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Ju do të filloni një udhëtim, duke synuar të bëheni anëtar i skuadrës mbështetëse teknike të shkollës suaj. Përmes kapitujve 
në vijim do të keni mundësinë të mësoni fakte të shumëllojshme në lidhje me mirëmbajtjen e kompjuterëve personal (PC) 

dhe zgjidhjet për problemet e mundshme, që do të mund të paraqiten gjatë shfrytëzimit të tyre. 

Megjithatë, përveç përmbajtjes teorike, në këtë kurs do të gjeni zgjidhje praktike për problemet specifike, udhëzime për 
të rritur performansën e skuadrës teknike mbështetëse dhe do të ushtroheni të aplikoni njohurit tuaja. …Por, edhe të 
mundësoni një mënyrë më interesante për të mësuar, ju gjithashtu do të gjeni edhe materiale argëtuese siç janë viza-
time komike, të dhëna interesante, lojëra që ofrojnë zgjidhje dhe përvoja tjera të të rinjve nga vende të ndryshme të 

Amerikës latine.

Kjo hyrje do t’ju ndihmojë të identifikoni përmbajtje të ndryshme, të cilat do të jeni në gjendje të shihnin në secilin 
kapitull, ashtu që do të mund të përfitoni më së shumti nga ky kurs dhe të lironi imagjinatën dhe kreativitetin tuaj 

dhe kështu të ecni përpara në drejtimin e propozuar.

Pikërisht për këtë arsye këtë kapitull e kemi quajtur “Kapitulli 0”: Duke ju prezantuar se çfarë do të pasojë në të ardh-
men….

 

KAPITULLI 0
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ÇKA DO TË GJENI NË SECILIN KAPITULL?

"“Në fund të këtij 
kapitulli ju do të 

përfitoni: 
[aftësitë, 

shkathtësitë dhe 
njohuritë]

“Në këtë kapitull do 
të gjeni”

[Një përmbledhje të 
përmbajtjes që do të 

adresohet]
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Strategjitë e parashikuara

Faqet e para të secilit kapitull ofrojnë 
strategjitë e parashikuara njohëse, ashtu që 
do të mund të arrini rezultate domethënëse 
në mësim. Këtu përfshihen strategji tekstuale 
dhe ato vizuale, duke ofruar kështu dy 
mundësi për t’u future në kapitull.

“Hyrje në kapitull”
[prezantim përshkrues 
të asaj se çfarë do të
adresohet në faqet 

vijuese]

“Harta konceptuale e 
kapitullit”

[Organizimi grafik i 
përmbajtjes që do të 

punohet me të]
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Përmbajtjet teorike dhe praktike

Në secilin kapitull do të gjeni një zhvillim 
teorik të koncepteve si dhe do të bëhet 
përcjellja e tyre në sekuenca, ashtu që do të 
keni mundësi të aplikoni njohuritë e fituara. 
Kur ta lexoni tekstin ju do të mësoni gjithçka 
që është e ndërlidhur me secilin kapitull. 
subject.

Përmbajtja praktike
[sekuencat hap pas 
hapi që do t’i për-

cillni në Kompjuterin 
tuaj personal]

Përmbajtja teorike
[zhvillimi i 

koncepteve, i ndër-
lidhur 

me temën e kapitullit]
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Informatat shtesë

Përpos një progresi të përgjithshëm në 
secilin kapitull do të gjeni tabela, të cilat 
ofrojnë informata shtesë. Përmes tyre do të 
jeni në gjendje të njihni aspektet relevante 
të koncepteve të shtjelluara, udhëzimet që 
duhet ndjekur, aspektet që duhet të keni 
kujdes të veçantë, do të kuptoni edhe do-
methënien e nocionevet të veçanta etj.

Indeksi
[definimi i nocioneve 

të veçanta]

“Udhëzim!”
[rekomandime që 
duhet të merren 

parasysh]

Skica informative 
[Zgjerimi i temës duke 
u bazuar në përmba-

jtjen e kapitullit]

Qështjet e shpeshta
[qështjet emergjente 
me ato që mund t’i 

gjeni kur jeni 
duke kryer operacione 

specifike]

“Vëni re” 
[aspekte që nuk 

mund të tejkalohen]



1515

Materilalet tjera për mësimdhënie

Në secilin kapitull do të gjeni përmbajtje që 
nuk i referohet aspektit teorik dhe praktik, 
por ofron mundësi tjera të bashkëveprimit 
me njohuritë e fituara dhe e ngit në një 
nivel më të lartë mësimin. Ne i quajmë ato 
“Materiale tjera mësimore”, sepse besojmë 
se aspekti argëtues e ndihmon në mënyrë 
të theksuar procesin mësimor. Kjo është 
edhe arsyeja që përfshihen materiale të tilla 
si: lojëra, informata rreth ambientit, flamur 
argëtues, vegza interesante për të naviguar 
në Internet, përvojat e nxënësve dhe mësim-
dhënësve me teknologjinë e re, etj.

“Udhëzime të 
gjelbërta"

[udhëzime për të 
mbrojtur ambientin]

“A e keni ditur se 
…?”

[të dhëna të rëndë-
sishme që ndëlid-
hen me botën e 
kompjuterëve]

 Vizatim argëtues
[një koment 
argëtues]
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 Vegzat (Linqet) 
[propozime të ndry-
shme për të eksplo-

ruar në Internet]

Lojërat
[për t’u argëtuar dhe 

për të mësuar]

"Shkëmbimi i 
përvojave"

[tregime për nxënësit 
dhe mësimëdhënësit 
nga Amerika latine 
dhe përvojat e tyre 
me teknologjitë e 

reja]
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Ushtrimet dhe provimi

Në fund të secilit kapitull do të mund të gjeni 
një propzim për ushtrime dhe një pytësor 
për vetë-vlerësim, që do të shërbejë për 
evaluimin e njohurive të reja dhe konsolidojë 
procesin tuaj mësimor. 

Ushtrimet
[aktivitete, ku 

mund ta shfytë-
zoni dijen tuaj]

 Vetë-vlerësimi
[pytësor me pyetje, 
që kanë përgjigje të 

shumëfishta në lidhje 
me përmbajtjen e 

kapitullit]




