
Koncepti i ndërtimit të platformës online të "LIBRI DIGJITAL" 

MEDIAPRINT 

 

Kjo platformë ka si qëllim që të ndihmojë të gjithë nxënësit të cilët kanë në duar një libër të 

http://libridigjital.com -Mediaprint të kenë akses dhe një përmbajtje shtesë për këtë libër. 

Platforma është interaktive dhe nxënësit jo vetëm lexojnë, mësojnë, shohin ilustrimet por 

njëkohësisht kanë mundësinë që të provojnë se sa njohuri kanë nxënë nga mësimet përkatëse. 

Pas zgjidhjes të testeve përkatëse të lëndës nxënësit njihen me pikët e fituara.  

Si funksionon platforma? 

• Çdo nxënës regjistrohet me emër, mbiemër dhe numrin e librit te http://libridigjital.com- 

Mediaprint. 

• Çdo nxënës ka librat e vet përkatës të cilët shtohen në vitrinën e tij. 

• Kur nxënësi përzgjedh librin që do vazhdojë përballet me tri mundësi. 

 

• Libri digjital – nxënësi ka mundësi të shfletojë librin në tablet, kompjuter, telefon sipas 

kapitujve përkatës të librit 

• Testet – nxënësi për çdo kapitull të librit zgjidh testin dhe merr vlerësimin përkatës me pikë 

(Pikët regjistrohen në databasën e nxënësit dhe nuk ç’bëhen më. Mësuesi do ketë mundësinë të 

shohë pikët për secilin nxënës.). 

• Videot – çdo kapitull ka videot përkatëse të cilat mund të jenë, shpjegime nga mësuesi i lëndës, 

shpjegime shtesë me video, skema me video apo dhe ilustrime të ndryshme, grafikë me video. 

 

Pjesa teknike dhe hostimi 

Platforma është e krijuar në gjuhën programuese "PHP" dhe të dhënat ruhen në "Maria DB". Kjo 

platformë është e hostuar në Cloud hosting. Karakteristika e kësaj platforme është mundësia për 

zhvillim të mëtejshëm dhe mundësi për ta aksesuar në të gjitha pajisjet e mundshme, duke 

krijuar aplikacione për secilën pajisje, Android dhe iOS. Platforma mundëson API (Application 

programming interface) që mundëson integrim në çfarëdo platformë tjetër.  

 

Administrimi 

Platforma ka tri lloje përdoruesish, nxënës, mësues dhe administrator. Administratori shton të 

gjitha materialet në platformë. Nxënësi ka qasje në materialet dhe plotëson testet ndërsa mësuesi 

kontrollon testet dhe ka pasqyrën e nxënësit për testin e bërë. 

I gjithë materiali ka mundësi të aksesohet online me lidhje interneti të cilësive të ndryshme nga 

më e ngadalta deri te ato që sigurojnë transferim të shpejtë të të dhënave duke siguruar aksesin 

online të librit. 
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UDHËZUES DIGJITAL 

Mirë se vini në platformën http://libridigjital.com MEDIAPRINT 

➢ Duke iu përgjigjur ndryshimeve të shoqërisë dhe kërkesave të kurrikulës bërthamë të arsimit 

parauniversitar në vendin tonë, e shohim të nevojshme dhe thelbësore që t’i ofrojmë lexuesit 

tonë integrimin në epokën digjitale.  

 

➢ Ashtu sikurse thuhet edhe në kornizën kurrikulare të arsimit parauniversitar, shoqëria e dijes 

po zhvillohet gradualisht në një epokë të re digjitale, e cila vjen me sfidat e saj.  

➢ Nxënësve jo vetëm që u nevojiten kompetenca digjitale, por edhe u duhet që të arrijnë shkallën e 

alfabetizmit të plotë funksional në mënyrë që të integrohen  në ekonominë botërore digjitale.  

➢ Duke besuar që fuqinë kryesore botës digjitale ia japin njerëzit me vlerat e tyre, Mediaprint 

synon që përmes librit digjital t’u japë lexuesve-përdorues të saj njohuritë dhe shkathtësitë e 

duhura për të qenë qytetarë të aftë të epokës digjitale në të cilën jetojmë.  

Përmbajtja digjitale e teksteve shkollore:  

 Është në përputhje të plotë me standardet e teksteve shkollore të miratuara nga MAS-i;  

 Integron mësimdhënien dhe mësimnxënien interaktive të lëndëve;  

 Integron interaktivitetin midis nxënësve dhe mësuesve;  

 Përdoret në grup ose individualisht;  

 Përdoret në shkollë ose në distancë;  

 Funksionon 100% me tabletat digjitale të shkollave tona;  

 Është në dispozicion të përdoruesve pa ndërprerje;  

 Përditësohet nga ana teknike dhe përmbajtësore, pa cenuar funksionimin e saj;  

 Është cilësisht e aksesueshme dhe siguron cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies;  

 Ka kosto minimale.  

LIBRI DIGJITAL plotëson të gjitha qëllimet dhe standardet e arsimit parauniversitar. 



  

Me http://libridigjital -Mediaprint nxënësit do të munden të:  

 aftësohen për të nxënë gjatë gjithë jetës;  

 aftësohen për jetë dhe për punë, në kontekste të ndryshme shoqërore e kulturore;  

 zhvillojnë përgjegjësi ndaj vetes, ndaj të tjerëve, ndaj shoqërisë dhe ndaj mjedisit;  

 përvetësojnë vlera të përgjithshme kulturore dhe qytetare;  

 zhvillohen në aspektet intelektuale, etike, fizike, sociale dhe estetike;  

 zhvillojnë shpirtin e sipërmarrjes;  

 përdorin teknologjitë e reja.  

Duke qenë të vetëdijësuar që nxënësit sot kanë nevojë të pajisen me kompetenca të reja për t’ju 

përshtatur ndryshimeve të vrullshme të botës sonë digjitale, Mediaprint, në përputhje me 

kurrikulën bërthamë të arsimit parauniversitar, mundëson përmes platformave të saj digjitale 

zotërimin e kompetencave që i aftësojnë nxënësit të menaxhojnë ndryshimet dhe situatat e reja.  

Në përputhje me qëllimet e arsimit parauniversitar, LIBRI DIGJITAL(http://libridigjital –

Mediaprint)  mundëson realizimin e kompetencave të mëposhtme:  

1. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit;  

2. Kompetenca e të menduarit;  

3. Kompetenca e të mësuarit për të nxënë;  

4. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin;  

5. Kompetenca personale;  

6. Kompetenca qytetare;  

7. Kompetenca digjitale.  

Për mësuesit, përmbajtja digjitale mundëson: 

 gjetjen e materialeve burimore për realizimin e orës mësimore në mënyrë autentike;  

 përdorimin e dokumenteve video, audio, animacione apo edhe materialeve të tjera shtesë, 

edhe në rastet kur nuk ka internet;  

 ndërtimin e orëve mësimore interaktive/ndërvepruese;  

 punën në grup ose punën individuale;  

 përsëritjen e provimeve, testimeve apo projekteve përgjatë vitit shkollor;  

 ekzistencën e një biblioteke me përmbajtje digjitale;  

 lidhjen me mësues të tjerë në vend për shkëmbim idesh dhe eksperiencash.  

Për nxënësin, përmbajtja digjitale mundëson: 

 përdorim të shpejtë dhe të lehtë;  

 kalimin nga një kompjuter tek tjetri;  

 përdorim të pavarur në kontekste të ndryshme;  
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 përdorimin e dokumenteve video, audio, animacione apo edhe materialeve të tjera shtesë, 

edhe në rastet kur nuk ka internet;  

 përsëritjen e provimeve, testimeve apo projekteve përgjatë vitit shkollor;  

 dorëzimin e materialeve tek mësuesi;  

 ekzistencën e një biblioteke me përmbajtje digjitale;  

 lidhjen me nxënës të tjerë në vend për shkëmbim idesh dhe eksperiencash.  

Me http://libridigjital -Mediaprint: 

✓ Nxënësi komunikon në mënyrë efektive 

✓ Për t’u bërë komunikues efektivë, nxënësit ndihmohen që të shfrytëzojnë në mënyrë të 

pavarur, kritike dhe krijuese mjetet dhe mundësitë e komunikimit dhe të të shprehurit.  

Nxënësi/Nxënësja:  

 shprehet për një temë të caktuar duke veçuar çështjet kryesore;  

 diskuton në grup në mënyrë konstruktive, duke dhënë dhe duke marrë informacion për një 

temë të caktuar nga fushat mësimore ose nga jeta e përditshme;  

 ju përgjigjet pyetjeve të shtruara për diskutim;  

 përdor informacionin dhe njohuritë e reja dhe reflekton mbi to duke ngritur çështje për 

diskutim;  

 merr informacion plotësues në rubrikën “Kureshti”; 

 konceptet e reja zbulohen ne rubrikën “Fjalor” 
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Nxënësi mendon në mënyrë krijuese  

Nxënësit jo vetëm që marrin informacion, por edhe zhvillojnë aftësitë për të menduar në mënyrë 

kritike, krijuese dhe ndërvepruese. Nxënësit marrin dhe përpunojnë njohuri në mënyrë të pavarur, 

krijuese dhe me përgjegjësi duke nxënë për të marrë vendime dhe për të zgjidhur probleme.  

Nxënësi mëson për të nxënë  



  

Nxënësi kultivon kureshtjen dhe interesin për dije dhe zhvillon kompetencën e të nxënit. Nxënësi 

ushtrohet për të nxënë gjatë gjithë jetës përmes stileve dhe strategjive efektive të të nxënit.  

 

 

  

 

Nxënësi përkushtohet ndaj të mirës së përbashkët  



  

Realizimi i kësaj kompetence siguron që nxënësit të jenë në gjendje të veprojnë si qytetarë të 

përgjegjshëm, duke marrë parasysh kontekstin e ngushtë dhe të gjerë.  

Nxënësi përdor teknologjinë për të nxitur risitë  

Nxënësi përdor në mënyrë kritike dhe efektive TIK-un në punë, gjatë kohës së lirë dhe gjatë 

komunikimit. Nxënësi përdor TIK-un për të gjetur, prodhuar, krijuar, prezantuar dhe shkëmbyer 

informacion, si dhe për të bashkëpunuar në rrjetet informuese në internet.  

 

 



  

PËRMBAJTJA DIGJITALE 

(http://libridigjital –Mediaprint) 

 
 

1. Materialet digjitale janë interaktive. 

 Kjo do të thotë që nxënësi ka mundësi të jetë përdorues aktiv i tyre, dhe jo përdorues pasiv. 

 Materialet digjitale gjithmonë kërkojnë që nxënësi të realizojë një proces që lidhet me 

kompetencat kyçe të kurrikulës dhe me kompetencat e lëndës.  

 Vini re se si në ilustrimin në figurë, nxënësit i duhet të dëgjojë një pjesë digjitale në mënyrë 

që t’i përgjigjet pyetjeve. Pa e dëgjuar pjesën qëllimshëm, nuk mund të përgjigjet. 
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2. Materialet digjitale dhe kompetencat 

 Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit  

 Kompetenca e të menduarit  

 Kompetenca e të nxënit  

 Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin  

 Kompetenca personale  

 Kompetenca qytetare  

 Kompetenca digjitale  

 

 



  

 

3. Kompetencat e lëndës të filozofisë 

 Përfshijnë tri elemente të ndërlidhura me njëri-tjetrin:  njohuritë, aftësitë intelektuale e të 

pjesëmarrjes dhe prirjet qytetare. 

 Këto aftësi realizohen përmes veprimtarive praktike. 

 



  

 

4. Materialet digjitale janë suplementare dhe nuk përsëritin materiale tekstore 

 Materialet digjitale janë materiale suplementare të cilat ndihmojnë në realizimin e 

njohurive, shkathtësive dhe vlerave.   

 Për shembull, çdo njësi përmban materiale ilustruese dhe sugjerime për të menduarin dhe 

argumentimin logjik.  

 Rubrika – Mendo si filozof  

 



  

            
 

5. Materialet digjitale janë në përshtatje me moshën 

 Temat e përzgjedhura trajtojnë tema të përshtatshme për ndërtimin dhe zhvillimin e 

njohurive të reja në lidhje lëndën e filozofisë.  

 Nxënësi shpjegon lidhjen ndërmjet një pikëpamjeje me pasojat që ka zbatimi i saj në 

praktikë. 

 Nxënësi krijon dhe mbron qëndrimin e tij për çështjen në diskutim, të mbështetur me 

argumente që mbajnë parasysh edhe argumentet e të tjerëve, të ndryshme nga të vetat. 

 

6. Materialet digjitale realizojnë lidhjen me temat ndërkurrikulare. 

 Identiteti kombëtar dhe njohja e kulturave ; 

 Të drejtat e njeriut; 

 Vendimmarrja morale; 

 Bashkëjetesa paqësore. 

 



  

 

 

7. Nxënësi provon veten në mënyrë interaktive nëpërmjet testeve për çdo linjë 

 Nxënësi mund të plotësojë testin dhe vlerësimi del në mënyrë automatike. 

 



  

  

 

 


