
                                                       Plani mËsimor – Tremujori  i dYTË 

                                                                                         JANAR - MARS 

Fusha: Shkencat natyrore  

Lënda: Biologji 

Shkalla: 5 

Klasa: 11 

Nr. Tematika Orët Temat 
mësimore 

Situata e 
parashikuar e të 
nxënit 

Metodologji dhe 
veprimtari e të 
nxënit 

Vlerësimi i 
nxënësit 

Burimet Shënime 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversiteti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 Riprodhimi 
joseksual. 

Riprodhimi dhe 
llojshmëria. 

Brainstorm: DDN 
(Di, Dua të di, Nxë). 
Diagrami i Venit. 

Vlerësim 
diagnostikues. 

Libri i 
nxënësit, 
fletorja e 
punës. 

 

2 26 Riprodhimi 
seksual. 

Riprodhimi dhe 
llojshmëria. 

Stuhi mendimesh. 
Tabela e koncepteve.  
Kllaster 

Vlerësim i punës në 
grup. 

Teksti 
mësimor, 
fletorja e 
punës, lule të 
ndryshme. 

 

3 27 Riprodhimi 
seksual te 
njeriu: organet 
riprodhuese 
femërore. 

Hormonet dhe 
shtatzënia. 

Stuhi mendimesh. 
Tabela e koncepteve.        
Organizuesi grafik. 

Vlerësim i 
pjesëmarrjes gjatë 
diskutimeve në 
klasë. 

Teksti 
mësimor, 
informacione 
nga revista 
shkencore/ 
enciklopedi. 

 

4 28 Organet 
riprodhuese 
mashkullore. 

Hormonet.  Stuhi mendimesh. 
Tabela e koncepteve.                   
Organizuesi grafik. 

Vlerësim i 
përgjigjeve 
individuale.                 
Vlerësim i detyrave 
të shtëpisë. 

Teksti 
mësimor, 
informacione 
nga revista 
shkencore/ 
enciklopedi. 

 

5 29 Veprimtari 
praktike nr. 1 
Fekondimi: 

Bebet e 
shëndetshme. 
Fekondimi 

Stuhi mendimesh.      
Organizues grafik i 
përgjigjeve.        

Vlerësim i punës së 
pavarur.                 
Vlerësim i detyrave 

Teksti 
mësimor, 
informacione 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diversiteti 

Fekondimi 
invitro 

artificial. Diskutim. të shtëpisë. nga revista 
shkencore/ 
enciklopedi, 
internet. 

6 30 Implantimi dhe 
zhvillimi: roli i 
placentës. 

Amiocenteza dhe 
çrregullimet fetale. 

Metoda interaktive – 
Power-Point.  
Ditar dypjesësh. 
Diskutim - punë në 
grupe. 

Vlerësim i punës në 
grupe. 

Teksti 
mësimor, 
video- 
projektori/ 
kompjuteri.  

 

7 31 Lindja: rritja 
dhe zhvillimi i 
njeriut. 

Qumështi artificial 
dhe ushqyerja e 
bebes. 

Parashikim me 
termat paraprakë. 
Organizuesi grafik.  
Diagrami i Venit. 

Vlerësim i 
përgjigjeve dhe 
punës individuale.              

Teksti 
mësimor, 
enciklopedi, 
revista 
shkencore, 
video- 
projektori. 

 

8 32 Planifikimi 
familjar. 

Njohja e 
kontraceptivëve. 

Brainstorming, 
hartë koncepti, 
kllaster. 

Vlerësim i 
përgjigjeve 
individuale me 
gojë. Vlerësim i 
detyrave të 
shtëpisë.                 

Teksti 
mësimor, 
fletorja e 
punës. 

 

9 33 Sëmundjet 
seksualisht të 
transmetueshme 

SST mënyrat e 
transmetimit të 
sëmundjes. 

Kllaster. 
Prezantim – Power-
Point. 
Diskutim. 

Vlerësim i 
pjesëmarrjes gjatë 
diskutimeve, 
vlerësim i punës në 
grup dhe individual. 

Teksti 
mësimor, 
informacione 
nga burime të 
ndryshme. 

 

10 34 Riprodhimi 
seksual te lulet. 

Insektet dhe 
pjalmimi. 

Brainstorming. 
Organizuesi grafik.  
Diagrami i Venit. 
 

Vlerësim mes 
nxënësish. 

Teksti 
mësimor, 
lule të 
ndryshme. 

 

11 35 Përsëritje nr. 1 Zhvillimi i 
organizmit dhe 
vazhdimësia e 
jetës.  

Brainstorming. 
Ditari dypjesësh. 
Kllaster. 

Vlerësim i 
përgjigjeve me gojë 
dhe individuale. 

Teksti 
mësimor, 
fletorja e 
punës. 

 

12 36 Kromozomet 
dhe trashëgimia 

Kromozomet – 
Tiparet e një 
pasardhësi. 

Stuhi mendimesh. 
Ditari dypjesësh. 
Diagrami i Venit. 

Vlerësim 
diagnostikues. 

Teksti 
mësimor. 

 

13 37 Trashëgimia e 
gjeneve 

Gjenotipi i 
pasardhësve. 

Stuhi mendimesh.   
Ushtrime. 

Vlerësim i punës në 
grupe. 

Teksti 
mësimor, 

 



Diskutim. Vlerësim i 
përgjigjeve 
individuale. 

fletorja e 
punës. 

14 38 Ushtrime nr. 1 Trashëgimia e 
tipareve. 

Pyetja sjell pyetjen. 
Të nxënit me 
këmbim – grupe 
ekspertësh. 
Organizuesi i 
koncepteve. 

Vlerësim i 
përgjigjeve me gojë 
dhe me shkrim. 

Teksti 
mësimor, 
fletorja e 
punës. 

 

15 39 Bashkëzotërimi 
(Kodominanca) 

Grupet e gjakut. Kllaster.        
Organizuesi grafik.   
Prezantim – Power- 
Point. 

Vlerësim i 
përgjigjeve 
individuale.                 
Vlerësim i punës në 
grupe. 

Teksti 
mësimor, 
informacione 
nga burime të 
ndryshme. 

 

16 40 ADN- ja kodi i 
jetës 

Rëndësia e acidit 
deoksiribonukleik. 

Kllaster. 
Organizuesi grafik. 
Diskutim. 

Vlerësim i punës 
individuale dhe në 
grup. 

Teksti 
mësimor, 
fletorja e 
punës. 

 

17 41 Veprimtari 
praktike nr. 2 
Modelimi i 
ADN- së 

Veprimtari mbi 
konceptet 
gjenetike. 

Stuhi mendimesh. 
Eksperiment.  
Vëzhgim, analizë, 
diskutim, modelim.      

Vlerësim i punës 
dhe ushtrime 
praktike në klasë. 

Fleta kartoni 
me ngjyra, 
ngjitës, 
punëdore, 
gërshërë, 
video- 
projektor. 

 

18 42 Variacionet dhe 
përzgjedhja 

Tiparet e jashtme 
të dallueshme të 
nxënësve në klasë. 

Stuhi mendimesh,  
hartë koncepti, 
diagrami i Venit.       

Vlerësim mes 
nxënësish. 

Teksti 
mësimor, fletë 
formati, tabela 
dhe mjete 
shkrimi, letër 
milimetrike. 

 

19 43 Mutacionet 
 

Mutangjet dhe 
kanceri. 

Di/ Dua të di/ 
Mësova. 
Lexim i drejtuar. 
Punë me shkrim. 

Vlerësim i 
përgjigjeve me gojë 
dhe me shkrim. 

Teksti 
mësimor, 
fletorja e 
punës. 

 

20 44 Inxhinieria 
gjenetike 
 

Dega e kohëve 
moderne. 

Stuhi mendimesh.         
Prezantim me 
Power-Point.                     
Kllaster/Diskutim. 
Punë në grupe. 

Vlerësim formues.  
Vlerësim i 
përgjigjeve 
individuale. 

Teksti 
mësimor, 
video- 
projektori/ 
kompjuteri. 

 



21 45 Ushtrime nr. 2 
 

Variacioni dhe 
përzgjedhja.  

Pyetja sjell pyetjen. 
Të nxënit me 
këmbim - grupet e 
ekspertëve. 
Organizuesi grafik i 
koncepteve. 

Vlerësim i punës 
me ushtrime në 
fletoren e punës.  
Vlerësim mes 
nxënësish. 

Teksti 
mësimor,  
Fletorja e 
punës. 

 

22 46 Test 
përmbledhës  

Kontrolli i 
njohurive. 
Trashëgimia e 
tipareve. 

Punë individuale. 
Teknika që 
zhvillojnë mendimin 
kritik dhe krijues. 

Vlerësim i 
përgjigjeve me 
shkrim. 

Teza e 
provimit, mjete 
shkrimi, lapsa/ 
gomë dhe 
stilolapsa. 

 

23 47 Projekt: Ora e 
dytë 
‟Trashëgimia e 
çrregullimeve 
mjekësore të 
trashëgueshme, 
pasojat e 
mutacioneve” 

Çrregullimet 
mjekësore dhe 
gjenetike. 

Punë individuale.  
Punë  në grup.  
Hetim shkencor. 

Vlerësim i projektit. Teksti 
mësimor, 
Enkarta/ CD, 
Video-
projektor, 
informacione 
të ndryshme 
rreth 
sëmundjeve të 
trashëgueshme 
gjenetike. 

 

24 48 Vlerësim 
portofoli/ 
diskutim 

Përgatit një 
përmbledhje të 
dosjes personale       
(portofoli), për 
vetëvlerësim.  

Punë individuale.  
Punë në grup. 

Vlerësim i punës 
individuale dhe në 
grup. 

Detyra, 
projekte dhe 
ese. 

 

 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            

Lënda: Biologji                                                                                                                                                        

Shkalla: 5                                                                                                                                                                          

Klasa: 11 

Tema mësimore: Riprodhimi joseksual.  
 
Situata e të nxënit: Riprodhimi dhe llojshmëria. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
 
a) përshkruan rëndësinë e riprodhimit për vazhdimësinë e llojit; 
b) shpjegon riprodhimin joseksual; 
c) krahason riprodhimin joseksual te bakteret me riprodhimin joseksual të një bime; 
d) përshkruan riprodhimin joseksual te kërpudhat. 
 
Fjalët kyçe: riprodhim joseksual, spore, sporange, hife, zardhokë.  
 
Burimet: teksti mësimor, fletore, tabelë, laps, informacion nga interneti, video-projektor.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, TIK-u, arti pamor. 
                                                                                                                                                                                 
Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- Me anë të një atlasi biologjik, jepen mënyrat e riprodhimit joseksual te bakteret, kërpudha, bima; 
- Dallohen dhe përshkruhen mënyrat e riprodhimit joseksual. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

E Evokimi Stuhi mendimesh Diskutimi  i 
njohurive 

Punë 
individuale 

 

R Realizimi i kuptimit DDM Leximi 
ndërveprues 

Punë me  
klasën 

 

R Reflektimi Pyetje – diskutime Paraqitja 
grafike  e 
informacionit 

Punë në grup  

 
 

 

a) Evokimi – Stuhi mendimesh 
 
Në fazën hyrëse, mësuesi/ja nëpërmjet një atlasi biologjik paraqet riprodhimin joseksual te bakteret, 
bimët, kërpudhat. Më pas, mësuesi/ja drejton pyetjet: 
 

 



-  Çfarë i dallon sendet me jetë me ato pa jetë? 
-  Çfarë ju thonë figurat e paraqitura në atlas? 
-  Si mund të riprodhohet një lloj? 
-  Si mund të mbijetojë një lloj? 
      
Nxënësit shprehin mendimet e tyre. Mësuesi/ja i organizon informacionet e mbledhura nga nxënësit dhe i 
përmbledh në tabelën e Realizimit të kuptimit.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     

b) Realizim i kuptimit - DDM 
 
Nxënësit orientohen të ndërtojnë tabelën e D-di, D-dua të di, M-mësova duke ju referuar tri tabelave 
biologjike, ku janë paraqitur format e riprodhimit joseksual, te tri lloje të ndryshme gjallesash. 
 
                   D-di                 D-dua të di                  M-mësova 
- Organizmat e gjallë 
riprodhohen. 
 
 
 
 
 
 
 
- Të gjitha qeniet e gjalla 
riprodhohen dhe lënë 
pasardhës. 
 
 
 
- Në riprodhimin joseksual 
krijohen pasardhës gjenetikisht 
identikë.  
 
 
 
 
 
 
 
- Në riprodhimin joseksual merr 
pjesë një prind i vetëm. 
 

- Çfarë ndodh në riprodhimin 
joseksual të një bakteri. 
 
 
 
 
 
 
 
- Çfarë ka ndodhur me 
riprodhimin joseksual te 
kërpudhat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Si realizohet riprodhimi 
joseksual te bimët. 
 

- Një qelizë e vetme ndahet në 
dy pjesë. Fillimisht krijohet një 
kopje identike e ADN-së së 
bakterit, qeliza ndahet në dy 
pjesë, çdo qelizë e re ka një 
kopje të ADN- së. 
- Hifet rriten drejt lart, në majat 
e tyre, qelizat ndahen për të 
prodhuar spore, të cilat mbahen 
brenda një sporangu, sporangu 
hapet e sporet shpërndahen në 
ajër ose transportohen 
nëpërmjet insekteve. Sporet 
bien në një mjedis të 
përshtatshëm, si p.sh buka, 
zhvillohen e formojnë 
kërpudhën e re. 
- Riprodhimi joseksual te bima 
e patates: prodhon zhardhokë, 
me zhvillimin e bimës disa 
kërcej rriten poshtë nën tokë, 
tek ata transportohet ushqimi i 
prodhuar nga gjethja e bimës, 
kërcejtë zhvillohen dhe 
formojnë disa gungëza që  
quhen zhardhokë, depozitohet 
niseshteja, bima mëmë thahet 
duke lënë nën tokë zhardhokun. 
Kur koha ngrohet, zhardhoku 
lëshon rrënjë dhe kërcell, rritet 
me lëndë ushqyese dhe formon 
bimën e re. 

                                
c) Reflektim – Pyetje/diskutime 
 
 



Kjo fazë e mësimit përmbyllet me metodën e pyetjeve dhe diskutimit, ku nxënësit do të nxjerrin dhe 
më pas do të diskutojnë për avantazhet dhe disavantazhet e riprodhimit joseksual. Idetë e tjera 
shkruhen në tabelë nga mësuesi/ja, duke arritur në një përfundim të saktë. 
 
Avantazhet:  
- merr pjesë një prind dhe ndodh popullimi i shpejtë i mjedisit;  
- kemi vazhdimësi të mbijetesës së gjallesës.      
                                                                           
Disavantazhet: 
- vihet re një mungesë llojshmërie dhe ndryshimet e kushteve të mjedisit ndikojnë mbi mbijetesën e 
individit. 
                                      
 
  Vlerësimi i situatës:  
Situata quhet e realizuar kur nxënësi: 
- bashkëpunon në grup sipas roleve të caktuara për trajtimin kompetent të situatës; 
- përshkruan saktë riprodhimin joseksual të një gjallese; 
- nxjerr rezultate të sakta mbi situatën e të nxënit. 

 
 
Vlerësimi i nxënësit:  
Nxënësi vlerësohet për: 
- pjesëmarrje aktive gjatë orës së mësimit dhe kryerje në kohë të detyrave të ngarkuara; 
- përdorimin e fjalorit shkencor gjatë diskutimit; 
- përshkrimin e saktë të riprodhimit joseksual; 
- saktësinë dalluese të veçorive të riprodhimit joseksual te disa lloje. 
 
 
Detyra ose puna e pavarur: Ndërto skemën e riprodhimit joseksual te bakteret. 
 
 
 
 
 



 

Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            
Lënda: Biologji                                                                                                                                                        
Shkalla: 5                                                                                                                                                                          
Klasa: 11 

Tema mësimore: Riprodhimi seksual.  
 
Situata e të nxënit: Riprodhimi dhe llojshmëria. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
a) përshkruan rëndësinë e riprodhimit për vazhdimësinë e llojit; 
b) shpjegon riprodhimin seksual; 
c) krahason riprodhimin seksual me riprodhimin joseksual; 
d) dallon mitozën me mejozën. 
 
Fjalët kyçe: riprodhim seksual, riprodhim joseksual, mitozë, mejozë, gamet, klon, llojshmëri.  
 
Burimet: teksti mësimor, fletore, tabelë, laps, format A4, informacion nga interneti, video-projektor.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, TIK-u, arti pamor. 
                                                                                                                                                                                
Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- Me anë të një atlasi biologjik, jepen mënyrat e riprodhimit joseksual te bakteret, kërpudha, bima; 
- Dallohen dhe përshkruhen mënyrat e riprodhimit joseksual. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

E Evokimi Brainstorming Diskutimi  i 
njohurive 

Punë 
individuale. 

 

R Realizimi i kuptimit DDM Leximi 
ndërveprues 

Punë me  
grupe. 

 

R Reflektimi Diagrami i Venit Paraqitja 
grafike  e 
informacionit. 

Punë me 
klasën. 

 

 
 

 

a) Evokimi – Stuhi mendimesh 
 
Në fazën hyrëse, mësuesi/ja shfaq nëpërmjet një atlasi biologjik ciklin jetësor të një qelize të njeriut dhe 
të epitelit të lëkurës. Më pas, mësuesi/ja drejton pyetjet: 
 
-  Çfarë paraqitet në figurën 14.5 dhe 14.7 të paraqitur në tekst? 
-  Tregoni cilat qeliza i nënshtrohen mitozës dhe cilat mejozës? 
-  Çfarë vini re në kromozomet e një burri, nga dallojnë ato me të një gruaje? 

 



-  Sa do të jetë numri i kromozomeve të qelizave në fund të procesit të ndarjes? 
 
Nxënësit shprehin mendimet e tyre. Mësuesi/ja i organizon informacionet e mbledhura nga nxënësit 
dhe i përmbledh në tabelën e Realizimit të kuptimit (DDM). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     

b) Realizimi i kuptimit – DDM 
 
Nxënësit orientohen të ndërtojnë tabelën e D-di, D-dua të di, M-mësova duke ju referuar dy figurave 
biologjike, ku janë paraqitur ciklet jetësore të gjallesave. Në fillim ata ndahen në dy grupe të mëdha, ku 
një grup do të analizojë fig. 14.7, faqe 63 dhe grupi tjetër fig. 14.9, faqe 65.  
 
                     D-di                 D-dua të di                  M-mësova 
- Organizmat e gjallë 
riprodhohen. 
 
 
 
 
 
 
 
- Të gjitha qeniet e gjalla 
riprodhohen dhe lënë 
pasardhës. 
 
 
 
- Në riprodhimin joseksual 
krijohen pasardhës gjenetikisht 
identikë.  
 
 
 
 
 
- Në riprodhimin joseksual merr 
pjesë një prind i vetëm. 
 
- Në riprodhimin seksual marrin 
pjesë të dy prindërit.  
 

- Çfarë ndodh me qelizën e 
prindërve dhe qelizën 
pasardhëse në fund të mitozës. 
 
 
 
 
 
 
 
- Çfarë ndodh me qelizat e 
prindërve dhe qelizat 
pasardhëse në fund të mejozës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Avantazhet dhe disavantazhet 
e riprodhimit seksual. 
 

- Në fund të mitozës, formohen 
klone të njëjta me qelizën 
prindërore. 
- Në fund të mejozës, formohen 
gamete  haploid. 
- Në riprodhimin seksual ka 
llojshmëri veçorish. Si rezultat, 
pasardhësit përshtaten më mirë 
në mjedise të reja. 
- Duhen dy prindër. Pllenimi 
është rastësor dhe mundëson 
formimin e llojeve të reja. 
- Në riprodhimin joseksual merr 
pjesë një prind, ndodh popullim 
i shpejtë i gjallesës. 
- Në riprodhimin joseksual ka 
mungesë llojshmërie dhe 
ndryshimet e kushteve të 
mjedisit ndikojnë mbi individët. 
 

   
Në fund grupet paraqesin një poster të ndërtuar për mitozën dhe mejozën. Në bazë të posterit, ata 
plotësojnë rubrikën e fundit të reflektimit.                              
 

c) Reflektimi – Diagrami i Venit  
 

Mësuesi/ja orienton nxënësit që, në bazë të posterave që do të paraqesin, të plotësojnë diagramin e 
Venit, ku dallohen veçoritë e mitozës dhe veçoritë e mejozës. 
 
 



 
 
                      veçoritë e mitozës                                                veçoritë e mejozës 
 
 
 
                                                       Të përbashkëta dhe dallime 
 
- Në metafazën e mitozës, fijet e boshtit lidhin        - Në profazën e parë të mejozës, kromozomet bëhen 
  kinetokorin në mënyrë të atillë që t’i orientojnë     dy e nga dy homologe dhe ndërmjet tyre. Ndodh  
  kromatidet drejt poleve të kundërta;                        kryqkëmbimi; 
- Në fund të anafazës së mitozës, kromatidet quhen  - Orientimi i kromozomeve homologe drejt poleve  
  kromozome;                                                              të kundërta; 
- Numri i kromozomeve është i = me qelizat nënë,   - Në anafazën e parë, kromozomet homologe  
- Në telofazën e mitozës, formohen dy bërthama       migrojnë drejt poleve të ndara. Numri i   
  bija, identike me nënën.                                            kromozomeve është sa gjysma e numrit të   
                                                                                    kromozomeve të qelizës nënë; 
                                                                                    - Në telofazën e mejozës, formohen katër bërthama 
                                                                                   bija jo vetëm haploid, po gjenetikisht të      
                                                                                  ndryshme me nënën. 
 
 
Vlerësimi i situatës: Situata quhet e realizuar kur nxënësi: 
- tregon mënyrën e ndarjes së qelizave; 
- krahason mitozën me mejozën; 
- dallon avantazhet dhe disavantazhet e riprodhimit seksual dhe joseksual. 

 
 
Vlerësimi i nxënësit:  
Nxënësi vlerësohet për: 
- pjesëmarrjen aktive gjatë orës së mësimit dhe kryerjen në kohë të detyrave të ngarkuara; 
- përdorimin e fjalorit shkencor gjatë diskutimit; 
- krahasimin e saktë të mitozës dhe të mejozës; 
- dallimin e riprodhimit seksual dhe atij joseksual. 
 
Detyra ose puna e pavarur: Punimi i pyetjes 14.2, faqe 66, tabelë. 
 
 
 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            
Lënda: Biologji                                                                                                                                                        
Shkalla: 5                                                                                                                                                                          
Klasa: 11 

Tema mësimore: Riprodhimi te njeriu.  
 
Situata e të nxënit: Riprodhimi, vazhdimësia e jetës sonë. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
a) shpjegon riprodhimin seksual; 
b) rendit etapat në të cilën kalon riprodhimi seksual; 
c) përshkruan sistemet e riprodhimit te njeriu (femërore); 
d) dallon fazat e ciklit menstrual. 
 
Fjalët kyçe: riprodhim seksual, vezore, vezë, zigota, estradiol, cikël menstrual, ovulim, ovulë.  
 
Burimet: teksti mësimor, tabela mësimore, atlas biologjik.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi. 
                                                                                                                                                                                
Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- Me anë të një atlasi biologjik, jepen sistemet riprodhuese të njeriut; 

- Dallohen pjesët përbërëse të tyre. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR. 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

E Evokimi Brainstorming Diskutimi  i 
njohurive 

Punë 
individuale 

 

R Realizimi i kuptimit Hartë koncepti Leximi 
ndërveprues 

Punë me  
grupe 

 

R Reflektimi Organizuesi grafik Paraqitja 
grafike  e 
informacionit 

Punë me 
klasën 

 

 
 

 

a) Evokimi - Breinstorming 
Mësuesi/ja në veprimtarinë hyrëse orienton nxënësit me konceptet bazë. Ai/ajo shkruan në tabelë fjalën 
“riprodhim” dhe u drejton nxënësve pyetjet:  
- Si riprodhohen bakteret? 
- Si riprodhohen bimët? 
- Sa mënyra riprodhimi dallojmë te gjallesat shtazore? 
- Cilat janë dallimet midis riprodhimit joseksual dhe atij seksual? 
       
Nxënësit shprehin idetë e tyre dhe mësuesi/ja i strukturon ato në tabelë, të gjitha njohuritë që nxënësit 

 



kanë mbi mënyrat e riprodhimit. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
    b) Realizimi i kuptimit – Hartë koncepti 
 
Mësuesi/ja ndan klasën në 5 grupe. Secili grup orientohet të lexojë pjesën në tekstin mësimor fig. 
14.10, pjesa e parë, faqe 66. Mësuesi/ja u jep nxënësve atlasin biologjik që do t’i ndihmojë ata t᾽u 
japin përgjigje pyetjeve:  
 
Grupi 1: shpjegon termin riprodhim. 
Grupi 2: përshkruan sistemin e riprodhimit te femrat. 
Grupi 3: shpjegon rolin e hormoneve te sistemi riprodhues dhe në rritjen/zhvillimin e njeriut gjatë   
               pubertetit. 
Grupi 4: dallon sistemin urogjenital te femrat. 
Grupi 5: dallon fazat e ciklit menstrual.  
 
   

 
             
                 
c) Reflektimi – Organizuesi grafik 
  
Nxënësit plotësojnë organizuesin grafik për fazat kryesore të ciklit menstrual te femrat. Përmendin 
hormonet që kontrollojnë zhvillimin e një veze. 
 
 

 
 
 
Fazat: 1. Folikulare 
 

          2. Ovulare, dita e 14-të           3. Luteale 

 
Hormonet; estradiol, 
progresteron  

 
           Hormoni FSH 

 
           Lutenizues 

 
  



 
  Vlerësimi i situatës: Situata quhet e realizuar kur nxënësi: 
- tregon se si hormonet ndikojnë në ciklin menstrual; 
- shpjegon pjesët përbërëse të sistemit riprodhues te femrat; 
- dallon etapat e ciklit menstrual. 

 
Vlerësimi i nxënësit: Nxënësi vlerësohet për: 
- pjesëmarrjen aktive gjatë orës së mësimit dhe kryerjen në kohë të detyrave të ngarkuara; 
- përdorimin e fjalorit shkencor gjatë diskutimit; 
- dallimin e pjesëve përbërëse të sistemit të riprodhimit te femrat; 
- dallimin e hormoneve që ndikojnë në ciklin menstrual. 
 
Detyra ose puna e pavarur: Ndërton skemën e ciklit menstrual te femrat, ku paraqet ndikimin e 
hormoneve. 
 
 
 
 



 

Fusha: Shkencat natyrore 

Lënda: Biologji  

Shkalla: 5                                                                                                                                                                          

Klasa: 11 

Tema mësimore: Riprodhimi te njeriu.  
 
Situata e të nxënit: Riprodhimi, vazhdimësia e jetës sonë. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.  
Nxënësi: 

a)  shpjegon termat: testikuj, gypa seminifer, epididina, gypa deferent, spermatozoid, qeliza   
 intestinale, hipotalamaus, hipofizë; 

b)  dallon organet ndihmëse të riprodhimit mashkullor; 
c)  përshkruan se si hipotalamusi dhe hipofiza kontrollon sistemin riprodhues mashkullor; 
d)  dallon fazat e ciklit menstrual. 

 
Fjalët kyçe: testikuj, gypa seminifer, epididina, gypa deferent, spermatozoid, qeliza intestinale,   
                    hipotalamaus, hipofizë.  
 
Burimet: teksti mësimor, tabela mësimore, atlas biologjik.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- Me anë të një atlasi biologjik jepen sistemet riprodhuese të njeriut. 
- Dallohen pjesët përbërëse të tyre. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 

Struktura  e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

E Evokimi Ditar dypjesësh Diskutimi  i 
njohurive 

Punë me 
klasën 

 

R Realizimi i kuptimit Hartë  koncepti Leximi 
ndërveprues 

Punë me  
grupe 

 

R Reflektimi Organizuesi grafik Paraqitja 
grafike e 
informacionit 

Punë me 
klasën 

 

 
 

 



 
 
a) Evokimi – Ditari dypjesësh 
Mësuesi/ja i jep një nxënësi atlasin biologjik dhe e ngre përpara klasës. Më pas, mësuesi/ja ndan klasën 
në grupe, udhëzon nxënësit të nxjerrin të gjitha fjalët e reja nga atlasi biologjik, duke ju referuar dhe 
tekstit. Çdo grup, gjatë leximit, duhet të nënvizojë dhe të shpjegojë fjalët e reja të mësimit. Më pas ata 
ftohen të hedhin konceptet në ditarin dypjesësh, i cili paraqitet në tabelë. 
 
 
                                   Koncepti                              Shpjegimi  

 
- testikuj 
 
- spermatozid 
 
- testosteron 
 
- hipotalamus 
 
- hipofizë 

- janë organe vezake të vendosura në trasta  
  që quhen skortum; 
- qelizë riprodhuese mashkullore; 
 
- hormon seksual mashkullor; 
 
- gjëndër hormonale që sekreton hormone  
  dhe kontrollojnë funksionet riprodhuese; 
- gjëndër mbiveshkore, sekreton prodhimin e  
  dy hormoneve LH dhe FSH; 

 
 
b) Realizimi i kuptimit – Hartë koncepti 
 
Në këtë fazë nxënësve u jepet informacioni i ri, i strukturuar në formën e hartës së konceptit. Ky 
informacion i bashkëngjitet atij që nxënësit diskutuan në fillim të orës. Grupet plotësojnë bashkërisht 
me mësuesin/en hartën e konceptit. 
 

 

                                
                                                  Sistemi i riprodhimit mashkullor  

                                                                           ↓ 
                                       
                 
 
 
 
 
 
                                                     Kontrollohen                   - prodhimi i qelizave, gametreve  
- epididin                                                                                seksual mashkullor 
- gypi deferent                          - nga hormonet 
- fshikëza seminale                                                                - prodhimi i  hormoneve seksual mashkullor 
- prostatat                                        ↓ 
- gypi ejakulator                                                                      (testosteroni) 
- uretera                                     prodhohen  
  
    - skrotum                      hipotalamus         hipofizë               - organ riprodhimi 
 
 

        Organet e sistemit riprodhues 

funksionet ndihmëse Veprimtaria  
riprodhuese  

 

 



c) Reflektimi – Organizuesi grafik 
 
 Nxënësit, në këtë fazë, plotësojnë organizuesin grafik për skemën e ndërtuar në tabelë. Ata duhet të 
gjejnë elementet përbërëse të skemës dhe të diskutojnë atë. 
 
 

 
 
 
  Vlerësimi i situatës:  
Situata quhet e realizuar kur nxënësi: 
- tregon se si hormonet ndikojnë në sistemin riprodhues mashkullor; 
- shpjegon pjesët përbërëse të sistemit riprodhues mashkullor; 
- dallon pjesët përbërëse të tij. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
Vlerësimi i nxënësit: Nxënësi vlerësohet për: 
 
- pjesëmarrjen aktive gjatë orës së mësimit dhe kryerje në kohë të detyrave të ngarkuara; 
- përdorimin e fjalorit shkencor gjatë diskutimit; 
- dallimin e pjesëve përbërëse të sistemit të riprodhimit mashkullor; 
- dallimin e hormoneve që ndikojnë në sistemin e riprodhimit mashkullor gjatë pubertetit. 
 
 
 
Detyra ose puna e pavarur: Pyetja 14. 3, faqe 70, në tekstin mësimor. 
 
 
 
 
 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            

Lënda: Biologji                                                                                                                                                        

Shkalla: 5                                                                                                                                                                          

Klasa: 11 

Tema mësimore: Veprimtari praktike. Fekondimi invitro.  
 
Situata e të nxënit: “Bebet në epruvetë”. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
a) shpjegon metodat e riprodhimit invitro; 
b) dallon sukseset e metodës së riprodhimit invitro; 
c) përshkruan procesin e fekondimit invitro; 
d) diskuton avantazhet dhe disavantazhet e “bebes në epruvetë”. 
 
Fjalët kyçe: fekondim, fekondim invitro, fertilizim.  
 
Burimet: teksti mësimor, tabela mësimore biologjie, video-projektor, internet, fletore, lapsa me ngjyrë,   
                  fletë formati A4.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, TIK-u, gjenetika. 
 

Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- Me anë të një videoje të shfaqur tregohet si realizohet fekondimi; 
- Dallohet fekondimin invitro. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë 
mësimore 

Veprimtaria e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

E Evokimi Stuhi mendimesh Diskutimi  i 
njohurive 

Punë me klasën  

R Realizimi i kuptimit Punë  praktike Leximi ndërveprues Punë me grupe  
R Reflektimi Rrjeti i diskutimit Paraqitja grafike  e 

informacionit 
Punë me klasën  

 
 

 

a) Evokimi – Stuhi mendimesh 
 
Mësuesi/ja fazën hyrëse e fillon me shfaqjen e dy videove, ku tregohet se si realizohet fekondimi dhe 
fekondimi invitro. Të dyja videot do të komentohen dhe do të diskutohen nga nxënësit në drejtimin e disa 
pyetjeve: 
- Çfarë tregonte videoja e parë?  
- Nga dallonte ajo nga e dyta?  

 



- Ç’është fekondimi?  
- Cili është dallimi i fekondimit nga fekondimi invitro? 
 
Të gjitha mendimet e nxënësve do të diskutohen gjatë fazës së realizimit të kuptimit të informacionit. 
 
 
 b) Realizimi i kuptimit – Punë praktike 
 
Zhvillimi i punës: 

1.   Paraprakisht nxënësit njihen me punën që do të zhvillohet dhe do të evidentohet prania e      
        mjeteve të punës nga çdo nxënës. 
2.   Ndahet klasa në grupe pune dhe caktohet detyra që do të zhvillojnë. 

 
GR. I    - Metodat e riprodhimit invitro. 
GR. II   - Sukseset dhe rreziqet e metodës së riprodhimit invitro. 
GR. III - Problemet etike lidhur me bebet në epruvetë. 
 
Mësuesi/ja, pasi ndjek me vëmendje ecurinë e punës në çdo grup pune, ndërkohë fton përfaqësuesit e çdo 
grupi që të referojnë punën e bërë. 
 
Referimi para klasës. 
Referimi për çdo grup bëhet nga një ose dy nxënës. Për çdo temë, materiali paraqitet në power-point me 
efekt minutazhi. Secili grup shpjegon dhe plotëson në tabelë fjalitë shoqëruese të materialit që referojnë.  
 
Grupi I - stimulimi për më shumë vezë                      Grupi II - përqindje suksesi; 
             - mbledhja e vezëve;                                                     - përqindja e shtatzënive; 
             - përgatitja e gameteve për pllenim;                             - lindje të shumfishta; 
             - embrioni;                                                                     - defekte të lindura; 
             - transferimi i embrionit.                                               - dëmtime të veshkave, mëlçive, etj. 
 
Grupi III - e drejta e riprodhimit për individët e vjetër 
                - homoseksual; 
                - femra të pamartuara; 
                - legjislacioni për riprodhim invitro; 
                - zgjedhja e veçorive të fëmijëve nga prindërit; 
                - përzgjedhja e gameteve për sëmundjet gjenetike; 
                - sigurimi mjekësor dhe kostoja e riprodhimit in vitro. 
 
 
c) Reflektimi – Diskutim 
               
Nxënësit në këtë fazë drejtojnë pyetje dhe diskutojnë mes grupeve. Një kopje për çdo nëntemë ruhet në 
klasë në këndin e biologjisë. Secili grup shpjegon dhe plotëson në tabelë fjalitë shoqëruese të materialit 
që referojnë: 
  
a - Ndërtohen njohuritë bazë me anë të koncepteve. 
b - Tregohen rrugët dhe metodat bashkëkohore për fekondimin invitro. 
c - Llogariten problemet etike lidhur me zhvillimin e bebes në epruvetë. 
d - Nxirren anët pozitive dhe negative të fekondimit invitro. 
 



Vlerësimi i situatës:  Situata quhet e realizuar kur nxënësi: 
- tregon metodat e fekondimit invitro; 
- shpjegon pse bebet quhen bebe në “epruvetë”; 
- dallon anët pozitive dhe negative të fekondimit invitro. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
 
      Vlerësimi i nxënësit: Nxënësi vlerësohet për: 

 
- pjesëmarrjen aktive gjatë orës së mësimit dhe kryerjen në kohë të detyrave të ngarkuara; 
- përdorimin e fjalorit shkencor gjatë diskutimit; 
- dallimin e metodave të fekondimit invitro; 
- diskutimin mbi anët pozitive dhe negative të kësaj metode. 
 
Detyra ose puna e pavarur: Pyetja 14.6, faqe 80, duke ju referuar burimeve të ndryshme shkencore dhe 
materialeve biologjike, internetit, etj. 
 
 
 
 
 



                                                             

Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                       

Lënda: Biologji                                                                                                                                             

Shkalla: 5                                                                                                                                                 

Klasa: 11  

Tema mësimore: Roli i placentës. Implantimi dhe zhvillimi.                                                                                   

Situata e të nxënit: Dhoma jonë e përkohshme, placenta.                                                       

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:  

Nxënësi:  

a) shpjegon se si realizohet pllenimi i vezës nga një spermatozoid;                                                                                                                                                            
b) dallon çfarë ndodh gjatë zbritjes së zigotës në gypat uterin,  
c) përshkruan rolin e placentës. 

Fjalët kyçe: pllenim, implantim, zigot, blastocist, embrion, fetus. 

Burimet: teksti mësimor, interneti, video-projektori. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, fiziologjia, 
teknologjia dhe TIK-u. 

Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- Me anë të një video-projektori, jepen pamje të ndryshme të zhvillimit të qenies njerëzore; 

- Veçohen dhe përshkruhen roli i placentës. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Kllaster Diskutimi i 
njohurive 

Punë me 
klasën  

 

N Ndërtimi i 
njohurive 

Hartë koncepti Leximi 
ndërveprues 

Punë dyshe  

P Përforcimi i 
njohurive 

Rrjeti i diskutimit Paraqitja 
grafike e 
informacionit 

Punë në grup  

 

1) Parashikimi – Kllaster 



Mësuesi/ja shfaq me anë të video-projektorit se si zhvillohet fetusi. Duke parë natyrën e temës dhe 
vijueshmërinë e saj, nxënësit ftohen të japin mendimin e tyre mbi fazat e zhvillimit embrional. Më 
pas, ata duhet të ndërtojnë një kllaster mbi ciklin seksual femëror, pllenimin, ovulimin. Një model 
paraqitet në tabelë. 

  implantimi                                                     embrioni 

 

 

Pllenimi        fetus                                                                                                 zigota 

 

                       

                                                                 Zhvillimi fetal 

2) Ndërtimi i njohurive – Hartë koncepti 

Nxënësit ndahen në grupe pune (me nga dy). Ata duhet të punojnë për të plotësuar hartën e 
konceptit. Secili grup orientohet në tekstin mësimor, faqe 71, implantimi dhe zhvillimi. Pasi lihen 
për pak minuta të zhvillojnë hartën e konceptit, secili grup e paraqet atë para klasës. 

Modeli më i mirë ndërtohet në tabelë 

                                 Pllenimi = bashkimi i gametave femërorë me ata mashkullorë  

                                                                          ↓ 

                                               Formohet zigota, morula, blastocist     

                                                                          ↓ 

Implantim = Embrioni periudha që nga java e parë deri në javën e 8-të të shtatzanisë = zhvillimi fetal 
– shtrihet nga fundi i muajit të dytë deri në muajin e 9-të.  

Nxënësit i referohen edhe videos që u shfaq në fillim të orës.  

3) Përforcimi njohurive – Rrjeti i diskutimit  

Nxënësit, sipas grupeve të ndara, përforcojnë njohuritë e tyre duke veçuar se çfarë ndodh në secilin 
tremujor dhe cili është roli i placentës.   

Tremujori i parë -                                                                                                                                                           

Tremujori i dytë -                                                                                                                                    

Tremujori i tretë - 

Ata diskutojnë dhe nxjerrin përfundime të sakta se çfarë zhvillimesh pati fëmija në secilin tremujor, 
duke theksuar edhe rolin e placentës. 



Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- shpjegon saktë fazat nëpër të cilat kalon zigota;  

- përshkruan procesin e implantimit;  

- dallon rolin e placentës. 

Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për: 

- trajtimin me seriozitet të situatës dhe dhënien e përgjigjeve të argumentuara; 

- shpjegimin e termave biologjikë, si: zigotë, blastocis, embrion, fetus, implantim; 

- bashkëpunimin në grup për të shprehur mendimet personale. 

 

Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit përdorin informacion nga interneti ose nga librat, për të 
gjetur më shumë mbi lindjen, rritjen dhe zhvillimin. 

 

 



                                                             
Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                       

Lënda: Biologji                                                                                                                                             

Shkalla: 5                                                                                                                                                 

Klasa: 11  

Tema mësimore: Lindja, rritja dhe zhvillimi i njeriut.                                                                                   

Situata e të nxënit: Qumështi artificial dhe ushqyerja e bebes.                                                       

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: 

Nxënësi:  

a) shpjegon procesin e lindjes, rritjes dhe zhvillimit të njeriut.                                                                                                                                                                             

b) dallon cilat janë ndryshimet që i ndodhin njeriut gjatë adoleshencës.                                                                                                                                       

c) kupton çfarë ndodh gjatë adoleshencës së hershme dhe pubertetit. 

Fjalët kyçe: placentë, amnion, kordoni umbelikak, pubertet, rritje, zhvillim. 

Burimet: teksti mësimor, interneti, video-projektori. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, fiziologjia, 
teknologjia dhe TIK-u. 

Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- Me anë të një video-projektori, jepen pamje të ndryshme të zhvillimit të qenies njerëzore; 
- Veçohen dhe përshkruhen si rritet e si zhvillohet njeriu, që nga lindja deri në pubertet. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Kllaster  Diskutimi i 
njohurive 

Punë me 
klasën  

 

N Ndërtimi  i 
njohurive 

Ditari dypjesësh Leximi 
ndërveprues 

Punë dyshe  

P Përforcimi i 
njohurive 

Rrjeti i diskutimit Paraqitja 
grafike e 
informacionit 

Punë në grup  

 

1) Parashikimi – Kllaster 



Mësuesi/ja shfaq me anë të video-projektorit se si lind, rritet dhe zhvillohet njeriu. Duke parë 
natyrën e temës dhe vijueshmërinë e saj, nxënësit ftohen të japin mendimin e tyre mbi fazat e 
zhvillimit embrional, më  pas ata duhet të ndërtojnë një kllaster mbi rolin e placentës. 

1. Arteria umbelikale largon gjakun e fetusit, që është i varfër me oksigjen dhe lëndë ushqyese;  
2. Dyoksidi i karbonit dhe substanca të tjera të tepërta largohen nga gjaku i fetusit; 
3. Oksigjeni dhe lëndët ushqyese hyjnë në gjakun e fetusit nga gjaku i nënës; 
4. Vena umbelikake sjell në fetus gjak të pasur me oksigjen dhe lëndë ushqyese. 

2) Ndërtimi i njohurive – Ditari dypjesësh 

Mësuesi/ja ndan klasën në dy grupe. Shkruan pyetjen në tabelë. Nxënësit lexojnë pjesën e përcaktuar 
në tekstin mësimor dhe më pas punojnë së bashku për të përpunuar pyetjet, duke dhënë e shprehur 
lirshëm mendimin e tyre për secilën pyetje. 

      Lindja, rritja, zhvillimi, puberteti                      Përgjigjet e pyetjeve 
Ç᾽ është placenta? 
 
Ç᾽ është kordoni umbelikal? 
 
Cilat janë disa karakteristika të procesit të 
lindjes? 
 
 
 
 
Ç᾽ është rritja? 
 
 
 
Çfarë kuptoni me zhvillim të njeriut? 
 
Cilat janë veçoritë e adoleshencës dhe pubertetit? 

-  Zonë që siguron lidhjen e embrionit me mitrën, 
ajo zmadhohet me rritjen e fetusit. 
- Kapilarë gjaku (arterie umbelikale + vena 
umbelikale). 
- Foshnja bëhet gati të lindë nëntë muaj pas 
fekondimit. Pak javë përpara, foshnja kthehet me 
kokë drejtuar, kontraktime të muskujve të mitrës, 
çarje të trastës amiotike, dalja e lëngut jashtë, 
zgjerimi i cerviksit, dalja e kokës jashtë e më pas 
trupi. 
- Është rezultat i rritjes dhe i ndarjes qelizore, 
zmadhimi i vazhdueshëm në përmasa dhe lëndë 
të thatë që vjen nga rritja e numrit të qelizave, 
përmasat e tyre ose nga të dyja së bashku. 
- Rritje e kompleksitetit të një organizmi, ndërsa 
ai arrin pjekurinë e plotë. 
- Rritja është më shpejt gjatë vitit të parë dhe të 
dytë pas lindjes, pastaj rritja ngadalësohet sërish 
në adoleshencën e hershme, adoleshenca 
shoqërohet edhe me zhvillim të shpejtë. Ajo 
është periudha e ndryshimit të individit, kur ai 
kapërcen fëmijërinë dhe fiton pjekurinë seksuale. 
- Koha e pjekurisë së organeve seksuale quhet 
pubertet (mosha 11-17 vjeç). 
 
 

 

3) Përforcimi njohurive – Rrjeti i diskutimit  

Nxënësit, sipas grupeve të ndara, përforcojnë njohuritë e tyre, duke veçuar se: 

- Cilat janë disa prej tipareve dytësore që zhvillohen më shumë gjatë pubertetit?                                            

- Cili është roli i hormoneve femërore dhe mashkullore?  



Ndërtoni një kurbë për rritjen e një djali dhe një tjetër për një vajzë. Diskutoni dhe nxirrni 
përfundime të sakta se çfarë zhvillimesh pati fëmija nga lindja deri në pubertet. 

Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- shpjegon saktë fazat nëpër të cilën kalon lindja; 

- përshkruan procesin e rritjes dhe të zhvillimit të njeriut;  

- dallon adoleshencën e hershme nga adoleshenca, puberteti. 

 

Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për: 

- trajtimin me seriozitet të situatës dhe dhënien e përgjigjeve të argumentuara; 

- shpjegimin e termave biologjikë, si: lindja, rritja, zhvillimi, puberteti, adoleshenca; 

- bashkëpunimin në grup për të shprehur mendimet personale. 

 

Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit përdorin informacion nga interneti ose nga librat për të 
gjetur vlerat ushqyese të nevojshme për gratë shtatzëna dhe joshtatzëna. 

 

 



                                                             
Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                       

Lënda: Biologji                                                                                                                                             

Shkalla: 5                                                                                                                                                 

Klasa: 11  

Tema mësimore: Planifikimi familjar.                                                                                   

Situata e të nxënit: Njohja e kontraceptivëve.                                                       

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:                                       

Nxënësi:  

a) shpjegon ç᾽ janë kontraceptivët.  
b) dallon metodat e ndryshme kontraceptive.                                                                                                                                                                    
c) vlerëson efektivitetin e metodave të ndryshme kontraceptive. 

Fjalët kyçe: kontraceptivët, planifikimi familjar, kontraceptivët natyrorë. 

Burimet: teksti mësimor, informacione nga interneti, revista shkencore. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, TIK-u. 

Përshkrimi kontekstual i situatës: 

Një e njohura juaj është nënë e tre fëmijëve. Ajo nuk dëshiron të ketë një fëmijë tjetër, sepse nuk ka 
kushtet e përshtatshme për rritjen e tyre. Cilën metodë të kontraceptivëve do t’i rekomandonit ju? 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Breinstorming  Diskutimi i 
njohurive 

Punë me 
klasën  

 

N Ndërtimi i 
njohurive 

Hartë koncepti  Leximi 
ndërveprues 

Punë dyshe  

P Përforcimi i 
njohurive 

Kllaster  Paraqitja 
grafike e 
informacionit 

Punë në grup  

 

1) Parashikimi – Breinstorming 

Mësuesi/ja në etapën hyrëse shkruan në tabelë konceptin kyç “kontraceptivë” dhe më pas u drejton 
disa pyetje nxënësve: 

- Për çfarë janë të nevojshëm kontraceptivët? 



- Cilët janë disa nga kontraceptivët me të njohur për ju? 

Nxënësit shprehin opinionet dhe mendimet e tyre. Mësuesi/ja përzgjedh dhe përmbledh në tabelë 
përgjigjet që kanë lidhje me konceptin kryesor. 

2) Ndërtimi i njohurive – Hartë koncepti 

Nxënësit lexojnë pjesën e përcaktuar në tekstin mësimor për planifikimin familjar dhe metodat 
kontraceptive, duke përmbledhur njohuritë që shpreh secili grup në formën e hartës së konceptit: 

- përkufizon kontraceptivët;  

- njeh metodat e ndryshme kontraceptive; 

- analizon mënyrat e përdorimit dhe efektet e secilës metodë; 

- diskuton mbi efektet anësore pozitive dhe negative të çdo metode; 

- dallon se cilët kontraceptivë duhet të përdoren për një periudhe të gjatë kohe dhe cilat duhet të 
përdoren për një periudhe të shkurtër kohe. 

                                                                   Kontraceptivët  

- mjete, metoda ose procedura që zvogëlojnë ose përjashtojnë mundësinë e një shtatzënie  

                   Metodat kontraceptive                                                         Metodat ritmike 

Metodat e pengesat ose barrierat mekanike dhe kimike     Pajisjet intrauterinë metoda kirurgjikale 

Prezervativ, diafragma, ngjitësi hormonal, pilula               vendosja e spermicidit në vaginë, sterilizim 

                                                                                             te meshkujt dhe femrat 

3) Përforcimi i njohurive – Kllaster 

Në veprimtarinë hyrëse, nxënësit plotësojnë një kllaster, i cili paraqitet në tabelë duke përforcuar 
njohuritë e fituara:  

 

                 

 

 

                                     

 

 

 

Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

Kontraceptivët  natyrorë 

Kontraceptivët 
te meshkujt 

Kontraceptivët 
te femrat 

Kontraceptivët 



- liston llojet e kontraceptivëve; 

- shpjegon metodat natyrore dhe ritmike të kontraceptivëve; 

- dallon efektet afatshkurtra dhe afatgjata të kontraceptivëve. 

 

Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për: 

- trajtimin me seriozitet të situatës dhe dhënien e përgjigjeve të argumentuara; 

- shpjegimin e saktë, konceptin shkencor që ka lidhje me kontraceptivët; 

- dallimin midis kontraceptivëve dhe efektin që ka secili prej tyre në organizëm; 

- bashkëpunimin në grup për të shprehur mendimet personale. 

 

Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet të grumbullojnë informacione nga interneti mbi SST-të, duke 
bërë një detyrë të përmbledhur të materialit në power-point. 

 

 



                                                             
Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                       

Lënda: Biologji                                                                                                                                             

Shkalla: 5                                                                                                                                                 

Klasa: 11  

Tema mësimore: Sëmundjet seksualisht të transmetueshme.                                                                                   

Situata e të nxënit: SST-të, mënyrat e transmetimit të sëmundjes.                                                       

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: 

Nxënësi:  

a) shpjegon çfarë janë sëmundjet seksualisht të transmetueshme; 

b) dallon mënyrën e transmetimit të SST-së; 

c) përcakton  disa organizma që shkaktojnë infeksionet seksualisht të transmetueshme; 

d) kupton se si organizmat mund të transmetohen gjatë një marrëdhënieje seksuale. 

 

Fjalët kyçe: SST, organizmat infektues, mjekimi i SST-së, simptoma. 

Burimet: teksti mësimor, informacione nga interneti, kompjuter, power-point, revista shkencore. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, TIK-u. 

Përshkrimi kontekstual i situatës: 

Një e njohura juaj është shfaqur me herpes. Ajo ju tregon disa nga shenjat që i janë shfaqur dhe ju 
kërkon një këshillë. Çfarë informacioni do t’i jepni ju asaj? 

 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Kllaster Diskutimi  i 
njohurive 

Punë me 
klasën 

 

N Ndërtimi  i 
njohurive 

 Organizues grafik 
(prezantim power-point) 

Lexim 
ndërveprues 

Punë dyshe  

P Përforcimi  i 
njohurive 

Rrjeti i diskutimit  Paraqitja 
grafike e 

Punë në grup  



informacionit 
 

 

1) Parashikimi – Kllaster 

Mësuesi/ja, në fazën hyrëse, shkruan në tabelë konceptin kyç “SST” dhe më pas ndërton një kllaster, 
të cilin nxënësit duhet ta plotësojnë në lidhje me SST-në. Drejtojnë disa pyetje, të cilat i diskutojnë 
së bashku duke plotësuar modelin më të mirë të kllasterit në tabelë. 

- Cilat janë disa nga sëmundjet seksualisht të transmetueshme? 

- Cilat janë disa mënyra të marrjes, përçimit të sëmundjeve seksualisht të transmetueshme? 

                                                                    herpes 

 

                                            sifilizi                                      gonorreja 

 

                                                              hepatiti B            SIDA 

 

2) Ndërtimi i njohurive – Organizuesi grafik – Prezantim Power-Point 

Nxënësit lexojnë pjesën e përcaktuar në tekstin mësimor për sëmundjet seksualisht të 
transmetueshme. Nxënësit, të orientuar që një orë më parë mbi grumbullimin e materialeve mbi 
SST-të, duhet të paraqesin në fund të orës materialin në power-point bashkë me posterin e përgatitur 
në klasë. 

Secili grup, prezanton informacionin e punuar në poker-point. Mësuesi/ja drejton pyetje për të nxitur 
të nxënit e nxënësve për një nga problemet më shqetësuese të shoqërisë moderne: 

- Sa të rrezikuar jemi për të marrë SST-të kur bëjmë transfuzion gjaku, mbushje dhëmbi apo kur një 
pacient bën një transplant organi? 

- Sa është e mundur që një nënë shtatzënë të transmetojë virusin HIV? 

- Cilat janë shenjat dalluese që një individ është i sëmurë me HIV?  

- Si duhet të sillemi me këta persona? 

Nxënësit japin mendimin e tyre për këto pyetje dhe nxjerrin konkluzione duke u bazuar në posterat e 
paraqitur se si duhet të jemi të kujdesshëm për të mbrojtur shëndetin nga SST-të. 

3) Përforcimi i njohurive – Rrjeti i diskutimit 

 SST 



Në veprimtarinë hyrëse, nxënësit diskutojnë duke listuar mënyrat e marrjes së SST-së, masat 
mbrojtëse që duhet të respektojmë të gjithë për t’u mbrojtur nga SST-të, dhe në fund plotësojnë 
rrjetin e diskutimit. 

 

 

   A parandalohen SST-të? A mund të parandalohen përparimi i HIV-it dhe të SST-ve? 

                                  Argumentoni përgjigjen tuaj.                                                                   Jo 

   Po                                                                                           

 

Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- pasqyron mënyrat se si mund të merren SST-të; 

- liston sëmundjet  seksualisht të transmetueshme;  

- përshkruan masat që duhet të marrë për t’u mbrojtur nga SST-të. 

 

Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për: 

- trajtimin me seriozitet të situatës dhe dhënien e përgjigjeve të argumentuara; 

- shpjegimin e saktë, konceptin shkencor që kanë lidhje me SST-të; 

- saktësinë në pasqyrimin e mënyrave me anë të të cilave mund të merren SST-të; 

- bashkëpunimin dhe qëndrimin etik gjatë punës në grup dhe gjatë diskutimeve në grup, për 
përgatitjen e materialit në poker-point, dhe prezantimin e posterit dhe të materialit. 

 

Detyrat dhe puna e pavarur: 

 

 

 



                                                             
Fusha: Shkencat  natyrore                                                                                                                       

Lënda: Biologji                                                                                                                                             

Shkalla: 5                                                                                                                                                 

Klasa: 11  

Tema mësimore: Riprodhimi seksual te lulet.                                                                                   

Situata e të nxënit: Insektet, aktorët kryesorë të pjalmimit.                                                       

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore:                                       

Nxënësi:  

a) shpjegon termin pjalmim; 

b) dallon mënyrat e pjalmimit; 

c) krahason vetëpjalmimin dhe pjalmin e kryqëzuar;                                                                               

d) përshkruan se si janë përshtatur lulet për t’u pjalmuar nga insektet. 

Fjalët kyçe: pjalmim, vetëpjalmim, pjalmim me anë të erës, thekë, pistil, petale, nënpetale, kreza. 

Burimet: teksti mësimor, tabela, shkumësa me ngjyrë, lloje lulesh. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, arti pamor. 

Përshkrimi kontekstual i situatës:  

Gjatë pranverës kemi vëzhguar shpesh bletë, të cilat janë vizitore të rregullta të luleve 
shumëngjyrëshe dhe me aroma. Cila është arsyeja që ato janë vizitore të rregullta vetëm të bimëve 
me lule? 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Stuhi mendimesh  Diskutimi i 
njohurive 

Punë me 
klasën 

 

N Ndërtimi  i 
njohurive 

 Hartë koncepti Leximi 
ndërveprues 

Punë dyshe  

P Përforcimi  i 
njohurive 

Diagrami i Venit Paraqitja 
grafike e 
informacionit 

Punë në grup  

 



1) Parashikimi – Stuhi mendimesh  

Mësuesi/ja në fazën hyrëse udhëzon nxënësit të lexojnë pjesën e parë në tekstin mësimor, më pas 
drejton vëmendjen e nxënësve me anë të disa pyetjeve.  

- Çfarë është pjalmimi? 

- Përse bletët vizitojnë gjithmonë bimët me lule gjatë pranverës? 

- Cilët janë disa nga faktorët që tërheqin bletët gjatë kësaj periudhe? 

- Sa lloje pjalmimesh kemi? 

Përgjigjet e nxënësve diskutohen në fund të kësaj etape dhe më pas mësuesi/ja i përmbledh ato në 
tabelë. 

2) Ndërtimi i njohurive – Hartë koncepti 

Në fazën e dytë, mësuesi/ja ndan nxënësit në grupe dyshe, ku secili grup ka si mjet për të ndërtuar 
njohuritë e tyre një lule. Mësuesi/ja shkruan në tabelë dy pyetje që do të orientojnë nxënësit drejt 
plotësimit të hartës së konceptit, duke përcaktuar veçoritë e luleve.   

Pyetjet: 

- Cilat janë veçoritë e luleve që pjalmohen me anë të erës? 

- Cilat janë veçoritë e luleve që pjalmohen me anë të insekteve? 

Nxënësit punojnë tabelën me veçoritë e luleve që pjalmohen me anë të erës dhe të insekteve. 

                           

        Ndërtimi Lulet që pjalmohen 
nga era 

Lulet që pjalmohen 
nga insektet 

     Argumentet 

        Petalet - Të vogla, nuk bien 
shumë në sy, jo ngjyra 
të forta, pa erë, pa 
nektarinë. 

- Kanë petale 
shumëngjyrëshe të 
ndezura, aromë të mirë 
dhe kanë nektar që e 
thithin bletët. 

- Ngjyra, 
- Aromat tërheqin 
insektet për pjalmim. 

       Pjalmorja - Pjalmorja dhe kreza 
të varura  jashtë lules. 

- Pjalmorja fiksohet te 
lulja, insektet ndalojnë 
për të grumbulluar 
nektarinën. 

- Era e shkëput më 
lehtë pjalmimin nga 
pjalmoret e varura.  

        Pjalmi  - Pjalmimi prodhohet 
në sasi të madhe, 
kokrrat janë të lëmuara 
dhe të lehta. 

- Prodhohet sasi e 
vogël pjalmimi, 
kokrrizat janë të mëdha 
dhe ngjiten lehtë. 

- Kokrrizat e pjalmit 
me lëndën ngjitëse 
kapen në qimet e trupit 
të insektit,  
- Bimët që pjalmohen 
me anë të erës 
prodhojnë sasi të 



madhe pjalmi. 

          Kreza - Varet jashtë lules. - Kreza e sheshtë në 
formë lobesh.  

- Kreza e gjatë dhe e 
varur krijon më shumë 
mundësi që pjalmoret 
të kenë një sipërfaqe 
kontakti më të madhe 
me erën. 

 

3) Përforcimi i njohurive – Diagrami i Venit 

Në veprimtarinë hyrëse, nxënësit diskutojnë duke bërë dallimin midis pjalmimit me anë të erës dhe 
pjalmimit me anë të insekteve, duke e strukturuar në formën e diagramit të Venit. 

 

 

 

                     të përbashkëtat                                          dallimet 

 

Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- pasqyron dallimin midis vetëpjalmimit dhe pjalmimit të kryqëzuar; 

- përshkruan se si janë përshtatur bletët për të pjalmuar; 

- përshkruan se si është përshtatur lulja për pjalmimin me anë të insekteve dhe me anë të erës. 

 

Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për: 

- trajtimin me seriozitet të situatës dhe dhënien e përgjigjeve të argumentuara; 

- shpjegimin e saktë, konceptin shkencor pjalmim dhe vetëpjalmim; 

- krahasimin e pjalmimit me anë të erës dhe të insekteve. 

 

Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësve u jepet të punojnë ushtrimin 14.8, 14.9, faqe 85. 

 

 

Pjalmimi me anë të insekteve Pjalmimi me anë të erës  



 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                             
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Përsëritje.                                                                                                                 
 
Situata e të nxënit:  
- Sistemim i koncepteve dhe i termave biologjikë të kapitujve.  
- Përshkrimi dhe analiza e tyre. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
 
Nxënësi: 
- liston fazat e zhvillimit të embrionit; 
- analizon riprodhimin joseksual; 
- përshkruan ciklet jetësore mitozë, mejozë; 
- shpjegon riprodhimin seksual të njeriut; 
- përcakton pjesët përbërëse në ndërtimin e sistemit riprodhues femëror dhe mashkullor; 
- përshkruan implantimin, zhvillimin, rritjen e njeriut; 
- shpjegon pjalmimin dhe vetëpjalmimin te lulet. 
 
Fjalët kyçe: termat dhe fjalët kyçe të kapitujve. 
 
Burimet: teksti i biologjisë, materiale nga interneti. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: botanikë, fiziologji. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: zhvillimi i organizmit dhe vazhdimësia e jetës. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë në grupe. 
Kjo orë përsëritjeje realizohet duke ndarë klasën në  grupe pune me 4 deri 5 nxënës. 
 
Grupi A – Orientohet grupi i parë duke përdorur teknikën e Ditarit dypjesësh dhe ndërton 
tabelën e këtij grupi, të cilën e plotësojnë. 
 
                            Tiparet                 Roli ndërtues në qelizë 
- Riprodhim seksual 
- Riprodhim joseksual 
- Implantim 
- Lindje 
- Rritje  
- Zhvillim 
- Pubertet 
- Hormone 
- Mejozë  
- Mitozë 
- Embrion  
- Fetus 
- Placentë 
- Pjalmim  
- Vetëpjalmim 
- Thekë  

 



- Pistil 
- Kreza 
 
                  
Mbasi plotëson tabelën, Grupi 1 përgatit një tabelë tjetër po për këtë grup. Analizohet 
riprodhimi seksual. Secili pjesëtar i grupit plotëson nga një katror bosh. Diskutohen idetë 
brenda grupit. Pasi përfundon puna e grupit të parë, ata presin të përfundojë edhe puna e 
grupeve të tjera. 
- Riprodhim seksual. 
- Dallojnë të skematizuar ciklet jetësore mitozë, mejozë. 
 
Pasi përfundon plotësimi, përsëritet çdo koncept dhe mësuesi/ja plotëson idetë e nxënësve. 
 
Grupi B - Orientohet grupi i dytë të përdorë teknikën e përmbledhjes së strukturuar të  
                  shënimeve. Secili pjesëtar i grupit bëhet gati të analizojë riprodhimin joseksual.   
                  Çdo pjesëtar i grupit merr pjesë në analizën e ciklit jetësor. 
Grupi C - Puna me përsëritjen e grupit 4 vijon me ndërtimin e sistemit të riprodhimit  
                  femëror. Cikli menstrual femëror. Ato janë të orientuar të skicojnë veprimin e  
                  hormoneve. Në përfundim të punës së këtij grupi, bëhet një përmbledhje. 
Grupi D - Puna e grupit të pestë është që të krahasojë sistemin e riprodhimit femëror me atë  
                  mashkullor. Lidh grupet me njëri-tjetrin gjatë kohës që njëri përgjigjet dhe të tjerët  
                  dëgjojnë. Në përfundim të punës, edhe ky grup bën një përmbledhje të  
                  informacionit të tyre. 
Grupi E - Grupi i fundit ka për qëllim të analizojë ndërtimin e lules, riprodhimin, përshtatjen.  
                  Të gjitha grupet plotësojnë informacionet e njëri-tjetrit mbasi kanë përfunduar  
                  punën e tyre të grupit. 
 
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbi argumentet, interpreton mirë dhe qartë konceptet e kapitujve; 
- diskuton lirisht për konceptet e kapitullin 14. 
 
Vlerësimi: Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të 
fushës sipas temës mësimore. Përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mban 
shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të koncepteve 
dhe të materialeve të kapitujve. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Plotësojnë pyetjet përmbledhëse në tekst, në mënyrë 
individuale, dhe secili pjesëtar i grupit jep konkluzione për pyetjet e grupit të tij apo/dhe të 
grupeve të tjera. 
 
 



 

Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            

Lënda: Biologji                                                                                                                                                        

Shkalla: 5                                                                                                                                                                          

Klasa: 11 

Tema mësimore: Kromozomet dhe trashëgimia. 
 
Situata e të nxënit: Kromozomet, si përcaktojnë ato tiparet e një pasardhësi. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 

a) shpjegon konceptin kromozom; 
b) dallon termat alele, gjene, homozigot, heterozigot, dominant dhe recesiv; 
c) llogarit probabilitetin e gjenotipeve dhe fenotipeve. 
 

Fjalët kyçe: gjene, kromozome, alele, homozigot, heterozigot, kromozome homologe, dominant, recesiv,  
                     pllenim, gametë, fenotip, gjenotip.  
 
Burimet: teksti mësimor, mjete shkrimi, fletore.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, TIK-u, matematika. 
 

Përshkrimi kontekstual i situatës: 

Një çift i sapomartuar pritet të ketë një fëmijë. Gruaja i ka sytë ngjyrëblu, ndërsa burri është me sy të zinj. Sa 
është mundësia që fëmija i tyre të ketë sy blu? 

 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria e 
nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Ditari dypjesësh Zhvillimi i fjalorit, i 
shprehive studimore 

Punë në 
grupe dyshe 

 

N Ndërtimi  i 
njohurive 

Organizimi grafik- 
Skema  

Bashkëbisedimi 
ndërveprues 

Punë 
individuale 

 

P Përforcimi  i 
njohurive 

Diagrami i Venit  Nxitja e diskutimit Punë me 
klasën 

 
 

 

 

a) Parashikimi – Ditari dypjesësh 

Mësuesi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë tekstin me kujdes, faqe 92-93, duke nënvizuar konceptet e reja. Këto 
koncepte, përpilohen në formën e ditarit dypjesësh. Kështu, nxënësit ju përgjigjen pyetjeve për konceptet 
bazë, duke plotësuar në mënyrë të përmbledhur tabelën si më poshtë: 
 

 



 
                                Koncepti                                   Shpjegimi  
- kromozom 
 
- gjen 
 
- lokus 
- alel 
- alel homozigot 
- alele heterozigot 
- homozigot zoterues 
- recesiv  
- kromozome homologe 
 
 
- gjenotip 
- fenotip 
 
- hibrid 
 
- rikombinat  

- fije e ADN- së që përmban informacionin   
  gjenetik; 
- ndodhet në kromozom, mbart informacion për një   
  tipar; 
- vendndodhja e gjenit në kromozom;  
- forma e shprehjes së një gjeni; 
- dy alele të njëjta (aa); 
- dy alele të ndryshme (AA); 
- alelet janë zotëruese (Aa); 
- kur alelet janë të fshehta; 
- kromozomet që ndodhen në bërthamën e një  
  qelize kanë dhe një kromozom tjetër që mbart të  
  njëjtin gjen; 
- paraqitja e tiparit me simbol (AA, Aa, aa); 
- tiparet e jashtme dhe të brendshme të shprehur me  
  fjalë;  
- linjë e pastër kur dy individë për të njëjtin tipar  
  çiftohen midis tyre për disa breza me radhë; 
- shkëmbimi i aleleve gjatë mejozës së parë. 
 

 

 

b) Ndërtimi i njohurive – Organizuesi grafik - skema 

Në këtë fazë, nxënësve u jepet informacioni i ri bashkangjitur me atë të mëparshmin, duke ju referuar dhe 
materialit në tekstin mësimor. Mësuesi/ja, strukturon organizuesin grafik dhe demonstron informacionin e ri në 
formë ushtrimesh. 

Kryqëzohet një bimë bizeleje hibride me kokërr ngjyrë të verdhë me një bizele me kokrrën e farës të gjelbër. 
Cili do të ishte raporti fenotipik dhe gjenotipik i këtij kryqëzimi? 

- me P - shënojmë prindërit  

- X - kryqëzimin  

- F1- breznia e parë, pasardhësit                                                                                                        

P:                                                           X            

Gjenotipi:                        AA                                       aa 

Fenotip: bizele kokërr e verdhë                      bizele kokërr e gjelbër 

                                                            ↓ 

Gamete:        A                                                                   a          

F1:        Aa                                         X                            Aa 

Bizele me farë ngjyrë të verdhë   

Të shprehur me tabelë (rrjeta Pennet) – shpreh raportin fenotipik dhe gjenotipik. 



 

Raporti ; ½ + ½ = ¼ Ose 25% AA - ngjyrë e verdhë; 

(½ + ½ )+( ½ + ½ )= 1/8 ose 50% Aa - ngjyrë e   

verdhë;   

  ½ + ½ = ¼  ose 25% aa  -  ngjyrë e gjelbër.                                                                                                 

Tre individë me kokërr ngjyrë të verdhë.  

Nxënësit, në mënyrë individuale, zgjidhin situatën e përshkruar në fillim të orës, në bazë të modelit që ju është 
dhënë, dhe më pas e diskutojnë atë. 

c) Përforcimi i njohurive – Diagrami i Venit 

Në këtë fazë, nxënësit diskutojnë duke krahasuar dhe bëjnë dallimin midis koncepteve. 

    

 

Tipar zotërues një nga dy;                    Tipar i fshehtë,  një nga dy tiparet alternative të të  

Tipar alternativ te të dy                         dy prindërve, i cili nuk shfaqet në pasardhësit e brezit të parë; 

prindërit, i cili shfaqet në                     - heterozigot. 

pasardhësit e brezit të parë;  

- homozigot. 

 

Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 

- arsyeton mbi kombinimin e aleleve për tiparin e ngjyrës së syve; 

- dallon konceptet fenotip dhe gjenotip; 

- argumenton se nga rikombinimi i aleleve, formohet tipar me gjenotipin heterozigot. 

 

Vlerësimi i nxënësit. Nxënësit vlerësohen për: 

- shpjegimin e saktë të koncepteve;  

- bashkëpunimin dhe qëndrimin etik gjatë punës në grup dhe gjatë diskutimeve. 

 

Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet të punohet ushtrimi 15.3, faqe 94,  në tekstin mësimor. 

 

Gametë 
mashkullore 
femërore 

 ½ A  ½ a 

 ½  A ¼ AA ¼ Aa 

½ a ¼ Aa ¼ aa 

Tipar dominant Tipar recesiv 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            

Lënda: Biologji                                                                                                                                                        

Shkalla: 5                                                                                                                                                                          

Klasa: 11 

Tema mësimore: Trashëgimia e gjeneve. 
 
Situata e të nxënit: Gjenotipi i pasardhësve. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi:                                                                                                                                
a) shpjegon konceptin homozigot, heterozigot, haploide dhe diploid; 
b) formulon ligjet për trashëgiminë; 
c) analizon kombinimet gjenotipike sipas hipotezave të ngritura në bazë eksperimenti; 
d) kupton parimin e kryqëzimit provë. 
 
 
Fjalët kyçe: gjen, gamet, diploide, haploide, fenotip, gjenotip, kryqëzim prove, zotërimi i tipareve,  
                     zbërthimi i tipareve, transmetimi i tipareve.  
Burimet: teksti mësimor, mjete shkrimi, fletore.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, TIK-u, 
matematika, gjenetika. 
 

Përshkrimi kontekstual i situatës: Kryqëzimi homozigot dhe heterozigot, ndryshimet e raporteve 
fenotipike dhe gjenotipike. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP. 

Struktura e orës mësimore: 

 Fazat e strukturës Strategjitë mësimore Veprimtaria 
e nxënësve 

Organizimi i 
nxënësve 

Koha 

P Parashikimi Leximi i drejtuar Listimi i 
informacionit 

Punë në dyshe  

N Ndërtimi  i 
njohurive 

Të nxënit me këmbim Nxitja e 
diskutimeve 

Punë në grupe  

P Përforcimi  i 
njohurive 

Rrjeti i diskutimit  Nxitja e 
diskutimeve 

Punë 
individuale 

 
 

 

 

a) Parashikimi - Leximi i drejtuar                                                                                                                                                                       

Mësuesi/ja shkruan temën në tabelë dhe i orienton nxënësit të lexojnë pjesën e parë të mësimit. 
Më pas shkruhet pyetja: 

Ç’kuptoni me konceptet homozigot, heterozigot, haploide, diploide? 

Çdo nxënës punon i pavarur me materialin e librit dhe pas 5 minutash ata diskutojnë me njëri- 
tjetrin mbi këto koncepte.                                                                                                                                                                                                       



Përgjigjet e mundshme:                                                                                                                                                                                      

1. Te hibridët, tiparet ruajnë identitetin e tyre.                                                                                                 
2. Çdo tipar kontrollohet nga gjene që kanë 2 forma alternative: njëra merret nga     

nëna, tjetra nga babai.                                                                                                                                                                                                    
3. Në mejozë çdo gametë ka nga një alel për çdo tipar.                                                                                              
4. Gjatë pllenimit, gametat kombinohen rastësisht duke formuar çiftin kromozomik.                                                                          
5. Homozigodë janë individë me dy alele të njëjta dhe heterozigodë janë individët që 

kanë 2 alele të ndryshme. Homozigodët prodhojnë 1 tip gametë, heterozigodët dy 
tipe gametash.                                                             

Çdo nxënës që thotë një hipotezë, e paraqet atë në tabelë.                                                                               

b) Ndërtimi i njohurive - Të nxënit me këmbime                                                                                                      

Mësuesi/ja e ndan klasën në tri grupe pune dhe secilit grup i jepet materiali që ata do të 
punojnë, si dhe u shtrohen pyetjet.                                                                                                                                                                     

Fleta e ekspertit I: - Ç’kuptoni me zotërim tipari? Cilat janë kombinimet gjenotipike dhe                          

                                   fenotipike që marrim sipas tij? 

Fleta e ekspertit II: - Ç’kuptoni me kryqëzim heterozigot? Ç’kombinime gjenotipike dhe  

                                   fenotipike marrim në zbatim të tij? 

Fleta e ekspertit III: - Ç’thotë kryqëzimi i një kafshe homozigot të fshehtë me një kafshë  

                                   hetrozigot? Ç’kombinime gjenotipike dhe fenotipike marrim në zbatim të   

                                   tij? 

Fleta e ekspertit IV: - Ç᾽ do të thotë kryqëzim prove?                                                                                                                                                              

Përfaqësues nga çdo grup ekspertësh bëjnë formulimin e hipotezave duke përdorur simbole me 
germa të alfabetit për alelet. Paraqiten kombinimet gjenotipike e fenotipike të pritshme në 
tabelën e ndarë në tri pjesë.    

 Fleta e ekspertit I                      Fleta e ekspertit II                           Fleta e ekspertit III                                                                                                                                                 

 P: BB x bb                                P: Bb x Bb                                       P: Bb x bb                                          

 G: Bb                                        G: BbBb                                           G: Bb, bb                                                                                                                                                                                                             

F1: Bb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
100%                                          F1 : 1BB, 2Bb, 1bb                          F1: 1Bb, 1bb                                                        

Zotërim tipari                        3 individë qimezinj, 1 qimebardhë     1 qimezi, 1 qimebardhë 

Të gjithë qimezinj                     Raporti 3:1                                       Raporti 1:1                                                                                  

                                                 Kombinim hetrozigot                       Zbërthimi i tipareve                                                                                                                                                     

Fleta e eksperimentit IV -  Kryqëzim prove 



Figura 15.6 - faqe 97  

Mësuesi/ja udhëzon nxënësit të kryejnë një kryqëzim prove dhe të hedhin rezultatet në një 
tabelë BB? Bb? Si mund të jenë prindërit BB x Bb ose Bb x bb? Pasardhësit mund të jenë të 
gjithë me qime të zeza. Kurse në brezninë F1, një individ mund të jetë qimebardhë dhe një me 
qime të zeza. 

Ndërtojnë  një tabelë për ngjyrën e qimes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
c) Përforcimi - Diskutimi 

- Nxënësit përshkruajnë kryqëzimet gjenetike.  

- Nxënësit diskutojnë së bashku rezultatet e kryqëzimit të prindërve. 

- Nxënësit plotësojnë diagramin gjenetik për ushtrimet.  

Ushtrimi 15.5, 15.6, 15.7, faqe 96- 97.  

Vlerësimi i situatës. Situata quhet e vlerësuar kur nxënësi: 

- analizon rezultatet e kryqëzimit dhe shpjegon gjenotipet dhe fenotipet e pasardhësve; 

- zgjidh ushtrime gjenetike për trashëgiminë e gjeneve, duke i paraqitur ato në diagramin   

  gjenetik, dhe tregon probabilitetet gjenotipike dhe fenotipike të pasardhësve.                                                                               

  

Vlerësimi i nxënësve. Nxënësit vlerësohen për:                                                                                                                                                              

- veprimtarinë e kryer gjatë fazës së parë të zhvillimit të mësimit mbi formulimin dhe zgjidhjen   

   e hipotezave;                                                                                                                                                                                            

- punën në grupe ekspertësh dhe përgjigjen e dhënë mbi detyrën e lënë;                                                                         

- saktësinë e përgjigjeve të pyetjeve të zhvilluara.                                                                                                

 

Detyra dhe puna e pavarur: U jepet të punohet ushtrimi 15.8, faqe 96, në tekstin e nxënësit. 

 

 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5                                                                                                                                                
Klasa: 11 
 
Tema mësimore: Ushtrime Nr.1                                                                                                                 
 
Situata e të nxënit: Trashëgimia e tipareve. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
 
Nxënësi: 
- shpjegon konceptet gjen, alel, haploid, diploid, dominant, recesiv, homozigot, heterozigot, fenotip,   
   gjenotip; 
- përshkruan ligjet e trashëgimisë së tipareve; 
- zbaton ligjet e trashëgimisë së tipareve në ushtrime bazë; 
- tregon raportet fenotipike dhe gjenotipike të trashëgimisë; 
- punon ushtrime logjike të tekstit. 
 
Fjalët kyçe: koncepte të kapitujve që dalin gjatë zgjidhjes së ushtrimeve. 
 
Burimet: teksti mësimor Biologjia 11. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, matematika, 
gjenetika. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Ushtrimet e kapitujve që punohen në këtë orë nxitin kompetenca 
të të menduarit, të komunikimit dhe të të shprehurit, si dhe zhvillojnë të nxënit në bashkëpunim. 
 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: ERR 
 
Struktura e orës së mësimit: 
  
Faza e strukturës  Strategjitë 

mësimore 
Veprimtaritë e 
nxënësve 

Organizimi i nxënësve 

Evokimi Ditar dypjesësh Diskutimi i njohurive Punë në grupe dyshe 
 

Realizimi i kuptimit Pyetje-përgjigje 
(ushtrime) 

Të nxënit në 
bashkëpunim 

Punë në grupe  

Reflektimi Kllaster Nxitja e diskutimit Punë me klasën 
 

 
a) Evokimi – Ditari dypjesësh 
 
Nxënësve u jepet togu i fjalëve kyçe të mësimeve “Kromozomet dhe trashëgimia”, “Trashëgimia dhe 
gjenet”. Ata, të ndarë në grupe, duhet të punojnë dhe të shpjegojnë konceptin, duke ndërtuar tabelën 
e ditarit dypjesësh, ku në njërën anë të kolonës është termi përkatës, ndërsa në anën tjetër shpjegimi 
për konceptin. Modeli i ditarit plotësohet në fund nga nxënësit në tabelë. 
 
                                    Termi                            Shpjegimi  
- kromozom 
- gjen 
- lokus 
- alel 

 
 



- alel homozigot 
- alele heterozigot 
- homozigot zotërues 
- recesiv 
- kromozome homologe 
- gjenotip 
- fenotip 
- hibrid 
- rikombinat 
- diploid 
- haploid 
 
 
 
b) Realizimi i kuptimit - Pyetje/përgjigje. Ushtrime. 
                   
Nxënësit, të ndarë në grupe të vogla, u caktohet të punojnë me zgjidhjen e ushtrimeve të përgatitura 
nga mësuesi/ja.                                                                                    
-  Tri grupeve të para do t’u caktohet të zgjidhin: “Kryqëzohen lepuj të zinj heterozigotë me lepuj të   
    zinj homozigotë” (ngjyra e zezë është dominante ndaj së bardhës). Të përcaktohen se si do të jenë  
    pasardhësit e këtij kryqëzimi, sipas gjenotipeve dhe fenotipit. 
- Tri grupeve të tjera do t’u caktohet të argumentojnë pyetjen: Çfarë ndodh kur kryqëzohen dy  
   individë homozigotë për një tipar të ndryshëm (një zotërues dhe një të fshehtë)?  
- Tri gupeve të tjera u jepet të zgjidhin: “Midis dy prindërve, njëri heterozigot për një tipar zotërues,  
   p.sh. ‘qerpikgjatë’, dhe tjetri homozigot, për tiparin e fshehtë me ‘qerpikë të shkurtër’. Cila është   
   mundësia që fëmijët të kenë qerpikë të shkurtër?”. Argumentojnë përgjigjen e tyre përmes rrjetit  
   gjenetik (Pennet). 
- Tri grupet e fundit punojnë me ushtrimin: “Nga martesa e dy prindërve me gjenotipë heterozigot,   
   cila është mundësia e lindjes së individëve heterozigot? Cila është mundësia që pasardhësit të   
   trashëgojnë alelin zotërues nga prindërit?”.  
                   
Pasi nxënësit e tri grupeve të para kanë diskutuar bashkë ushtrimet dhe kanë gjetur përgjigjen e 
saktë, ata i ndërrojnë ushtrimet me nxënësit e grupeve të tjera, të cilët i kanë përcaktuar përgjigjet 
për ushtrimet e tyre. Kjo teknikë e të nxënit në bashkëpunim zgjat 15 minuta. 
Pastaj, mësuesi/ja pyet për përgjigjet e ushtrimeve. Ato jepen nga nxënës përfaqësues për secilin 
grup. Realizohet dhënia e përgjigjeve me radhë. Në rast se përgjigjja nuk jepet si duhet nga njëri 
grup, kërkohet përgjigjja nga grupet e tjera.  
Diskutohen ushtrimet e përfunduara. Kjo orë nxit të nxënit në bashkëpunim të nxënësit, ku ai mëson 
nga njohuritë e shokut të tij dhe zhvillon mendimin kritik të pavarur të nxënësve, me kompetenca 
kyçe të lëndës duke i vënë në zbatim të ushtrimit. 
 
c) Reflektimi – Kllaster   
Nxënësit, në mënyrë individuale, nxiten për të diskutuar mbi trashëgiminë e tipareve, duke ndërtuar 
kllasterin e koncepteve, me qëllim që ata të arsyetojnë drejt dhe të krijojnë lidhje funksionale midis 
koncepteve dhe ushtrimeve.  
 
 
                                                                                                                   → 
                                                                                   →                           → 
                          →                         →                         → 
        ↓ 
 
 
                             
 

Kromozom              
 

gjen Gjene alele 

Homozigot        

heterozigot 

zotërues 

i fshehtë 

autozome seksuale 



 
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e situatave; 
- zgjidh ushtrime të niveleve të ndryshme; 
- diskuton lirisht për zgjidhjen e tyre në grup dhe ndërmjet grupeve. 
 
Vlerësimi: Përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mban shënime në evidencë për disa 
prej nxënësve lidhur me saktësinë dhe zgjidhjen e ushtrimeve, vlerësohen për kontributin e tyre gjatë 
punës në grupe. Po ashtu, vlerësohen edhe për përgjigjet e dhëna dhe lirshmërinë në korrigjim. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet ushtrimi 15.8, pika f, faqe 97, në tekstin mësimor. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                              
 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5                                                                                                                                                
Klasa: 11 
 
Tema: Bashkëzotërimi (Kodominanca). 

Situata e të nxënit: Trashëgimia e tipareve. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi:                                                                                                                                                                                    
- perifrazon konceptet: tipar poligjenik, bashkëzotërim, alele të shumëfishta; 

 - dallon zotërimin jo të plotë nga bashkëzotërimi; 

- analizon trashëgiminë e grupeve të gjakut, gjinia te njeriu;                                                              

- kupton se si përcaktohen dhe trashëgohen gjenet e gjinisë.                                                                                                                                                                                                                                            

Fjalët kyçe: zotërimi jo i plotë, bashkëzotërimi, kromozome autozome, kromozomet e seksit, 
hemofilia, daltonizëm. 

 Burimet: teksti mësimor Biologjia 11. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, 
matematika, gjenetika. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës:  
Nga kryqëzimi i nënës me grup gjaku A me babanë me grup gjaku B, lindi një fëmijë me 
grupin 0 të gjakut. Babai pretendon se fëmija nuk është i tij. Nëna këmbëngul se fëmija është 
i tiji. Si mendoni, kush ka të drejtë? 
                                                                                                                                               
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Struktura e orës mësimore:   

Fazat e strukturës Strategjitë 
mësimore     

Veprimtaria e 
nxënësve               

Organizimi i                   
nxënësve                                                                                                                               
 

Parashikimi Stuhi mendimesh               Përsosje e të 
shprehurit         

Punë individuale 

Ndërtimi i njohurive    Pyetje-përgjigje                 Lexim ndërveprues                Punë në grupe  
 

Përforcimi Diagrami i Venit                  Paraqitje grafike      Punë në grupe         
                  

                                                                                                                                                                  

a) Parashikimi - Stuhi mendimesh                                                                                                                                   

Përmes pyetjeve drejtuar nxënësve, bëhet një përmbledhje e përfundimeve të trashëgimisë së 
gjeneve dhe kromozomet.  

- Ç’është gjeni, aleli, homozigoti dominat, heterozigoti reçesiv, ligji i zotërimit të tipareve, 
zbërthimit të tipareve?   



Mësuesi/ja: 

- përmbledh mendimet e nxënësve;                                                                                                                

- u kërkon nxënësve të përcaktojnë gjenotipet për grupet e gjakut.                                                                                                                                    

b) Ndërtimi i njohurive. Pyetje-përgjigje-ushtrime.                                                                                                                  

Mësuesi/ja ndan klasën në tri grupe pune, të cilave u kërkon të lexojnë me vëmendje 
materialin e tri çështjeve mësimore e të arrijnë në përfundimet e tyre. Mësuesi/ja bën një 
përmbledhje të strukturuar të mendimeve: 

-  Sqaron sëmundjet që shkaktohen nga një alel recesiv, si prezenca e lules së bardhë nga        
kryqëzimi i lules së kuqe me atë rozë, anemia falciforme. 

- Shpjegon se disa gjene kanë më shumë se dy alele, p.sh. grupet e gjakut, dhe sqaron se çfarë 
është kodominanca. 

- Shpjegon modelet e trashëgimisë së gjeneve të lidhura me gjininë. 

Punë në grupe: 

Nxënësit studiojnë situatën e dhënë më lart.  

I - Çfarë mendoni se ndodh nga kryqëzimi i nënës me grup gjaku A me babain me grup gjaku 
B? 

- Çfarë provash keni? 

- Çfarë ndodh në të vërtetë? 

II- Nxënësit përcaktojnë gjenotipet e prindërve, arsyetojnë për fenotipet e pasardhësve dhe 
plotësojnë tabelën me rezultatet.  

Zgjidhja: 

Përderisa fëmija ka lindur me grupin 0 të gjakut dhe prindërit kanë përkatësisht grupin A dhe 
B  të gjakut, rezulton se gjenet që përcaktojnë grupet e gjakut të prindërit janë: A0 (nëna) dhe 
B0 (babai). Ndërtojmë tabelën për të shpjeguar se cili nga prindërit ka të drejtë. Nga tabela, 
nxënësit nxjerrin se nëna ka të drejtë.  

                               nëna 

gametat A 0 
 

 B AB B0 
 

 0 A0 00 
 

                               babai 

- 1 pasardhës ka gupe AB të gjakut, 1 me grup gjaku A, 1 me grup gjaku B dhe një është 
mundësia që nga ky kryqëzim të lindin fëmijë me grup gjaku 0. 

c) Përforcimi - Diagrami i Venit  



Ju kërkohet nxënësve të krahasojnë zotërimin jo të plotë nga bashkëzotërimi. Diagrami 
paraqitet në tabelë dhe plotësohet prej nxënësve.   

                                                        

 

 

 

 

- Nxënësit shpjegojnë kodominancën.  

- Përshkruajnë disa çrregullime mjekësore të trashëgueshme, nëpërmjet një ushtrimi:  

Një grua mbartëse e alelit për hemofilin martohet me një burrë me fenotip normal për 
hemofilin. Cili është probabiliteti që nga kjo martesë të lindin fëmijë me hemofili? 

Grupet punojnë të pavarura: 

- përcaktojnë gjenotipet e prindërve me ndihmën e mësuesit/es; 

- kryejnë kryqëzimet dhe i hedhin të dhënat në tabelë; 

- nxjerrin përfundimet.   

P;  nëna X H X h        x     babai  XH   Y 

Gjenotipet e pasardhësve: X H X H; X H X h; X H Y; X hY 

Fenotipet e pasardhësve: femër normale; femër mbartëse; mashkull normal; mashkull 
hemofilik.  

- Një është mundësia që nga kjo martesë të lindin fëmijë hemofilik dhe një femër mbartëse e 
sëmundjes. 

Vlerësimi i situatës: Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
-  Merr pjesë aktive në zgjidhjen e situatës. 
-  Analizon dhe jep përgjigje të argumentuara për kodominancën e aleleve të grupit të gjakut 
dhe modeleve të trashëgimisë së gjeneve lidhur me gjininë. 
 
Vlerësimi i nxënësve. Nxënësi vlerësohet për: 
-  bashkëpunim dhe qëndrim etik gjatë punës në grup dhe gjatë diskutimit. 
-  saktësinë me të cilën i shpjegon konceptet, i vë saktë në zbatimin dhe zgjidhjen e situatave 
problemore. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Jepet ushtrimi 15.13, faqe 99, në klasë. Në shtëpi nxënësve u 
jepet të punojnë ushtrimin 15.12, faqe 99, në tekstin mësimor. 
 
 

 

 

       Zotërim jo i plotë       Bashkëzotërim 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            

Lënda: Biologji                                                                                                                                                        

Shkalla: 5                                                                                                                                                                          

Klasa: 11 

Tema mësimore: ADN- ja, kodi i jetës. 

Situata e të nxënit: Kodi gjenetik shkruhet me “fjalë trinukleotidëshe”.       

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.  
Nxënësi:                                                                                                                                                                                     
- përkufizon se çfarë përfaqëson kodi gjenetik;                                                                                                              
- tregon se si është i përbërë kodi gjenetik;                                                                                                                   
- shpjegon karakteristikat e kodit gjenetik.     
 
Fjalët kyçe: kodon, kod gjenetik, biosinteza e proteinave, translatim, transkriptim.    
                                                                                                     
Burimet: teksti mësimor, fletore, tabelë, laps, format A4, tabela mësimore, tabela e kodit 
gjenetik.  
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, TIK-u, 
arti pamor. 
                                                                                                                                                   
Përshkrimi kontekstual i situatës: 

- Me anë të një tabele biologjike, prezantohet kodi gjenetik.  

- Rëndësia e vërtetë e proteinave, lidhja e proteinave me ADN-në.  

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës mësimore:     

Fazat e strukturës          
 

Strategjitë 
mësimore        

Veprimtaria e 
nxënësve               

Organizimi  
i nxënësve                                                                                                                                
 

Parashikimi Stuhi mendimi                  Diskutim idesh                                 Punë me  
klasën                                                                                                                                      

Ndërtimi i njohurive    Ditari dypjesësh               Përsosje e të 
shkruarit                     

Punë në                         
grupe                                                                                                                                    

Përforcimi   Organizuesi grafik        Paraqitje grafike e 
informacionit                     

Punë në                         
grupe                                                                                                                                       

 

Zhvillimi i mësimit 

a) Parashikimi - Stuhi mendimesh                                                                                                                                

Mësuesi/ja prezanton para nxënësve tabelën e kodit gjenetik dhe u kërkon atyre ta vëzhgojnë 
me kujdes dhe të thonë mendimet apo konkluzionet për këtë vëzhgim. Në fund bëhet 



përmbledhje e përfundimeve të nxjerra nga vëzhgimi i kodit gjenetik. Shpjegohet pse kodi 
ndërtohet nga treshe nukleotidesh (kodone).     

- Kromozomi, struktura fijezore në bërthamë, përbëhet nga një molekulë ADN-je dhe 
proteine. 

- ADN-ja përcakton tiparet e tyre. 

- Të gjitha gjallesat kanë në qelizat e tyre ADN. 

- ADN-ja përbëhet nga nukleotide – monomeret e saj.  

- Makromolekula është nje polimer i ndërtuar nga njësi më të vogla të quajtura monomer.  

- Çdo nukleotid përmban: sheqerin deoksiribozë, mbetje të acidit fosforik, një nga katër bazat 
azotike 1.A - adeninë, 2.G - guaninë, 3.C - citozinë, 4.T - timinë.        

- Kombinimi i tyre formon kodin gjenetik.                                                                                                 

 b) Ndërtimi i njohurive - Ditari dypjesësh     

Mësuesi/ja ndan nxënësit në grupe dhe i udhëzon të ndërtojnë ditarin dypjesësh për pjesën e 
përcaktuar në tekstin mësimor. Duke u bazuar në figurat biologjike, ata punojnë me 
strukturën e ADN-së, biosintezën e proteinave.  

                                                             

                                                                                                                                                                                                              

Vetitë e kodit gjenetik                                                                               Shpjegimi i vetive 
- 
- 
- 
- 



Grupeve të para të punës së nxënësve u kërkohet interpretimi i një vetie të kodit gjenetik, 
kurse grupit V i kërkohet të përmendë përjashtimet nga kodi gjenetik. 

 c) Përforcimi - Organizuesi grafik                                                                                                                                                

Me pjesëmarrjen e 5 grupeve bëhet organizimi grafik i biosintezës së proteinave.   

                

1. Transkriptimi - Procesi i tejçimit të informacionit gjenetik prej ADN-së dyvargore në   

                             molekulën e ARN-së njëvargore. 

                           - ky proces ndodh në bërthamë.  

2. Translatimi - Është procesi i përkthimit të informacionit të mARN-së në gjuhën e               
proteinave. 

                           - ndodh në ribozom, kalon nëpër tri etapa = 1. fillimi, 2. zgjatja e vargut    

                             polipetidike, 3. përfundimi.                                   

 U jepet të punohet - Puna individuale  

Duke përdorur tabelën e kodit gjenetik, gjejnë aminoacidet që kodojnë këto triplete.                                                                                                                                                                           

1. UAC           2. CGC          3. GCU           4. AGG        5. AUC                                                                                                 

    UAA               CAG              GUU               ACC            ACA                                                                                                        

Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar kur nxënësi:                                                                                                           

- Përcakton lidhjen ndërmjet ADN-së dhe proteinave.                                                                    

- Argumenton pse ADN-ja është kodi gjenetik i jetës. 

Vlerësimi i nxënësit. Nxënësit vlerësohen për:                                                                                                                                                                                                  

- listimin e veçorive të kodit gjenetik;                                                                                                                                 

- shpjegimin e vetive të kodit gjenetik;                                                                                                                                   

- shpjegimin e përjashtimeve të kodit gjenetik;                                                                                                    

- kuptomin e translatimit dhe të transkriptimit;                                                                                                                     

- përcaktimin e aminoacideve që kodojnë tripletet e dhëna në ushtrim.                                                                               



Detyra dhe puna e pavarur: Interpretoni kodin gjenetik për të përcaktuar që kodohen nga 
kodoni CCU. 

 



  

    Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                                       

    Lënda: Biologji                                                                                                                                                           

    Shkalla: 5                                                                                                                                                                               

    Klasa: 11 

    Tema mësimore: Punë praktike “Modelimi i ADN-së”. 
 
    Situata e të nxënit: Veprimtari mbi konceptet gjenetike. 
 

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          
Nxënësi: 
a) përdor teknika, aparatura dhe materiale biologjike për modelimin e ADN-së, ARN-së; 
b) planifikon ecurinë e punës; 
c) realizon vëzhgime, analizon; 
d) interpreton dhe vlerëson vëzhgimet e të dhënave; 
 
Fjalët kyçe: ADN-ja, acidet nukleike, ARN-ja. 
 
Burimet: fletë formati A4, format kartoni me ngjyra, gërshërë, laps, mjetet e tjera. 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK, art pamor, gjenetikë. 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Modelimi i ADN-së dhe i ARN-së. 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Vëzhgim, modelim, interpretim dhe vlerësim i punës. 

Organizim i orës mësimore: 

Nxënësit njihen me punën praktike që do të realizojnë. Puna zhvillohet në grupe. Grupet rregullojnë dhe 
sistemojnë bazën materiale. Secili grup ndjek hap pas hapi udhëzimet për kryerjen e punës. Grupet 
punojnë në dyshe.  

- Grupi i parë, modelon ADN-në duke përshkruar atë hap pas hapi. 

- Grupi i dytë, modelon ARN-në duke përshkruar, vendosur dhe argumentuar pjesët përbërëse të saj. 

             
- Gupi i tretë, modelon dallimin midis ADN-së dhe ARN-së, duke paraqitur funksionet. 

Në një molekulë të ADN-së ka mjaft informata sa për të mbushur 1 000 libra. 

 



Ko  

In
formata janë të koduara në ADN-në që e shihni në fotografi. Të gjitha tiparet 
e Pyetjet dhe ushtrimet për diskutim: 

- Përshkruani çfarë është acidi deoksiribonukleik?  
- Shpjegoni cilat janë dhe si renditen nukleotidet në ADN? 
- Shpjegoni pse ADN-ja është kodi i jetës? 
- Nga modelimi i bërë, nga dallon ADN-në nga ARN-ja? 
- Imagjinoni çfarë do të ndodhë nëse nuk do të ekzistojnë acidet nukleike? 
- Si ndikojnë ato në jetën tonë? 
Përfaqësuesi i secilit grup paraqet dhe shpjegon përpara klasës materialin e ndërtuar nga nxënësit. 

 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar kur nxënësi: 
 
- përdor drejt mjetet; 
- kryen me rregull etapat e punës praktike; 
- skicon figurën; 
- mban drejt shënimet; 
- nxjerr saktë rezultatet; 
- interpreton si duhet ndërtimin e acideve nukleike.  
 
Vlerësimi i nxënësit. Nxënësi vlerësohet për aftësitë, shkathtësinë dhe interpretimin e punës. Rezultatet 
e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore. 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 
 

  
 
 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            

Lënda: Biologji                                                                                                                                                        

Shkalla: 5                                                                                                                                                                          

Klasa: 11 

Tema mësimore: Variacionet dhe përzgjedhja natyrore. 

Situata e të nxënit: Variacionet njerëzore.  
                                                                                                                                                       
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.  

Nxënësi:                                                                                                                                                                       
-  përshkruan ç’është përzgjedhja natyrore, variacioni;                                                                                                                  

-  shpjegon procesin e bashkevolucionit;                                                                                                                          

-  diskuton për rëndësinë e përzgjedhjes seksuale;                                                                                                          

-  krahason përzgjedhjen natyrore me atë artificiale, variacioni i ndërprerë dhe i pandërprerë.                                                                                      

Fjalët kyçe: përzgjedhje natyrore, përzgjedhje artificiale, bashkevolucion (koevolucion), 
variacion, variacion i ndërprerë/i pandërprerë.                                                                      

Burimet: tabela, libri i nxënësit.  

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, gjenetika, 
matematika. 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Ndërtimi i shembujve të variacioneve në klasë. 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP 

Struktura e orës  mësimore:  

Fazat e strukturës       Strategjitë 
mësimore       

Veprimtaria e 
nxënësve   

Organizimi i 
nxënësve 

Parashikimi    Shkrim i shpejtë   
                

Zhvillim fjalori               Punë individuale 

Ndërtimi i njohurive     Pyetje-përgjigje         
     

Lexim ndërveprues                            Punë në grupe 

Përforcimi Diagrami i Venit         Ndërtimi i shprehive  
studimore                                                                                                   

Punë në dyshe 

                                                                                                                                                                

a) Parashikimi. Shkrim i shpejtë – punë individuale                                                                                                                     

U kërkohet nxënësve të shkruajnë një ese shkencërisht të saktë me termat: fenotip, gjenotip, 
përshtatje, përzgjedhje natyrore me 5 rreshta maksimumi. Nxënësit lexojnë esetë e tyre dhe 
komentojnë ato të njëri-tjetrit.                                                                                                                                              



b) Ndërtimi i njohurive. Pyetje/përgjigje – lexim ndërveprues.                                                                                     

Ndahet klasa në tri grupe pune.                                                                                                                                  

Grupi I – lexon nënçështjen “Mekanizmat e ndryshëm përzgjedhës” dhe i përgjigjet pyetjes:                                       
- Cilat janë disa mënyra të veprimit të përzgjedhjes natyrore? Përshkruan duke i konkretizuar 
përmes shembujsh.                                                                                                                                                                               

Grupi II – lexon nënçështjen “Variacioni i ndërprerë” dhe i përgjigjet kërkesës: shpjegoni 
variacionet, duke i konkretizuar me shembuj.                                                                                               

Grupi III – lexon nënçështjen “A ndodh evolucioni me shpërthim”? dhe u përgjigjet pyetjeve: 
- Ç’kuptoni me gradualizëm? 

- Ç’kuptoni me teorinë e ekuilibrave të ndërprerë?  

Përgjegjësi i çdo grupi jep përgjigjen në emër të grupit dhe diskutohet mbi to.        

Grupi IV – lexon nënçështjen “Variacion i pandërprerë” duke e konkretizuar me shembuj.                                                                                                                                   

c) Përforcimi. Diagrami i Venit                                                                                                                                                              

Duke përdorur diagramin e Venit, nxënësit krahasojnë:                                                                                                       

a) përzgjedhjen natyrore me atë artificiale;                                                                                                                                     

b) variacionin e ndërprerë me atë të pandërprerë.   

 

 

                                                                                                    

    

ndryshime                                          të përbashkëta                                             ndryshime 

 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
-  merr pjesë aktive në zgjidhjen e situatës; 
-  analizon dhe jep përgjigje të argumentuara për variacionet dhe përzgjedhjen; 
-  dallon variacionin e ndërprerë me atë të pandërprerë. 
 
Vlerësimi i nxënësve. Nxënësi vlerësohet për: 
- mënyrën e të shprehurit saktë shkencërisht në ese;                                                                                            
- për punën në grupe për t’ju përgjigjur saktë pyetjeve të dhëna;                                                                                   
- për plotësimin e saktë të diagramit të Venit. 
 

Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësve u jepet ushtrimi 15.16, faqe 103, në tekstin e 
nxënësit. 

- Përzgjedhje natyrore 

- Variacion i ndërprerë 

- Përzgjedhje artificiale 

- Variacion i pandërprerë 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                       

Lënda: Biologji                                                                                                                                             

Shkalla: 5                                                                                                                                                 

Klasa: 11 

Tema mësimore: Mutacionet dhe formimi i proteinave jofunksionale. 

Situata e të nxënit: Mutagjenet.  

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore: 

Nxënësi:                                                                                                                                                                                
-  identifikon mutacionet dhe riprodhimin seksual si burim variacioni; 

-  liston llojet e mutacioneve që ndeshen dhe tipat e përfshirë në to;                                                                                

-  krahason llojet e mutacioneve me njëra-tjetrën. 

-  përcakton faktorët mjedisorë që rritin mundësinë e mutacioneve.                                                                                         

Fjalët kyçe: mutacion strukturor, kromozomik, mutacion numerik, kromozomik, mutacion 
gjenetik (pikëzor). 

                                                                                                                                                                 
Burimet: teksti mësimor, interneti, video-projektori. 

Lidhja me fushat e tjera apo me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, gjenetika, 
statistika.      

Përshkrimi kontekstual i situatës: Sëmundja më e përhapur në botë, sot, është kanceri. Cilët  
janë shkaktarët? 

Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP.                                                                                                                                                                                                                                 

Struktura e orës mësimore:      

Fazat e strukturës            Strategjitë 
mësimore       

Veprimtaria e 
nxënësve           

Organizimi i 
nxënësve 

Parashikimi     Stuhi mendimesh               Përsosje e të 
shprehurit                 

Punë në dyshe            

Ndërtimi i njohurive      Organizuesi grafik             Paraqitje grafike info   
                      

Punë në grupe 

Përforcimi    Diagrami i Venit               Paraqitje grafike info  
                          

Punë në klasë 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
a) Parashikimi - Stuhi mendimesh                                                                                                                                   

Në fazën hyrëse, mësuesi/ja udhëzon nxënësit të lexojnë paraprakisht temën e re. Mësuesi/ja më 
pas drejton disa pyetjeve: 

-  Cili është burimi i ndryshimeve në një popullatë?                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Nxënësit punojnë 3 minuta për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje në grupe dyshe. Më tej ata 
paraqesin mendimet e tyre, që mund të jenë:                                                                                                    

Burimi i ndryshimeve në një popullatë:                                                                                                                                 

- është riprodhimi seksual,                                                                                                                                                     

- është kryqkëmbimi në mejozë,                                                                                                                                              

- janë rikombinimet gjatë pllenimit,                                                                                                                                              

- janë mutacionet që ndodhin te gametat që çojnë në shfaqjen e individëve mutantë.                                                                                           

Bëhet një përmbledhje e mendimeve të prezantuara nga nxënësit prej mësuesit.                                                                

 b) Ndërtimi i njohurive - Organizuesi grafik                                                                                                         

Mësuesi/ja ndan klasa në tri grupe pune. Çdo grupi i caktohet si detyrë të skematizojë:                                                                                    

a. llojet e mutacioneve strukturore kromozomike (grupi I); 

b. llojet e mutacioneve numerike kromozomike (grupi II);                                                                                                           

c. llojet e mutacioneve gjenetike (pikëzore) kromozomike (grupi III);                                                                                              

Pasi kanë punuar në grupet e tyre për rreth 6-7 minuta, çdo grup zgjedh një përfaqësues për të bërë 
skematizimet në tabelë dhe për të dhënë shpjegimet e duhura.                                                                                       

                                                    M. strukturor kromozomik                                                                                                     

traslokacion            inversion         delicion                       humbje segmenti kromozomik                        

Shkëmbim segmentesh kromozomik rrotullim         180  segmentit kromozomik.                                                          

                         

M. numerike kromozomike                                                                      Mutacion gjenomik                                                                                               

Polisomia                                                                   Monosomia                                                                                                                                           
Shtimi i numrit të kromozomeve                                                       Pakësimi i numrit të   

                                                                                                            kromozomeve  

                                                      M. gjenetik (pikëzor)                                                                                                                   

                                                              

Shtim i një nuklotidi (shtim)     Largim i një nukleotidi (këputje)           Zëvendësim i një   

                                                                                                                   nukleotidi  (zëvendësim) 

c) Përforcimi                                                                                                                                                        

Në fazën përmbyllëse, mësuesi/ja nxit nxënësit të japin të përbashkëtat dhe të veçantat mes 
mutacioneve strukturore e numerike kromozomike duke përdorur diagramin e Venit.                                                                                                                      



                                                        Të përbashkëta 

 

 

Ushtrim mbi mutacionet  pikëzore (ushtrimi punohet në mënyrë të pavarur nga çdo nxënës).                                           

Jepet:  

a) AUG UGU GCA UAA     varg normal.                                                                                                                                           

b) AUG UGA GCA UAA     zëvendësim.                                                                                                                                                                      

c) AUG UGU CGC AUAA   shtrim.                                                                                                                                                 

d) AUG U GG CAU AA        këputje.                                                                                                                                          

Gjeni në vargjet e mëposhtme tipin e mutacioneve pikëzore dhe renditjen e aminoacideve bazuar 
në informacionin që ato përmbajnë.                                                                                                                                      

Vlerësimi i situatës: Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e situatës; 
- analizon dhe jep përgjigje të argumentuara për variacionet dhe përzgjedhjen, mutacionet, llojet e   
   tyre;  
- dallon shkaqet e mutacioneve. 
 
 

Vlerësimi i nxënësve: 

 - Gjatë kësaj ore mësimore, nxënësit do të vlerësohen në bazë të vëzhgimit të kryer për    
veprimtaritë e zhvilluara në klasë. 

-  Aktivizimit gjatë punës në dyshe dhe gatishmërinë për zhvillimin e detyrës së dhënë.                                                

-  Saktësinë e punës gjatë organizimit të grafikëve gjatë ndërtimit të njohurive.                                                      

-  Saktësisë së përgjigjeve në fazën e përforcimit për ndërtimin e diagramit të Venit dhe zgjidhjes 
së ushtrimit. 

Detyra dhe puna e pavarur: U jepet pyetja 15.17, pika b, faqe 105, në tekstin mësimor. 

Mutacione strukturore 
kromozomike 

Mutacione numerike 
kromozomike 



Fusha: Shkencat natyrore                                                                                                                                            

Lënda: Biologji                                                                                                                                                        

Shkalla: 5                                                                                                                                                                          

Klasa: 11 

Tema mësimore: Inxhinieria gjenetike. 

Situata e të nxënit: Si procedohen çrregullimet e trashëgimisë?  

Inxhinieria gjenetike. Dega e kohëve moderne                                                         

Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas temës mësimore.                                                          

Nxënësi:  

-  shpjegon ç᾽ë s htë  inxhinieria gjenetike;                                                                                                                                                                                                                                                            

-  përshkruan si tejçohen çrregullimet gjenetike në një organizëm;                                                                         

-  shpjegon ç’është trisomia, duke e konkretizuar te sindroma Daun;                                                                           

-  diskuton mbi përcaktimin dhe kurimin e çrregullimeve gjenetike.   

Fjalët  kyçe: trisomi, inxhinieria gjenetike, sindroma Daun.                                                                           

Burimet: tabela, teksti, video-projektor, fletore.      

Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: gjuha dhe komunikimi, gjenetika, 
inxhinieria gjenetike. 

Përshkrimi kontekstual i situatës: Sëmundja e sheqerit (diabeti), e përhapur gjerësisht edhe në 
vendin tonë. 
- A është insulina e mjaftueshme për të përmbushur të gjitha nevojat e popullatave? 
- Me anë të një videoje, jepet se si prodhohet insulina njerëzore duke përdorur bakteret. 
                                                                                                                                                   
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: PNP. 

Struktura e orës mësimore:  

Fazat e strukturës                 Strategjitë 
mësimore                   

Veprimtaria e 
nxënësve   

Organizimi i 
nxënësve                                        

Parashikimi   
 

Termat paraprakë                             Zhvillim fjalori               Punë me klasën 

Ndërtimi i njohurive  
 

INSERT   Lexim ndërveprues                            Punë me klasën 

Përforcimi    Ditar dypjesësh                                 Ndërtimi i shprehive  
studimore                                                                                                   

Punë individuale 

 

a) Parashikimi – Parashikim me termat paraprakë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                



Mësuesi/ja u ndan nxënësve të përzgjedhin paraprakisht disa fjalë kyçe:  

- 46 kromozome, 23 çifte, autonome, heterokromozome, kariotip human, qelizë somatike,  
gametë seksualë.   

Në hapin e dytë, mësuesi/ja shkruan fjalët në tabelë. 

Hapi III: Nxënësit (2-3) e një banke shkruajnë një ese të shkurtër me to. 

Hapi IV: Nxënësit, pas 3-4 minutash, lexojnë esenë para klasës. 

Hapi V: Lexohet eseja që vlerësohet si më e mira dhe nxënësit e krahasojnë me ato që kanë 
krijuar vetë.                                                                                                                                                                                                                        

b) Ndërtimi i njohurive. INSERT 

Në fazën e dytë, mësuesi/ja orienton nxënësit të hapin librin dhe të lexojnë mësimin duke 
vendosur shenjat e teknikës “Insert”. Më pas, nxënësit kontribuojnë për të ndërtuar tabelën e 
insertit me informacionin e ri, ndryshe nga çka dinin më parë.                                                                                                                                                                                                             

- Inxhinieria gjenetike është procesi i marrjes së një gjeni nga një lloj dhe vendosja e tij brenda 
një lloji tjetër. Për shembull: gjeni përgjegjës për prodhimin e hormonit insulinë është marrë nga 
qelizat e njeriut dhe është vendosur në baktere. Bakteret i përdorin udhëzimet e gjenit për të 
prodhuar insulinë njerëzore (mësuesi/ja ndërhyn duke shpjeguar me anë të një skeme prodhimin 
e saj). 

- Njeriu ka 23 çifte kromozomike, 22 çifte janë kromozome autozomike, 23 çifte kromozomesh 
sigurojnë zhvillimin normal dhe funksionimin normal të organizmit. Kur aleli defektoz është në 
autonomi, kemi të bëjmë me sindromën autozomike.                                                                                                                                                                             

- Ato mund të jenë dominante dhe shfaqen tek AA, Aa, por mund të jenë dhe recesive dhe 
shfaqen tek aa.                                                                                                                                                                                      

Trisomi.  

- Njerëzit me 2 ose më shumë kopje të një kromozomi nuk zhvillohen normalisht.                                              

- Atyre që u mungon qoftë dhe një kopje nga 46 kromozomet nuk mbijetojnë.                                                                                                                                                                               

Sindroma Daun. Janë individë me fytyrë të rrumbullakët, karakteristike: sytë e tërhequr dhe të 
ngushtë, kanë prapambetje mendore dhe gjuhë të madhe që u vështirëson të folurën.  

Sindroma Daun: I sëmuri me këtë sindromë ka tri kopje të kromozomit 21, pasi ka dështuar 
ndarja e kromozomeve dhe formohen gamete me 2 kromozome të pandara. Pra, zigota ka 3 
kopje kromozomesh 21. Pjesa më e madhe e sistemit gjenetik e pakurueshme.  

Këshillimi gjenetik. Formë e mbikëqyrjes që informon njerëzit për problemet gjenetike që 
mund të prekin ata ose pasardhësit.  

Terapi gjenetike.                                                                                                                                                           



- Teknikë e zëvendësimit të gjenit defektoz me kopje të shëndetshme.                                              

Testimi prenatal. 

- Mundëson diagnostikimin e bebes që në barkun e nënës                                                                                                                 

c) Përforcimi - Ditar dypjesësh      

Nxënësit në grupe dyshe udhëzohen nga mësuesi/ja të ndërtojnë ditarin dypjesësh për 
informacionin e ri. Modeli i tij paraqitet në tabelë: 

                  TERMI                                                                 KUPTIMI                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                   
• Zhvillimi (normal) i organizmit                                   2 n = 46 kromozome                                                                                                                             
• Funksionim Trisomi S. Daun                                         47 (+21)   2n+1 = 47 kromozome                                                                                                                                                                                                                    
• Çifti 21 ekziston në tri kopje                                         kariotipi me 47 kromozome                                                                                                                                       
• Shfaqet fenotipike S. Autozomike                                                                                                                                     
a. S.A zotëruese                                                                                                                                                                          
b. S.A e fshehtë                                         Aleli defektoz gjendet në kromozomet autozomike.                                                                                                   
 AA, Aa – shfaqin çrregullimin                                                                                                                                                                                       
Aa - shfaqin çrregullimin                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Këshillim gjenetik - Formë e mbikëqyrjes njerëzore për informim rreth problemeve gjenetike          
                                 që mund të prekin një individ apo pasardhësit e tij.                                                                                                                                                
          
Terapi gjenetike     - Teknikë e korrigjimit të çrregullimeve gjenetike përmes zëvendësimit të   
                                 gjeneve defektoze me kopje të shëndetshme.                                                                                                                                
Testim prenatal      - Përmes amnioçentezës diagnostikohen te fetusi çrregullime të        
                                 mundshme të trupit të kromozomeve, prania e një gjeni defektoz apo    
                                 ekzistenca e çrregullimeve gjenetike shkaktare të sindromave.                                                                                                   
                           
 
Vlerësimi i situatës. Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
-  merr pjesë aktive në zgjidhjen e situatës; 
-  analizon dhe jep përgjigje të argumentuara për inxhinierinë gjenetike;  
-  dallon si shkaktohet sindroma Daun. 
 
Vlerësimi i nxënësve. Nxënësi vlerësohet për: 
• përcaktimin e përçimit të çrregullimeve gjenetike;                                                                                                       
• shpjegimin se si shkaktohet sindroma Daun, si lloj trisomie, dhe renditjen e shfaqjen 
fenotipike të saj; 
• diskutimin mbi këshillimin gjenetik, terapinë gjenetike dhe testimin prenatal.                                                                                                                                                                                              
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësve u jepet pyetja 15.19, faqe 109, në tekstin mësimor. 
 

Shënime/konkluzione të veçanta: 

Kjo teknikë nxit ndërtimin e shprehjeve studimore të të nxënit. Ato mund të kontribuojnë 
shkallën e të kuptuarit gjatë leximit.                                                                                                                                                                                                                 

 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                               
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Ushtrime.                                                                                                                            
 
Situata e të nxënit: Sistemim i koncepteve dhe i termave biologjikë të kapitullit 15. 
Përshkrimi dhe analiza e tyre. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- përshkruan trashëgiminë dhe mënyrën se si transmetohen tiparet; 
- kupton parimin e kodit gjenetik; 
- përshkruan se si tejçohet kodi gjenetik; 
- dallon si ndodh biosinteza e proteinave; 
- shpjegon variacionet dhe përzgjedhjen; 
- zbaton në ushtrime modele të ndryshme të trashëgimisë; 
- argumenton se si shkaktohen modele të ndryshme të çrregullimeve mjekësore. 
 
Fjalët kyçe: termat dhe fjalët kyçe të kapitujve. 
 
Burimet: teksti i biologjisë, materiale nga interneti. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: TIK-u. 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: Nëpërmjet teknikave dhe metodave të veçanta, 
përsëriten, zbatohen në ushtrime dhe sistemohen njohuritë e marra në kapitullin mbi 
trashëgiminë. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: 
- Punë në grupe. 
- Kjo orë përsëritjeje realizohet duke ndarë klasën në grupe pune. 
 
Grupi A -  Orientohet grupi i parë duke përdorur teknikën e analizës së tipareve semantike  
                   dhe ndërton tabelën e këtij grupi, të cilën e plotësojnë. 
 
Modelet  e 
trashëgimisë 

Raporti fenotipik 
dhe gjenotipik 

Fenotipet e 
mundshme 

Gjenotipet e 
mundshme 

  
 
 
 
 
 
 

  

 
Grupi B -  Orientohet grupi i dytë të përdorë teknikën e përmbledhjes së strukturuar të  
                  shënimeve. Secili pjesëtar i grupit bëhet gati të zbatojë një nga modelet e   
                  trashëgimisë, atë të zbërthimit të tipareve. Çdo pjesëtar i grupi merr pjesë në  
                  ndërtimin dhe zgjidhjen e ushtrimit të përzgjedhur. Në fund të punës së  
                  grupit, mësuesi/ja bën një përmbledhje të materialit. 



 
Grupi C - Orientohen nxënësit e grupit të tretë me ndërtimin e hartë së koncepteve për: gjen,  
                  kromozom, trashëgimi, tipar homozigot, heterozigot, alel, fenotip, gjenotip, ADN,  
                  ARN, proteina, translatim, transkriptim, mutacion, variacion, përzgjedhje. 
 
Grupi D -  Iu drejtohen pyetje grupit:  
               -  Jepni dhe zbatoni shembuj të ndryshëm të ligjeve të trashëgimisë së tipareve dhe  
                  të gjinisë? 
               -  Analizoni ushtrime mbi transmetimin e grupeve të gjakut? 
               -  Ç’kuptoni me mutacione, llojet, shkaqet? 
 
                    
Nëse brenda këtij grupi nuk plotësohen si duhet pyetjet, mësuesi/ja u drejtohet grupeve të 
tjera, që të marrin pjesë në dhënien e përgjigjeve. Të gjitha grupet plotësojnë informacionet e 
njëri-tjetrit mbasi kanë përfunduar punën e tyre të grupit. 
                                                         
 
Situata quhet e realizuar nëse nxënësi: 
- merr pjesë aktive në zgjidhjen e saj; 
- jep përgjigje të sakta mbi argumentet, interpreton mirë dhe qartë konceptet e kapitujve; 
- zgjidh saktë dhe argumenton ushtrimet mbi trashëgiminë;  
- diskuton lirisht. 
 
Vlerësimi: 
Vlerësimi i nxënësit mbështetet në rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës sipas 
temës mësimore. Mësuesi/ja përdor teknikën e vlerësimit të nxënësit nga nxënësi. Mësuesi/ja 
mban shënime në evidencë për disa prej nxënësve lidhur me saktësinë e interpretimit të 
koncepteve dhe të materialeve të kapitujve. 
 
Detyrat dhe puna e pavarur: Nxënësit plotësojnë fletoret në mënyrë individuale. Secili 
pjesëtar i grupit jep konkluzione për pyetjet e grupit të tij dhe të grupeve të tjera. 
 

Shënime të veçanta: 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji                                                                                                                            
Shkalla: 5                                                                                                                                               
Klasa: 10 
 
Tema mësimore: Testim.                                                                                                                             
 
Situata e të nxënit:  
- Sistemimi i koncepteve dhe i termave biologjikë të kapitujve. 
- Përshkrimi dhe analiza e tyre. 
 
Rezultatet e të nxënit të kompetencave të fushës së biologjisë sipas temës mësimore: 
Nxënësi: 
- përshkruan rëndësinë e riprodhimit për vazhdimësinë e llojit; 
- analizon ndërtimin e lules dhe përshkruan procesin e pjalmimit; 
- përshkruan ndërtimin e organeve të riprodhimit te njeriu; 
- shpjegon modelet e trashëgimisë; 
- përcakton vijueshmërinë e etapave të zhvillimit të embrionit që nga pllenimi deri në lindjen e   
   bebes; 
- zbaton ligjet e trashëgimisë së tipareve, gjinisë në ushtrime specifike; 
- shpjegon llojet e mutacioneve, përzgjedhjen dhe variacionet; 
- argumenton procesin e biosintezës së proteinave. 
 
Fjalët kyçe: termat dhe fjalët kyçe të kapitujve. 
 
Burimet: teksti i biologjisë, laps, stilolaps, fletë A4 me pyetje të përzgjedhura. 
 
Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 
 
Përshkrimi kontekstual i situatës: 
Nëpërmjet teknikave dhe metodave të veçanta, siç është “Kontrolli i njohurive”, sistemohen 
njohuritë e marra dhe vlerësohen ato për dy kapitujt si riprodhimi, gjenetika dhe evolucioni. 
 
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve: Punë e pavarur  
Një model: 
 
Lënda: Biologji 
Pyetja 1: Përkufizoni termat:                                                                                           (4 pikë)                                                                                   

a) pjalmim……………………………………………………………………………… 
b) placentë….………………………………………………………………………. 
c) variacion…………………………………………………………………………… 
d) translatim …………………………………………………………………………….. 

Pyetja 2: Rretho përgjigjen e saktë:                                                                                 (2 pikë)                                                                                              

·  Cili nga hormonet e mëposhtme kontrollon tiparet femërore seksuale: 

             a) adrenalina                             b) etrogjeni                                  c) testosteroni 

      ●    Cila nga bazat e mëposhtme nuk gjendet në strukturën e ADN-së: 

             a) adenin                                   b) guanin                                       c) uracili 

Pyetja 3: Plotëso vendet boshe:                                                                                        (2 pikë) 



a) ………………………... segment i ADN-së, që jep informacione për sintezën e një 
proteine. 

b) ………………………… prodhohet një kopje e re e ADN-së. 

Pyetja 4: Plotëso veçoritë e përzgjedhjes natyrore:                                                         (3 pikë) 

a)  ………………………………………………………………………………………… 
b) …………………………………………………………………………………………. 
c) …………………………………………………………………………………………. 

 

Pyetja 5: Krahaso mitozën me mejozën:                                       (3 pikë) 

                    Mitoza                                   Mejoza  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Pyetja 6: Përcaktoni: Nga martesa e dy prindërve heterozigotë për një x tipar, cila është 
mundësia që pasardhësit të trashëgojnë alelin zotërues nga prindërit?            

      (4 pikë)                                                                                                                          

                                                                                                                                                     

 

Pyetja 7: Trego dy veçoritë e kodit gjenetik. 

                - transkripto vargun e ADN-së në mARN:                                                                                               

                                                                                                                                         (2 pikë) 

a) ACCTTCGTATTAACGCTTTACG 
b) ……….…………………………………………………………………………… 

 

Pyetja 8: Nga martesa e një gruaje me grup gjaku A dhe rezus pozitiv me një burrë me grup 
gjaku A, rezus negativ, lind një fëmijë me grup gjaku 0 rezus negativ. Shkruani: 

- gjenotipet e fëmijëve dhe të prindërve; 

- përcaktoni probabilitetin e lindjes së fëmijës; 

- paraqiteni atë në tabelën gjenetike;  

- përcaktoni raportin fenotipik dhe gjenotipik.                                                                

(5 pikë)                                                                         

                                                                                                                                         



Pyetja 9: Te bukuroshja e natës, ngjyra e bardhë dhe e kuqe e luleve është kodominante. Nga 
kryqëzimi i një bime me lule rozë me një bimë po me lule rozë, cili do të ishte raporti fenotipik 
dhe gjenotipik i pasardhësve ?                                                

(5 pikë)                                                            

 

Vlerësimi me pikë dhe i konvertuar në notë: 

Pikët     0-7   8-11   12-15    16-19   20-23    24-27  28-30 
Nota        4     5       6        7       8        9     10 
 

 

 

 

 
 

 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5 
Klasa: 11 
 
Tema: Projekt. Trashëgimia e çrregullimeve gjenetike, pasojat e mutacioneve (ora e dytë). 
 
Situata e të nxënit: trashëgimia e tipareve. 
 
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës së biologjisë:                                                                         
Në përfundim të këtij projekti, nxënësi/ja: 
- shpjegon konceptet: trashëgueshmëri, gjen, mutacion, përzgjedhje, variacion; 
- analizon llojet e mutacioneve; 
- vlerëson ndikimin e gjeneve në përcaktimin e tipareve tona; 
- identifikon çrregullimet gjenetike; 
- ballafaqon çrregullimet mjekësore dhe gjenetike; 
- pasqyron sëmundjet gjenetike të trashëguara. 
 
Burimet kryesore të informacionit: teksti mësimor Biologjia 11, interneti, artikujt dhe 
botimet e ndryshme shkencore me tematikë shëndeti, materiale audiovizuale me karakter 
shëndetësor, biseda me specialistë, gjenetistë të fushës, mjek. 
 
Metodologji: punë në grup, hulumtim, intervista, diskutim, analizë, paraqitje, ilustrim, 
shkëmbim mendimesh. 
 
Mjetet në përdorim: teksti mësimor, informacione nga shtypi i shkruar (revista, revista 
shëndeti), kompjuter, video-projektor, postera, fletëpalosje, materiale vizuale (foto ose filma). 
 
Organizimi i klasës: 
 
Nxënësit do të ndahen në grupe pune.  
Grupet duhet të gjejnë materiale në lidhje me pyetjet: 
- Si ndikojnë gjenet tona në përcaktimin e tipareve? 
- Ç’janë çrregullimet gjenetike? 
- Inxhinieria gjenetike – dega e kohëve moderne? 
- Proteina, ndikimi i tyre në ADN? 
- Si realizohet biosinteza e proteinave? 
- Llogaritja e raporteve fenotipike dhe gjenotipike të pasardhësve? 
- Rruga që ndjekin modelet e trashëgimisë? 
- Çrregullimet e gjeneve, kromozomeve? Si ndikojnë në shëndetin tonë çrregullimet 
gjenetike? 
- Sindromat, trisomia, hemofila, anemia draperforme, etj.? 
 
Udhëzime për realizimin e projektit: 
- Shpjegohet kuptimi i koncepteve gjen dhe mutacion. 
- Diskutohet lidhur me mutacionet gjenetike. 
- Hulumtohet për mutacionet kromozomike, pikësore. 
- Vlerësohen pasojat, shkaqet e një sindrome. 
- Analizohen sëmundjet daltonizëm, hemofili, sëmundjet e gjakut, etj. 
- Dallohen çrregullimet kryesore të trashëguara (sindromat). 



- Krahasohen mutacionet me njëri-tjetrin duke sjellë shembuj. 
- Vlerësohen shkaqet e mutacioneve gjenetike. 
 
Përshkrimi përmbledh veprimtaritë kryesore që do të zhvillohen gjatë orës së dytë të 
projektit: 
Nxënësit/et: 
- Ndahen në grupe me qëllim realizimin e projektit. 
- Njihen me përmbajtjen e projektit dhe burimet e informacionit. 
- Njihen me metodën e punës dhe japin idetë e tyre. 
- Marrin nga mësuesi/ja sugjerimet mbi shpërndarjen e punës dhe detyrat brenda grupit. 
- Ndajnë detyrat, përcaktojnë objektivat. 

Vlerësimi: Nxënësit vlerësohen për angazhimin, aktivizimin dhe punën që kanë bërë në bazë 
të kritereve, dhe vlerësimin në bazë të kompetencave. 

Shënime dhe konkluzione të veçanta: 



Fusha: Shkencat natyrore 
Lënda: Biologji 
Shkalla: 5 
Klasa: 10 
 
Tema: Vlerësim, diskutim portofoli. 
 
Situata e të nxënit: Dosja e një biologu/eje. 
                                                                                                        
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës së biologjisë:                                                                    
 
Në përfundim të kësaj ore, nxënësi/t: 
- shpjegon konceptet kryesore të marra në punët e tyre; 
- analizon punën e bërë në këtë tremujor; 
- vlerësojnë njëri-tjetrin për punët krijuese; 
- identifikojnë ushtrimet, detyrat, punët praktike; 
- ballafaqojnë punët e dosjes me njëri-tjetrin. 
 
Burimet kryesore të informacionit: teksti mësimor Biologjia 11, interneti, artikujt dhe 
botimet e ndryshme shkencore me tematikë. 
 
Metodologji 
Punë në grup, hulumtim, intervista, diskutim, analizë, paraqitje, ilustrim, shkëmbim 
mendimesh. 
 
Mjetet në përdorim: teksti mësimor, informacione nga shtypi i shkruar (revista, gazeta 
shëndeti), kompjuter, video-projektor, postera, fletë palosje, materiale vizuale (foto ose 
filma). 
 
Organizimi i klasës: 
 
- Nxënësit orientohen për të prezantuar punët e tyre krijuese gjatë tremujorit të dytë.                               
- Ata ngrihen me radhë të organizuar sipas grupeve.                                                                                

Shqyrtojnë detyrat dhe tematikat e tyre duke filluar: 

- Me prezantimin individual që është faqja e parë e dosjes.                                                                      

- Vijojnë me një punë mbi tematikën e riprodhimit dhe të vazhdimësisë së jetës.                                                   

- Punë praktike mbi fekondimin invitro.                                                                                                                                           

- Ndërtimi i mitozës dhe i mejozës.                                                                                                                                               

- Informacion mbi metodat e planifikimit familjar (kontraceptivët).                                                            

- Punë krijuese, modelimi i ADN-së dhe i ARN-së.                                                                       

- Nxënësit vlerësojnë njëri-tjetrin, japin opinione, diskutojnë duke u njohur dhe me punët e   

  secilit. 

Jepen vlerësimet për secilin nxënës. 

Shënime e konkluzione të veçanta: 
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