
FORMË APLIKIMI NË KONKURSIN PËR TEKSTET SHKOLLORE DHE 
MATERIALET MËSIMORE 

Ky formular shërben për konfirmim të kritereve bazë të përcaktuara me konkurs për 
tekste shkollore dhe materiale mësimore. Aplikuesi duhet të konfirmoj plotësimin e 

kritereve sipas kategorive të mëposhtme. Ky formular plotësohet vecmas nga Shtëpia 
Botuese dhe Autori për secilin dorëshkrim të dorëzuar në MASH.  

  
Formulari të plotësohet në formë elektronike të printohet dhe dorëzohet i bashkangjitur 
me dorëshkrimin. Nëse hapësira është e pamjaftueshme  të bashkëngjiten faqe shtesë.

KODI I DORËSHKRIMIT [plotësohet 
nga zyrtarët e MASH]

DATA E PRANIMIT [plotësohet nga 
zyrtarët e MASH]

PLOTËSUAR NGA:

INFORMACION MBI TEKSTIN SHKOLLOR/ MATERIALIN MËSIMOR

Shkalla e kurrikulës:

Klasa: 

Fusha kurrikulare:

Lënda:

Teksti shkollor/ materiali mësimor:



1. REZULTATET E TË NXËNIT PËR KOMPETENCA PËR SHKALLË

1. Rezultatet e kompetencave kryesore që priten të përvetësohen nga nxënësit me anë të këtij 
teksti shkollor/materiali mësimor.

I. Kompetenca e komunikimit dhe e 
të shprehurit – Komunikues efektiv

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

II. Kompetenca e të menduarit – 
Mendimtar kreativ 

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

III. Kompetenca e të nxënit – 
Nxënës i suksesshëm

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

IV. Kompetenca për jetë, punë dhe 
mjedis – Kontribues produktiv

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

V. Kompetenca personale – Individ i 
shëndoshë

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

VI. Kompetenca qytetare – Qytetar i 
përgjegjshëm

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10



2.  REZULTATET E TË NXËNIT TË FUSHËS

Të shkruhen rezultatet e të nxënit të fushës që priten të përvetësohen nga nxënësit me anë të 
këtij teksti shkollor/materiali mësimor. (shih kurrikulen bërthamë I, II, III)



3. REZULTATET E TË NXËNIT TË LËNDËS PËR TEMË (RNL-TË)

Të shkruhen temat dhe rezultatet e të nxënit të lëndës që priten të përvetësohen nga nxënësit me 
anë të këtij teksti shkollor/materiali mësimor (shih kurrikulen lëndore).

TEMAT:
REZULTATET E TË NXËNIT TË LËNDËS 
PËR TEMË (RNL)



4. MBULIMI I PLANIT MËSIMOR

Teksti shkollor/materiali mësimor e mbulon minimumin e kohës së përcaktuar në planin mësimor 
për fushë kurrikule:

PO JO PJESËRISHT

5. VLERËSIMI DHE PERIUDHA E REALIZIMIT

Cilat lloje të vlerësimit përmban teksti shkollor/materiali mësimor?

Vlerësim i vazhdueshëm: Në fund të çdo njësie mësimore
Në fund të çdo teme mësimore
Në fund të çdo periudhe të mësimit (vlerësimi 
përmbledhës)

Vlerësim përfundimtar: Në fund të vitit mësimor/ vitit shkollor

Vlerësim për shkallë: Në fund të çdo shkalle kurrikulare

6. STANDARDE PËR TEKSTET SHKOLLORE

Vlerëso sa i plotëson teksti shkollor/materiali mësimor standardet për tekstet shkollore. 
  
(0 = i paplotësuar fare; 1 = i plotësuar jo mjaftueshëm; 2 = i plotësuar pjesërisht; 3 = i plotësuar 
mjaftueshëm; 4 = i plotësuar shkëlqyeshëm)

A) STANDARDE TË PËRGJITHSHME

STANDARDI 1 : Përputhshmëria me kurrikulin dhe me tekstet shkollore të së njëjtës lëndë të 
klasave pararendëse dhe pasuese.

1.1 1.2 1.3

STANDARDI 2: Paraqitja, pamja, qartësia

2.1 2.2 2.3 2.4 2.4

STANDARDI 3: Ilustrimet

3.1 3.2 3.3 3.4



STANDARDI 4: Cilësia, relevanca (thelbësorja) dhe aktualiteti në pikëpamje përmbajtësore 
dhe shkencore

4.1 4.2 4.3 4.4

STANDARDI 5: Përshtatshmëria me moshën e nxënësve/eve

5.1 5.2 5.3 5.4

STANDARDI 6: Përpunimi dhe përpilimi didaktik

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

6.11 6.12 6.13

STANDARDI 7: Pyetjet dhe detyrat

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5

STANDARDI 8: Aspekte gjuhësore

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

8.6

STANDARDI 9: Lidhjet me realitetin shoqëror, historik dhe politik

9.1 9.2 9.3 9.4

STANDARDI 10: Lidhjet me aspektet Edukim për pjekuri/pavarësi, edukim për demokraci, 
edukim paqësor

10.1 10.2 10.3 10.4



STANDARDI 11: Reflektimi i barazisë gjinore

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5

11.6

STANDARDI 12: Përmbajtja ndërkurrikulare të tjera të rëndësishme

12.1 12.2 12.3 12.4

STANDARDI 13: Doracak për mësimdhënësit/et; përdorshmëria e tij

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5

STANDARDI 14: Materiale pune (ushtrime etj.) në lidhje me tekstin shkollor

14.1 14.2 14.3

STANDARDI 15: Sprovimi/testimi praktik, paraprak, i tekstit shkollor

15.1 15.2



B) STANDARDE PLOTËSUESE SIPAS LËNDËVE

Listo standardet plotësuese të cilat i plotëson teksti shkollor/materiali mësimor. Duke i ‘u 
referuar standardit me numër rëndor vlerëso nga 0 deri 4.



DEKLARATË

Me dorëzimin e këtij aplikacioni, deklaroj që: 

Informatat e paraqitura në këtë aplikacion janë të vërteta dhe të sakta sipas 
dijenisë sime më të mirë,
Jam i vetëdijshëm që paraqitja e informatave të rreme mund të rezultojë në 
refuzimin e aplikacionit ose, në rast të dhënies së kontratës, në ndërprerjen e 
saj
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