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Në shekullin XXI, njerëzimi, në fushën shoqërore (ndryshimet klimatike, paqëndrueshmëria financiare),
në fushën ekonomike (globalizimi, inovacioni) dhe në fushën personale (punësueshmëria, lumturia)
përballet me shumë sfida të rëndësishme. Zhvillimi eksponencial i teknologjisë, automatizimi dhe
duke i shumëfishuar me shpejtësi këto vështirësi me dërgimin e vendeve të punës jashtë vendit,
po bëhet shkak për konfuzion në shoqëri. Arsimi, ashtu si në Revolucionin Industrial, teknologjik
mbetet prapa progresit.
Ndryshimet e fundit të mëdha në kurrikulë u shfaqën në fund të viteve 1800 si përgjigje ndaj rritjes së
papritur të nevojave shoqërore dhe kapitalit njerëzor. Për shkak se bota e shekullit të 21-të ka pak
ngjashmëri me të kaluarën, u vonua tej mase rikontrukturimi I kurrikulës arsimore në një mënyrë të tillë
që të ketë shumëllojshmëri dhe një analizë e thelluar. Kurrikulat në mbarë botën janë ndryshuar shpesh.
Sigurisht këto ndryshime ndonjëherë ishin masive, por këto ndryshime të kurrikulës nuk u ridizajnuan
thellësisht duke përfshirë të gjitha dimensionet e arsimit si: Njohuri, Aftësi, Karakter dhe Meta-Mësim.
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Tradita ndërdisiplinore (P.sh.
Matematikë) Temat moderne (p.sh.
sipërmarrje)
Arsimi në
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Karakteri

Aftësitë

“Si të sillemi në
jetën tonë dhe me
çfarë merremi”

"Si e përdorim atë që dimë"
Bashkëpunimi I marrëdhënies
komunikim mendim kritik

Vetëdija Kurioziteti Guximi
Qëndrueshmëri Morali
Lidership

Meta-Mësimi

❖ Dija - është ajo që ne dimë dhe kuptojmë.
Megjithëse dija është dimensioni më i theksuar në pikëpamjen tradicionale të kurrikulës dhe
përmbajtjes, ndryshimet në kurrikulë nuk kanë qenë të suksesshme për të vazhduar me rritjen e sasisë
së njohurive kolektive të fituara me kalimin e kohës. Përveç kësaj, kurrikula aktuale shpesh nuk është as
koherente për nevojat e studentëve dhe as për nevojat sociale dhe ekonomike.
Prandaj, ka pasur një nevojë të madhe për të rimenduar rëndësinë dhe zbatueshmërinë e asaj që është
mësuar, duke arritur në të njëjtën kohë një ekuilibër më të mirë midis teorisë dhe praktikës.
Disiplinat tradicionale si matematika, shkenca, gjuhët vendase dhe të huaja, studimet sociale dhe arti
janë sigurisht shumë të rëndësishme. Për të lejuar fokusimin më mire te prirjet duhet të bëhen zgjedhje
të vështira për atë që duhet reduktuar (për shembull, më shumë statistika dhe probabilitet në
matematikë dhe më pak trigonometri) dhe thellësia që i shtohet tre dimensioneve të tjera që rrisin
aftësitë, karakterin dhe meta-mësimin. Duke iu përgjigjur kërkesave aktuale dhe të ardhshme, disiplinat
moderne si teknologjia dhe inxhinieria, media, sipërmarrja dhe biznesi, financat personale, shëndeti,
sistemet sociale duhet të jenë pjesë normale të kurrikulës, jo aktivitete ndihmëse apo opsionale.
Ndërdisiplinariteti është një mekanizëm i fortë lidhës midis disiplinave tradicionale dhe moderne, dhe
praktikat e kërkuara prej tij ndikonë në rritjen dhe transferimin e potëncialit të aftësive, karakterint dhe
dimensionet e meta-mësimit. Qasjet ndërdisiplinore ndaj njohurive lehtësojnë mësimin e thelluar duke i
ndihmuar studentët të krijojnë lidhje midis koncepteve.
Temat e rëndësishme të sotme si :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 dhe kompetenca digjitale duhet të studiohen së bashku me disiplinat
moderne dhe tradicionale të informacionit.
Për të marrë këto vendime të vështira të rikontruktimit, çdo disiplinë duhet të marrë parasysh tre fushat
e përshkruara më poshtë (janë përgatitur duke marri si shembulll matematikën);
(1) Koncepte (p.sh., shkalla e ndryshimit) dhe meta-koncepte (p.sh., prova) që shpesh janë të
aplikueshme në disiplina të tjera
(2) Proceset (p.sh. formulimi i një pyetjeje matematikisht), metodat (të menduarit proporcional) dhe
mjetet (p.sh. tabelat e shumëzimit)
(3) Degët (p.sh. matematika diskrete), temat e përgjithshme (p.sh. teoria e lojës) dhe temat specifike
(p.sh. dilema e të burgosurit).

Ekzistojnë tre burime të vlefshme për secilën disiplinë:
• Praktike - punë për të cilat studentët do të kenë nevojë në jetën e tyre të përditshme dhe, për shumë,
të parashikuara për të ardhmen; kjo duhet theksuar përmes koncepteve të paraqitura më sipër.
• Njohëse – Studimi i secilës disiplinë 'nëse bëhet siç duhet' mund të rrisë aftësitë, karakterin dhe metamësimin. Shpesh ky supozim është fuqia nxitëse e sistemit që të përqendrojë kurrikulën sipas disiplinave
(siç është ideja që matematika nxit të menduarit kritik). Për disiplina dhe kompetenca të ndryshme, ky
model bazë mësimor duhet të shqyrtohet në mënyrë eksperimentale dhe kurrikula duhet të rregullohet
në përputhje me të.
• Emocionale - Një disiplinë ka bukuri natyrore dhe fuqi për të ndihmuar në të kuptuarit e botës. Kjo
duhet të theksohet si një arritje e llojit njerëzor dhe të përdoret si burim motivimi për studentët. Duhet
të shmanget ideja se bukuria e një disipline mund të mësohet vetëm pasi janë aplikuar aspektet
praktike dhe teorike të saj, këto tre aspekte (praktike, njohëse dhe emocionale) duhet të mësohen
njëkohësisht gjatë gjithë jetës shkollore.
❖ Aftësitë – Si e përdorim atë që dime
Aftësitë e nivelit të lartë (p.sh., "4 C-të", të njohura gjithashtu si "aftësitë e shekullit 21" - të menduarit
kreativ, kritik, komunikimi dhe bashkëpunimi janë thelbësore për të demonstruar të kuptuarit e
njohurive me mësim të thelluar dhe me performance. Megjithatë, kurrikula tashmë është e mbingarkuar
me përmbajtje dhe situatëe bën të vështirë për nxënësin të mësojë aftësitë (dhe për mësuesit të
mësojnë aftësitë). Për më tepër, nuk ka mbështetje për edukuesit për të kombinuar njohuritë dhe
aftësitë me pedagogji të qëndrueshme dhe përvoja të të mësuarit të thelluar. Megjithatë, ekziston një
konsensus i arsyeshëm global mbi atë se cilat janë aftësitë në kuptimin më të përgjithshëm dhe si
ndikojnë pedagogji të ndryshme (si projektet) në përvetësimin e tyre.
❖ Karakteri – Si sillemi dhe çfarë bëjmë në jetën tone
Gjithnjë e më shumë në mbarë botën theksohet se ka nevojë për zhvillim të cilësive përtej njohurive dhe
aftësive. Në arsimin e përgjithshëm theksohet se karakteri ka tre qëllime kryesore: – edukimi i
karakterit:
• Është një gur themeli për mësuarit gjatë gjithë jetës.
• Promovon marrëdhënie të suksesshme në shtëpi, në komunitet dhe në punë.
• Zhvillon vlera dhe virtyte personale për pjesëmarrje të qëndrueshme në botën e globalizuar.
Fakti që ky dimension përdor një grup termash shumë të ndryshëm në fusha të ndryshme e bën të
vështirë arritjen e konsensusit.
Dimensioni i karakterit përfshin mjetet, qëndrimet, sjelljet, besimet, të drejtat, mendësitë,
personalitetin, temperamentin, vlerat, aftësitë sociale dhe emocionale, aftësitë jokonceptuale dhe

aftësitë e përgjithshme. Edhe pse karakteri ndonjëherë ka konotacione jo edukative, Është një term
konciz dhe gjithëpërfshirës I identifikueshëm në të gjitha kulturat.
CCR ka prodhuar më shumë se 32 korniza, kërkime dhe reagime nga e gjithë bota për të arritur gjashtë
cilësi të karakterit, secila duke mbuluar një fushë të gjerë në vetvete. Këto cilësi janë ndërgjegjësimi,
kurioziteti, guximi, fleksibiliteti, etika dhe lidershipi, nga të cilat mund të lidhen cilësi dhe koncepte të
tjera. Të qenit në mjedise joshkollore si sporte, eksplorime, udhëtime aventureske, rrit vështirësitë e
njohjes së karakterit.
Cilësitë më të mira

Cilësitë e lidhura dhe konceptet (Jo i detajuar)

Ndërgjegjësimi

Mendja, vetëdija, vetë-menaxhimi, vetë-aktualizimi, vëzhgimi, depërtimi,
ndërgjegjësimi, dhembshuria, mirënjohja, ndjeshmëria, ndihmesa, rritja,
largpamësia, mprehtësia, qetësia, lumturia, paqja, origjinaliteti, dëgjimi,
ndarja, ndërlidhja, varësia, uniteti, pranimi, bukuria, ndjeshmëria, durimi,
qetësia, ekuilibri, spiritualiteti, ekzistencializmi, ndërgjegjësimi shoqëror,
ndërgjegjësimi ndërkulturor etj.

Shqetësimi

Mendja e hapur, eksplorimi, pasioni, vetëdrejtimi, motivimi, iniciativa, inovacioni,
entuziazmi, kurioziteti, mirënjohja, spontaniteti, etj.

Trimëria

Guximi, vendosmëria, qëndrueshmëria, besimi, marrja e rrezikut,
këmbëngulja, qëndrueshmëria, kënaqësia, optimizmi, frymëzimi, energjia,
vitaliteti, entuziazmi, gëzimi, humori, etj.
Qëndrueshmëria, këmbëngulja, shkathtësia, guximi, vetëdisiplina, përpjekja,
zelli, përkushtimi, vetëkontrolli, vetëvlerësimi, besimi, vendosmëria,
përshtatshmëria, përballja me pasigurinë, fleksibiliteti, reagimet, etj.
Dashamirësia, humanizmi, ndershmëria, respekti, drejtësia, barazia, drejtësia,
mirësia, altruizmi, kënaqja, toleranca, pranimi, besnikëria, ndershmëria,
vërtetësia, autenticiteti, sinqeriteti, besueshmëria, mirësjellja, konsiderata,
falja, virtyti, dashuria, dashamirësia, bujaria, filantropia, altruizmi, përkatësia,
konsiderata qytetare, patriotizmi, barazia etj.
Përgjegjësia, altruizmi, përgjegjshmëria, besueshmëria, ndërgjegjja,
joegoizmi, përulësia, modestia, aftësia për t'u lidhur, introspeksioni, frymëzimi,
organizimi, detyra, udhëzimi, vendosmëria, heroizmi, karizma, ndjekja,
përkushtimi, udhëheqja shembullore, fokusi në qëllim, fokusi, orientimi në
rezultate , siguria, përmbushja, efikasiteti, kompromisi, qëndrueshmëria,
socializimi, inteligjenca sociale, diversiteti, të qenit i denjë etj.

Vendosmëria

Morali

Lidershipi

❖ Meta-Mësimi – Si mendojmë dhe përshtatemi
Dimensioni i katërt dhe i fundit i kornizës CCR është dimensioni që përfshin tre dimensionet e tjera.
Meta-mësimi merret me proceset e reflektimit dhe përshtatjes së të nxënit. Meta-mësimi përfshin si
meta-informatikën, e cila përfshin vlerësimin, monitorimin dhe vlerësimin e personit, dhe brendësimin e
strukturës së zhvillimit të mendjes rreth kapacitetit të dikujt.
Meta-mësimi është thelbësor për zhvillimin e shprehive të të mësuarit gjatë gjithë jetës, për të mësuar
tre dimensionet e tjera dhe për të bartur atë që është mësuar përtej temës origjinale. Tashmë studentët

më të suksesshëm përdorin shpesh një cikël produktiv dhe të saktë të meta-mësimit. Promovimi i këtij
dimensioni mund t'i ndihmojë të gjithë studentët në karrierën e tyre gjatë gjithë jetës në të gjitha fushat
e të mësuarit. Në një botë që kërkon përshtatshmëri të vazhdueshme dhe në rritje, është thelbësore të
theksohet ky dimension në mënyrë specifike, në vend që ta përdorim atë në përgjithësi dhe kështu
shpesh ta neglizhojmë atë.
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Kërkimi i arsimit për shekullin 21
Inercia historike ka qenë deri tani një faktor vendimmarrës në hartimin e kurrikulës kur merret
parasysh niveli i politikave si dhe dinamika njerëzore e përfshirë. Paqëndrueshmëria ciklike
politike e shumë vendeve e bën të vështirë për sistemet që të rinovojnë me vendosmëri në
nivel politikash, pasi nuk ka vazhdimësi. Sa i përket dinamikës njerëzore, vendimet merren nga
ekspertë të subjektit në izolim relativ nga dëshirat e botës reale (dhe përdoruesit e vetë
disiplinës), dhe kështu qasjet e përdorura janë në rritje (dhe ndoshta tepër përshtatëse). Këtu
është vlera e thellë e juridiksioneve të Qendrës për Rimodelimin e Kurrikulës (CCR) që janë të
pavarura nga politika lokale dhe që marrin parasysh paragjykimet, dogmat dhe "mendimin në
grup".
Shumica e përpjekjeve për të transformuar arsimin në mbarë botën përqendrohen në 'Si' e
edukimit, gjë që është e lavdërueshme. Por studimet mbi 'Çfarë' janë shumë të pakta. Arsimi ka
nevojë dëshpërimisht për kurrikulat inovative të përshtatura me nevojat e studentëve dhe
shoqërive të shekullit të 21-të: A është arsimi i përshtatshëm për qëllimin e këtij shekulli? Në
një botë gjithnjë e më të kërkuar, a po i edukojmë studentët që të jenë të gjithanshëm?
CCR i përgjigjet pyetjes themelore "ÇFARË duhet të mësojnë studentët për shekullin 21" dhe
shpërndan hapur rekomandimet dhe kornizat e saj në mbarë botën. CCR bashkon organizatat
jofitimprurëse, gjyqësorin, institucionet akademike, kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse
duke përfshirë fondacionet. Ju lutemi bashkohuni me ne në këtë udhëtim emocionues.
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