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Nxënësit e gjuhës Angleze me paaftësi të rëndësishme njohjeje, me mbështetje mësimore, për përfundimin e nivelit alternativ të aftësimit në gjuhën Angleze në çdo 
nivel klase,  do të kryejnë… 
 

Nivelet Alternative 
të Aftësisë 

Kompleksiteti Gjuhësor Format dhe Marrëveshjet Gjuhësore Përdorimi i Fjalorit 

NiveliP3 
Zhvillimi 

Ju lutemi vini re: Nxënësit mund të vlerësohen deri në nivelin P3 në fushën ku shtjellohet Shkrimi. Fushat e Dëgjimit, të Folurit 
dhe Leximit, nuk përfshijnë artikujt e testimit të nivelit të aftësisë P3, ose më lart; kështu që, nxënësit që  e plotësojnë këtë test, 

nuk mund të shfaqin aftësi të gjuhës Angleze në nivelin alternativ P3, ose më të lart në këto fusha 

NiveliP2 
Evidentimi 

 Deklarime të thjeshta të shumëfishta 
 Një ide me detaje 

 Ndërtime gramatikore të përbëra 
 Modele të përsëritura frazore dhe të 

fjalisë në fushat e përmbajtjes 

 Fjalë dhe shprehje të 
përmbajtjes së përgjithëshme, 
përfshirë të afërtat 

 Fjalë dhe shprehje sociale dhe 
mësimore në fushat e përmbajtjes 

NivelP1 
Hyrja 

 Deklarime, ose pyetje të veçanta 
 Një ide brenda fjalëve, frazave, ose pjese 

gjuhësore 

 Ndërtime të thjeshta gramatikore 
 Format dhe modelet e përbashkëta 

sociale dhe mësimore 

 Fjalë, të lidhura me përmbajtje të 
përgjithëshme  

 Fjalë dhe shprehje sociale dhe 
mësimore 

Niveli A3 
Pëfshirja 

 Deklarime, ose pyetje të 
njohura, që lidhen me rutinën e 
përditëshme 

 Një ide brenda paraqitjeve pamore, ose 
të gjuhës së njohur 

 Praktikon në mënyrë rutinë 
forma dhe modele të 
përbashkëta sociale dhe 
mësimore 

 Simbole, shkronja dhe/ose numra 

 Fjalë sociale dhe mësimore  si 
edhe shprehje të njohura  

Niveli A2 
Njohja 

 Përdoren gojarisht në mënyrë rutinë
 Paraqitje pamore të njohura, që lidhen me rutinën e përditëshme
 Format dhe simbolet mjedisore
 Fjalë që lidhen me persona të njohur, me rutinën e përditëshme dhe/ose mjedisin

NiveliA1 
Nisja 

 Zërat e njohur dhe tingujt komunikues 
 Ndryshim të shprehjeve (p.sh të fytyrës, trupit, zërit) 

                                                                      ....brenda një përmbajtjeje social-kulturore për përdorimin e gjuhës. 
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nxënësit e gjuhës Angleze me paaftësi të rëndësishme njohjeje, me mbështetje mësimore, për përfundimin e nivelit alternativ të aftësimit në gjuhën Angleze në çdo 
nivel klase,  do të kryejnë… 
 

Nivelet Alternative 
të Aftësisë 

Kompleksiteti Gjuhësor Format dhe Marrëveshjet 
Gjuhësore 

Përdorimi i Fjalorit 

NiveliP3 
Zhvillimi  
(Vetëm pjesët 
me shkrim) 

 Fjali të shkurtëra dhe disa edhe të gjata, 
me kompleksitet në zhvillim 

 Shprehje e zgjeruar e një ideje, ose shprehje 
të zhvilluara për shumë ide 

 Struktura gramatikore përsëritëse 
me ndryshime të rastit 

 Modele fjalish përgjatë fushave 
të përmbajtjes 

 Gjuha specifike e përmbajtjes, 
përfshirë afërsinë dhe shprehitë 

 Fjalë ose shprehje me shumë 
kuptime të përdorura përgjatë 
fushës së përmbajtjes 

NiveliP2 
Evidentimi 

 Fjali, ose fraza të shkurtëra 
 Shprehje të zhvilluara të ideve 

 Struktura gramatikore të formuluara 
 Modele frazash dhe fjalishë 

përsëritëse, përgjatë fushave të 
përmbajtjes 

 Fjalët dhe shprehjet e përgjithë-
shme në fushën e përmbajtjes 

 Fjalët dhe shprehjet sociale dhe 
mësimore në  fushën e për-
mbajtjes 

 Social and instructional words and 
expressions across content areas 

NivelP1 
Hyrja 

 Fjalë, fraza, ose pjesë gjuhësore 
 Fjalë të veçanta për shprehjen e ideve 

 

 Struktura gramatikore në nivel fraze 
 Modele frazore të shoqëruara  me 

situata të përbashkëta mësimore 
      dhe sociale 

 Fjalët e përgjithëshme të lidhura me 
përmbajtjen 

 Fjalët dhe shprehjet e përditë-
shme sociale dhe mësimore 

Niveli A3 
Pëfshirja 

 Përafrime gojore të fjalëve, ose frazave 
 Simbole ose shkronja që paraqesin idetë 

 Modele të praktikuara në mënyrë 
rutinë, të shoqëruara me situata të 
përbashkëta sociale dhe mësimore 

 Fjalët e njohura, që lidhen me 
rutinën e përditëshme 

 Paraqitja e tingujve, fjalëve, ose 
ideve me vizatimin e simboleve, 
shkronjave, ose numrave 

Niveli A2 
Njohja 

 Tinguj dhe gjeste të ndryshme për komunikim 
 Shënja ose simbole për komunikim (p.sh.,me veglën e shkrimit, ose paisje ndihmëse) 
 Përafrimet e fjalëve që përdoren rutinë 
 Ton i ndryshëm i zërit për përcjelljen e dëshirave, nevojave, ose humorit ( që të transmetohen sipas normave sociale) 

NiveliA1 
Nisja 

 Imitimi i tingujve 
 Lëvizje të ndryshme të trupit për komunikim (p.sh ngulja e shikimit, kapja e veglave të shkrimit) 

                                                                 ....brenda një përmbajtjeje social-kulturore për përdorimin e gjuhës. 


