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MATEMATIKË
http://masht-gov.net/advCms/documents/Matematike_klasa_VIII.pdf
ashtu, lidhja e matematikës me lëndët e tjera dhe me situatat e jetës së ... Kështu, lidhjet dhe zbatimi i njohurive matematike në fusha të

MATEMATIKA - South East European Educational Co-operation Network
http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/math_national_curric_hungary-oth-aln-t06.pdf
Historia e matematikes permban shume histori dhe mesime interesante. ... lidhjeve ne praktike dhe ne lendet e tjera ... Lidhjet midis sasive variabel.

LIBËR PËR MËSUESIN - Botime Pegi
http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/matematika%2012.pdf
të përdorë lidhjet brenda lëndës së matematikës, ... parashikime për lidhjen e mësimit me temat e tjera të lëndës apo me lëndët e tjera;

data.planetar.edu.al
http://data.planetar.edu.al/files/Kurrikula%20e%20inegruar-broshura%20final276.doc
Është kjo arsyeja që në mësimdhënien e matematikës mësuesit duhet t ... ngushtë me lëndët e tjera. ... lidhjet e çështjeve me të cilat merret ...

INSTITUTI I KURRIKULAVE DHE STANDARDEVE PROGRAM MËSIMOR PËR ...
http://izha.edu.al/programet/klasa8/Matematika%208.pdf
... me lëndët e tjera dhe me situata të jetës së ... zbulojnë rolin e matematikës në një kontekst më të ... disa orësh që shfrytëzon lidhjet ...

INSTITUTI I STUDIMEVE PEDAGOGJIKE PROGRAMI I LËNDËS SË ...
http://shkollaorikum.yolasite.com/resources/02%20Matem%20kl1.pdf
lëndë të tjera me veprimtaritë në mësimin e matematikës. ... komunikimi, arsyetimi dhe lidhjet konceptuale. Zgjidhja e ... me lëndët e tjera, dhe me ...

STANDARTET E PËRMBAJTJES NË LËNDËN
http://data.planetar.edu.al/files/Standardet%20e%20matematikes227.doc
STANDARDET E MATEMATIKËS ... relacionin e ngjashmërisë, lidhjet trigonometrike ... problema me situata që lidhen me mjedisin e tyre, me lëndët e tjera ...

PROGRAMI I LËNDËS
http://www.uegen.com/wp-content/uploads/2012/09/Liber-Mesuesi-Matematika-6.doc
... duke qenë në koherencë me standardet e matematikës për ... Të dallojnë elementet e rrethit dhe lidhjet ... me lëndët e tjera dhe me situata ...

INSTITUTI I KURRIKULAVE DHE STANDARDEVE
http://izha.edu.al/programet/klasa4/Matematike%204.pdf
Lënda e matematikës në klasën e katërt të ... arsyetimi dhe lidhjet konceptuale. Zgjidhja e ... me lëndët e tjera dhe me situata të jetës së ...

INSTITUTI I KURRIKULAVE DHE STANDARDEVE
http://shkollaorikum.yolasite.com/resources/Edukimi%20figurativ%208.pdf
2 1. TË PËRGJITHSHME Nëpërmjet artit figurativ nxënësit do të dallojnë lidhjet e kësaj fushe arti me llojet e tjera të artit, me lëndët e tjera mësimore ...

GJUHA SHQIPE - Media Print
http://mediaprint.al/uploads/books/Liber-mesuesi-Matematika-4-.pdf
... arsyetimi dhe lidhjet ... me lëndët e tjera dhe me situata ... në lëndë të tjera me veprimtaritë në mësimin e matematikës të jetë në ...

INSTITUTI I KURRIKULAVE DHE STANDARDEVE
http://www.uegen.com/wp-content/uploads/2012/08/Plani-M%c3%absimor-Fizika-9.doc
... qëndrimet dhe vlerat në lëndët e shkencave të natyrës dhe në lëndët e tjera integrohen mjaft mirë me ... Me lëndën e . matematikës. ... lidhjet e ...

Metodologjia ndërvepruese në mësimin e matematikës - EDUALBA
http://edualba.com/doc/met_ndervepruese_mesimin_mat.pdf
Metodologjia ndërvepruese në mësimin e matematikës ... (rregullat, strategjitë, hipotezat, skemat, lidhjet e ... është praktikuar si edhe në lëndët e tjera.

KORNIZA E KURRIKULIT - South East European Educational Co ...
http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/curr_framework-kapit04-yug-kos-aln-t06.pdf
Ajo u ndihmon nxënësve të zbulojnë mjedisin natyror dhe lidhjet e tij me mjedisin ... dhe lëndët e tjera, ... e zbatimit të matematikës në ...

Muharrem Goci - Milieukontakt International
http://milieukontakt.net/archive/nl/publications/publication_Albanian_Strategy_Alb.doc
... duhet të kapërcehet nëpërmjet këmbimit intensiv të përvojave me vendet e tjera. ... në lidhjet e dobëta ndërmjet ... lëndët e biologjisë ...

KIMI 2 orë në javë, 74 orë në vit
http://www.masht-gov.net/advCms/documents/klasa_7_KIMI.pdf
shumë lëndëve të tjera me rëndësi jetësore e ... edhe të arriturat e shkencave të tjera, si fizikës, matematikës, ... Rezultatet e pritshme Lidhjet ...

Berati qyteti më i moçëm dhe më i bukur në Ballkan
http://www.lajmetari.net/index_arkiv_file/gazetat/gazeat%202005/110/Gazeta%20nr.110.doc
... dy kasolle bagëtish dhe në anët e tjera mullaret me zaire për ... është e emërtuar “pesëshja e matematikës ... Lidhjet me boten e jashtme jane te ...

MËSIMI I FIZIKËS - USAID Primary Education Project - Macedonia
http://toolbox.pep.org.mk/Files/Priracnik%20fizika-alb%20za%20internet.pdf
Komponenta përparimi i mësimit të matematikës AED e realizon në ... me gjuhë dhe lëndët tjera. ... Poashtu e stimulon të menduarit për lidhjet ndërmjet ...

MËSIMI I BIOLOGJISË - USAID Primary Education Project ...
http://toolbox.pep.org.mk/Files/Priracnik%20Biologija-alb%20za%20internet.pdf
Në mësimin e matematikës dhe shkencat natyrore kryesisht ... me gjuhë dhe lëndët tjera. ... Poashtu e stimulon të menduarit për lidhjet ndërmjet shumë

PËRMBAJTJA
http://www.shmlp-adurrsaku.com/wp-content/uploads/2013/03/Komunikacion.pdf
Udhëzime të përgjithshme lidhur me planin mësimor 4.1. Lëndët e përgjithshme ... lidhjet Njohja me bazat e ... rezervimet dhe shërbimet e tjera, ...
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