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Hyrje
Programi Shoqëria dhe kultura për arsimin fillor e të rriturve është përpiluar me strukturë të përbërë nga rezultate detajuese të pritura nga mësimi (RM), që dalin nga zonat, temat dhe përmbajtjet e vërtetuara me 
programin për arsim të rregullt fillor – i përgatitur nga Byroja për zhvillimin e arsimit të RM-së.

Programi mundëson zbatimin e masave për njohjen e të mësuarit joformal dhe informal të fituar më parë. Programi Shoqëria dhe kultura është konceptuar në mënyrë që temat, përmbajtjet dhe rezultatet nga 
mësimi janë të shpërndara në gjashtë nivele. Kjo mundëson diferencim optimal gjatë vlerësimit të njohjeve dhe aftësive aktuale dhe përparim optimal nëpër nivele.

Për çdo fushë nga programi Shoqëria dhe kultura, në pajtim me temat përkatëse ose përmbajtjet, janë definuar rezultate nga mësimi dhe kritere për vlerësim.

Rezultatet e pritura nga mësimi paraqesin standarde për njohjen, aftësitë dhe kompetencat që kandidatët duhet t’i arrijnë për çdo nivel dhe në fund të procesit të përvetësimit të arsimit fillor.

Me qëllim t’i përgjigjet nevojave të të rriturve dhe kërkesave me të cilat ata ballafaqohen për përfshirje aktive në proceset shoqërore dhe në tregun e punës, në programin janë përfshirë rezultatet përkatëse nga 
mësimi për kompetencat kyçe.

Rezultatet nga mësimi janë janë të operacionalizuara përmes kritereve të vlerësimit, që paraqesin masa konkrete për vlerësimin e arritjeve të kandidatëve.

Për çdo nivel, janë caktuar rezultate elementare nga mësimi, të shënuara me shkurtesën REM, që paraqesin standarde minimale që kandidatët duhet t’i arrijnë për kalimin në një nivel më të lartë. Shtesë, në 
programin janë dhënë shembuj për detyra apo pyetje për çdo RM.

Ata duhet t’i shërbejnë zbatuesit të programeve si model gjatë verifikimit nëse kandidatët i kanë arritur rezultatet e pritura nga mësimi.
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Skema e propozim programit për të rritur për shoqëri dhe kulturë
Fusha

Kulturë Shoqëri Niveli

Vizatim dhe pikturim
1-А1

Termat baze në muzikën

1-B1

Atdheu im Republika e Maqedonisë
1-Ç1 1

Mjetet baze e vizatimit dhe 
pikturimit
1-А2

Ton 1-B2 Bukuritë e atdheut 1-ç2

Nota 1-B3 Mjedisi ku jetojmë
1-D3

Shkalla tonike 1-B4

Rrethi i ngjyrave
2-А1 Vepra muzikore 2-B1

Llojet e vendbanimeve
2-D1 2

Ngjyrat bazë dhe të 
prejardhura
2-А2

Këngët dhe vallet popullore
2-B2

Faktorët që ndikojnë mbi funksionet e 
vendbanimeve
2-D2

Ngjyrat e ngrohta dhe e ftohta
2-А3

Folklori
2-B3

Ndarja e vendbanimeve sipas funksioneve
2D2

Kontrasti
2-А4

Veprat artistike
3-А1

Elementet përbërëse e 
muzikës
3-B1

Të jetuarit shëndetshëm
3-C1

Unë, familja dhe mjedisi
3-D1

Cilat janë të drejtat themelore 
e njeriut 
3-Dh1

3
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Mjete dhe materiale për 
modelim
3-А2

Llojet e sportit
3-C2

Trungu gjinor
3-D2

Diferencimi midis të drejtave 
ekonomike sociale dhe 
ekologjike të njeriut
3-Dh2

Elementet në vizatim
3-А3 Tempo 3-B3 Solidariteti dhe respektimi i rregullave

3-ç3 Përgjegjësi shoqërore 3-Dh3

Portret dhe Objekt 3-А4 Dinamika3B-4
Të drejtat e njeriut dhe 
përgjegjësitë
3-Dh1

Proporcioni 3-А5
Simetria dhe asimetria 3-А6
Kompozicioni 3-А7
Koloristika 3А-8

Skulptura
4-А1

Muzika dhe interpretimi 
muzikor 4-B1 Shprehitë shëndetësore-higjienike 4-C1 Organet e vetëqeverisjes lokale 4-Ç1

(kjo në nivelin 5) Çka është etika 4-D1

Shkelje dhe mbrojtje e të 
drejtave të njeriut 
4-Dh1

4

Bista 4-А2

Llojet e instrumenteve 
muzikore-me tela, frymore, 
harkore dhe goditëse
4-B2

Ushtrime
4-C2

Veprimtaritë ekonomike dhe jo 
ekonomike
4-Ç2

Morali dhe rëndësia e tij
4-D2

Demokracia dhe vlerat 
demokratike
4-Dh2

Reljef 4-А3 Koncert, Kor, Solist
4-B3

Lëvizje motorike
4-C3

Institucionet e jetës kulturore argëtuese 
në R. e Maqedonisë
4-D3

Sjellja morale
4-D3

Identiteti evropian
4-Dh3

Zbukurime4-А4 Ansambël
4-B4

Aparati lokomotiv
4-C4

Religjionet dhe institucionet fetare
4-D4

Roli i moralit në jetë
4-D4

Origami
4-А5

Simfoni
4-B5

Kultura, religjioni dhe besimi 
4-D1

Etika dhe morali
4-D1

Demokracia dhe vlerat 
demokratike
4-Dh1

Afishe
4-А6

Llojet e muzikës
4-B6

Etika e mjedisit jetësor të shëndoshë
4-D2
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Pllakat
4-А7

Grafika
5-А1

Shkallët muzikore
5-B1

Republika e Maqedonisë dhe shtetet 
fqinjë
5-D1

Etika universale dhe vlerat etike
5-D1

Definimi i termit – Qeveri dhe 
shtet
5-Dh1

5

Grafika kompjuterike
5-А2

Shkallët muzikore Dursk-tonik 
dhe E-mol 5-B2

Simbolet shtetërore dhe festat shtetërore 
në R. e Maqedonisë5-D2

Etika e shëndetit – mjedisi jetësor i 
shëndetshëm
5-D2

Përfaqësuesit e qeverisë në 
Republikën e Maqedonisë
5-Dh2

Grafika digjitale
5-А3

Moli melodik i harmonikës
5-B3

Periodizimi i historisë maqedonase
5-D3

Kushtetuta
5-Dh3

Interpretimi
5-B3

Organizimi shtetëror
5-D3

Këndimi me dëgjim dhe nota 
5-B4

Republika e Maqedonisë dhe shtetet 
fqinjë
5-D1

Organizimi shoqëror i 
Republikës së Maqedonisë
5-Dh1

Paraqitje grafike
6-А1

Zhanret dhe veprat skenike të 
muzikës 
6-B1

Republika e Maqedonisë dhe integrimi 
evropian6-D1

Sjellja e mirë
6-D1

Mënyrat e informimit në një 
shoqëri bashkëkohore
6-Dh1

6

Llojet e vulës
6-А2

Format muzikore – motivi dhe 
fraza
6-B2

Bashkimi Evropian
6-D2

Sjellja e individit në familje dhe në publik
6-D2

Konflikti – arsyet dhe mënyrat 
e trajtimit me konflikt
6-Dh2

Problemet ekologjike në botën globale
6-D3

Bonton
6-D3

Të drejtat themelore të njeriut
6-Dh3

Globalizimi -termi dhe kuptimi
6-D1

E drejta ndërkombëtare 
humanitare
6-Dh4

Republika e Maqedonisë dhe 
integrimi BE
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PROGRAMI SHOQËRIA DHE KULTURA 

Fusha Tema/Përmbajtja Rezultatet e mësimit Kriteret për vlerësim Shembuj për detyra Niveli
А-

ED
UK

AT
A F

IGU
RA

TIV
E

Vizatim dhe pikturim
1-А1

REM
Dallon elemente themelore dhe parime që përdoren 
për vizatim dhe pikturimit

Identifikon elemente të vizatimit dhe pikturimit
Dallon ritëm dhe kontrast
Definon plotësueshmëri të ngjyrave

Cili është dallimi midis vizatimit dhe pikturimit?

Shpjego termin ritëm në shprehjen artistike. Si do ta 
paraqisje?

Çfarë është kontrasti i ngjyrave? Shëno disa shembuj

1

Përshkruan pikturim i motiveve të ndryshme me 
përdorimin e teknikave të pikturimit

Dallon ngjyra themelore dhe të prejardhura
Definon ngjyra kromatike dhe akromatike
Pikturon motive të ndryshme

Numëro cilat janë ngjyrat themelore!

Sqaro me përzierjen e cilave ngjyra themelore do të fitosh 
ngjyrë portokalli, të gjelbër dhe vjollcë?

Mjetet themelore për vizatim dhe 
pikturim
1-А2

REM
Emëron mjete themelore për vizatim dhe pikturim

Numëron mjete themelore për vizatim dhe 
pikturim
 Identifikon mjete themelore për vizatim dhe 
pikturim

Cili material për punë përdoret në vizatim, ndërsa cili në 
pikturim?

Klasifiko materialin për punë të dhënë në pikturë. Mjetet për 
vizatim rrethoi me ngjyrë të kaltër.

1

Rrethi i ngjyrave
2-А1

Sqaron rëndësinë e rrethit të ngjyrave në 
përditshmëri

Definon ngjyra themelore dhe të prejardhura
Identifikon ngjyra të errëta dhe të ndritshme
Dallon ngjyra të ngrohta dhe të ftohta

Shiko rreth vetes dhe trego çfarë është me ngjyra të errëta, e 
çfarë me ngjyra të ndritshme?
Pse quhen ngjyra të ngrohta?
Cilat ngjyra quhen ngjyra të ftohta? Pse?
Cilat ngjyra janë të ndritshme? Cilat janë të errëta?

2

Elementet në vizatim
3-А1 Definon elemente të vizatimit

Dallon portret dhe objekt
Dallon simetri dhe asimetri
Numëron materiale për dizajnim dhe modelim

Cilin personazh do ta zgjedhjësh për ta pikturuar portretin e 
tij?

Shiko pikturën dhe numëro cilat lënda janë simetrike. Si 
përcaktohet simetria?

Cilat materiale do të përdorje për të modeluar frytin e 
mollës?

3



PROGRAMI MËSIMOR SHOQËRIA DHE KULTURA

10

Produktet e artit
4-А1

REM
Sqaron llojet e produkteve të artit Numëron produkte të artit

Identifikon bista, skulpturë, afishe, pllakat Përmend disa shembuj në vendin ku jeton – shembull i 
bistës, skulpturës, afishes, pllakatit. 4

Dallon bista, skulpturë, afishe, pllakate

Njoh mundësi për vetë shprehje përmes produkteve 
të artit ose skulpturore

Numëron materiale për përpunimin e bistës dhe 
skulpturës
Numëron materiale për përpunimin e afishes dhe 
pllakatit
Përmend mundësi potenciale për vetë shprehje 
përmes produkteve të artit ose skulpturore

Numëro cilat materiale përdoren për përpunimin e bistës dhe 
skulpturës

Numëro materiale për përpunimin e afishes dhe pllakatit

Grafika dhe shtypi
5-А1

REM
Përshkruan llojet e paraqitjes grafike Definon termin grafikë kompjuterike

Sqaron elementet e grafikës

Defino termin grafikë kompjuterike. Cilat mjete përdoren në 
grafikën kompjuterike?

Defino termin teknika e shtypit. Në cilat materiale mund të 
shtypet

5

Sqaron mënyrën e shtypjes së materialeve

Njoh mundësi për vetë shprehje grafike

Definon termin teknikë e shtypjes
Numëron materiale të nevojshme për shtyp

Tregon mundësi potenciale për vetë shprehje 
përmes veprave grafike dhe dobi potenciale për 
prezantimin e produkteve personale

Sqaro procesin e shtypjes së materialeve – tekstil.
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Edukatë muzikore

Termat bazë në muzikë

REM
Njoh termat bazë në muzikë Identifikon shkallë tonike

Shkalla tonike
1. Shëno emrat e toneve në shkallën tonike:

deri ..... ..... ....

1

Dallon tempo dhe dinamika për karakteristika të 
ndryshme muzikore

Shpjegon dallime midis tempos dhe dinamikës
Zbaton tempo dhe dinamikë për karakteristika të 
ndryshme muzikore
Lexon shenjat tingullore

Dinamika
1. Sqaro termin dinamikë në muzikë!
2. Rretho termin me ngjyrë të kuqe të errët që paraqet tingull 
të fortë.
3. Rretho termet me ngjyrë të kuqe të ndritshme që paraqet 
tingull të ulët, bubullimë, cicërimë, zhurmë, ulërimë, 
pëshpëritje, mjaullimë, kukurisje
Bëni grupe të termave të dhëna sipas dinamikës:fuqimisht 
në heshtje
Nga qetë kah e forta,
Nga e forta kah e qeta.

1. Shkruaje dhe emëro shenjën për rritjen graduale e fuqisë 
së tingullit!

2. Shkruaje dhe emëro shenjën për uljen graduale e fuqisë së 
tingullit!

Tempo
Çfarë është tempo në muzikë?
1. Vizato simbole me të cilat do t’i paraqesësh tempot e 
ndryshme: shpejtë, ngadalë, mesatare
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Veprat muzikore

REM
Dallon vepra muzikore

Përmend lloje të veprave muzikore
Sqaron karakteristika të veprave të ndryshme 
muzikore

Rretho!
1. Në cilin lloj të interpretimit bën pjesë kompozicioni që e 
dëgjuat?
 а)  vokal;   
b) vokal-instrumental;
c) instrumental;
Cilat instrumente popullore i njohësh në interpretimin e 
këngës popullore
Ngjit një fotografi ose vizato instrumente popullore!
gajda
flaut
darabukë
zurna
daulle
kavall 
dajre
tambur
Numëro disa instrumente frymore.-----------------------
Instrumentet harkore janë: ------------
Instrumentet goditëse janë:  -----------

2

Numëron përbërjen instrumentale e orkestrës Definon përbërjen e orkestrës
Emëron instrumente në përbërjen e orkestrës

1. Çfarë është orkestër? Sipas llojit të interpretimit të tyre, 
çfarë lloje të orkestrës ke dëgjuar?
--------------------------------
2. Rretho instrumentin që i imiton tingujt në natyrë: P.sh.
(këndimi i bilbilit dhe qyqes në kompozicionin që e dëgjon)

1. Sipas mënyrës së interpretimit, në cilin lloj të muzikës bën 
pjesë kompozicioni (që e dëgjon)?
2. Emërto instrumentin me të cilin plotësohet kompozicioni.
3. Përcakto llojin e muzikës sipas mënyrës së interpretimit.
4. Çfarë është sipas karakterit kompozicioni?
5. Përcakto cilat prej tempove të përmendura e njeh në 
kompozicion:
а) ngadalë b) mesatare; c) shpejtë.
4. Emërto llojet themelore të dinamikës në veprën.
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Elementet e muzikës

REM
Njoh motivin si element i muzikës Definon motiv në tekst të caktuar letrar – këngë Kujto për pjesën e tekstit të ndonjë kënge burimore popullore 3

Interpreton lidhjen e muzikës me tekstin letrar Sqaron motiv në veprat e dhëna muzikore

Zbaton tekst muzikor dhe letrarë

Sipas përmbajtjes përcakto llojin e këngës popullore 
(patriotike, humoristike, dashurie)

Muzika dhe interpretimi muzikor

REM
Njoh zhanret themelore muzikore

Definon zhanre muzikore 1. Numëro disa lloje të interpretimeve muzikore-zhanr i 
muzikës (rok, hip-hop, xhez, rap...) 4

Dallon muzikë, interpretim muzikor dhe veprat 
skenike të muzikës

Numëron vepra skenike të muzikës

Zbaton muzikë instrumentale dhe interpretim 
muzikor

2. Me teknikën “lidhje” zgjidh detyrën: Ndërlidhe 
kompozitorin (nga ana e majtë e listës) me veprën e tij 
muzikore (të dhënë nga ana e djathtë e listës).

Shembull:   
	

   L. V. Betoven

Simfonia e nëntë (Oda e Gëzimit)

Të shprehurit muzikor Njoh mundësi për vetë shprehje përmes muzikës 
dhe veprave muzikore

Përmend mundësi potenciale për vetë shprehje 
përmes muzikës dhe veprave muzikore dhe 
përfitim potencial për zhvillim personal

Sport dhe aktivitete 
sportive

Kultura e të jetuarit të shëndetshëm
3-C1

REM
E njeh rëndësinë e sportit në funksionin e shëndetit Definon termin të jetuarit shëndetshëm

Përshkruan rëndësi themelore të sportit

1. Çfarë nënkupton me termin mënyrë e shëndetshme e të 
jetuarit?
2. Numëro disa fakte që ndikojnë në shëndetin e njeriut?
3. Numëro disa aktivitete sportive që ndikojnë pozitivisht mbi 
shëndetin e njeriut.

3
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Llojet e aktiviteteve sportive
3-C2

REM
Emëron lloje të aktiviteteve sportive Numëron aktivitete themelore sportive 1. Pse thuhet “Në trup të shëndoshë – shpirt i shëndoshë”?

Shpjego me fjalët e tua si e interpreton këtë mendim. 3

Përshkruan karakteristikat e aktiviteteve sportive 
në funksion  të shëndetit

Shpjegon lidhjen e aktiviteteve sportive me 
shprehitë e shëndetit

Diskuton për rëndësinë e aktiviteteve fizik për 
shëndetin

2. Emëro lloje të aktiviteteve sportive

Sport dhe shprehje personale
Njoh mundësitë për shprehje personale përmes 
sportit

Përmend mundësi potenciale për shprehje 
personale përmes sportit dhe përfitim potencial 
për zhvillim personal

Shprehitë shëndetësore – higjienike
4-C1

REM Njoh shprehi themelore shëndetësore 
higjienike

Numëron elemente të shprehive shëndetësore të 
higjienës 1. Numëro disa shprehi higjienike që i zbaton për çdo ditë dhe 

ushtrime fizike me të cilat pozitivisht ndikon në shëndetin e 
trupit tënd.

4

Përshkruan ushtrime fizike (aktivitete) si pjesë të 
shprehive shëndetësore higjienike Emërton llojet e ushtrimeve fizike

Dallon ushtrimet fizike dhe shprehitë higjienike

2. Numëro sipas cilës radhitje kryhen ushtrimet për lëvizjen e 
trupit dhe formimin e drejtë e të gjitha grupeve muskulore!
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D- Shoqëri

Atdheu im Republika e Maqedonisë
1-D1

REM Përmend informacione themelore për 
pavarësinë e Republikës së Maqedonisë

Përmend informacione nga periudha e zhvillimit dhe 
për formimin e Republikës së Maqedonisë

Kur janë shpërngulur sllovenët në territorin e Maqedonisë? 
--------------------
Kryengritja e Ilindenit është ngritur në -----
Revolucionarët e njohur në kohën e kryengritjes së Ilindenit 
janë :----------------------
Kur dhe ku është mbajtur mbledhja e parë e KAÇKM (ASN
OM)?-------------------------------------------
Referendumi për Republika e Maqedonisë së lirë dhe të 
pavarur është mbajtur më:

1-

Rendit periudha të formimit të Republikës së 
Maqedonisë gjatë historisë
Numëron ngjarje të rëndësishme kulturore 
historike për Republikën e Maqedonisë

E përshkruan vendpozitën e Republikës së 
Maqedonisë në Ballkan dhe në Evropë

Numëron shtetet fqinjë
Definon kufijtë e Republikës së Maqedonisë
Emërton pasuritë natyrore e Republikës së 
Maqedonisë

Republika e Maqedonisë ka një vendpozitë të 
favorshme, sepse përmes linjave të rrugës, 
______________________________ është e lidhur me 
shumë ____________________ evropiane dhe Republika 
e Maqedonisë në veri kufizohet me _______me kryeqytetin 
_________, në jug me ________, me kryeqytetin 
___________në lindje ________me kryeqytetin ____, 
në perëndim me _______, me kryeqytetin __________, 
ndërsa në veri-perëndim me _______me kryeqytetin
Numëro disa emra të termave gjeografike që sipas teje 
janë pasuritë më të njohura dhe më të bukura natyrore të 
Republikës së Maqedonisë?
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Mjedisi në të cilin jetojmë
1-D2

REM - Dallon dhe përshkruan ndikimin e 
aktiviteteve të individit mbi mjedisin jetësor

Numëron veprime pozitive dhe negative të individit
Shpjegon lidhjen në natyrën
Përmend aktivitete për mbrojtjen e mjedisit dhe 
bashkëpunim në komunitet

Cilat janë karakteristikat natyrore e Republikës së 
Maqedonisë dhe si ato mund të mbrohen? 1

Shpjegon karakteristikat dhe lidhjen e termave 
biologjike, gjeologjike dhe gjeografike

Definon ekosistem dhe mënyrë e funksionimit të 
tij

Dallon arsye kryesore për natyrën e rrezikuar dhe 
burimet e saj
Përshkruan ndikimin e gjendjes së rrethinës për të 
mirën e komunitetit

Shpjego ndikimin e individit mbi mjedisin jetësor!

Cilat janë arsyet kryesore për natyrën e rrezikuar dhe 
burimet e saj?
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Llojet e lagjeve
2-D1

REM - Bën dallim midis llojeve të vendbanimeve
Emërton llojet e lagjeve
Përshkruan karakteristikat e vendbanimeve Vendbanimi i njerëzve mund të jetë __________________

Institucione në vendbanimin tuaj janë: _______________ 2

Dallon funksione të vendbanimeve
Emërton funksione të ndryshme të vendbanimeve
Numëron faktorë që ndikojnë në funksionet e 
vendbanimeve

Institucionet shoqërore kanë për qëllim t’i plotësojnë 
_________ e qytetarëve.
Numëro faktorët që ndikojnë në funksionet e vendbanimeve!
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Familja dhe mjedisi
3-D1

REM - Përshkruan rëndësinë e termit familje Definon term dhe lloje të familjeve
Bën dallim midis familjes së ngushtë dhe të gjerë 1. Përshkruaje lloje të familjeve 3

Kupton rëndësinë e mjedisit mbi familjen Numëron elemente nga mjedisi që ndikojnë në 
raportet familjare

Sqaron lidhjen e mjedisit me familjen

2. Sipas numrit të anëtarëve në familje, ti në çfarë familje 
jeton?
_____________________________________

Definon mjedis më të gjerë dhe të menjëhershëm Bën dallimin midis mjedisit të menjëhershëm dhe 
më të gjerë

1. Defino çfarë është mjedis i menjëhershëm, e çfarë mjedis 
i gjerë!_______________________________,
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Kultura, religjioni dhe besimi
4-D1

REM - Bën dallim midis kulturës, religjionit dhe 
besimit

Definon termin kulturë dhe religjion
Numëron llojet e religjionit dhe kombësinë Numëro disa popuj, komunitete etnike që jetojnë në 

Republikën e Maqedonisë përveç popullit maqedonas: 4

Përshkruan elemente të kulturës, religjionit dhe 
fesë Dallon tiparet fetare

Numëron elementet e kulturës
Shpjegon karakteristikat e religjioneve të 
ndryshme

Çfarë objekte fetare janë ndërtuar në vendin tënd?
Cilat bashkësi fetare janë në Republikën e Maqedonisë?
Cilat janë karakteristikat e religjioneve të ndryshme?

E përshkruan rëndësinë e multikulturalizmit

Shpjegon termin e multikulturalizmit
E interpreton rëndësinë e respektimit të dallimeve 
te njerëzit e tjerë, në çfarë do aspekti
Lidh multikulturalizmin me kulturën dhe 
religjionin

Defino termin kulturë dhe numëro disa elemente të kulturës.

Ndërgjegjësimi për kulturën personale 
dhe shprehjen

Identifikon mundësi për shprehje personale përmes 
kulturës dhe shprehjes personale

Përmend mundësi potenciale për shprehjen 
personale përmes kulturës dhe përfitimit 
potencial për zhvillim personal dhe profesional
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Republika e Maqedonisë dhe fqinjët
5-D1

REM
Përshkruan vendpozitën e Republikës së 
Maqedonisë

Identifikon vendpozitën e Republikës së 
Maqedonisë
Definon vijat kufitare e Republikës së Maqedonisë

1. Përshkruaj vendpozitën e Republikës së Maqedonisë në 
Gadishullin Ballkanik! 5

E interpreton rëndësinë e vendpozitës së Republikës 
së Maqedonisë

Numëron shtetet fqinje të Republikës së 
Maqedonisë
Shpjegon rëndësinë e vendpozitës së Republikës 
së Maqedonisë

Numëro shtetet fqinje me të cilat kufizohet Republika e 
Maqedonisë!

Pse Republika e Maqedonisë sipas vendpozitës së saj ka rol 
të rëndësishëm në Ballkan dhe e quajnë “udhëkryqi i lindjes 
dhe perëndimit”?

Globalizimi-termi dhe kuptimi
6-Dh1

E interpreton termin globalizim në mënyrë të 
thjeshtë

Definon globalizim

Përshkruan kuptimin e globalizimit për shoqërinë

Defino termin globalizim dhe emërto faktorët themelor të 
globalizimit

Emërton faktorë themelor të globalizimit

Numëron faktorët e globalizimit 

Dallon faktorët e brendshëm dhe të jashtëm të 
procesit të globalizimit

Cilët janë faktorët e brendshëm dhe të jashtëm në procesin 
e globalizimit

Shpjegon trende globale Përshkruan zhvillimin historik të trendeve globale Përshkruaje zhvillimin historik e trendeve globale
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Д-Etika

Etika dhe morali
4-D1

REM - I dallon termat etika dhe morali Definon termin etika dhe morali
Çfarë nënkupton me etikë?
Çfarë është morali?
Cilat cilësi (vlera) morale i posedon si person i rritur?

4

Emërton elemente të etikës dhe moralit

Shpjegon kuptimin e vlerave etike dhe morale

Dallon dukuri etike pozitive dhe negative
Numëron norma morale

Përshkruan vlera etike dhe morale

Cili është kuptimi i vlerave etike dhe morale?

Etika e mjedisit jetësor të shëndetshëm
4-D2

E njoh vendin e vet dhe lidhshmërinë me të tjerët 
në komunitet Njoh dallimet në natyrë dhe ndërmjet njerëzve

Përshkruan ndikimin e aktiviteteve të njerëzve mbi 
natyrën dhe komunitetin

Përshkruaje ndikimin tënd mbi natyrën dhe komunitetin

4

Dallon ndikime pozitive dhe negative të njeriut në 
mjedis

Përmend aktivitete lidhur me mbrojtjen e mjedisit 
jetësor
Shpjegon aktivitete të veprimit për ruajtjen e 
mjedisit jetësor të shëndetshëm 

Përmend disa aktivitete si drejtime të veprimit për ruajtjen e 
mjedisit jetësor të shëndetshëm

E njeh rolin personal në mirëmbajtjen e mjedisit 
jetësor

Përmend mundësi për veprim për mirëmbajtjen e 
mjedisit jetësor
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Etika universale dhe vlerat etike
5-D1

REM 
Përshkruan rëndësinë e sjelljes së denjë dhe të mirë

Definon termin bon-ton
Shpjegon për sjellje primare drejt pronës private 
dhe publike
Shpjegon për rëndësinë e punës vullnetare, punë e 
dobishme e shoqërisë

Çfarë nënkupton me termin bon-ton?
Numëroje disa shembuj të veprimit vullnetar dhe punë e 
dobishme e shoqërisë?
Përmend ndonjë përgjegjësi/obligim të njerëzve në shoqërinë 
ku jetojnë.
Çfarë është socializimi? Kur fillon procesi i socializimit?

5

Shpjegon për pasojat nga sjellja e papërgjegjshme e 
njerëzve në shoqëri

E kupton përgjegjëgjësinë për procedurën e 
sjelljes me njerëzit
Përmend mënyrat e sjelljes jo të dhunshme në 
zgjidhjen e konflikteve

Përshkruaje disa shembuj të sjelljes korrekte dhe 
shembullore drejt pronës private dhe publike? Shpjegoje 
sjelljen tënde pozitive me disa shembuj
Shpjegoje çfarë nënkuptohet me sjelljen e dhunshme!
Bëje krahasim midis solidaritetit dhe egoizmit!
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Edukatë qytetare

Të drejtat e njeriut dhe përgjegjësitë
3-Dh1

REM
Përmend të drejtat themelore e njeriut dhe 
përgjegjësitë

Shpjegon terma të rëndësishme për zhvillimin e të 
drejtave të njeriut
Shpjegon rëndësinë e organizatave për mbrojtjen e 
të drejtave të njeriut

Numëro të drejtat themelore e njeriut!
--------------------------------------------------------
1. Çdo njeri ka të drejtat e veta, por edhe detyrime, ndaj 
vetvetes, ndaj njerëzve të tjerë të komunitetit, pa dallim 
bindjeve dhe besimit, ndaj Ligjit dhe ndaj Shtetit kushtetues. 
Përmend disa dokumente
:-------------------------------------------

3

Dallon bazat e diskriminimit sipas bazave të 
ndryshme

Dallon stereotipe dhe paragjykime
Shpjegon terme të rëndësishme për barazi në 
komunitet
Dallon dhe përmend disa të drejta themelore të 
njeriut
Përmend dokumente për mbrojtjen e të drejtave 
të njeriut

Shpjegon shembuj të diskriminimit me baza të ndryshme

E identifikon rolin e vet në kontekstin e të drejtave 
të njeriut

Përmend mundësitë për përparimin e të drejtave 
të njeriut
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Demokracia dhe vlerat demokratike
4-Dh1

REM
I përshkruan termet demokraci dhe vlerat 
demokratike

Definon termin demokraci
Përmend vlerat demokratike
Interpreton rëndësinë e dallimeve në mendimet e 
nevojshme për demokracinë

1. Deklarata universale për të drejtat e njeriut është miratuar 
në Kuvendin e Përgjithshëm të -----------------------------
---------------------------------------------

4

Dallon regjimin demokratik nga ai jo demokratik
Njoh dallimet midis përfshirjes direkte dhe 
indirekte me procesin e sjelljes së vendimeve
Shpjegon rëndësinë e ndërgjegjes demokratike 
dhe kulturën politike e njerëzve për zgjidhjen e 
problemeve

Çfarë nënkupton me demokraci?
Përmend disa shembuj që ilustrojnë shoqëri demokratike?
Shpjego rëndësinë e ndërgjegjes demokratike dhe kulturën 
politike të njerëzve për zgjidhjen e problemeve.

3. E njeh rolin e vet në zhvillimin e vlerave 
demokratike

4. E njeh rëndësinë e respektimit të dallimeve nga 
cilido lloj mes njerëzve

3. Përmend shembuj si mund të kontribuohet në 
zhvillimin e vlerave demokratike

Përmend pasojat e mosrespektimit të dallimeve
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Organizimi shoqëror i Republikës së 
Maqedonisë
5-Dh1

REM 
Definon organizim shoqëror të Republikës së 
Maqedonisë

Shpjegon organizimin shoqëror në Republikën e 
Maqedonisë
Emërton periudha të rëndësishme nga pavarësia e 
Republikës së Maqedonisë

Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më 17.11.1991 
____________.
RRepublika e Maqedonisë u bë shtet i pavarur dhe sovran 
më: 
а) 8 Shtator, 1993 
b) 2 Gusht, 1944         
c) 8 Shtator, 1991 

5

Emërton institucione të rëndësishme të qeverisë

Dallon institucione të qeverisë në Republikës së 
Maqedonisë
Dallon kushtetutë dhe ligj

Cilat janë institucionet më të rëndësishme në Republikën e 
Maqedonisë?
Me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë organizimi i 
qeverisë bazohet mbi parimin e ndarjes së:

Definon ndarjen e qeverisë në Republikën e 
Maqedonisë

Dallon qeveri ekzekutive, gjyqësore dhe 
legjislative

PPlotëso. 
Kuvendi është bartësi i pushtetit __________.
Qeveria është bartësi i pushtetit ______.
Gjykata është bartësi i pushtetit _______.
Si zgjidhet kryetari i shtetit?
Cila është detyra kryesore e gjykatave në shtet?
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Republika e Maqedonisë dhe integrimi 
në BE
6-Dh1

Zbaton pozitën e qytetarëve të Republikës së 
Maqedonisë dhe qytetarëve të BE-së
E identifikon rëndësinë e anëtarësimit në BE

Shpjegon vendpozitën e Republikës së Maqedonisë 
në BE
Përmend interesat e qytetarëve të Republikës së 
Maqedonisë në bashkimin ndërkombëtar

1. Çfarë paraqet Bashkimi Evropian?
2. Bashkimin Evropian e përbëjnë _____ shtete evropiane.
3. Cilat janë simbolet e BE-së?
4. Numëro institucionet e BE-së!

5. Çfarë statusi ka Republika e Maqedonisë në BE?
6. Cilat kushte duhet t’i plotësojë Republika e Maqedonisë 
për t’u bërë anëtare e BE-së?
а) të krijojë paqe dhe siguri të qëndrueshme në territorin e 
saj;
b) të mundësojë sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut;
c) të përforcojë demokracinë
ç) të sigurojë mbrojtje më të mirë sociale të qytetarëve;
d) të rrisë zhvillimin ekonomik;
dh) të zvogëlojë papunësinë;
е) të zvogëlojë ndotjen e mjedisit jetësor.
ë) të gjitha kushtet e përmendura janë të rëndësishme dhe 
të domosdoshme

6
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