TESTE DHE SKEMA VLERËSIMI

Qytetari – Psikologji – Sesioni II
Përgjigjet e sakta për çdo pyetje të testit
_________________________________________________________________
Pyetja 1
C
1 pikë
Pyetja 2
D
1 pikë
Pyetja 3
C
1 pikë
Pyetja 4
A
1 pikë
Pyetja 5
A
1 pikë
Pyetja 6
B
1 pikë
Pyetja 7
D
1 pikë
Pyetja 8
B
1 pikë
Pyetja 9
C
1 pikë
Pyetja 10
D
1 pikë
_________________________________________________________________
Pyetja 11
2 pikë
Model përgjigjeje
 Ligji përcakton dhe rregullon marrëdhëniet shoqërore, ekonomike dhe
marrëdhëniet e tjera midis anëtarëve të shoqërisë.
 Ligjet u tregojnë individëve se si duhet të sillen dhe si nuk duhet të sillen.
 Ligjet janë mjet për zgjidhjen e konflikteve.
 Ligjet sjellin ndryshime sociale.
 Ligjet ruajnë rendin.
 Janë mbrojtësit e jetës dhe të sigurisë që qytetarit brenda kufijve të shtetit
përkatës por dhe jashtë tij.
 Janë rregullues të jetës sociale dhe të marrëdhënieve midis shtetasve.
 Janë parandaluesit e dëmeve materiale dhe konflikteve njerëzore.
 Janë përmirësuesit e jetës së njeriut në një komunitet.
Shënim: Nxënësi merr pikë edhe nëse e konkretizon përgjigjen me shembull.
2 pikë
nëse shkruan saktë dy nga funksionet e mësipërme të ligjit;
OSE
1 pikë
nëse shkruan saktë një nga funksionet e mësipërme të ligjit;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
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Pyetja 12
2 pikë
Model përgjigjeje
 Barazia e të gjithë qytetarëve para ligjit. / Ligji është i barabartë për të gjithë
pavarësisht nëse mbron apo ndëshkon.
 Ndalimi i diskriminimit / privilegjeve./ diskriminimi për shkak të gjinisë,
besimit fetar, prejardhjes etj. / privilegjeve që vijnë nga pozita, pasuria etj.
2 pikë
nëse shpjegon dy elementet e këtij parimi;
OSE
1 pikë
nëse shpjegon një nga elementet e këtij parimi;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 13
2 pikë
Model përgjigjeje
d) Detyron organet shtetërore dhe personat që ushtrojnë funksione shtetërore për
të informuar qytetarët për aspektet e veprimtarisë së tyre.
e) Mundëson pjesëmarrjen e qytetarëve në mbledhjet e organeve të zgjedhura
kolektive, në të cilat diskutohen çështje me interes për qytetarët dhe
komunitetin.
Shënim: Nxënësi merr pikë edhe nëse e konkretizon përgjigjen me shembull.
2 pikë
nëse shkruan dy aspektet e garantimit të së drejtës së
informimit a) edhe b);
OSE
1 pikë
nëse shkruan një nga aspektet e garantimit të së drejtës së
informimit a) ose b);
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 14
2 pikë
Model përgjigjeje
 Përvetësimi i njohurive teorike dhe shprehive praktike. / Arsimim.
 Socializim./ Shoqërizim.
 Transmetim i normave kulturore. / Vazhdimësi kulturore.
 Pranim i ndryshimeve dhe tolerancë / Integrim shoqëror.
 Zhvillim i talenteve.
 Njohje dhe zbatim i rregullave.
 Përgatitje e nxënësve për tregun e punës.
 Ndihmon në formimin e personalitetit të individit.
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Krijon aftësi për të përballuar problemet e së ardhmes. / Siguron ndryshimin
dhe zhvillimin shoqëror.
 Zhvillon të menduarin krijues, reflektimin dhe gjykimin e situatave problemore.
2 pikë
nëse shkruan dy nga funksionet e mësipërme të shkollës;
OSE
1 pikë
nëse shkruan një nga funksionet e mësipërme të shkollës;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 15
2 pikë
Model përgjigjeje
 Ndikim në aspektin psikologjik / ndryshon perceptimin e shqisave / humorin
/ mendimin / sjelljen.
 Ndikim në aspektin nervor / neuronet bëhen më pak të ndjeshëm /.
 Varësi ndaj drogës / Nevojë për më tepër drogë që të arrihet efekti i
dikurshëm.
 Pasoja të rënda shëndetësore lidhur me funksionimin e organizmit.
 Pasoja sociale / konflikte / aksidente / dhunë.
2 pikë
nëse shkruan dy efekte negative të drogës
OSE
1 pikë
nëse shkruan një efekt negativ të drogës;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 16
2 pikë
Model përgjigjeje
Shkenca dhe teknologjia ndikojnë pozitivisht nëpërmjet shembujve të mëposhtëm:
 duke eliminuar ndotjet që shkaktohen në mjedis nga fabrikat dhe ndërmarrjet
industriale, përdorimi i pajisjeve teknologjike si: filtrat, impiantet e pastrimit të
ujërave përpara shkarkimit, etj.
 duke përdorur kimikate më pak të dëmshme për shëndetin dhe që kanë më
pak efekt ndotës për mjedisin;
 përdorimi i etanolit në vend të karburantit;
 përdorimi i energjisë diellore dhe të erës;
 ndërtimi i makinave elektrike;
 riciklimi;
 përdorimi i produkteve miqësore për mjedisin, etj.
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Shënim: Nxënësi do të marrë pikë edhe kur në përgjigjen e dhënë jep një formulim
që nuk është parashikuar në skemën e vlerësimit, por që komisioni i vlerësimit e
gjykon si të saktë ose kur e konkretizon atë me shembull konkret.
2 pikë
nëse evidenton dy nga aspektet e mësipërme të shkencës dhe
teknologjisë;
OSE
1 pikë
nëse evidenton një nga aspektet e mësipërme të shkencës dhe
teknologjisë;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 17
2 pikë
Model përgjigjeje
c) Të drejtën e zgjedhjes së konsumatorit:
Kjo zgjedhje i mundësohet nga çmimet konkurruese të produkteve dhe
shërbimeve. Shitësit kanë për detyrë që të vendosin qartë, dukshëm dhe
lexueshëm çmimin e shitjes për njësi të mallrave apo shërbimeve të ofruara.
/ Çmimi që duhet të paguajë konsumari duhet të jetë i njëjtë me çmimin e
ekspozuar./ Konsumatori zgjedh në bazë të shijeve dhe mundësive
ekonomike.
d) Të drejtën e informimit të konsumatorit:
Konsumatori duhet të pajiset me fakte dhe të dhëna të nevojshme, që të
ketë mundësi të bëjë një zgjedhje të informuar dhe të mbrohet nga
mashtrimi dhe dëmi. / Etiketa / Përshkrimi i produktit duhet të jetë në gjuhën
shqipe. / Konsumatori informohet për datën e skadencës së produktit. /
Informohet për përbërjen e produktit, etj.
Shënim: Nxënësi merr pikë edhe nëse e konkretizon përgjigjen me
shembull.
2 pikë
nëse shpjegon dy të drejtat e mësipërme;
OSE
1 pikë
nëse shpjegon një nga të drejtat e mësipërme;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 18
2 pikë
Model përgjigjeje
Për marrjen e pensionit në moshën e pleqërisë.
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Për marrjen e trajtimit financiar në rast sëmundjeje në punë. / Pagimi i
raportit mjekësor.
 Për marrjen e trajtimit financiar në rast aksidenti në punë.
 Për marrjen e trajtimit financiar në rast të falimentimit të biznesit. /
Asistenca.
2 pikë
nëse identifikon dy nga arsyet e mësipërme;
OSE
1 pikë
nëse identifikon një nga arsyet e mësipërme;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
Pyetja 19
2 pikë
Model përgjigjeje
 Të sigurohet që në rrugë nuk ka mjete në lëvizje.
 Të sigurohet që është i shikueshëm nga drejtuesi i mjetit.
 Të mos vrapojë apo të ndalet në vend.
 Të llogarisë shpejtësinë e mjeteve që vijnë.
 Të përdorë vijat e bardha, etj.
2 pikë
nëse shkruan dy nga këshillat e mësipërme;
OSE
1 pikë
nëse shkruan një nga këshillat e mësipërme;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 20
2 pikë
Model përgjigjeje
a) Lidhur me shëndetin social.
Varësi ndaj internetit / Izolimin social / Shkëputje nga jeta sociale/ Gjithnjë
më të largët me njëri-tjetrin/ Ekspozim ndaj faqeve me përmbajtje të
paligjshme / depresion /
b) Lidhur me shëndetin fizik
Obezitet / Dëmtim të shikimit / Depresion dhe pasoja të tij në shëndetin fizik
/ Stres / Dëmtimi i shtyllës kurrizore.
2 pikë
nëse shpjegon pasojat lidhur me dy aspektet e mësipërme;
OSE
1 pikë
nëse shpjegon pasojat lidhur me një nga aspektet e mësipërme;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
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_________________________________________________________________
Pyetja 21
A
1 pikë
Pyetja 22
B
1 pikë
Pyetja 23
B
1 pikë
Pyetja 24
C
1 pikë
Pyetja 25
D
1 pikë
Pyetja 26
C
1 pikë
Pyetja 27
B
1 pikë
Pyetja 28
C
1 pikë
Pyetja 29
D
1 pikë
Pyetja 30
D
1 pikë
_________________________________________________________________
Pyetja 31
2 pikë
Model përgjigjeje
Sipas psikologëve të drejtimit bihevjorist :
 Proceset mendore nuk duhet të jenë objekt i studimit të psikologjisë ,sepse
ato janë veprimtari mendore të brendshme që nuk vëzhgohen e të maten
në mënyrë shkencore.
 Psikologjia duhet të studiojë vetëm sjelljet e jashtme, të dukshme, që
mund të vëzhgohen drejtpërdrejtë dhe të maten në mënyrë objektive.
 Sjellja e njeriut përcaktohet nga kërkesat e mjedisit ku jeton, dhe jo nga
mendja e tij .
2 pikë
nëse shkruan dy nga veçoritë e mësipërme;
OSE
1 pikë
nëse shkruan një nga veçoritë e mësipërme;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 32
3 pikë
Model përgjigjeje
Psikologët këshillojnë:
 Zgjidhni veprime që pakësojnë stresin.
 Kryeni veprimet e parashikuara.
 Vlerësoni suksesin e arritur.
 Zgjidhni problemet.
 Ndryshoni mënyrën se si flisni me vete.
 Mbani parasysh perspektivën.
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 Ushtroni praktika qetësuese.
 Organizoni kohën tuaj.
 Krijoni një ekuilibër të mirë në punë/shkollë dhe në jetë.
 Kujdesuni për shëndetin tuaj.
3 pikë
nëse identifikon tre nga këshillat e mësipërme;
OSE
2 pikë
nëse identifikon dy nga këshillat e mësipërme;
1 pikë
nëse identifikon një nga këshillat e mësipërme;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 33
3 pikë
Model përgjigjeje
Probleme në:
 leximin e emocione të dikujt.
 marrëdhëniet vizive – hapësinore, me aspektet artistike, krijuese.
 procesimin e informacionit sipas metodës “totale” sipas së cilës njeriu arrin
të kuptojë diçka duke e vlerësuar totalisht.
 kuptimin e ironisë së dikujt, etj.
3 pikë
nëse identifikon tre nga pasojat e mundshme;
OSE
2 pikë
nëse identifikon dy nga pasojat e mundshme;
1 pikë
nëse identifikon një nga pasojat e mundshme;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 34
4 pikë
Model përgjigjeje
 Kujtesa shqisore shërben për ruajtjen e përkohshme të informacionit që
merret nëpërmjet shqisave. Ajo është sistemi më i thjeshtë i kujtesës. Ajo
ka një kapacitet shumë të madh. Ajo është kujtesë çastit.
 Kodet pamore përfaqësojnë informacionin në formën e pamjeve
(imazheve).Kodet pamore quhen ikona. Ikonat ruhen në kujtesën shqisore
vetëm për rreth gjysmë sekonde.
 Kodet dëgjimore përfaqësojnë informacionin në formë tingujsh. Kodet
dëgjimore të tingujve që ruhen në kujtesën shqisore quhen jehona. Ruajtja
e jehonave në kujtesën shqisore zgjat 3 sek.
 Kodet semantike përfaqësojnë informacionin në bazë të kuptimit të tij.
4 pikë
nëse shkruan përgjigjet e sakta për katër kërkesat;
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OSE
3 pikë
nëse shkruan përgjigjet e sakta për tri nga kërkesat;
2 pikë
nëse shkruan përgjigjet e sakta për dy nga kërkesat;
1 pikë
nëse shkruan përgjigjen e saktë për një nga kërkesat;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim OSE nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 35
4 pikë
Model përgjigjeje
 Përforcimi pozitiv - prezanton stimujt shpërblyes ose të këndshëm
menjëherë pasi individi kryen një reagim./ Reagimi përsëritet. Psh: fëmija
reciton një vjershë dhe nëse duartrokitet e reciton sërish. / Etj.
 Përforcimi negativ – çon në rritjen e mundësisë për përsëritjen e reagimit
përmes eliminimit ose shmangies të një stimuli të pakëndshëm. Psh: kur të
dhemb koka, pi një ilaç dhe dhimbja kalon. / Etj.
 Përforcimi parësor – Bëhet me anën e përforcuesve parësor që kanë
rëndësi për organizmin. Psh: ushqimi, uji, eliminimi dhembjes. Etj.
 Përforcimi dytësor - bëhet me anën e përforcuesve dytësor që fillimisht
janë neutral por kur lidhen me ata parësor bëhen të rëndësishëm për
individin. Psh: buzëqeshja, dhuratat, etj.
4 pikë
nëse shpjegon saktë katër llojet e përforcimeve;
OSE
3 pikë
nëse shpjegon saktë tre nga llojet e përforcimit;
2 pikë
nëse shpjegon saktë dy nga llojet e përforcimit;
1 pikë
nëse shpjegon saktë një nga llojet e përforcimit;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.
_________________________________________________________________
Pyetja 36
Model përgjigjeje
 Drejtimi bihevjorist – ajo që njeriu ka mësuar gjatë jetës mund edhe të
çmësohet. / Qëllimi është çmësimi i sjelljeve të papërshtatshme dhe të
mësuarit e sjelljeve të dobishme. /Teknika që përdorin për trajtimin e sjelljes
jonormale: Teknika e neverisë, de sensibilizimi sistematik. etj
 Drejtimi psikoanalitik – Për të kuptuar sjelljen jonormale duhen zbuluar
kuptimet dhe motivet e tyre që qëndrojnë të shtypura në pavetëdije. / Duke
kuptuar çrregullimin psikanalistët kontaktojnë pavetëdijen e pacientit me
teknika si analiza dhe interpretimi i ëndrrave,/ asosacionet e lira, / hipnoza, etj.
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Drejtimi humanist - Thekson aftësinë e njerëzve për të bërë zgjedhje racionale
dhe për të zhvilluar potencialin maksimal. / Ofrojnë marrëdhënie e mjedis
pozitiv vlerësimi për klientët, ndërgjegjësohen për pengesat që u dalin,
pranojnë më lehtë veten dhe gjejnë rrugë për rritjen e tyre. /Teknika që
përdorin për trajtimin e sjelljes jonormale: Empatia,/ Dëgjimi aktiv,/ Pranimi i
pakushtëzuar pozitiv.
 Drejtimi kognitiv – Duke ndryshuar mendimet e tyre njerëzit mund të
ndryshojnë si ndihen dhe çfarë ata bëjnë. / Duke u marrë kryesisht me mënyrën
sesi njeriu mendon, duke ndryshuar këtë mënyrë ndryshohet edhe mënyra sesi
do të ndihet dhe do të sillet. /Teknika që përdorin për trajtimin e sjelljes
jonormale: Diskutimi me veten,/ ristrukturimi njohës.
4 pikë
nëse analizon trajtimin e sjelljes jonormale sipas katër drejtimeve;
OSE
3 pikë
nëse analizon trajtimin e sjelljes jonormale sipas tri drejtimeve;
2 pikë
nëse analizon trajtimin e sjelljes jonormale sipas dy drejtimeve;
1 pikë
nëse analizon trajtimin e sjelljes jonormale sipas një drejtimi;
0 pikë
nëse përgjigjet gabim ose nuk përgjigjet fare.
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