idesë së 
Akuinit, për teorinë e njohjes.

Teksti mësimor, 
Interneti,e-book

24 XII 4.5 Filozofia	
arabe.	Avicena	
përfaqësuesi	i	saj.

Diskutime	të	ideve	filozofike	të	
Avicenës.

Teksti mësimor, e-book 

25 XIII 4.6			Averroes	
dhe rikthimi tek 
Aristoteli

Debat dhe dialog. Idetë e 
Averroesit	për	raportin	e	
filozofisë	dhe	teologjisë.

Teksti mësimor

26 4. 7 Epoka e 
Rilindjes Europiane 
dhe	veçoritë	e	saj

Diskutime rreth rëndësisë 
së	Rilindjes,	në	zhvillimin	e	
shkencës,	filozofisë	dhe	artit.

Teksti mësimor, teksti 
historisë, Interneti, e-book

27 XIV 4.8 Montenji dhe 
skepticizmi në 
filozofinë	e	tij				

Shprehja	e	mendimeve,	në	
formën	e	esesë,	rreth	thënieve	të	
Montenjit. 

Teksti mësimor

28 4.9	Filozofia	e	
Kampanelës dhe 
utopia e tij

Debat	dhe	dialog,	rreth	ideve	
të Kampanelës, për Zotin dhe 
barazinë	në	shoqëri.	

Teksti mësimor, Interneti

29 XV 4.10 Komunikojmë  
ide	filozofike.	
Veprimtari 

Komunikim		i		ideve	filozofike	
për temën: “Politikat sociale në 
mbrojtje	të	qytetarëve”.

Teksti sociologjisë,
	fletore	e	punëve	me	
shkrim. Portofoli

Përsëritje. Test. 
Provoni	njohuritë

Rubrikat në tekst, për 
rifreskimin	e	njohurive.

Fletore	e	punëve	me	
shkrim. Portofoli
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Nr Linja Kompetenca të linjës Lidhja ndërlëndore

Linja 5

Shekulli XVII 

Kompetenca e komunikimit dhe 
të shprehurit
Nxënësi/ ja
Interpreton ide dhe koncepte të 
empirizmit dhe racionalizmit.
Aftësohet të pranojë dhe 
respektojë  arsyetime të 
ndryshme. Përkushtohet në 
debat	konstruktiv.
Kompetenca personale 
Nxënësi/ ja
Demonstron përgjegjësi në 
qëndrim	ndaj	çështjeve	me	
interes	shoqëror,	si:	shteti,	
feja, njeriu.Zotëron aftësi për 
menaxhim të debatit 
Kompetenca digjitale
Nxënësi/ ja
Përdor teknologjinë si burim 
informacioni për mendimtarët 
e epokës. Sjell informim në 
mënyrë të re dhe krijuese duke 
nxitur mendim krijues e të 
pavarur.

Qytetari
Sociologji
Art
Histori
Gjuha e huaj

Nr Java Tema mësimore Metodologjia e të nxënit Burimet
30 5.1 Fillimi  i 

filozofisë	moderne.	
Racionalizmi dhe 
empirizmi 

Shprehja në formën e esesë, 
të	argumenteve	për	rolin	e	
filozofisë	moderne.	 

Teksti mësimor, internet, 
e-book

31 XVI 5.2 Frensis Bekon 
dhe  metoda 
shkencore

Debat dhe dialog për mënyrën 
si arrijmë njohjen në ditët e 
sotme. 

Teksti mësimor, e-book

32 5.3 Rëne Dekart 
dhe lindja e 
filozofisë	moderne		

Diskutime	për	filozofinë	
racionaliste të Rëne Dekartit. 

Teksti mësimor,
 Interneti, e-book

33 XVII 5.4 Spinoza. Zoti, 
shkaku i gjithçkaje

Diskutime	për	idetë	filozofike	të	
Spinozës.

Teksti mësimor, e-book;

34,
35

5.5 -5.6 Gjendja 
natyrore dhe 
kontrata	shoqërore	
sipas Hobsit

Diskutime		rreth	ideve		të	
Hobsit, lidhur me krijimin e 
shtetit.

Teksti mësimor,
tekst	qytetarie,
sociologjie, e-book

36, 
37

XVIII 5.7 - 5.8 Xhon 
Loku. Modeli i 
shtetit liberal

Argumentime në formën e 
esesë, për idetë politike të 
Lokut.

Teksti mësimor, Internet, 
tekst historie, e-book

38 XIX 5.9 Komunikojmë  
ide		filozofike.	
Veprimtari

Komunikimi	i		ideve		filozofike	
për temën: “Shteti, egoizmi i 
njerëzve	dhe	morali”.	

Teksti mësimor, historia, 
fletore	e	punëve	me	
shkrim, e-book, portofoli
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Përsëritje. Test. 
Provoni	njohuritë	

Rubrikat në tekst, për 
rifreskimin	e	njohurive.

Fletore	e	punëve	me	
shkrim. Portofoli

Nr Linja Kompetenca të linjës Lidhja ndërlëndore

Linja 6

Shekulli XVIII    

Kompetenca e komunikimit dhe 
të shprehurit
Nxënësi/ ja:
Zotëron aftësi të mira 
komunikimi dhe shprehi të 
sakta	filozofike.
Shfaq	vlerësim	dhe	përdor		
saktë lidhjen logjike të fjalorit 
filozofik	me	atë		të	shkencave	
të tjera.
Kompetenca personale 
Nxënësi/ ja:
Interpreton informacionin në 
mënyrë  të përgjegjshme.
Shfaq		përgjegjësi	në	debat		
filozofik	duke	respektuar	edhe	
mendimin	e	të	tjerëve,	për	
probleme, si:shteti,morali e 
drejta.
Përkrah	ndryshimin	e	ideve	
personale  të tij gjatë debatit.
Kompetenca digjitale
Nxënësi/ ja:
Përpunon të dhëna nga interneti, 
duke u bazuar në burime të 
besueshme informacioni.
Zhvillon		mendimin	krijues	e	
kritik përmes teknologjisë.

Sociologji
Histori 
Letërsi
Teknologji
Teknologji informacioni
Qytetari
Art
Gjuha e huaj

Nr Java Tema mësimore Metodologjia e të nxënit Burimet
39 XX 6.1 Filozofia	e	

shek. XVIII dhe 
tiparet e saj.

Diskutime	rreth	tipareve	të	
filozofisë	së	shek.	XVIII.

Teksti mësimor, Interneti, 
ebook;

40 6.2 Monteskje  për  
ligjet dhe ndarjen e 
pushteteve

Debat dhe dialog për tri format 
e pushtetit, sipas Monteskje.

Teksti mësimor, Interneti;

41 XXI 6.3	David	Hjum,	
përfaqësues	i	
empirizmit   

Diskutime rreth rëndësisë 
së	zbatimit	të	rregullave	në	
shoqëri.

Teksti mësimor,tekst 
historie, Interneti;

42 6.4 
Enciklopedistët 
francezë 

Diskutime	rreth	ideve	të	
enciklopedistëve	francezë

Teksti mësimor, 
Enciklopedia, ebook, 
Interneti

43 XXII 6.5 Volteri 
dhe idetë e tij 
iluministe     

Debat dhe  dialog me grupe, 
rreth tolerancës, në ditët e 
sotme. 

Teksti mësimor, teksti 
qytetarisë,	ebook
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44 6.6 Zhan Zhak 
Ruso dhe  koncepti 
i tij për shtetin 

Diskutime, rreth pedagogjisë 
së Rusoit dhe mënyrës së të 
mësuarit në shkollën tonë.

Teksti mësimor, teksti 
qytetarisë

45 XXIII 6.7	Filozofia	
kritike e Emanuel 
Kantit

Diskutime rreth Nenit 30 të 
Kushtetutës		tonë	dhe	filozofisë	
kritike të Emanuel Kantit  

Teksti mësimor. 
Kushtetuta e RSH-së

46 6.8 Komunikojmë  
ide		filozofike.	
Veprimtari 

Komunikim	i		ideve		filozofike	
për temën: 
Filozofët e shekullit XVII

Teksti mësimor, historia, 
fletore	e	punëve	me	
shkrim, portofoli lëndor

47 XXIV 6.9 Projekt Tema	e	projektit:	“Individi	
përballë shtetit në epoka të 
ndryshme”.

Fletore	e	punëve	me	
shkrim.Portofoli i 
nxënësit.

Përsëritje. Test. 
Provoni	njohuritë

Rubrikat në tekst, për 
rifreskimin	e	njohurive.

Fletore	e	punëve	me	
shkrim.Portofoli

Nr Linja Kompetenca të linjës Lidhja ndërlëndore

Linja 7

Shekulli XIX - XX

Kompetencat e komunikimit dhe 
të shprehurit
Nxënësi /ja:
Argumenton problematikën e re 
të	filozofisë	moderne	që	lidhet	me	
problemet	e	individit.
Shfaq	vetëbesim	dhe	
vetëvlerësim	në	diskutimin	
filozofik..Respekton	rregullat	e	
komunikimit.
Kompetenca personale
Nxënësi /ja:
Lidh logjikisht  gjykimet dhe 
vendimet	e	tij	me	pasojat.
Zgjidh probleme dhe situata me 
rëndësi	aktuale	në	shoqëri	duke	
përdorur empatinë.
Kompetenca digjitale 
Nxënësi /ja:
Përdor teknologjinë, si risi 
në	kuptimin	e	problemeve	të	
filozofisë	moderne.Vërteton	
saktësinë	e	njohurive	përmes		
teknologjisë së informimit.

Matematikë
Sociologji
Letërsi
Histori
Art
Qytetari
Psikologji
Gjuha e huaj

Nr Java Tema mësimore Metodologjia e të nxënit Burimet
48 7.1 Kushtet 

historike dhe 
karakteristikat e 
filozofisë	moderne

Diskutime	për	raportin	e	filozofisë	
dhe	shkencave,	gjatë	shek.	XIX	-	
XX.

Teksti mësimor, Interneti

49 XXV 7.2 Utilitarizmi si 
drejtim	filozofik

Diskutime dhe debate, për 
konceptimin e lumturisë, nga 
Bentham. 

Teksti mësimor, Inernet
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50 7.3 Sistemi 
filozofik	i	Hegelit

Diskutime	për	sistemin	filozofik	të	
Hegelit. Aktualizoni argumentet 
tuaja.

Teksti mësimor, Interneti

51 XXVI 7.4 Utopizmi,  
tipar	i	filozofisë	
sociale në Francë

Krahasimi	i	ideve	të
filozofëve:	T.Mor		dhe	
T.Kampanella

Teksti mësimor

52 7.5	Pozitivizmi	ose	
filozofia	pozitiviste	
e Ogyst Kontit

Diskutime për ndikimin  e 
S.Simonit, në formimin e 
O.Kontit

Teksti mësimor,
Inerneti

53 XXVII 7.6  Kierkegard 
dhe koncepti i 
ekzistencës

Diskutime  mbi konceptin e 
Kierkegardit për ekzistencën.

Teksti mësimor,teksti 
historisë, letërsisë

54 7.7 Materializmi, 
tipari	i	filozofisë	së	
Marksit

Diskutime	të	ideve	filozofike	të	
Marksit,	krahasuar	me	filozofët	
e mëparshëm.

Teksti mësimor, Interneti

55 XXVIII 7.8 Marksi 
dhe idetë e tij 
ekonomike 

Diskutime dhe debate, për idetë  
ekonomike të Marksit.

Teksti mësimor,
Interneti,	vepra	“Kapitali”

56 7.9 Niçe dhe 
filozofia	e	tij	e	
jetës

Diskutim	i	ideve	për	njeriun,	
mes Kierkegardit dhe Niçes.

Teksti mësimor,tekst 
sociologjie

57 XXIX 7.10	Filozofia	
intuitiste e Henri 
Bergson

Diskutim	i	ideve	të	Bergsonin,	
për njohjen e realitetit.

Teksti mësimor,tekst 
letërsie

58 7.11 Pragmatizmi 
amerikan.	Filozofia	
e Xhon Djuit 

Argumentime për metodat e 
edukimit në shkollë, sipas Djuit. 

Teksti mësimor,tekst i 
qytetarisë,	ebook

59 XXX 7.12 Komunikojmë  
ide	filozofike.	
Veprimtari 

Tema: “Idetë pedagogjike 
shqiptare	dhe	shkolla	
eksperimentale	e	Djuit”.

Teksti	mësimor,qytetaria,	
sociologjia,	fletore	e	
punëve	me	shkrim.	
Portofoli i nxënësit.

60 7.13	Ludvig	
Vitgenshtajn dhe 
filozofia	analitike			

Diskutim	i	ideve	të	
Vitgenshtajnit për gjuhën.

Teksti mësimor,tekst i 
gjuhës dhe letërsisë

61 XXXI 7.14 Martin 
Haideger dhe 
teoria e tij mbi 
qenien

Debat për ndryshimin mes 
ideve	të	Haidegerit	(jaqenia)	
dhe Niçes (mbinjeriu).

Teksti mësimor, Interneti

62 7.15	Filozofia	
ekzistencialiste e 
Zhan Pol Sartër         

Diskutime si e shpjegon Sartri  
idenë e ekzistencës. 

Teksti mësimor,
Internet, ebook

Lexim: Gratë dhe 
filozofia

Diskutime mbi rolin e gruas në 
zhvillimin	e	filozofisë.

Teksti mësimor, Interneti

Përsëritje. Test. 
Provoni	njohuritë

Rubrikat në tekst, për rifreskim 
njohurish.

Fletore	e	punëve	me	
shkrim.
Portofoli i nxënësit;
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63 XXXII 7.16 Komunikojmë  
ide	filozofike.	
Veprimtari 

Komunikimi	 i	 	 ideve	 filozofike,		
për	ekzistencializmin,	si	filozofi	e	
letërsisë moderne. 

Fletore	e	punëve	me	
shkrim.
Portofoli i nxënësit;

64 7.17 Strukturalizmi 
dhe hermeneutika,  
si pjesë të 
filozofisë	moderne

Diskutime për rolin e indi-
vidit	në	filozofinë	bashkë-
.kohore

Teksti mësimor, 
Interneti

65 XXXIII 7.18 Psikanaliza 
dhe lidhja e saj me 
filozofinë

Diskutime  për lidhjen e 
filozofisë	me	psikanalizën.

Teksti mësimor, Interneti

66 7.19  Psikanaliza 
moderne

Përballje	mes	filozofëve
Frojd,	Jung	dhe	Adler.

Teksti mësimor, Interneti

67 XXXIV 7.20 Komunikojmë 
ide	filozofike.	
Veprimtari
 

Komunikim	i	ideve	filozofike	
për	temën:	“Mendime	filozofike	
shqiptare”.	

Fletore	e	punëve	me	
shkrim.
Portofoli i nxënësit;

68 7.2 Argëtohemi 
dhe mësojmë. 
Veprimtari

Diskutim dhe argëtim me lojra 
filozofike.

Fletore	e	punëve	me	
shkrim.
Portofoli i nxënësit;

69 - 
72

XXXVI Orë të lira
(projekt)

Projekti	zhvillohet	sipas	fazave	
të përcaktuara nga mësuesi/ja, 
përgjatë tremujorit II dhe III.

Fletore	e	punëve	me	
shkrim.
Portofoli i nxënësit.
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    10.  Modele të planeve–ditar të mësuesve
            Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

1.1 Tema mësimore: Lindja	e	filozofisë.			
						Veçoritë	e	dijes	filozofike Situata për diskutim:

Nxënësit diskutojnë historinë 
e	lindjes	së	filozofisë,	duke	
përdorur njohuritë e marra 
përmes	burimeve	të	ndryshme	
të informacionit. Ata shprehin 
opinionet e tyre për tiparet e 
dijes	filozofike,	në	ndryshim	nga	
shkencat e tjera dhe kuptimin 
që	fjala	“filozofi”	ka	në	jetën	e	
përditshme.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪	Përcakton	kuptimin	e	filozofisë	si	shkencë;
▪	Identifikon	tiparet	e	dijes	filozofike;
▪	Krahason	dijen	filozofike	me	shkencat	ekzakte;
▪	Arsyeton	mbi	funksionin	e	filozofisë	në	jetën	e	
përditshme.

Burimet e informacionit: 
Teksti mësimor, teksti i historisë, njohuritë e 
nxënësve,	e-book,	internet	etj.                             

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Abstragim – (angl.abstraction), 
shkëputje nga realiteti dhe krijimi i 
një	kuptimi	ose	e	e	një	ideje	tëre,	që	
nuk ka ekzistuar më parë.
Ekzistenciale – (frengj.Existence; 
lat. Exsistentia	-	të	qenët,	ekzistenca),	
ide	ose	teori	filozofike	që	lidhen	me
ekzistencën e njeriut dhe me
realitetin e tij.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	aktivizohen,	duke	përdorur	njohuritë	e	marra	nga	burime	të	tjera	informacioni	
dhe	lëndë	shoqërore,	si	historia,	për	lindjen	e	besimeve	fetare	dhe	ideve	filozofike,	që	
nga lashtësia e deri më sot. Duke ndërthurrur këto informacione me konceptet e reja të 
orës,	do	të	rritet	shkalla	e	mendimit	kritik	dhe	krijues	i	nxënësve.	Ata	japin	argumentet	
individuale,	duke	sjellë	shembuj	nga	jeta	e	tyre	e	përditshme. 

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪		 Rrjeti	i	diskutimeve
▪		 Vëzhgo-analizo-diskuto
▪		 Analizë teksti, punë në grupe 
▪		 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book
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Hapi i parë: rrjeti	i	diskutimit,	pyetje-	përgjigje	–	10’		                                                                           
Diskutim	rreth	njohurive	të	mëparshme	të	nxënësve,	lidhur	me	filozofinë	dhe	objektin	e	
saj.

Hapi i dytë: Vëzhgo-analizo-diskuto,	debat	dhe	dialog		-rreth	15’									

Për	të	arritur	tek	koncepti	i	ri,	përdoren	vëzhgimet	e	nxënësve	në	jetën	e	përditshme	
dhe	pyetjet	që	atyre	u	kanë	lindur	për	veten	dhe	botën	që	i	rrethon.	Në	këtë	mënyrë,	
përpiquni	të	jepni	sa	më	shumë	tipare	që	karakterizojnë	filozofinë.

Hapi i tretë: Punë	individuale,	lexim	i	drejtuar,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve,	
debat	dhe	dialog	-	10’
Nxënësit	punojnë		në	mënyrë	të	pavarur,	me	rubrikën	debat	dhe	dialog	në	tekst.	Ata	
përpiqen	të	gjejnë	sa	më	shumë	argumente	për	të	mbrojtur	idenë	e	tyre,	duke	përdorur	
informacionin	e	mëparshëm	dhe	formimin	në	shkenca	të	tjera.	Në	fletoren	e	tyre,	
shënojnë	argumentet	kryesore	ku	do	bazohen,	për	të	qenë	sa	më	bindës	në	debatin	me	të	
tjerët. 

Kujdes: Mësuesi/ja	ndihmon	në	strukturimin	e	përgjigjeve	të	nxënësve,	duke	mbajtur	
parasysh	faktin	se,	nxënësit	ndajnë	opinione	të	ndryshme	ndaj	ekzistencës	së	fuqive	të	
mbinatyrshme dhe forcës së fatit.

Përforcimi i të nxënit: 10’
Reflektimi	 për	 njohuritë	 e	 marra,	 organizohet	 në	 fund	 të	 orës	 së	 mësimit.	 Nxënësit	
përforcojnë	idetë	kryesore	të	lëndës	së	re,	lidhur	me	objektin	e	filozofisë	dhe	rolin	e	dijes	
filozofike	në	jetën	e	përditëshme.

Vlerësimi i nxënësve: 
Vlerësim formues

Detyra: Në rubrikën Jepni opinionin tuaj	në	tekst,	zgjidhni	temën	e	esesë	si	punë	të	pavarur,	
për ta prezantuar në radhën e ardhshme.                                                                                                                                               

Organizimi i orës së mësimit
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

1.2 Tema mësimore: Mendimi	filozofik	në	
      periudhën antike

Situata për diskutim:
Mësuesja dhe nxënësit diskutojnë së 
bashku,	rreth	kulturës	në	Greqinë	e	
lashtë, bazuar në njohuritë e marra 
në lëndën e historisë, letërsisë dhe 
burime	të	tjera	informacioni,	si	filma	
artistikë, interneti etj.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përshkruan	kushtet	historike	dhe	social-kulturore,	të
			lindjes	së	filozofisë.
▪	Identifikon	shkaqet	e	fillesave	të	filozofisë	në	Greqinë	e
  lashtë.
▪	Analizon	shkaqet	që	çuan	në	rënien	e	filozofisë	klasike
   greke.
▪	Vlerëson	rëndësinë	historike	të	saj,	për	kulturën
			botërore	të	të	gjitha	kohërave

Burimet e informacionit: 
Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	
teksti i historisë, letërsisë,
media	televizive,	interneti,	etj.                             

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Politeist/e – (greq. polis shumë dhe 
theos–Zot). Ka kuptimin e adhurimit 
të	shumë	zotave	me	fuqi	të
ndryshme, si: perëndia e luftës, erës, 
detit, tokës,
dashurisë etj.
Monoteizëm – (greq. mono-një dhe 
theos– Zot). Ka kuptimin e besimit në 
një	perëndi	të	vetme	(Zoti),	si	krijues	
dhe	sundues	i	botës	dhe	universit.
Ateizëm – (greq. a-pa, jo) dhe theos 
- Zot.Ka kuptimin e mohimit të çdo 
qënie	 të	 mbinatyrshme,	 Zotit	 ose	
perëndive.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	aktivizohen,	duke	përdorur	njohuritë	e	marra	nga	burime	të	tjera	informacioni	
dhe	nga	lëndë	shoqërore,	si	historia,	letërsia,	gjeografia,	etj,	për	lindjen	e	filozofisë	në	
qytetërimin	e	lashtë	grek.	Përdorimi	i	tekstit	të	filozofisë	online	(ebook)	dhe	kërkimi	
i	informacioneve	të	reja	në	Internet,	rrit	shkallën	e	mendimit	kritik	dhe	krijues	të	
nxënësve.	 

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪			Rrjeti	i	diskutimeve
▪			Vëzhgo-analizo-diskuto
▪			Debat	dhe	dialog
▪			Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
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Organizimi i orës së mësimit

                     

Hapi i parë: :  Diskutim	rreth	njohurive	të	marra	më	parë,	mbi	temën	e	re:	rrjeti	i	
diskutimit,	pyetje-përgjigje,	klaster	-	10’

Hapi i dytë:  Punë	e	pavarur	në	grup,	lexim	i	drejtuar,	vëzhgim,	debat	dhe	dialog	-	10’
Nxënësit	punojnë	në	mënyrë	të	pavarur	në	grupe,	duke	lexuar	pjesë	të	caktuara	
të tekstit, duke përdorur njohuritë e marra nga pjesa e parë e mësimit, nga tema e 
mëparshme, si dhe nga lëndë dhe forma të tjera informimi.

Hapi i tretë: Për	të	arritur	tek	lënda	e	re,	përdoren:	analiza,	diskutimi	i	ideve,	harta	
konceptuale

Përforcimi i të nxënit: rrjeti	i	diskutimit,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve	-	10’	
Reflektimi	për	njohuritë	e	marra,	organizohet	në	fund	të	orës	së	mësimit.	Nxënësit	
përforcojnë	idetë	kryesore	të	lëndës	së	re	dhe	shënojnë	në	fletoren	e	tyre	pikat	kryesore	
të mësimit.

Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi formues i nxënësve: duke patur parasysh shkallën e 
pjesëmarrjes	gjatë	orës,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	frymën	kritike.	Vlerësim anë të portofolit: 
Detyra me shkrim.

Detyra: Ese	argumentuese	(në	tekstin	mësimor):	“Në	sheshet	publike,	qytetarët,	
politikanët	dhe	qeveritarët	diskutonin	të	lirë	dhe	të	barabartë,	për	çështje	të	ndryshme	
me	karakter	ekonomik,	politik	dhe	kulturor.”
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

1.3 Tema mësimore: Refleksioni	filozofik	si	synim
						drejt	së	vërtetës

Situata për diskutim:
Mësuesja dhe nxënësit diskutojnë së 
bashku,	rreth	kulturës	në	Greqinë	e	
lashtë, bazuar në njohuritë e marra 
në lëndën e historisë, letërsisë dhe 
burime	të	tjera	informacioni,	si	filma	
artistikë, interneti etj..

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përcakton	kuptimin	e	refleksionit	filozofik.
▪		Shpjegon	rolin	e	refleksionit	filozofik	në	
vlerësimin	kritik	të	ideve	dhe	opinioneve	të	të	
tjerëve.
▪		Dallojnë mitin nga shpjegimi shkencor i botës.
▪		Vlerësojnë	rëndësinë	e	filozofisë	në	edukimin	
qytetar.

Burimet e informacionit: 
Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	
teksti	i	sociologjisë,	qytetarisë,	
media	televizive,	interneti,	etj.                            

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Mit/e - shpjegime të pabazuara 
shkencërisht	të	dukurive	natyrore	
dhe	botës	që	na	rrethon.	Ato	ishin	
karakteristikë	e	përfytyrimeve	
primitive	të	njerëzve.
Refleksion - vjen	nga	fjala	reflektim,	
që	do	të	thotë	pasqyrim.	Në	kuptimin	
filozofik	do	të	thotë	mendim	i	kthyer	
ndaj	vetvetes,	që	vë	në	pikëpyetje	dhe	
analizon idetë e pranuara më parë.
Retorikë - dija	që	shpjegon	rregullat	
dhe parimet e të folurit bukur dhe 
në mënyrë bindëse, për të ndikuar te 
njerëzit me anë të fjalës.
Antikonformizëm – të jesh kritik 
dhe	të	mos	pranosh	si	të	mirëqenë	
gjithçka	që	ofrohet	e	gatshme	nga	
opinioni	i	të	tjerëve.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:
Nxënësit	aktivizohen,	duke	përdorur	njohuritë	e	marra	nga	lëndë	shoqërore,	si	sociologjia,	
qytetaria,	etj.	dhe	nga	burime	të	tjera	informacioni,	për	rëndësinë	e	të	menduarit	reflektiv	në	
jetën	shoqërore.	Përdorimi	i	tekstit	të	filozofisë	online	(ebook)	dhe	kërkimi	i	informacioneve	
të	reja	në	Internet,	rrit	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	të	nxënësve.		 

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Rrjeti	i	diskutimeve
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Punë	në	grupe
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
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Organizimi i orës së mësimit

Hapi i parë: 	Diskutim	rreth	njohurive	të	marra	më	parë,	mbi	temën	e	re:	rrjeti	i	
diskutimit,	pyetje-përgjigje	-	10’

Nxënësit diskutojnë rreth mënyrës si kërkojnë dhe gjejnë përgjigje për pyetjet e tyre, 
për	çështje	të	ndryshme	jetike,	me	karakter	social,	ekonomik,	kulturor,	etj.,	që	u	lindin	
gjatë jetës së përditëshme. Mësuesi/ja drejtojnë diskutimin për të përgatitur kuptimin e 
refleksionit	fiolozofik,	si	proces	të	menduari	dhe	të	arsyetuari.	

Hapi i dytë:  Punë	e	pavarur	në	grup,	lexim	i	drejtuar,	vëzhgim,	debat	dhe	dialog	-	10’

Nxënësit	punojnë	në	mënyrë	të	pavarur	në	grupe,	duke	lexuar	pjesë	të	caktuara	
të tekstit, duke përdorur njohuritë e marra nga pjesa e parë e mësimit, nga temat 
e	mëparshme,	nga	lëndë	dhe	forma	të	tjera	informimi,	si	dhe	nga	përvojat	e	tyre	
personale.

Hapi i tretë: Analiza,	diskutimi	i	ideve,	harta	konceptuale,	-15’.

Për	të	arritur	tek	koncepti	i	ri	i	refleksionit	filozofik	dhe	ndryshimin	e	tij	nga	format	
konformiste të të menduarit dhe mitet, mësuesi ndërton hartën konceptuale.

Përforcimi i të nxënit: rrjeti	i	diskutimit,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve	-	10’	
Nxënësit	përforcojnë	idetë	kryesore	rreth	rëndësisë	së	mendimit	filozofik	në	jetën	e	çdo	
individi,	si	dhe	ndryshimin	e	rëndësishëm	mes	dhe	shënojnë	në	fletoren	e	tyre	pikat	
kryesore të mësimit.
Vlerësimi i nxënësve:  Vlerësimi formues	i	nxënësve:	duke	patur	parasysh	shkallën	
e	pjesëmarrjes	gjatë	orës,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	frymën	kritike.	Vlerësim	anë	të	
portofolit:	Detyra	e	pavarur.
Detyra: Ese	argumentuese	(në	tekstin	lëndor)	me	temë:	“Refleksioni	filozofik	të	ndihmon	
të	jesh	qytetar	i	mirë,	kritik	dhe	aktiv,	që	shpreh	pa	ndrojtje	mendimet,	duke	përdorur	në	
mënyrë	racionale	lirinë	e	fjalës	dhe	të	mendimit”.
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

1.4Tema mësimore: Fillimet	e	filozofisë	dhe
     paraardhësit e Sokratit

Situata për diskutim:
Nxënësit diskutojnë historinë e 
lindjes	së	filozofisë,	duke	përdorur	
njohuritë	e	marra	përmes	burimeve	
të ndryshme të informacionit. 
Ata shprehin opinionet e tyre për 
tiparet	e	filozofisë	në	Antikitet	dhe	
shpjegimet e saj për prejardhjen 
ebotës, në ndryshim nga shkencat e 
mirëfillta.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përcakton	kushtet	e	lindjes	së	filozofisë	
parasokratike.
▪		Dallon disa nga ngjashmëritë dhe ndryshimet mes 
filozofëve	kryesorë	parasokratikë.
▪		Arsyeton	mbi	kufizimet	e	teorive	filozofike	
parasokratike, bazuar në njohuritë e tij/saj në 
shkencat ekzakte.

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	
teksti i historisë, 
njohuritë	e	nxënësve,	
interneti, etj.                     

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Atom/e – (	greq.	atomos	-	i	
pandashëm),	grimca	më	e	vogël	
e	elementeve	kimike,	që	deri	në	
shekullin XIX konsiderohej e 
pandashme.

Supersticioni – besime dhe praktika 
shumë	subjektive,	të	pabazuara	
shkencërisht,	që	i	takojnë	besimeve	
dhe	kulteve	të	ndryshme.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:
Nxënësit	aktivizohen,	duke	përdorur	njohuritë	e	marra	nga	burime	 të	 tjera	 informacioni	
dhe	lëndë	shoqërore,	si	historia,	për	lindjen	e	besimeve	mitologjike	dhe	ideve	filozofike,	
të lashtësisë. Duke ndërthurrur këto informacione me konceptet e reja të orës, do të rritet 
shkalla	e	mendimit	kritik	dhe	krijues	i	nxënësve.	Ata	japin	argumentet	individuale,	duke	
konkretizuar	idetë	e	tyre	mbi	prejardhjen	e	jetës	dhe	ekzistencën	e	botës	që	na	rrethon.		 

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Diskutime
▪	 Shpjegim	i	mësuesit/es
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Punë	e	pavarur	në	grupe
▪	 Harta	konceptuale
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
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Hapi i parë: 	Diskutim,	klaster		–	10’				
                                                                         
Diskutim	rreth	njohurive	të	mëparshme	të	nxënësve,	lidhur	me	fillesat	e	filozofisë	
në	Antikitet.	Mësuesja	rendit	në	tabelë	disa	nga	përfaqësuesit	më	kryesorë	të	kësaj	
filozofie,	që	më	pas,	u	mbiquajtën	parasokratikët.

Hapi i dytë:  Shpjegim,	debat	dhe	dialog	-	15’																																																																																																																																														
Për	të	arritur	tek	njohuritë	e	reja	lidhur	me	filozofinë	e	lashtësisë,	përdoren	njohuritë	e	
përvetësuara	nga	nxënësit	në	formimin	e	tyre	të	mëparshëm	dhe	shpjegimi	i	mësuesit/
es.	Klasa	diskuton	dhe	debaton	rreth	ideve	filozofike	të	kohës,	duke	dalluar	kufizimet	
dhe	shkaqet	e	tyre.	

Hapi i tretë: Analiza,	Lexim	i	drejtuar	në	grupe,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve,	
debat	dhe	dialog,	harta	konceptuale	-	10’			

Nxënësit	punojnë		në	mënyrë	të	pavarur	me	tekstin,	të	ndarë	në	katër	grupe.	Ata	
përpiqen	të	strukturojnë	idetë	e	katër	filozofëve	parasokratikë.	Në	fletoren	e	tyre,	
shënojnë	argumentet	kryesore	ku	do	bazohen,	për	të	qenë	sa	më	bindës	në	debatin	me	të	
tjerët. Ata diskutojnë duke dhënë argumente mbi origjinën e botës dhe të jetës në Tokë. 
Mësuesi,	së	bashku	me	nxënësit,	ndërtojnë	në	tabelë,	hartën	e	konceptit	(të	paraqitur	në	
tekstin	mësimor,	lidhur	me	karakteristikat	e	secilit	filozof).

Përforcimi i të nxënit: rrjeti	10’		
	Reflektimi	për	njohuritë	e	marra,	organizohet	në	fund	të	orës	së	mësimit.	Nxënësit	
përforcojnë	idetë	kryesore	të	lëndës	së	re,	lidhur	me	lindjen	e	filozofisë	dhe	rëndësinë	e	
saj,	megjithë	kufizimet	e	kohës	dhe	prapambetjen	e	shkencës.

Vlerësimi i nxënësve:  Vlerësim formues	(bazohet	në	saktësinë	e	përgjigjeve	dhe	
shkallën	e	pjesëmarrjes	në	punën	në	grup)	dhe	vlerësim	alternativ	(mes	grupeve).

Detyra: Jepni opinionin tuaj në tekst: “Shfrytëzoni burime të tjera informacioni, për 
të	mësuar	më	shumë	rreth	një	filozofi	parasokratik.	Shpjegoni	interesin	për	filozofin	që	
përzgjodhët,	duke	e	lidhur	filozofinë	e	tij	me	jetën	e	përditshme”.
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

1.5 Tema mësimore: Sofistët	dhe	kritika	ndaj	
       mendimit njerëzor

Situata për diskutim:
Mësuesja dhe nxënësit diskutojnë 
së	bashku,	rreth	zhvillimit	të	
filozofisë	në	Greqinë	e	lashtë,	bazuar	
në njohuritë e marra në lëndën e 
historisë, letërsisë dhe burime të 
tjera informacioni

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përcakton	objektin	e	filozofisë	së	sofistëve.
▪		Dallon	vlerësimin	e	tyre	për	rregullat	morale	dhe
			etike	në	shoqëri.
▪		Arsyeton	disa	nga	arsyet	e	kritikës,	që	iu	bë	më
				pas,	kësaj	filozofie.

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	
teksti i sociologjisë, historisë, letërsisë,
interneti, etj.                

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Sofistë (greq.	sophists	–	mjeshtër,	
i	ditur).	Në	Greqinë	e	lashtë,	
quheshin	sofistë,	filozofët	që	luanin	
rolin	e	mësuesve	profesionistë	dhe	
përpiqeshin	t’u	mësonin	të	rinjve	
dijen dhe artin e oratorisë.

Skepticizëm, (greq.	skeptikos	–	
vëzhgues,
soditës)	–	qëndrim	dyshues	apo	
mosbesues	ndaj	vërtetësisë	së	
diçkaje.	Në	filozofi,	është	rrymë	
filozofike,	e	cila	vë	në	dyshim	
mundësinë e njohjes së saktë të 
botës.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:
Nxënësit	diskutojnë,	duke	përdorur	njohuritë	e	marra	nga	lëndë	shoqërore,	si	sociologjia,	
historia, letërsia, etj. dhe nga burime të tjera informacioni, për trashëgiminë kulturore 
të	 filozofisë	 në	 lashtësi.	 Përdorimi	 i	 tekstit	 të	 filozofisë	 online	 (ebook)	 dhe	 kërkimi	 i	
informacioneve	të	reja	në	Internet,	rrisin	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	
të	nxënësve.			 

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Marrëdhëniet	pyetje-përgjigje
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Punë	në	çift
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
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Hapi i parë: 		Pyetje-përgjigje,	rrjeti	i	diskutimit	-	10’	

Mësuesi ndërton pjesën e parë të orës së mësimit, duke u bazuar në njohuritë e marra në 
temat	paraardhëse	dhe	informacionin	e	nxënësve.	Ata	diskutojnë	rreth	mënyrës	se	si	e	
konceptonin	filozofët	në	lashtësi,	moralin,	të	vërtetën	dhe	drejtësinë.	

Hapi i dytë:  Punë	në	çift,	lexim	i	drejtuar,	debat	dhe	dialog	-	10’

Nxënësit	punojnë	në	mënyrë	të	pavarur	në	çifte,	duke	lexuar	pjesë	të	caktuara	të	tekstit.	
Ata përdorin njohuritë e marra nga pjesa e parë e orës së mësimit dhe nga temat e 
shpjeguara në orët e kaluara, si dhe nga informacione nga burime të tjera.

Hapi i tretë: 	Analiza,	diskutimi	i	ideve,	harta	konceptuale,	15’.

Mësuesi/ja, jep për diskutim (nga teksti mësimor, rubrika debat dhe dialog), argumentet 
pro	dhe	kundër		thënies	së	Protagorës:	“Njeriu	është	masa	e	të	gjitha	gjërave”.	Nxënësit	
sjellin	idetë	e	tyre,	duke	përdorur	artin	e	retorikës,	sikurse	bënin	sofistët.

Përforcimi i të nxënit: rrjeti	i	diskutimit,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve	-	10’	

Nxënësit	përforcojnë	idetë	kryesore	rreth	rëndësisë	së	dyshimit	në	filozofi	dhe	në	
shkencë,	sikurse	edhe	në	jetën	e	çdo	individi.	Ata	shënojnë	në	fletoren	e	tyre	pikat	kyçe	
të mësimit.

Vlerësimi i nxënësve:  Vlerësimi formues i	nxënësve:	duke	patur	parasysh	shkallën	
e	pjesëmarrjes	gjatë	orës,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	frymën	kritike.	Vlerësim anë të 
portofolit: Detyra me shkrim

Detyra: Ese	(në	tekstin	lëndor)	me	temë:	Protagora	(përfaqësuesi	i	skeptikëve)	shprehej	
se: “…e vërteta si çdo parim tjetër moral, ka natyrë subjektive”.	Arsyetoni	rreth	
dyshimit të Protagorës mbi ekzistencën e drejtësisë.
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

1.6 Tema mësimore: Sokrati dhe dialektika   
       sokratike

Situata për diskutim:
Mësuesja dhe nxënësit diskutojnë 
së	bashku,	rreth	zhvillimeve	që	
mori	filozofia	në	Greqinë	e	lashtë,	
me kontributin e Sokratit. Nxënësit 
bazohen në njohuritë e marra në 
lëndën e historisë, letërsisë dhe 
burime të tjera informacioni.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Dallojnë metodën e Sokratit për të mbërritur tek e 
vërteta.
▪		Shpjegojnë	kuptimin	e	këtij	filozofi,	mbi	vlerat	
shoqërore.
▪		Vlerësojnë	rëndësinë	aktuale	të	filozofisë	
sokratike.

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	
teksti i sociologjisë, historisë, letërsisë, 
interneti, etj.                 

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Dialektika – (greq.	dialèghesthai,	
do të
thotë të diskutosh, të argumentosh). 
Në	filozofi,	dialektika	është	metodë	
shkencore	e	njohjes,	që	i	sheh	sendet	
dhe	dukuritë	në	lidhje	dhe	varësi	
reciproke,	në	lëvizje	dhe	zhvillim	të	
pandërprerë.
Të menduarit induktiv
Mënyrë	arsyetimi,	që	niset	nga	ide	
të	veçanta	dhe	të	pjesshme,	për	të	
arritur te përfundimi i përgjithshëm. 
E kundërta është deduksioni.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	diskutojnë,	duke	përdorur	njohuritë	e	marra	nga	lëndë	shoqërore,	si	sociologjia,	
historia, letërsia, etj. dhe nga burime të tjera informacioni, për trashëgiminë e Soratit 
në	 filozofinë	 e	 lashtësisë.	 Përdorimi	 i	 tekstit	 të	 filozofisë	 online	 (ebook)	 dhe	 kërkimi	 i	
informacioneve	të	reja	në	Internet,	rrisin	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	
të	nxënësve.		 

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Marrëdhëniet	pyetje-përgjigje
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Punë	e	pavarur
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Rrjeti	i	diskutimit
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
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Hapi i parë: 		Pyetje-përgjigje,	rrjeti	i	diskutimit	-	10’	

Mësuesi ndërton pjesën e parë të orës së mësimit, duke u bazuar në njohuritë e marra në 
temat	paraardhëse	dhe	informacionin	e	nxënësve.	Ata	diskutojnë	rreth	mënyrës	se	si	e	
konceptonin	filozofët	në	lashtësi,	moralin,	të	vërtetën	dhe	drejtësinë.	

Hapi i dytë:  Punë	individuale,	ese	argumentuese,	debat	dhe	dialog	-	15’

Klasa	ndahet	në	tre	grupe	(sipas	rreshtave).	Secili	grup	përgatit	në	formë	eseje,	njërën	
nga thëniet e Sokratit.
Grupi i parë: “Jeta që nuk shqyrtohet, nuk ia vlen të jetohet.”
Grupi i dytë: “Njeri njih vetveten.”
Grupi i tretë: “Unë nuk di asgjë, përveç paditurisë time”	(në	tekstin	mësimor,	rubrika:	
Jepni	opinionin	tuaj).

Hapi i tretë: 	Analiza-vëzhgime,	debat-dialog,	harta	konceptuale,	10’.
 Mësuesi/ja, jep për krahasim: hartën e mëposhtëme dhe skemën e dyshimit sokratik 
nga teksti mësimor, duke shpjeguar se dyshimi sokratik përfshinte gjithçka, që lidhej 
me vlerat e kohës, por jo besimin tek rëndësia e këtyre vlerave.

Përforcimi i të nxënit: rrjeti	i	diskutimit,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve	-	10’	
Nxënësit	përforcojnë	idetë	kryesore	rreth	rëndësisë	së	dyshimit	në	filozofi	dhe	në	
shkencë,	sikurse	edhe	në	jetën	e	çdo	individi.	Ata	shënojnë	në	fletoren	e	tyre	pikat	kyçe	
të mësimit

Vlerësimi i nxënësve:  Vlerësimi formues i nxënësve: duke patur parasysh shkallën 
e	pjesëmarrjes	gjatë	orës,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	frymën	kritike.	Vlerësim anë të 
portofolit: Detyra me shkrim.

Detyra: Ese me temë, një nga thëniet e Sokratit: “Ka vetëm një të mirë, dituria dhe 
vetëm një të keqe, që është padituria”.
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

2.1 Tema mësimore: Rrethanat e lindjes së   
							filozofisë,	në	periudhën	romake

Situata për diskutim:
Mësuesja dhe nxënësit diskutojnë së 
bashku,	rreth	zhvillimeve	që	mori	
filozofia	në	Romën	e	lashtë,	me	
kontributin	e	mendimtarëve	grekë.	
Nxënësit, duke u bazuar në njohuritë 
e marra në lëndë dhe burime të tjera 
informacioni, analizojnë rolin e ri të 
filozofisë	në	këtë	periudhë.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Dallon	kushtet	e	fillimit	të	periudhës	helenistike-
romake	në	filozofi	dhe	kulturë.	
▪		Tregon	disa	nga	shkollat	e	reja	filozofike,	që	
lindën në Athinë dhe Romë, si pasojë e
ndryshimeve	të	kohës.
▪		Vlerëson	rolin	që	luajti	filozofia	gjatë	kësaj	
periudhe.
Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	
teksti i sociologjisë, historisë, letërsisë, 
interneti, etj.                 

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Agora - nga	greqishtja,	shesh	i	
hapur,	që	përdorej	për	tregëti,	për	
manifestime	publike	dhe	aktivitete	të	
jera social-kulturore.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	 diskutojnë,	 duke	 përdorur	 njohuritë	 e	 marra	 nga	 lëndë	 shoqërore,	 si	 historia,	
gjeografia,	etj.	dhe	nga	burime	të	tjera	informacioni,	për	trashëgiminë	helene	dhe	ndikimin	
e	 saj	 në	 kulturën	 romake.	 Përdorimi	 i	 tekstit	 të	 filozofisë	 online	 (ebook)	 dhe	 kërkimi	 i	
informacioneve	të	reja	në	Internet,	rrisin	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	
të	nxënësve.	

  
             Metodologjia e orës së mësimit

Metodat e përdorura: 
▪	 Pyetje-përgjigje
▪	 Punë	e	pavarur	individuale	
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Rrjeti	i	diskutimit
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
▪	 Ese	analizuese
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Hapi i parë: 	Pyetje-përgjigje,	rrjeti	i	diskutimit	-	10’	

Mësuesi ndërton pjesën e parë të orës së mësimit, duke u bazuar në njohuritë e marra 
në	temat	paraardhëse	dhe	informacionin	e	nxënësve	nga	burime	të	tjera.	Ata	diskutojnë	
rreth	mënyrës	së	re	të	konceptimit	të	filozofisë	dhe	rolit	të	saj	në	ekuilibrimin	shpirtëror	
të	njerëzve,	si	pasojë	e	transformimeve	të	mëdha	të	kësaj	periudhe.	

Hapi i dytë:  Analizo-diskuto,	debat	dhe	dialog,	harta	e	konceptit	-	10’

Mësuesi/ja	organizon	në	klasë	një	diskutim,	për	rolin	e	ri	të	filozofisë	gjatë	periudhës	
romake,	si	reflektim	i	krizës	së	besimit	të	qytetarëve.	Ata	japin	opinionet	e	tyre,	
rreth	dijes	filozofike	dhe	mundësisë	për	t’i	shërbyer	njerëzve	në	arritjen	e	një	jete	të	
ekuilibruar.	Së	bashku	ndërtojnë	hartën	konceptuale	të	rrymave	më	kryesore	të	kohës	
dhe	qëllimit	të	filozofisë	së	tyre.

Hapi i tretë: 	Punë	individuale	me	shkrim,	vëzhgime	dhe	analizë,	diskutime-15’
Duke	analizuar	krizën	morale	dhe	shoqërore	që	po	kalon	shteti	shqiptar,	pas	viteve	
‘90,	nxënësit	shprehin	me	shkrim	idetë	e	tyre	për	rolin	që	mund	të	luaj	filozofia,	në	
kohën	e	sotme.	Ata	bazohen	në	vëzhgimet	e	tyre	personale	dhe	njohuritë	formuese	në	
lëndët	e	tjera.	Mësuesi/ja,	drejton	me	kujdes	diskutimin,	duke	vlerësuar	rolin	e	kulturës	
filozofike	në	reflektimin	njerëzor.

Përforcimi i të nxënit: rrjeti	i	diskutimit,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve	-	10’	
Nxënësit	përforcojnë	idetë	kryesore,	rreth	rëndësisë	së	filozofisë	në	orientimin	
shpirtëror,	mendor	dhe	intelektual	në	jetën	e	çdo	individi.	Ata	shënojnë	në	fletoren	e	
tyre pikat kyçe të mësimit.

Vlerësimi i nxënësve:  Vlerësimi formues i nxënësve: duke patur parasysh shkallën 
e	pjesëmarrjes	gjatë	orës,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	frymën	kritike.	Detyra	me	shkrim	
Vlerësim anë të portofolit: Detyra me shkrim.

Detyra: Ese	analizuese	me	temë:	“Mendimi	filozofik	dhe	roli	i	tij	në	formimin	si	
qytetarë	kritikë	dhe	aktiv	në	shoqërinë	e	sotme	moderne”.
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2.3 Tema mësimore: Filozofia	epikuriane	në
      kërkim të lumturisë

Situata për diskutim:
Mësuesja dhe nxënësit diskutojnë 
së bashku, rreth kontributit të 
Epikurit,	si	një	nga	filozofët	më	të	
rëndësishëm të lashtësisë. Nxënësit, 
duke u bazuar në njohuritë e 
marra në lëndë dhe burime të tjera 
informacioni, analizojnë rolin e kësaj 
filozofie	për	periudhën	në	të	cilën	u	
krijua.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Shpjegon	ndërtimin	e	sistemit	filozofik	epikurian.
▪		Dallon	moralin	e	filozofisë	së	Epikurit.
▪		Analizon	rrugët	që	sipas	kësaj	filozofie,	çojnë	
drejt lumturisë.
▪		Vlerëson rolin e etikës epikuriane në jetën e 
përditëshme

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	
teksti	i	historisë,	gjeografisë,	
interneti, etj.  

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Heretik - Ai	që	ishte	kundër	
dogmave	të	fesë	së	krishterë	në	fuqi,	
i shkelte ose i luftonte ato dhe për 
këtë	arsye	dënohej	dhe	ndiqej	nga	
kisha.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	 aktivizohen,	duke	përdorur	njohuritë	 e	marra	nga	 lëndë	 shoqërore,	 si	 historia,	
letërsia,	 etj.	 dhe	 nga	 burime	 të	 tjera	 informacioni,	 për	 sistemin	 epikurian	 të	 filozofisë.	
Përdorimi	 i	 tekstit	 të	 filozofisë	 online	 (ebook)	 dhe	 kërkimi	 i	 informacioneve	 të	 reja	 në	
Internet,	rrisin	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	të	nxënësve.	

  
             Metodologjia e orës së mësimit

Metodat e përdorura: 
▪	 Pyetje-përgjigje
▪	 Punë	e	pavarur	në çift
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Rrjeti	i	diskutimit
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
▪	 Ese	shpjeguese
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Hapi i parë: 	Pyetje-përgjigje,	rrjeti	i	diskutimit	-	10’	

Mësuesi ndërton pjesën e parë të orës së mësimit, duke u bazuar në njohuritë e marra 
në	temat	paraardhëse	dhe	informacionin	e	nxënësve	nga	burime	të	tjera.	Ata	diskutojnë	
rreth	mënyrës	së	konceptimit	të	jetës,	vuajtjeve,	frikës	dhe	lumturisë	sipas	shkollës	
epikuriane. 

Hapi i dytë:  Punë	e	pavarur	në	çift,	analizë	dhe	diskutim,	debat	dhe	dialog	-	10’
Mësuesi/ja	jep	në	tabelë,	flepcharter,	fletushka,	thëniet	e	mëposhtëme	të	Epikurit.	Sipas	
vendosjes	në	banka	apo	sipas	dëshirës,	nxënësit	punojnë	për	të	zbërthyer	kuptimin	e	
njërës prej tyre.  
 √  Vdekja nuk është asgjë për ne, sepse çfarë shpërbëhet nuk ka më ndjeshmëri  
      dhe çfarë nuk ka më ndjeshmëri, nuk ekziston më.
 √  Është	diçka	fisnike,	të	pranosh	varfërinë	me	gëzim.
 √  Pakënaqësia	e	shpirtit	e	çon	njeriun	drejt	dëshirave	të	tepruara.
 √  Kush	nuk	kujton	të	mirën	e	vjetër,	është	i	vjetër	qysh	sot.
 √  Nuk	kemi	aq	shumë	nevojë	për	ndihmën	e	miqve,	sesa	për	garancinë	e		
      ndihmës së tyre.
 √  Njeriu	i	hareshëm,	sjell	gëzim	për	vete	dhe	për	të	tjerët.
 √  Ai	që	thotë	se	mosha	e	filozofimit	nuk	ka	ardhur	akoma	ose	ka	kaluar		 	
	 					tashmë,	është	njëlloj	sikur	të	thotë	se	nuk	ka	ardhur	koha	për	të	qenë	i	lumtur.
 √  Nuk	jemi	as	shumë	të	rinj	dhe	as	shumë	të	vjetër	për	të	filozofuar	dhe	për	t’u		
      kujdesur për shëndetin e shpirtit.

Hapi i tretë: 	Rrjeti	i	diskutimeve,	debat	dhe	dialog	-15’
Mësuesi/ja,	organizon	në	klasë	një	diskutim,	mbi	domethënien	e	shprehjeve	të	
zgjedhura,	bazuar	në	moralin	shoqëror.	Nxënësit	japin	opinionet	e	tyre,	rreth	rëndësisë	
që	kanë	normat	morale	në	shoqëri.	Ata	bazohen	në	vëzhgimet	e	tyre	personale	dhe	
njohuritë formuese në lëndët e tjera. Mësuesi/ja, drejton me kujdes diskutimin, duke 
vlerësuar	mendimet	dhe	idetë	e	secilit.

Përforcimi i të nxënit: rrjeti	i	diskutimit,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve	-	10’	
Nxënësit	përforcojnë	idetë	kryesore,	rreth	rëndësisë	së	filozofisë	në	orientimin	
shpirtëror,	mendor	dhe	intelektual	në	jetën	e	çdo	individi.	Ata	shënojnë	në	fletoren	e	
tyre pikat kyçe të mësimit.

Vlerësimi i nxënësve:  Vlerësimi formues i nxënësve: duke patur parasysh shkallën 
e	pjesëmarrjes	gjatë	orës,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	frymën	kritike.	Vlerësim anë të 
portofolit:	Detyra	me	shkrim;	vlerësim	alternativ:	vlerësimi	për	përgjigjen	më	të	mirë,	
nga	vetë	nxënësit.
Detyra: Ese	shpjeguese,	me	temë:	“A	kanë	vlerë	mësimet	e	Epikurit	në	kohën	tonë?”	
Ilustrime me shembuj konkretë.
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2.5 Veprimtari: “Morali,	individi	dhe	shoqëria”

Situata për diskutim:

Nxënësit diskutojnë së bashku, mbi 
aktualitetin	e	temës	së	veprimtarisë:	
raporti	që	ekziston	mes	tre	
komponentëve:	moralit	shoqëror,	
individit	njerëzor	dhe	shoqërisë.
Mësuesja	drejton	orën,	sipas	hapave	
të përcaktuara në tekstin mësimor.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Diskuton me kompetencë mbi njohuritë e marra, 
rreth	ideve	filozofike	më	të	rëndësishme	të	kësaj	
periudhe.
▪		Bashkëpunon në grup, duke shprehur 
përgjegjshmëri dhe empati gjatë komunikimit me të 
tjerët.
▪		Mbron	qëndrim	e	tij/saj	të	pavarur,	ndaj	dukurive	
sociale,	si:	frika,	vuajtja,	morali,	
e drejta, lumturia, etj.
▪		Konkretizon	lidhjen	e	ideve	të	filozofisë	klasike	
me aktualitetin, si dhe rëndësinë aktuale të tyre,
në ditët e sotme.
▪		Demonstron	aftësitë	e	fituara	në	lëndën	e	TIK-ut,	
lidhur me kërkimin dhe përpunimin e të
dhënave	përmes	Internetit.

Burimet e informacionit: 

Teksti	mësimor	dhe	njohuritë	e	nxënësve	nga:	
Interneti,	historia,	histori	arti,	qytetaria,	sociologjia,	
filozofi,	e-book,	etj.

Koncepte-kyç: 

▪			Stoicizëm
▪			Skepticizëm
▪			Epikurizëm
▪			Morali njerëzor
▪			Etika e sjelljes
▪			E drejta 
▪			Lumturia

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Përmes	 kësaj	 veprimtarie,	 nxënësit	 zhvillojnë	 mendimin	 kritik	 dhe	 të	 pavarur,	 duke	
ndërthurrur	 filozofinë	 me	 lëndë	 të	 tjera	 të	 kurrikulës	 zyrtare,	 si:	 historia,	 qytetaria,	
sociologjia,	si	dhe	materiale	nga	Interneti,		filozofia,	e-book,	etj.	 

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Punë	individuale	dhe	në	grup
▪	 Vëzhgim	–	analizë	-	diskutim	
▪	 Kërkim	informacioni	nga	burime	si:	media	e	shkruar	dhe	elektronike
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(filozofia-e	-	book).
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Hapat	në	të	cilat	do	të	zhvillohet	veprimtaria:	
Para	se	të	zhvilloni	këtë	veprimtari,	nxënësit	duhet	të	jenë	të	përgatitur.	Ata	duhet	të	
kenë	grumbulluar	dhe	lexuar	materiale	për	temat	që	do	të	diskutojnë	sipas	grupeve.

Mësuesi/ja	ju	cakton	detyrat	për	gjetjen	e	thënieve	të	ndryshme,	që	i	përkasin	tre	
rrymave	filozofike:
stoicizmi, epikurizmi dhe skepticizmi.
Disa	prej	këtyre	shprehjeve,	shkruhen	nga	mësuesi/ja	në	tabelë	(ose	në	një	
flipcharter),	por	mund	të	shtohen	shprehje	të	reja,	që	nxënësit	i	kanë	gjetur	në	mënyrë	
të	pavarur.	
Thëniet	e	rrymave	filozofike	janë	në	tekstin	lëndor,	tek	veprimtaria	3.5.

Hapat në të cilat do të zhvillohet veprimtaria:
Nxënësit	ndahen	në	3	grupe.	Secili	grup	i	takon	njërës	shkollë	filozofike.	Nxënësit:	
□	Punojnë	brenda	grupit,	për	të	përzgjedhur	thëniet	e	shkollës	filozofike,	së	cilës	i	
    përkasin dhe kuptimin e tyre.
□	Prezantojnë	punën	sipas	grupeve.
□	Diskutojnë	mes	tyre,	duke	dalluar	anët	e	forta	dhe	të	dobëta	të	çdo	prezantimi.
□	Rendisin	në	tabelë,	pikat	e	përbashkëta	dhe	dallimet	mes	tri	doktrinave	filozofike.
□	Arsyetojnë	për	vlerat	dhe	aktualitetin	e	këtyre	teorive	në	jetën	sociale,	duke	nxjerrë
    mësime nga secila prej tyre.
□	Përfundimet	dhe	vlerësimi.

Format e vlerësimit:	Vlerësimi	i	nxënësve	bëhet	duke	patur	parasysh:	shkallën	e	
pjesëmarrjes,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	saktësinë	shkencore,	mendimin	e	pavarur	dhe	
frymën	kritike,	objektivitetin	dhe	paanshmërinë,	krijimtarinë	dhe	aftësitë	në	fusha	të	
tjera, si TIK, pikturë, letërsi, histori arti, etj.

-Vlerësim formues i nxënësve: mbahet patur parasysh shkalla e pjesëmarrjes gjatë 
veprimtarisë,	niveli	i	arsyetimit,	bashkëpunimit	dhe	fryma	kritike.	
-Vlerësim anë të portofolit: materialet me shkrim.
-Vetëvlerësimi,	bazuar	në	performancën	e	tij/saj,	gjatë	të	gjithë	veprimtarisë.
-Vlerësim i grupeve, për punën e njëri-tjetrit
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3.1-3.2 Tema mësimore: Filozofia	dhe	politika	në
             Romë. Stoicizmi romak Situata për diskutim:

Mësuesja dhe nxënësit diskutojnë 
së bashku, për kushtet e përhapjes 
së	filozofisë	stoike	në	perandorinë	
romake. Nxënësit, duke u bazuar 
në njohuritë e marra në lëndë dhe 
burime të tjera informacioni dhe 
detyrat e caktuara nga mësuesi/ja, 
për	gjetjen	e	materialeve	përkatëse	
për temën, analizojnë rolin e kësaj 
filozofie,	në	shekujt	e	parë	të	erës	
sonë.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përshkruan	kushtet	historike	dhe	shoqërore	të	
përhapjes së stoicizmit në perandorinë romake.
▪		Dallon parimet kryesore, në të cilat mbështetet 
filozofia	e	Senekës	dhe	Mark	Aurelit.
▪		Analizon	normat	dhe	virtytet	morale	që	respekton	
stoicizmi.
▪		Vlerëson	rëndësinë	e	vlerave	qytetare	stoike,	për	
edukimin e sotëm të brezit të ri.

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e	-book,	
teksti	i	historisë,	gjeografisë,	letërsia,	
interneti, etj.                 

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Vetëtokontroll – Drejtimi	i	sjelljeve	
dhe	veprimeve	të	individit,	si	
reflektim	brenda	ndërgjegjes	së	tij.

Etika -	(greq.	ithos	-	ves,	zakon)	në	
filozofi,	është	studimi	dhe	vlerësimi	i	
sjelljes njerëzore në dritën
e	parimeve	morale.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	 aktivizohen,	duke	përdorur	njohuritë	 e	marra	nga	 lëndë	 shoqërore,	 si	 historia,	
gjeografia,	 letërsia,	 etj.	 dhe	 nga	 burime	 të	 tjera	 informacioni,	 për	 filozofinë	 stoike	 në	
shekujt	e	parë	të	erës	sonë.	Përdorimi	i	tekstit	të	filozofisë	online	(e-book)	dhe	kërkimi	i	
informacioneve	të	reja	në	Internet,	rrisin	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	
të	nxënësve.	

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Stuhi	mendimesh
▪	 Punë	e	pavarur	në	grup
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Rrjeti	i	diskutimit
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
▪	 Ese	shpjeguese
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Hapi i parë: 	Stuhi	mendimesh,	rrjeti	i	diskutimit	-	10’	
Mësuesi ndërton pjesën e parë të orës së mësimit, duke u bazuar në njohuritë e marra 
në	temat	paraardhëse	dhe	informacionin	e	nxënësve	nga	burime	të	tjera.	Ata	diskutojnë	
rreth	veçorive	të	filozofisë	stoike,	duke	rikujtuar	parimet	kryesore	të	saj,	në	periudhën	
helenistike-romake (në Athinë, shkolla stoike, e themeluar nga Zenoni) dhe duke 
mbajtur	qëndrim	për	secilën	prej	tyre.	

Hapi i dytë:  Punë	e	pavarur	në	grupe,	analizë	dhe	diskutim,	debat	dhe	dialog	-	15’
Mësuesi/ja jep bazuar në materialet e kërkuara një orë më parë për stoicizmin romak 
dhe	përfaqësuesit	e	tij,	e	ndan	klasën	në	grupe.	
Grupi I: përpunon materialin lidhur me kushtet historike dhe social-politike të 
përhapjes	së	ideve	stoike,	gjatë	sundimit	romak.
Grupi II:	punon	me	informacionet	rreth	përfaqësuesve	kryesorë	të	kësaj	rryme,	
kryesisht të Senekës dhe Mark Aurelit.
Grupi III:	krahason	dy	rrymat	filozofike,	në	periudhat	e	ndryshme	të	lulëzimit	të	tyre	
(në	Greqi	dhe	Romën	e	lashtë).

Hapi i tretë: 	Rrjeti	i	diskutimeve,	debat	dhe	dialog	-15’
Mësuesi/ja,	organizon	klasën	për	debat	filozofik,	për	të	diskutuar	rreth	kuptimit	dhe	
rëndësisë		së	mësimeve	stoike	në	kohën	kur	u	krijuan,	por	edhe	për	ditët	e	sotme.	
Nxënësit	japin	opinionet	e	tyre,	rreth	rëndësisë	që	kanë	normat	morale	në	shoqëri.	
Ata	bazohen	në	vëzhgimet	e	tyre	personale	dhe	njohuritë	formuese	në	lëndët	e	tjera.	
Mësuesi/ja,	drejton	me	kujdes	diskutimin,	duke	vlerësuar	mendimet	dhe	idetë	e	secilit	
dhe	duke	e	kthyer	në	një	debat	konstruktiv	dhe	të	strukturuar.

Përforcimi i të nxënit: rrjeti	i	diskutimit,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve	-	10’	
Nxënësit	përforcojnë	idetë	kryesore,	rreth	rëndësisë	së	filozofisë	në	ekilibrin	mendor	dhe	
shpirtëror	të	njerëzve,	veçanërisht	në	kohët	e	sotme,	kur	janë	të	përhapura	dukuri	negative	
sociale,	që	e	bëjnë	jetën	të	pasigurtë.	Ata	shënojnë	në	fletoren	e	tyre	pikat	kyçe	të	mësimit.
Vlerësimi i nxënësve:  Vlerësimi formues i nxënësve: Vlerësim anë të portofolit: 
Detyra me shkrim. 
Detyra: Ese	shpjeguese:	“Duke	u	mbështetur	në	parimet	e	filozofisë	stoike,	përshkruani	
me	shkrim,	disa	nga	tiparet	që	do	të	respektonit	më	shumë	te	individi	i	shoqërisë	së	
sotme	moderne”-teksti	lëndor.
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Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

3.5 Veprimtari: “Ligjishmëria	dhe	qytetarët”.			

Situata për diskutim:

Nxënësit diskutojnë së bashku, mbi 
aktualitetin	e	temës	së	veprimtarisë:	
ligjin dhe rëndësinë e zbatimit të tij 
në jetën reale.
Mësuesja	drejton	orën,	sipas	hapave	
të përcaktuara në tekstin mësimor.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Bashkëpunon në grup, duke treguar tolerancë dhe
   empati.
▪		Vlerëson rolin e shtetit, në çdo periudhë kohore,
			për	mbrojtjen	e	rendit	dhe	drejtësisë	në	vend.
▪		Mban	qëndrim	kritik	dhe	të	pavarur,	për	format	e
			dënimeve	që	duhet	të	përdoren,	në	ditët	e
   sotme.
▪		Merr pjesë me përgjegjësi dhe gatishmëri, në
			debatin	për	reformën	e	drejtësisë	në	Shqipëri.
▪		Përdor në mënyrë kritike burimet nga Interneti,
   për gjetjen e informacionit të besueshëm.

Burimet e informacionit: 

Teksti	mësimor	dhe	njohuritë	e	nxënësve	nga:	
Interneti,	historia,	qytetaria,	sociologjia,	
Kodi Penal i RSH-së, 
Deklarata	e	të	Drejtave	të	Njeriut,	
Konventa	e	të	Drejtave	të	Fëmijëve.

Koncepte-kyç: 

▪			Sistem	ligjor
▪			Shtet	i	së	drejtës
▪			Sistemi	i	drejtësisë
▪			Dënim	penal
▪			Vetëgjyqësi	

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Përmes	kësaj	veprimtarie,	nxënësit	zhvillojnë	mendimin	kritik	dhe	të	pavarur,	duke	
ndërthurrur	filozofinë	me	lëndë	të	tjera	të	kurrikulës,	si:	historia,	qytetaria,	sociologjia,	
edukimi ligjor etj.  

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Punë	individuale	dhe	në	grup
▪	 Vëzhgim	–	analizë	-	diskutim	
▪	 Kërkim	informacioni	nga	burime	të	tjera	(media	e	shkruar	ose	elektronike)
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book,	filozofia)
▪	 Takime	me	ekspertë	të	ligjeve,	zyra	avokatie,	gjykatës,	mbi	çështjet	penale	dhe
     dënimet.
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Hapat	në	të	cilat	do	të	zhvillohet	veprimtaria:	

Hapi i parë: Mësuesi/ja ndan klasën në 3 grupe.
Sipas	grupeve,	nxënësit	do	të	ndërtojnë	modelin	e	sistemit	të	drejtësisë,	në	lashtësi.	
Ata	do	të	shfrytëzojnë	materialet	që	kanë	mbledhur	nga	burimet	e	orientuara	të	
informacionit,	si	dhe	njohuritë	në	lëndët	e	tjera:	qytetari,	edukim	ligjor,	sociologji,	
histori.
Grupi i parë, ndërton modelin e sistemit të drejtësisë në Athinë.
Grupi i dytë, ndërton modelin e drejtësisë në Romën e lashtë.
Grupi i tretë, do të krahasojë këto forma, me mënyrën e funksionimit të drejtësisë në 
shtetin	e	sotëm	modern	dhe	llojet	e	ndryshme	të	dënimeve	që	jepen.

Hapi i dytë:	Nxënësit	prezantojnë	punën	sipas	grupeve.	Ata	diskutojnë	mes	tyre,	për	
të dalluar pikat e forta dhe dobësitë e secilit prezantim.

Hapi i tretë: Mësuesit rendisin së bashku me nxënësit në tabelë, konkluzionet e 
secilit grup.

Hapi i katërt:	Vlerësimi	i	punës,	për	grupet	dhe	nxënës	të	veçantë.	
Vlerësimi	i	nxënësve	bëhet	duke	patur	parasysh:	shkallën	e	pjesëmarrjes,	nivelin	
e	arsyetimit	dhe	saktësinë	shkencore,	mendimin	e	pavarur	dhe	frymën	kritike,	
objektivitetin	dhe	paanshmërinë,	krijimtarinë	dhe	aftësitë	në	fusha	të	tjera,	si:	TIK,	
pikturë, letërsi dhe komunikim etj.

Format e vlerësimit:
-Vlerësim formues

-Vetëvlerësim

-Vlerësim	i	grupeve,	për	punën	e	njëri	-	tjetrit
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Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

4.1-4.2 Tema mësimore: Ndihmesa	e	filozofisë	
gjatë Mesjetës. Shën Agustini

Situata për diskutim:
Mësuesja dhe nxënësit diskutojnë 
për	kushtet	në	të	çilat	u	zhvillua	
filozofia	në	periudhën	mesjetare.	
Mësuesi/ja ka çaktuar detyrë në 
orën e mëparshme, për të mbledhur 
materiale mbi Mesjetën. Nxënësit 
analizojnë	veçoritë	e	kësaj	periudhe	
si më e errëta në historinë e 
njerëzimit.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Shpjegon raportin mes besimit dhe arsyes, në
			filozofinë	e	Mesjetës.
▪		Dallon	veçoritë	e	filozofisë	teologjike	të	Shën
   Agustinit.
▪		Analizojnë konçeptin e Agustinit për kohën dhe
   përjetësinë.
▪		Vlerësojnë	rolin	e	filozofisë	së	Mesjetës,	në
			zhvillimin	e	dijes	së	kohës.

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	teksti	i	historisë,	letërsia,	
interneti etj.                

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Obskurantizëm –	“errësirë”	apo	
pengesë	e	qëllimshme,	për	njohjen	
dhe	përhapjen	e	njohurive	apo	
fakteve	në	publikun	e	gjerë.

Teologjia – (nga fjalët greke, theos 
-	zot;	logos	–	shkencë).	Doktrina	
që	merret	me	arsyetimin	dhe	
argumentimin	e	çështjeve,	që	lidhen	
me shpjegimin fetar të botës.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	 aktivizohen,	duke	përdorur	njohuritë	 e	marra	nga	 lëndë	 shoqërore,	 si	 historia,	
letërsia,	 etj.	dhe	nga	burime	 të	 tjera	 informaçioni,	për	filozofinë	mesjetare	dhe	 tiparet	e	
saj.	Përdorimi	i	tekstit	të	filozofisë	online	(e-book)	dhe	kërkimi	i	informacioneve	të	reja	në	
Internet,	rrisin	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	të	nxënësve.	

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Stuhi	mendimesh
▪	 Punë	e	pavarur	në	grup
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Rrjeti	i	diskutimit
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
▪	 Ese	shpjeguese
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Hapi i parë: 	Stuhi	mendimesh,	rrjeti	i	diskutimit	-	10’	
Mësuesi ndërton pjesën e parë të orës së mësimit, duke u bazuar në njohuritë e marra 
në	temat	paraardhëse	dhe	informaçionin	e	nxënësve	nga	burime	të	tjera.	Ata	diskutojnë	
rreth	veçorive	të	filozofisë	mesjetare,	duke	nxjerr	në	pah	tiparet	e	saj	dhe	duke	mbajtur	
qëndrim	për	secilin	prej	tyre.			

Hapi i dytë:  Punë	e	pavarur	në	grupe,	analizë	dhe	diskutim,	debat	dhe	dialog	-	15’
Mësuesi/ja jep bazuar në materialet e kërkuara një orë më parë për Mesjetën dhe 
filozofët	përfaqësues	të	saj,	e	ndan	klasën	në	grupe.	
Grupi I:	përqendrohen	në	kushtet	historike	dhe	social-kulturore	të	përhapjes	së	
filozofisë	së	krishterë	gjatë	Mesjetës.
Grupi II:	punon	me	informaçionet	rreth	njërit	prej	përfaqësuesve	kryesor	të	kësaj	
rryme,	shën	Agustinit	dhe	tiparet	e	filozofisë	së	tij.	Nxënësit	analizojnë	mënyrën	se	si	u	
përpoqën	filozofët	e	kësaj	kohe	të	ishin	edhe	besimtarë	të	mirë	edhe	filozofë.
Grupi III:	përmbledh	tiparet	e	filozofisë	mesjetare,	duke	veçuar	pikat	e	errëta,	por	edhe	
kontributin	e	mendimtarëve	të	shquar	në	fushën	e	dijes	filozofike,	për	të	diskutuar	rreth	
mënyrës	sesi	u	ndërthurr	filozofia	me	teologjinë.

Hapi i tretë: 	Rrjeti	i	diskutimeve,	debat	dhe	dialog	-15’	
Mësuesi/ja,	organizon	klasën	për	debat	filozofik,	rreth	temës:	“Si	është	e	mundur	që	ky	
të	jetë	vullneti	i	Zotit?”,	duke	analizuar	dukuritë	negative	në	shoqëri,	si	luftërat,	krimet,	
të	keqen	në	botë.	Nxënësit	japin	opinionet	e	tyre,	duke	u	bazuar	në	vëzhgimet	dhe	
reflektimet	personale,	si	dhe	në	njohuritë	formuese	në	lëndët	e	tjera.	Mësuesi/ja,	drejton	
me	kujdes	diskutimin,	duke	vlerësuar	mendimet	dhe	idetë	e	secilit	dhe	duke	e	kthyer	në	
një	debat	konstruktiv	dhe	të	strukturuar.
Përforcimi i të nxënit: rrjeti	i	diskutimit,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve	-	10’	
Nxënësit	përforçojnë	idetë	kryesore,	rreth	rëndësisë	së	filozofisë	në	kohët	e	errëta	të	
Mesjetës dhe në kohët e sotme, kur problemet e shumta sociale, ekonomike dhe politike, 
kërkojnë	një	arsyetim	filozofik	për	t’u	orientuar	më	mirë.	Ata	shënojnë	në	fletoren	e	tyre	
pikat kyçe të mësimit.
Vlerësimi i nxënësve:  Vlerësimi formues i nxënësve: Vlerësim anë të portofolit: 
Detyra me shkrim. 
Detyra: Jepni	argumentet	tuaja,	në	formën	e	esesë,	pro	ose	kundër	idesë	së	shën	
Agustinit:	“Njerëzit	që	besojnë	te	Zoti,	janë	të	huaj	për	jetën	tokësore,	por	në	këmbim	
fitojnë	“qytetarinë”	për	në	atdheun	e	shenjtë,	parajsën	qiellore”.
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Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

4.7 Tema mësimore: Epoka e Rilindjes Europiane
							dhe	veçoritë	e	saj

Situata për diskutim:
Mësuesi/ja orienton nxënësit të 
kërkojnë në internet apo në burime të 
tjera, informacione dhe kuriozitete, 
rreth epokës së Rilindjes europiane 
dhe	figurave	të	shquara	të	saj,	në	
fushën e artit, kulturës dhe shkencës. 
Nxënësit, diskutojnë rolin e ri të 
filozofisë	në	këtë	periudhë.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përshkruajnë kushtet historike, sociale dhe 
			kulturore,	që	përcaktuan	fillimet	e	periudhës	së
   Rilindjes.
▪		Shpjegojnë	veçoritë	që	karakterizuan	këtë	epokë	
   të rëndësishme të historisë.
▪		Përshkruajnë humanizmin si një nga tiparet
   kryesore të Rilindjes.
▪		Vlerësojnë	rolin	e	Rindjes	në	zhvillimet	e	
			shkencës,	kulturës,	filozofisë	dhe	artit.

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	
teksti	i	historisë,	gjeografisë,	historisë	së	artit,	
letërsisë, 
interneti, etj.                

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Rilindje – (ital.	rinascita).	Lëvizje	
kulturore dhe artistike, e fundit 
të	Mesjetës	dhe	fillimit	të	kohës	
moderne, në Europë, shek. XV-XVI.

Humanizëm – ( lat.humanitas, do 
të	thotë	njerëzim).	Është	botëkuptim	
filozofik	i	shek.	XV-XVI,	që	vendos	
në	qendër	dinjitetin,	vlerat	dhe	
interesat e njeriut

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	 diskutojnë,	 duke	 përdorur	 njohuritë	 e	 marra	 nga	 lëndë	 shoqërore,	 si	 historia,	
gjeografia,	historia	e	artit,	letërsia	etj.,	si	dhe	nga	burime	të	tjera	informacioni,	për	rëndësinë	
që	pati	epoka	e	Rilindjes	për	zhvillimin	e	qytetërimit	europian.
Përdorimi	 i	 tekstit	 të	filozofisë	online	 (e-book)	dhe	kërkimi	 i	 informacioneve	 të	 reja	në	
Internet,	rrisin	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	të	nxënësve.	

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Marrëdhënia	pyetje-përgjigje	
▪	 Stuhi	mendimesh
▪	 Punë	e	pavarur	në	grup
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Rrjeti	i	diskutimit
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
▪	 Ese	përshkruese



64

Organizimi i orës së mësimit

                     
  

Hapi i parë: 	Pyetje-përgjigje,	stuhi	mendimesh,	harta	e	konceptit	-	10’	

Mësuesi/ja ndërton pjesën e parë të orës së mësimit, duke u bazuar në informacionin 
e	nxënësve	nga	burime	të	tjera,	të	rekomanduara	në	orën	paraardhëse,	për	tiparet	e	
Rilindjes Europiane dhe rrymës së Humanizmit. Nxënësit diskutojnë rreth mënyrës 
së re të konceptimit të shkencës dhe kulturës, mbështetur në arsyen dhe interesat 
e	njerëzve	në	jetën	e	përditëshme.	Së	bashku	me	mësuesin/en,	ndërtojnë	hartën	
konceptuale	të	veçorive	më	kryesore	të	kohës.	
 

Hapi i dytë:  Punë	në	grupe,	debat	dhe	dialog,	harta	e	konceptit	-	15’	
Mësuesi/ja	organizon	klasën	për	punë	në	grupe.	Qëllimi	është	vlerësimi	i	Rilindjes	si	
konceptim	i	ri	filozofik	për	jetën.	Nxënësit	shrytëzojnë	materialet	e	mbledhura	më	parë.
Grupi I:	Paraqet	tiparet	e	përgjithshme	të	Rilindjes	dhe	Humanizmit,	si	transformime	në	
fusha të ndryshme të jetës.
Grupi II:	Përshkruan	jetën	dhe	veprën	e	disa	prej	figurave	më	të	rëndësishme	të	
Rilindjes.
Grupi III: Krahason dy periudhat historike: Mesjetën dhe Rilindjen, duke nxjerrë në 
pah dallimet më të rëndësishme mes tyre.

Hapi i tretë: Rrjeti	i	diskutimeve,	debat	dhe	dialog	-10’	
Duke	analizuar	krizën	morale	dhe	shoqërore,	që	Europa	kaloi	gjatë	periudhës	së	Mesjetës,	
nxënësit	nxjerrin	në	pah	ndryshimet	e	mëdha	që	ndodhën	në	fusha	të	ndryshme	të	jetës	
ekonomike, social-kulturore dhe politike. Mësuesi/ja, drejton me kujdes debatin, duke 
vlerësuar	rolin	e	kulturës	filozofike	në	reflektimin	njerëzor	të	kësaj	periudhe.
Përforcimi i të nxënit: rrjeti	i	diskutimit,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve	-	10’	
Nxënësit	përforcojnë	idetë	kryesore,	rreth	rëndësisë	së	filozofisë	në	orientimin	shpirtëror,	
mendor	dhe	intelektual	në	jetën	e	çdo	individi.	Ata	shënojnë	në	fletoren	e	tyre	pikat	kyçe	
të mësimit.
Vlerësimi i nxënësve:  Vlerësimi formues i nxënësve: duke patur parasysh shkallën 
e	pjesëmarrjes	gjatë	orës,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	frymën	kritike.	Vlerësim anë të 
portofolit: Detyra me shkrim. 
Detyra: Shprehni me shkrim, në formën e esesë përshkruese, me temë: “Rilindja ishte 
kthesë	historike,	efektet	e	së	cilës	u	ndjenë	në	të	gjitha	fushat	e	krijimtarisë	njerëzore”.
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Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

4.10 Veprimtari: “Politikat sociale në mbrojtje të 
								qytetarëve”.			

Situata për diskutim:

Nxënësit diskutojnë së bashku, mbi 
aktualitetin	e	temës	së	veprimtarisë:	
raporti	që	ekziston	mes	shtetit	dhe	
mbrojtjes	së	të	drejtave	të	individit.
Mësuesja	drejton	orën,	sipas	hapave	
të përcaktuara në tekstin mësimor.
.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Diskuton me kompetencë mbi njohuritë e marra, 
			rreth	ideve	të	filozofëve	të	Rilindjes,	për	shtetin	
  demokratik dhe social.
▪		Bashkëpunon në grup, duke shprehur  
përgjegjshmëri dhe empati gjatë komunikimit me të
   tjerët.
▪		Mbron	qëndrim	e	tij/saj	të	pavarur,	për	funksionet
			e	shteteve	sociale	në	kohët	e	sotme.
▪		Demonstron	aftësitë	e	fituara	në	lëndën	TIK,	
   lidhur me kërkimin dhe përpunimin e të
			dhënave	përmes	Internetit.

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	
teksti	i	historisë,	qytetarisë,	sociologjisë,	historisë	
së artit, letërsisë, 
interneti, etj.

Koncepte-kyç: 

▪			Shtet	social
▪			Utopi
▪			Të	drejta	pozitive
▪			Shërbime	publike
▪			Sistem	i	drejtësisë

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	 diskutojnë,	 duke	 përdorur	 njohuritë	 e	 marra	 nga	 lëndë	 shoqërore,	 si	 historia,	
qytetaria,	historia	e	artit,	letërsia	etj.,	si	dhe	nga	burime	të	tjera	informacioni,	për	rëndësinë	
që	pati	epoka	e	Rilindjes	dhe	idetë	filozofike	të	saj,	në	zhvillimin	e	qytetërimit	europian.
Përdorimi	 i	 tekstit	 të	filozofisë	online	 (e-book)	dhe	kërkimi	 i	 informacioneve	 të	 reja	në	
Internet,	rrisin	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	të	nxënësve.
  

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Punë	individuale	dhe	në	grup
▪	 Vëzhgim	–	analizë	-	diskutim	
▪	 Kërkim	informacioni	nga	burime	si:	media	e	shkruar	dhe	elektronike
▪	 Përdorimi	i	materialeve	shtesë	në	librin	digjital	(filozofia-ebook)
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Nxënësit	përpara	se	të	zhvillojnë	këtë	veprimtari,	duhet	të	jenë	të	përgatitur.
Ata mund të shfrytëzojnë burime të ndryshme informacioni, si dhe njohuritë e marra 
në	filozofi	dhe	në	lëndë	të	tjera	shoqërore,	si:	qytetaria,	sociologjia,	historia	etj.
Materialet	që	do	të	grumbullojnë,	orientohen	nga	mësuesi/mësuesja	dhe	nevojiten	
për	temat	që	do	të	diskutojnë	sipas	grupeve,	p.sh.	leximi	i	veprës	“Qyteti	i	diellit”	të	
Kampanelës.
Hapat	në	të	cilat	do	të	zhvillohet	veprimtaria:

Klasa do të ndahen në disa grupe (3 grupe).
□	Sipas	grupeve,	nxënësit	ndërtojnë	modelin	imagjinar	të	“Qytetit	të	diellit”,	duke	
përcaktuar	tiparet	e	tij	sipas	dëshirës	(si	p.sh.,	vendin,	kushtet	gjeografike,	kohën	
e	ekzistencës,	kulturën	etj.),	qoftë	edhe	në	mënyrë	imagjinare	(sikurse	Kampanela	
bën në modelin e tij).

□	Prezantojnë	punën	sipas	grupeve.
□	Diskutojnë	mes	grupeve,	për	të	dalluar	pikat	e	forta	dhe	elementët	utopikë	të	secilit	

model.
□	Rendisin	në	tabelë,	tiparet	dhe	veçoritë	e	shtetit	social	dhe	demokratik.
□	Diskutojnë	nëse	janë	të	arritshme	këto	kritere	edhe	në	Shqipëri.
□	Përfundimet	dhe	vlerësimi.	

Format e vlerësimit: 
Vlerësimi	i	nxënësve	bëhet	duke	patur	parasysh:	shkallën	e	pjesëmarrjes,	nivelin	
e	arsyetimit	dhe	saktësinë	shkencore,	mendimin	e	pavarur	dhe	frymën	kritike,	
objektivitetin	dhe	paanshmërinë,	krijimtarinë	dhe	aftësitë	në	fusha	të	tjera,	si:	TIK,	
pikturë, letërsi, histori arti etj.

-Vlerësim formues i nxënësve: mbahet patur parasysh shkalla e pjesëmarrjes gjatë 
veprimtarisë,	niveli	i	arsyetimit,	bashkëpunimit	dhe	fryma	kritike.	

-Vlerësim anë të portofolit: materialet me shkrim.

-Vetëvlerësimi,	bazuar	në	performancën	e	tij/saj,	gjatë	të	gjithë	veprimtarisë.

-Vlerësim i grupeve, për punën e njëri - tjetrit. 



67

                                                                                                      
          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

5.1 Tema mësimore:	Fillimi	i	filozofisë	moderne.			
       Racionalizmi dhe empirizmi

Situata për diskutim:
Mësuesi/ja orienton nxënësit të 
kërkojnë në internet apo në burime të 
tjera, informacione dhe kuriozitete, 
rreth	filozofisë	së	shek.	XVII	në	
Europë	dhe	figurave	të	shquara	
të saj, në fushën e shkencës dhe 
filozofisë.	Nxënësit,	diskutojnë	rolin	
e	ri	të	filozofisë	në	këtë	periudhë.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Shpjegon	rrethanat	historiko-shoqërore,	në	të
			cilat	lindën	rrymat	filozofike	të	racionalizmit	dhe
   empirizmit.
▪		Përshkruan	kuptimin	e	dy	rrymave	për	njohjen
   njerëzore.
▪		Vlerësojnë	kontributin	e	filozofisë	gjatë	kësaj	
   periudhe. 

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	
teksti i historisë, sociologjia, biologjia, 
enciklopedi,	fjalor	filozofik,	interneti,	etj. 

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 

Determinizëm –	Doktrinë	sipas	të	
cilës të gjitha dukuritë dhe ngjarjet, 
kanë karakter ligjësor e kushtëzohen 
nga	lidhje	shkakësore	objektive.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	 diskutojnë,	 duke	 përdorur	 njohuritë	 e	 marra	 nga	 lëndë	 shoqërore,	 si	 historia,	
sociologjia,	biologjia,	etj.,	si	dhe	nga	burime	të	tjera	informacioni,	për	rëndësinë	që	pati	
epoka	e	fillimit	të	shkencës	dhe	filozofisë	moderne,	në	zhvillimin	e	mëtejshëm	të	kulturës.	
Përdorimi	 i	 tekstit	 të	 filozofisë	 online	 (ebook)	 dhe	 kërkimi	 i	 informacioneve	 të	 reja	 në	
Internet,	rrisin	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	të	nxënësve.	
 

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Marrëdhënia	pyetje-përgjigje	
▪	 Stuhi	mendimesh
▪	 Punë	e	pavarur	në	grup
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Rrjeti	i	diskutimit
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
▪	 Ese	përshkruese
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Hapi i parë: 	Pyetje-përgjigje,	stuhi	mendimesh,	harta	e	konceptit	-	10’	

Mësuesi/ja ndërton pjesën e parë të orës së mësimit, duke u bazuar në informacionin e 
nxënësve	nga	burime	të	tjera,	të	rekomanduara	në	orën	paraardhëse,	për	tiparet	e	filozofisë	në	
shek.	XVII.	Nxënësit	diskutojnë	rreth	mënyrës	së	re	të	konceptimit	të	shkencës	dhe	filozofisë,	
mbështetur	në	përfaqësuesit	kryesor	të	kësaj	periudhe.	Së	bashku	me	mësuesin/en,	ndërtojnë	
hartën	konceptuale	të	dy	rrymave	më	të	rëndësishme	të	kohës.

Hapi i dytë:  Punë	në	grupe,	debat	dhe	dialog	-	15’	
Mësuesi/ja	organizon	klasën	për	punë	në	grupe.	Qëllimi	është	vlerësimi	i	shek.	XVII,	
si	konceptim	i	ri	filozofik	dhe	shkencor	i	botës.	Nxënësit	shfrytëzojnë	materialet	e	
mbledhura më parë.
Grupi I:	Paraqet	tiparet	e	përgjithshme	të	racionalizmit	dhe	veçoritë	e	tij	në	teorinë	e	
njohjes,	duke	përshkruar	disa	nga	figurat	më	të	njohura	të	kësaj	rryme.
Grupi II:	Paraqet	tiparet	e	përgjithshme	të	empirizmit	dhe	veçoritë	e	tij	në	teorinë	e	
njohjes,	duke	përshkruar	disa	nga	figurat	më	të	njohura	të	kësaj	rryme.
Grupi III:	Krahason	dy	rrymat	filozofike,	duke	nxjerrë	në	pah	dallimet	më	të	
rëndësishme dhe të përbashkëtat mes tyre.

Hapi i tretë: 	Rrjeti	i	diskutimeve,	debat	dhe	dialog	-10’	
Nxënësit	analizojnë	ndryshimet	e	mëdha	që	po	ndodhnin	në	Europë,	në	shek.	XVII,	në	
fusha	të	ndryshme	të	dijes	shkencore	dhe	filozofike.	Mësuesi/ja,	shpjegon	rëndësinë	
e	zbulimeve	shkencore	gjatë	kësaj	periudhe,	duke	vlerësuar	rolin	e	filozofizë	në	
reflektimin	intelektual	të	shkencëtarëve	dhe	raportin	e	ndërsjellë	shkencë-filozofi.

Përforcimi i të nxënit: rrjeti	i	diskutimit,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve	-	10’	Nxënësit	
përforcojnë	 idetë	 kryesore,	 rreth	 rëndësisë	 së	 zbulimeve	 shkencore	 për	 të	 arritur	 në	
konkluzione	të	reja	filozofike	dhe	anasjelltas,	rolin	e	filozofisë	në	arritjen	e	përfundimeve	të	
drejta	teorike.	Ata	shënojnë	në	fletoren	e	tyre	pikat	kyçe	të	mësimit.

Vlerësimi i nxënësve:  Vlerësimi formues i nxënësve: duke patur parasysh shkallën e 
pjesëmarrjes	gjatë	orës,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	frymën	kritike.	Vlerësim anë të portofolit: 
Detyra me shkrim. 
Detyra: Shprehni	me	shkrim,	në	formën	e	esesë	përshkruese,	me	temë:	“Filozofia	
moderne	pasqyron	fitoren	e	mendimit	racional	dhe	shkencor,	mbi	dogmën	e	fesë”.

Racionalizmi dhe Njohja
- Dekarti (unë mendoj, pra jam)
- Spinoza ( arsyeja njerëzore e njeh  
  botën)
- Laibnici ( njohja përmes mendimit 
   racional)

Empirizmi dhe Njohja
- Loku (njohja buron nga përvoja)
- Hjumi ( idetë tona burojnë nga      
   përvoja)
- Berkli ( ekzistenca e sendeve varet   
  nga perceptimi ynë)R
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

5.5-5.6 Tema mësimore: Gjendja natyrore dhe
													kontrata	shoqërore	sipas	Hobsit

Situata për diskutim:
Mësuesi/ja dhe nxënësit lexojnë 
së bashku fragmentin e zgjedhur 
në	tekstin	mësimor,	nga	vepra	
Leviatani,	e	T.	Hobsit.	
Nxënësit, diskutojnë rolin e ri të 
filozofisë	politike	të	Hobsit,	në	këtë	
periudhë. 

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Shpjegon teorinë e Hobsit, në lidhje me lindjen e
   shtetit dhe funksionet e tij.
▪		Analizon rolin e kësaj teorie, në kushtet kur u 
   krijua. 
▪		Vlerëson meritën e Hobsit në fushën e politikës.
▪		Mban	qëndrim	për	konkretizimin	e	saj,	në
			shoqëritë	e	sotme	demokratike.		

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	teksti	i	historisë,	sociologjia,	
enciklopedi, 
fjalor	filozofik,	
interneti etj.     

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 
Sovranitet -	 e	 drejta	 që	 gëzon	 çdo	
popull	dhe	çdo	shtet,	për	të	vendosur	në	
mënyrë	të	pavarur	për	çështjet	e	veta,	
pa iu nënshtruar asnjë ndërhyrjeje, 
urdhëri ose kontrolli nga forca të tjera.

Asamble – mbledhje	e	përfaqësuesve	
të	 zgjedhur	 të	 një	 vendi.	 Ajo	 është	
organi	më	 i	 lartë	 ligjvënës,	 që	ka	 të	
drejtë	të	diskutojë	dhe	të	vendosë	për	
çështjet më të rëndësishme, si dhe të 
kontrollojë organet e zgjedhura prej saj.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	 diskutojnë,	 duke	 përdorur	 njohuritë	 e	 marra	 nga	 lëndë	 shoqërore,	 si	 historia,	
sociologjia,	qytetaria,	etj.,	si	dhe	nga	burime	të	tjera	informacioni,	për	lindjen	e	shtetit	dhe	
funksionet e tij. 
Përdorimi	 i	 tekstit	 të	filozofisë	online	 (e-book)	dhe	kërkimi	 i	 informacioneve	 të	 reja	në	
Internet,	rrisin	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	të	nxënësve.	

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Marrëdhënia	pyetje-përgjigje	
▪	 Punë	e	pavarur	në	grupe
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Rrjeti	i	diskutimit
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
▪	 Ese	përshkruese
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Hapi i parë: 	Pyetje-përgjigje,	stuhi	mendimesh,	harta	e	konceptit.	Koha	-	10’	
Mësuesi	 /	 ja	dhe	nxënësit,	pas	 leximit	në	fillim	 të	orës,	 të	pjesës	nga	vepra	e	Hobsit,	
diskutojnë	 rreth	 mënyrës	 së	 re	 të	 konceptimit	 të	 filozofisë	 dhe	 politikës	 gjatë	 kësaj	
periudhe.	Ata	ndërtojnë	së	bashku	hartën	konceptuale,	me	tiparet	kryesore	të	filozofisë	
politike të Hobsit.

Hapi i dytë:  Punë	në	grupe,	debat	dhe	dialog.	Koha	-	15’	
Mësuesi/ja	organizon	klasën	për	punë	në	grupe.	Qëllimi	është	vlerësimi	i	filozofisë	së	
Hobsit,	si	konceptim	i	ri	filozofik	dhe	politik	i	shtetit.	Nxënësit	ndahen	në	grupe.
Grupi I:	Shpjegon	mënyrën	se	si	Hobsi	paraqet	lindjen	e	shtetit.
Grupi II: Diskutojnë tiparet dhe funksionet e shtetit ligjor, sipas Hobsit.
Grupi III:	Përshkruajnë	modelin	e	tyre,	për	formën	më	të	mirë	të	qeverisjes	së	shtetit,	sot,	
për		mbrojtjen	e	të	drejtave	të	individit.

Hapi i tretë: Rrjeti	i	diskutimeve,	debat	dhe	dialog.	Koha	-10’	
Nxënësit	analizojnë	ndryshimet	e	mëdha	që	po	ndodhnin	në	Europë,	në	shek.	XVII,	
në	fusha	të	ndryshme	të	dijes	politike	dhe	filozofike.	Mësuesi/ja,	shpjegon	rëndësinë	
e	lindjes	së	teorive	të	reja,	që	shpjegonin	shtetin	dhe	rolin	e	tij	të	rëndësishëm	në	
funksionimin	normal	të	shoqërisë.

Përforcimi i të nxënit: rrjeti	i	diskutimit,	mbajtja	e	strukturuar	e	shënimeve.	Koha	-	10’	
Nxënësit	përforcojnë	idetë	kryesore	të	temës,	për	rolin	që	luajti	Hobsi	dhe	teoria	e	tij	mbi	
shtetin,	në	zhvillimet	e	mëpasme	të	shkencave	politike	dhe	teorive	filozofike.
Ata	shënojnë	në	fletoren	e	tyre	pikat	kyçe	të	mësimit.

Vlerësimi i nxënësve:  Vlerësimi formues i nxënësve: duke patur parasysh shkallën 
e	pjesëmarrjes	gjatë	orës,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	frymën	kritike.	Vlerësim anë të 
portofolit: Detyra me shkrim. 

Detyra: Shprehni me shkrim, në formën e esesë përshkruese, temën: “Shteti është 
një	kontratë	shoqërore	mes	individëve,	me	qëllim	mbrojtjen	e	paqes	dhe	të	drejtave	të	
jetës”.
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

5.9 Veprimtari:	“Shteti,	egoizmi	i	njerëzve	dhe
							morali”

Situata për diskutim:
Nxënësit diskutojnë së bashku, mbi 
aktualitetin	e	temës	së	veprimtarisë:	
raporti	që	ekziston	mes	shtetit	dhe	
mbrojtjes	së	të	drejtave	të	individit.	
Mësuesja drejton orën, sipas 
hapave	të	përcaktuara	në	tekst.	Në	
fillim	lexoni	idetë	e	dy	filozofëve	
Makiavelit	dhe	Hobsit,	që	janë	në	
tekstin	mësimor	dhe	reflektoni	rreth	
pyetjeve	që	gjenden	aty.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Shpreh aftësi komunikimi duke përdorur 
			konceptet	si:	e	drejtë	natyrore,	shtet,	sovran.
▪		Demonstron përgjegjësi në diskutimin e lidhjes së
				filozofisë	me	politikën.
▪		Përpunon	në	mënyrë	të	pavarur,	informacione	për
				idetë	politike	të:	Makiavelit	dhe	Hobsit.
▪		Zgjidh	dilema	personale	lidhur	me	individin	në	
				gjendje	natyrore	dhe	qytetarin	e	sotëm.
▪		Përdor internetin për të mësuar më shumë rreth
			filozofisë	së	Hobsit	dhe	Makiavelit	për	shtetin.		

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
filozofia,	e-book,	teksti	i	historisë,	qytetarisë,	
sociologjisë, historisë së artit, letërsisë, 
interneti, etj.

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 

			▪				E drejtë natyrore
			▪				E drejtë ligjore
			▪				Shtet i së drejtës
			▪				Sovran
.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	 diskutojnë,	 duke	 përdorur	 njohuritë	 e	 marra	 nga	 lëndë	 shoqërore,	 si	 historia,	
qytetaria,	historia	e	artit,	letërsia	etj.,	si	dhe	nga	burime	të	tjera	informacioni,	për	rëndësinë	
që	pati	epoka	e	Rilindjes	dhe	idetë	filozofike	të	saj,	në	zhvillimin	e	qytetërimit	europian.
Përdorimi	 i	 tekstit	 të	filozofisë	online	 (e-book)	dhe	kërkimi	 i	 informacioneve	 të	 reja	në	
Internet,	rrisin	shkallën	e	mendimit	kritik,	të	pavarur	dhe	krijues	të	nxënësve.	

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Punë	individuale	dhe	në	grup
▪	 Vëzhgim	–	analizë	-	diskutim	
▪	 Kërkim	informacioni	nga	burime	si:	media	e	shkruar	dhe	elektronike
▪	 Përdorimi	i	materialeve	shtesë	në	librin	digjital	(filozofia-ebook)
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Para	se	të	zhvilloni	këtë	veprimtari,	duhet	të	jeni	të	përgatitur.	Të	keni	grumbulluar	
dhe	lexuar	materialen	për	temat	që	do	të	diskutoni,	sipas	grupeve	(librat:	“Princi”	i	
Makiavelit	dhe	“Leviathan”	e	Hobsit).

Hapat në të cilat do të zhvillohet veprimtaria:

Klasa do të ndahet në disa grupe (3 grupe).
- Grupi i parë: do	të	përgatisni	prezantimin	e	librit:	“Princi”	i	Makiavelit	dhe	
mënyrën	e	tij	të	zgjedhur	për	qeverisje.
- Grupi i dytë: do të përshkruani trupin e përbindëshit dhe funksionet e sejcilës pjesë 
të	tij,	pra	do	të	prezantoni	librin	“Leviathan”	të	Hobsit.
- Grupi i tretë:	Do	të	përgatiteni	për	debatin	(bazuar	në	idetë	e	disa	mendimtarëve),	
tiparet	njerëzore	të	sjelljes	së	qytetarëve	dhe	mënyrën	më	të	drejtë	për	t‘i	qeverisur	ata.

Aktualitet politik
Nisur	nga	idetë	e	Hobsit,	nxënësit	sjellin	shembuj	figurash	historike	që	kanë	ushtruar	
dhunë	në	shoqëri.	Ata	reflektojnë	rreth	pyetjeve:

	 	A	mendoni,	se	pasi	merr	pushtetin	nga	qytetarët,	“sovrani”	kthehet	në	
																	përbindësh	ndaj	tyre?
	 	Shtetet	sociale	model	në	botë,	a	përdorin	dhunën	në	qeverisjen	e	njerëzve?
- Diskutime.
-	Përfundimi	dhe	vlerësimi	i	ideve.

Format e vlerësimit: 
Vlerësimi	i	nxënësve	bëhet	duke	patur	parasysh:	shkallën	e	pjesëmarrjes,	nivelin	
e	arsyetimit	dhe	saktësinë	shkencore,	mendimin	e	pavarur	dhe	frymën	kritike,	
objektivitetin	dhe	paanshmërinë,	krijimtarinë	dhe	aftësitë	në	fusha	të	tjera,	si	TIK,	
pikturë, letërsi, histori arti  etj.

-Vlerësim formues i nxënësve: mbahet patur parasysh shkalla e pjesëmarrjes gjatë 
veprimtarisë,	niveli	i	arsyetimit,	bashkëpunimit	dhe	fryma	kritike.	

-Vlerësim anë të portofolit: materialet me shkrim.

-Vetëvlerësimi,	bazuar	në	performancën	e	tij/saj,	gjatë	të	gjithë	veprimtarisë.

-Vlerësim i grupeve, për punën e njëri - tjetrit. 
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

6.1 Tema mësimore:	Filozofia	e	shek.XVIII	dhe	
       tiparet e saj 

Situata për diskutim:

Mësuesi/ja dhe nxënësit diskutojnë  
mbi	rolin	e	revolucionit	industrial,	
por	edhe	revolucionet	borgjeze	të	
epokës së re.
Nxënësit argumentojnë rolin e këtyre 
ndryshimeve	në	të	gjykuarit	ndryshe	
të	shoqërisë.
.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përshkruan kushtet historike në të cilat lindi 
   mendimi i ri i epokës

▪		Identifikon	konceptet	e	reja	për	të	cilat	ndryshoi
			dhe	filozofia

▪		Krahason	filozofinë	e	re	me	atë	të	epokave	të	
    mëparshme

▪		Mban	qëndrim	ndaj	rolit	të	iluminizmit	në
			progresin	e	shoqërisë

Burimet e informacionit: 

Teksti	mësimor,	filozofia,	e-book,	
teksti i historisë, sociologjia, biologjia, 
enciklopedi, 
fjalor	filozofik,
 interneti, etj.                

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 

▪	Iluminizëm

▪	Arsye

▪	Ideologji.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Për të arritur synimet e orës mësimore, tema lidhet ngushtë me njohuritë në histori, letërsi, 
mekanikë	dhe	fizikë.	
 

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Pyetje	-	përgjigje;
▪	 Punë	e	pavarur	në	grup
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Rrjeti	i	diskutimit
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
▪	 Ese	përshkruese
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Hapi i parë:	Diskutim	rreth	njohurive	të	marra	më	parë,	për	temën	e	re:	rrjeti	i	
																					diskutimit,	pyetje	-	përgjigje,	harta	konceptuale	etj.	-	10’

 

Me	nxenesit,	në	bazë	të	njohurive	të	tyre	të	mëparshme,	analizohen	konceptet	e	skemës	
së	mësipërme,	 duke	 argumentuar	 faktorët	 që	 ndikojnë	 në	 zhvillimin	 e	 shoqërisë	 dhe	
bashkë	me	të	edhe	idetë		filozofike.

Hapi i dytë:  Punë	15’:	
Mësuesi	/ja	diskuton	dhe	u	shpjegon	nxënësve	ndryshimet	që	ndodhën	në	vendet	europiane	
si	 rezultat	 i	 revolucionit	në	 industri,	por	edhe	atij	 shoqëror.	Të	dy	 synonin	progres	 të	
përgjithshëm	duke	vlerësuar	individin	dhe	tiparet	e	tij	.	I	pari	përmes	teknologjisë	dhe	
lehtësimit	të	punës	njerëzore;	I	dyti	vlerësoi	rolin	e	ideologjive	të	caktuara	në	frymëzimin	
e	lëvizjeve	të	mëdha		revolucionare.Mësuesi	/ja	citon	iluministët	kryesorë	të	epokës	si	
Volteri,	Monteskje,	Ruso,	D`Alamber	 dhe	 idetë	 e	 tyre	 që	 lidheshin	me	 rolin	 e	 arsyes	
njerëzore dhe ndriçimin e saj, si rruga më e mirë drejt progresit të përgjithshëm.
Hapi i tretë: 	Punë	e	pavarur:		Mësuesi	/ja	dhe	nxënësit	diskutojnë	idenë	e	E.Kantit:	
“Iluminizmi është gjykimi i njeriut për të ndjekur jetën e tij, pa u drejtuar prej 
askujt…….përveç	arsyes	së	tij”.	Si	e	kuptojnë	nxënësit	këtë	pohim	nisur	nga	jeta	dhe	
përvojat	e	historisë	së	shoqërisë.
Përforcimi i të nxënit: Realizohet	rubrika	Reflekto	dhe	përgjigju:	Cilat	ide	mund	të	quajmë	
iluministe?	Në	cilin	kuptim	epoka	e	re	ishte	emancipim	i	njeriut?	Cila	pjesë	e	historisë	ishte	
baza	e	iluminizmit?
Vlerësimi i nxënësve bëhet	duke	patur	parasysh:	shkallën	e	pjesëmarrjes,	nivelin	e	
arsyetimit	dhe	saktësinë	shkencore,	mendimin	e	pavarur	dhe	frymën	kritike,	objektivitetin	
dhe	paanshmërinë,	etj.	Vlerësimi	përmban:	Vlerësimin	formal,	vetëvlerësimi	dhe	vlerësimi	i	
portofolit.
Detyra: 	Rubrika	“Jepni	opinionin	tuaj”	.	“	Iluminizmi	i	rilindasve	tanë”.	(Materiale	
dhe informacion).
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

6.2 Tema mësimore: Monteskje për ligjet dhe
							ndarjen	e	pushteteve.

Situata për diskutim:

Nxënësit diskutojnë për konceptin e 
ligjit	dhe	rëndësinë	e	tij	në	shoqëri.	
Nisur	edhe	nga	njohuritë	e	lëndëve	të	
tjera,	flasin	për	format	e	pushteteve	
dhe rëndësine e kësaj ndarjeje..

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përcakton kuptimin e së drejtës .

▪		Identifikon	faktorët	që	ndikojnë	në	zhvillimin	e	së	
drejtës	në	një	shoqëri;

▪		Krahason	format	e	pushteteve	dhe	detyrat	e	tyre;

▪		Arsyeton mbi funksionin e pushtetit dhe ndikimin 
e	qytetarëve.

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
teksti	i	historisë,	njohuritë	e	nxënësve,	
e-book, 
internet  etj.

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 

Ligj- lidhje e brendshme, e 
domosdoshme	dhe	që	përsëritet	në	
sende dhe dukuri.

Pushtet - Sundim politik i një klase 
të	caktuar,	apo	i	një	grupi	shoqëror	.

.
                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	aktivizohen,	duke	përdorur	njohuritë	e	marra	nga	burime	të	tjera	informacioni	dhe	
lëndët	shoqërore,	si:	historia,	qytetaria,		për	kohën	kur	ligji	zëvendësoi	në	shoqëri	një	pjesë	
të	rregullave	morale.	
Cili	është	roli	i	ligjeve	në	jetën	e	përditshme	dhe	si	funksionojnë	format	e	pushteteve	si	
kusht	i	demokracisë	?
 

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Pyetje	-	përgjigje;
▪	 Vëzhgo	–	analizo	-	diskuto
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Rrjeti	i	diskutimit
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
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Hapi i parë:	rrjeti	i	diskutimit,	pyetje-përgjigje	–	10’																																																																													
Diskutim	rreth	njohurive	të	mëparshme	të	nxënësve,	lidhur	me	ligjin	dhe	format	e	
pushtetit.

 

Nxënësit plotësojnë me mendimet e tyre pjesët bosh të skemës.

Hapi i dytë:  Vëzhgo	–	analizo	-	diskuto,	debat	dhe	dialog	.	-	15’.

Mësuesi/ja u shpjegon përmes diskutimit idetë e Monteskje në lidhje me ligjet dhe 
të	drejtën:	Natyrore	dhe	pozitive.	Nisur	edhe	nga	faktet	historike,	flet	për	forma	të	
qeverisjes,	që	lidhen	me	faktorë	gjeografikë	dhe	territorialë	të	shteteve	të	ndryshme.	
Prej këtej format sipas tij, janë: Despotizmi, Monarkia, Republika.
Gjithashtu	tri	format	e	pushteteve	që	Monteskje	vlerëson	janë	në	lidhje	por	edhe	të	
pavaruara	midis	tyre:	legjislativ,	ekzekutiv,	gjyqësor.

Hapi i tretë: 	Punë	individuale,	lexim	i	drejtuar	nga	mësuesi	/ja,	mbajtja	e	strukturuar	e	
shënimeve,	debat	dhe	dialog					-	10’
Nxënësit	punojnë		në	mënyrë	të	pavarur,	me	rubrikën	debat	dhe	dialog	të	dhënë	në	tekst.	
Ata	përpiqen	të	gjejnë	sa	më	shumë	argumente	për	të	mbrojtur	idenë	e	tyre,	duke	përdorur	
informacionin	e	mëparshëm	dhe	formimin	në	shkenca	të	tjera.	Në	fletoren	e	tyre,	shënojnë	
argumentet	kryesore	ku	do	bazohen,		për	të	qenë	sa	më	bindës	në	debatin	me	të	tjerët.	
Kujdes! 
Mësuesi/ja	ndihmon	në	strukturimin	e	përgjigjeve	të	nxënësve,	duke	mbajtur	parasysh	
faktin	se,	nxënësit	ndajnë	opinione	të	ndryshme	ndaj	konceptit	“vullnet	i	lirë”	dhe	
“pushtet”.

Përforcimi i të nxënit: koha		-10’
Reflektimi	për	njohuritë	e	marra,	organizohet	në	fund	të	orës	së	mësimit.	Nxënësit	përforcojnë	
idetë kryesore të lëndës së re, duke argumentuar me shembuj nga koha e Monteskjesë, në ditët 
tona	pavarësinë	e	formave	të	pushtetit	dhe	lidhjen	mes	tyre	bazuar	në	ligj.

Vlerësimi i nxënësve: Vlerësim formues

Detyra: Në rubrikën: Jepni opinionin tuaj në tekst, zgjidhni temën e esesë,  si punë të 
pavarur,	për	ta	prezantuar	në	orën	e	ardhshme.	
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

6.3 Tema mësimore:	David	Hjum	përfaqësues	i
      empirizmit.

Situata për diskutim:

Mësuesi /ja dhe nxënësit diskutojnë 
paraprakisht mbi empirizmin si 
qëndrim	i	caktuar	në	fushën	e	
njohjes.	Cili	është	thelbi	i	tij?	Si	
mund	ta	njohim	botën	?

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përshkruan konceptin e Hjum mbi njohjen
▪		Identifikon	rendesine		e	qëndrimit	të	tij	ndaj	fesë
▪		Krahason empirizmin e shek XVIII me epokat e
   mëparshme.
▪		Mban	qëndrim	ndaj	konceptit	të	Hjumit	mbi
   politikën.

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
teksti	i	historisë,	njohuritë	e	nxënësve,	
e-book, 
internet  etj.
        

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 

•  Ide

•  Mbresë 

•  Zakon .
.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Për	të	kuptuar	empirizmin	e	David	Hjumit,	nxënësit	sjellin	dhe	rikujtojnë	mësimet	lidhur	
me këtë drejtim të njohjes në epokat e mëparshme. 
A	ndjejnë	edhe	sot	qëndrime	të	tilla?	Japin	raste	nga	jeta	e	përditshme	dhe	marrëdhëniet	
shoqërore.

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Pyetje	-	përgjigje;
▪	 Vëzhgo	–	analizo	-	diskuto
▪	 Harta	konceptuale	
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Rrjeti	i	diskutimit
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
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Hapi i parë:	Diskutim	rreth	njohurive	të	marra	më	parë,	për	temën	e	re:	rrjeti	i	
diskutimit,	pyetje	-	përgjigje,	harta	konceptuale	etj.	-	10’
 

Nxënësit plotësojnë skemën edhe me ide të tjera të tyre për njohjen. 
Plotësojmë skemën e idesë së Hjum mbi njohjen.

Hapi i dytë:  Për	të	arritur	tek	konceptet	e	reja,	15’.	
Mësuesi/ja diskuton me nxënësit raste të njohjes edhe në shkencat e tjera për të kuptuar 
realisht	dallimin	midis	mbresave	si	kontakti	i	parë	me	realitetin,	me	idetë	që	vazhdojnë	
të jetojnë më gjatë në trurin e njeriut dhe kujtesën e tij.
Mësuesi/ja	u	shpjegon	nxenesve	idetë	e	Hjum	në	lidhje	me	fenë	dhe	politikën.	
Sipas tij askush nuk e ka pare krijuesin, e në këtë menyrë ne dyshojmë në ekzistencën e 
tij. Morali sipas tij buron nga ndjenjat njerëzore.
Sjellja	e	mirë	buron	nga	një	ndjesi	e	mirë	në	emër	të	së	mirës	“së	përgjithshme”.

Hapi i tretë: 	Punë	e	pavarur:	Nxenesit	argumentojnë	edhe	qendrime	kundërshtuese	në	
lidhje me këtë problem:
Çështjet	e	mundshme	për	koment:	Pse	ne	zbatojmë	rregulla	që	mund	të	jenë	në	
kundërshtim	me	interesat	tona?
Jepni	raste	nga	shoqëria	shqiptare	për	t’ju	përgjigjur	shqetësimit	të	filozofit	empirist.

Përforcimi i të nxënit: Mësuesi/ja	synon	përforcimin	e	njohurive	sipas	punës	me	grupe:
Secili	grup	i	përgjigjet	pyetjeve	të	rubrikës	“Reflekto	dhe	përgjigju”

Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi	i	nxënësve	bëhet	duke	patur	parasysh:	shkallën	e	
pjesëmarrjes,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	saktësinë	shkencore,	mendimin	e	pavarur	dhe	
frymën	kritike,	objektivitetin	dhe	paanshmërinë,	etj.
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

6.4 Tema mësimore: Enciklopedistët francezë

Situata për diskutim:

Mësuesi /ja dhe nxënësit diskutojnë 
nëse kanë lexuar apo studjuar ndonjë 
enciklopedi: si shkencore, letrare etj.
Çfarë	kanë	ndierë?

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përshkruan	veprën	e	Enciklopedisë

▪		Identifikon	autorët	dhe	kontributin	e	tyre

▪		Krahason	pikpamjet	filozofike

▪		Mban	qëndrim	ndaj	rolit	të	kësaj	vepre	për	
		shoqërinë	e	kohës

Burimet e informacionit: 

Teksti	online	i	filozofisë;	e-	book;	historia	e	
shkencës.
        

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 

•  Enciklopedi

•  Dituri
.
.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Kjo	temë	lidhet	ngushtë	me	historinë	dhe	mënyrat	e	zhvillimit	të	dijes	njerëzore.	Në	epoka	
të	ndryshme	të	zhvillimit	edhe	dokumentacioni		shkencor	ruhet	dhe	u		përcillet	brezave.

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Pyetje	-	përgjigje;
▪	 Debat	dhe	diskutim,	vëzhgim	dhe	analizë	etj.
▪	 Punë	e	pavarur:	në	grupe,	në	çift	ose	individuale:	
      rubrikat në tekst; analizë teksti; ese krijuese etj.
▪	 Kërkim	informacioni	nga	burime	të	tjera	(media	e	shkruar	ose	elektronike);
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(filozofia	offline	&	online)
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Hapi i parë:	Diskutim	rreth	njohurive	të	marra	më	parë,	për	temën	e	re:	
																						rrjeti	i	diskutimit,	pyetje	–	përgjigje			-10’:

Me	nxënësit	diskutoj	në	lidhje	më	faktin	se	sa	ndikon	shkenca	në	progresin	e	shoqërisë.	
A	mendoni	se	këto	dy	dukuri	janë	të	lidhura	me	njëra-	tjetrën?	Nxënësit	mund	të	
argumentojnë	përgjigjet	e	tyre	edhe	duke	u	bazuar	në	fakte	konkrete	nga	historia,	që	
dëshmojnë	se	shkenca	dhe	çdo	zbulim	i	saj	ka	ndikuar	në	zhvillimin	e	mëtejshëm	të	
shoqërisë.

Hapi i dytë:  Për	të	arritur	tek	konceptet	e	reja,	përdoren:	vëzhgimi,	diskutimi	i	ideve	
pro	/	kundër,	debati	dhe	dialogu.		-15’:

Mësuesi	/	ja	sqaron	nxënësit	në	lidhje	me	figurat	kryesore	të	enciklopedistëve,	si:	Didro,	
D´Alamber,	 që	 ishin	 nga	 të	 parët	 e	 idesë	 për	 të	 përmbledhur	 dijet	 njerëzore	 në	 një	
enciklopedi.	Listojnë	të	gjitha	shkencat,	për	të	cilat	flasin	enciklopedistët	sidomos	ato	të	
natyrës,	mekanika.	Mund	të	ilustrohet	ideja	edhe	me	filma	dhe	pamje	nga	pjesa	digjitale	
e	tekstit	të	filozofisë.

Hapi i tretë: 	Punë	e	pavarur		në	grup	
Mësuesi / ja së bashku me nxënësit punojnë sipas ndarjes në grupe idetë e rubrikës: 
Debat dhe dialog.
Sejcili	grup	do	japë	idetë	e	tij	dhe	vlerësohet	argumentimin	më	bindës	midis	tyre.
Nxënësit	punojnë	në	mënyrë	të	pavarur,	duke	përdorur	njohuritë	e	marra	nga	pjesa	e	
parë e mësimit, nga temat e mëparshme, apo nga lëndë dhe forma të tjera informimi.

Përforcimi i të nxënit: Nxënësit	diskutojnë	në	rubrikën:	Reflekto	dhe	përgjigju.
Reflektimi	për	njohuritë	e	marra,	organizohet	përgjithësisht	në	fund	të	orës	së	mësimit.	
Nxënësit përforcojnë idetë kryesore të lëndës së re, të cilat ishin synimi i orës së mësimit.

Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi	i	nxënësve	bëhet	duke	patur	parasysh:	shkallën	e	
pjesëmarrjes,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	saktësinë	shkencore,	mendimin	e	pavarur	dhe	
frymën	kritike,	objektivitetin	dhe	paanshmërinë,	etj.

Detyra: Jepen	nga	mësuesi/	ja	si	përforcim	i	ideve	të	dhëna	gjatë	orës	ose	për	t’i	
paraprirë	temës	së	re		mësimore.	“Jepni	opinionin”	tuaj		për	veprën	e	Didrosë,	“Letra	
mbi	të	verbërit”	dhe	komentimi	i	tyre	nga	nxënësit.
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

7.3 Tema mësimore:	Sistemi	filozofik	i	Hegelit

Situata për diskutim:

Hegeli mendon se:“Qytetari nuk ka 
vlerë	pa	shtetin”.	
Argumentoni si e kuptoni ju idenë e 
mësipërme?	
A	e	konsideroni	të	vërtetë?
Jepni	shembuj	për	të	argumentuar	
qëndrimin	tuaj.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përshkruan	sistemin	filozofik	të	Hegelit.
▪		Identifikon	Idenë	Absolute	dhe	shrirjen	e	saj	në					
   botë.
▪		Krahason	sistemin	filozofik	të	Hegelit	me	filozofët	
   e mëparshëm.

▪		Mban	qëndrim	ndaj	idesë	hegeliane	për	shtetin

Burimet e informacionit: 

Informacion	për	jetën	e	filozofit,	
teksti online,
 e-book etj.    

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 

•  Triada hegeliane
•  Ideja Absolute
•  Dialektika
.
.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Për të kuptuar dialektikën e Hegelit nxënësit sjellin dhe rikujtojnë mësimet lidhur me 
këtë drejtim të njohjes në epokat e mëparshme. Nga historia njohin kushtet dhe tiparet 
e	revolucionit	borgjez	francez,	të	cilin	Hegeli	e	adhuron	duke	e	cilësuar	“lindje	e	
mrekullueshme	e	diellit”.		Komentojmë	me	nxënësit.

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Pyetje	-	përgjigje;
▪	 Debat	dhe	diskutim,	vëzhgim	dhe	analizë	etj.
▪	 Punë	e	pavarur:	në	grupe,	në	çift	ose	individuale:	rubrikat	në	tekst,	analizë	teksti,	ese
      krijuese etj.
▪	 Kërkim	informacioni	nga	burime	të	tjera	(media	e	shkruar	ose	elektronike);
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(filozofia	offline	&	online)
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Hapi i parë:	Analizo-vëzhgo.	Mësuesi/ja	shpjegon	ndërtimin	e	sistemit	të	Hegelit	dhe	e	
qartëson	përmes	shembujve:

Nxënësit plotësojnë skemën edhe me triada arsyetimi: tezë, antitezë dhe sintezë nga fusha 
të	ndryshme	si	qytetari	dhe	shteti;	fara	dhe	bima;	evolucioni	dhe	njeriu	etj.
Diskutojmë	në	lidhje	me	sistemin	e	mbyllur	të	filozofisë	së	Hegelit,	por	edhe	konceptin	e	
tij	për	dialektikën	si	teori	e	ndryshimit	dhe	zhvillimit.	Në	lidhje	me	teoritë	e	mëparshme	
që	janë	mësuar,	nxënësit	dallojnë	idealizmin	dhe	format	e	tij:
-	Objektiv
-	Subjektiv
Dallojmë ndryshimin dhe të përbashkëtat midis tyre.

Hapi i dytë:  Për	të	arritur	tek	konceptet	e	reja,	koha	15’.	
Diskutim me nxënësit për raste të njohjes edhe në shkencat e tjera për të kuptuar 
realisht	dallimin	midis	mbresave,	si	kontakti	i	parë	me	realitetin,	me	idetë	që	vazhdojnë	
të jetojnë më gjatë në trurin e njeriut dhe kujtesën e tij.
Mësuesi/ja	u	shpjegon	nxënësve	idetë	e	Hegelit	në	lidhje	me	fenë	dhe	politikën.	Ai	
vlerëson	historinë	që	lidhet	me	intuitën	e	njerëzve	të	mëdhenj,	si:	Aleksandri,	Cezari	etj.

Hapi i tretë: 	Punë	e	pavarur:	Nxënësit	argumentojne	edhe	qëndrime	kundërshtuese	në	
lidhje me ketë problem:
Çështjet e mundshme për koment: “Çdo gjë racionale është reale, çdo gjë reale është 
racionale”.	
Shembuj	diskutimi	nga	shkencat	e	natyrës,	historia	dhe	morali	në	shoqëri.

Përforcimi i të nxënit: Mësuesi	synon	përforcimin	e	njohurive	sipas	punës	me	grupe:	
Secili	grup	i	përgjigjet	pyetjeve	të	rubrikës	“Reflekto	dhe	përgjigju”.

Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi	i	nxënësve	bëhet	duke	patur	parasysh:	shkallën	e	
pjesëmarrjes,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	saktësinë	shkencore,	mendimin	e	pavarur	dhe	
frymën	kritike,	objektivitetin	dhe	paanshmërinë	etj.

Detyra: Rubrika	“Jepni	opinionin	tuaj”	fq	163	në	tekstin	mësimor.
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

7.4 Tema mësimore:	Filozofia	sociale	në	Francë

Situata për diskutim:

Nisur nga temat e mëparshme të 
filozofisë	për	shoqërinë	dhe	fazat	e	
zhvillimit	të	saj,nxënësit	diskutojnë	
mbi	idealet	filozofike	të	filozofëve	të	
ndryshëm.
Cila	do	ishte	shoqëria	model	që	ata	
mendonin?	
Po ju a keni një përfytyrim për një 
shoqëri	të	së	ardhmes	ndryshe?	
Si	mund	të	jetë	ajo?

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përshkruan	konceptin	e	filozofisë	sociale
▪		Vlerëson	rolin	e	idealeve	në	zhvilimin	e	shoqërisë	
▪		Mban	qëndrim	kritik	ndaj	ideve	filozofike	mbi	
		shoqërinë.
▪		Argumenton	teoritë	duke	mbajtur	edhe	qëndrim
   personal. 

Burimet e informacionit: 

Teksti	i	filozofisë,	
e-book, 
temat	e	linjave	të	mëparshme 

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 

•  Socializëm utopik
•  Shtet social
•  Idealizëm për shoqërinë 
.

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Përmes	kësaj	teme	nxënësit,	zhvillojnë	mendimin	kritik	dhe	të	pavarur,	duke	ndërthurrur	
filozofinë	me	lëndë	të	tjera	të	kurrikulës,	si:	historia,	qytetaria,	sociologjia,	edukimi	ligjor		
etj.

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Punë	individuale	dhe	në	grup
▪	 Vëzhgim	–	analizë	-	diskutim	
▪	 Kërkim	informacioni	nga	burime	të	tjera	(media	e	shkruar	ose	elektronike)
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book,	filozofia)
▪	 Takime	me	ekspertë	të	ligjeve,	zyra	avokatie,	gjykatës,	mbi	çështjet	penale	dhe
      dënimet.
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Hapi i parë:	Mësuesja	diskuton	me	nxënësit,	cilat	kanë	qënë	idealet	filozofike	mbi	
shoqërinë	në	shekuj?
	Pse	u	dhanë	ide	të	ndryshme	për	shoqërinë	dhe	modelin	më	të	mirë	të	mundshëm	?	
Nxënësit diskutojnë për teoritë e Platonit, Aristotelit, Morit, Kampanelës etj , në lidhje 
me	shoqërinë	e	së	ardhmes.	Diskutojnë	edhe	në	lidhje	me	prodhimin,	punën,	qeverisjen	
më të mirë etj.

Hapi i dytë:  Mësuesi/ja diskuton bashkë me nxënësit idetë e Sen Simonit dhe Furje 
për		me	analizën	e	shoqërisë,	shkaqet	e	shfrytëzimit	kapitalist,	gjëndjen	e	rëndë	të	
punonjësve	etj.
Shënon në tabelë konceptet kryesore të tyre dhe i analizon përmes diskutimit me 
nxënësit:
 a)  Kapitalizmi rend i shfrytëzimit.
 b)  Mënyrat e mundshme të shpëtimit prej tij.
	 c)		Ideali	i	një	shoqërie	pa	shfrytëzim	dhe	të	drejtuar	nga	punonjësit.

Hapi i tretë: 	Puna	me	grupe	e	nxënësve	lidhur	me	këto	koncepte	prezantohet	para	
klasës. Vlerësohet puna më e mirë e  bazuar në argumenta dhe komente të lidhura me 
fakte	historike	dhe	filozofike.

Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi	i	punës,	për	grupet	dhe	nxënës	të	veçantë.	
Vlerësimi	 i	 nxënësve	 bëhet	 duke	 patur	 parasysh:	 shkallën	 e	 pjesëmarrjes,	 nivelin	 e	
arsyetimit	dhe	saktësinë	shkencore,	mendimin	e	pavarur	dhe	frymën	kritike,	objektivitetin	
dhe paanshmërinë, krijimtarinë dhe aftësitë në fusha të tjera, si: TIK, pikturë, letërsi dhe 
komunikim etj.

Format e vlerësimit:
-Vlerësim formues
-Vetëvlerësim
-Vlerësim	i	grupeve,	për	punën	e	njëri-tjetrit

Detyra: Rubrika	“Jepni	opinionin	tuaj”.	Detyra	mund	të	jetë	në	formë	tabele	ose	skice		
me	të	gjitha	pikpamjet	e	fillozofëve.
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

7.10 Tema mësimore:	Filozofia	intuitiviste	e	
        Bergsonit

Situata për diskutim:

Jepni	situata	ku	ju	mendoni	se	intuita	
si diçka e brëndshme ju ka ndihmuar. 
Si	e	vlerësojmë	një	person	me	intuitë	
të	zhvilluar?

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përshkruan konceptin e intuitës

▪		Identifikon	“hovin	jetësor”	të	Bergsonit

▪		Krahason	konceptet	filozofike	të	intuitës	dhe
   arsyes

▪		Mban	qëndrim	ndaj	rolit	të	intuitës	në	profesione
   të ndryshme.

Burimet e informacionit: 

Teksti	online	i		filozofisë,	
e- book, 
historia e shkencës.

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 

  •  Intuita

  •  “Hovi jetësor”

  •  Njohje intuitive

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Kjo	temë	lidhet	ngushtë	me	biologjinë	dhe	fazat	e	zhvillimit	të	njeriut	përmes	evolucionit	

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Pyetje	-	përgjigje;
▪	 Debat	dhe	diskutim,	vëzhgim	dhe	analizë	etj.
▪	 Punë	e	pavarur:	në	grupe,	në	çift	ose	individuale:	rubrikat	në	tekst;	analizë	teksti;	ese
     krijuese, etj.
▪	 Kërkim	informacioni	nga	burime	të	tjera	(media	e	shkruar	ose	elektronike);
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(filozofia	offline	&	online).
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Hapi i parë:		Diskutim	rreth	njohurive	të	marra	në	lëndët	e	tjera,	për		temën	e	re:	rrjeti	i	
diskutimit,	pyetje-përgjigje		10’:

Mësuesi	/ja	diskuton	me	nxënësit	në	lidhje	me	zhvillimin	e	botës	së	gjallë	dhe	mënyrën	
shkencore të interpretimit të këtij fakti. 
A	mendojmë	se	ka	një	logjikë	të	brëndshme	zhvillimi	bota	e	sendeve	dhe	gjallesave,	ku	
bëjmë	pjesë	edhe	ne?	
Cili	është	qëllimi	i	zhvillimit?

Hapi i dytë:  Për	të	arritur	tek	konceptet	e	reja,	përdoren:	vëzhgimi,	diskutimi	i	ideve	
pro	/	kundër,	debati	dhe	dialogu,		15’
Mësuesi/ja	sqaron	klasën	në	lidhje	me	konceptin	e	intuitës,	si	një	instikt	i	
ndërgjegjësuar	,	ajo	na	ndihmon	të	njohim	sendet	dhe	dukuritë	e	botës,	por	edhe	t’i	
analizojmë ato. 
Bashkimin	e	pjesëve	e	bën	intuita	njerëzore.
Mësuesi/ja	shpjegon	analogjinë	me	pjesët	e	trurit	dhe	funksionimin	e	tij	si	një	i	vetëm.
Po	morali?	Janë	parime	dhe	rregulla	…për		Bergsonin.	Ato	janë	të	ligjshme	dhe	
ndihmojnë	për	të	siguruar	lirinë	e	plotë	të	qenies	njerëzore.

Hapi i tretë: 	Punë	e	pavarur	në	grup	
Punojmë sipas ndarjes në grupe idetë e rubrikës “Debat dhe dialog“.
Sejcili	grup	do	japë	idetë	e	tij	dhe	vlerësojmë	argumentimin	më	bindës	midis	tyre.
Nxënësit	punojnë	në	mënyrë	të	pavarur,	duke	përdorur	njohuritë	e	marra	nga	pjesa	e	
parë e mësimit, nga temat e mëparshme apo nga lëndë dhe forma të tjera informimi.

Përforcimi i të nxënit:	Diskutojmë	Reflekto	dhe	përgjigju.
Reflektimi	për	njohuritë	e	marra.	Nxënësit	argumentojnë	ndryshimin	e	intuitës	së	
Bergsonit	dhe	nxitjes	së	njeriut,	që	doli	nga	shpella	e	Platonit.	(Diskutohet		me	përballje	
të	ideve	të	filozofëve).

Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi	i	nxënësve	bëhet	duke	patur	parasysh:	shkallën	e	
pjesëmarrjes,	nivelin	e	arsyetimit	dhe	saktësinë	shkencore,	mendimin	e	pavarur	dhe	
frymën	kritike,	objektivitetin	dhe	paanshmërinë	etj.

Format e vlerësimit:
-Vlerësim formues
-Vetëvlerësim
-Vlerësim	i	grupeve,	për	punën	e	njëri-tjetrit
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

7.11 Tema mësimore: Pragmatizmi amerikan.
									Filozofia	e	Xh.	Djuit

Situata për diskutim:

Shpesh	ndodh	që	në	situata	të	
caktuara	veprojmë	të	shtyrë	nga	
interesat	tona	dhe	dobia	e	veprimit	
për ne. A është gjithmonë e drejtë të 
veprohet	në	këtë	mënyrë?
Diskutojmë për raste konkrete nga 
jeta e përditshme.

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përcakton kuptimin e pragmatizmit
▪		Identifikon	tiparet	e	qëndrimit	pragmatist.
▪		Krahason	drejtime	filozofike	të	ngjashme	me	të;
▪		Arsyeton	për	funksionin	e	filozofisë	pragmatiste
   në jetën e përditshme.

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
njohuritë	e	nxënësve,	
 e-book, internet etj.

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 

Pragmatizëm - drejtim	i	filozofisë	
moderne. Veprimi (pragma) 
vlerësohet	nga	dobia	që	i	sjell	
individit.	

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	aktivizohen	përmes	diskutimit	të	filozofisë	pragmatiste	dhe	tipareve	dalluese	të	
saj.	Ata	japin	argumentet	individuale,	duke	sjellë	shembuj	nga	jeta	e	tyre	e	përditëshme,	por	
edhe nga zbulime shkencore.
A	matet	vlera	dhe	saktësia	e	një	zbulimi	nga	leverdia	që	i	sjell	ai	njeriut?	

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Rrjeti	i	diskutimeve
▪	 Vëzhgo	–	analizo	-	diskuto
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
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Hapi i parë:	Rrjeti	i	diskutimit,	pyetje-përgjigje	–	10’																																																																													
Diskutim	rreth	situatave	që	nxënësit	kanë	sjellë	dhe	mënyra	e	konceptimit	të	tyre	sipas	
variantit	pragmatist.
Djui	e	përcakton	gjithë	procesin	e	njohjes	si	një	mjet	për	të	zgjidhur	problemet	që	kemi.		
Ai dha kontribut të madh në konceptimin e shkollës dhe mënyrat e reja të edukimit.

Hapi i dytë:  Debat	dhe	dialog,		rreth	-15’																																																																																																																																													
Për të arritur te koncepti i ri për shkollën, lidhim diskutimet me realitetin e përditshëm 
të shkollës ku jemi dhe mënyrën e të mësuarit në të.

Hapi i tretë:  Punë në grup 
Nxënësit	punojnë		në	mënyrë	të	pavarur,	për		rubrikën:		Reflekto	dhe	përgjigju	të	dhënë	
në tekst. 
Ata	përpiqen	të	gjejnë	sa	më	shumë	argumente	për	të	mbrojtur	idenë	e	tyre	për	
edukimin	duke	përdorur	informacione	edhe	nga	lëndët	e	mëparshme.	Në	fletoren	e	tyre,	
shënojnë	argumentet	kryesore	ku	do	bazohen,	për	të	qenë	sa	më	bindës	në	debatin	me	të	
tjerët. 
Kujdes!
	Mësuesi	/	ja	ndihmon	në	strukturimin	e	përgjigjeve	të	nxënësve,	duke	mbajtur	parasysh	
faktin	se,	nxënësit	ndajnë	opinione	të	ndryshme	vlerësimi	ndaj	shkollës	dhe	synimeve	
të	saj	në	edukimin	e	individit.

Përforcimi i të nxënit: Koha-10’
Reflektimi	për	njohuritë	e	marra,	organizohet	në	fund	të	orës	së	mësimit.	Nxënësit	
përforcojnë	idetë	kryesore	të	lëndës	së	re,	lidhur	me	objektin	e	filozofisë	dhe	rolin	e	
dijes	filozofike	në	jetën	e	përditshme

Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi	i	punës,	për	grupet	dhe	nxënës	të	veçantë.	
Vlerësimi	 i	 nxënësve	 bëhet	 duke	 patur	 parasysh:	 shkallën	 e	 pjesëmarrjes,	 nivelin	 e	
arsyetimit	dhe	saktësinë	shkencore,	mendimin	e	pavarur	dhe	frymën	kritike,	objektivitetin	
dhe paanshmërinë, krijimtarinë dhe aftësitë në fusha të tjera

Format e vlerësimit:
-Vlerësim formues

Detyra: Në rubrikën “Jepni opinionin tuaj”	në	tekst,	zgjidhni	temën	
e	esesë	si	punë	të	pavarur,	për	ta	prezantuar	në	orën	e	ardhshme.																																																																																																																																								
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          Dt.___/____/______

Fusha: Shoqëria dhe mjedisi Lënda: Filozofi       Shkalla: V    Klasa X

7.19 Tema mësimore: Psikanaliza moderne

Situata për diskutim:

Shumë	individë	,	duke	jetuar	me	
problemet	e	shoqërisë	shpesh	
dorëzohen dhe nuk përballojnë dot 
vështirësitë	apo	sfidat.	
Sjellja e tyre sigurisht ndikohet nga 
faktorë të ndryshëm. Dini raste të 
tilla?	Çfarë	ndodh	me	njerëz	të	tillë?	
A	mund	ti	ndihmojë	dikush	ata?

Kompetencat e të nxënit: 
Nxënësi/ja në fund të orës mësimore: 

▪		Përcakton kuptimin e psikanalizës moderne.
▪		Identifikon	lidhjen	e	saj	me	problemet	e	individit				
   sot.
▪		Krahason ndryshimin e Frojdit me pasuesit e tij.

▪		Arsyeton për rolin e psikanalizës në zgjidhjen e 
			problemeve	të	sotme	të	individit.

Burimet e informacionit: 

Teksti mësimor, 
njohuritë	e	nxënësve,	
 e-book, 
internet etj.     

Fjalori me terma/koncepte të 
reja: 

  Psikologji
  Psikanalizë
  Psikologji individuale
  Optimizëm

                                                         Lidhja ndërlëndore e temës:

Nxënësit	aktivizohen,	duke	përdorur	njohuritë	e	marra	në	lëndën	e		biologjisë	dhe	shkencat	
për njeriun, të cilat dëshmojnë rëndësinë e psikanalizës, për të ndryshuar gjëndjen dhe 
sjelljen	e	individëve.	
Qëllimi	është	integrimi	i	tyre	i	suksesshëm	në	shoqërinë	e	sotme.

             Metodologjia e orës së mësimit
Metodat e përdorura: 

▪	 Rrjeti	i	diskutimeve
▪	 Vëzhgo	–	analizo	-	diskuto
▪	 Debat	dhe	dialog
▪	 Përdorimi	i	materialeve	në	librin	digjital	(e-book)
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Organizimi i orës së mësimit

                     
  

Hapi i parë:	Rrrjeti	i	diskutimit,	pyetje	–	përgjigje.	10’										

Diskutim	rreth	njohurive	të	temës	së	mëparshme	në	lidhje	me	Frojdin	dhe	krijimin	prej	
tij të psikanalizës.
Hapi i dytë:  Debat	dhe	dialog,		rreth	-		15’																																																																																																																																											
Për	të	arritur	tek	koncepti	i	ri,	përdoren	njohuritë	për		sjelljen	normale	sipas	rregullave	dhe	
normave	shoqërore,	por	edhe	disa	devijimeve	që	lidhen	edhe	me	çrregullime	mendore	të	
individit.	Si	i	trajton	Frojdi	këto	patologji	dhe	si	i	trajton	psikanaliza	moderne.
Hapi i tretë: Punë	në	grup:	-	10’
Nxënësit	punojnë		në	mënyrë	të	pavarur,	në	rubrikën	debat	dhe	dialog	të	dhënë	në	tekst.	
Ata	përpiqen	të	gjejnë	sa	më	shumë	argumente	për	të	mbrojtur	idenë	e	tyre.	Krahasojnë	
idetë	e	psikanalistëve	modernë	dhe	ndyshimin	e	tyre	nga	Frojdi.	
Rëndësia	e	studimeve	të	tyre	në	lidhje	me	mekanizmat	mbrojtës	të	njeriut	të	cilat	fillojnë	
që	në	fëmijëri,	thellohen	në	adoleshencë	dhe	vazhdojnë	gjatë	gjithë	jetës.
Kujdes! 
Mësuesi/ja	ndihmon	në	strukturimin	e	përgjigjeve	të	nxënësve,	duke	mbajtur	parasysh	
faktin se, nxënësit ndajnë opinione të ndryshme në lidhje me rolin e psikanalizës sot 
dhe problemet e njeriut.

Përforcimi i të nxënit: Koha-10’
Mësuesi/	ja	diskuton	me	nxënësit	tabelën	në	tekst:	“Diskutojmë	ide	filozofike”.
Mësuesi/ ja diskuton dhe analizon me nxënësit në mënyrë krahasuese.
Reflektimi	për	njohuritë	e	marra,	organizohet	në	fund	të	orës	së	mësimit.	Nxënësit	
përforcojnë idetë kryesore të lëndës së re, lidhur me psikanalizën moderne dhe 
filozofinë	e	jetës	së	përditshme.
Vlerësimi i nxënësve: Vlerësimi	i	punës,	për	grupet	dhe	nxënës	të	veçantë.	

Format e vlerësimit:
-Vlerësim formues

Detyra: Shkruani	një	ese	argumentuese:	“Sa	të	motivuar	jeni	drejt	suksesit?”
Lidheni	mendimin	tuaj	me	idenë	e	A.Adlerit,	sipas	të	cilit	individi	lufton	duke	u	nisur	
nga	“stili	i	tij	i	jetës,”	për	të	arritur	synimet.
                                                                                                                                              

Jung

Frojd Adler

Psikanalistët
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1. Dilema të përditshme dhe reflektime filozofike

“Mos duhet të vras veten apo të pi një kafe…”

                                                  Albert Camus

Dilema e Kamy-s
Në	thënien	e	Kamys,	është	paraqitur	një	dilemë	e	thjeshtë.	
Natyrisht,	të	tilla	situata	kalojmë	vazhdimisht.	
Ankthi nga e ardhmja e panjohur dhe pasiguria, janë tipar i 
njeriut, sidomos në kohën e sotme.
Sipas këtij modeli, organizoni diskutime me nxënësit, për të 
treguar dilemat e momentit apo ato më afatgjata.
Me	cilat	shkaqe	mendoni	se	janë	të	lidhura?	Si	mund	t’i	
menaxhoni	ato?

Filozofia	e	ndihmon	njeriun	të	kuptojë	situatën	dhe	të	zgjidhë	
problemet	që	i	dalin	përpara.
Duke	reflektuar,	gjejmë	mundësitë	dhe	bëjmë	zgjidhjen	e	
duhur.
Në	skemën	në	tekstin	mësimor,	paraqitet	modeli	i	zgjidhjes	së	
problemit.	Secili	nxënës	vendos	për	problemin	e	tij	dhe	sipas	
skemës plotëson pjesët e saj.

2. Procesi i zgjidhjes së problemit:

-	Çfarë	po	ndodh?	(identifiko	problemin)
-	Çfarë	mund	të	bëjmë?	(gjenero	zgjidhje)
-	Cilat	janë	shkaqet	kryesore?	(analizo	të	dhënat)
-	Çfarë	dimë	ne?	(mblidh	të	dhëna)
-	Mund	ta	përmirësojmë	atë	që	kemi	bërë?	(vazhdo	të	
   përmirësohesh)
-	Cila	është	gjëja	më	e	mirë	për	të	bërë?	(selekto	zgjidhjen)
-	Si	do	të	veprojmë	në	lidhje	me	këtë?	(planifiko
   implementimin)
-	A	e	kemi	zgjidhur	problemin?	(implemento	dhe	testo)

   7.21 Lojëra filozofike
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Linja 1     Periudha helenike
I. Gjeni përgjigjen e saktë në pohimet e mëposhtme:

1. Një nga pohimet nuk lidhet me konceptin e mitit:
a) Ngjarjet ndodhin në një kohë të largët, të padatuar.
b) Funksionimi i gjithçkaje, sipas një rregulli të paracaktuar.
c)	Përpjekja	për	të	shpjeguar	fenomenet	mbi	shkaqe	natyrore.
d)	Shpjegimi	i	botës	përmes	veprimit	të	forcave	hyjnore.

2.Filozofët parasokratikë, shkakun e ekzistencës së botës, e kërkuan tek:
a) shpjegimet mitologjike;
b)	vullneti	i	perëndive;
c) forcat e mbinatyrshme;
d)	rregullat	dhe	ligjësitë	natyrore	-	e	vërteta.

II.Rendisni	disa	nga	kushtet	historike	dhe	kulturore	të	lindjes	së	filozofisë	në	Greqinë	e
    lashtë (në dy rreshta).

III.	Jepni	shpjegimin	tuaj,	lidhur	me	debatin	sokratik.	Në	ç’kuptim	përdoret	ai	sot?	(në
     dy rreshta)
IV.	Tregoni	dy	aspekte	për	secilin	koncept,	nga	filozofia	e	Platonit,	lidhur	me:			
    a) remineshencën
 1…………………………..  2…………………………..
    b) moralin 
 1………………………… 2……………………………
V.Arsyetoni	tre	nga	kontributet	më	të	rëndësishme	të	mendimit	filozofik	të	Aristotelit,	
    përkatësisht në:
				Ontologji	(qenia)……………………………………………………………………......
    Politikë…………………………………………………………………………………
    Etikë……………………………………………………………………………………

VI.Listoni	disa	nga	shkaqet	e	rënies	së	filozofisë	greke,	duke	reflektuar	mbi	rëndësinë	e
     secilit prej tyre (në dy rreshta).

VII.	Përcaktoni	kuptimin	që	kishin	për	lumturinë,	filozofët	e	mëposhtëm:

                                                   Sipas Sokratit……………………………………                                         
              Sipas Platonit…………………………………………                                     
                                                  Sipas Aristotelit……………………………………….

VIII.Duke	i	krahasuar	konceptet	e	mësipërme	mbi	lumturinë	njerëzore,	mbani	qëndrimin
									tuaj,	sipas	një	këndvështrimi	bashkëkohor	(në	tre	rreshta).

11.  Modele testesh.

Lumturia
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IX.	Jepni	opinionin	tuaj,	duke	u	bazuar	në	mendimin	filozofik	të	Antikitetit,	lidhur	me
							rolin	e	qytetarit,	në	një	sistem	demokratik	(në	katër	rreshta).

Linja 2    Periudha romake
Linja 3    Drejtimet filozofike në shekujt e parë të erës sonë 

I. Gjeni përgjigjen e saktë në pohimet e mëposhtme:

1.	Sipas	epikurianëve,	lumturia	mund	të	arrihej,	përmes:		
a)	Çlirimit	të	njeriut	nga	frika	e	perëndive.
b)	Çlirimit	të	njeriut	nga	frika	e	vdekjes.
c)	Ekuilibrimit	të	dhimbjeve	të	trupit	dhe	të	shpirtit.
d) Të gjitha së bashku.  

2.	Ideja	se:	“Zoti	nuk	është	shkaku	i	të	keqes”,	është	shprehur	nga:
a) Sokrati
b) Plotini 
c) Aristoteli
d) Mark Aureli 

II.	Cilat	ishin	ngjarjet	historike,	që	shënuan	fillimin	e	periudhës	helenistike?	(në	2	rreshta)

III.	Si	e	shpjegon	Epikuri,	qëllimin	e	filozofisë	në	jetën	e	përditshme	të	njerëzve?	(në	2
     rreshta)

IV.	Duke	përdorur	njohuritë	e	marra	për	filozofinë	stoike,	përshkruani:
    Teorinë e njohjes……………………………………………………………………
    Etikën stoike ……………………………………………………………………..

V.	Çfarë	nënkupton	etika	epikuriane	me	shprehjen	:	“Jeto	të	tashmen?”	(në	2	rreshta)

VI.	Cili	ishte	qëllimi	i	etikës	së	skeptikëve,	në	lashtësi?	Përshkruani	rrugët,	që	sipas	tyre,
      të çonin drejt gjendjes së ataraksisë. (në 2 rreshta)

VII.	Cilat	ishin	disa	nga	arsyet	që	filozofia	stoike	u	përhap	gjerësisht	në	perandorinë
					romake?	(1	rresht)

VIII.	Përshkruani	idenë	e	Senekës,	lidhur	me	rolin	e	vullnetit	të	lirë	të	individit.	(1	rresht)

IX. Sipas Mark Aurelit, politika duhej të shihej si një angazhim dhe përgjegjësi. Shprehni
    opinionin tuaj lidhur me këtë ide. (2 rreshta)

X.	Si	e	ndërtonin	neoplatonistët	hierarkinë	e	renditjes	së	botës,	sipas	Njëshit?	(skema	në	tekst)

XI. Arsyetoni mbi metaforën e krijimit të botës prej Njëshit, sipas Plotinit.(në 2 rreshta)
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Linja 4:    Mesjeta dhe Rilindja

I.Gjeni përgjigjen e saktë në pohimet e mëposhtme.

1. Për Mesjetën nuk ishte karakteristike:
a) ndërthurrja e arsyes me besimin.
b)	bazimi	i	shpjegimeve	të	botës	te	Zoti.
c)	pengesa	e	zhvillimit	të	shkencës	së	vërtetë.
d)	zhvillimi	i	diversitetit	të	ideve	filozofike.																								

2.	Ideja	e	hierarkisë	së	botës,	sipas	shkallës	së	përsosmërisësë	qenies,	i	takon:
a) Shën Akuinit  
b) Montenjit
c) Mark Aurelit
d) Epikurit

3.Arsyetimi	filozofik	i	Averroesit,	për	raportin	e	trupit	me	shpirtin,	lidhet	me:
a) Unitetin shpirt-trup;
b) Shpirtin si forma e trupit;
c)	Asgjësimin	e	shpirtit	pas	vdekjes;
d)	Të	gjitha	alternativat.		

4. Në krye të shtetit ideal të Kampanelës, do të ishte:
a) Monarku i gjithpushtetshëm;
b) Filozofët;
c)	Mbreti	filozof;
d) Papa.            
                             

 
II.	Në	pohimet	e	mëposhtme	gjeni	cili	është	i	vërtetë	(V)	dhe	cili	i	gabuar	(G)
1) Montenji ishte pasues i skepticizmit të Pirronit në lashtësi.        V        G

2)	Rilindja	synonte	të	rivendoste	autoritetin	e	Kishës	së	krishterë.						 			V	 G

3)	Besimi	tek	Zoti	apo	fuqitë	e	mbinatyrshme,	lindin	bashkë	me	njeriun.					V								G												
 
4)	Humanizmi	risolli	në	vëmendje	besimin	tek	fuqia	dhe	vullneti	njerëzor.			V							G	 	
     

III.	Rendisni	disa	nga	shpikjet	më	të	rëndësishme,	që	çuan	përpara	njerëzimin,	gjatë	
periudhës së Rilindjes Europiane.

IV. Rendisni në dy fjali, disa nga cilësitë e Zotit, sipas shën Agustinit.
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V.	Shpjegoni	në	tre	fjali,	arsyetimin	e	shën	Agustinit	për	ekzistencën	e	të	keqes	në	botë.

VI.	Arsyetoni	provën	e	tretë	të	ekzistencës	së	Zotit,	sipas	Akuinit.

VII.	Rendisni	dy	nga	tiparet	kryesore	të	filozofisë	së	Rilindjes:
      1)......................................................................................................................................
      2).......................................................................................................................................

VIII.		Dalloni	dy	epokat	me	njëra	-	tjetrën,	duke	dhënë	një	veçori	thelbësore	të	secilës:

     1) Mesjeta..........................................................................................................................

     2) Rilindja.........................................................................................................................

Linja   5

I.Gjeni përgjigjen e saktë në pohimet e mëposhtme:

1.Thelbi i metodës së Dekartit është:
a) Dualizmi mendje-trup;
b) Gjeometria analitike;
c)	 “Dyshimi”	ose	“Cogito	ergo	sum”;
d)	 Rithemelimi	i	njohurive.

2.	Metoda	induktive	u	përdor	nga	cili	prej	këtyre	filozofëve:
a) Hobsi;
b) Aristoteli;
c) Shën Agustini;
d) Bekon.

3.Thelbi i teorisë së Lokut ishte:
a)	 Gjendja	natyrore	ose	primitive;
b) Toleranca dhe liria për besimin fetar;
c)	 Monarkia	absolute	si	forma	më	e	mirë	e	qeverisjes;
d)	Ndarja	mes	pushteteve.

4.	Vepra	“Leviatani”	i	përket	filozofit:
a) Loku
b) Dekarti
c) Aristoteli
d) Hobsi
e) Spinoza
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5.Filozofia	që	pasqyron	fitoren	e	mendimit	racional	dhe	shkencor	ndaj	dogmës,	quhet:
a) Skepticizëm
b) Racionalizëm
c) Empirizëm
d) Realizëm

6.Cili	filozof	shkaktoi	“skandal”	në	epokën	e	tij	përsa	i	përket	një	koncepit	as	fetar,	as	
   jo-fetar për Zotin:

a) Bekoni
b) Dekarti
c) Spinoza
d) Hobsi

7.Hobsi	e	quan	gjendjen	në	të	cilën	kemi	“luftën	e	të	gjithëve	kundër	të	gjithëve”:
a) Demokraci
b) Monarki absolute
c) Gjendje natyrore
d) Kontratë sociale

8.Cili	prej	këtyre	filozofëve	ishte	racionalist:
a) Aristoteli
b) Lajbnici
c) Bekoni
d) Loku
e) b dhe c

II.	Në	pohimet	e	mëposhtme	gjeni	cili	është	i	vërtetë	(V)	dhe	cili	i	gabuar	(G)

1.Loku	mendonte	se	“fuqia	supreme”,	duhej	t’i	takonte	pushtetit	legjislativ,
		që	ishte	zgjedhur	nga	shumica	e	njerëzve.	 	 	 	 	V	 G
2.Kontributi	më	i	madh	i	Dekartit	qëndron	në	rithemelimin	
		e	njohurive	të	përgjithshme.		 	 	 	 	 	 V	 G	
3.Sipas Spinozës, realiteti apo natyra, përbëhen nga një seri
		njësish	të	pavarura	nga	njëra-tjetra.		 	 	 	 	 V	 G
4.Sipas Bekonit, në intelektin njerëzor kanë rrënjë disa gabime dhe 
			iluzione	të	rreme,	të	quajtura	“monada”.		 	 	 	 V	 G
5.Hobsi	i	shikonte	qeniet	njerëzore,	si	makina,	që	ndjekin	interesin	
  e tyre personal, pa pushim.       V G 
6.Sipas	pikëpamjes	racionaliste,	rregulli	në	natyrë	vendosej	nga	Zoti.		 V		 G
7.Sipas Lokut, Sendet dhe cilësitë e tyre nuk ekzistojnë dhe dija për 
		to	nuk	varet	nga	përvoja	e	subjekti	që	i	percepton.	 	 	 	V	 G
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III.	Në	fjalitë	e	mëposhtme	plotësoni	fjalët	që	mungojnë:
1.Sipas	Hobsit,..........,në	bazë	të	së	cilës	krijohet	shteti,	prodhohet	prej	frikës	së	njerëzve
  dhe përforcohet nga kjo frikë. 

2.Sipas	........,	burimi	kryesor	i	njohjes	së	drejtë	dhe	të	vërtetë	nuk	është	përvoja	ndjesore,
 siç mendonin empiristët, por arsyeja dhe mendja e njeriut.

3.Dekarti në gjeometrinë e tij të re, ai:........ dy disiplina matematikore; Bën të mundur
		zgjidhjen	e	problemeve	matematikore	..........;	Çliron	gjeometrinë	nga	kufijtë	e	.........	

4.Këtë	përpjekje	Spinoza	e	quan	............

Linja 6    Shekulli XVIII 

I. Gjeni përgjigjen e saktë në pohimet e mëposhtme:

1.Për	empirizmin	njohja	vjen:
a)	Nga	“idetë	e	lindura”
b) Nga mbresat
c)	Përvoja	e	njeriut

2.Ku e mendonte Rusoi zgjidhjen e problemit politik:
a)	Te	monarku	i	shquar;
b)	Në	vullnetin	e	përgjithshëm	shoqëror;
c) Tek intelektualët e ditur.

3.Cili	nga	filozofët	e	mëposhtëm	e	ka	trajtuar	thellësisht	konceptin	e	“tolerancës”?
a) Ruso
b) Hegeli
c) Volter
4) Didëro

4.	Ideja	demokratike	e	pavarësisë	së	tri	formave	të	pushtetit	i	takon:
a) Volter
b) Monteskje
c) Ruso
d) Kanti.

5.Pedagogjia e Rusoit lidhet me:
a) Metodat konkrete të të mësuarit;
b) Detyrimin për shkollim;
c)	Talentin	dhe	prirjet	e	nxënësve;
d)	Të	gjitha	alternativat.
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6.	Çfarë	ishte	Enciklopedia?
a) Përmbledhje librash;
b)	Fjalor	i	shkencave	,	artit	dhe	mjeshtërive;
c)	Dije	nga	praktika	e	njerëzve;
d) Fjalor i thjeshtë.

 

II.	Në	pohimet	e	mëposhtme	gjeni	cili	është	i	vërtetë	(V)	dhe	cili	i	gabuar	(G)

1.Iluminizmi synon emacipimin e mendjes dhe arsyes.   V G

2.E	drejta	pozitive	lind	bashkë	me	njeriun.	 	 	 V	 G

3.Skepticizmi beson aftësinë e njeriut në njohje.   V G

4.Fenomenet e pakuptueshme nga arsyeja pranohen apriori. V G

III.  Gjeni pohimin e gabuar në idetë iluministe:

1. Thelbi i njeriut është shpirti shkencor
2.	Edukimi	është	mjeti	drejt	një	shoqërie	më	të	mirë.
3.	Njeriu	ngrihet	kundër	ideve	absolute.

IV.Shpjegoni	me	tre	fjali	konceptin	e	“marrëveshjes	shoqërore	“	të	Rusoit:

V. Në konceptin e Kantit për  njohjen shpjegoni:
a) Noumen....................................................................
b) Fenomen..................................................................

VI.	Argumentoni	rëndësinë	e		“imperativit	kategorik“	të		E.Kantit:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Linja 7  Shekulli XIX dhe XX

I.Gjeni përgjigjen e saktë në pohimet e mëposhtme:

1.Njerëzit	luftojnë	për	interesin	e	tyre,	që	është	lumturia	më	e	madhe.	Kjo	tezë	i	takon:
a) Empirizmit
b) Racionalizmit
c) Utilitarizmit
d) Ekzistencializmit
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2.Cili	nga	filozofët	e	mëposhtëm	e	ka	trajtuar	thellësisht	konceptin	e	“Një	shoqërie	pa
			kontraste?”

a) Ruso
b) Hegel
c) Furie
d) Sartri

3.Çfarë	ishtePsikanaliza?
a) Përmbledhje librash mjeksorë
b)	Shkenca	që	studjon	sjelljen	e	individit	në	shoqëri
c)	Dije	nga	praktika	e	njerëzve

 

II.	Në	pohimet	e	mëposhtme	gjeni	cili	është	i	vërtetë	(V)	dhe	cili	i	gabuar	(G)

1.Frojdi analizon sjelljet jonormale të  njeriut.    V G

2. Vitgenshtajni shpreh lidhjen e gjuhës me mendimin.    V G 

3. Niçja krijoi teorinë për Zotin.       V G

4.	Strukturalizmi	shtrin	idetë	e	strukturës	në	studimin	e	shoqërisë	.		 V	 G

III.	Listoni	tri	pjesët	e	sistemit	filozofik	të	Hegelit.

    a......................................................................................................................................
    b........................................................................................................................................
    c.......................................................................................................................................

IV.Shpjegoni me tre fjali konceptin e “Mbinjeriut “ të Niçes:

V. Shpjegoni shkurt konceptin e Marksit për:
					a.	Mbivlerën..................................................................................................................
    
     b.  Punën..........................................................................................................................
 
VII.Listoni stadet në të cilat kalon njeriu sipas Kierkegardit:

VIII.Shpjegoni shkurt konceptin e Djuit për demokracinë.
 
IX.  Shpjegoni konceptin e ankthit sipas Hajdegerit.



100

Ҫe
rti

fik
at

ë 
pj

es
ëm

ar
rje

je

N
xë

në
si

t/e
s:

  _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Sh
ko

lla
:_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
K

la
sa

: _
__

__
__

__
__

__
__

Pë
r	p
je
së
m
ar
rje
		n
ë	
pr
oj
ek
tin
	e
	lë
nd
ës
	F
ilo
zo
fi,
	m
e	
te
m
ë:
	“
In
di
vi
di
	p
ër
ba
llë
	

sh
te
tit
	n
ë	
ep
ok
a	
të
	n
dr
ys
hm

e”
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Vi

ti 
sh

ko
llo

r .
...

...
...

...
...

...
...

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 M
ës

ue
s/

e 
e 

lë
nd

ës
: …

…
…

…
…

…
…

R
re

th
i:_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
Q

yt
et

i: 
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Em
ri 

dh
e 

në
në

sh
kr

im
i i

 m
ës

ue
si

t/e
s:

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

FI
lo

zo
FI

a 
11

12.Model i çertifikatës së nxënësit



101

        13.  Vetëvlerësim për mësimdhënie

Vetëvlerësimi Rezultati Vërejtje

1. Si	e	realizova	planin	mësimor?
Cilat	ishin	ndryshimet	që	bëra?	Ishin	efektive?
A	ishin	zgjedhur	aktivitetet	sipas	njohurive	të	
nxënësve	apo	zhvillova	një	tjetër	veprimtari?

2.	Isha	përgatitur	për	aktivitetet	që	duhet	të 
zhvilloheshin?
Punova	sipas	një	plani	të	përgatitur	
paraprakisht?
3. Kisha mundësi të siguroja materialet dhe 
mjetet	për	çdo	veprimtari?	Munda	të	ofroja	një	
mjedis	më	të	ngrohtë,	tërheqës	dhe	stimulues	
për	nxënësit?
4. A	kisha	mundësi	të	ndërveproja	në	mënyrë	të	
përshtatshme,	gjatë	të	gjithë	kohës	me	nxënësit?
Tregova	durim	dhe	mirëkuptim	gjatë	
veprimtarisë?
Ishte e mundur të kontrolloja nxënësit gjatë të 
gjithë	kohës?

5.Ishin	të	kënaqur	nxënësit	me	punën	në	grup?
E	zgjodhën	vetë	grupin	ku	kishin	dëshirë	të	
punonin?
A	munda	të	siguroja	zhvillimin	normal	të	
veprimtarisë	në	këto	kushte?

6.	U	kujdesa	që	mbas	zhvillimit	të	veprimtarisë,	
mjedisi në klasë të ishte i rregullt për të 
zhvilluar	orën	pasardhëse?

7. A e kisha mundësinë të mbaja në mënyrë të 
rregullt	regjistrin	dhe	dosjet	e	nxënësve?

8.	E	realizova	drejt	vlerësimin	e	nxënësve?

9. Cilat	ishin	vështirësitë	dhe	pengesat	gjatë	
zhvillimit	të	veprimtarive?
A	kisha	mundësinë	për	t’i	zgjidhur	ato?

10. Ishin	të	mjaftueshme	format	që	përdora	për	
tërheqjen	e	prindërve	në	realizimin	e	programit?	
A	ishte	e	dobishme	ndihma	e	tyre?
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Linja 1   Periudha helenike
I.
1.c)  
2. d)

Linja 2    Periudha romake
Linja 3    Drejtimet filozofike 
në shekujt  e parë të erës sonë
I.
1. d)  
2. b) 
 
Linja 4    Mesjeta dhe Rilindja
I.
1. d) 
2. a) 
3. d)
4. d)
II.
1.V,  2.G,  3. G,  4. V

Linja 5    Shekulli XVII 

I.
1. c) 
2. d) 
3. b) 
4. d) 
5. b) 
6. c) 
7. C 
8. e)
II.
1.V,   2.V,    3.G,  
4.G,   5.V,   6.G,  
7.G
III.
1.Kontrata, 
2. Dekartit, 
3.	Unifikon;	Të	pazgjidhura	më	parë;	
    Imagjinatës, 
4. Konatus

14.Përgjigje të testeve sipas linjave

Linja 6    Shekulli XVIII 
I.
1. b),  2.b),  3.c),
4. b),  5.c),  6.b)
II.
1.V,  2.G,  3.G,  4.G
III.
3. G
IV.	(P.	Për	të	shmangur	kaosin	në	shoqëri	,	
realizohet	marrëveshja	e	qytetarëve	me	
vullnetin	e	tyre	të	lire,	për	t’u	qeverisur	
nga disa njerëz të aftë. Në demokraci 
populli	zgjedh	përfaqësuesit	e	tij)

V. (P. Noumen janë sendet akoma të 
panjohura, fenomenet janë dukuri të 
njohura)

VI.	(P.	Njerëzit	veprojnë	sipas	vullnetit	të	
mirë, bindje ndaj detyrës morale dhe 
respektim ndaj lirisë)

Linja 7  Shekulli XIX dhe XX
I.
1.c), 2. c),  3.b)
II.
1.V,  2.V,  3.G,  4.V
III.	(P.	Logjika,	Filozofia	e	natyrës,		
						filozofia	e	shpirtit)	
IV. (P.	Është	njeriu	ideal	për	Niçen	i		
fuqishëm.	Ka	vullnetin	për	pushtet.	
Njeri	që	kapërxen	realitetin	dhe	
kufizimet	e	tij)

VIII.	(P:	Jetohet	bashkë	me	të	tjerët	dhe	
edukimi është tepër i rëndësishëm. 
Demokracia	kërkon	individë	krijues		
dhe realistë:Shkolla përgatit njerëz të 
tillë).

IX.	(P.	Ankthi	është	faktor	i	jashtëm	që	
kërcënon njeriun, trembet nga të tjerët. 
I trembur nga momenti krijon rregulla 
për forcimin e ekzistencës së tij)
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