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LIBËR PËR MËSUESIN FIZIKA 11 (bërthamë)
http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/liber%20mesuesi%20fizika%2011%20berthame.pdf
Projekt Orë Kreu Objektivat e ... Një nxënës tjetër i afron pranë copave të vogla të letrës dhe e gjithë klasa ... FIZIKA 11 56
Tema 4.10 Përsëritje e ...

UDHËZUES për zhvillimin e kurrikulës së re të gjimnazit
http://izha.edu.al/programet/udhezues/UDHEZUESI_Per%20Zhvillimin%20e%20Kurrikules%20se%20Re%20te%20Gjimnazit.
pdf
... fizika e zbatuar dhe kimia e zbatuar. ... klasa e 10-të, ... Ndonjë projekt kurrikular nuk është e mundur që të parashikohet që
herët, ...

MËSIMI I FIZIKËS - USAID Primary Education Project - Macedonia
http://toolbox.pep.org.mk/Files/Priracnik%20fizika-alb%20za%20internet.pdf
të nevojshme për të përpunuar dizajnin e tyre (psh. nga bi-ologjia, fizika, ... e dijnë. 2.1. Klasa ... Ü Mundësoni pjesëmarrje te
ndonjë projekt ...

mediaprint.al
http://mediaprint.al/uploads/books/plani-vjetor-FIZIKA-11BAZA.doc
FIZIKA 11 BËRTHAM Ë ( GJITHSEJ 72 ORË ... titura Klasa 21 1.21 PROJEKT Përcaktimi i detyrave dhe ndarja në grupe
Projektor, kompjuter Klasa 22 Kreu 2 . RRYMA ...

Ida Maçi - Botime Pegi
http://www.botimepegi.al/phocadownload/Mesuesi/fizike%2010.pdf
10 FIZIKA N r. Lin j ... ë ni es së ë. 10- Projekt ... Nxënësit mund të bëjnë pyetje që lidhen me lëvizjen në jetën e përditshme.
Klasa mund të ...

Metodika e mësimdhënies së lëndës Dituri Natyre
http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/metod_dituri-alb-aln-t06.pdf
filluar nga klasa e gjashtë e lart. ... vete si fizika, ... P.sh. një model apo projekt i një kabineti mund të ishte ky:

www.botimepegi.al
http://www.botimepegi.al/phocadownload/fizike%2010.doc
Klasa: X . Programi sintetik. 36 ... Fizika, objekti i saj i studimit. Metodat që përdor fizika për studimin e natyrës. Internet, ...

Projekt (vazhdim) 49 10 ...

mediaprint.al
http://mediaprint.al/uploads/books/fizika-11-me-zgjedhje-te-detyruar-plani-analitik.doc
... 5 5 Punë e drejtuar, projekt Të ndjekë ... Klasa . Klasa . 22 2 Forca e rëndesës ... e harmonikut të parë 56 10 Fizika e
muzikës ...

REPPUUBBLLIKKAA ËEE SSHHQQIIPPËRRIISSËË MINISTRIA E ...
http://gjimnazi18tetori.yolasite.com/resources/Struktura_e_vitit_shkollor_2010-2011.pdf
Klasa 10 Klasa 11 Klasa 12 Zgjedhje e detyruar gjithsej në orë ... Fizika - 2 2 4 Biologjia ... Projekt kurrikular 18 orë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË INSTITUTI I ZHVILLIMIT TË ARSIMIT
http://vet.al/files/program/pergjithshme/Fizika%2011-%202010.pdf
... kombëtar e ndërkombëtar. Fizika, ... E të realizojë një projekt të zgjedhur vetë ... dhe nga klasa në klasë. Sasia e orëve
mësimore për secilën ...
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