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MËSIMDHËNIA E TË MËSUARIT

Gjatë dhjetëvjeçarit të kaluar, pritshmëritë e shoqërisë për shkollat janë rritur më shumë praktikisht në të gjithë
vendet. E thënë thjesht, “më shumë” nxënës se asnjëherë më parë priten të mësojnë në nivele “më të larta”.
Prandaj rolet dhe përgjegjësitë e mësuesve duhet të ndryshojnë rrënjësisht për t’ju përgjigjur kërkesave të reja.
Cilat janë objektivat e duhura e të mësuarit, të cilat u sigurojnë nxënësve suksesin, në ditet e sotme dhe në të
ardhmen? Si mundemi ne të kontrollojmë dhe vlerësojmë të mësuarit e nxënësve, duke u siguruar si nxënësve
ashtu dhe mësuesve një informacion të dobishëm? Si duhet t’i ndërtojmë ne mjediset e të mësuarit dhe të
përdorim teknologjinë? Dhe a mundemi ne të plotësojmë nevojat e të gjithë nxënësve? Si mundet mësimdhënia
të përqendrohet më shumë tek të mësuarit e nxënësit se sa në sjelljen e mësuesit? Këto pyetje dhe të tjera janë
trajtuar në këtë udhëzues referencë për mësuesit. Ai nuk jep receta, por më shumë sugjeron zgjidhje alternative,
duke i lejuar mësuesve t’ju përgjigjen vetë këtyre pyetjeve jetësore.
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PËRSE E SHKRUAM KËTË UDHËZUES

Pritshmëritë e të mësuarit janë rritur në vite po ashtu edhe pritshmëritë e shoqërisë. Një numër
i madh i nxënësve pritet që të përfshihen në procesin mësimor shumë intensive e me synime
gjithëpërfshirëse. Shekulli i 21-të ka caktuar agjenda të reja, ka shtuar gjithnjë e më shumë
koncepte abstrakte dhe ka ndërmarrë reforma arsimore, me synimin që të gjitha të merren
me problemet e kësaj fushe gjithnjë e më të ndërlikuara dhe të pa parashikuara. Në këto
përpjekje ka lindur pyetja, çfarë do të mësojmë dhe si të mësojmë më mirë. Cilat janë rolet dhe
përgjegjësitë e mësuesve në lehtësimin ose thellimin e procesit të të mësuarit? Dhe në fund të
fundit, a ka përgjigje të besueshme për këto pyetje, që të mbeten të vlefshme për më shumë
se një dhjetëvjeçar? Të mësuarit, me të vërtetë mund të jetë një shije e jetës, por varësisht nga
përsosmëria e kryekuzhinierit në përzierjen e “çfarë” dhe “si” ajo shndërrohet në një përvojë të
ëmbël ose të hidhur. Mbështetja e të mësuarit tonë që varet gjithashtu edhe nga interesi ynë
dhe të pranuarit për të mësuar diçka të re, nuk e vë doemos në diskutim gjithë dijen tonë dhe
aftësitë aktuale.
Të mësuarit ka të bëjë me këdo, ne të gjithë kalojmë kohë në të mësuar intensiv. Tradicionalisht, ne e shoqërojmë të mësuarit me shkollën, takimi ynë i parë ka të bëjë me një mënyrë
të ndërgjegjshme, intensive dhe jo të vetë përcaktuar të mësuari. Në shkollë ne jo gjithmonë
mësonim sepse donim të mësonim, sepse ishim kureshtarë të zbulonim më shumë apo sepse
na nevojitej që të zhvillonim atë aftësi të re që na bënte ne të shquheshim në fushën e lojës.
Në shkollë, ne duhej të mësonim çfarë donte mësuesi që ne të mësonim dhe çfarë i ishte thënë
mësuesit ose i ishte këshilluar të na thoshte nga eprorët dhe edukatorët e tij. Të mësuarit bëhej
shpesh abstrakt. Të mësuarit tonë papritur nuk ishte i nxitur nga një kërkesë e jetës reale dhe më
shpesh se sa jo, ne nuk arrinim të kuptonim se çfarë duhej të bënim me atë që kishim mësuar
dhe përse ne duhej të mësonim diçka pa e ditur se përse duhej. Ishte në dorë të mësuesve tanë
ta bënin këtë lidhje jetësore dhe të ruanin entuziazmin tonë të natyrshëm për të mësuar, për
të eksploruar, për të shpikur dhe për të provuar të panjohurën. Disa mësues ishin shumë të
suksesshëm dhe të tjerët më pak, ne mund t’i sjellim ndërmend të dy palët.
Qëllimi i kapitujve pasues është të identifikojnë ato gjëra, të vogla e të mëdha, që i bëjnë mësuesit të aftë të ndikojnë shumë mbi të mësuarit e nxënësve të tyre. Ndërfaqet e “mësimdhënies”
dhe “të mësuarit” duken dykuptimëshe, sa më shumë shihni në to, aq më shumë e kuptoni
që vetëm përmes lenteve shumëfaqëshe mund të arrihet qartësia e pamjes, afatshkurtër dhe
afatgjatë. Qartësia na nevojitet për të trajtuar kompleksitetin.

PËR KË

Ky është kryesisht një udhëzues shpjegues për mësuesit, por edhe për drejtorët e shkollave,
sepse ata bashkë, luajnë një rol kryesor në përcaktimin se çfarë dije dhe kujtimesh grumbullojnë
nxënësit në shkollë. Por, ne duam gjithashtu të theksojmë se nuk është vetëm mësuesi
përgjegjës për përmirësimin e të mësuarit, vetëm sepse ai apo ajo janë ngarkuar të japin mësim.
Çdo njeri i përfshirë në atë që njihet si “zinxhiri ushqimor i arsimit”, mund të ndihmojë për të

ruajtur entuziazmin për të mësuarit. Audienca dytësore janë prindërit, nxënësit, aparati administrativ që mbështet arsimin në ministri dhe ata që vendosin për investimet në arsim. Kushdo
mund të përfitojë nga një të kuptuar më i mirë i mësimdhënies dhe profesionit të mësuesit. Kjo
është një punë serioze, komplekse dhe e vështirë, një fakt që ne priremi të mos e shohim dhe
një profesion të cilin ne priremi ta nënvlerësojmë për shoqërinë. Ai kërkon jo vetëm zotësi dhe
kompetenca, por edhe përkushtim nga ata që guxojnë të angazhohen në të. Po aq shumë sa na
intereson të gjithëve ne të mësuarit, procesi i mësimdhënies/të mësuarit varet nga ndihmesa e
çdonjërit.

ÇFARË KEMI PËR TË OFRUAR

Për këtë udhëzues shpjegues, ne kemi mbledhur një pasuri përvojash dhe perspektivash
të ndryshme për të mësuarit e mësimdhënien. Ai është një rezultat i përbashkët i një ekipi
shumë disiplinash dhe një shembull i bashkëpunimit midis kombeve. Të gjithë ne kemi qenë
të angazhuar në reformimin e arsimit, në zhvillimin e seminareve të trajnimit të mësuesve, si
edhe në zhvillimin e burimeve njerëzore. Procesi përfshiu bisedat me shumë mësues në vende
të ndryshme ku analizohej ekspertiza dhe përvoja e tyre, gjë që përbënte një praktikë të mirë
pune. Kjo përfshin praktikat e mira dhe gjithçka i pengon ato.
Rezultati është një koleksion sistematik i praktikave më të mira për referencë, një gamë instrumentesh që janë provuar të suksesshme në kapërcimin e pengesave që janë të pandara nga
një proces i të mësuarit të kontrolluar. Këto pengesa mund të jenë edhe të vetë-nxitura, edhe të
nxitura nga jashtë. Ato luhaten nga shtrëngime të dukshme financiare e deri tek ajo që mund
të perceptohet si një deziluzion mbizotërues i shoqërisë, një humbje e interesit dhe vlerave, si
edhe një besim që suksesi nuk është domosdo i bazuar në meritën. Të gjithë këto pengesa të
grumbulluara krijojnë kushte të vështira të punës, që pashmangshmërisht e sfidojnë motivimin,
si të nxënësve ashtu edhe të mësuesve.
Duke vëzhguar tabelën e përmbajtjes, shumë mësues mund të mendojnë se nuk ka dhe aq
shumë të reja për t’u gjetur në këtë libër. Gjithçka tingëllon e njohur në shikim të parë. Ka një
arsye për këtë, ajo është menduar që të tingëllojë e njohur. Pasi t’iu keni hedhur një vështrim më
nga afër të kapitujve, ju do të shikoni që përmbajtjet janë shumë të ndryshme nga materialet e
zakonshme të reformës arsimore që njohim të gjithë ne deri tani. Ju gjithashtu mund të shikoni
që këto sugjerime shumë praktike, e bëjnë punën tuaj të përditshme më të kënaqshme dhe
tërheqëse. Disa nga ju mund të mendojnë se e gjithë kjo tingëllon si utopi dhe mund të thonë
që autorët mesa duket nuk kanë shpenzuar as edhe një orë të vetme në një klasë me 40 nxënës.
Kjo është vetëm pjesërisht e vërtetë; disa nga ne kanë qenë atje, të tjerët jo, dhe është pikërisht
kjo arsye që na shtyu dhe na mundësoi të largohemi nga rrugët e të menduarit të vjetër pa u
zvarritur në to.

STRUKTURIMI I KAPITUJVE

Struktura e udhëzuesit tonë ju tregon tashmë juve për mënyrën tonë të të menduarit. Ne filluam
nga një nivel abstrakt i politikës, ku mësuesi ka pak ndikim të drejtpërdrejtë, dhe udhëtuam për
në nivelin bazë ku mësuesi është aktori kryesor. Të gjithë mësuesit operojnë në një kontekst
të shoqërisë dhe në një kulturë të shkollës. Këta janë parametra të arsimimit, që janë të dhëna
dhe nuk mund të ndryshohen në një afat të shkurtër; sa më shumë ju, si i interesuari në
mësimdhënie, e kuptoni se në çfarë mase të konsiderueshme ato ndikojnë mbi orët e mësimit,
aq më mirë do të jeni në gjendje të veproni brenda këtyre parametrave, të përjetoni më pak
zhgënjim dhe të fitoni më shumë ndikim. Brenda kontekstit shoqëror dhe kulturës së shkollës
që ju gjeni në klasën tuaj, jeni i lirë të bëni një renditje të vendimeve tuaja dhe MUND ta
shndërroni atë në një mjedis të mësuari.


Pasi të vendoset mjedisi, të mësuarit ndodh me instrumentet në vijim që ju i keni në
dispozicionin tuaj.



Objektivat e të mësuarit – Çfarë duhet të jenë të aftë të bëjnë nxënësit tuaj?



Mësimdhënia – Si do të shkojnë ata atje? Burimet e të mësuarit-Çfarë do t’i ndihmojë
ata të shkojnë atje?



Dhe kontrolli – Si e masim ne nëse ata kanë arritur atje?

Pasi t’i keni vënë në punë këto instrumente, është bashkërendimi ai që ka rëndësi, pikërisht
njëlloj si me një mozaik. Procesi do të rezultojë në tablonë e dëshiruar vetëm në qoftë se të
gjitha pjesët mblidhen dhe bashkërendohen në një mënyrë të arsyeshme.

IDEJA

“Procesi ynë ishte i ngjashëm me atë të mbledhjes bashkë të copave të një mozaiku.” Filluam
nga nevojat globale të shoqërisë për të mësuarit dhe mundësitë për vetë zhvillimin që ne duam
që shoqëria jonë të na ofrojë. Duke marrë në konsideratë që tharja e trurit dhe plakja e shoqërisë janë kërcënime reale, ne morëm parasysh që mundësitë e arsimimit janë midis faktorëve
kryesorë përcaktues që i bëjnë vendet origjina të emigracionit ose destinacione për imigrim.
Kjo varet nëse ato i humbasin burimet e tyre njerëzore, apo i fitojnë duke tërhequr talentin nga
e gjithë bota. Ekipi ynë i autorëve ishte i shumëllojshëm në kombësi dhe në formim. Në tre
sesione plenare, ne zhvilluam një koncept që do të mblidhte mundësisht sa më shumë perspektiva, në mënyrë që të jetë novator, por po ashtu i përshtatshëm dhe i realizueshëm.
Takimi ynë i parë dha si rezultat një konsensus mbi ndikimin e parametrave të arsimimit mbi
mësuesit në Europë dhe në veçanti në Europën Juglindore, në ndërfaqen midis shoqërisë,
arenës politike dhe klasës. Takimi i dytë iu kushtua përcaktimit të objektivave të të mësuarit,
për të cilat udhëzuesi ynë lipsej të kishte dhe se cila do të ishte mënyra më e mirë për të shkuar
atje; çfarë burimesh do të mund të përdornim? Ne i kushtuam vëmendje të veçantë kontrollit;

dëshironim të dinim në qoftë se idetë tona do t’i qëndronin testit përballë mësuesve. Organizuam testim të grupeve fokus me diapazon të gjerë në shtatë qytete të Europës Juglindore,
me një grup të përzier prej 100 mësuesish të shkencave shoqërore e natyrore dhe gjithashtu të
kurseve praktike e jo të detyrueshme. Ishte siç e kishim parashikuar, një kontroll i mirë, formues,
që na lejoi ne të mësonim e të përmirësoheshim.
Ky udhëzues shpjegues është rezultat i bashkërendimit të të gjithë pjesëve në një mozaik të
arsyeshëm. Interesi ynë kryesor ishte të krijonim një udhëzues që është praktik dhe në të njëjtën
kohë pasqyron kompleksitetin në rritje të profesionit të mësuesit. Jemi të ndërgjegjshëm
për faktin se reformat arsimore në vetvete, shkaktojnë shpesh mungesë bashkërendimesh.
Këto sisteme arsimore shpesh përcjellin një gamë mesazhesh kontradiktore lidhur me atë që
mësuesit priten të bëjnë, dhe shumë shpesh nuk u japin atyre mjetet për ta bërë atë. Synimi
ynë ishte të krijonim një udhëzues që mund t’i ndihmojë mësuesit të kapërcejnë mungesën e
bashkërendimeve dhe dobësitë në sistem dhe nëpërmjet konsekuencës në vetë punën e tyre,
të arrijnë efektin më të mirë të mundshëm mbi nxënësit e tyre. Në fund, sistemi arsimor është
gjithashtu vetëm një mozaik, në të cilin të gjithë ne jemi copa të vogla. Na takon po neve, të
arrijmë bashkërendimin më të mirë të mundshëm të kërkesave të brendshme dhe të jashtme
dhe të aktorëve, në interesin më të mirë të shoqërive tona.

EKIPI

Ekipi ynë u udhëhoq në mënyrën më frymëzuese nga Prof. Lorin Anderson. Dija e tij e madhe,
përsosmëria dhe personaliteti mahnitës, e shndërroi bashkëpunimin tonë në një përvojë të
jashtëzakonshme. Puna me Profesorin Anderson ishte një përvojë tërësisht tërheqëse, e tillë që
gjeneronte entuziazëm të pamasë në një kohë shumë të shkurtër. Ai la një ndikim të paçmueshëm tek të gjithë ne, dhe unë shpresoj që me këtë udhëzues, ju do të jeni në gjendje ta ndani
këtë përvojë me ne. Ai e filloi karrierën e tij si student i Benjamin S. Bloom në Universitetin e
Chicago-s, të njohur gjerësisht si autor i Sistematikës së Bloom, një nga referencat e zbatuara
më gjerësisht dhe të cituara më shpesh në arsim. Profesori Anderson ishte po ashtu ai që e çoi
punën e Bloom-it më tej dhe drejtoi një ekip të ri që e përditësoi sistematikën dhe kështu i shtoi
rëndësinë për studentët dhe mësuesit e shekullit të 21-të.
Prof. Andreas Demetriou nga Universiteti i Nikosias u provua që ishte një kontribuues i
paçmueshëm për projektin. Ai ofroi profesionalizmin e tij të njohur ndërkombëtarisht në
psikologjinë zhvillimore dhe përvojën e fituar si Ministër i Arsimit në Qipro, ku realizoi reforma
arsimore të rëndësishme dhe shumë të suksesshme.
Prof. Bardhyl Musai, këshilltar për arsimin i kryeministrit të Shqipërisë, ishte po ashtu një pjesë
integrale e ekipit, ndërsa punon fort për modernizimin e sistemit arsimor shqiptar. Ai është i
pasionuar për ta lidhur Shqipërinë me grupet e profesionistëve ndërkombëtarë.
Kontribute të rëndësishme u morën gjithashtu nga dy profesionistë të përkushtuar nga
Departamenti i Arsimit në Universitetin Aristotelian të Selanikut. Prof. Dimitris Mavroskoufis,
i cili për një kohë të gjatë ka qenë vetë mësues dhe që e njeh situatën brenda dhe jashtë në

klasa të tejmbushura të shumëllojshme, dhe Prof. Eleni Hodolidou, që është jashtëzakonisht
kompetente në ndërtimin e programeve mësimore në fushën e gjuhës dhe një mbrojtëse e
fortë e arsimimit mjedisor.
Gjithashtu, do të donim të falënderonim Vesna Janevski që ndihmoi me dijet e saj në sektorin e
arsimit në Europën Juglindore. Ajo është marrë me mësimdhënie 20 vjet në Universitetin “Shën
Kirili dhe Metodij” në Shkup dhe ka shërbyer si këshilltare e lartë për arsimin në projekte të
ndryshme të BE-së. Veprimtaritë e trajnimit të mësuesve që ajo ka drejtuar në rajon, e bëjnë atë
eksperte në problemet e veçanta që përballin mësuesit në këtë pjesë të botës.
Në veçanti, mirënjohja jonë shkon për Prof. Ana Pešikan dhe Dr. Snježana Koren që dhanë
ndihmesa të jashtëzakonshme. Prof. Ana Pešikan, ish Ministre e Shkencës dhe Teknologjisë
në Serbi, tashti jep mësim në Universitetin e Beogradit dhe është po ashtu një kontribuuese
thelbësore për strategjinë e arsimit në Serbi. Ajo është e pasionuar në zhvillimin profesional
të mësuesve në fushën e të mësuarit aktiv dhe drejton veprimtari të një diapazoni të gjerë
të trajnimit të mësuesve në Serbi e Bosnje. Dr. Snježana Koren ka një përvojë të madhe në
mësimdhënien e historisë dhe aktualisht jep mësim në Universitetin e Zagrebit. Ajo ka realizuar
një gamë të konsiderueshme materialesh arsimore dhe tekstesh me dukuri të reja për historinë
dhe njihet gjerësisht si eksperte në arsimimin multiperspektiv të historisë.
Me mirënjohje dhe respekt të madh, ne duam të bëjmë të njohur kontributin e Rada Spasić, që
ishte në gjendje të kombinonte me efikasitet njohuritë e saj të thella në studimet për arsimin,
praktikën dhe politikën, në sistemin arsimor gjerman, me kontekstin e veçantë të rajonit. Interesi
i saj i veçantë është në mbrojtjen e arsimimit përfshirës me shanse të barabarta.
Vendimtare për punën tonë, ishin edhe kontributet e mësuesve që dhanë shembuj praktikë për
Kapitullin 9. Në veçanti, duam të falënderojmë Dr. Jörg Dieter nga Shkolla Gjermane e Selanikut, për shembullin e tij unik se si mund të jetë një orë mësimi matematike.
Përveç autorëve që bënë të mundur që ky udhëzues të dalë në dritë, do të doja të shpreh
mirënjohjen time për gjithë ekipin e CDRSEE dhe në veçanti për Antonis Hadjiyannakis, për
ndihmën dhe koordinimin e të gjitha veprimtarive tona.
Pa Bordin e CDRSEE, kjo iniciativë nuk do të ishte realizuar kurrë. Duke mbrojtur pa u lodhur
punën e CDRSEE, ata bënë të mundur që zëri ynë të dëgjohej nga vendimmarrësit dhe që
programet tona të arrijnë efekt të vërtetë.
Së fundmi, por jo më së paku, do të donim të falënderonim Bashkimin Europian për dhënien e
fondeve në dispozicion për këtë udhëzues sipas programit të IPA.
Corinna Noack-Aetopulos
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“Çdo mësues fillon një semestër të ri (ose një kurs) me shpresën se rreth një e treta e nxënësve
do ta përvetësojnë atë që ai apo ajo ka për të shpjeguar gjatë procesit mësimor. Një e treta tjetër
e nxënësve të tij apo të saj nuk do ta arrijnë këtë synim, por ata “do të mbijetojnë me përpjekje
minimale”. E më në fund, një e treta tjetër do ta mësojnë një pjesë të mirë të lëndës që ai apo ajo
ka për të dhënë gjatë procesit mësimor, por jo aq sa për t’u quajtur “nxënës të mirë”.
Benjamin S. Bloom, një edukator i shquar amerikan, i ka shkruar këto fjalë pothuaj një gjysmë
shekulli më parë. Jeni apo nuk jeni në një mendje? Cilat janë shpresat që kini ju tek nxënësit
tuaj? Sa për qind e nxënësve tuaj shpresoni të mësojnë mirë; sa do të mësojnë pak dhe sa
të tjerë mund të mos mësojnë thuajse asgjë? Mendoni disa minuta për këtë dhe përgjigjuni
pyetjes së fundit para se të vazhdoni leximin. Përqindjet e sakta nuk janë të rëndësishme, për
të qenë të ndershëm, nuk ekzistojnë përgjigje të tilla (domethënë korrekte). Në qoftë se për
një klasë të zakonshme shpresoni që 20 për qind e nxënësve tuaj të mësojnë mirë, 70 për
qind të mësojnë pak dhe 10 për qind të mos mësojnë pothuaj asgjë, këto janë pritshmëritë
tuaja. Në qoftë se nga ana tjetër, ju shpresoni që 50 për qind e tyre të mësojnë mirë, 10 për
qind të mësojnë pak dhe 40 për qind të mos mësojnë thuajse asgjë, edhe këto po ashtu janë
pritshmëritë tuaja.
Faktor i rëndësishëm në këtë pikë të diskutimit, nuk janë pritshmëritë tuaja, por si i përgjigjen
ato realitetit. Kur pritshmëritë janë të përafërta apo të barabarta me rezultatet, shumica e
njerëzve edhe nëse vënë re mospërputhje, shohin se ka pak nevojë për ndryshim. Për shembull,
në qoftë se ju prisni që 40 për qind e nxënësve tuaj të mos mësojnë pothuaj asgjë e në fakt, 40
për qind e nxënësve tuaj vërtet nuk mësojnë pothuaj asgjë, ç’arsye do të kishit të ndryshonit atë
çfarë jeni duke bërë? Ju keni marrë saktësisht atë që prisnit të merrnit.
Ndryshimi priret të ndodhë kur ka një mospërputhje midis pritshmërive dhe realitetit. Supozoni
për shembull që ju shpresoni që 30 për qind e nxënësve tuaj të mësojnë mirë, por vetëm 5 për
qind e bëjnë këtë. Kur ndodh kjo, ju mund ta pyesni veten: “Përse ndodhi kjo?” Një shpjegim i
mundshëm është që ju nuk e keni dhënë mësimin aq mirë sa do të mund apo duhej ta jepnit.
Në qoftë se e pranoni këtë shpjegim, mund të filloni të analizoni mësimdhënien tuaj dhe, bazuar
mbi këtë analizë, të përcaktoni se nevojiten të bëhen disa ndryshime në mësimdhënien tuaj.
Megjithatë, një shpjegim alternativ është që mësimdhënia juaj ishte e shkëlqyer, por ju po i
jepni mësim një grupi nxënësish të cilët ishin pazakonshmërisht të papërgatitur, të pamotivuar
dhe/ose të pashtruar. Me fjalë të tjera, fakti që nxënësit tuaj nuk kanë mësuar aq mirë sa prisnit,
është faj i nxënësve. Në qoftë se pranohet ky shpjegim ju mund të arrini në përfundimin që nuk
nevojiten ndryshime në mësimdhënien tuaj. Thjesht prisni deri sa të keni një klasë nxënësish
më të përgatitur nga ana akademike, dhe që sillen më mirë dhe jepuni mësim siç keni bërë
gjithmonë.
Në literaturën psikologjike, këtyre shpjegimeve iu referohen si “atribute” dhe për to ka qenë
formuluar një teori e tërë e cila quhej “teoria e atributeve”. Në kontekstin e diskutimit të
mëparshëm, një nevojë e perceptuar për ndryshim varet jo vetëm nga mospërputhja midis
pritshmërisë dhe realitetit, por po ashtu nga atributet që ne u veshim shkakut apo shkaqeve të
mospërputhjes. Në përgjithësi ka dy lloje atributesh: të brendshme dhe të jashtme Shpjegimi
se të përvetësuarit më të ulët se sa i pritshmi është faj i nxënësve është një atribut i jashtëm.
Atributet e jashtëm zakonisht shoqërohen me një ndjesi pafuqie; domethënë kjo është situata
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dhe nuk mund të bëj asgjë që ta ndryshoj atë. Kur përballen me këshilla për ndryshime të
mundshme, mësuesit me atribute të jashtme zakonisht përgjigjen duke thënë fjalë si “Ne nuk
mund ta bëjmë atë në këtë shkollë” ose “edhe në qoftë se do të ndryshoja ndonjë gjë kjo nuk do
të sillte ndonjë arritje më të mirë tek këta nxënës”. Vetëm atributet e brendshme, besimi që unë,
mësuesi, jam të paktën pjesërisht përgjegjës për të mësuarit më të ulët se sa i pritshmi, çon në
një nevojë të perceptuar për ndryshim, dhe në fund të fundit në një dëshirë për ta bërë këtë.
Ky libër është shkruar kryesisht për mësuesit të cilët përpiqen ta motivojnë punën e tyre mbi
atribute të brendshme, mësues të cilët besojnë se me përmirësimin e mësimdhënies mund
të bëjnë që nxënësit të arrijnë rezultate më të larta në përvetësimin e lëndës; mësues të cilët
besojnë se kanë një detyrim profesional të vazhdojnë ta përmirësojnë cilësinë e mësimdhënies
së tyre çdo vit që ata japin mësim mësues që kanë një dëshirë reale të bëhen mësues më të
mirë. Siç e ka shprehur këtë një nga edukatorët e përfshirë në Joint History Project, “Në qoftë se
njerëzit nuk do të interesoheshin për ndryshimin e mësimdhënies së historisë, për ndryshimin e
mënyrës së si nxënësit e tyre e perceptojnë historinë, atëherë [ky] do të ishte një libër i mirë, por
i padobishëm”.
Ne i mirëpresim ata mësues të cilët priren të bëjnë punë të diferencuar me ata nxënës që
“mbartin” atribute të jashtme. Këtyre mësuesve, iu kërkojmë vetëm, shtyjeni për më vonë
mosbesimin. Domethënë, bëni punë krijuese me më shumë përkushtim ndaj alternativës se ju
keni një ndikim më të madh, nga sa e mendoni, mbi nxënësit tuaj. Me një mendje të hapur, ka të
ngjarë që të gjeni se të paktën disa nga rekomandimet e ofruara nga autorët, kur vihen në jetë
siç duhet, mund t’iu ndihmojnë në përpjekjet tuaja për t’u bërë një mësues më i mirë.
Po ashtu, ne i mirëpresim ata edukatorë, të cilët nuk janë mësues por kanë përgjegjësi për
cilësinë e arsimimit që marrin nxënësit. Këta edukatorë mund të kenë përgjegjësi për trajnimin,
mbikëqyrjen ose vlerësimin e mësuesve. Ndikimi i tyre mbi nxënësit është indirekt, për arsye të
ndikimit të tyre direkt mbi mësuesit. Besojmë që në këtë libër ju do të gjeni ide dhe zbatime që
do ta bëjnë më të lehtë punën tuaj, dhe ta bëni atë mirë.

DOGMAT THEMELORE

Në bazë të këtij libri, siç është e vërtetë kjo praktikisht për çdo libër të shkruar rreth arsimimit,
është një grup dogmash themelore. Në disa libra këto dogma mbeten të pamohuara ose të
nënkuptuara. Mund të aludohet gjatë rrugës, por bëhet përgjegjësi e lexuesit që t’i zbulojë ato.
Ne kemi zgjedhur që t’i bëjmë të qarta dogmat tona themelore. Janë katër.
E para është dogma për qëllimin e shkollimit, domethënë arsimimit formal. E dyta është
një dogmë rreth asaj se cila është domethënia e mësimdhënies. E treta është dogma rreth
përgjegjësive intelektuale e morale të mësuesve. E katërta është dogma për rëndësinë e përpjekjeve të bashkërenduara në grup, ndërsa përpiqemi që ta përmirësojmë në thelb cilësinë e
arsimimit për një numër të madh fëmijësh dhe të rinjsh në të gjithë botën. Të kombinuara, këto
dogma sigurojnë bazën konceptuale për librin dhe një shpjegim të arsyeshëm për rëndësinë e
tij.
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DOGMA 1.
QËLLIMI THEMELOR I SHKOLLIMIT ËSHTË T’I PËRGATITË
NXËNËSIT TË JENË TË SUKSESSHËM NË TË ARDHMEN.
Disa vite më parë, u takova me një grup prej rreth 20 mësuesish të klasës së dytë në Shtetet
e Bashkuara, për të diskutuar mbi implikimet e standardeve akademike të sapo pranuara,
të miratuara prej qeverisë për ata dhe nxënësit e tyre. Shpejt u bë e qartë se ata nuk ishin të
kënaqur me standardet, veçanërisht kur u thuhej se çfarë duhej të jepnin mësim. Njëra nga
mësueset vërejti, “Unë i njoh nxënësit e mi dhe çfarë është më e mira për ta. Njerëzit që kanë
dalë me të tilla standarde, nuk kanë qenë ndonjëherë në klasën time.” Ju përgjigja duke bërë
një pyetje “Sipas mendimit tuaj, cili është qëllimi i klasës së dytë?” Pas një heshtje të shkurtër,
ajo u përgjigj: “Siç e shoh unë këtë, qëllimi i klasës së dytë është t’i marr fëmijët e mi atje ku janë
akademikisht, emocionalisht dhe shoqërisht dhe t’i çoj ata sa më larg që mundem gjatë kohës
që ata janë me mua”. “Kjo mund të ketë qenë e vërtetë dikur,” iu përgjigja, “por jo më tashti.”
Qëllimi i klasës së dytë është t’i përgatitë nxënësit për klasën e tretë. Në qoftë se ata nuk janë
të përgatitur për klasën e tretë, ka plot prova që ata do të mbeten gjithnjë e më shumë pas
shokëve të tyre të klasës për sa kohë do të jenë në shkollë.
Përgjigja ime, dhe ajo e dhënë nga mësuesja për pyetjen që bëra në fillim, përfaqësojnë dy
perspektiva të ndryshme për qëllimin e arsimimit. Përgjigjet e saj bazoheshin në marrjen në
konsideratë të nevojave të tanishme të nxënësve, shqetësimin për kujdesin e zhvillimit të
fëmijës. Përgjigja ime bazohej në marrjen në konsideratë të nevojave të ardhshme të nxënësve,
shqetësimin për përgatitjen dhe gatishmërinë e tyre akademike. Përgjigja e mësueses përfaqëson çfarë mund të shprehet si një orientim nga e kaluara tek e tanishmja; imja një orientim
nga e tashmja në të ardhmen. Duhet theksuar se një orientim “e tashme-e ardhme” nuk do të
thotë që ne e nënvlerësojmë të kaluarën. Në fakt, ne duhet ta kuptojmë të kaluarën, në qoftë
se do të projektojmë të tashmen, që të na ndihmojë që me sukses të bisedojmë për kërkesat e
të ardhmes (cilatdo që të jenë ato). Më saktë, një orientim “e tashme-e ardhme” do të thotë që
vendimet parësore për programin mësimor, bazohen në përgjigjet tona për një pyetje të vetme:
“A do t’i zmadhojë ky objektiv gjasat që nxënësit tanë të jenë të suksesshëm në të ardhmen
(qoftë kjo e ardhme nesër, javën tjetër, vitin tjetër apo njëzet vjet më pas nga tashti)?” Në qoftë
se përgjigja është jo, atëherë ne duhet ta fshijmë objektivin dhe të kërkojmë e përcaktojmë
synime për të cilët përgjigja është po. Nevoja për të marrë vendime se çfarë të përfshihen dhe
çfarë të përjashtohen në programet tona mësimore rrjedh nga detyrimi ynë për të dhënë shumë
mësim në fare pak kohë, një zhgënjim i përjetuar dhe i shprehur nga shumë prej mësuesve që
kam intervistuar gjatë dy dhjetëvjeçarëve të kaluar. Brenda një kohe të kufizuar që fëmijët dhe
të rinjtë shpenzojnë në shkolla, ne lipset të përcaktojmë çfarë ia vlen me të vërtetë që të mësohet, në mënyrë që nxënësit të pajisen me dijen, aftësitë, qëndrimet dhe vlerat që u nevojiten
për të qenë të suksesshëm në të ardhmen. A do të jenë ata të përgatitur për grup-mësimet mbi
zgjidhjen e problemeve matematike, që ne e fillojmë për tre javë? A do të jenë ata të përgatitur
për kërkesat e nivelit të klasës apo shkollës pasuese (veçanërisht në kalimin nga niveli dytësor
në atë të tretë)? A do të jenë ata të përgatitur që të bëhen anëtarë të suksesshëm të shoqërisë
dhe të vazhdojnë të mësojnë edhe pasi të largohen nga shkolla (kurdoherë që të jetë kjo)?
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Në qoftë se duhet të kalojmë nga një orientim “e kaluar-e tashme” në një orientim “e tashme-e
ardhme”, lipset të drejtohemi në tre çështje vendimtare: (1) renditjen në kohë të objektivave;
(2) largimi nga të mësuarit përmendësh drejt të mësuarit të qëndrueshëm e me kuptim; dhe (3)
përgatitja e nxënësve për të qenë të suksesshëm pasi largohen nga shkolla.
RENDITJA E OBJEKTIVAVE

Kur botën e arsimimit e sundonin tekstet, kompanitë e botimeve përgatisnin rëndom grafikë
të shtrirjes dhe renditjes për seritë e tyre të teksteve. Termi “shtrirje” i referohet gjerësisë dhe
thellësisë së lëndës (për shembull, shkencë, histori). Termi “renditje” i referohet radhës sipas të
cilit duhet të jepen mësim disa aspekte të lëndës, përgjithësisht temat kryesore, (për shembull
kafshët para bimëve, tregimet para poezisë, thyesat para numrave të plotë).
Gjatë disa dhjetëvjeçarëve të kaluar, fraza “shtrirje dhe renditje” është zëvendësuar me “artikulim
vertikal”. Në dallim nga shtrirje dhe renditje, artikulimi vertikal përqendrohet në synimet e të
mësuarit më shumë se sa në temat. Në termat më të thjeshta, objektivat e të mësuarit shtojnë
një folje tek temat (Shih Kapitullin 4). Për shembull, ndërsa një grafik i shtrirjes dhe renditjes
në matematikë, mund të tregojë se tema e numrave të plotë duhet të jepet mësim para temës
së thyesave, grafikë të artikulacionit vertikal mund të sugjerojnë që kuptimi i numrave të plotë
duhet të vijë para mbledhjes së numrave të plotë, që nga ana e vet duhet të jepet para shumëzimit të numrave të plotë.
Kohët e fundit, termi i duhur duket se është “bashkërendimi vertikal” (Shih Kapitullin 8). I
ngjashëm me artikulimin vertikal, bashkërendimi vertikal merret me renditjen për objektivat
e të mësuarit më shumë se me temat. Sidoqoftë bashkërendimi vertikal drejtohet për nga
renditja jo vetëm e objektivave, por po ashtu mësimdhënia dhe vlerësimi. Në matematikë për
shembull, artikujt e plotësimit me përgjigje të shkurtra, të zakonshme në klasat fillore, mund
të zëvendësohet me elementë të përgjigjes së zgjeruar (“tregoni punën tuaj”) në klasat e larta
të shkollës elementare dhe me elementë të përgjigjes me alternativa në shkollën dytësore (në
mënyrë që t’i përgatitë nxënësit për provime kombëtare apo ndërkombëtare).
Megjithëse nomenklatura ka ndryshuar, ideja kryesore mbetet e njëjtë. Një orientim “e tashmee ardhme” kërkon t’iu kushtohet vëmendje me kujdes rrugëve në të cilat pritshmëritë e të
mësuarit dhe përvojat ndryshojnë me kohën kur nxënësit kalojnë nëpër sistemin arsimor.

TË MËSUARIT ME KUPTIM

Jon Dewey ishte një edukator dhe filozof përparimtar që ka shkruar rreth arsimimit amerikan
në pjesën e parë të shekullit të njëzetë. Një ditë, ai po vëzhgonte një leksion gjeologjie që u
jepej nxënësve të klasave të mesme. Në përfundim të leksionit, mësuesja e pyeti Dewey-n nëse
dëshironte t’i bënte klasës ndonjë pyetje. Pasi e falënderoi mësuesen, Dewey, pyeti: “Çfarë do
të gjenit në qoftë se do të shponi një brimë shumë të thellë në tokë?” Pasi nuk mori përgjigje, ai
e përsëriti pyetjen, por rezultati ishte i njëjtë. Më në fund, mësuesja e theu heshtjen, “Profesor
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Dewey,” tha ajo “ju po e bëni gabim pyetjen”. Duke iu kthyer klasës ajo pyeti: “Cila është gjendja e
qendrës së tokës?” klasa u përgjigj me një zë, “Shkrirje vullkanike.”
Kjo ndodhi ilustron dallimin midis mbajtjes mend (ose çfarë referohet si të mësuar rutinë) dhe
të kuptuarit (ose çfarë referohet si të mësuar të qëndrueshëm e me kuptim). Mbajtja mend e
pohimit “Gjendja e qendrës së tokës është shkrirje vullkanike” nuk është njëlloj me të kuptuarit
që nëse ju shponi një brimë në tokë eventualisht do të arrini në një shkëmb të shkrirë. Si edukatorë, ne shpesh çorientohemi nga nxënës të cilët mund të recitojnë një përsëritje të mërzitshme
përkufizimesh dhe faktesh. Gabimisht besojmë se ata kuptojnë çdo gjë që po thonë. Siç e bën
fare të qartë historia e Dewey-t, nuk është kështu (Shih edhe Kapitullin 5).
Një pyetje e arsyeshme që mund të bëhet në këtë rrethanë është përse një kalim nga orientimi “e
kaluar-e tashme”, tek një orientim “e tashme-e ardhme”, kërkon përqendrim tek të kuptuarit dhe jo
tek mbajtja mend. Përgjigja është fare e thjeshtë. Të mësuarit rutinë lehtëson ruajtjen e të mësuarit.
Ruajtja, për nga vetë natyra e saj, sugjeron kujtesën e gjërave nga e kaluara. Nga ana tjetër, të mësuarit e qëndrueshëm e me kuptim, lehtëson transferimin e të mësuarit. Transferimi i të mësuarit mund
të përkufizohet si shtrirje e asaj çfarë ka qenë mësuar në një kontekst, në kontekste të reja. Përdorimi
i frazës “kontekste të reja” sugjeron që këto “kontekste” do të hasen në të ardhmen. Atëherë, për të
qenë të suksesshëm në të ardhmen, nxënësit duhet të jenë të aftë jo vetëm të mbajnë mend çfarë
kanë mësuar, por ta transferojnë atë të mësuar në mjedise, situata dhe probleme të reja.
Le të jemi të qartë, mbajtja mend e ka një vend në arsimimin e fëmijëve dhe të rinjve. Por
ky vend duhet të jetë mbështetës dhe jo qendror. Nxënësit lipset të mbajnë mend emërtimet që shoqëria iu ngjit objekteve konkrete dhe ideve abstrakte. Është një gjë të kuptosh
domethënien e stilit impresionist të pikturës, në një mënyrë që bën të mundur për një
nxënës që të përcaktojë nëse një pikturë përfaqëson apo jo këtë stil është krejt tjetër gjë
të mbash mend plotësisht që impresionizmi është një stil i pikturës, i karakterizuar nga
përqendrimi i përshtypjes së menjëhershme vizuale, të prodhuar nga një peizazh dhe me
përdorimin e ngjyrave themelore të pa përziera dhe me goditje të vogla stimulon dritën
reale të pasqyruar. Koncepti jep të kuptuarit, emërtimi lejon komunikimin. Konceptet pa
emërtime e bëjnë komunikimin të vështirë. Emërtimet pa konceptet që janë në bazë të
tyre, shumë shpesh janë të pakuptimta.
TË MËSUARIT GJATË GJITHË JETËS NË NJË SHOQËRI TË DIJES.
Industrialisti amerikan Henry Ford dikur ka thënë: “Çdo njeri që pushon së mësuari, është plak,
qoftë ai në moshën 20 apo 80 vjeç. Çdo njeri që vazhdon të mësojë mbetet i ri. Gjëja më e madhe në jetë është ta mbash mendjen tënde të re.” Kjo dogmë është e pajtueshme me atë që mund
të jetë synimi përfundimtar i shkollimit, orientuar drejt të ardhmes; domethënë t’i përgatisë
nxënësit të aftë dhe të gatshëm, të mësojnë gjatë gjithë jetës. Përse është kaq i rëndësishëm i
ashtuquajturi “të mësuarit gjatë gjithë jetës”? Të paktën tre përgjigje mund t’i jepen kësaj pyetje.
E para, është llogaritur që fëmijët e tanishëm të moshës shkollore dhe të rinjtë do t’i ndërrojnë
vendet e punës nga pesë deri në shtatë herë gjatë jetës së tyre. Disa nga këto ndryshime do të
jenë rezultat i ndryshimeve në shoqëri. Gjyshi im ishte farkëtar. Me zëvendësimin e kuajve nga
automobilat si mënyrë kryesore transporti, nevoja për farkëtarë ra. Si rrjedhim, gjyshi u detyrua
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të ndërronte profesion, duke zënë punë si shitës në një dyqan artikujsh metalikë. Ndryshime të
tjera do të bëhen si rezultat i shanseve të shtuara, të ofruara nga arsimimi plotësues dhe/ose
përvoja. Me arsimim plotësues, një artist mund të bëhet arkitekt. Me përvojë plotësuese, një
shitës në një dyqan veshjesh mund të bëhet blerës.
E dyta, siç është aluduar për këtë në paragrafin e mëparshëm, shoqëritë po ndryshojnë vazhdimisht. Gjatë shekullit të kaluar, shoqëritë e bazuara te bujqësia iu hapën rrugën shoqërive të
industrializuara, të cilat po zëvendësohen me ato që UNESCO iu referohet si “shoqëri të dijes”
(Shih Kapitulli 2). Duke folur në përgjithësi, termi “shoqëri të dijes” i referohet çdo shoqërie ku
dija, dhe jo kapitali, ose puna, apo diçka tjetër është burimi kryesor i prodhimit. Me fjalë të
tjera, një shoqëri e dijes krijon, shpërndan dhe e përdor dijen për begatimin dhe mbarëvajtjen
e popullit të vet. Në një shoqëri të dijes, produkti përfundimtar është zhvillimi i njerëzve, një
shoqëri në të cilën mendja njerëzore është një forcë prodhuese e drejtpërdrejtë dhe jo një
element i sistemit prodhues. Në dallim me nocionin tradicional që shkollat i shërbejnë një
funksioni konservues në shoqëri (një funksion i pajtueshëm me orientimin “e kaluar-e tashme”),
koncepti i “shoqërive të dijes” sugjeron që shkollat i shërbejnë një funksioni transformues (një
funksion i pajtueshëm me orientimin “e tashme-e ardhme”). Në një shoqëri të dijes, shkollat
kanë përgjegjësinë për t’i përgatitur nxënësit që ata të jenë të aftë ta shndërrojnë shoqërinë.
E treta, të mësuarit gjatë gjithë jetës na ndihmon të ruajmë një cilësi të arsyeshme të jetës
ndërsa ne moshohemi. Një numër studimesh të kohëve të fundit, kanë zbuluar se të moshuarit
aktivë për sa i përket njohjes, ata me moshë mesatare nga 75-80 vjeç, kishin pothuaj tre herë më
pak gjasa që të pësonin një përkeqësim progresiv të funksioneve intelektuale (dementia) apo
sëmundjen e Alzheimer-it se sa ata që ishin jo aktivë. Gjithashtu, është vërtetuar që ushtrimet
fizike e përmirësojnë qarkullimin e gjakut, duke nxitur krijimin e qelizave të reja të trurit dhe që
këtej krijojnë shanse më të mëdha për të mësuarit e mëtejshëm.
Në disa aspekte, përdorimi i frazës “shoqëri të dijes” është i pavend. Disa mund të mendojnë
se ajo frazë ka kuptimin që shkollat lipset të sigurojnë gjithnjë e më shumë informacion për
nxënësit në mënyrë që të shtohet dija e tyre. Do t’iu thoshim atyre se një tepri informacioni nuk
është domosdo burim plotësues i dijes. Ato që u duhen nxënësve, janë mënyrat e përpunimit të
këtij informacioni. Sa më shumë informacion të kemi në dispozicion, aq më shumë na nevojiten
aftësitë e të menduarit kritik si analiza dhe vlerësimi, për të dalluar informacionin e “dobishëm”
nga ai i “padobishëm”, këshillën e “mirë” nga ajo e “keqe” dhe zgjidhjet “funksionuese” nga ato “jo
funksionuese” të problemeve.
DOGMA 2.
MËSIMDHËNIA ËSHTË PROCESI ME TË CILIN MËSUESI
LEHTËSON KALIMIN E NJË NXËNËSI NGA FORMIMI KU AI
APO AJO ËSHTË, ATJE KU SYNON MËSUESI TË JETË NXËNËSI
NË FUNDIN E NJË PERIUDHE OSE FAZE TË ARSIMIMIT.
Në qershor të vitit 1883, në revistën The Chautauquan, u parashtrua pyetja që vijon: “Në qoftë
se një druri do t’i qëllonte të mbinte në një ishull ku nuk do të kishte qenie njerëzore, a do të
ekzistonte ndonjë tingull?” Përgjigja: “Jo. Tingulli është ndjesia e ngacmuar në vesh kur ajri ose
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një mjedise të tjerë vihen në lëvizje.” Një pyetje e ngjashme mund të bëhet për mësimdhënien,
“Në qoftë se një mësues shpjegon ose punon me një grup nxënësish për një a më shumë orë
dhe nxënësit nuk dinë, apo nuk mund të bëjnë asgjë më shumë se kur filloi mësimdhënia, a ka
dhënë mësim mësuesi? Përgjigja jonë: “Jo. Mësimdhënia kërkon mësim dhe të mësuarit ka kuptimin që tek nxënësit ka ndodhur njëfarë ndryshimi gjatë kohës që mësuesi “përpiqej të jepte
mësim”. Atëherë, për të gjetur nëse kemi dhënë mësim, do të na duhet t’u bëjmë nxënësve tanë
një pyetje të thjeshtë: “Çfarë mësuat sot (këtë javë, apo këtë semestër)?” Në qoftë se përgjigja
është “asgjë”, ose “nuk e di, nuk jam i sigurt”, atëherë ne ndoshta e kemi shpenzuar kohën duke
bërë “punë” mësuesish por nuk kemi qenë duke dhënë mësim.
Kjo perspektivë e mësimdhënies dhe të mësuarit është e pajtueshme me një nga përkufizimet më të hershme të objektivave, atë që gjendet tek Sistematika e objektivave mësimore
(Taxonomy of Educational Objectives) të Bloom-it. Sipas Bloom-it dhe kolegëve të tij (1956),
objektivat janë “formulime të qarta të mënyrave në të cilat nxënësit pritet që të ndryshohen
nga procesi arsimor” (fq. 26). Edhe një herë, theksimi është tek ndryshimi. Me këtë theksim,
lidhjet midis objektivave, mësimdhënies dhe kontrollit, janë fare të qarta. Objektivat tregojnë
se si duam që nxënësit të ndryshojnë dijen, mendimin, qëndrimet, vlerat dhe/ose sjelljet e tyre.
Mësimdhënia ndodh kur mësuesit e lehtësojnë këtë ndryshim, ose këto ndryshime. Më në fund,
kontrolli përfshin përcaktimin nëse apo në çfarë mase ka ndodhur ndryshimi, apo ndryshimet e
synuara. Në qoftë se ndryshimi ose ndryshimet nuk janë ato që prisnim ose shpresonim, atëherë
rezultatet e kontrollit mund të përdoren për ta përqendruar mësimdhënien tonë në fusha të
veçanta të moskuptimit apo dobësisë.
Ky theksim tek ndryshimi na lejon edhe të dallojmë të mësuarit nga suksesi. Suksesi është shuma
tërësore e asaj çfarë ka mësuar një nxënës deri në një farë caku të kohës, të themi në fund të
klasës së tetë. Pohimi se një nxënës i klasës së tetë mund të zgjidhë probleme matematike që
përmbajnë numra të plotë dhe thyesa, është pohim i një suksesi. Nga ana tjetër, të mësuarit është
ndryshimi i sukseseve në kohë, për shembull, nga fillimi procesit mësimor i klasës së 8-të deri në
përfundimin e mësimeve të klasës së 8-të. Në raport me shembullin e mëparshëm, të mësuarit
kërkon që një nxënës që nuk mundej t’i zgjidhte problemet e matematikës që përmbanin
numra të plotë dhe thyesa në fillim të klasës së 8-të, të mund ta bëjë këtë në fund të kësaj klase.
Ky dallim midis të mësuarit dhe suksesit, është qendror në përpjekjet tona për të përmirësuar
cilësinë e arsimimit. Siç ka shkruar Marilyn French (1985): “Vetëm arsimimi i posaçëm merret
më shumë me të mësuarit, shumica merret me suksesin, dhe për formimin e të rinjve, këto janë
pothuaj të kundërta. Të mësuarit i dedikohet përvojës, suksesi kontrollit” (fq. 388).

IMPLIKIMET PËR CAKTIMIN E OBJEKTIVAVE

Për ta analizuar ndryshimin, ne duhet t’i shohim gjërat në kohë. Për të caktuar objektiva të
përshtatshme dhe të nevojshme me kuptim për të nesërmen, ne duhet të dimë diçka rreth suksesit real të nxënësve. Një objektiv që pohon se nxënësit do të jenë të aftë të shpjegojnë ciklin e
qarkullimit të ujit (avullimin, kondensimin, precipitimin dhe grumbullimin), hamendëson që ata
nuk mund ta shpjegojnë atë në kohën kur caktohet objektivi. Me fjalë të tjera, arritja e objektivit
do të kërkonte njëfarë ndryshimi në dijen dhe të kuptuarit e fenomenit të ciklit të qarkullimit të
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ujit. Në qoftë se nxënësit tashmë e kanë zotëruar objektivin para se t’iu jepej mësim, ata mund
të demonstrojnë që e kanë arritur objektivin, por nuk kanë mësuar asgjë të re.
Nga ana tjetër, kur hendeku midis suksesit aktual të nxënësit dhe objektivave që ne kemi caktuar,
është kaq i madh saqë nuk mund të kapërcehet në kohën dhe me burimet që kemi në dispozicion,
gjasat për sukses janë fare të vogla. Në këtë situatë, mossuksesi për të arritur objektivin, nuk do
të thotë që të mësuarit nuk ka ndodhur. Supozojmë për shembull që objektivi ynë për nxënësit e
klasës së 3-të është të shkruajnë paragrafë me mendim të logjikshëm. Më tej supozojmë se shumë
prej tyre kanë hyrë në klasën e 3-të pa ditur të shkruajnë fjali të plota. Në fund të klasës së 3-të, të
gjithë ata kanë mësuar të shkruajnë fjali të plota, por vetëm pak prej tyre janë të aftë të shkruajnë
paragrafë të arsyeshëm. Në këtë situatë, shumica dërrmuese e nxënësve do të kenë mësuar (për
hir të aftësisë së tyre të shtuar për të shkruar fjali të plota), por vetëm një pakicë do të kenë arritur
objektivin (që lidhet me të shkruarit e paragrafëve të arsyeshëm).
Përmbledhtazi, në qoftë se nuk ekziston hendeku midis të tashmes dhe të ardhmes, nuk mund
të ndodhë asnjëfarë të mësuari, sepse nxënësi tashmë e ka zotëruar objektivin. Por në qoftë se
hendeku është shumë i madh, një farë të mësuari edhe mund të ndodhë, por jo i mjaftueshëm
për të arritur objektivin. Pra, sa i madh duhet të jetë hendeku midis objektivave tanë dhe
suksesit aktual të nxënësve? Psikologu rus Lev Vygotsky u përpoq t’i përgjigjej kësaj pyetje duke
hamendësuar një “zonë të zhvillimit të afërt”. E thënë thjesht, zona e zhvillimit të afërt është
distanca midis asaj që nxënësi tashmë e ka mësuar dhe asaj që mund të mësojë nën drejtimin
dhe ndihmën e të rriturve ose shokëve më të aftë brenda një caku kohor. Meqenëse të mësuarit
është optimal-brenda Zonës së zhvillimit të afërt,-objektivat duhen caktuar brenda kësaj zone
(domethënë brenda zonës portokalli të emërtuar Zonë e zhvillimit të afërt në Figurën 1.1.)
FIGURA 1.1
NJË PARAQITJE VIZUALE E ZONËS SË ZHVILLIMIT TË AFËRT (ZPD)
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IMPLIKIMET PËR MËSIMDHËNIEN

Gati gjysmë shekulli më parë, David Ausubel, një pionier në studimin e të mësuarit me kuptim,
bëri pohimin që vijon: Gjeni çfarë di një nxënës dhe mësojeni atë në përputhje me rrethanat.
Në një kohë kur mësimdhënia përkufizohet në termat e të mësuarit të nxënësit, roli i mësuesit
ndryshon në një numër mënyrash. Së pari, mësuesi nuk e kontrollon klasën me rregulla dhe
struktura, por më shumë bashkëpunon me nxënësit dhe u siguron atyre drejtim e mbështetje.
Së dyti, përqendrimi i mësuesit kalon nga vetja e tij apo e saj tek nxënësit. Në vend që të pyesë:
“Si po shkoj?”, pyetja bëhet: “Si po shkojnë ata?” A po e kuptojnë ata këtë? Përse ata po luftojnë
me këtë koncept? Si mund t’i ndihmoj unë ata nxënës që kanë vështirësi? Mësimdhënia e
mirë nuk është dhe aq një art interpretues, se sa një proces i të ndihmuarit të nxënësve për
t’u angazhuar ata më aktivisht në procesin e të mësuarit e vetes së tyre. Së treti, mësimdhënia
është shumë më tepër se sa paraqitja e informacionit dhe dhënia e detyrave për nxënësit.
Mësimdhënia përmban të ndihmuarit e nxënësve për të përpunuar informacionin siç duhet dhe
për të përmbushur detyrat me përpikëri dhe sukses të plotë.
Kur është caktuar një objektiv në Zonën e zhvillimit të afërt (siç tregohet në Figurën 1.1),
mësuesi duhet të sigurojë ndihmën e përshtatshme (të njohur si kornizë mbështetëse) për t’u
dhënë nxënësve “shtytjen” që iu nevojitet për të arritur objektivin. Këtu janë disa gjëra që mund
të bëjnë mësuesit për të siguruar “kornizën mbështetëse”. Ata mund:


Të bëjnë pyetje



Të drejtojnë vëmendjen në pjesët e pa vëna re të informacionit, mospërputhjet dhe
anomalitë;



Të modelojnë strategjitë e të mësuarit, kërkimit dhe të zgjidhjes së problemeve;



Të ofrojnë sugjerime të dobishme, por në të njëjtën kohë



Të ndërhyjnë sa më pak që të jetë e mundur.

Përdorimi i termit “kornizë mbështetëse” është i rëndësishëm sepse përçon një strukturë
mbështetëse të përkohshme. Pasi nxënësi, duke përfituar nga korniza mbështetëse e arrin
objektivin, ajo mund të hiqet, duke e lejuar atë të kalojë tek objektivi pasues.

IMPLIKIMET PËR KONTROLLIN

Shumica e proceseve të të mësuarit nuk mund të shihen pasi ndodhin në mendjet e nxënësve
tanë. Atëherë, për të vlerësuar të mësuarit, ne duhet të gjejmë mënyrat për ta bërë të pavrojtueshmen të vrojtueshme. Domethënë, ne duhet të nxjerrim konkluzione lidhur me të mësuarit
nga njëfarë lloj sjelljeje apo performance. Megjithëse shpresojmë të nxjerrim konkluzione të
vlefshme për të mësuarit nga nxënësit, ne mund të çorientohemi nga sjellja apo performanca
nga koha në kohë. Për shembull, ne mund të shohim një nxënës të bëjë një pasim të përsosur
futbolli tek një shok i tij i ekipit dhe të arrijmë në përfundimin që ai i ka zotëruar pasimet
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në futboll. Por duke vazhduar vrojtimin tonë shohim se shumica e pasimeve të tij nuk janë
në shenjë. Ato janë shumë të dobët, ose tepër të fortë, ose në drejtimin e gabuar. Bazuar në
vrojtime të shumta, ne jemi në gjendje të nxjerrim konkluzione më të vlefshme. Nga ana tjetër,
një vrojtim i vetëm shpesh të çon në një konkluzion më pak të besueshëm (dhe që këtej, më pak
të vlefshëm).
Një nga sfidat reale të mësimdhënies është të gjenden mënyrat për të vrojtuar, llogaritur e
vlerësuar ndikimin e mësimdhënies sonë tek të mësuarit e nxënësve tanë. (Shih Kapitullin 7). Në
vend që të hamendësohet se “nxënësit e mi do të mësojnë ç’të mësojnë pavarësisht çfarë bëj
unë” apo “ dhe “nxënësit më të mençur do të mësojnë më shumë se sa nxënësit e prapambetur”,
ne do ta gjejmë atë se çfarë ata kanë mësuar apo dhe nuk kanë mësuar. Më parë ne sugjeruam
një mënyrë mjaft informale të realizimit të kësaj thjesht duke pyetur, “Çfarë mësuat sot? Këtë
javë? Këtë semestër?” Në vend që këtë pyetje ta bëjmë me gojë ju mund t’ju kërkoni atyre
ta shkruajnë këtë përgjigje me fjalët e tyre në një copë të vogël letër. “Me fjalët e tyre” është
e rëndësishme sepse kjo është një mënyrë për diferencimin e të mësuarit me kuptim nga të
mësuarit rutinë.
Natyrisht, ka raste që një vlerësim i tillë informal është i pamjaftueshëm dhe nevojiten metoda
më formale. Por kur përdoren metoda më formale, përsëri përqendrimi duhet të jetë tek të
mësuarit, domethënë ndryshim në arritje me kohën. Për shembull, në qoftë se ju përgatisni
një test të fundit të kapitullit ose të fundit të kursit, administrojeni testin në fillimin e kapitullit/
kursit, si edhe në fund. Kjo do t’ju lejojë të krahasoni arritjen në dy momente kohore, para
mësimdhënies dhe pas saj e kësisoj të analizoni se sa mirë e kanë mësuar realisht nxënësit atë
që po u shpjegohet në mësim dhe çfarë pritet prej tyre të mësojnë (objektivat tuaja).
Ndoshta një nga mënyrat më të mira për të gjykuar të mësuarit kundrejt arritjes është të
përdoret një dosje, e përcaktuar si “dosje e procesit”. Dosja është një koleksion sistematik i punës
së nxënësit dhe materialit që lidhet me të, e cila paraqet realizimet dhe arritjet e gjithsecilit.
Zakonisht, mësuesi, i vetëm apo duke u këshilluar me nxënësit përcakton përmbajtjen e dosjes
dhe kriteret që duhen përdorur në vlerësimin e cilësisë së punës. Siç sugjeron edhe përcaktimi,
një “dosje e procesit” dokumenton etapat e të mësuarit dhe jep një regjistrim progresiv të rritjes
së nxënësit me kalimin e kohës. Kësisoj është thelbësore që dosjet e procesit të jenë të organizuara kronologjikisht në mënyrë që të mund të vrojtohen ndryshimet e të mësuarit. Plus punës së
nxënësit dosjet japin edhe mundësi për reflektimin dhe vetëkontrollin e nxënësit e që të dyja
janë çelësi për të qenë një nxënës gjatë gjithë jetës.
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DOGMA 3.
SHPESH MËSUESIT PUNOJNË NË KUSHTE QË E BËJNË TË VËSHTIRË
MËSIMDHËNIEN NË NIVEL AQ MIRË SA ATA DO TË DONIN
OSE NË NIVEL AQ TË MIRË SA ATA DO TË ISHIN TË AFTË
Disa vite më parë, pranova një ftesë për të vizituar një shkollë të re elementare, një shkollë që
siç e përshkruante drejtori i saj, ishte “bashkëkohore nga pikëpamja teknologjike”. Mbërrita në
shkollë 45 minuta para se të vinin nxënësit dhe bëra i vetmuar një vrojtim nëpër shkollë. E tërë
shkolla ishte “wireless”, kishte tryeza të kompjuterëve në çdo klasë. Çdo klasë ishte pajisur me
një “Smartboard”. Më bëri shumë përshtypje. Pastaj, mbërritën fëmijët. U ktheva për të vizituar
mjediset e saj, duke filluar me klasat që akomodonin fëmijët më të vegjël, ata të moshës 4 vjeç.
Dhoma e tyre ishte më e madhja në shkollë, me shumë hapësirë për të lëvizur. Ndërsa kaloja
nga klasa në klasë vura re se pothuaj të gjitha klasat e tjera ishin me të njëjtën madhësi, rreth
90 metra katrore. Vura re dy gjëra. Së pari, fëmijët ishin më të rritur. Së dyti, kishte më shumë
fëmijë në secilën klasë. Kur mbërrita tek klasa e pestë (mosha 10 e 11 vjeç), në çdo klasë kishte
28 nxënës. Vendkalimet midis tryezave të tyre ishin tepër të ngushtë që të mund të lëvizej pa u
përplasur ose shtyrë ndonjë shok të klasës. Kompjuterët ishin shtyrë kundrejt një muri anësor
dhe “Smartboard”-et drejt murit përballë. Një nga mësuesit e klasës së 5-të më tha që kishte
pasur “probleme të shumta të disiplinës” (të cilat në këtë situatë duhej të priteshin). Një mësuese
tjetër më tha që do të dëshironte që nxënësit të bënin më shumë punë në grup, por thjesht nuk
kishte mjaft hapësirë për këtë.”
Mungesa e hapësirës që sillte si rezultat klasa të tejmbushura me nxënës, është vetëm një
nga shumë shtrëngesat që hasin mësuesit ndërsa përpiqen të japin mësim në më të mirën
që munden. Megjithëse kjo shkollë kishte një pasuri pajisjesh e materialesh, këto përparësi të
saj “prisheshin” nga një mungesë e hapësirës. Ndryshe nga kjo, ka shumë shkolla me shumë
hapësirë, por me pajisje dhe materiale që u ka kaluar koha. Shtrëngesa të tjera që ndikojnë
mbi mësuesit përfshijnë politika të nivelit qeveritar ose të shkollës, të cilat normojnë caktimin
e nxënësve në klasa, programimin e orëve të mësimit, disiplinimin dhe testimin e kontrollin
e këtyre nxënësve. Lista e shtrëngesave mund të vazhdojë më tej, por edhe kjo paraqitje e
shkurtër është e mjaftueshme për të dhënë idenë. Asnjë mësues, pavarësisht nga vendi apo
shkolla, nuk është plotësisht i lirë nga shtrëngesat që ndikojnë mbi atë se çfarë thotë, çfarë bën
e çfarë realizon ai ose ajo.
Randy Pausch ka qenë një profesor karizmatik në universitetin Carnegie Mellon në Shtetet e
Bashkuara. Në gushtin e vitit 2007, në moshën 47 vjeçare i thanë që kishte kancer në pankreas
dhe i kishin mbetur tre deri gjashtë muaj jetë me shëndet të mirë. Rreth një muaj më pas, ai
mbajti një leksion me titull: “Leksioni i fundit: Arritja reale e ëndrrave tuaja të fëmijërisë”. Ai vdiq
nga komplikacionet e kancerit në pankreas në 25 korrik 2008. Profesori Pausch dha disa ide të
mrekullueshme në leksionin e tij, por në mendjen time veçohet njëra. Ai thoshte: Ju nuk mund
t’i kontrolloni letrat që ju bien për të luajtur me to, por vetëm mund të kontrolloni se si e luani
dorën.” Kështu është edhe me mësuesit. Shumica nga ne nuk mund t’i kontrollojë rrethanat në
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të cilat gjendemi (domethënë letrat që na kanë rënë). Por ne mund të kontrollojmë (dhe besoj, e
kemi detyrim moral të kontrollojmë) se si e “luajmë dorën”1
Ky kapitull filloi me disa pyetje në vazhdim të një perifrazimi të shkruar nga edukatori amerikan
Benjamin S. Boom. Dy nga këto pyetje përsëriten këtu. Cilat janë pritshmëritë tuaja për nxënësit
tuaj? Sa për qind e nxënësve tuaj prisni të mësojnë mirë, të mësojnë pak apo të mos mësojnë
pothuaj asgjë? Kur iu a parashtrova këto pyetje më parë, iu thashë të përgjigjeni ndershmërisht,
sepse nuk kishte përgjigje të drejta. Unë e përdorja “të drejta” në kuptimin e “korrekte” por, le
ta zhvendosim përqendrimin nga “e drejtë si korrekte” në “moralisht e drejtë”. Fjalori MerriamWebster e përkufizon “e drejtë” si: “në përputhje me çfarë është e drejtë, e mirë, ose e ndershme”.
A është “e drejtë, e mirë, e ndershme” për ne mësuesit, të presim të themi, që gjysma e nxënësve
tanë të mos arrijnë të përvetësojnë programin mësimor? Dhe në qoftë se është, cilën gjysmë
duhet të lejojmë të dështojë?
Larry Cuban ka dhënë përgjigjen e tij për këtë pyetje. Madje edhe në situatat më të vështira,
mësuesit janë të detyruar t’i kushtojnë vëmendje të qëndrueshme, intelektuale e morale, të
mësuarit dhe rritjes së të gjithë nxënësve. Kjo është baza për një praktikë përfshirëse arsimore
(Shih Kapitullin 5). Vëmendje intelektuale do të thotë përqendrim në atë që nxënësit dinë,
ndjejnë dhe mendojnë rreth dijes dhe aftësive që duhen mësuar, dhe si ata mund ta përdorin
këtë dije për të thelluar të kuptuarit e tyre të botës dhe kapacitetin për të vazhduar të mësuarit.
Nga ana tjetër, vëmendje morale do të thotë përqendrim në të ndihmuarit e nxënësve që të
rriten si persona; duke menduar më shumë e jo më pak rreth ideve, duke respektuar më shumë
e jo më pak pikëpamjet e të tjerëve dhe duke u bërë më shumë e jo më pak përgjegjës për
reduktimin e padrejtësisë shoqërore. Pyetjet se çfarë është e ndershme, e drejtë dhe korrekte
gjithmonë bëhen në klasa, nxënësit i mësojnë ndjeshmëritë morale nga ajo se si mësuesit e tyre
iu përgjigjen pyetjeve, në mënyrë të qartë nga çfarë ata thonë dhe në mënyrë të nënkuptuar
nga çfarë ata bëjnë.
Ky përqendrim në rëndësinë e përgjegjësive intelektuale e morale të mësuesve, nuk do të
thotë të mohohet fakti që disa shkolla e bëjnë mësimdhënien e mirë më të lehtë, dhe disa më
të vështirë, se disa klasa mund të menaxhohen më lehtë dhe disa të tjera kërkojnë më shumë
punë, se disa nxënës janë më të prirë që të mësohen dhe disa paraqesin një sfidë më të madhe
për mësuesin (Shih Kapitullin 2). Megjithatë, si mësues ne duhet të kuptojmë që këto janë
“duart” me të cilat ne merremi. Pyetjet reale para nesh janë: Si mundemi ne t’i “luajmë” duart në
mënyra që të rrisim shanset tona për të qenë të suksesshëm? Si mund t’i “luajmë” më mirë ne
duart tona? Këto janë vetëm dy nga pyetjet të cilave ne u drejtohemi në këtë libër.

1 Profesori Pausch nuk ishte i pari që e ka theksuar këtë ide. Shkrimtari Robert Louis Stevenson e ka shprehur në
këtë mënyrë: “Nuk është puna që në jetë të keni letra të mira, por të luani mirë një dorë të keqe.”
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DOGMA 4.
DETYRA E DHËNIES SË NJË ARSIMIMI ME CILËSI TË
LARTË, PËR NJË NUMËR TË MADH NXËNËSISH, ËSHTË
TEPËR E MADHE PËR ÇDO PERSON TË VETËM (PËR
SHEMBULL, NJË MËSUES) PËR T’U PËRMBUSHUR.
“Përgjegjshmëria duhet menduar si një përgjegjësi kolektive për të mbështetur të mësuarit nga:
prindërit, kryemësuesit, administratorët, anëtarët e bordit të shkollës dhe mësuesit, për të mos
thënë edhe vetë nxënësit. Të quhen përgjegjës mësuesit për arritjet e nxënësve pa pranimin e
roleve të luajtur nga partnerë të tjerë në procesin edukativ, është qartas e padrejtë dhe mund
të shkojë deri në gjetjen e një “koke turku.” Analogjikisht, duke u kërkuar nxënësve ndjekjen
e shkollës së verës apo mbajtja e tyre më gjatë në shkollë sepse kanë përparim të kufizuar, e
shmang natyrën kolektive të përgjegjësisë në qoftë se sistemet shkollore nuk kanë siguruar
cilësinë e domosdoshme të mësimdhënies që shkollarët të arrijnë pritshmëritë për nivelin e
notave.”(Tucker & Stronge, 2005, fq. 10).
Megjithëse një mësues i vetëm mundet dhe ka një ndikim të madh mbi një nxënës, ky mësues
mund të ketë vetëm një ndikim të kufizuar mbi cilësinë e sistemit arsimor si një të tërë. Studimi
i kohëve të fundit në Shtetet e Bashkuara, tregon se si efekte skajshmërisht pozitive të një
mësuesi të vetëm të një shkolle fillore mund të zhbëhen, në qoftë se tre mësuesit pasues që
ka një fëmijë nuk janë shumë të aftë në punën e tyre. Nga ana tjetër, pasja e tre mësuesve të
shkëlqyer radhazi, priret të ketë ndikime pozitive thelbësore dhe që zgjasin në kohë tek fëmijët
e shkollës fillore.
Literatura e po këtij studimi, është mbushur plot me ndodhi të vështirësisë së bashkëpunimit
të mësuesit, të problemeve që përfshihen në krijimin e marrëdhënieve të dobishme dhe me
kuptim administrator-mësues, të mungesës së mbështetjes dhe përfshirjes së prindërve dhe
ndërhyrjes së paparashikueshme qeveritare në veprimtarinë vjetore dhe shpeshherë ditore të
shkollave. E shprehur thjesht, bashkërendimi i punës i të gjithë burimeve tona, megjithëse është
i një rëndësie vendimtare për përmirësimin e cilësisë së arsimimit që marrin fëmijët e të rinjtë
tanë, është një gjë shumë e vështirë të bëhet. Pra, ku fillojmë?
Hapi i parë më i rëndësishëm është krijimi i një kulture shkollore pozitive dhe produktive, një
kulture që bazohet në një vizion të qartë, angazhim për përsosmëri, efikasitet dhe kolegjialitet
dhe marrje përsipër të rrezikut. Çfarë është një kulturë e shkollës? Shkoni në çdo shkollë dhe
bisedoni me disa të rritur që punojnë atje dhe ju mund ta ndjeni menjëherë atë. Korridoret
mund të jenë të pastruar shkëlqyeshëm ose të ndotur dhe të rrëmujshëm. Nxënësit mund të
sillen të ekuilibruar dhe me besim ose të qëndrojnë shtrembër e të kërrusur duke mos dashur
t’iu shohin në sy. Mësuesit mund të flasin shumë dhe me profesionalizëm për punën e tyre apo
mund të fillojnë pothuaj menjëherë të ankohen. Mund të ekzistojë një ndjesi e qëllimit, apo
mund të jetë një paqëllimshmëri e përgjithshme për veprim dhe bashkëbisedim. Megjithëse
ka disa përkufizime të termit, shumica e sociologëve e përkufizojnë kulturën e shkollës si vlera
të përbashkëta, dogma dhe tradita që janë formuar gjatë ecurisë së historisë së një shkolle dhe
që ndikojnë mendimet e veprimet e gjithsecilit në komunitetin e shkollës. Kultura e një shkolle
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ndikon në çfarë përqendrohen njerëzit, në çfarë ata mendojnë se është e rëndësishme dhe cilit
faktor i kushtojnë më shumë vëmendje (Shih Kapitullin 3).
Kulturat shkollore pozitive e produktive karakterizohen nga tre elementë: një vizion i qartë,
efikasiteti e kolegjialiteti dhe marrja përsipër e rrezikut. Një vizion i qartë i pranuar nga të
gjithë, përshkruan ecurinë për ku është drejtuar shkolla në të ardhmen. Ku duam të arrijmë
pas pesë apo dhjetë vitesh? Si do të shkojmë atje? Si do ta dimë kur kemi mbërritur? Vini re që
koncepti i vizionit është i pajtueshëm me theksimin tonë të ndryshimit gjatë gjithë këtij libri.
Një angazhim për përsosmëri do të thotë që nuk ekziston toleranca ndaj mossuksesit të kujtdo,
mësues, administratë, nxënës apo kujdestar. Efikasiteti dhe kolegjialiteti kanë të bëjnë me – (a)
nëse mësuesit besojnë dhe veprojnë sikur ata mund të arrijnë rezultate pozitive për nxënësit
dhe – (b) nëse ata mbështesin njëri tjetrin, duke punuar në mënyrë bashkëpunuese për të
ndihmuar që vizioni të bëhet realitet. Më në fund vijmë tek marrja përsipër e rrezikut. Çdo lloj
ndryshimi është një biznes i rrezikshëm. Kësisoj, ndryshimi kërkon ata që e marrin në sy rrezikun
dhe marrje përsipër të rrezikut. Pranimi i rrezikut kërkon medoemos besim tek kolegët, nxënësit
dhe veçanërisht tek administratorët e mbikëqyrësit. Krijimi i besimit kërkon kohë, besimi rritet
nëpërmjet shkëmbimeve të përvojave ku pritshmëritë që janë për të tjerët vlerësohen gjatë
veprimit. Nuk ka besim, nuk ka rrezik, nuk ka rrezik, nuk ka ndryshim. Vizioni jep drejtimin për
ndryshim, angazhimi tregon që realizimi i ndryshimit është një përparësi e lartë dhe efikasiteti,
kolegjialiteti e besimi sigurojnë kushtet që ndryshimi të ndodhë. Marrja përsipër e rrezikut, duke
përfshirë prova e gabime dhe rishqyrtime, e rrit kapacitetin individual e kolektiv për të bërë që
ndryshimi të ndodhë dhe ta ruajë e ta çojë më tej ndryshimin, pasi ai të ketë ndodhur.
Ata që jetojnë dhe punojnë në shkolla janë vetëm disa nga burimet që nevojiten për të krijuar
shkolla shumë të mira (Shih Kapitullin 6). Edukatorët lipset të shohin jashtë mureve të shkollës.
Si t’i bëjmë prindërit të përfshihen në punën për realizimin e synimeve? Si të përfitojmë nga
burimet e komunitetit (për shembull, bibliotekat, muzetë, shërbimet shëndetësore, ekspertiza
lokale)? Si t’i realizojmë lidhjet me agjencitë dhe shërbimet e komunitetit? Këto janë pyetje të
rëndësishme, sepse shpesh herë burimi i vështirësive për të mësuarit të nxënësit është jashtë
mureve të shkollës. Për shembull në South Carolina-n rurale ne u informuam se rreth 20%
e nxënësve kishin probleme të pazbuluara të shikimit. E rregulluam me optometristët dhe
okulistët që t’i kushtonin gjysmë dite në muaj ekzaminimit të shikimit. I mblodhëm paratë për të
blerë syze për ata nxënës që kishin nevojë për to. Brenda gjashtë javësh, arritjet e 75 për qind të
këtyre nxënësve u përmirësuan. Problemi nuk ishte se ata nuk mund të mësonin, por problemi
ishte që ata nuk mund të shikonin.
Përfshirja e prindërve në proceset e arsimimit të fëmijëve të tyre nënkupton ndërmarrjen e
hapave të vegjël. Me përfshirjen e prindërve në to ne nuk synojmë t’i bëjmë prindërit të ndjekin
takimet në shkollë. Qendra për Përmirësimin e Kulturës së Shkollës, e ndodhur në një qytet të
vogël në Minnessota, ka vënë në jetë praktikën e “nxitjeve të prindërve” ose të “shënimeve për të
mësuarit”. Mësuesit u udhëzuan të dërgonin shënime tek prindërit për çdo javë. Në një shënim
për shembull lexohet: “Ne sapo kemi mbaruar së lexuari një tregim të me titull “Hamshori i Zi”.
Ju lutem pyeteni djalin apo vajzën tuaj se për çfarë flet ky tregim”. Në një tjetër lexohej: “Jerome
sapo ka mësuar një mënyrë të mirë për të shumëzuar me 9. Bëjeni t’ua tregojë atë edhe juve.”
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Sigurimi i suksesit të nxënësit në kohë, kërkon komunikim midis mësuesve të niveleve të
ndryshme të klasave dhe, në nivelet e mëpastajme të shkollave, mësues që japin mësim lëndë
të ndryshme. Në qoftë se ne me të vërtetë duam të përmirësojmë cilësinë e sistemeve tona
arsimore, nuk mund t’ia lëmë barrën një mësuesi të vetëm. Dhe si një mësues, ndikimi juaj mbi
nxënësit pas një rruge të gjatë do të rritet në masë të konsiderueshme, në qoftë se ju e shihni
veten dhe veproni si pjesëtar i një komuniteti më të madh, një komuniteti që mendon e punon
për të realizuar interesat më të mira të gjithë nxënësve.

SI ËSHTË I ORGANIZUAR LIBRI

Për të kuptuar organizimin e librit mbyllini sytë dhe përfytyroni një grup dosjesh me skeda,
dosje letre të stilit të vjetër dhe jo dosje moderne elektronike. Çdo dosje skedash ka një
emërtim. Tashti shihni Figurën 1-2 dhe shikoni se si krahasohet vizualizimi juaj me vizualizimin
tonë. Vizualizimi ynë siç tregohet në Figurën 1-2, përfaqëson strukturën organizative të librit.
FIGURA 1.2
MJEDISI I TË MËSUARIT

KONTEKSTI SHOQËROR
DHE KULTURA E SHKOLLËS

OBJEKTIVAT

MËSIMDHËNIA

BURIMET E
TË MËSUARIT

KONTROLLI

VLERËSIMI
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Dosja më e madhe ka emërtimin “Konteksti shoqëror dhe kultura e shkollës”. Kjo dosje përmban
vijat e sjelljes, procedurat, vlerat, pritshmëritë dhe shtrëngesat që ndikojnë mbi shkollat në
përgjithësi (konteksti shoqëror) dhe klasën tuaj në veçanti (kultura e shkollës). Dosja e dytë
më e madhe ka emërtimin “Mjedisi i të Mësuarit”. Kjo dosje përmban mjedisin fizik, shoqëror
dhe psikologjik në klasën tuaj. Të katër dosjet pasuese janë me të njëjtën madhësi, objektivat,
mësimdhënia, burimet e të mësuarit dhe kontrolli. Këto dosje përmbajnë instrumentet, taktikën,
pajisjet dhe materialet që ju nevojiten për të caktuar objektivat dhe synimet tuaja, për t’iu
dhënë mësim nxënësve tuaj, dhe për të përdorur burimet që mbështesin mësimdhënien dhe të
mësuarit si dhe për të kontrolluar nxënësit tuaj në drejtim të përparimit të tyre e të përvetësimit
të objektivave tuaj. Dosja përfundimtare ka emërtimin “Bashkërendimi”. Kjo dosje i drejtohet
rëndësisë që ka të siguruarit se të gjithë copat të shkojnë me njëra tjetrën horizontalisht, në një
pikë të kohës; vertikalisht gjatë gjithë kohës, dhe së jashtmi në terma të programeve mësimore
të mandatuara, testimeve dhe matjes së përgjegjshmërisë. Çdo emërtim korrespondon me një
nga kapitujt e librit, duke filluar tek Kapitulli 2, “Konteksti shoqëror dhe kultura e shkollës” dhe
duke përfunduar me Kapitullin 8 “Bashkërendimi”.
Me përjashtim të Kapitujve 2, 9 dhe 10, secili kapitull është i organizuar rreth një grupi rekomandimesh, përgjithësisht katër ose pesë për kapitull. Një nga rekomandimet nga kapitulli Mjediset
e të mësuarit për shembull, është të “krijojë mjedise të personalizuara për të mësuarit, në të cilët
nxënësit të kenë një ndjesi të përkatësisë dhe një ndjesi të mbarëvajtjes.” Pas çdo rekomandimi
janë dhënë disa sugjerime, se si të vihet në jetë kjo në klasën tuaj. Vini re që çdo rekomandim
fillon me një folje. Ky format është zgjedhur qëllimisht për të theksuar nevojën për të ndërmarrë
një veprim, në vend që vetëm të flitet apo të mendohet rreth gjërave.
Një listë e plotë e rekomandimeve tregohet në Tabelën 1-1. Numri në kllapa që pason çdo rekomandim, tregon faqen në të cilën fillon diskutimi i rekomandimit. Në këtë mënyrë ju mund të
përdorni të dhënat e Tabelës 1-1 siç do të përdornit indeksin e një libri. Domethënë, në qoftë se
jeni veçanërisht i interesuar për një rekomandim të veçantë, ose në qoftë se besoni që mundeni
padyshim të përmirësoheni në një fushë të veçantë, ju mund ta përqendroni leximin tuaj të
këtyre faqeve, në vend që të lexoni tërë librin nga kapaku në kapak. Shpresojmë që kjo teknikë
e formatimit do të rritë edhe dobinë dhe përdorimin e librit për t’ju ndihmuar të përmirësoni
cilësinë e mësimdhënies tuaj.

KOMENTE PËRMBYLLËSE

“Mësuesit që dinë diçka për procesin e të mësuarit, nuk mund t’i rezistojnë angazhimit në sfidën
intelektuale, për të parë nëse mund ta përmirësojnë efektin e mësimdhënies së tyre mbi të
mësuarit e nxënësve” (Cross, 2005, fq. 8).
Të mësuarit përkufizohet si një ndryshim në arritje gjatë kohës. Objektivat tregojnë mënyrat
me të cilat ne synojmë që nxënësit të ndryshojnë. Mësimdhënia ndodh vetëm kur nxënësit
ndryshojnë. Ndryshimet në shoqëri, kërkojnë ndryshime në mësimdhënie dhe në të mësuarit.
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Nevoja për të ndryshuar ka shumë të ngjarë që të jetë e dukshme kur ka një mospajtim midis
pritshmërive tona dhe realitetit, DHE kur ne vërtet besojmë që ndryshimet që bëjmë si mësues,
do të përmirësojnë jetët tona si edhe ato të nxënësve tanë. Përfundimisht, ky libër është rreth
ndryshimit.
Ndryshimi është i vështirë dhe nuk është linear. Diagrama e mëposhtme tregon dallimin midis
mënyrës se si do të donim të ishin gjërat (në të majtë) dhe mënyrës se si gjërat janë realisht (në
të djathtë).

SUKSESI SUKSESI

SI E MENDOJNË NJERËZIT QË DUKET

SI ËSHTË AI NË TË VËRTETË

Përpjekjet për të ndryshuar nuk janë gjithmonë të suksesshme menjëherë. Bëhen gabime.
Megjithatë, në qoftë se mësojmë nga ato gabime, ka shumë të ngjarë ta arrijmë nivelin e
suksesit që jemi duke kërkuar. Ndryshimi kërkon kurajë për të filluar dhe durim për ta çuar atë
deri në fund.
Më në fund, ekziston një besim i përgjithshëm midis autorëve se të gjithë mësuesit mund të
bëjnë një punë më të mirë nga ajo që janë duke bërë. Rekomandimet e ofruara nga autorët e
kapitujve të ndryshëm janë ndryshimet që ata besojnë të jenë më të rëndësishmet, ndërsa ju
përpiqeni të jeni më i mirë sot se sa ishit dje. Është shpresa jonë e sinqertë që çdo mësues që e
lexon këtë libër do të marrë me vete diçka nga ai, një ide, një taktikë, një strategji, diçka që do t’i
ndihmojë ata të bëhen mësues më të mirë.
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TABELA 1.1
GRUPI I PLOTË I REKOMANDIMEVE

KAPIT ULLI

3

REKOMANDIME

1. Ndërtoni klasa që e kanë të mësuarit e nxënësve si
përqendrim parësor, promovoni angazhimin e nxënësve në
të mësuarit dhe shmangni barrierat ndaj këtij procesi.
FAQE 59

2. Krijoni mjedise të personalizuara për të mësuarit, ku nxënësit
të kenë një ndjesi të përkatësisë dhe të mbarëvajtjes.
FAQE 63

3. Menaxhoni madhësinë e klasës, duke formuar grupe ose ekipe sipas
nevojës, për të krijuar një mjedis funksional, produktiv për të mësuarit.
FAQE 64

4. Promovoni sjellje pozitive të klasës duke trajtuar sjelljen e
keqe dhe përçarëse me efektivitet dhe efikasitet.
FAQE 68

5. Krijoni një mjedis fizik që është reagues ndaj nevojave të nxënësve tuaj dhe
i përshtatshëm për të lehtësuar të mësuarit në përputhje me synimet.
FAQE 73
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4

REKOMANDIME

1. Shkruajini objektivat në një format standard për të lehtësuar komunikimin
midis dhe mes mësuesve , nxënësve dhe aktorëve të tjerë.
FAQE 87

2. Ndërtoni kurse që përmbajnë objektiva në fusha të shumta, në mënyrë që
të siguroni që sistemi ynë arsimor të formojë nxënës të harmonizuar.
FAQE 91

3. Përdorni një metodë sistematike për të shkruar
objektivat për grup – mësimet dhe mësimet.
FAQE 94

4. Kur përqendroheni në sferën njohëse, përfshini objektiva që
theksojnë nivele të ndryshëm të përpunimit njohës.
FAQE 97

5. Informoni nxënësit për objektivat e të mësuarit në mënyrë që ata të mund
(a) të kuptojnë veprimtaritë në klasë, (b) t’i drejtojnë përpjekjet e tyre në
mënyrën e duhur dhe (c) të monitorojnë progresin e tyre drejt objektivit.
FAQE 100
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5

REKOMANDIME

1. Krijoni skenarë në vend që të shkruani plane të mësimit.
FAQE 109

2. Krijoni situata të mësuari që angazhojnë aktivisht
nxënësit në procesin e të mësuarit.
FAQE 113

3. Autorizojini nxënësit tuaj.
FAQE 121

4. Jini mbikëqyrës i vetes.
FAQE 123

5. “Lexojini” nxënësit tuaj dhe bëni korrektime në
udhëzimet tuaja në përputhje me këtë.
FAQE 126

KAPIT ULLI

6

REKOMANDIME

1. Jini në dijeni të larmisë së burimeve të të mësuarit
që janë brenda dhe jashtë shkollës tuaj.
FAQE 137

2. Përzgjidhni burime të të mësuarit të cilat janë (a) të bashkërenduara me
objektivat mësimore, (b) mbështetëse të veprimtarive tuaja të mësimdhëniestë të mësuarit, dhe (c) të përshtatshme për nxënësit tuaj në terma të dijes,
përvojës së tyre të mëparshme, moshave ose niveleve të zhvillimit.
FAQE 141

3. Lokalizoni një larmi burimesh të të mësuarit për të përmbushur nevoja të
ndryshme, dhe stile të larmishme të të mësuarit të nxënësve në klasën tuaj.
FAQE 146

4. Bëjini burimet e të mësuarit të “vijnë në jetë”, kujtohuni që jeni ju
mësuesi, i cili vendos se si përdoren burimet për të krijuar mjedise
nxitëse mësimore dhe i jep formë asaj që mësojnë nxënësit.
FAQE 147

5. Përdorni siç duhet dhe me efektivitet teknologjinë për të
mbështetur mësimdhënien, për të shtuar mundësitë e të mësuarit
dhe për të zmadhuar ndryshimet për suksesin e të mësuarit
FAQE 160

Kapitulli 1

KAPIT ULLI

7

36

REKOMANDIME

1. Bazojini vlerësimet tuaja kryesisht në objektivat tuaja mësimore, duke krahasuar nivelin ose llojin e objektivave me forma të përshtatshme të kontrollit.
FAQE 170

2. Zgjidhni instrumente dhe teknika kontrolli, bazuar në
qëllimin për të cilin po i kontrolloni nxënësit tuaj.
FAQE 174

3. U mësoni nxënësve tuaj strategji dhe teknika të
vetëkontrollit dhe vetëvlerësimit.
FAQE 176

4. Përdorni rezultatet e vlerësimeve formale për të kuptuar forcat dhe dobësitë
e nxënësve, dhe për të bërë përmirësime në mësimdhënien tuaj.
FAQE 183

5. Pajisini nxënësit me komente e kritika të përshtatshme e të mjaftueshme
që u mundësojnë atyre të korrektojnë gabimet dhe keqkuptimet,
dhe të përmirësojnë të mësuarit e tyre në të ardhmen.
FAQE 185

KAPIT ULLI

8

REKOMANDIME

1. Kuptoni të tre llojet kryesore të bashkërendimit:
horizontal, vertikal dhe të jashtëm.
FAQE 198

2. Vlerësoni shkallën e bashkërendimit horizontal, duke bërë ndryshime
kur është e nevojshme për të përmirësuar bashkërendimin.
FAQE 200

3. Jini në dijeni të shkallës së bashkërendimit vertikal duke punuar me mësuesit
e tjerë, për ta përmirësuar bashkërendimin vertikal kur është e nevojshme.
FAQE 203

4. Në qoftë se punoni në një sistem arsimor që ndikohet shumë nga
faktorë dhe shtrëngesa të jashtme (shih kapitujt 1 e 2), mësoni si t’i
përdorni programet mësimore, burimet e të mësuarit të përgatitura nga
ministritë e arsimit dhe veçanërisht të dhënat e testimit ndërkombëtar
për të analizuar dhe shtuar bashkërendimin e jashtëm.
FAQE 205
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SHKOLLIMI DHE TË MËSUARIT NË SHOQËRITË
DEMOKRATIKE MODERNE
ANDREAS DEMETRIOU

KAPIT ULLI 2

Kapitulli 2

42

Arsimimi formal gjithmonë ka pasur një qëllim të dyfishtë, domethënë të ushqejë zhvillimin e
fëmijëve dhe adoleshentëve në mënyrë që ata të jenë të aftë të kenë sukses si të rritur dhe të
kontribuojnë për funksionimin e qetë të shtetit dhe shoqërisë. Si pasojë, vendimet për arsimin
gjithmonë kanë qenë politikisht shumë të motivuara, apo më pak të motivuara. Orientimi dhe
përparësitë e arsimimit kanë qenë dhe do të vazhdojnë të formësohen nga orientimet dhe
përparësitë e mbarë shoqërisë si edhe orientimi dhe përparësitë e institucioneve të tjerë brenda
shoqërisë.
Natyra politike e arsimimit ka qenë e dallueshme qysh në lashtësi. Leximi, shkrimi dhe aritmetika mësoheshin në mbretëritë e lashta të Mesopotamisë për të lehtësuar transaksionet
midis prodhuesve bujqësorë dhe për t’i mundësuar mbretit t’i ndiqte dhe t’i rregullonte këto
transaksione. Perandorët kinezë e përshtatnin arsimimin e mandarinëve për t’i aftësuar ata
që të kishin dijet dhe njohuritë e domosdoshme për të administruar perandorinë. Ky arsimim
përmbante mësimet e Konfucit, me supozimin që ato do t’i aftësonin mandarinët t’i trajtonin
njerëzit dhe problemet me mençuri dhe drejtësi. Në Athinën e lashtë, arsimimi synonte të jepte
dije abstrakte dhe të zhvillonte aftësi për argumentim dhe arsyetim që do t’i aftësonin shtetasit
të merrnin pjesë në vendimmarrje për të mirën e shtetit demokratik (Gardner, Kornhaber, &
Wake, 1991; Nisbett, 2003).
Në botën e sotme, shtetet dhe shoqëritë janë shumë të ndryshme nga ato të botës antike.
Shtetet dhe shoqëritë kanë qenë gjithnjë e më të hapura dhe qeverisen nga autoritete të shumë
shtresave, me një mandat të kufizuar dhe me pushtete reciprokisht të balancuara. Distanca nuk
i kufizon më bashkëveprimet dhe lidhjet ndërmjet njerëzve. Si rezultat, njerëzit që dallohen
për nga bindjet, kulturat dhe gjuhët mund të informojnë dhe të ndikojnë mbi njëri tjetrin, sa
hap e mbyll sytë. Transaksionet janë gjithnjë e më shumë të automatizuara dhe pasuria është
aq shumë logjistike sa edhe reale. Në botën e sotme dija po zhvillohet dhe korrigjohet në
vazhdimësi. Produkte, mallra dhe shërbime të reja zëvendësojnë me shpejtësi ato të djeshmet,
duke i detyruar njerëzit që të ndryshojnë zakonet e tyre të sjelljes dhe mendimet. E drejta e
individit për të vetëvendosur dhe për të afirmuar vetveten është bërë gjithnjë e më e rëndësishme, veçanërisht në Europë.
Si rezultat i këtyre ndryshimeve, objektivat e arsimimit janë shumë më të ndërlikuara se sa ishin
në të kaluarën. Arsimi i drejtohet teorikisht kujtdo. Çdo njeri duhet të jetë në gjendje të: (a)
mbajë gjallë dhe të vlerësojë informacionin dhe njohurinë e re, (b) drejtojë rrjedhën e shpejtë të
informacionit dhe komunikimin midis personave, (c) zhvendoset me shpejtësi dhe efikasitet nga
një grup produktesh e shërbimesh në një tjetër, (d) punojë në një mjedis të shumë shtresëzuar,
dhe (e) tolerojë dhe të respektojë dallimet midis individëve e grupeve dhe të përfitojë prej tyre.
Ka një shumësi në rritje të të dhënave kërkimore që sugjerojnë se vendet ose rajonet brenda
vendeve në të cilat këto objektiva janë pranuar ka më shumë të ngjarë të jenë të qëndrueshme
dhe të begata dhe ta lejojnë talentin, teknologjinë dhe tolerancën të lulëzojnë.
Sado të arrira të mund të duken për shumë prej nesh këto objektiva, ka përpjekje që ato të
interpretohen ndryshe nga grupe njerëzish dhe palë të ndryshme të interesuara. Bazuar në interpretim të veçantë, ato mund të pranohen ose jo pa kushte. Në shtetet demokratike, parti dhe
organizata të ndryshme konkurrojnë për përparësitë dhe orientimet e shoqërisë në përgjithësi
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dhe veçanërisht të arsimit. Këto dukuri priren të jenë më të forta në vendet ku drejtimet bazë të
shoqërisë nuk janë as të caktuara e as përgjithësisht të pranuara.
Bashkimi Europian, që është në fillimet e tij të hershme drejtohet nga objektiva të qarta dhe
të patundura që mund të jenë në konflikt me përparësitë kombëtare. Për shembull, njerëz dhe
organizata në shumë vende europiane i qasen me kujdes e mosbesim objektivit të zhvillimit të
shtetasve europianë. Deri tani, nuk ka një përgjigje të pranueshme se si dhe në çfarë shkalle një
identitet evropian, do të integrohej me një identitet kombëtar ose lokal, sa shtresa të ndryshme
të një identiteti europian janë të pranueshme, dhe si janë të ndërlidhura dhe cila është përparësia e tyre? Si mundet që toleranca dhe respekti për dallimet e individëve dhe grupeve, të
bashkekzistojnë me kohezionin dhe integritetin e domosdoshëm që secili grup të funksionojë
me efektivitet e efikasitet? Si mundet që ideali i shtetasve të informuar, kritikë, reflektues, elastikë, të pavarur dhe të suksesshëm, të bëhet i pajtueshëm me idealin e stabilitetit, vazhdimësisë
dhe traditës? Përgjigjet për këto pyetje varen shumë nga historia, kultura, kushtet lokale dhe
madhësia e çdo shteti anëtar. Gjetja e përgjigjeve për këto pyetje ka të ngjarë të jetë veçanërisht
e vështirë në vendet ku integriteti kombëtar dhe/ose identiteti kombëtar diskutohen ende ose
rrezikohen. Për shembull, në Greqi gjithmonë ka ekzistuar njëfarë pasigurie ndaj konceptit të një
komuniteti europian, sepse shumë grekë besonin që feja, vlerat ose traditat e tyre do të mund të
humbnin në favor të vlerave dhe traditave perëndimore (Stavridi-Patrikiou, 2007). Në Qipro, ka
një diskutim të vazhdueshëm nëse dhe në çfarë mase themelimi dhe suksesi i shtetit të Qipros
do të komprometojë eventualisht identitetin grek (mes qipriotëve grekë) ose identitetin turk
(mes qipriotëve turq).
Kjo situatë ndërhyn gjerësisht në politikë-bërjen dhe planifikimin në arsim. Në çdo moment, madje edhe me synime të mira nga ana e një qeverie, vendimet serioze për arsimin diskutohen dhe
vihen në dyshim nga grupe të tjerë të interesuar, agjentë të tjerë apo institucione të shoqërisë.
Në një kuptim, mosmarrëveshjet për politikat arsimore, e kanë origjinën në frikën e forcave
që kundërshtojnë qeverisjen aktuale, se arsimimi po përdoret si një maskim për zgjidhjen
afatgjatë të problemeve politike aktuale në favor të partisë politike në pushtet. Në vende të
ndryshme, janë partitë politike ose institucione të shoqërisë, si kisha, që e diskutojnë hartimin e
një programi të ri mësimor në disa lëndë si historia, gjuha ose feja, mbi bazën e një frike se këto
ndryshime synojnë në riorientimin shtetasve në këto vende drejt traditave ose identiteteve të
tjera. Ndonjëherë në to ka pasur raste që programet mësimore, ose librat e rinj në këto lëndë
delikate janë flakur apo madje edhe janë djegur në publik.
Mësuesit gjithmonë janë konsideruar agjentët kryesorë të realizimit të politikave arsimore.
Megjithatë, në shumë vende, përzgjedhja dhe arsimimi i mësuesve mund të kenë qenë të motivuara politikisht, për të siguruar që ata që do të bëhen mësues, të jenë plotësisht të gatshëm
për rolet e tyres përçues dhe ruajtës të një orientimi të veçantë politik. Kjo nuk ndodh më në
shumicën e vendeve europiane. Megjithatë ka ende pritshmëri të padyshimta që mësuesit do të
veprojnë në përputhje me normat shoqërore mbizotëruese. Kjo situatë e bën të vështirë jetën si
arsimtar. Është e vështirë të punosh për të realizuar politikat arsimore, kur debatet rreth këtyre
politikave zhvillohen reciprokisht vetëm në ndarjen bardhë e zi të së drejtës dhe të gabuarës
dhe ku pikëpamjet e kundërshtarëve demonizohen. Madje është shumë e vështirë që të mbash
anë atje ku debatet e ngarkuara emocionalisht bashkëjetojnë me favoritizmin politik. Favoritizmi mund të rrezikojë perspektivat e mësuesve brenda sistemit, ose të paktën mund të çojë në
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frikën që mund të ndodhë kështu. Në dritën e diskutimit të mëparshëm, ne si arsimtarë duhet
të jemi pandryshueshmërisht të ndërgjegjshëm për përgjegjësitë tona si agjentë të ndryshimit
dhe përparimit dhe të drejtave tona si shtetas të demokracive moderne europiane. Në fakt, roli
ynë si agjentë të një ndryshimi më të gjerë në shoqëri, është absolutisht jetësor dhe një pranim
i atij roli kërkon kurajë për t’i rezistuar kërcënimit, real apo të përfytyruar. Gjithashtu, ne duhet
të jemi të ndërgjegjshëm se shpesh “përdoremi” në emër të arsimit për një larmi agjendash të
fshehta politike, shumë prej të cilave janë të huaja për të

BUROKRACIA DHE KORPORATIZMI NË ARSIM

Sistemet moderne të arsimit janë sisteme të mëdha burokratike. Këto sisteme qeverisen nga
ligje dhe rregulla të shumta që normojnë përmbajtjen dhe metodat e mësimdhënies, detyrat, të
drejtat dhe përgjegjësitë e mësuesve dhe çfarë mund të bëjnë e si mund ta bëjnë administratat,
duke përfshirë ministrin dhe qeverinë. Legjislacioni që i përket arsimit ekziston në shtresa të
shumëfishta, ku shpesh njëra shtresë përplaset me një tjetër. Kjo përplasje ka më shumë të
ngjarë të ndodhë kur ligjet dhe rregullat kanë qenë nxjerrë në periudha të ndryshme të kohës,
nga qeveri me orientime dhe përparësi të ndryshme. Ky legjislacion përcakton kontekstin dhe
kufizimet në të cilët udhëheqësit politikë dhe politikë-bërësit bashkëveprojnë me arsimtarët,
administratorët dhe shumë elementë të tjerë.
Arsimi shërbehet nga një strukturë shumë komplekse administrative, që përmban shtresa
dhe sektorë të shumëfishtë. Ministritë e arsimit, në parim janë strukturat administrative që i
shërbejnë vënies në jetë të vullnetit politik të popullit, të shprehur me anë të një qeverie të
zgjedhur. Është e qartë, asnjë nuk do ta diskutonte këtë parim në shtetet demokratike moderne.
Megjithatë, realiteti është shumë më i ndërlikuar se sa parimet. Burokracitë administrative
ndrydhen nga forca të fuqishme inerciale që vijnë nga mënyra zakonore të trajtimit të problemeve. Një përgjigje shumë e zakonshme për pyetjen, përse një praktikë e veçantë ka zënë vend
në një shkollë apo zonë është “sepse ne gjithmonë e kemi bërë në këtë mënyrë!” Si rezultat, kur
ritmi i ndryshimit të kryer nga një qeveri është më i shpejtë se ai që mund të përthithë sistemi
administrativ, ndryshimi mund të bllokohet dhe të mbetet në letër, madje edhe kur nuk është
përfshirë ndonjë agjendë e fshehtë politike.
Mirëpo agjendat e fshehta shpesh janë të pranishme. Ato mund të vijnë nga brenda sistemit,
në rastet kur ndryshimi duket se rrezikon balancën e pushtetit midis administratorëve që
punojnë në nivele të ndryshëm, apo nga lidhjet midis administratorëve dhe agjentëve në
shoqëri të cilët e kundërshtojnë vullnetin e qeverisë. Një shembull i një agjende të fshehtë
“brenda sistemit” është një ndryshim në organizimin e shërbimeve dhe sektorëve në një ministri
të arsimit. Këto ndryshime shpesh kundërshtohen nga administratorët lokalë të shkollave,
të cilët i shikojnë ato si një kritikë, apo sfidë dhe jo si një shans për përmirësimin e çdokujt të
përfshirë në të. Shembull i një agjende të fshehtë “të jashtme” është një përpjekje sistematike
nga ana e administratorëve lokalë për t’i bllokuar ndryshimet e planifikuara duke bashkëpunuar
me forca jashtë sistemit. Kjo përpjekje mund të marrë disa forma. Administratorët mund ta
përhapin, apo ta shtrembërojnë informacionin në media (ose në forcat e opozitës) si një sulm
parandalues kundër ndryshimeve të planifikuara. Alternativisht, ata mund ta ngadalësojnë
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realizimin e ndryshimeve të planifikuara në mënyrë që ta shtojnë kohën e forcave të opozitës
për të përgatitur e ndërmarrë një veprim dinamik. Këto praktika, të cilat minojnë vetë thelbin e
demokracisë, nuk janë të pazakonta në sistemet e bazuara në klientela, ku caktimi në një post
brenda administratës shpesh bazohet në aleanca politike dhe jo në meritë. Në sisteme të tilla,
favoret pritet që të shpërblehen.
Ndryshimet në arsim, shpesh ju kundërvihen vlerave, zakoneve ose vetë interesave të një apo
më shumë grupeve të interesuara. Për shembull, ndryshimet në mënyrat se si vlerësohen dhe
promovohen mësuesit, në një përpjekje për të përmirësuar cilësinë e përgjithshme të mënyrës
mësimdhënëse shpesh kundërshtohen nga sindikatat e mësuesve, sepse ato shkojnë kundër
traditës ose kërkojnë një hop më cilësor në punën e mësimdhënies. Në shkëmbim, fërkimi midis
qeverisë dhe mësuesve, i shkaktuar nga këto ndryshime shfrytëzohet nga forca të jashtme
që kanë agjendat e tyre politike, të cilat mundet ose jo të jenë të lidhura me vetë problemin.
Në mandatin tim të shërbimit si ministër i arsimit në Qipro, u provua se ishte skajshmërisht e
vështirë të miratohej legjislacioni lidhur me vlerësimin e mësuesve, për shkak të pushtetit të
sindikatave të mësuesve dhe marrëdhënieve midis udhëheqësisë së sindikatës dhe anëtarëve
të opozitës. Të marrim në konsideratë një problem tjetër me të cilin unë u përballa në Qipro,
domethënë rishpërndarjen relative të kohës së mësimdhënies nëpër lëndët e ndryshme mësimore në mënyrë që të vihej në jetë siç duhet programi i ri mësimor. Edhe ky ndryshim u provua
si shumë i vështirë dhe nuk u realizua edhe pas katër vite diskutimesh. Grupe të mësuesve, siç
janë ata që japin matematikë ose gjuhët e dyta, i kanë kundërshtuar fort ndryshimet dhe kanë
fituar mbështetjen e partive politike për të ushtruar presion mbi ministrinë. Ironia këtu është se
praktikisht të gjithë e pranonin se ndryshimet nevojiteshin dhe kishte të ngjarë që po të ishin
bërë të rezultonin të dobishme.
Roli i medieve meriton të përmendet në mënyrë të veçantë. Ato vetë janë pjesë e rrjetit kompleks të forcave shoqërore, ekonomike dhe politike që operojnë në demokracitë moderne. Për
më tepër, shumë prej tyre janë të ndërlidhura shpesh me partitë ose politikanët, shumë shpesh
të maskuara, për ta kanalizuar informacionin dhe interpretimin e ngjarjeve në drejtime të
veçanta. Objektivi përfundimtar i tyre është “fabrikimi i konsensusit” ((Herman & Chomsky, 2008)
në drejtimin e favorizuar. Megjithëse populizmi ka qenë gjithmonë pjesë e jetës politike, mediet
në botën moderne janë instrumenti kryesor i populizmit. Shumë shpesh politikanët konkurrojnë
me njëri tjetrin duke propozuar masa populiste, sepse ato janë më lehtë të kapshme nga mediet. Mediet nga ana e tyre investojnë tek politikanët dhe politikat populiste, sepse ata e rrisin
shikueshmërinë (audiencën) e tyre. Si rezultat, stili i politikë-bërjes si reality show mbizotëron në
shumë media moderne, si një metodë për të analizuar probleme politike komplekse. Kjo qasje
mund të minojë dhe të shtrembërojë lehtësisht çdo përpjekje për ndryshim, sado serioze që të
jetë ajo, veçanërisht në lidhje me probleme politike “të nxehta”. Për shembull, diskutimet rreth
asaj çfarë të përfshihet (apo të përjashtohet) në historinë e një kombi dhe nëse duhet të ketë një
gjuhë të sanksionuar nga shteti, shpesh portretizohen nga media si pjesë e një teorie konspirative, që forca të errëta e të fshehta globale kërcënojnë vetë ekzistencën e kombit. Siç duket kur
konteksti politik bëhet shumë negativ, realizimi i ndryshimit kuptimplotë në arsim është pranë
të pamundurës. Kjo situatë i step mësuesit dhe i bën ata që të ngurrojnë për të marrë iniciativë.
Ka të dhëna që madje edhe mësuesit që e marrin në sy rrezikun, frikësohen nga administrata
shkollore dhe media, e po ashtu nga prindërit e fuqishëm, për rreziqet e mundshme që ata
mund të paraqesin (Hoplarou, 2010). Ka situata dhe mjedise në të cilat mësuesit munden që të
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tregojnë iniciativë dhe zotësi më lirisht. Një nga më të rëndësishmet e tyre është vetë procesi
mësimor.

SHKENCË E RE E TË MËSUARIT, TEKNOLOGJI
TË REJA DHE NDRYSHIM ARSIMOR

Ndryshimet në infrastrukturat teknologjike dhe metodat e mësimdhënies përgjithësisht janë
më të lehta të bëhen nga sa janë ndryshimet në sferat më të mëdha, të ngarkuara më shumë
politikisht të përmendura më sipër. Gjithashtu, është e pranuar përgjithësisht që ndryshimet
në teknologji dhe mësimdhënie paguajnë pjesë të fitimit në terma të cilësisë së mësimdhënies
dhe efektivitetit të të mësuarit. Në fakt, rëndësia e teknologjive dhe metodave të reja të
mësimdhënies është element i domosdoshëm i ndërtimit të të ashtuquajturave “shoqëri të
dijes”. Veç kësaj, të paktën në dukje, mësuesit dhe administratorët janë në favor të këtyre ndryshimeve. Sidoqoftë, pranimi i nevojës për ndryshime të tilla, dhe realizimi i ndryshimeve janë
dy gjëra të ndryshme. Realizimi dhe veçanërisht ruajtja e këtyre ndryshimeve kërkojnë nivele
të larta të ekspertizës nga ana e një numri të madh njerëzish. Ato po ashtu kërkojnë koordinim
midis ekspertëve nga fusha të ndryshme të lëndëve dhe disiplinave akademike. Së fundmi, ato
kërkojnë angazhim afatgjatë nga udhëheqësit qeveritarë, gjë që është veçanërisht e vështirë në
vazhdueshmërinë e ministrave dhe qeverive të ndryshme.
Aktualisht ne jemi në një periudhë kalimtare të konceptimit të të mësuarit (Sshih Kapitullin 5).
Vite më parë ka pasur disa zbulime të ligjeve në shkencën e të mësuarit si edhe në teknologjitë
e informacionit dhe kompjuterëve që mund të sigurojnë një ndërfaqe efikase midis këtyre
zbulimeve dhe mësuesve që duhet t’i kuptojnë dhe zbatojnë ato në klasat e tyre. Specifikisht,
shkencat e njohjes, ato të zhvillimit dhe të mësuarit kanë përparuar me shumë shpejtësi në
planifikimin e kapaciteteve konceptuese dhe problem zgjidhëse të individëve në mosha të
ndryshme (Demetriou et al., 2010, 2011; Vosniadou, 2008). Gjithashtu, ne kemi një kuptim më
të mirë të faktorëve që shkaktojnë dallime individuale në zhvillimin e përgjithshëm njohës dhe
dallime midis individëve, në të mësuarit në sfera të ndryshme të lëndëve dhe ato akademike
(Demetriou et al., 2011). Si pasojë, tani ne jemi në gjendje të projektojmë programe mësimore
që respektojnë kufizimet zhvillimore të të kuptuarit, e në të njëjtën kohë t’i pajisim mësuesit me
mjetet dhe fleksibilitetin për të sistemuar dallimet e nxënësve në përmbajtjen e njohurisë së
tyre të mëparshme dhe në nivelin e të mësuarit (Anderson, 2001; Demetriou et al, 2011).
Zbatimet kompjuterike po bëhen “instrumente mendorë”, të aftë që t’i angazhojnë nxënësit në
një sërë detyrash komplekse kritike dhe krijuese. Ka gjithnjë e më shumë të dhëna që mjediset
mësimore, të bazuara në teknologji të posaçme mund të kontribuojnë në rritjen e vetë inteligjencës. Ka për shembull programe për përmirësimin e vëmendjes, fleksibilitetit njohës, kujtesës
funksionale, planifikimit dhe arsyetimit (Demetriou et al., 2011). Ekzistojnë aktualisht mjedise
mësimore të bazuara në teknologji, në të cilat koncepte dhe fenomene të vështirë mund të
paraqiten në mënyra të përshtatshme për moshën dhe për personin. Këto mjedise dinamike
mësimore është vërtetuar se e rritin të kuptuarit nga ana e nxënësve të koncepteve specifike, të
tilla si graviteti dhe energjia në fizikë, evolucioni dhe trashëgimia në biologji, dhe demokracia,
ideologjia dhe politika në shkencat shoqërore (Linn & Eylon, 2011).
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Bazuar në teoritë dhe provat nga shkenca zhvillimore e njohjes, mund të projektohen mjedise
mësimore që e lehtësojnë ndryshimin konceptual me kalimin e kohës, duke ushqyer variacione
zhvillimore dhe individuale të studentit brenda dhe midis niveleve të shkollimit. Marrim në
konsideratë për shembull, energjinë, një koncept qendror në disiplina të ndryshme. Në nivelet
parashkollore dhe të hershme të shkollës fillore, fëmijët mund të kapin koncepte të thjeshta
të përfshira në të kuptuarit e energjisë (për shembull lëvizjen dhe ndërveprimin midis trupit
të dikujt dhe objekteve në veprime të tilla si tërheqja dhe shtytja). Me përparimin e tyre nëpër
shkollat më të larta fillore e unike, nxënësit mund të përvetësojnë koncepte më abstrakte që
i ndihmojnë ata të kuptojnë energjinë në marrëdhënie me koncepte dhe korniza të tjera (për
shembull energjia kinetike, transferimi i energjisë, graviteti). Në vitet e shkollimit të tyre në
kolegj apo universitet, disa nxënës mund të kapin modele gjithëpërfshirës shkencore në të cilët
është trupëzuar koncepti i energjisë, si teoria e relativitetit. Ne tashti e kuptojmë që konceptet
më abstrakte (të ashtuquajtura të nivelit të lartë) mund të përvetësohen kur janë integruar
plotësisht koncepte më konkrete (të ashtuquajtura të rendit të ulët). Për të dhënë mësim siç
duhet konceptin e energjisë, ju së pari duhet të siguroheni që nxënësit i përvetësojnë konceptet
përbërëse të nivelit më të ulët në shkollën fillore. Pastaj ju duhet t’i ndihmoni nxënësit të
ndërtojnë koncepte të nivelit të lartë, gjithnjë e më abstrakte, që e përkufizojnë energjinë nga
fillimi i shkollës unike. Më vonë, kur konceptet abstrakte janë përvetësuar, nxënësit mund të
ndihmohen të ndërtojnë konceptin e përgjithshëm të integruar të energjisë siç kuptohet ai
nga fizikanët. Për ta kuptuar plotësisht konceptin e përgjithshëm të integruar të energjisë ju
duhet t’i angazhoni nxënësit në të menduarit ndërdisiplinar (për shembull, si e ka zgjidhur
evolucioni problemin e energjisë në forma të ndryshme të jetës, siç janë bimët dhe kafshët) dhe
dobishmërinë për shoqërinë (për shembull si mund të ndihmojnë zbulimet rreth energjisë për
të zgjidhur problemin e ndotjes).
Në botën e sotme, shkencëtarët e njohjes dhe ata zhvillimorë, informatikanët dhe arsimtarët që
specializohen në didaktikën e fushave të ndryshme, mund të kooperojnë në krijimin e programeve mësimore përfshirëse dhe të integruara, burimet që i ndihmojnë mësuesit në vënien në
jetë të këtyre programeve mësimore dhe teknologjitë interaktive kompjuterike, që mund të
përdoren për të krijuar mjedise inteligjente të të mësuarit, në të cilat jepen mësim programe
mësimore që sistemojnë dhe korrigjojnë diferencat midis atyre që mësojnë. Deri tani, bashkëveprimet ndërmjet dhe mes këtyre grupeve të ndryshme të shkencëtarëve dhe arsimtarëve,
kanë qenë sipërfaqësore dhe të nxituara. Për shembull, zbulimet e reja rreth të mësuarit, të
realizuara nga shkencat e njohjes ende nuk kanë arritur të bëhen pronë e mësuesve, krijuesve të
programit mësimor ose projektuesve të teknologjisë arsimore. Pa një kooperim dhe shkëmbim
më të madh të ideve dhe informacionit, shumë burime dhe shumë kohë shkojnë kot. Nuk
është e pazakontë që në sistemet arsimore të shumë vendeve, shpenzohen para për teknologji
kompjuterike, ose për transferimin e librave në ekranet e kompjuterëve me shpresën se të
mësuarit do të përmirësohet si rezultat i kësaj ndërhyrje të vetme. Ne e dimë që kjo nuk ndodh.
Që teknologjia të ushtrojë një ndikim pozitiv mbi të mësuarit e qëndrueshëm të nxënësit,
neve na nevojitet një politikë e mençur, e fuqishme, kohezive dhe afatgjatë që zhvillohet nga
përfaqësuesit e të gjithë grupeve kryesore të interesuara. Gjithashtu, neve na nevojitet një plan
strategjik për vënien në jetë të politikës në shkollat dhe klasat tona, me një emfazë tek arsimimi
fillestar i mësuesit, zhvillimi profesional dhe aksesi për tek burimet e të mësuarit që nevojiten
për realizimin e përshtatshëm.
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Siç u përmend në Kapitullin 1 dhe do t’i drejtohemi me më shumë hollësi në Kapitullin 5, ne
duhet t’i udhëheqim nxënësit tanë të mendojnë në mënyrë kritike. Të menduarit kritik është një
koncept kompleks, i tillë që kërkon nga nxënësit të:


përqendrohen në informacionin e përshtatshëm dhe të mos e përfillin informacionin
e papërshtatshëm;



skanojnë, krahasojnë dhe përzgjedhin informacionin në përputhje me objektivin ose
qëllimin;



paraqesin çfarë është zgjedhur në një mënyrë kohezive (për shembull duke përdorur
modele) dhe të bëjnë lidhjen me dijen ekzistuese;



vlerësojnë modelet në terma të provave të disponueshme dhe që nevojiten;



arsyetojnë me anë të deduksionit për të vlerësuar vërtetësinë dhe vlefshmërinë e
modeleve dhe përfundimeve;



shqyrtojnë lidhshmërinë e fortë të informacionit me besimet, teoritë dhe pikëpamjet
mbizotëruese aktuale; dhe



kodojnë, simbolizojnë dhe trupëzojnë njohurinë e re në raport me dijen dhe kuadrin
aktual, duke e përshtatur këtë të fundit në qoftë se nevojitet.

Shkurt, si mësues ne duhet të gjejmë mënyrat që ta ndihmojmë çdo student të zhvillohet
si person, dhe si anëtar produktiv i një shoqërie demokratike në një botë gjithmonë të
ndryshueshme. Kjo është një sfidë shumë më e madhe se sa përgatitja e nxënësve për punë apo
profesione të veçanta.

PËRFUNDIME: KUSH KONTROLLON?

Idetë e dhëna në këtë kapitull, sugjerojnë që kontrolli i arsimit në demokracitë moderne
shpërndahet në kohë, në organizata dhe institucione e persona. Në një kuptim, deri në një farë
mase e ardhmja është gjithmonë rob i të kaluarës dhe e zënë në çark në të tashmen. Kjo është
veçanërisht e vërtetë për kombe me konflikte të pazgjidhura kombëtare ku aktorët kryesorë
janë në një mënyrë apo në një tjetër pjesë e konflikteve të vazhdueshme kulturore. Në këtë
kontekst, ndryshimi në arsim është gjithmonë një orvatje e paqëndrueshme. Udhëheqësit tanë,
qeverisës dhe/ose arsimorë mund të kundërshtohen në çfarëdo kohe në qoftë se balanca e
pushtetit anon në drejtim të kundërshtarëve të tyre.
Është e qartë që ne si mësues nuk jemi në kontroll të ndryshimit legjislativ apo institucional
të përmasave të mëdha në arsim. Sidoqoftë ne padyshim jemi në kontroll të procesit të
mësimdhënies e të mësuarit në klasën tonë. Në fakt, askush nuk e kupton një grup të veçantë
nxënësish dhe e komandon atë më mirë se sa mësuesi në klasë. Si mësues, ne kemi pushtetin
që mund të përdoret për të bërë vërtet një diferencë në të mësuarit e nxënësve tanë. Ne mund
ta përdorim mençurinë, dijen, aftësitë tona që të paktën pjesërisht të kompensojmë kufizimet
e sistemit arsimor. Ne mund ta përdorim angazhimin dhe motivimin tonë për të kompensuar
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dobësitë në shoqëri, duke transmetuar pasionin e domosdoshëm për ta çliruar rininë nga barrët
e shoqërisë dhe nga vetë dyshimi.
Ne mund t’i bëjmë këto gjëra, por a duam t’i bëjmë? Ruajtja e status quo-së është shumë më e
lehtë se sa të shpenzohet kohë dhe energji për ndryshimet në mënyrën se si mendojmë dhe
e praktikojmë mësimdhënien. Programet e edukimit të mësuesve mund t’i mësojnë mësuesit
e ardhshëm të rendisin dhe të ndjekin urdhrat, “të fluturojnë ulët” dhe të mos bien në sy. Disa
forca në shoqëri mund ta drejtojnë vizionin tonë drejt anëve të errëta të së kaluarës dhe jo drejt
të ardhmes së ndritur të mundësive. Kur konfliktet politike dhe kulturore shndërrohen në realityshows televizive, neve lipset ta drejtojmë vëmendjen tonë drejt momenteve më të shndritshme
në historinë e njerëzimit dhe qytetërimit për t’u frymëzuar. Dhe mbi të gjitha, kur gjithçka tjetër
dështon ose kur dekurajohemi, ne nevojitet t’iu drejtohemi syve të nxënësve tanë; ata shikojnë
në drejtimin e duhur!
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Qëllimi i dhënies së përvojave të dobishme, nxitëse dhe të cilësisë së lartë të të mësuarit për
nxënësit, është një pjesë thelbësore e çdo sistemi shkollor, dhe arritja e këtij objektivi është
vendimtare për suksesin jo vetëm të institucionit, por të çdo nxënësi që ndjek shkollën. Një
përbërës kritik i përvojës së të mësuarit është cilësia e mjediseve në të cilët nxënësit jetojnë,
punojnë dhe mësojnë. Kur flasim për mjedisin, ne e marrim në konsideratë termin në një kuptim
të gjerë, duke përfshirë mjedisin fizik, mjedisin emocional (të krijuar nga ndjenjat dhe nevojat e
nxënësve dhe të mësuesit), mjedisin shoqëror (të krijuar nga marrëdhëniet ndër-personale mes
nxënësve dhe midis nxënësve dhe mësuesit) dhe mjedisin akademik (të përkufizuar kryesisht në
terma të pritshmërive të të mësuarit dhe diversitetit të nxënësve lidhur me dijen e tyre të nivelit
hyrës dhe aftësive të tyre).
Klasat e tejmbushura dhe baza e pamjaftueshme mësimore, e bëjnë më të vështirë procesin
e dhënies së mësimit dhe atë të mësimit. Këto janë mangësi në mjedisin fizik. Kur nxënësit
përjetojnë stres dhe ankth në jetën e tyre të përditshme, për ta është më e vështirë të përqendrohen. Këto janë probleme në mjedisin emocional. Në qoftë se nxënësit ndjehen të përjashtuar
nga të tjerët në klasë, mund ta pësojë të mësuarit. Ky është një problem me mjedisin shoqëror.
Së fundmi, në qoftë se nxënësit janë të çinteresuar ose të mërzitur nga lënda që po jepet mësim,
atëherë ka të ngjarë që të ketë një mungesë motivimi që është vështirë të kapërcehet. Këto janë
probleme me mjedisin akademik. Sa shpesh mendohemi seriozisht për të katër mjediset, ndërsa
formulojmë planet tona të mësimdhënies? E madje, edhe kur ne mendojmë mbi këto çështje, a
besojmë që mund t’i ndryshojmë dot?
Si mësues duhet të jemi shumë të vëmendshëm për ndryshimet që mund të bëjmë për të krijuar
mjedise mësimore në të cilat të gjithë nxënësit (a) kanë një ndjesi të përkatësisë, (b) angazhohen në procesin mësimor, dhe (c) me shumë ngulm arrijnë në një nivel të lartë. Mund të fillojmë
duke bërë një sërë pyetjesh rreth mjedisit tonë aktual të klasës.


A ndihen të sigurt nxënësit tanë?



A përjetojnë nxënësit tanë një ndjesi të përkatësisë?



A i motivon mjedisi nxënësit tanë që ata të bëjnë më të mirën e tyre?



A është mjedisi mbështetës i procesit mësimor?



A i përshtat mjedisi nxënësit me formim arsimor dhe nevoja të ndryshme?

Ka shumëçka që ne mund të bëjmë për të ndikuar pozitivisht mbi mjedisin e të mësuarit, dhe
për të bërë të mundshme për çdo dhe secilin nxënës që të arrijë mundësinë e plotë të tij ose të
saj. Në këtë kapitull ju do të gjeni pesë rekomandime për ta bërë sa më mirë atë. Por para se të
trajtojmë këto rekomandime, e kanë radhën disa përkufizime.
“Kulturë” dhe “klimë” janë dy terma shpesh të përdorura për të përshkruar mjediset e të mësuarit. Kultura përmbledh vlerat, normat dhe dogmat e përbashkëta që karakterizojnë një grup
ose organizatë, qoftë kjo një shkollë e tërë apo klasë. Nga ana tjetër, klima i referohet “ndjesisë”
së një shkollë apo të një klase. Klimës hera herës i referohen si atmosferë, ekologji, mjedis dhe
gjendje. Në dallim nga kultura e cila është mjaft e qëndrueshme në kohë, klima mund (dhe e
bën) të ndryshojë nga dita në ditë dhe nga shkolla në shkollë, madje dhe në shkollat e të njëjtit
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qark. Në qoftë se kryemësuesi sjell gjevrekë në sallën e mësuesve të premten, klima mund të
ndryshojë atë ditë. Në qoftë se drejtori sjell gjevrekë çdo të premte për një vit, kjo sjellje do
të bëhet pjesë e kulturës si një pritshmëri e pashkruar. Tabela 3.1 ilustron disa nga dallimet
kryesore midis klimës dhe kulturës.
TABELA 3.1
DALLIMET MIDIS KLIMËS DHE KULTURËS

KLIMA

KULTURA

Humori i grupit

Personaliteti i grupit

Siguron një gjendje mendore

Siguron një mënyrë të menduari

Elastik, mjaft i lehtë për të ndryshuar

Kërkon kohë, ndoshta vite për të ndryshuar

Bazuar në perceptime

Bazuar në vlera, norma dhe dogma

E ndjeni këtë kur vini tek dera

Nuk mund të ndjehet, duhet kuptuar

Është rreth nesh

Është pjesë e qenies tonë

Mënyra se si ndjehemi këtu

Mënyra si i bëjmë gjërat këtu

Hapi i parë drejt përmirësimit

Përcakton nëse përmirësimi është i mundshëm

Megjithëse të dallueshme në koncept, kultura dhe klima janë aspekte ndërvepruese të një sistemi arsimor. Për pasojë, ndryshimet në njërën shpesh sjellin ndryshime edhe në tjetrën. Klima
është pika kryesore mbështetëse për kulturën, që do të thotë se në qoftë se administratorët dhe
mësuesit e shkollës dëshirojnë t’i japin formë një kulture të re, ata ka gjasa që duhet të fillojnë
me një vlerësim të klimës. Në mënyrë të ngjashme, në qoftë se kultura është jo efektive, ndoshta
ka elemente të klimës që mungonin para se ato të rrënjoseshin në kulturë.
Megjithëse termat “kultura ose klima e shkollës” dhe “kultura ose klima e klasës” përdoren
shpesh në vend të njëra tjetrës, ato dallohen në atë që mund të quhet “njësia e shqetësimit”.
Sepse meqë klasat zakonisht janë brenda shkollave, kultura e shkollës dhe klima e shkollës
shpesh ndikojnë mbi kulturën e klasës dhe klimën e klasës. Në qoftë se për shembull, ekziston
një pranim i sjelljes së keqe nga administratorët e shkollës, shpesh është e vështirë për mësuesit
që të presin sjellje më pozitive në klasat e tyre. Në qoftë se kalimi i klasave shihet si i pranueshëm nga shumica e mësuesve në shkollë, mund të jetë e vështirë për një mësues të vetëm
të kërkojë më shumë se kalimin e klasave nga nxënësit e tij ose të saj. Ashtu siç ishte e vërtetë
për marrëdhënien midis kulturës dhe klimës, ekziston edhe një ndërveprim kompleks midis
shkollave dhe klasave, ku mjedisi i shkollës shpesh ndikon mbi mjedisin e klasës.
Si mundeni ju ta gjykoni shëndetin e një kulture të shkollës apo të klasës? Qendra për Përmirësimin e Kulturës së Shkollës ka identifikuar tre kritere.
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1) Bashkëpunim. Njerëzit punojnë së bashku, shkëmbejnë informacion për metodat dhe
taktikat mësimore dhe të mësuarit dhe nxiten të kenë diskutime e debate konstruktive
2) Kolegjialitet. Njerëzit kanë një ndjesi të përkatësisë, besojnë që ata marrin mbështetje
emocionale kur është e nevojshme, dhe e shohin veten si anëtarë të vlerësuar të shkollës
ose të klasës.
3) Efikasitet. Njerëzit besojnë se ata i kontrollojnë fatet e tyre në kundërshtim me qenien
viktima të paafta të “sistemit”. Ata janë të hapur ndaj të mësuarit prej përvojës në vend që të
aderojnë me ngurtësi në një status quo.
Lidhur me gjykimin për shëndetin e klimave të shkollës dhe të klasës, një grup të ngjashëm
kriteresh mund ta marrim nga literatura kërkimore.
1) Morali, siguria dhe besimi e respekti i ndërsjellë. Mësuesit dhe nxënësit kënaqen nga puna
dhe të mësuarit. Bashkëveprimet e tyre janë të efektshme dhe mbështetëse. Ata kanë një
ndjesi të parrezikshmërisë dhe besojnë e respektojnë njëri tjetrin.
2) Zhvillimi vetjak. Mësuesit dhe nxënësit kanë mundësi për rritje vetjake dhe vetë përmirësim me punë të pavarur. Secili pritet të përfitojë nga këto mundësi dhe të angazhohet
në përpjekje të vazhdueshme përmirësimi.
3) Ruajtja dhe ndryshimi i sistemit. Ka një përqendrim të dyfishtë në qëndrueshmërinë
(ruajtjen) dhe ndryshimin. Qartësohen dhe ndiqen rregulla dhe pritshmëri. Por në të njëjtën
kohë, njerëzit kanë përgjegjësinë të bëjnë ndryshime kur është e domosdoshme, për të
përmirësuar klimën dhe ndikimin e saj mbi nxënësit dhe mësuesit.
4) Orientimi drejt objektivit. Objektivat janë pohuar qartë dhe i janë komunikuar kujtdo.
Mjedisi është i qëllimshëm, metodik dhe i orientuar drejt detyrave. Konkurrenca përdoret aq
sa nevojitet për të rritur motivimin.
Kultura dhe klima ndikojnë mbi nxënësit në shumë mënyra. Për shembull, perceptimet e
nxënësve për rigorozitetin e menaxhimit të klasës dhe drejtësia e veprimeve të mësuesve,
ndikon në sjelljen e tyre. Në mënyrë të ngjashme, kultura dhe klima ndikojnë mbi ndjekjen
e shkollës, angazhimin e nxënësit dhe vetë efikasitetin, i cili nga ana e vet ndikon mbi të
mësuarit akademik, zhvillimin shoqëror dhe emocional dhe në përgjithësi mbi cilësinë e jetës
shkollore. Nxënësit në klasat që prej tyre perceptohen se kanë kohezion më të madh, dhe më
shumë drejtim drejt qëllimit, ka të ngjarë të mësojnë më shumë. Të gjithë këto ndikime janë
më të fuqishme tek nxënësit nga familje dhe grupe me të ardhura të ulëta, që shpesh janë të
margjinalizuara.
Duke e pasur “përfshirjen” një theksim aktual në arsimim në shumicën e vendeve, ekziston një
nevojë që shkollat të krijojnë një klimë pozitive dhe mbështetëse, e cila u përgjigjet nevojave
të shumëllojshme të të gjithëve. Për t’u bërë përfshirëse, shkollat duhet t’i reduktojnë barrierat
për të mësuarit, duke ristrukturuar kulturat dhe klimat dhe duke krijuar sjellje dhe praktika
që janë në favor të gjithë nxënësve. Një çështje kryesore që haset në shkollat që kanë qenë të
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suksesshme në krijimin e një atmosfere më përfshirëse, është theksimi i vënë mbi krijimin e
marrëdhënieve më pozitive midis mësuesve dhe nxënësve duke i bërë mësuesit t’i dëgjojnë
nxënësit e t’i vlerësojnë opinionet e tyre.
Realizimi dhe ruajtja e ndryshimeve kuptimplotë në kulturë dhe në klimë kërkon jo vetëm punë
e përkushtim, por edhe kohë. Në rastin e kulturës dhe klimës së shkollës duhet të përfshihet
një numër mjaft i madh njerëzish. Në rastin e kulturës dhe klimës së klasës, përgjegjësia shpesh
qëndron tek një mësues i vetëm. Por studimi sugjeron që këto ndryshime, kur bëhen, priren t’i
motivojnë mësuesit dhe nxënësit të punojnë më shumë dhe ta bëjnë punën e tyre (domethënë
mësimdhënien dhe të mësuarit) më mirë, duke ndikuar me anë të kësaj në të gjithë sistemin
arsimor.

REKOMANDIM 1
NDËRTONI KLASA QË E KANË TË MËSUARIT E NXËNËSIT SI
PËRQENDRIM PARËSOR, PROMOVONI ANGAZHIMIN E NXËNËSIT
NË TË MËSUARIT DHE SHMANGNI PENGESAT E TË MËSUARIT.
Nga faktorët që ndikojnë mbi të mësuarit e nxënësit, motivimi sigurisht që është një nga më
të fuqishmit. Mësuesit mund të kenë ndikim ose pozitiv ose negativ mbi motivimin e nxënësit.
Përqendrimi në të mësuarit e nxënësit, promovimi i angazhimit të nxënësit në mësim dhe shmangia e pengesave për të mësuarit, janë tre mënyrat me të cilat mësuesit mund të motivojnë
nxënësit për të bërë përpjekjet e nevojshme dhe në fund të fundit të lehtësojnë të mësuarit e
tyre.

PËRQENDRIMI TEK TË MËSUARIT E NXËNËSIT

Pasi regjistrohen në një kurs, nxënësit sekondare përpiqen të përshtatin një nga dy orientime:
një orientim drejt notës (duke punuar për të marrë një notë) ose një orientim drejt të mësuarit
(duke punuar për të thelluar dijen dhe aftësitë e tyre). Edhe ata me orientim drejt notës janë të
interesuar të mësojnë deri në një farë mase, por ata kanë arritur të kuptojnë se monedha reale
e tregut arsimor është nota që ata marrin e jo ajo që ata mësojnë. Disa studime kanë krahasuar
nxënësit “e orientuar drejt notës” me nxënësit “e orientuar drejt mësimit”. Në përgjithësi “të
orientuarit drejt të mësuarit” punojnë me shumë përkushtim, këmbëngulin përballë vështirësive
dhe zhgënjimeve dhe janë të gatshëm të marrin përsipër rrezik. Nga ana tjetër nxënësit “e
orientuar drejt notës” janë më pak të gatshëm të këmbëngulin në qoftë se bëjnë ndonjë gabim,
janë më pak të gatshëm të përpiqen të mësojnë gjëra të reja (duke preferuar në vend të kësaj
të përmbushin detyra që ata e dinë se mund t’i bëjnë) dhe nuk dëshirojnë të duken të paditur
apo jo kompetentë. Tabela 3.2 krahason nxënësit e “orientuar drejt të mësuarit” dhe nxënësit “e
orientuar drejt notës”.
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TABELA 3.2
KRAHASIME MIDIS NXËNËSVE “TË ORIENTUAR DREJT TË
MËSUARIT” ME NXËNËSIT E “ORIENTUAR DREJT NOTËS”

TË ORIENTUAR DREJT TË MËSUARIT

TË ORIENTUAR DREJT NOTËS

Interes kryesor në zotërimin e
përmbajtjes dhe objektivave

Interes kryesor në shfaqjen kompetent ose më i
mirë se të tjerët për të marrë nota të pranueshme

Të gatshëm për të pranuar detyra të
vështira përtej kapacitetit aktual

U ngjiten detyrave që janë të njohura dhe
mund të plotësohen me përpjekje minimale

I shohin gabimet si mundësi të mësuari

I shohin gabimet si provë të një mungese
kompetence dhe që kësisoj duhen shmangur

Kur pyeten, shumica e mësuesve priren të parapëlqejnë t’iu japin mësim nxënësve “të orientuar
drejt të mësuarit” duke mbështetur rëndësinë e krijimit të mjediseve mësimore që përqendrohen në të mësuarit e nxënësit. Çfarë mund të bëni për të krijuar një mjedis të tillë mësimor?


Jini nxënës, jo një burim dije. Në qoftë se nxënësit e shohin që mësuesit e tyre nuk
dinë çdo gjë, ndaj përpiqen e mësojnë gjëra të reja çdo ditë, kjo ndihmon të krijohet
një “kulturë e të mësuarit” brenda klasës. Në qoftë se një nxënës bën një pyetje, në
vend që t’i jepni një përgjigje, ju mund t’i thoni: “Kjo është një pyetje interesante. Si
mund ta gjejmë përgjigjen?” Nxënësit dhe mësuesit e zotërojnë dijen, edhe nxënësit
edhe mësuesit mund të mësojnë.



Ndihmojini nxënësit t’i shohin gabimet si një mundësi për të mësuar. Në qoftë se
lajthitjet dhe gabimet shihen si përfundime nga një farë klasifikimi në përgjithësi,
që përcakton notën e nxënësit, atëherë nxënësit, do të përpiqen t’i fshehin lajthitjet
dhe gabimet që bëjnë në vend që të mësojnë prej tyre. Në qoftë se, nga ana tjetër, ju
i ndihmoni nxënësit t’i kuptojnë gabimet dhe lajthitjet që bëjnë në mënyrë që ata të
mund të mësojnë prej tyre, nxënësit do arrijnë që t’i shikojnë lajthitjet dhe gabimet në
një dritë më pozitive, më konstruktive. Vetëm kur përfitimet e arritjes së suksesit do të
peshojnë më shumë se kostot e dështimit, atëherë ia vlen pranimi i rrezikut.



Caktoni objektiva dhe detyra “paksa përtej” nivelit aktual të dijes dhe aftësive të
nxënësve. Në qoftë se hendeku është “pikërisht i duhuri”, kjo siguron llojin e sfidës që
është motivuese, jo dekurajuese. [Ky është një zbatim i Zonës së zhvillimit të afërt të
Vygotsky-t, që ne e diskutuam në Kapitullin 1].



Vendosni kritere dhe procedura të vlerësimit me notë, që lidhen drejtpërdrejt me të
mësuarit. Me fjalë të tjera, nxënësit nuk mund të arrijnë të marrin nota të mira, veç se
në rastin kur ata kanë mësuar. Ju duhet të shmangni rritjen apo uljen e notës bazuar
në sjelljen në klasë (pozitive apo negative) dhe/ose në përpjekjen (e shumtë kundrejt
të paktës).
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PROMOVIMI I ANGAZHIMIT

Të mësuarit varet në një masë të madhe nga angazhimi i nxënësve në procesin mësimor. Sikur të
pohohej e kundërta, shumica e mësuesve do të ishin dakord.. Nxënësit kanë fuqi absolute të vetos
mbi të mësuarit. Në qoftë se ata vendosin të mos angazhohen në të mësuarit, nuk do të mësojnë;
çfarëdo që të bëni ju, mësuesit. Në qoftë se nxënësit angazhohen në mësim, ata mund të mos
mësojnë, por kanë një shans ku e ku më të mirë se sa në qoftë se nuk angazhohen fare.
Çfarë mund të bëni për të promovuar angazhimin e nxënësve në mësim? Këtu janë disa
sugjerime.


Caktoni detyra që janë të përshtatshme, burimore (ose “reale”) dhe sfiduese në mënyrë
të përshtatshme. Detyra të tilla shpesh kërkojnë nga nxënësit të kërkojnë ide dhe
zgjidhje të reja dhe të dalin me zgjidhje të problemeve të jetës reale (ose më të paktën
të simuluar)



Caktoni detyra që iu kërkojnë nxënësve të monitorojnë dhe të normojnë të mësuarit e
tyre e jo të mbështeten tek të tjerët (për shembull tek mësuesit). Domethënë, nxënësit
duhet të dinë në se kanë mësuar apo nuk kanë mësuar, pa iu dashur të pyesin
mësuesin nëse një përgjigje ose zgjidhja e një problemi është e saktë. Gjithashtu, ata
duhet të jenë në gjendje të ndryshojnë drejtimin e të mësuarit të tyre kur e kuptojnë
që janë “jashtë kursit”ose “jo në shënjestër”.



Siguroni një mësimdhënie interaktive (domethënë që karakterizohet nga dhënie e
marrje informacioni, idesh e opinionesh dhe i nxit nxënësit të përvetësojnë dijen në
mënyra të qëndrueshme, në vend që të përsërisin si papagall atë që ka thënë apo
ka shkruar dikush tjetër). Një mësimdhënie e tillë shpesh kërkon bashkëbisedime në
mjedisin e një grupi të vogël, me ndryshime të pjesëmarrësve të grupit kur lind nevoja
(i ashtuquajturi “grupim elastik”).



Krijoni një mjedis në të cilin marrja e arsyeshme përsipër e rrezikut jo vetëm që nxitet,
por edhe pritet. Në një mjedis të tillë, ekziston tolerancë për gabimet dhe lajthitjet.
Gabimet dhe lajthitjet fillestare mund të çojnë në suksesin përfundimtar. Me suksesin
vjen angazhim më i madh.
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SHMANGIA E PENGESAVE TË TË MËSUARIT

Ka pengesa të jashtme dhe të brendshme për të mësuarin. Faktorët e jashtëm përfshijnë
kushtet në të cilat jetojnë dhe mësojnë nxënësit. (për shembull shtëpitë e tyre, komunitetet dhe
shkollat). Faktorët e brendshëm janë karakteristikat e vetë nxënësve (për shembull, dija, aftësia,
motivimi, shqetësimet dhe aspiratat). Sa më shumë pengesa të hasin nxënësit, aq më shumë ka
të ngjarë që ata jo vetëm të mos arrijnë të mësojnë nga ana akademike, por gjithashtu nuk do
të arrijnë të zhvillohen shoqërisht dhe emocionalisht. Shkëputjet midis vlerave dhe pritshmërive
të shtëpisë dhe shkollës, ngarkojnë barra që nxënësit shpesh nuk janë në gjendje t’i mbajnë.
Caktimi për nxënësit i kërkesave akademike që e tejkalojnë shumë aftësinë, dijen dhe motivimin
e tyre, ka të ngjarë të rezultojë në mossukses. Nga ana e vet, mossuksesi i vazhdueshëm ka të
ngjarë të bëjë që nxënësit ta lënë shkollën sa më shpejt që munden, pa marrë një dëftesë apo
diplomë. Çfarë mund të bëni për t’i shmangur këto pengesa?
Hapi i parë është ta kuptoni vërtet pengesën. Supozojmë që për shembull, një nxënës duket të
jetë i pamotivuar. Ai nuk i kushton vëmendje dhe pushon së punuari sapo që i del një problem.
Përse ndodh kështu? Çfarë e ndalon atë të jetë i motivuar? A ndodh kjo për mungesë interesi?
A ndodh kjo për shkak se arsimimi i tij formal nuk vlerësohet në shtëpinë e tij apo të saj? A
ndodh kjo se nxënësi e ka kuptuar që nuk ka rëndësi se sa shumë përpiqet ai apo ajo dhe se jo
çdo nxënës mund të mësojë çfarë pritet? Pa e kuptuar pengesën ne përfundojmë duke trajtuar
simptomën dhe jo shkakun. Hapi i dytë është të përcaktohet nëse ka mënyra për t’iu drejtuar
këtij problemi brenda klasës, ndoshta me një përfshirje dhe mbështetje të shtuar në shtëpi. A
mund të hiqet pengesa me një zhvendosje të lehtë në programin mësimor, duke siguruar nxitje
dhe vlerësim individual, duke përdorur kujdestarë nga nxënësit, ose duke iniciuar një program
të rregullt komunikimi me prindërit ose kujdestarët? Në qoftë se problemi nuk mund të zgjidhet
brenda klasës, mos është koha për të kërkuar ndihmë përtej saj? Bashkëpunimi dhe formimi i
ekipeve mund t’ju drejtohet pengesave, sepse ai e lejon një mësues të zgjerojë burimet, njohuritë dhe strategjitë që mund të përdoren për ta mënjanuar pengesën. Çështja themelore këtu
është si të ri-angazhohen nxënësit në procesin e të mësuarit dhe në fund të fundit të tërhiqen
ata përsëri në udhën e suksesit të të mësuarit.
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REKOMANDIM 2
KRIJONI MJEDISE TË PERSONALIZUARA TË TË
MËSUARIT, KU NXËNËSIT KANË NJË NDJESI TË
PËRKATËSISË DHE TË MBARËVAJTJES.
Personalizimi mund të përkufizohet si shkalla në të cilën një mjedis i veçantë mësimor, siç
perceptohet ai nga nxënësi, krahasohet ose “iu përshtatet” interesave, aftësive dhe nevojave
të tij apo të saj. Në qoftë se për shembull, një nxënësi i nevojitet një strukturë dhe i tërë
mjedisi mësimor është një pështjellim dhe i çorganizuar, atëherë nxënësi do të perceptojë një
“mospërputhje”midis mjedisit mësimor dhe asaj që ai apo ajo ka nevojë për të qenë i suksesshëm. Në përgjithësi, sa më e madhe të jetë “mospërputhja”, aq më pak i motivuar (ose më i
paangazhuar) do të jetë një nxënës. I vënë në jetë siç duhet, personalizimi i mjedisit mësimor
mund të krijojë si rezultat një kulturë të lakmueshme të klasës që nxit respekt të ndërsjellë,
mbështetje dhe përkujdesje dhe krijon një ndjesi të komunitetit. Të gjitha këto mund të luajnë
rol në parandalimin e problemeve të të mësuarit, të sjelljes dhe ato emocionale.
Një ndjesi e përkatësisë përkufizohet në terma të lidhjes së nxënësve në një shkollë ose klasë
dhe përfshin ndjenjat e të qenit i pranuar dhe i vlerësuar nga kolegët, mësuesit dhe të rriturit
e tjerë. Një ndjesi e përkatësisë është e lidhur me personalizimin. Ajo është e lidhur edhe me
angazhimin, në atë që nxënësit me një ndjenjë më të fortë të përkatësisë ka më shumë të ngjarë
të angazhohen jo vetëm në të mësuarit, por edhe në veprimtaritë e tjera në shkollë.
Një ndjesi e mbarëvajtjes është një gjendje pozitive e mendjes, që i mundëson një nxënësi të
funksionojë me efikasitet brenda shkollës dhe klasës. Një gjendje pozitive e mendjes shoqërohet me çlirimin nga ankthi dhe druajtja. Të qenët i detyruar dhe të gjeturit e vetes në situata të
tjera me stres të lartë, ndikon negativisht në ndjesinë e mbarëvajtjes së nxënësit. Në mjediset e
personalizuar, mësuesit janë më shumë të ndërgjegjshëm për nxënës të veçantë dhe bëjnë çfarë
munden për të siguruar parrezikshmërinë dhe sigurinë brenda klasës dhe shkollës.
Çfarë mund të bëni për të krijuar një mjedis të personalizuar të të mësuarit? Këtu janë pesë
sugjerime.


Shfrytëzoni kohën për t’u njohur me nxënësit tuaj. Harxhimi i dy apo tre minutave në
çdo javë duke folur me (apo duke dëgjuar) nxënësit individualisht, jep pjesë të mëdha
të nga fitimet. Në qoftë se mendojmë një klasë prej 30 nxënësish, po flasim për të
shpenzuar vetëm rreth një orë nga koha juaj për çdo javë duke u njohur me nxënësit
tuaj. Përdorini këto bashkëbisedime për të kuptuar jetën në klasa nga pikëpamja e
nxënësve.



Krijoni kultura të klasës bazuar në një ndjenjë besimi, respekti dhe komunikimi të
hapur. Brenda këtyre kulturave, punoni për të minimizuar kërcënimet e ndjenjave të
kompetencës, pavarësisë dhe marrëdhënieve me të tjerë të rëndësishëm. Në qoftë
se është e nevojshme, punoni që të ndryshoni perceptimin publik për shkollën dhe
klasën, kështu që ata që vizitojnë shkollën, ta shohin mjedisin si mikpritës, dashamirës,
të parrezikshëm dhe të drejtë.
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Punoni për të krijuar komunitete të të mësuarit. Një ndjesi e komunitetit ekziston kur
një masë kritike e aktorëve, angazhohen ndaj njëri tjetrit dhe vlerave e objektivave
të përgjithshme. Puna e tyre drejtohet nga përmbushja e qëllimit dhe ruajtja e
marrëdhënieve pozitive dhe mbështetëse me njëri tjetrin. Ndërtimi i një ndjesie të
komunitetit fillon kur nxënësit mbërrijnë në fillim në shkollë (Shih Kapitullin 9 për një
shembull se si të ndërtohen dy javët e para të shkollës). Komunitetet e të mësuarit
shumë shpesh janë rezultat i përpjekjeve të drejtuara kah të gjithë sugjerimeve të
tjera në këtë seksion. Domethënë një komunitet i të mësuarit ka të ngjarë më së shumti të jetë në vend kur ka të dhëna të personalizimit, drejtimit të objektivit, besimit,
respektit të ndërsjellë, ndershmërisë dhe drejtësisë.



Krijoni plane të personalizuara të ndihmës për nxënësit me nevojat më të mëdha. Këto
plane nuk ka nevojë të jenë masive apo komplekse. Ato mund të përfshijnë diçka aq
të thjeshtë sa ç’mund të jetë fakti që ju të shpenzoni disa minuta ekstra me një nxënës
të veçantë menjëherë pasi atij i është caktuar një punë individuale për t’u siguruar që
nxënësi është në “brazdën e duhur”.



Shpesh herë puna me nxënës të veçantë është shumë e vështirë, për shkak të detyrave
dhe përgjegjësive të tjera që ju keni si mësues. Kur ndodheni në një situatë të tillë,
më e mira është të përcaktohen çështjet dhe problemet e përbashkëta për grupe
nxënësish. Supozoni për shembull, që pesë apo shtatë nxënës kanë vështirësi me një
detyrë të caktuar leximi. Ju mund të doni që të punoni me këtë grup të vogël dhe t’u
mësoni atyre si ta analizojnë materialin, në mënyrë që t’i ndihmoni ta kuptojnë atë më
mirë.

Me në fund, koncepti i komunitetit të të mësuarit mund të zgjerohet përtej shkollës dhe klasës,
duke përdorur video konferencën, komunikimin me zë (si në një urë radiofonike), ose rrjetet
sociale. Duke e zgjeruar konceptin e komunitetit të të mësuarit, nxënësit mund të bëhen të
ndërgjegjshëm për mundësitë që janë përtej klasës së tyre dhe dyerve të shkollës.

REKOMANDIM 3
MENAXHONI MADHËSINË E KLASËS, DUKE FORMUAR GRUPE
OSE EKIPE NXËNËSISH SA TË JETË E NEVOJSHME PËR TË KRIJUAR
NJË MJEDIS FUNKSIONAL, PRODUKTIV TË TË MËSUARIT.

Përmasa e madhe e shumë shkollave e klasave, lejon që shumë nxënës, veçanërisht ata me probleme të mossuksesit akademik, të ndjehen të humbur. Përmasat skajshmërisht të mëdha të klasës,
e bëjnë të vështirë të krijohet një atmosferë të favorshme për të mësuarit. Gjithashtu, ato mund ta
bëjnë më të vështirë përdorimin e një larmie instrumentesh dhe taktikash, me shumë mësues që
priren të mbështeten tek një mësimdhënie për tërë klasën, të drejtuar nga mësuesi. Rezultatet e
shumë studimeve kanë përcaktuar dobitë e klasave më të vogla. Klasat e vogla i lejojnë mësuesit
t’i kushtojnë më shumë kohë mësimdhënies dhe më pak kohë menaxhimit të klasës. Në klasat më
të vogla, mësuesit ka më shumë të ngjarë të përdorin një larmi taktikash mësimore, duke përfshirë
më shumë punë mësimdhënëse në grupe të vegjël. Në klasat e vogla mësuesit priren ta shpalosin
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më shpejt programin mësimor dhe në një thellësi më të madhe. Së fundmi, nxënësit në klasa më
të vogla priren të jenë më të motivuar. Natyrisht mbetet pyetja se sa e vogël duhet të jetë një klasë
që të japë këto përfitime? Megjithëse studiuesit vazhdojnë ta eksplorojnë këtë çështje, mendimi i
përgjithshëm është që përmasat e klasës më të mëdha se 18, 19 ose 20 vetë, shoqërohen me më
pak rezultate pozitive njohëse, afektive dhe shoqërore për nxënësit.
Natyrisht, ne e pranojmë që reduktimi i përmasave të klasës është shumë i kushtueshëm dhe
kërkon hapësirë shtesë, një rritje të numrin të mësuesve të kualifikuar e kështu më radhë. Të
kuptuarit e kësaj çon në një pyetje themelore: A është e mundshme të njësohen karakteristika
të klasave të vogla në klasa të mëdha për të krijuar mjedisin e një klase të vogël? Përgjithësisht
përgjigja është po, dhe rezultatet e të vepruarit kështu kanë qenë mjaft premtuese. Shndërrimi i
klasave të mëdha në konfigurime më të vegjël mësimorë, e lehtëson të mësuarit, angazhimin dhe
performancën e nxënësit (në testime të jashtme). Gjithashtu, përdorimi i konfigurimeve më të
vegjël mësimorë mund të shtojë motivimin e brendshëm, duke promovuar ndjesi të kompetencës
personale e ndër-personale, pavarësi dhe lidhje pozitive me të tjerët. Për më tepër, kjo mund të
edukojë aftësi për të mësuarit të pavarur, përgjegjësi personale për të mësuarit dhe qëndrime
dhe aftësi të shëndetshme shoqërore e emocionale. Pra, si mundeni ju t’i njësoni “karakteristikat e
klasës së vogël” në klasa të mëdha? Duke formuar, planifikuar dhe menaxhuar grupe.

LLOJET E GRUPEVE

Çështja e parë të cilës lipset t’i drejtohemi është çfarë lloji apo lloje grupesh të formohen. Ka të
paktën tre mundësi.


Grupe të bazuar në nevoja: Këto grupe formohen për periudha të shkurtra kohe me
qëllimin e mbledhjes bashkë të nxënësve me nevoja ose probleme të ngjashme të
të mësuarit (për shembull të ri jepen mësime me nxënës me aftësi të veçanta, për të
punuar në mënyrë të veçantë me grupe me aftësi ndër-personale).



Grupe të bazuar në interesa: Këto grupe formohen gjithashtu për një periudhë
relativisht të shkurtër kohe për të mbledhur së bashku nxënës me interesa të ngjashëm. Në qoftë se për shembull ju jepni mësim një element të shkencës për sistemin
e qarkullimit të gjakut dhe atë të frymëmarrjes tek kafshët, nxënësit mund të duan ta
ndjekin studimin për lloje të ndryshme kafshësh (për shembull arinjtë, merimangat
dhe krimbat e tokës). Këto interesa të përbashkëta mund të përdoren për të formuar
ekipe kërkimore.



Grupe të ndërtimit të ndryshimeve. Për disa objektiva është e dëshirueshme që të kombinohen në një grup të vetëm nxënës me prejardhje të ndryshme, ose që kanë aftësi
apo interesa të ndryshme. Në qoftë se për shembull ju po jepni një cikël mësimesh
në letërsi mbi konceptin e “heroit tragjik”, nxënës me prejardhje të ndryshme mund
të kontribuojnë me shembuj nga familjet ose komunitetet e tyre. Ideja do të jetë të
tregohet që “heronjtë tragjikë” mund të ekzistojnë dhe ekzistojnë në të gjithë klasat
shoqërore, racat e gjinitë dhe në të gjitha periudhat historike.
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MADHËSIA E GRUPIT DHE ORGANIZIMI I KLASËS

Grupet e vegjël zakonisht luhaten midis tre e pesë nxënësve. Një grupi prej dy nxënësish i
referohen si një “çift” ose “çiftim”. Lidhur me madhësinë e grupit nuk ka ndonjë numër magjik.
Madhësia e grupit varet kryesisht nga qëllimi për të cilin është formuar grupi. Në qoftë se për
shembull, nga nxënësit pritet të debatojnë mbi një çështje, atëherë rekomandohet një numër
tek nxënësish për grupin, në mënyrë që të shmanget një “vendim i ndarë”. Në qoftë se nga ana
tjetër nxënësit pritet që të bëjnë punë individuale, që në fund të fundit jep si rezultat një projekt
grupi, atëherë katër apo pesë nxënës mund të jenë të preferueshëm, në mënyrë që të gjithë
përbërësit e projektit të merren në konsideratë. Disa të dhëna për formimin e grupeve kanë
qenë ofruar nga studiuesit e kësaj fushe. Për shembull,


Caktoni nxënësit më të ndrojtur në çifte, ose grupe prej tre vetash (kështu ata pritet që
të kontribuojnë në diskutim apo në punë).



Çiftojini nxënësit më pak të ditur dhe më pak të aftë, me një nxënës më të ditur dhe
më të aftë (kështu që mund të realizohet kujdestaria e shokut të klasës kur është e
domosdoshme). Një sërë studimesh sugjerojnë që në këtë mënyrë përfitojnë të dy
nxënësit në çift, edhe kujdestari edhe nxënësi që merr kujdestarinë nga shoku i klasës.

Qendrat apo stacionet mësimore jo vetëm që e promovojnë punën në grup dhe bashkëveprimin, por gjithashtu sigurojnë mundësi për nxënësit, që ata të angazhohen në veprimtari të
ndryshme që kanë të bëjnë me një objektiv të vetëm, apo me një grup të lidhur objektivash. Për
shembull, një klasë mund të përmbajë katër qendra: një qendër fillestare mësimore, një qendër
riparuese, një qendër pasuruese dhe një qendër të pavarur mësimore. Në këtë grupim, të gjithë
nxënësit mund të fillojnë në qendrën fillestare mësimore ku ata pritet të fillojnë studimin e tyre
të një subjekti, teme ose objektivi të veçantë. Bazuar në atë se sa mirë e kalojnë në këtë qendër,
ata mund të vendosen në një qendër riparuese ose pasuruese, apo në qendrën e pavarur
mësimore (varësisht nga stilet ose preferencat e tyre mësimore). Në këtë situatë, ajo që fillon si
një mësimdhënie për tërë klasën, shndërrohet në mësimdhënie për të gjithë grupin e vogël.
Përdorimi i qendrave mësimore, kërkon planifikim të kujdesshëm si për të siguruar që qendrat
të kenë burimet e nevojshme si dhe të krijojnë mundësi alternative për nxënësit që ata të
zotërojnë të njëjtat objektiva. Gjithashtu, në qoftë se jeni më i përfshirë në një qendër se sa në
të tjerat, ju duhet të gjeni mënyrën të monitoroni punën në qendrat e tjera ndërsa punoni me
nxënësit në qendrën tuaj.

MENAXHIMI I GRUPEVE

Pasi është marrë vendimi për të përdorur grupe të vogla si pjesë e programit të përgjithshëm
të mësimdhënies, juve duhet të siguroheni që nxënësit të përgatiten të punojnë me sukses dhe
efektivitet në grupe. Vetëm caktimi i nxënësve në grupe, nuk siguron suksesin e studimit dhe
punës së grupit të vogël. Për këtë qëllim mund të nevojitet që:

67

Mjediset e të mësuarit



Të siguroheni që nxënësit të jenë të përgatitur siç duhet për çdo detyrë apo qendër.



T’iu mësoni nxënësve teknikat për të punuar në grupe, duke nxitur e ndihmuar njëri
tjetrin kur nevojitet, duke qenë tolerantë për shprehitë, zakonet dhe idetë e ndryshme
për punën dhe të siguroni që çdo njeri të marrë pjesë aktive dhe asnjë të mos lihet
jashtë.



Caktoni role të veçanta brenda grupit për t’u siguruar që puna të bëhet dhe që të
gjithë pjesëtarët e grupit të marrin pjesë aktive. Për shembull, në një grup me tre
pjesëtarë janë të përshtatshëm rolet që vijojnë:


Udhëheqës. Siguron që të dëgjohet çdonjëri. Përqendron punën në detyrën e
caktuar.



Regjistrues. Grumbullon idetë e pjesëtarëve të grupit. Kërkon kontrolle periodike
për plotësinë dhe saktësinë e shënimeve të tij ose të saj.



Prezantues. Paraqet punimin e përfunduar të grupit para klasës, me gojë, me
shkrim ose të dyja.

Tek grupet me katër apo pesë pjesëtarë mund të shtohen role suplementare.


Kohë mbajtësi. Nxit grupin t’i përmbahet detyrës, i kujton periodikisht grupit
kohën e mbetur.



Porositësi Largohet nga grupi për një kohë të shkurtër që të marrë furnizime ose
që të kërkojnë ndihmë nga mësuesi, kur pjesëtarët e grupit janë në një mendje që
nuk i kanë vetë aftësitë dhe njohuritë për të zgjidhur një problem të veçantë.

Për të nxitur pjesëmarrjen dhe për të pakësuar mërzinë, rolet mund të ndërrohen nga koha në
kohë.


Caktoni një kohë limit ose jepni një afat, në mënyrë që nxënësit ta përcaktojnë vetë
ritmin dhe ta përfundojnë në kohë detyrën e caktuar.

Pasi nxënësit janë përgatitur, janë caktuar rolet dhe janë shpallur afatet, vëmendja juaj zhvendoset në gjërat që ju mund të bëni për të menaxhuar sjelljen dhe veprimtaritë e grupeve dhe
pjesëtarëve të tyre. Këtu janë disa sugjerime për menaxhimin e grupeve.


Ulini nxënësit afër njëri tjetrit në mënyrë që ata të mund të flasin me zë të ulët e ta
dëgjojnë njëri tjetrin. Përgjithësisht për punë në grup preferohen tryezat, por edhe
bashkimi i tyre mund të shërbejë për të njëjtin qëllim.



Qarkulloni midis grupeve duke përdorur afërsinë tuaj fizike për të nxitur dhe për të
ruajtur sjelljen dhe diskutimin për detyrën.



Nxitini nxënësit dhe përgjigjuni pyetjeve të tyre ndërkohë që lëvizni nga grupi në
grup. Por shmangini diskutimet e zgjatura, duke i bërë ndalesat tuaja të shkurtra dhe
duke shmangur faktorët që ju bëjnë pjesëtar të grupit.



Mbani mend se cilët grupe keni vizituar, në mënyrë që asnjë grup të mos lihet
mënjanë ose t’i keni kushtuar më tepër vëmendje.

Kapitulli 3
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Formojini përsëri grupet rregullisht në mënyrë që ato të mos kenë gjithmonë të njëjtët
pjesëtarë.



Përdorni një sahat dhe jepni një paralajmërim nxënësve kur koha është duke mbaruar.
Megjithatë, jini elastik. Në qoftë se nxënësit po kënaqen me një veprimtari, por për të
iu nevojiten edhe disa minuta më tepër, le ta zgjasin atë. Nga ana tjetër, në qoftë se
një veprimtari nuk po shkon mirë, është e arsyeshme t’i bini shkurt.
REKOMANDIM 4

PROMOVONI SJELLJE POZITIVE NË KLASË, DUKE TRAJTUAR SJELLJEN
E PADENJË DHE PËRÇARËSE ME EFIKASITET DHE EFEKTIVITET.

Si mësues, ju shpresoni të krijoni klasa në të cilat nxënësit të jenë model i sjelljes së mirë. Ky
vërtet që është një objektiv që ia vlen. Megjithatë, pavarësisht sa shumë kujdes i është kushtuar
projektimit dhe punës për krijimin e klasave të tilla, sjellja përçarëse dhe e padenjë ka të ngjarë
që të ndodhë nga koha në kohë. Sjellja përçarëse është sjellje që përzihet me mësimdhënien.
Sjellja e padenjë është sjellje që është në dhunim të rregullave të klasës. Për qëllimet tona ne do
t’i kombinojmë të ty llojet e sjelljes në një term të vetëm, “sjellje e papërshtatshme”.
Në disa klasa, sjellja e papërshtatshme ndodh kaq shpesh, saqë mësuesit detyrohen që të
merren drejtpërdrejt me problemin e sjelljes para se të mund të punojnë për promovimin e
angazhimit të nxënësve. Në fakt, e kundërta mund të jetë e vërtetë. Domethënë, në qoftë se jeni
të efektshëm në realizimin e niveleve të lartë të angazhimit të nxënësve, ju mund të gjykoni që
është pak e nevojshme ta trajtoni sjelljen e papërshtatshme. Shpesh, janë ata nxënës që nuk
angazhohen sa duhet në procesin e të mësuarit, që ka shumë të ngjarë të angazhohen me disa
sjellje të tjera, zakonisht me sjellje të papërshtatshme.
Shumë administratorë dhe mësues të shkollave, për të trajtuar sjelljen e papërshtatshme, po
kalojnë nga siguria e tepërt drejt kontrollit shoqëror dhe ndëshkimit. Më themelore është se
një numër në rritje i edukatorëve besojnë që problemet e sjelljes do të reduktohen dukshëm
në qoftë se (a) kultura e shkollës dhe e klasës është shndërruar (siç shpjegohet më parë në
këtë kapitull), (b) janë caktuar objektiva më të përshtatshëm dhe kuptimplotë, dhe (c) është
siguruar mësimdhënie e një cilësie më të lartë dhe më e personalizuar. Në këtë aspekt, një nga
strategjitë shumë të rekomanduara për të reduktuar sjelljen e padenjë të nxënësve është qasja
“ekosistemike”. Supozimi bazë është që shkollat dhe klasat janë ekosisteme, domethënë njësi
të lidhura dhe ndërvepruese, të cilat kërkojnë një baraspeshë dinamike në qoftë se duan të
mbijetojnë dhe begatohen. Ndryshimi më i lehtë në njërën njësi mundet dhe shpesh ndikon
mbi gjithë ekosistemin. Kur kjo ndodh, i referohen si “efekti i valëzimit”, një frazë e ideuar nga
valët që zgjerohen gjithmonë kur një objekt hidhet në liqen ose pellg me ujë. Zemërimi dhe të
bërtiturit që i bëhet një nxënësi që është sjellë në mënyrë të pahijshme, përcjell në gjithë klasën
valë të tilla që ndikojnë në një farë mase mbi shumicën në mos mbi të gjithë nxënësit. Për shkak
të mundësisë dhe shpeshtësisë së “efekteve të valëzimit” përqendrimi i qasjes ekosistemike
është në ndryshimin e situatës problematike dhe jo trajtimin drejtpërdrejt me një a më shumë
individë.
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Pavarësisht nga programi i menaxhimit të klasës, ose instrumentet dhe taktikat e përdorura nga
mësuesit për të menaxhuar klasat e tyre, e rëndësishme është të kuptohet që një nga objektivat
më të rëndësishëm të këtyre programeve, instrumenteve dhe taktikave, është përgjegjësia e
shtuar personale (shoqërore dhe morale), integriteti, vetënormimi, vetëdisiplina dhe vetëpranimi nga ana e nxënësve. Me fjalë të tjera, ne e dimë që një program i menaxhimit të klasës është i
suksesshëm, atëherë kur ai program nuk nevojitet më.
Brenda këtij kuadri, çfarë mund të bëni ju për të shtuar sjelljen pozitive dhe për të reduktuar
sjelljen e papërshtatshme? Së pari, mund t’i paraprini dhe ta parandaloni sjelljen e papërshtatshme që ajo të mos ndodhë. Së dyti, mund të identifikoni dhe më pas të zbatoni teknika që
kanë funksionuar mirë në të kaluarën. Së treti, mund t’ju jepni mësim rregullisht nxënësve që
priren të sillen në mënyrë të papërshtatshme, teknika të vetëmenaxhimit.

PARAPRIRJA DHE PARANDALIMI I SJELLJES SË PAPËRSHTATSHME

Rezultatet e studimeve të shumta kërkimore sugjerojnë që shumica e mësuesve nuk janë dhe
aq të mirë në trajtimin e sjelljes së papërshtatshme pasi ajo ndodh. Ajo që duket se i diferencon
menaxherët “e mirë” nga menaxherët “e dobët” të klasës, është aftësia e tyre që së pari t’i
paraprijnë dhe pastaj ta parandalojnë sjelljen e papërshtatshme. Menaxherët e mirë të klasës,
duket se kanë “sy edhe në pjesën e prapme të kokës së tyre”. Domethënë ata gjithmonë duket
se dinë çfarë po ndodh në klasat e tyre. Ata janë në dijeni të nxënësve që ka më shumë të ngjarë
të sillen në mënyrë të papërshtatshme dhe iu kushtojnë vëmendje të veçantë atyre. Ata janë në
gjendje ta ndalojnë që të ndodhë një sjellje e papërshtatshme me anë të një vështrimi të ashpër,
ose me një prekje në sup, të cilat iu përcjellin nxënësve mesazhin se: “Unë e di që ju jeni gati të
...” Çfarë mund të bëni për të përmirësuar aftësinë tuaj për të paraprirë dhe parandaluar sjellje të
papërshtatshme?”


Njihini të gjithë nxënësit tuaj shumë mirë. Kemi folur më parë për njohjen e nxënësve
tuaj, por është e rëndësishme të bëhet një kujtesë. Nxënësit më shoqërisht të përfshirë
mund të kenë nevojë për shumë vëmendje nga shokët e tyre, ndërsa nxënësit më
të pasigurt mund të kenë nevojë për vëmendjen tuaj. Nxënësit më të aftë mund të
mërziten fare lehtë, nxënësit më pak të aftë mund të hutohen. Njohja e nxënësve tuaj
iu aftëson që të formoni hipoteza rreth shkaqeve të sjelljes së papërshtatshme kur ajo
ndodh. Edhe vetë një sjellje e tillë mund të ketë shkaqe të shumëfishta. Për shembull:
“protagonizmi” në klasë mund të jetë një përpjekje për të tërhequr vëmendjen e
shokëve, një shprehje e mërzisë, ose një akt dëshpërimi nga një nxënës i cili është
plotësisht i hutuar me atë që ndodh nga pikëpamja akademike.



Mësoni që t’i “lexoni” nxënësit tuaj. Sjellja e papërshtatshme rrallë ndodh papritur.
Ka shenja që i paraprijnë atij veprimi, por që shpesh ato iu shpëtojnë mësuesve,
veçanërisht atyre që përfshihen e përqendrohen shumë në mësimdhënien e tyre. Por
shenjat janë aty, lëvizja e dikujt në karrige, murmuritja, psherëtima me zë të lartë, ose
ofshama, pëshpëritje ose një shtytje e shpejtë e një shoku të klasës. Të gjitha këto
janë shenja të cilat duhen lexuar dhe duhen lexuar siç duhet në qoftë se doni që ta
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parandaloni një sjellje të papërshtatshme. Mësuesit që nuk janë të mirë në “të lexuarit”
e nxënësve të tyre, ka më shumë të ngjarë të kapin nxënësin që i përgjigjet një zënke,
se sa nxënësin që e fillon atë.


Përdorni aftësitë e komunikimit jo verbal për t’ju komunikuar nxënësve që duket se ka
të ngjarë të sillen në mënyrë të papërshtatshme, se ju e dini çfarë kanë ndërmend të
thonë apo të bëjnë ata. Aftësi të tilla komunikimi përfshijnë afërsinë fizike (lëvizja më
pranë nxënësit apo nxënësve objekt), prekjet në sup, kokë apo shpinë (me një tregim
me pëshpëritje të dyshimeve tuaja) dhe kontakti direkt me sy (ndoshta me një tundje
të kokës ose me një shenjë tjetër mosmiratimi). Një rregull i mirë praktik është që,
më mirë të gabohet në pikëpamje të parandalimit se sa të lejohet të ndodhë sjellja e
papërshtatshme duke mos arritur të ndërhyhet.
IDENTIFIKIMI DHE ZBATIMI I TEKNIKAVE EFEKTIVE PËR
SJELLJEN E ZAKONSHME TË PAPËRSHTATSHME

Nuk ka ndonjë grup të vetëm ndërhyrjesh që do ta ndalonin të ndodhte një sjellje e papërshtatshme. Më saktë, çdo ndërhyrje funksionon në njëfarë kohe por jo gjatë gjithë kohës. Ajo
mund të funksionojë për disa nxënës por jo për të tjerët. Përse është e vërtetë kjo? E vërteta
është se në qoftë se një ndërhyrje duhet të jetë efektive, ajo duhet t’ju drejtohet shkaqeve e jo
simptomave. Sjellja e papërshtatshme zakonisht është simptomatike e një apo disa shkaqeve.
Përpjekja për të ndaluar sjelljen e papërshtatshme, pa kuptuar shkakun ose shkaqet nën të
është njëlloj sikur të mjekosh një sëmundje pa i kuptuar shkaqet e saj. Dhënia e një tablete anti
acide një personi me dhimbje stomaku, është e paefektshme në qoftë se shkaku i dhimbjes së
stomakut është apendiciti.
Rruga më e mirë për të ndërhyrë në situata kur nxënësit sillen në mënyrë të papërshtatshme
është të mbështeteni në përvojat tuaja në situata të ngjashme në të kaluarën. Në qoftë se jeni
mësues i ri i papërvojë, ju mund t’iu duhet të thërrisni mësuesit e tjerë, të këshilloheni me ta
që të mësoni nga përvojat e tyre. Për ta bërë këtë siç duhet, do t’iu nevojitet të keni një plan
sistematik për të mësuar nga përvoja. Tabela 3.3 paraqet një procedurë prej shtatë hapash për të
kuptuar dhe reaguar ndaj sjelljes së papërshtatshme.
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TABELA 3.3.
ANALIZA E TË KUPTUARIT DHE REAGIMIT TUAJ NDAJ SJELLJES SË PAPËRSHTATSHME

DREJTIME
OSE PYETJE

SHEMBULL

Përshkruani sjelljen e
papërshtatshme dhe
situatën në të cilën
ajo ka ndodhur

Një nxënës vazhdimisht e ndërpret mësimin. Ai e bën këtë
duke folur me nxënësit pranë, ose duke u ngritur e ecur nëpër
dhomë. Kjo sjellje duket se ndodh herë pas here.

Si reagoni ju zakonisht

Unë i afrohem nxënësit dhe i them të mos e ndërpresë më mësimin. Ai
mundet që të pushojë për disa minuta por pastaj pas një kohe të shkurtër ai
e ndërpret përsëri. Unë i them të shkojë në një ndenjëse në fund të klasës në
njëfarë distance larg nga nxënësit e tjerë. Ai përgjithësisht ndalon në këtë pikë
por hera herës vazhdon ta ndërpresë mësimin nga vendndodhja e tij e re.

ndaj kësaj sjellje në
atë situatë? Cili është
rezultati i zakonshëm
i këtij reagimi?
Cili besoni se është
shkaku (shkaqet) i/e
kësaj sjellje të padenjë

Mendoj se ai ka një nevojë të fortë për vëmendje.

Cilat janë disa shkaqe
alternative?

Ai besoj se dëshiron ta ngadalësojë ritmin e mësimdhënies sepse
është shumë i shpejtë dhe ai nuk e ndjek dot atë. Por ai edhe mund
që mërzitet sepse tashmë e di atë që po shpjegohet në mësim dhe
ka nevojë të bëjë diçka tjetër për ta lehtësuar mërzinë e tij.

Çfarë teknikash mund të
përdor për të ndryshuar
situatën bazuar në çfarë
kuptoj për shkaqet që
qëndrojnë nën të.

Në qoftë se nxënësi ka nevojë për vëmendje, ndoshta mund t’i kushtoj
pak më shumë vëmendje para se ai të sillet keq. Në qoftë se nxënësi
dëshiron të ngadalësojë ritmin e mësimdhënies, ndoshta mund të dua
të bisedoj me të rreth vështirësive që ai mund të ketë në të mësuarit
gjatë orës së mësimit. Në qoftë se nxënësi mërzitet, mund të sugjeroj
rrugë të tjera, më produktive që trajtojnë mërzinë (për shembull, probleme më të avancuara, zgjedhje të materialeve për lexim).

Zbatoni secilën
nga teknikat dhe
regjistroni rezultatet.

Përpjekja për të paraprirë nevojën për përqendrim më të madh të vëmendjes
ishte e vështirë dhe nuk funksionoi mirë. Unë bisedova me nxënësin dhe vura
re se ai po ecte njëlloj me klasën mjaft mirë, ndoshta shumë mirë. Problemi real
dukej të ishte mërzia. Ne i diskutuam gjërat që ai mund të bënte kur mërzitej
dhe i dhashë një sërë materialesh pasuruese që ai mund t’i përdorte vetë.

7. Krijoni një dosje
të teknikave efektive
për problemet e
përgjithshme të sjelljes,
të organizuar sipas
shkakut (shkaqeve)
të mundshëm të
problemeve

SHKAKU

TEKNIKA

Nevojë për vëmendje

A.
B.
C.

Ritëm shumë i shpejtë, jep
si rezultat konfuzionin

A.
B.

Mërzia

A.
B.
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Procedura fillon me identifikimin e një problemi të sjelljes dhe reagimin e zakonshëm ndaj
këtij problemi kur ai ndodh (Hapat 1 e 2). Më pas, ju kërkohet të analizoni problemin në terma
të shkaqeve të mundshme. (Hapat 3 dhe 4). Bazuar në analizën tuaj projektoni teknikat e
ndërhyrjes për secilin shkak (jo secilin problem) (Hapi 5). Pastaj i provoni teknikat tuaja kur
ndodh situata më pas dhe regjistroni rezultatet (suksesin apo mossuksesin e secilës teknikë
të ndërhyrjes) (Hapi 6). Me kalimin e kohës, hartoni një listë të teknikave të efektshme të
ndërhyrjes, të organizuar sipas problemeve të zakonshme të sjelljes dhe shkaqeve që kanë më
shumë gjasa të këtyre problemeve (Hapi 7).

IDENTIFIKIMI DHE ZBATIMI I TEKNIKAVE TË EFEKTSHME
PËR NXËNËSIT SHPESH PROBLEMATIKË

Ka një tërësi në rritje të studimeve që pohojnë se një numër relativisht i vogël nxënësish janë
përgjegjës për shumicën dërrmuese të sjelljeve të pahijshme. Siç përmendëm më sipër, një
reagim shumë i zakonshëm ndaj këtyre nxënësve, është të etiketohet nxënësi si problematik
dhe ndaj tij të përdoret ndëshkimi për t’u përpjekur të “shuhen” sjelljet e papërshtatshme. Ne
do të rekomandonim një qasje më pozitive ndaj problemit. Kjo qasje është përmbledhur dhe
pajisur me shembuj në Tabelën 3.4. Shembulli është një nxënës që përgjigjet me britma ndaj
pyetjeve ose zgjidhjeve të problemeve para se nxënësit e tjerë të kenë mundësi ta marrin në
konsideratë pyetjen apo të zgjidhin problemën.
TABELA 3.4
NJË QASJE POZITIVE PËR TË TRAJTUAR NXËNËSIT QË
RREGULLISHT SILLEN NË MËNYRË TË PAPËRSHTATSHME

ELEMENTI KRYESOR/ILUSTRIM

SHEMBULL PRAKTIKE

Rimodelimi(me entuziazëm)

“Unë mendoj se entuziazmi juaj shpesh
tregohet në mënyra të papritura. Mua më
pëlqen entuziazmi juaj, por ndoshta ne mund
të gjejmë mënyra të tjera për ta shprehur atë.”

Konotacion pozitiv i motivimit (me interes)

“Jam vërtet i kënaqur që kam një nxënës
si ju, që është kaq i interesuar për lëndën.
Nuk jam i befasuar që ju doni t’iu përgjigjeni
shpejt pyetjeve dhe problemave, por ne na
nevojitet që t’iu japim edhe të tjerëve në
klasë një farë kohe që të mendojnë dhe të
dalin me përgjigje dhe zgjidhje të tyre.
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Dhënia e alternativave për sjelljen problematike
(duke i kërkuar nxënësit ta shkruajë përgjigjen ose
zgjidhjen në vend që ta thotë me zë të lartë).

“Le ta provojmë këtë një herë. Në vend që të
bërtisni, shkruajeni përgjigjen tuaj në një copë
letër (ose në fletoren tuaj) dhe vendoseni atë
mbi bangën (ose tryezën) ku jini. Ndërkohë
që të tjerët janë duke menduar për pyetjen
apo problemën unë do të afrohem tek tryeza
juaj dhe do të kontrolloj çfarë keni shkruar.

Pranimi i hapave të gabuar (t’i bëhet e ditur
nxënësit se gabimet janë të pranueshme ndërsa
janë duke u formuar zakone e shprehi të reja)

“Fatkeqësisht, zakonet dhe shprehitë e
vjetra nuk ndryshojnë lehtësisht. Duhet
kohë që të formohet një zakon apo shprehi
të re. Edhe pse ju bërtitët përsëri sot, unë
mund ta shoh që ju vërtet po përpiqeni të
ndryshoni. Vazhdojeni këtë punë të mirë!”

Kur bashkëbisedoni me nxënësit, mund të ofrohen dy sugjerime të tjera. Së pari, përpiquni
ta shihni situatën nga perspektiva e nxënësit. Shkëmbimi i ideve për natyrën e problemit
dhe më e rëndësishmja, përse ky është një problem, e bën më të mundshme që ju dhe
nxënësi të jeni në të njëjtin mendim në përpjekjet për ta zgjidhur problemin. Së dyti,
përdoreni gjuhën e nxënësit në masën e mundshme. Në qoftë se nxënësi përdor frazën “ia
plas” për të përshkruar sjelljen e vet (në vend të “bërtas”, përdoreni edhe ju frazën “ia plas”
në diskutimet tuaja me nxënësin.

REKOMANDIM 5
KRIJONI NJË MJEDIS FIZIK QË ËSHTË REAGUES NDAJ
NEVOJAVE TË NXËNËSVE TUAJ DHE I PËRSHTATSHËM PËR TË
LEHTËSUAR TË MËSUARIT NË RAPORT ME OBJEKTIVAT.

Megjithëse pjesa më e madhe e diskutimit në këtë kapitull ka qenë për mjedisin shoqëror, emocional dhe akademik, mjedisi fizik mundet dhe shpesh luan një rol të rëndësishëm në procesin e
të mësuarit. Madhësia e dhomës në raport me numrin e nxënësve, organizimi i klasës në terma
të rregullimit të ndenjëseve dhe hapësirës së lëvizjes në të dhe pasja në dispozicion e burimeve
të të mësuarit (burime teknologjike në rritje), ndikojnë mbi sjelljen e nxënësve, angazhimin e
tyre dhe në fund të fundit mbi të mësuarit.
Disa klasa duken sikur nuk kanë ndryshuar gjatë 50 viteve të fundit. Tryeza e punës e mësuesit
përballë (në krah të një dërrase të zezë) dhe tryezat janë renditur në rreshta. Klasat e të ardhmes
ka të ngjarë të jenë mjedise që mund të riorganizohen sipas nevojës për të mbështetur
veprimtari të ndryshme mësimore, detyrat dhe objektivat. Mjediset e të mësuarit të shekullit
të njëzetë e një janë përfytyruar si vende ku nxënësit punojnë në mënyrë bashkëpunuese në
grupe dhe lëvizin nëpër klasë siç e diktojnë veprimtaritë dhe detyrat.
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“Qasja reaguese e projektimit” merr në konsideratë ndërtimin hapësinor, integrimin e
teknologjive të informacionit në ndërtesa dhe efikasitetin dhe efektivitetin e sistemeve të
qëndrueshme të ndërtesave. Kjo qasje nuk supozon që çdo vend mund të jetë ndërtuar në
përsosuri, por projekti duhet të mbështesë (domethënë të jetë reagues ndaj) veprimtaritë që do
të zhvillohen, nevojat e atyre që jetojnë dhe punojnë në atë vend dhe objektivat dhe synimet
finale arsimore.
Kur marrim në konsideratë mjedisin fizik, një shqetësim parësor është parrezikshmëria. Në këtë
aspekt, të gjithë shkollat dhe klasat duhet të jenë të pastra, të ndriçuara mirë, të mirë ajrosura
dhe të pastra nga substancat e rrezikshme. Duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme për çdo
person dhe hapësira duhet të mobilohet me ndenjëse shumë të përshtatshme ergonomikisht.
Çfarë mund të bëni ju për të krijuar e ruajtur një mjedis mësimor reagues ndaj nevojave të
nxënësve, dhe të përshtatshëm për të lehtësuar të mësuarit. Këtu janë disa sugjerime, shumica e
të cilave janë shumë të lehta për t’u realizuar.


Ndriçimi. Ndriçimi ndikon mbi emocionet dhe të mësuarit. Provoni të fikni dritat (në
qoftë se keni dritare në klasa), ose t’i zbehni dritat nga koha në kohë në mënyrë të
përshtatshme. Për shembull, ju mund t’i fikni dritat kur nxënësit tuaj marrin pjesë
në diskutime në grupe të vegjël. Kjo e bën atmosferën e klasës pak më intime, dhe i
ndihmon nxënësit të jenë më të hapur në mendimet dhe opinionet e tyre.



Temperatura dhe cilësia e ajrit. Studimet tregojnë që temperaturat më të freskëta
promovojnë relaksim dhe perceptim, ndërsa temperaturat më të ngrohta ose
promovojnë eksitim që mund të çojë në sjellje të pahijshme ose përgjumje. Temperatura optimale e dhomës është 21º deri 23ºC, veçanërisht kur kërkohen vëmendje dhe
përqendrim. Megjithëse mund të jemi në gjendje të manipulojmë ndriçimin, ne kemi
më pak kontroll mbi temperaturën dhe cilësinë e ajrit. Mund të jetë ose jo e mundur të
hapen dritaret dhe ventilatorët ose të ndryshohet termostati. Rrjedhimisht, problemet
në këtë fushë mund të duhet të trajtohen në nivel shkolle, ose edhe përtej.



Zhurma. Nxënësit dallohen shumë në atë se sa shumë zhurmë mund të tolerojnë.
Njëfarë niveli zhurme është i pashmangshëm në çdo mjedis shoqëror, veçanërisht kur
formohen grupe ose ekipe pune. Por siç përmendet më herët, rregullimet e ndenjëseve munden ose ta rrisin, ose ta ulin nivelin e zhurmës. Ju mund të jeni në gjendje të
fusni “përthithës të zhurmës” në klasë për të reduktuar nivelin e saj. Përdorimi i bimëve
të varura, pankartave apo dhe sixhadeve janë rrugë relativisht të lehta për të reduktuar zhurmën. Shtrimi i pllakave akustike dhe qilimave ka të ngjarë që do të kërkonte
vendime që merren në nivel shkolle, ose edhe përtej.



Ngjyra. Ngjyra mund të ndikojë mbi gjendjet shpirtërore dhe emocionet tona. Disa
specialistë sugjerojnë që ngjyrat optimale të klasave janë e verdha, portokallia e çelët,
bezha ose ngjyrë kremi. Në qoftë se nuk është e praktikueshme të ndërrohet ngjyra e
mureve, ne mund ta përmirësojmë shumë mjedisin fizik duke shtuar postera ngjyrangjyra, fotografi, grafika ose imazhe të tjerë në mure. Plus kësaj, ne mund të përdorim
reklama plot ngjyra, prezantime me ngjyra në PowerPoint ose duke varur diapozitiva
me ngjyra.
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Objekte ose instrumente të rrezikshëm. Çfarë e bën një objekt apo instrument potencialisht të rrezikshëm, varet shumë nga mosha e nxënësve dhe lënda që jepet
mësim. Gërshërët e mprehta janë objekte potencialisht të rrezikshme për 4-5 vjeçarët.
Kompaset janë instrumente potencialisht të rrezikshëm në orët e mësimit të matematikës në shkollën dytësore dhe acidi në orën e lëndës së kimisë. Megjithëse nuk mund
t’i mënjanojmë të gjithë rreziqet potenciale nga klasa jonë, ne mund ta minimizojmë
rrezikun duke iu treguar nxënësve se si t’i përdorin objektet dhe instrumentet potencialisht të rrezikshëm në mënyrë të parrezikshme dhe duke kontrolluar hera-herës për të
parë që objektet dhe instrumentet potencialisht të rrezikshëm të jenë magazinuar siç
duhet kur nuk janë në përdorim.

Në mënyrë të përmbledhur, një mjedis mësimor i ndërtuar siç duhet, e bën mësimdhënien e
mirë më të lehtë. Për të krijuar një mjedis të tillë, ju duhet të shihni një element kyç të profesionit tuaj si mësues si: krijimi i një kulture të klasës (ose në disa raste rikrijimi). Elementët kryesorë
të kësaj kulture përfshijnë një përqendrim tek të mësuarit (edhe procesi edhe rezultati), një
ndjesi përkatësie dhe një ndjesi të mbarëvajtjes. Objektivi juaj përfundimtar duhet të jetë të
krijohet një komunitet i të mësuarit ku secili, duke përfshirë edhe veten tuaj, është entuziast, i
angazhuar dhe i merakosur për mbarëvajtjen e njëri tjetrit (nga pikëpamja akademike, emocionalisht, shoqërisht dhe fizikisht). Brenda mjediseve të tilla mësimore, të mësuarit mund dhe do
të lulëzojë.
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Në jetë ne gjithmonë përpiqemi të gjejmë rrugë për të realizuar aftësitë tona. Për ta bërë
këtë,lipset të përcaktojmë drejtimin në të cilin dëshirojmë të shkojmë dhe çfarë duam të
realizojmë. Pohimet se çfarë duam të arrijmë janë edhe synimet tona. Për të arritur objektivat
tona, ne duhet t’i lidhim ato me veprimtaritë që do të na çojnë atje. Është e njëjta gjë në shtëpi,
në punë dhe në shumicën e situatave të tjera.
Qëllimi i këtij kapitulli është të ndihmojë mësuesit të mendojnë qartësisht rreth asaj çfarë duan
ata që të mësojnë nxënësit e tyre, domethënë objektivat e tyre të të mësuarit dhe të jenë shumë
të qartë në komunikimet e tyre rreth këtyre objektivave. Kapitulli është ndërtuar që t’i ndihmojë
mësuesit të grumbullojnë njohurinë dhe aftësitë që iu nevojiten për të shkruar objektivat e
të mësuarit që (a) të përshkruajnë me përpikëri çfarë presin ose synojnë ata që të mësojnë
nxënësit, (b) të përmirësojnë komunikimin me të tjerë (duke përfshirë nxënësit) që këto
objektiva të kuptohen qartë, (c) të mund t’i përdorin për të ndërtuar kontrolle që u mundësojnë
të nxjerrin përfundime rreth shtrirjes dhe cilësisë së të mësuarit, dhe (d) t’i përzgjedhin veprimtaritë dhe burimet e të mësuarit që do t’i bëjnë të aftë nxënësit të arrijnë ato objektiva. Në
Figurën 4.1 janë treguar katër role kryesore të objektivave.
FIGURA 4.1.
NJË PËRMBLEDHJE E PËRDORIMEVE KRYESORE TË OBJEKTIVAVE TË TË MËSUARIT.

TË PËRMIRËSOJË
KOMUNIKIMIN

TË ZGJEDHË BURIME
MËSIMORE TË
PËRSHTATSHME

ROLET E OBJEKTIVAVE

TË PËRZGJEDHË DHE TË
NDJEKË VEPRIMTARITË
E TË MËSUARIT

TË NDËRTOJË OSE TË PËRZGJEDHË
KONTROLLE TË PËRSHTATSHME

Siç tregohet në Figurën 4.1, një kuptim i saktë i objektivave mësimore, domosdo sjell me
vete një perceptim të qartë të marrëdhënies midis objektivave dhe përbërësve të tjerë të
mësimdhënies dhe të mësuarit. Objektivat e aqarta të të mësuarit iua në më të lehta zgjedhjen e
burimeve më të përshtatshme për këtë proces, apo shtojnë dhe përmirësojnë komunikimin me
të tjerët duke përfshirë edhe vetë nxënësit, organizimin e veprimtarive mësimore dhe realizimin
e kontrolleve me informacion të përpiktë e të dobishëm.
Ashtu si objektivat kanë qëllime ose përdorime të shumëfishta, është e rëndësishme të
pranohet që ato janë në nivele të shumëfishta. Ashtu si një arkitekt së pari përfytyron një
ndërtesë, pastaj planimetrinë e saj dhe më në fund hollësitë në çdo dhomë, edhe një mësues
mund t’i përdorë objektivat mësimorë për të ndërtuar një kurs, një grup mësimesh ose një
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mësim të veçantë brenda këtij grupi. Në përgjithësi, objektivat e kursit janë më të përgjithshme,
objektivat e grupit të mësimeve, më pak të përgjithshme dhe objektivat e një mësimi priren të
jenë krejt të veçanta. Për shembull, një objektiv i kursit mund të jetë të mësohet të shkruhen
rrëfime të qarta dhe logjike. Brenda këtij kursi, një objektiv i një grupi mësimesh mund të jetë
të mësohen të shkruhen paragrafë të qartë e logjikë. Brenda këtij grupi, objektiv i një mësimi
mund të jetë të mësohet të shkruhen fjali të qarta, të thjeshta deklarative me pjesët e ligjëratës
kryefjalë-kallëzues-kundrinë. Tabela 4.1 përshkruan tre nivele objektivash-globale, edukative
dhe mësimore, për sa i përket shtrirjes së tyre, sasisë mesatare të kohës që nevojitet që nxënësit
t’i mësojnë ato, qëllimit ose funksionit të tyre në skemën e përgjithshme të gjërave dhe një
shembull të përdorimit të tyre.
TABELA 4.1.
OBJEKTIVA GLOBALE, EDUKATIVE E MËSIMORE
Përshtatur nga Anderson, Krathwohl, et al. (2001)

GLOBALE

EDUKATIVE

MËSIMORE

SHTRIRJA

E gjerë

E moderuar

E ngushtë

KOHA QË NEVOJITET
PËR TA MËSUAR

Vite, shpesh
shumë vite

Muaj ose javë

Ditë ose orë

QËLLIMI OSE
FUNKSIONI

Japin vizion

Planifikojnë kurse
ose grupe mësimesh
brenda kurseve

Planifikojnë mësimet

SHEMBULL I
PËRDORIMIT

Caktojnë qëllimet për
programin shkencor
të shkollës sekondare

Planifikojnë një kurs
biologjie, ose një
grup mësimesh mbi
molekulat dhe qelizat

Planifikojnë një mësim
mbi ndarjen e qelizës,
mitozën dhe meiozën

Objektiva globale – objektivat më të përgjithshme referohen shpesh si qëllime ose synime.
Merrni në konsideratë për shembull, synimet e mëposhtme të edukimit shkencor, të krijuara nga
Organizata e Bashkëpunimit Ekonomik dhe Zhvillimit (OECD). Nxënësit duhet të:


Identifikojnë problemet e duhura shkencore, të përvetësojnë njohuri të reja shkencore, të shpjegojnë fenomene shkencore dhe të nxjerrin përfundime të bazuara në fakte
për çështje që kanë të bëjnë me shkencën;



Kuptojnë veçoritë karakteristike të shkencës si një formë e dijes dhe kërkimit njerëzor;



të jenë në dijeni se si shkenca dhe teknologjia i japin formë mjedisit tonë material,
intelektual e kulturor; dhe



jenë të gatshëm të angazhohen në çështje të lidhura me shkencën dhe me çështje të
shkencës si që qytetar reflektues.
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Vini re që arritja e këtyre objektivave do të kërkojë vite të tëra studiimesh. Shënoni po ashtu që
asnjë kurs i vetëm shkence, nuk është i mjaftueshëm për t’i ndihmuar nxënësit t’i arrijnë këto
objektiva. Së fundmi vini re sa gjerë si shtrirje (dhe në gjuhë) janë shkruar objektivat (për shembull “dije e re”, “dije njerëzore”, “fenomene shkencore”, “probleme të lidhura me shkencën” dhe
“qytetar reflektues”). Për të gjithë qëllimet praktike, objektivat globale kanë pak, edhe në qoftë
se kanë, të bëjnë me mësimdhënien dhe të mësuarit. Qëllimi i tyre kryesor është të krijojnë një
vizion se me çfarë do të kontribuojë shkenca, si një disiplinë akademike, në arsimimin e një
nxënësi. Si mësues, ju këshilloheni t’u përmbaheni objektivave globale në mendjen tuaj, ndërsa
u kushtoni vëmendje niveleve të objektivave që janë më kuptimplote dhe të dobishme për ju si
mësues.
Objektivat arsimore janë të moderuara në shtrirje. Ato objektiva janë caktuar për kurset (për
shembull, algjebër, artet e gjuhës së klasës së katërt) dhe grup mësimet brenda kurseve (për
shembull, ekuacionet lineare, të kuptuarit e zhanreve letrate). Brenda një programi të shkencës
të shkollës sekondare për shembull, ka shumë të ngjarë që do të gjeni kurse në biologji, kimi,
shkencën mjedisore, gjeologji dhe fizikë. Brenda kursit të biologjisë mund të keni grupe
mësimesh mbi molekulat dhe qelizat, ciklet jetësore, evolucionin dhe gjenetikën dhe sistemet
ekologjike. Atëherë për shumë kurse biologjie, këto do të ishin objektiva arsimore të përshtatshme. Me përfundimin e këtyre kurseve, nxënësit do të jenë të aftë të:


kuptojnë marrëdhënien midis strukturës dhe funksioneve të qelizave dhe pjesëve të
tyre;



krahasojnë ciklet jetësore të një larmie kafshësh (për shembull gjitarëve, zogjve,
insekteve);



parashikojnë klasat e pasardhësve bazuar mbi një larmi modelesh trashëgimore (psh.,
dominancën, tiparet e lidhura me seksin); dhe



analizojnë ndërvarësinë e organizmave të gjallë brenda mjediseve të tyre.

Vini re që përmbajtja është më e veçantë se sa për objektivat globale (psh., “qelizat”, “ciklet
jetësore”, “trashëgimia” dhe “ndërvarësia”). Po ashtu, shënoni që secili nga këta objektiva mund
të jetë bazë për një grup mësimesh të vetëm brenda kurseve të biologjisë. Objektivi i parë është
i përshtatshëm për një grup mësimesh mbi molekulat dhe qelizat, i dyti për një grup mësimesh
mbi ciklet jetësore, i treti për një grup mësimesh mbi evolucionin dhe gjenetikën, dhe i katërti
për një grup mësimesh mbi ekosistemet. Grupet e mësimeve nuk janë domosdo në planifikimin
e kursit, por ata shpesh japin një “mesatare” organizative midis kurseve dhe mësimeve.
Objektivat e mësimdhënies janë më të ngushtat dhe më të veçantat nga të tre nivelet e
objektivave. Siç është përmbledhur në Tabelën 4.1, objektivat e mësimdhënies zakonisht
kërkojnë një orë apo dy që të jepen mësim, zakonisht të shpërndara në një apo dy ditë. Ato janë
më të dobishmet për të planifikuar mësimet, dhe si rrjedhim shpesh ato referohen si “objektiva
të mësimit” brenda një grupi mësimesh mbi molekulat dhe qelizat. Në një kurs në biologji për
shembull, ju mund të shihni objektivat e mëposhtme të mësimdhënies. Me përfundimin e
mësimit, nxënësit do të jenë në gjendje të:


përshkruajnë si komunikojnë qelizat;
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krahasojnë fazat e meiozës dhe mitozës;



mbajnë mend strukturën dhe funksionin e membranës së qelizës; dhe



japin një përkufizim të frazës “pjesë të qelizës”.

Edhe njëherë, ju mund të shihni një specifikim gjithnjë në rritje në përmbajtjen që duhet mësuar. Ky specifikim i shtuar është i domosdoshëm në radhë të parë për shkak të detyrimeve kohore
të pandashme nga mësimet. Është e arsyeshme që të pritet të mësohet shumë përmbajtje në
një orë ose dy, gjatë një ose dy ditëve.

SHIHNI PYLLIN E MË PAS DRURËT

“Ju mund nuk mund të shihni pyllin për drurët” është një idiomë amerikane. Në Angli dhe
Australi fjala “pyll-dru” zëvendëson pyllin, por kuptimi mbetet i njëjtë. Ju nuk mund ta shihni tërë
situatën qartësisht në qoftë se shikoni shumë afër për hollësi të vogla. Në fushën e arsimit kurset
janë pyjet, mësimet janë drurët. [Për të plotësuar analogjinë, grupet e mësimeve do të ishin
“mbështetëse” domethënë një grup drurësh që janë pak a shumë homogjene për sa i përket
kompozicionit të specieve, densitetit, madhësisë dhe ndonjëherë habitatit].
Shumë mësues planifikojnë mësim pas mësimi, edhe nëse kanë pak shqetësim për çështje më
të mëdha (psh., programin, kurset). Rezultati tipik i një theksimi të tillë është një numër i madh
objektivash të mësimdhënies, të cilat edhe kur zotërohen nga nxënësit, shpesh nuk kanë dobi
në përgjithësi, në termat e të mësuarit me kuptim të nxënësve. Rrjedhimisht, ne rekomandojmë
që në planifikimin e mësimdhënies ju të filloni duke caktuar objektivat e kursit dhe pastaj të
zhvendoseni poshtë drejt caktimit të objektivave të mësimit, të cilat janë të pajtueshme dhe/
ose lehtësuese për objektivat e kursit. Në qoftë se mendoni që kjo është e dobishme, mund të
caktoni objektivat e grupit të mësimeve, si një mjet për të siguruar lidhjen ndërmjet objektivave
të kursit dhe të mësimit. Ky kalim nga më e madhja tek më e vogla, nga pylli tek drurët, ilustrohet në shembujt e sipërpërmendur nga biologjia.

OBJEKTIVAT E TË MËSUARIT DHE VEPRIMTARITË E TË MËSUARIT.

Është jashtëzakonisht e rëndësishme të kuptohet dallimi midis objektivave të të mësuarit dhe
veprimtarive të të mësuarit. Në termat më të thjeshta, objektivat e të mësuarit specifikojnë
rezultatet përfundimtare të dëshiruara, ndërsa veprimtaritë e të mësuarit janë mjetet me të
cilat arrihen qëllimet. Për shembull, të dëgjosh një leksion është një veprimtari e të mësuarit.
Për ta kuptuar objektivin ne duhet të pyesim, “Çfarë synoni që të mësojnë nxënësit nga ky
leksion?” A do të mësojnë ata disa fakte rreth lëndës? A do të mësojnë ata t’i shohin të dy anët
e një argumenti? A do të mësojnë ata të japin një leksion të efektshëm? E njëjta veprimtari
mund të lidhet me disa objektiva. Si një shembull i dytë , supozoni se ju vendosni t’i merrni
nxënësit tuaj në një udhëtim në terren në një muze. Kjo është veprimtaria juaj. Për të përcaktuar
objektivin bëni pyetjen, “Çfarë dua unë që të mësojnë nxënësit e mi nga udhëtimi në terren?”
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Në qoftë se përgjigja është “të përjetojnë një muze” ky është objektivi juaj. Po edhe në qoftë se
përgjigja është “të analizojnë pikturat në terma të teknikës së përdorur për t’i pikturuar ato,” ky
është objektivi juaj. Në qoftë se përgjigja është “të kuptohet rëndësia e muzeve në ruajtjen e
kulturës sonë” ai është objektivi juaj. Edhe njëherë, e njëjta veprimtari mund të çojë në një larmi
objektivash të të mësuarit.
Megjithëse dallimi midis objektivave dhe veprimtarive duket krejt i qartë, ai nuk është
gjithmonë e lehtë të përcaktohet në praktikë. Marrim në konsideratë për shembull, eksperimentet shkencore. A janë eksperimentet shkencore objektiva apo veprimtari? Në fakt, ato mund të
përfshihen në të dyja drejtimet, por është shumë e rëndësishme të dihet se në cilin drejtim do të
përfshihet secila. Në qoftë se nxënësit pritet që të mësojnë si të bëjnë eksperimente shkencorë
në përgjithësi, ky është një objektiv. Në qoftë se, nga ana tjetër nxënësit janë duke bërë një
eksperiment të veçantë shkencor, në mënyrë që të marrin dije shkencore (psh., diferencat
midis acideve dhe bazave), eksperimenti shkencor është një veprimtari dhe objektivi është të
përvetësohet dija.

OBJEKTIVAT E TË MËSUARIT DHE OBJEKTIVAT E MËSIMDHËNIES

Së fundmi, siç sugjerojnë emrat e tyre, objektivat e të mësuarit lidhen me ato që ju synoni që të
mësojnë nxënësit, jo çfarë thoni ose bëni ju për t’ua mësuar atyre. Si mësues, ka shumë të ngjarë
që ju të keni objektivat tuaja. Për shembull, mund të doni të ruani një ritëm të mësimdhënies,
që ju lejon ta përfundoni tekstin mësimor në fund të semestrit apo vitit. Ky është objektiv i
juaji, por jo një objektiv i të mësuarit. Në fakt, ky objektiv i mësimdhënies mund të gërshetohet
me objektivat tuaja të të mësuarit, në qoftë se ritmi që keni vendosur është tepër i shpejtë për
shumë prej nxënësve tuaj. Këta nxënës do të mbeten pas dhe në fund të fundit, do të mësojnë
shumë më pak se sa ju synonit që ata të mësonin. Mësimi është pjesë e procesit mësimor por
nuk është qëllimi i mësimdhënies. Siç e diskutuam në Kapitullin 1, qëllimi i mësimdhënies është
të lehtësojë të mësuarit.


Këto që vijojnë janë përshkrime të procesit dhe jo të rezultateve të synuara:



Të jepet një leksion mbi piktorë e Rilindjes.



Të lexohen poezi në klasë.

Të jepen ushtrime praktike për nxënësit dhe komente e kritika për ta.
Këto të gjitha janë objektiva të mësimdhënies dhe jo objektiva të të mësuarit.
Tashti që ne kemi shtruar themelet për të kuptuarin e objektivave të të mësuarit, le të shkojmë
tek pesë rekomandimet lidhur me çfarë duhet të dinë mësuesit, dhe se çfarë duhet të jenë në
gjendje të bëjnë që të hartojnë dhe përdorin objektivat më me efikasitet në klasën e tyre.
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REKOMANDIM 1.
SHKRUAJINI OBJEKTIVAT NË NJË FORMAT STANDARD
PËR TË LEHTËSUAR KOMUNIKIMIN MIDIS DHE MES
MËSUESVE, NXËNËSVE DHE AKTORËVE TË TJERË.

Siç tregohet në Figurën 4.1 “përmirësimi i komunikimit” është një nga katër rolet parësore
të objektivave. Në qoftë se komunikimi duhet përmirësuar, duhen përmbushur dy kritere.
Së pari lipset të ketë një format standard për të shkruar objektivat. Së dyti, ka nevojë të
përdoret gjuhë të saktë që objektivat të kuptohen nga aktorë të ndryshëm (psh., mësues
të tjerë, administratorët, nxënësit, prindërit, politikëbërësit dhe publiku). Përmbushja e
kriterit të parë, siç do ta shohim është relativisht e thjeshtë. Përmbushja e kriterit të dytë
është shumë më e vështirë, sepse fjalë të ndryshme, kanë kuptime të ndryshme, për grupe
të ndryshëm aktorësh, në kontekste të ndryshme shoqërore e kulturore. Kthehuni tek të katër
objektivat e shkencës të krijuara nga OECD dhe të paraqitura më parë në këtë kapitull. Tashti,
bëjini vetes dy pyetje. Së pari, cila është audienca e synuar? Së dyti, a besoni ju se objektivat siç
janë shkruar, komunikojnë me audiencën? Për të shkruar me saktësinë e kërkuar, ju duhet t’iu
përgjigjeni këtyre dy pyetjeve. Politikëbërësit, shkencëtarët, mësuesit e shkencës dhe nxënësit
janë audienca shumë të ndryshme. Fraza “mjedis kulturor” mund të ketë kuptimin e një diçkaje
për një grup aktorësh dhe krejt të një gjëje tjetër për një grup tjetër aktorësh. Mësuesit që
punojnë në nivele të ndryshëm të shkollave (psh., fillore, të mesme, sekondare) janë audienca
fare të ndryshme. Se ç’kupton një mësues i shkollës fillore me “argument logjik” mund të jetë
fare e ndryshme nga mënyra me të cilën një mësues i shkollës sekondare e interpreton frazën.
Kjo mungesë pajtueshmërie e kuptimit bëhet shumë problematike kur vëmendja zhvendoset
në atë që referohet si “artikulim vertikal” (Shih Kapitullin 8).
Praktikisht, të gjitha objektivat pavarësisht sa të përgjithshme e të veçanta janë, mund të
shkruhen sipas kategorive të mëposhtme gramatikore: kryefjalë-kallëzues-kundrinë. Le të
marrim në konsideratë tre nga objektivat e përmendur më parë në këtë kapitull.


Nxënësit duhet të identifikojnë çështjet e duhura shkencore, të përvetësojnë dije të reja
shkencore, të shpjegojnë fenomene shkencorë, dhe të nxjerrin përfundime të bazuara
në prova rreth çështjeve të lidhura me shkencën.



Nxënësi do të krahasojë ciklet jetësore të një larmie kafshësh (psh., gjitarëve, zogjve,
insekteve).



Nxënësi do të përshkruajë se si komunikojnë qelizat.

Kryefjala është “nxënësi”. Siç diskutuam më herët, kryefjala është ajo çfarë i veçon diferencon
objektivat e të mësuarit nga objektivat e mësimdhënies. Kundrinat janë treguar të shkruara me
germa korsive. Ato tregojnë përmbajtjen që duhet mësuar (psh., çështjet shkencore, fenomenet
shkencore, ciklet jetësore, si komunikojnë qelizat). Kallëzuesit me shkrim të trashë janë “identifikoj”, “përvetësoj” “shpjegoj” “konkludoj (ose nxjerr përfundime të bazuara në prova)”, “krahasoj”,
dhe “përshkruaj”. Vini re se objektivat më globale jo vetëm kanë përmbajtje më të përgjithshme,
por gjithashtu përmbajnë shpesh folje të shumta.
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Kundrinat priren të jenë të veçanta për kryefjalën. Domethënë, përmbajtje letrare, përmbajtje
matematike dhe përmbajtje historike janë të ndryshme nga përmbajtja shkencore. Por në
të njëjtën kohë, foljet e përfshira në objektiva priren të kalojnë përtej limitit të lëndëve ose
disiplinave akademike. Për shembull, nxënësit mund të përmbledhin përmbajtjen shkencore,
përmbajtjen letrare, si edhe përmbajtjen historike. Tabela 4.2 përmbledh foljet më shpesh të
përdorura, të renditura sipas një hierarkie të krijuar nga Benjamin Bloom dhe kolegët e tij në
vitin 1956 dhe të rishikuar nga një grup edukatorësh dhe psikologësh në vitin 2001.
TABELA 4.2
NJË SISTEM KLASIFIKIMI I FOLJEVE
FOLJE E
PËRGJITHSHME

FOLJE MË SPECIFIKE

SINONIME

Kujtoj

Pranoj
Sjell ndërmend

Identifikoj
Korrigjoj

Kuptoj

Interpretoj
Ilustroj
Klasifikoj
Përmbledh
Konkludoj
Krahasoj
Shpjegoj

Qartësoj, Perifrazoj, Paraqes, Përkthej
Ilustroj, Ilustroj me shembuj
Kategorizoj, Përfshij
Abstragoj, Përgjithësoj
Konkludoj, Ekstrapoloj, Interpoloj, Parashikoj
Krahasoj, Regjistroj, Ballafaqoj
Ndërtoj modele shkak-pasojë

Zbatoj

Ekzekutoj
Realizoj

Kryej
Përdor

Analizoj

Diferencoj
Organizoj
I vesh

Diskriminoj, Dalloj, Përqendroj, Përzgjedh
Gjej koherencën, Integroj, Skicoj, Strukturoj
Dekonstruktoj

Vlerësoj

Kontrolloj
Kritikoj

Koordinoj, Zbuloj, Monitoroj, testoj
Gjykoj

Krijoj

Gjeneroj
Planifikoj
Prodhoj

Hamendësoj
Projektoj
Ndërtoj

Kolona e majtë e tabelës përmban gjashtë folje të përgjithshme: kujtoj, kuptoj, zbatoj, analizoj,
vlerësoj dhe krijoj. Kolona pasuese përmban folje më të veçanta që shoqërohen me secilën nga
gjashtë foljet më të përgjithshme. Për shembull “njoh” dhe “sjell ndërmend” janë të dyja “lloje” të
kujtesës. Ju mund të pyesni përse nevojiten foljet më të veçanta? Ka dy përgjigje për këtë pyetje.
Përgjigja e parë është nevoja për saktësi të shtuar që ne përmendëm më herët. Në këtë aspekt
ju do të vini re se folja e përgjithshme “kuptoj”, kërkon shtatë folje më të veçanta në mënyrë
që të përçojë domethënien e saj në një mënyrë më të saktë. Një përgjigje e dytë është se foljet
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më të veçanta shënojnë procese njohëse krejt të ndryshme. Supozoni për shembull, që ju jeni
në një ballo dhe shihni dikë që ecën drejt jush. Ndërsa ajo afrohet ju e kuptoni që megjithëse e
njihni (domethënë që vizualisht kujtoheni për të), ju nuk mund ta sillni ndërmend emrin e saj
(domethënë ju nuk mundeni që verbalisht ta kujtoni atë).
Foljet e përfshira në Tabelën 4.2 përfaqësojnë procese njohëse. Domethënë, ato tregojnë
operacionet mendore që pritet të kryejnë nxënësit mbi apo me përmbajtjen. Sidoqoftë, duhet
të dalë në pah që i njëjti format (kryefjalë-kallëzues-kundrinë) zbatohet në objektivat jo njohëse.
Merrni në konsideratë shembujt e mëposhtëm:


Nxënësit do të kërkojnë libra që lidhen me interesat e tyre. .



Nxënësit do të tolerojnë opinione e pikëpamje të ndryshme nga ato të tyre.



Nxënësit do të demonstrojnë një larmi gjuajtjesh të topit (psh., pasim, ngacmim,
shtyrje, biçikletë).



Nxënësit do të ngjisin metale bashkë duke përdorur nxehtësi të lokalizuar (shkrirje).

Ashtu si homologët e tyre njohës, secili nga këta objektiva fillon me kryefjalën (nxënësit)
përmban një kallëzues (kërkoj, toleroj, demonstroj, dhe ngjis) dhe përfundon me një kundrinë
që përcakton përmbajtjen.
Para se të kalojmë tek rekomandimi ynë i dytë, radhën e ka një koment përfundimtar për
saktësinë. Disa edukatorë janë përpjekur që të rrisin saktësinë duke shtuar dy përbërës të tjerë,
kushtet dhe kriteret, për strukturën kryefjalë-kallëzues-kundrinë, duke krijuar me këtë një
format “kushtet-kryefjalë-kallëzues-kundrinë-kritere”. Kushtet përshkruajnë rrethanat në të cilat
do të realizohet performanca në raport me objektivin. Gjithashtu kushtet përfshijnë instrumentet ose asistencën që duhet të sigurohen ose çfarë ndihmësish të tjerë do të sigurohen apo
kundërshtohen.
Tabela 4.3 jep shembull të kushteve dhe të objektivave përkatëse.
TABELA 4.3
SHEMBUJ TË KUSHTEVE DHE TË OBJEKTIVAVE PËRKATËSE
SHEMBUJ TË KUSHTEVE

“PJESA E MBETUR E OBJEKTIVIT”

Jepet një grup standard instrumentesh
dhe një motor që funksionon keq

Nxënësit do të analizojnë motorin për të
përcaktuar problemin, dhe do të përdorin
instrumentet për ta riparuar atë.

Në praninë e një klienti nevrik

Nxënësit do të përdorin aftësitë për marrëdhëniet
me publikun që do ta qetësojnë klientin
dhe zgjidhin problemin e tij ose të saj.

Jepet një video kamera plotësisht funksionuese

Nxënësit do të bëjnë një film të shkurtër që
përmbush edhe kriteret teknike dhe ato estetike.
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Kriteret caktojnë bazat për të përcaktuar nëse objektivi është arritur. Me fjalë të tjera si do ta di
unë që nxënësit e mi e kanë arritur objektivin? Në përgjithësi, ka dy tipe kriteresh: përpikmëria
dhe shpejtësia. Çfarë rezultati duhet të arrijnë nxënësit (përpikëria)? Sa shpejt duhet të realizohet detyra (shpejtësia)? Përgjigja ndaj këtyre pyetjeve mundet ose të jetë një rezultat të veçantë,
ose koha, ose një gamë rezultatesh e kohësh të pranueshme. Tabela 4.4 jep shembuj të kritereve
të shpejtësisë dhe përpikmërisë.
TABELA 4.4
SHEMBUJ TË KRITEREVE TË SHPEJTËSISË DHE PËRPIKMËRISË
SHEMBUJ TË KRITEREVE TË SHPEJTËSISË.




SHEMBUJ TË KRITEREVE TË PËRPIKMËRISË


në më pak se dy orë.
brenda pesëmbëdhjetë minutash.
para mbylljes së biznesit.




brenda dy inch.
tek numri i plotë më i afërt
me jo më shumë se shënime jo korrekte në ditar

Tabela 4.5 përmban tre shembuj të objektivave të shkruara në formatin e zgjeruar (kushtet
– kryefjalë-kallëzues-kundrinë-kritere).
TABELA 4.5
SHEMBUJ TË OBJEKTIVAVE TË SHKRUAR NË FORMATIN E ZGJERUAR
KUSHTE

KRYEFJALË

KALLËZUES

KUNDRINË

KRITERE

Ekran i një
zbatimi të
simuluar

Nxënësit do të

plotësojnë

proces i futjes
së të dhënave

me 90%
përpikmëri

Listë materialesh
helmuese

Nxënësit do të

identifikojnë

kundër masa

për çdonjërin

Orë analoge
e shifrore

Nxënësit do të

tregojnë

kohën

te minuta
më e afërt

Përpjekja për të rritur saktësinë duke shtuar kushte dhe kritere ka edhe ithtarë edhe kritikë.
Kritikët argumentojnë se rritja e saktësisë në këtë mënyrë vjen me koston e ngatërrimit të objektivave me kontrollin dhe si rezultat redukton vlerën dhe domethënien e objektivave. Shënoni
që në të tre shembujt në Tabelën 4.5, theksi priret të jetë më shumë mbi vlerësimin se sa mbi të
mësuarit. Ithtarët argumentojnë që ai realizon një nivel të saktësisë që është i dobishëm për disa
nxënës, veçanërisht ata më të rinjtë e më pak të aftët dhe për disa objektiva (psh., ato në sferën
psiko motore që ne do t’i diskutojmë në seksionin pasues).
Një alternativë ndaj formatit të zgjeruar, veçanërisht kur synimi është të komunikohet me
nxënësit tanë, është të sigurohen edhe objektiva edhe kontrolle model për nxënësit në të
njëjtën kohë. Për shembull, pasi një objektiv u paraqitet nxënësve, ju mund të shtoni sa vijon.
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Në qoftë se e keni arritur këtë objektiv, ju duhet të jeni në gjendje t’u përgjigjeni
pyetjeve si këto.



Në qoftë se e keni zotëruar këtë objektiv, ju duhet të jeni në gjendje të zgjidhni
probleme si këto.



Në qoftë se e keni realizuar këtë objektiv, ju duhet të jeni në gjendje t’i kryeni këto
gjëra.

Në këtë mënyrë objektivat e të mësuarit dhe kontrolli janë renditur qartë, por mbahen të ndara.
Forca lëvizëse ndërmjet përpjekjeve edukative të përmirësimit duhet të jenë objektivat dhe jo
vlerësimet
Argumenti që duhet diskutuar këtu nuk është të gjendet formati korrekt për të shkruar
objektivat. Nuk ka! Por ideja është që (1) duhet zgjedhur njëfarë formati standard, dhe (2)
gjuha e përdorur tek objektivat duhet të jetë në një nivel saktësie që të kuptohet nga aktorët
kryesorë. Për këto qëllime, do të rekomandonim që si pikë fillestare të përdoret standardi
kryefjalë-kallëzues-kundrinë. Gjithashtu do të rekomandonim t’i bëni vetes një pyetje themelore
ndërkohë që shkruani objektivat: A ja komunikon qartë objektivi siç është shkruar, rezultatin
e synuar të të mësuarit grupit objekt të aktorëve?” Mënyra e vetme për t’ju përgjigjur kësaj
pyetje është të keni projekte të objektivave të shqyrtuara për qartësi nga pjesëtarët e grupit
apo grupeve objekt të aktorëve, qofshin ata administratorë, mësues të tjerë, prindër dhe më e
rëndësishmja, nxënës. Por para se të shkruani objektivat, juve lipset të përcaktoni se çfarë objektivash do të shkruani. Kjo është një çështje tek e cila do ta drejtojmë tashti vëmendjen tonë.

REKOMANDIM 2.
NDËRTONI KURSE QË PËRFSHIJNË OBJEKTIVA NË SFERA TË
SHUMËFISHTA NË MËNYRË QË TË SIGURONI QË SISTEMI
YNË ARSIMOR TË KRIJOJË NXËNËS TË HARMONIZUAR.

Në qoftë se analizoni objektivat e arsimimit, praktikisht në çdo vend ju do të gjeni që përqendrimi kryesor është të mësojnë shkrim e këndim, aritmetikë dhe të bëhen të aftë për jetën (gjithnjë
e më shumë ato që kanë të bëjnë me shëndetin dhe gjendjen e shëndetshme mendore e fizike).
Këto tre fusha janë vendosur në zemër të gjashtë objektivave të vendosura nga Organizata
Arsimore, Shkencore e Kulturore e Kombeve të Bashkuara (UNESCO) si pjesë e iniciativës Arsim
për të Gjithë. Megjithëse shkrimi e këndimi, aritmetika dhe aftësitë për jetën janë vendimtare,
veçanërisht në vendet më pak të zhvilluara, ato nuk e tregojnë tërë historinë e asaj çfarë e bën
një arsimim cilësor, ose një person të arsimuar.
Për shekullin e kaluar, edukatorët i kanë organizuar objektivat në tre fusha: njohëse, afektive dhe
psikomotore. Gjatë çerekshekullit të kaluar, u shtua një fushë e katërt, ajo sociale ose socialemocionale. Tabela 4.6 përmban përshkrime të shkurtra të këtyre katër fushave si dhe termat
shoqëruese për secilën prej tyre, të cilat përdoren më shpesh.
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TABELA 4.6
FUSHAT NJOHËSE, AFEKTIVE, PSIKOMOTORE DHE SOCIALE
FUSHA

PËRSHKRIMI

TERMAT E PËRDORUR SHPESH

Njohëse

Dije dhe mendime

Të kuptuarit; Të menduarit
e rendit të lartë;
Aftësi intelektuale & zotësi

Afektive

Emocione dhe ndjenja

Qëndrime; Interesa; Vlera;
Vetëbesim

Psikomotore

Lëvizje dhe aftësi fizike

Aftësi motore; Përdorim i makinave,
instrumenteve & objekteve

Sociale

Marrëdhënie dhe aftësi ndërpersonale

Ndjeshmëri; Respekt; Punë në ekip;
Menaxhim i mosmarrëveshjeve

Megjithëse këto fusha përshkruhen shpesh si të pavarura nga njëra tjetra, në fakt ato janë të
ndërlidhura. Supozoni për shembull se një nga objektivat tuaja për nxënësit është që ata të
mësojnë të komunikojnë me efikasitet. Meqenëse kjo i përket komunikimit me gojë, ky objektiv
mund të paraqitet me anë të katër objektivave të ndërlidhur, një nga çdo fushë, siç tregohet në
Tabelën 4.7.
TABELA 4.7
OBJEKTIVAT E LIDHUR ME OBJEKTIVIN GLOBAL TË KOMUNIKIMIT ME EFIKASITET
FUSHA

OBJEKTIVI

Njohëse

Skiconi prezantime me gojë për një larmi temash gjithëpërfshirëse
dhe logjikisht të organizuara

Afektive

Bëni prezantime me gojë që përçojnë entuziazmin për temën

Psikomotor

Përdorni gjestet dhe shprehjen e fytyrës për të rritur efikasitetin e
prezantimit gojor

Sociale

Zgjidhni shembuj për të shtuar prezantimet gojore për audienca
të veçanta objekt

Vini re që grumbulli i ndërlidhur i objektivave jep një përshkrim më të plotë të objektivit global
se sa çdo objektiv i vetëm nga një fushë e vetme. Atëherë ky është një shpjegim i arsyeshëm për
rekomandimin tonë të dytë.
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Çfarë mund të bëni për ta vënë në jetë këtë rekomandim? Ne do të sugjeronim që të filloni me
një tabelë të ngjashme me atë të treguar në Tabelën 4.8. Për ta plotësuar tabelën duhet të rendisni përparësitë tuaja duke i bërë vetes pyetjen që vijon: “Nga të gjithë gjërat që unë mundësisht
dua që nxënësit e mi të mësojnë, cilat janë më të rëndësishme?” Përgjigjuni kësaj pyetje se ajo
lidhet me të katër fushat. Pastaj, merrni në konsideratë objektivin pasues më të rëndësishëm në
çdonjërën prej katër fushave. Një shembull nga kursi I i Algjebrës është treguar në Tabelën 4.9.
TABELA 4.8
DIAGRAMA PLANIFIKUESE E OBJEKTIVIT TË KURSIT

FUSHA

OBJEKTIVI MË I RËNDËSISHËM

OBJEKTIVI PASUES MË
I RËNDËSISHËM

Njohëse
Afektive
Psikomotore
Sociale

TABELA 4.9.
DIAGRAMA E PLANIFIKIMIT TË ALGJEBRËS I

FUSHA

OBJEKTIVI MË I RËNDËSISHËM

OBJEKTIVI PASUES MË
I RËNDËSISHËM

Njohëse

Përdorni ekuacione algjebrike për të
paraqitur probleme aktuale të fjalës

Kuptoni konceptin e pjerrësisë

Afektive

Fitoni besim në zgjidhjen e
problemeve algjebrike

Zhvilloni interesin në gjetjen
e shembujve të pjerrësive
në jetën e përditshme

Psikomotore

Shkruani lexueshëm zgjidhjet
e problemeve algjebrike

Paraqisni shembuj të pjerrësive
(shih më sipër) duke përdorur
vizatime me dorë me vizatime të
mbivendosura me linja

Sociale

Punoni së bashku në ekipe për të zgjidhur probleme komplekse algjebrike

Ndihmoni shokët e klasës të cilët
përjetojnë ankth nga matematika
që edhe ata të arrijnë sukses

Radhë e kanë dy komente për Tabelat 4.8 dhe 4.9. I pari, një reagim i zakonshëm ndaj këtyre
tabelave është se nuk ka mjaft objektiva për një kurs të tërë. Është e rëndësishme të mbahet
në mend se këto janë objektiva të kursit. Siç përmendet më parë objektivat e kursit japin
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kontekstin e përgjithshëm për të shkruar objektivat e grup mësimeve apo të mësimit. Kësisoj,
çdo objektiv i kursit do të shpërbëhet në disa objektiva “më të vegjël” me qëllimin e inkuadrimit
të grup mësimeve apo të mësimeve, veçanërisht brenda fushës njohëse. Për shembull, mësuesit
e biologjisë së shkollës së mesme, në një qytet të madh në Shtetet e Bashkuara u takuan për
të caktuar objektivat për një kurs hyrës në biologji. Ata dolën me nëntë objektiva të kursit (të
gjitha njohëse). Secili nga këta objektiva u shpërbë në tre a më shumë objektiva me një rezultat
tërësor që ishte 48 objektiva të grup mësimeve apo mësimeve për kursin. Këta 48 objektiva u
bënë qendra e planifikimit, mësimdhënies dhe vlerësimit, nëntë objektivat më të përgjithshëm
u konsideruan se siguronin një “kuadër organizativ”. Në qoftë se filloni me dy dyzina objektivash
të kursit, besohet se do të përfundoni me mbi 100 objektiva të grup mësimeve apo mësimeve.
Kjo shtron një pyetje të rëndësishme: “A është e mundur për nxënësit që të realizojnë 100 a më
shumë objektiva në afërsisht 135 orë të semestrit?”
Një reagim i dytë i zakonshëm ndaj Tabelave 4.8 dhe 4.9 është se ekziston presion i jashtëm (nga
qeveritë apo administratorët e shkollave) që të vënë theksin më shumë tek objektivat njohëse
se sa tek objektivat në çdonjërën prej fushave të tjera. Kur situata është vërtet e tillë, kolonat
e Tabelës 4.8 mund të zgjerohen nga e djathta për të lejuar të shtohen më shumë objektiva
njohës. Por ne do t’ju nxitnim që të keni të paktën një objektiv të kursit në tre fushat e tjera.
Gjithashtu do t’ju nxitnim të keni jo më shumë se 10 objektiva në tërësi për çdo kurs. Besojmë se
ky është një kufizim i mirë sepse ju kërkon të caktoni përparësitë midis objektivave të marra në
konsideratë. Siç e kemi treguar në Kapitullin 1, objektivat që i përgatisin nxënësit për suksesin e
ardhshëm duhet të marrin përparësinë më të lartë.

REKOMANDIM 3.
PËRDORNI NJË METODË SISTEMATIKE PËR TË SHKRUAR
OBJEKTIVAT PËR GRUP MËSIMET OSE MËSIMET.

Le të supozojmë që keni përcaktuar një numër të arsyeshëm objektivash. Vendimi juaj
pasues është ta ndani kursin tuaj në grupe mësimesh, apo të kaloni drejt e tek mësimet.
Tek shembulli i Algjebrës I (më sipër), dy grup mësime të vijnë menjëherë në mend:
“pjerrësia” dhe “ekuacionet algjebrike dhe problemet e fjalës.” Në qoftë se zgjidhni të përdorni grup mësimet, atëherë ju duhet të përcaktoni e të shkruani objektivat tij. Në qoftë
se vendosni t’i kapërceni grup mësimet dhe të kaloni drejt e tek mësimet, do të përcaktoni
dhe shkruani objektivat e mësimit. Pavarësisht se çfarë formati organizativ zgjidhni, ne
rekomandojmë përdorimin e një metode sistematike për të përcaktuar dhe shkruar objektivat e grup mësimeve dhe mësimeve në mënyrë që ato të jenë të bashkërenduara me
objektivat e kursit. Ka disa metoda në dispozicion, tre nga të cilat diskutohen më poshtë.
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ANALIZA E PËRMBAJTJES

Një metodë është të fillohet duke analizuar përmbajtjen e objektivit të kursit në terma
të përmbajtjes përkatëse. Merrni në konsideratë për shembull, konceptin matematik të
“pjerrësisë”. Konceptet e lidhura me të do të përfshinin vija vertikale, vija paralele, vija
perpendikulare, ekuacionin e një vije që ndërpret pjerrësinë, pjerrësinë zero, pjerrësinë
e papërcaktuar dhe formën e përgjithshme të ekuacionit të një vije (y = mx + b). Një a
më shumë prej tyre mund të formojë bazën për një objektiv të grup mësimeve, apo të
mësimit me foljet e përshtatshme të zgjedhura nga Tabela 3.2 (sipër). Kështu, ne mund të
formulojmë objektiva si këto:


klasifikoni vijat e veçanta si horizontale apo vertikale dhe grupet e vijave si
paralele ose perpendikulare, bazuar vetëm në pjerrësitë e tyre.



Krahasoni ekuacionin e një vije të ndërprerjes së pjerrësisë me ekuacionin e një
vije të pjerrësisë së pikës.



Analizoni pikat në një bosht koordinativ në terma të ekuacionit linear të shkruar
në formë të përgjithshme.

Si një shembull të dytë merrni në konsideratë konceptin e “zhanrit letrar”. Konceptet që
lidhen me të do të përfshijnë dramën, misterin, fantazinë, prozën letrare historike, poezinë,
tregimin, fantastikën shkencore dhe biografinë. Përsëri, një ose më shumë nga këto mund
të formojnë bazën për një objektiv të grupit të mësimeve ose të mësimit. Për shembull:


Krahasoni fabulën, përrallën, fantazinë dhe folklorin



Analizoni veprat letrare sipas zhanreve të tyre letrare.



Krijoni ilustrime relativisht të shkurtra të zhanreve letrare të zgjedhura.

Vini re se nuk ekziston ndonjë folje e caktuar, por zgjedhja e saj varet nga ai që ju besoni
se është objektivi më i rëndësishëm. Metoda fillon me analizën e përmbajtjes dhe shton
foljet e përshtatshme pasi është analizuar përmbajtja.

METODA S-K-A

Metoda S-K-A është një kujtesë për të përfshirë fusha të shumëfishta në grup mësimet si
dhe në kurset tuaja. S-K-A do të thotë Aftësi (Skills) (çfarë duhet të jenë të aftë nxënësit
të bëjnë gjatë kohës që grupi i mësimeve përfundohet), Dije (Knowledge) (çfarë nxënësit
duhet të dinë dhe të kuptojnë deri në kohën kur kursi përfundon), dhe Qëndrime (Attitudes) (çfarë disponimi duhet të zotërojnë nxënësit deri sa të përfundojë grupi i mësimeve).
Objektivat e të mësuarit, të shkruara duke përdorur metodën S-K-A, duhet të fillojnë me
një frazë si “Në kohën që përfundoni këtë grup mësimesh, ju duhet të jeni të aftë që të
.....” Atëherë ju do të shtonit një kallëzues dhe një kundrinë për ta plotësuar pohimin e
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objektivit. Për shembull, “Në kohën që ju përfundoni këtë grup mësimesh, ju do të jeni i
aftë që të:


Përdorni një rrjet social online për të mbledhur informacion rreth njerëzve
interesantë.



Vlerësoni informacionin e marrë nga rrjetet sociale online në terma të saktësisë
së tij.



Përdorni Internet Relay Chat (IRC – bashkëbisedim – Rele – Internet) për të
intervistuar njerëz interesantë.



Analizoni të dhënat e intervistës në terma të përshtatshmërisë për qëllime të
veçanta.



Përdorni një Wiki për të shkruar biografitë e njerëzve interesantë.

Vini re që objektivat janë vendosur në një vijimësi që shkon nga mbledhja e informacionit
të përgjithshëm tek shkrimi i biografive. Ndërmjet këtyre, nxënësit duhet të vlerësojnë
informacionin e përgjithshëm. Përdorni IRC për intervista dhe analizoni të dhënat e tyre në
terma të përshtatshmërisë (në këtë rast për shkrimin e biografive). Shënoni që kallëzuesi
“përdor”, tregon aftësi; kallëzuesit “vlerësoni informacionin” dhe “analizoni të dhënat” janë
të lidhur me dijen dhe fraza “njerëz interesantë” synon të trupëzojë në objektiva qëndrimet
e nxënësve.

METODA SMART

Ndërsa metoda e analizës së përmbajtjes është e përshtatshme për objektivat e grupit
të mësimeve apo mësimeve dhe “metoda S-K-A” shumë e dobishme për objektiva të
grupi të mësimeve, “metoda SMART” është shumë e dobishme për objektivat e mësimit.
Siç tregohet në Figurën 4.2, “metoda SMART” do të thotë Specific, Measurable, Actionoriented, Reasonable, dhe Time-bound (Specifike, e Matshme, E orientuar drejt veprimit, E
arsyeshme dhe e Kufizuar në kohë).
FIGURA 4.2.
METODA SMART PËR SHKRIMIN E OBJEKTIVAVE TË MËSIMIT.

SPECIFIKE

E KUFIZUAR NË
KOHË

SMART

E ARSYESHME

E MATSHME

ORIENTUAR
DREJT VEPRIMIT
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Tashmë ne e kemi diskutuar rëndësinë e specifikimit (dmth., saktësia) dhe orientimit drejt
veprimit (domethënë përfshirja e një folje në deklarimin e objektivave). E matshme u prek në
diskutimin tonë për të përfshirë ose jo kritere në deklarimin tonë të objektivave ose lidhjen
e kontrolleve me objektivat qysh në fillim të procesit. Përqendrimi ynë këtu është mbi “e
arsyeshme” dhe “e kufizuar në kohë”. E arsyeshme do të thotë që ne besojmë se objektivi mund
të arrihet nga shumica dërrmuese e nxënësve në kohën e caktuar, duke përdorur burimet
në dispozicion. Në këtë aspekt qenia e arsyeshme ka të bëjë me Zonën e Zhvillimit të Afërt
të Vygostky-t që u diskutua në Kapitullin 1. E kufizuar në kohë do të thotë që nxënësit do të
kenë vetëm një sasi të fundme kohe për ta mësuar objektivin. Në qoftë se ai është një objektiv
mësimor, nxënësit mund të kenë një orë apo dy për ta mësuar atë. Në qoftë se ai është një
objektiv i grupit të mësimeve nxënësit mund të kenë dy ose tre javë kohë për ta mësuar atë. Kjo
tregon një nga përparësitë e grupeve të mësimeve mbi mësimet: ju mund ta përdorni kohën
në mënyrë më elastike në grupe se sa në mësime. Domethënë brenda një grupi mësimesh, në
qoftë se nxënësi nuk mundet të arrijë një objektiv të veçantë brenda një kohe të caktuar, ai ende
mundet ta arrijë atë në një kohë më të vonshme si rezultat i lidhjeve të bëra nga ky objektiv me
objektivat e tjerë të grupit të mësimeve.
Koha është (ose të paktën duhet të jetë) një vlerësim kryesor në caktimin e objektivave për
nxënësit tanë. Ne e diskutuam këtë temë kur folëm rreth caktimit të një numri të arsyeshëm
objektivash të kursit. Pavarësisht metodës së përdorur për të përcaktuar objektivat, ne do
të sugjeronim analizën e gjithë grupit të objektivave (domethënë kurs, grup mësimesh dhe
mësim) pasi ata të jenë përcaktuar. Për ta përqendruar analizën tuaj do të sugjeronim bërjen e
pyetjeve si këto:


A janë ato vërtet objektivat më të rëndësishëm (domethënë objektivat kur zotërohen,
a do t’i rrisin ato shanset e suksesit të ardhshëm të nxënësve)?



A është lidhja ndërmjet objektivave të kursit, grupit të mësimeve dhe mësimit e
arsyeshme dhe e qartë?



A i kam unë kohën dhe burimet e nevojshme për t’i ndihmuar nxënësit ta zotërojnë
tërë grupin e objektivave?

Bazuar në përgjigjet për këto pyetje ju mund të gjeni që për objektivat tuaja radhën e kanë
modifikimet.

REKOMANDIM 4.
KUR PËRQENDROHENI NË FUSHËN NJOHËSE, PËRFSHINI OBJEKTIVA
QË THEKSOJNË NIVELE TË NDRYSHËM TË PËRPUNIMIT NJOHËS.

Siç e përmendëm më parë në këtë kapitull, theksi në shumë, në mos po në shumicën e shkollave
është tek objektivat e fushës njohëse. Kjo nuk është për të sugjeruar që objektivat në fusha
të tjera janë të parëndësishëm; por ato priren të perceptohen se janë më pak të rëndësishme
për rritjen ekonomike dhe për mbarëvajtjen e përgjithshme të shoqërisë. Siç u përmend në
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Kapitullin 1 ne jetojmë (ose së shpejti do të jetojmë) në një shoqëri të dijes. Domethënë, dija po
bëhet me shpejtësi “monedha e perandorisë”. Disi paradoksalisht, në shoqëritë e dijes sistemet
arsimore duhet të theksojnë më pak dije dhe t’i kushtojnë më shumë vëmendje që t’ju mësojnë
nxënësve mënyrat e përpunimit të dijes.
Nevoja për këtë zhvendosje në theksim mund të tregohet me një shembull të vetëm. Problemi
që parashtrojmë iu dha 13 vjeçarëve në Shtetet e Bashkuara dhe në disa vende europianoperëndimore: “Një autobus ushtrie mban 36 ushtarë. Në qoftë se 1 128 ushtarë po çohen me
autobusë në vendin e tyre të stërvitjes sa autobusë nevojiten?” Pjestimi u llogarit me korrektësi
nga 70 për qind e nxënësve të cilët arritën në një herës prej 31, mbetja 12, ose 31 1/3. Kur
ata iu përgjigjën pyetjes, pothuaj 30 për qind e nxënësve dhanë atë numër, duke mos arritur
ta përkthejnë në një numër autobusësh siç kërkohej nga problemi. Një 20 për qind tjetër e
nxënësve u përgjigjën “31 autobusë” (ndoshta sepse ata ishin mësuar të “rrumbullakosnin”
në qoftë se thyesa ishte më e vogël se 1/2). Vetëm 23 për qind e nxënësve dhanë përgjigjen
korrekte: “32 autobusë”. Ideja është se megjithëse 70 për qind e nxënësve zotëronte njohurinë
(se si të pjesëtonte një numër me katër shifra, me një numër me dy shifra), vetëm 23 për qind
ishin të aftë ta përpunonin atë njohuri në një mënyrë që i çoi në përgjigjen korrekte.
Harxhoni një minutë dhe kthehuni tek Tabela 4.2. Shihni veçanërisht shënimet në kolonën e
majtë. Janë gjashtë kategori të proceseve njohës: kujto, kupto, zbato, analizo, vlerëso, dhe krijo.
Në terma të kompleksitetit njohës ato janë renditur nga ajo më pak komplekse (kujto) tek ajo
më kompleksja (krijo). Për të jetuar, mbijetuar dhe begatuar në një shoqëri të dijes, një pjesë e
madhe e theksimit duhet t’iu jepet tre kategorive më shumë komplekse: analizo, vlerëso, krijo.
Për shembull,


Më shumë se sa të pranojnë argumentet nominale, nxënësit duhet të mësohen të
analizojnë argumentin në terma të vlefshmërisë së supozimeve dhe progresionit
logjik të ideve.



Më shumë se sa të pranojnë gjykimet e të tjerëve për librat, filmat, ose realizimet e
skenës, ata duhet të mësojnë t’i vlerësojnë këto materiale dhe prezantime bazuar në
kritere të përdorur nga ekspertët e fushës si edhe kriteret e tyre.



Më shumë se sa të pranojnë një dogmë të përgjithshme që një problem nuk mund të
zgjidhet, nxënësit duhet të mësojnë të krijojnë metoda dhe strategji që kanë potencial
për ta zgjidhur problemin.

Në terma të fushave të veçanta të lëndëve, nxënësit duhet të mësojnë të:


Vlerësojnë të qënët të arsyeshme të një përgjigje (matematikë)



Analizojnë vetë poezinë (e jo të kopjojnë analizën e mësuesit) (letërsi)



Analizojnë sisteme elektrikë difektozë për të identifikuar burimin e problemit
(shkencë)



Vlerësojnë shanset e suksesit të strategjive të ndryshme të veçanta për zgjidhjen e
konflikteve bazuar në informacionin dhe tendencat historike (studime sociale).
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Analizojnë mbrojtjet e përdorura nga ekipet kundërshtare të futbollit për të krijuar
plane loje me probabilitete relativisht të larta të suksesit (edukim fizik);



Krijojnë bojëra uji në traditën impresioniste (arte);



Krijojnë kolona zanore për shfaqje televizive dhe filma që janë në fazat e para
prodhimit dhe prodhimit (muzikë).

Një një kohë kur informacioni është kaq i lehtë për t’u gjetur, ne nuk na nevojitet më një sistem
arsimor që mbështetet mbi prezantimin ose shpërndarjen e më shumë informacioni. Më tepër
ne na nevojitet një sistem arsimor që i ndihmon nxënësit të krijojnë ose përvetësojnë metoda
dhe strategji që ata mund t’i përdorin për ta kuptuar informacionin, për të gjykuar mbi saktësinë
dhe besueshmërinë e tij, dhe për të përcaktuar çfarë informacioni ia vlen të merret në konsideratë dhe çfarë informacioni duhet nënvleftësuar. Përfshirja e proceseve njohëse të rendit të lartë
në të paktën disa nga objektivat tona është një fillim në këtë drejtim.
Shënoni përfshirjen e frazës “të paktën disa” në fjalinë e mëparshme. Nuk është e mençur të
bazohet një kurs ekskluzivisht me këto objektiva. Juve keni nevojë për një baraspeshë midis
përmbajtjes dhe proceseve njohëse. Në qoftë se është theksuar shumë përmbajtje, edhe nëse
ka, kujtohuni që ka pak kohë për të shkuar shumë përtej kategorisë së proceseve njohëse më
pak komplekse. Nga ana tjetër në qoftë se u vihet shumë theksi kategorive të proceseve njohëse
më komplekse, atëherë ka të ngjarë që t’i kushtohet vëmendje e pamjaftueshme përmbajtjes
së rëndësishme dhe të vlefshme (psh., koncepteve, parimeve, algoritmeve, modeleve dhe
teorive kryesore). Pasi objektivat tuaja të kursit, grupit të mësimeve dhe mësimit janë mjaft të
plota, është e këshillueshme t’i rishikoni ato në terma të baraspeshës midis gjashtë niveleve të
proceseve njohëse.
Arritja e baraspeshës së duhur është veçanërisht e rëndësishme për shkak të shtrëngesave
kohore brenda të cilave ne punojmë. Në qoftë se një kurs plotësohet për 135 orë të shpërndara
në 16 javë, disa mësues e ndjejnë të nevojshme të mbulojnë sa më shumë përmbajtje nga sa
munden brenda atij kuadri kohor. Kujtoni sidoqoftë se sa më shumë përmbajtje të mbulojmë,
aq më pak ka të ngjarë që nxënësit të kenë kohë të bëjnë ndonjë gjë më shumë se sa të mbajnë
mend përmbajtjen dhe ta përsërisin mekanikisht kur ua kërkoni. Brenda po atij kursi prej 135
orësh ne mund ta përqendrojmë vëmendjen tek të menduarit kritik dhe arsyetimi. Por në qoftë
se shkojmë tepër larg në këtë drejtim, ne marrim përsipër rrezikun që nuk do t’i ekspozojmë
nxënësit ndaj përmbajtjes për të cilën ata kanë nevojë të mendojnë dhe arsyetojnë. Kemi hasur
edhe një paradoks tjetër. Ne nuk mund të mendojmë në qoftë se nuk kemi asgjë për të cilën të
mendojmë; sidoqoftë dhënia mësim e shumë përmbajtje nuk e garanton fare të menduarit (siç
e tregon qartë shembulli i autobusit i përmendur më parë).
Objektivat e të mësuarit në fushën njohëse mund të bëhen më shumë apo më pak të nevojshme duke bërë të larmishme vështirësinë e përmbajtjes dhe kompleksitetin e proceseve që
nxënësit duhet të përdorin për ose me përmbajtjen. Për shembull, objektivat e thjeshta mund të
kërkojnë nga nxënësit të rendisin, ose të pohojnë fakte, apo formula, ose përkufizime, të cilat në
thelb risjellin informacionin nga kujtesa duke e riprodhuar atë. Objektiva më komplekse mund
t’iu kërkojnë nxënësve të zbatojnë dijen e mësuar në një kontekst, tek një kontekst tjetër që ata
nuk e kanë hasur më parë. Së fundmi, nivelet më të lartë të objektivave u kërkojnë nxënësve të
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zgjidhin probleme komplekse për shembull, të analizojnë ose vlerësojnë provat në dispozicion.
Çfarë referohet si “të menduar kritik” është kryesisht një kombinim i analizës dhe arsyetimit.

REKOMANDIM 5.
INFORMONI NXËNËSIT PËR OBJEKTIVAT TUAJA TË TË MËSUARIT
NË MËNYRË QË ATA TË MUND (A) TË KUPTOJNË VEPRIMTARITË E
KLASËS, (B) TA DREJTOJNË PËRPJEKJEN E TYRE SIÇ DUHET, DHE
(C) TË MONITOROJNË PËRPARIMIN E TYRE DREJT OBJEKTIVIT.

Ka një proverb të vjetër lidhur me fjalimet e mira. Së pari, tregojuni atyre se çfarë do të tregoni.
Pastaj tregojuani. Më në fund tregojuni atyre se çfarë u keni treguar. Rekomandimi përfundimtar
në këtë kapitull rrjedh nga hapi i parë në këtë renditje, pikërisht, “Tregojuni nxënësve çfarë
prisni që ata të mësojnë”. Kur ata e dinë se çfarë pritet që të mësojnë ka disa dobi, tre nga të
cilat përmbahen në rekomandim. Por para se ne të mund “t’i lëmë ata të lirë”, ne duhet të jemi të
sigurt që ata e kanë kuptuar domethënien e objektivave të të mësuarit.
Siç u përmend në fillim të këtij kapitulli, një nga rolet kryesore të objektivave është të komunikojë synimet tona për të mësuarit, një larmie audiencash ose grupe aktorësh. Fatkeqësisht
shumë nga objektivat janë shkruar për grupe të ndryshëm nga nxënësit tanë. Gjithnjë e më
shumë ato janë shkruar për politikëbërësit dhe administratorët. Kur është kështu, ne lipset
të përcaktojmë sa më mirë përkthimin e objektivave në gjuhën e nxënësve, që ata vërtet të
kuptojnë se çfarë do të mësojnë. Një nga mënyrat më të mira për të mësuar nëse nxënësit e
kuptojnë një objektiv, është t’iu kërkohet atyre që ta ripohojnë me fjalët e tyre atë (domethënë
ta perifrazojnë objektivin). Në fakt, kur punohet direkt me nxënësit, mund të jetë e dobishme të
përdoret objektivi i perifrazuar dhe jo origjinali. Pasi nxënësit e kuptojnë një objektiv, ata mund
të kuptojnë mirë çfarë po ndodh në klasë, t’i drejtojnë punën dhe përpjekjet e tyre në mënyrë të
përshtatshme dhe të monitorojnë përparimin e tyre drejt arritjes së objektivit.

TË KUPTUARIT E VEPRIMTARIVE TË KLASËS

Më shumë se një nxënës, qoftë me vete ose me zë të lartë ka pyetur: “Përse po e bëjmë këtë?”
Përse po na flisni për ujin e rrjedhshëm, kur ne studiojmë elektricitetin? Përse po e bëjmë këtë
eksperiment? Përse po e lexoj këtë tregim? Përse po e bëjmë këtë udhëtim në terren? “Përse?”
është shkurtesa e nxënësve për togfjalëshin “Cili është qëllimi?” ose në kontekstin e këtij kapitulli
“Çfarë supozohet se jemi duke mësuar?” Përgjigjet për këto pyetje aludojnë për objektivat tuaja.
Për shembull,


Po e përdor ujin e rrjedhshëm si një metaforë për elektricitetin që ju të kuptoni çfarë
është elektriciteti dhe si vepron ai.



Ju po e bëni këtë eksperiment që të kuptoni efektin kompleks të temperaturës,
lagështisë, energjisë rezatuese, ajrimit të tokës, dhe ushqyesve për rritjen e bimës.
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Ju po e lexoni këtë tregim për të parë se si ky autor e zhvillon personazhin kryesor
gjatë ecurisë së tregimit dhe



Ju po e ndërmerrni këtë udhëtim në terren, për të parë se si aftësitë që po zhvilloni në
këtë kurs mund të zbatohen në frontin e punës.

Objektivat mësimore të shkruara mirë dhe të komunikuara qartë mund ta zëvendësojnë pyetjen
“përse?”. Domethënë, në qoftë se nxënësit e dinë cili është objektivi, shpesh ata mund të shohin
lidhjen midis një veprimtarie të veçantë (ose një grupi veprimtarish) dhe objektivit. Pasi kjo
lidhje të jetë e qartë në mendjet e tyre, ata mund të jenë shumë më të motivuar për të marrë
pjesë në veprimtari. Në Shtetet e Bashkuara, puna që nuk është qartësisht e lidhur me ndonjë
objektiv, ajo referohet nga nxënësit si “punë për punë” (si tek “Mësuesi e caktoi këtë punë për të
më mbajtur të zënë me punë.”) Kjo çon drejtpërdrejt në arsyen e dytë për t’i informuar nxënësit
për objektivat tona.

DREJTIMI I PËRPJEKJEVE NË MËNYRË TË PËRSHTATSHME

Supozoni se ju thoni nxënësve tuaj të lexojnë një kapitull në një tekst, pa i informuar se çfarë
pritet të mësojnë ata duke e lexuar kapitullin. Më tutje supozoni se Sonya iu kushton vëmendje
hollësive, Ana iu kushton vëmendje ideve kryesore dhe Andreas i kushton vëmendje logjikës
së paraqitjes. Ka shumë të ngjarë që këta tre nxënës do të mësojnë gjëra krejt të ndryshme nga
leximi, bazuar kryesisht në përqendrimin e tyre vetjak.
Le ta çojmë këtë shembull një hap më tej. Supozoni se ju përgatisni një detyrë të shpejtë për
kapitullin, e cila përqendrohet kryesisht tek hollësitë e mbajtura mend. Cili nxënës mendoni
që ka të ngjarë të marrë pikët më të shumta në detyrën e shpejtë? Unë them Sonya! Nxënësit
që lexuan për idetë kryesore (Ana) ose argumentet logjike (Andreas) shpesh nuk u kushtojnë
shumë vëmendje hollësive. Kur ju iu vini notën për detyrën e shpejtë, ju i jepni Sonya-s notën
“A”, ndërsa Ana e Andreas marrin nota më të ulëta.
Çfarë mund të mësojmë nga ky shembull? Së pari, objektivat kanë një efekt homogjenizues. Domethënë ato u tregojnë nxënësve që megjithëse mund të përqendrohen në shumë gjëra ndërsa
lexojnë këtë material, ju doni që t’i kushtojnë vëmendje të veçantë X (qoftë kur X përkufizohet
si hollësi, ide kryesore, logjikë e paraqitjes apo çfarëdo tjetër). Së dyti, objektivat “e nivelojnë
fushën e lojës” në terma të drejtësisë së vlerësimit. Nxënësit nuk duhet të marrin nota më të larta
thjesht sepse ishin në gjendje të supozonin atë që ju, mësuesi donit që ata të mësonin. Së treti,
është e rëndësishme për nxënësit të shohin lidhjen midis përpjekjes së tyre dhe të mësuarit.
Domethënë, ne dëshirojmë që nxënësit tanë të besojnë vërtet që në qoftë se do të punojnë fort,
ata do të mësojnë më shumë. Sa më e fortë të jetë lidhja midis përpjekjes dhe të mësuarit, aq
më i madh do të jetë motivimi.
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Për nxënësit efekti më i prekshëm i përcaktimit të objektivave mësimore po e rrit aftësinë e
tyre për të monitoruar të mësuarit që bëjnë, për të gjykuar që arrijnë me të mësuarit dhe për të
bërë korrigjimet e nevojshme që ta përmirësojnë të mësuarit. Në diskutimin tonë mbi nevojën
për të rritur saktësinë në përpjekjet tona për të përmirësuar komunikimin, ne sugjeruam dy
rrugë. E para, ishte të rritet saktësia duke përfshirë kushte dhe kritere në formatin tonë standard
kryefjalë-kallëzues-kundrinë për shkrimin e objektivave. Përcaktimi i kushteve dhe më e
rëndësishmja i kritereve, ka të ngjarë të shtojë aftësinë e nxënësve për të monitoruar përparimin
si dhe përpikërinë duke e bërë këtë. Sugjerimi ynë i dytë për të rritur përpikërinë e objektivave
tona ishte të çiftohen objektivat me kontrolle model qysh nga fillimi. Domethënë, pas informimit të nxënësve për objektivin, thoni diçka si: “Dhe, kur ta keni zotëruar objektivin, ju do të jeni
në gjendje t’iu përgjigjeni këtyre pyetjeve.”
Supozoni për shembull se objektivi juaj është: “Nxënësit do të analizojnë tregime të shkurtra
në terma të mënyrave me të cilat elementët e tregimit (p.sh., fabulat, personazhet, mjediset,
konflikti, këndvështrimi dhe tema) ndikojnë tek njëri tjetri.” Pyetjet model që mund të çiftohen
me këtë objektiv përfshijnë:


Si ndikoi mjedisi mbi personazhet kryesorë? Si do të ndryshonin personazhet kryesorë
në qoftë se do të ishte një mjedis tjetër?



Si ndikon këndvështrimi mbi fabulën? Si do të mund të rishkruhej nga një tjetër
këndvështrim?



Ç’faktor i mjedisit çoi tek konflikti kryesor? Si mund të kishte qenë shmangur konflikti
në qoftë se mjedisi do të ishte i ndryshëm?

Për ta ruajtur lidhjen objektiva-kontroll në kujtesën e nxënësve ju mund t’i shkruani këto çiftime
mbi dërrasën e zezë, ose të shpërndani kopje të shkruara të tyre, të cilave nxënësit mund t’iu
referohen nga koha në kohë.
Të qenët të paqartë për atë çfarë duam ose presim të mësojnë nxënësit tanë, ka një numër pasojash negative. Pa objektiva të qarta të të mësuarit, ne humbasim shumë kohë ose i angazhojmë
nxënësit tanë dhe veten në shumë aktivitet të paqëllimtë. Pa objektiva të qarta të të mësuarit,
është e vështirë të kontrollohen e vlerësohen nxënësit tanë në mënyrë kuptimplote dhe të
drejtë. Pa menduar për objektivat e të mësuarit, ne i ekspozohemi rrezikut që ta përkufizojmë të
mësuarit vetëm në terma të fushës njohëse. Pa menduar për objektivat e të mësuarit, ne mund
të ndërtojmë dhe të punojmë në një sistem arsimor të bazuar mbi dogmën e gabuar, se mbajtja
mend e përmbajtjes krijon një nxënës të mençur dhe të zgjuar. Megjithëse të menduara mirë,
të shkruara me kujdes dhe të komunikuara qartë, objektivat e të mësuarit, nuk do t’i zgjidhin të
gjitha problemet e arsimimit, por ato janë një fillim shumë i mirë në drejtimin e duhur.
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Zhvillimet e një bote vazhdimisht në ndryshim, përcaktojnë qartë kërkesa të reja dhe sfiduese
për sistemet tona arsimore, dhe për ata që jetojnë dhe punojnë brenda tyre. Kërkesat për zotësi
në punë në mijëvjeçarin e ri po ndryshojnë me shpejtësi. Kërkesat për profesione njohëse rutinë
dhe punë krahu për shembull, po reduktohen. Në të njëjtën kohë, kërkesat për të menduar
inventiv (për shembull menaxhim të kompleksitetit, vetë drejtim, kuriozitet, kreativitet, pranim
të rrezikut, të menduarit e rendit të lartë dhe arsyetim të shëndoshë), mendim të ekspertëve
(psh., zgjidhje e problemeve për të cilat nuk ka zgjidhje të bazuar në norma), dhe aftësi e
kapacitete komplekse të komunikimit (psh., ndërveprim me të tjerët për të marrë informacion,
ofrim i shpjegimeve ose bindje e tyre për implikimet për veprim) janë në rritje. Më tutje ka një
nevojë të madhe për qytetarët që janë pjesëmarrës aktivë në problemet shoqërore dhe politike,
dhe kanë temperamentin që nevojitet për stabilitet emocional dhe mbarëvajtje.
Këto kërkesa të reja kërkojnë mënyra të reja të të menduarit për nxënësit dhe mësuesit dhe
për të mësuarit dhe mësimdhënien. Të menduarit inventiv, mendimi i ekspertëve dhe aftësitë e
kapacitetet komplekse të komunikimit nuk mund të zhvillohen në një sistem në të cilin mësuesit
janë aktivë (p.sh., japin leksione) dhe nxënësit janë pasivë (p.sh., ata rrinë ulur e dëgjojnë).
Nxënësit duhet të jenë aktivë (p.sh., duke punuar) dhe ju si mësues, duhet të siguroni strukturën,
asistencën, nxitjen dhe mbështetjen për t’i bërë ata të aftë të mësojnë në të tashmen si edhe t’u
jepni mundësi për të mësuarit në të ardhmen.
Psikologu i famshëm belg Eric De Corte ka sugjeruar katër parime fundamentale të të mësuarit
siç e kuptojmë ne atë tani. Ata janë si vijon:


Të mësuarit është konstruktiv. Mendimi nuk ekziston në botën e jashtme. Por mendimi
formohet nga nxënësit ndërsa ata bashkëveprojnë me botën e jashtme.



Të mësuarit është i vetë normuar. Nxënësit e vetënormuar vënë objektiva më të larta të
veçanta e të afërta, e menaxhojnë mirë kohën e tyre, e monitorojnë përparimin e tyre
drejt objektivave, bëjnë korrektime bazuar në monitorimin e tyre dhe këmbëngulin
pavarësisht pengesave.



Të mësuarit është kontekstual. Të mësuarit ndodh kur nxënësit bashkëveprojnë me
kontekstet dhe mjeshtëritë, në mënyrë të veçantë duke marrë pjesë në veprimtari
shoqërore dhe kulturore.



Të mësuarit është bashkëpunues. Të mësuarit nuk është një veprimtari pastërtisht “solo”,
ne mësojmë me të tjerët dhe nga të tjerët.
MËSIMDHËNIA TRADICIONALE PËRBALLË
MËSIMDHËNIES PËR TË MËSUARIT AKTIV

Cilat janë mendimet tuaja të para kur dëgjoni fjalën”mësues”? Dikush që qëndron përballë
klasës duke dhënë një leksion dhe pastaj ju vë nota për kujtesën dhe përsëritjen siç duhet të
dijes së dhënë? Dikush që është një “predikues” ose “aktor kryesor”, dhe i cili di dhe dëshiron ta
transferojë dijen e tij apo të saj te nxënësit? Kjo figurë e mësuesve është e pajtueshme me atë që
mund të shprehet si Mësimdhënie Tradicionale. Mësimdhënia Tradicionale është e qendërzuar
te mësuesi dhe kërkon dhënien e leksioneve të mira në mënyrë që të transferohet një tërësi
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e përcaktuar mirë e dijes te nxënësit. Mësimdhënia Tradicionale bazohet në dogmën që të
mësuarit është përvetësim (ose mbledhje) e fakteve që duhen mbajtur mend dhe e procedurave
që duhen zbatuar rëndom. Për të praktikuar Mësimdhënien Tradicionale ju vetëm duhet të
njihni përmbajtjen që shpjegohet në mësim dhe si të jepet ajo te nxënësit.
Një figurë alternative e mësuesve dhe mësimdhënies, e cila është e pajtueshme me të katër parimet e përmendura më sipër, është Mësimdhënia për të Mësuarit Aktiv. Tek Mësimdhënia për të
Mësuarit Aktiv, të mësuarit shihet si proces i të kuptuarit të gjërave (ose më teknikisht një dije që
ndërtohet personalisht) duke u angazhuar në veprimtari kuptimplotë dhe duke komunikuar me
të tjerët. Çdo nxënës hyn në klasë ose fillon një mësim, me dije personale që ai apo ajo i përdor
për të kuptuar çfarë jepet mësim. Çfarë është mësuar, varet jo vetëm nga çfarë ju, mësuesi, thoni
dhe bëni, por edhe nga dija personale që nxënësit sjellin në situatën e të mësuarit.
KALIMI NGA MËSIMDHËNIA TRADICIONALE NË
MËSIMDHËNIEN PËR TË MËSUARIT AKTIV
Çfarë kriteresh përdorim apo duhet të përdorim për të përkufizuar përsosmërinë e mësimdhënies? Tek Mësimdhënia Tradicionale kriteri kryesor është transmetimi i informacionit të përfshirë
në një konspekt, tekst ose në ndonjë burim tjetër. Nga ana tjetër, tek Mësimdhënia për të Mësuarit Aktiv, kriteri parësor është cilësia e të mësuarit e përjetuar nga ata të cilëve u jepet mësim.
Tek Mësimdhënia për të Mësuarit Aktiv, mësimdhënia dhe të mësuarit shihen si dy aspekte të të
njëjtit proces të gërshetuar. Ky proces është i shprehur mirë në termin “mësimdhënie/të mësuarit” me njërën faqe të çiftit që ndikon dhe ndikohet nga tjetri. Për të praktikuar Mësimdhënien
për të Mësuarit Aktiv ju jo vetëm duhet të njihni çfarë po jepni mësim, por po ashtu në një sasi
të konsiderueshme, kujt po i jepni mësim.
Bazuar në këtë diskutim mund të ofrohen dy sugjerime për ata që duan të kalojnë nga
Mësimdhënia Tradicionale tek Mësimdhënia për të Mësuarit Aktiv. Së pari nevojitet të krijoni
situata të mësuari që i angazhojnë aktivisht nxënësit tuaj në procesin mësimor. Së dyti, në
këtë situatë mësimore ju duhet të jeni i ndjeshëm për atë çfarë po bëjnë nxënësit tuaj, dhe
si ata po iu përgjigjen veprimtarive të të mësuarit dhe detyrave që u janë caktuar.

REKOMANDIM 1
KRIJONI SKENARË NË VEND QË TË SHKRUANI PLANE MËSIMORE
Shpesh thuhet që mësimdhënia është art. Në qoftë se është, atëherë mundësia për krijimtari
qëndron në fazën planifikuese të mësimdhënies. Faza planifikuese ndodh kur ju përgatiteni
për mësim duke kërkuar mënyrat për të mbushur boshllëkun midis vendit ku janë nxënësit
aktualisht në terma të objektivave tuaja dhe ku ata duhet të jenë për t’i zotëruar objektivat.
Shumicës së mësuesve u kërkohet nga anëtarët e personelit administrativ të përgatisin planet
mësimore, zakonisht për leksionet që zgjasin nga 45 minuta deri në një orë ose më shumë (si në
rastin e një mësimi pianoje për shembull). Herë pas here një mësim mund të fillojë në një ditë
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gjatë një periudhe të vetme mësimore, dhe të zgjerohet në një ditë tjetër apo periudhë mësimore.
Megjithatë, mësimet janë mjaft të shkurtra (siç u diskutua në Kapitullin 4). Nuk është e pazakontë
për një mësues të përgatitë më shumë se 100 mësime për një semestër të vetëm në shkollat tona
sekondare. Numri i madh i mësimeve dhe sasia e vogël e kohës së mësimdhënies për çdo mësim
e bën të vështirë për mësuesit të jenë krijues dhe përtëritës në planifikimin e tyre. Pjesërisht për
shkak të këtyre shtrëngesave kohore, mësuesit priren të përgatisin plane mësimore që janë të
modeluar dhe rutinë. Një alternativë për hartimin e planeve mësimore është të krijohen skenarë.
Tabela 5.1 thekson dallimet kryesore midis planeve mësimore dhe skenarëve. Harxhoni një minutë
për të lexuar shënimet në tabelë, duke u përqendruar në dallimet kryesore të paraqitura.
TABELA 5.1
PLANET MËSIMORE DHE SKENARET
PLAN MËSIMOR

SKENAR

1. Planifikohet realizimi i një mësimi të
vetëm (shpesh 45 minuta deri një orë).

Mund të planifikohet një mësim i vetëm por ai
planifikohet brenda një konteksti më të madh (psh.,
një bllok mësimesh, një rreth mësimesh)

2. Mësimi përcakton çfarë bën
mësuesi për të realizuar mësimin.

Theksi është mbi atë çfarë bëjnë nxënësit ndërsa realizohet mësimi (domethënë situatat e mësimdhënies në
të cilat ata duhet të përfshihen, veprimtaritë në të cilat
duhet të angazhohen, detyrat që duhet të plotësojnë).

3. Mësimi përqendrohet pothuaj vetëm
te përmbajtja (domethënë çfarë po
jepet mësim, çfarë materialesh po
përdoren, çfarë teknologjie nevojitet).

Përqendrimi është mbi proceset (psh., si të iniciohen disa
veprimtari të nxënësve, si të lehtësohet një bashkëveprim
pedagogjik midis nxënësve dhe midis mësuesit e nxënësve).

4. Përqendrimi është mbi ndërtimin e
një mësimi që mund të vihet në jetë.
Domethënë kur çdo gjë e shkruar
ka ndodhur mësimi përfundon
dhe mësimdhënia ka mbaruar.

Përqendrimi është në ndërtimin e mësimeve të cilat do
të arrijnë disa objektiva të përcaktuara të të mësuarit,
domethënë mësimet kanë mbaruar vetëm kur objektivat e
të mësuarit janë arritur. Mësimdhënia vazhdon deri atëherë,
shpesh me strategji dhe taktika të reja dhe të ndryshme

5. Mësimet priren të kenë një strukturë
të njëjtë (psh., hyrje, zhvillim e
paraqitje, mbyllje ose konkluzion).

Skenarët nuk kanë strukturë të njëjtë të fiksuar.
Struktura duhet t’iu “përshtatet” objektivave,
detyrave dhe veprimtarive të të mësuarit.

6. Roli zotërues i mësuesit është
mësuesi si ligjërues.

Roli zotërues i mësuesit është mësuesi si organizator (psh.,
drejtor filmi, projektues), mësuesi si motivues (psh., tifoz,
nxitës), dhe mësuesi si partner në bashkëveprimin pedagogjik
(psh., të mësuarit në kontrast me bashkëbisedimin).

Këto dallime midis planit mësimor dhe skenarit nuk janë teknike, por përfaqësojnë thelbin e një
konceptimi plotësisht të ndryshëm të mësimdhënies, të mësuarit dhe procesit të mësimdhënies/të mësuarit. Mësuesit që krijojnë skenarë, marrin përsipër rolin e regjisorit të një filmi dhe
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jo të aktorit kryesor. Krijimi i skenarëve kërkon të menduarit e skenave ku zhvillohet aksioni
(mësimdhënia dhe të mësuarit) dhe të veprimeve të aktorëve (nxënësve) në këto skena. Për të
krijuar skenarë, ne duhet t’u përgjigjemi pyetjeve si ato që gjenden në Tabelën 5.2.
TABELA 5.2
PYETJET TË CILAVE U DUHET PËRGJIGJUR KUR KRIJOHEN SKENARE
1

Cilat janë objektivat mësimore të përcaktuara për këtë lëndë të veçantë akademike (dhe për disa blloqe të materialit brenda këtij subjekti)?

2

Cilat janë karakteristikat e nxënësve që do të arrijnë objektivat e të mësuarit (psh., aftësitë dijet e
mëparshme, përvojat jetësore, motivimi) që unë duhet të marr në konsideratë në krijimin e skenarit?

3

Cilat janë mjediset dhe situatat brenda të cilave do të ndodhë (psh
në shkollë, jashtë shkollës, në natyrë, në laborator)?

4

Çfarë veprimtarish dhe detyrash duhen caktuar, ekzekutuar dhe përfunduar në
këtë mjedis për t’i aftësuar nxënësit që të arrijnë objektivat e të mësuarit?

5

Cilat burime të të mësuarit janë në dispozicion ose nevojitet të jenë në dispozicion
në atë mjedis për të mbështetur veprimtaritë dhe detyrat e përzgjedhura?

6

Si do ta di unë që nxënësit i kanë arritur objektivat e të mësuarit? Dhe si vazhdim,
çfarë do të bëj në qoftë se një numër i madh i nxënësve i arrijnë ato?

Krijimi i skenarëve është nja fazë vendimtare në kalimin nga Mësimdhënia Tradicionale në
Mësimdhënien për të Mësuarit Aktiv. Në shumë aspekte skenarët janë mjeti për zbatimin në
praktikë të idesë së Mësimdhënies së të Mësuarit Aktiv. Skenarët sigurojnë kushtet e domosdoshme për kalimin e nxënësve nga marrës pasivë në agjentë aktivë të të mësuarit të vetë atyre.
Si rezultat shkollat ka më shumë të ngjarë që të luajnë rolin që justifikon qenien e tyre, pikërisht
theksimin e procesit të të mësuarit në situata të përshtatshme dhe me kuptim me mësuesit si
organizatorë, motivues dhe ndoshta më e rëndësishmja, nxënësit në të drejtën e vetë atyre.
Çfarë mund të bëni për të kaluar nga hartimi i planeve në krijimin e skenarëve? Së pari, nevojitet
të dilni me ide krijuese dhe të reja, që janë forca lëvizëse e skenarëve. Kujtoni që skenarët ju
japin shumë elasticitet në terma të programeve kohore dhe afateve. Së dyti, ju nevojitet të
identifikoni mjediset, situatat, veprimtaritë, detyrat dhe burimet e të mësuarit që nevojiten për
t’i bërë skenaret “të vijnë të gjallë” për nxënësit. Së treti, ju nevojitet të mësoni nga përvoja që
çdo skenar i ri të jetë i një cilësie më të lartë se sa i mëparshmi. Këtu janë disa sugjerime për
fillimin e kalimit nga planet e mësimeve në skenare.


Takohuni rregullisht me kolegët për të diskutuar ide të ndryshme për skenarë, duke
përfshirë veprimtari, projekte, ide dhe detyra.



Bëni një kërkim online me fjalë kyçe si kërkim në ueb, të mësuarit bazuar në projekt, njësi
tematike. Këto fjalë kyçe do t’ju çojnë në një larmi shembujsh që mund të pranohen
(siç janë) ose përshtaten (për t’u përputhur me rrethanat).
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Reflektoni mbi përvojat tuaja të kaluara kur u jepni mësim në kursin ose në kurset
nxënësve tuaj. Çfarë duket se ngjall interesin e tyre? Çfarë çon në mërzi? Çfarë perceptimesh të shprehura nga nxënësit mund të jenë bazë për një skenar interesant?



Pas plotësimit të një skenari të veçantë shpenzoni një ditë për ta diskutuar atë me
nxënësit tuaj. Bëni pyetje si: Çfarë pëlqyet te skenari? Çfarë nuk pëlqyet? Çfarë nuk
kishte kuptim për ju? Si mund ta bëjmë skenarin më interesant apo angazhues.? Çfarë
lloj veprimtarish do të sugjeronit për t’u përfshirë në skenar?



Hidhni një tjetër vështrim rreth shkollës dhe komunitetit. Çfarë burimesh janë në
dispozicion që ju nuk i keni marrë në konsideratë? Si mund t’i përfshini vendet e
zhvillimit të ngjarjeve jashtë shkolle në skenarin tuaj?



Shpenzoni njëfarë kohe duke vizituar klasat e mësuesve të tjerë për të parë si i “bëjnë
gjërat” ata. A ka ide që mund t’i “huazoni” ndërsa mendoni për skenarë të rinj për
nxënësit tuaj?



A mund të gjeni rrugë alternative për nxënësit për të demonstruar të mësuarit e tyre dhe
jo të mbështeteni vetëm në provimet e shpejta dhe testimet me letër e laps? A munden
ata ta paraqesin punën e tyre? A munden ata të interpretojnë në njëfarë mënyre?

Meqenëse është e vështirë që të ndryshohet çdo gjë në të njëjtën kohë, ne do të rekomandonim
përdorimin e një procesi dy fazash për të krijuar skenare. Faza e parë është krijimi i një skice
fillestare. Kjo skicë fillestare është e ndryshme nga skenari aktual në shkallën e zhvillimit. Ky
krijim synohet që të shërbejë si pikë fillestare për mendimin e zgjeruar dhe në qoftë e mundur
për ta diskutuar me të tjerët. Faza e dytë është skenari i kompletuar, një variant i lëmuar dhe
plotësisht i detajuar i skicës fillestare. Pesë pyetjet e përfshira në Tabelën 5.3 synojnë të japin një
vetëvlerësim të përpjekjeve tuaja të para në krijimin e një skenari. Në qoftë se të gjithë përgjigjet tuaja janë “Po”, atëherë ju keni një bazë të fortë për të krijuar skenarë të shkëlqyeshëm. Në
qoftë se ndonjë nga përgjigjet tuaja është “Jo”, ju keni sfera të identifikuara që mund të jenë
barriera për krijimin e skenarëve të shkëlqyeshëm.
TABELA 5.3
PYETJE PËR T’U MARRË NË KONSIDERATË KUR ANALIZONI SKENARË
Pyetje
1. A ekziston ndonjë grup i qartë i ndërlidhur i objektivave të të mësuarit që
ka krejt të ngjarë që të kërkojë ndonjë bllok të kohës për t’u arritur?
2. A është përqendrimi tek ajo që po bëjnë nxënësit dhe jo tek ajo se çfarë po bëni ju?
3. A është përqendrimi në veprimtaritë e të mësuarit dhe jo
në paraqitjet e përmbajtjes (p.sh., leksione)?
4. A është përqendrimi te provat e të mësuarit (objektivat) dhe jo te mbulimi i përmbajtjes?
5. Si mësues a po merrni përsipër rolin e regjisorit të filmit dhe jo të transmetuesit të dijes?

Po ose Jo
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REKOMANDIMI 2:
PROJEKTONI SITUATA TË TË MËSUARIT QË I ANGAZHOJNË
AKTIVISHT NXËNËSIT NË PROCESIN E TË MËSUARIT.

Mjediset janë vendet ose vendndodhjet në të cilat ndodh të mësuarit. Një klasë është një mjedis
tipik i të mësuarit. Situatat janë ngjarjet që ndodhin brenda këtyre mjediseve. Brenda klasës suaj
(një mjedis) një nxënës fillon ta ndërpresë mësimin (një situatë). Situatat mund të jenë negative
(si në shembullin e mëparshëm) ose pozitive (kur nxënësit po interpretojnë krenarë një pjesë të
shkurtër teatrale që e kanë shkruar vetë). Natyrisht, si mësues ne duam më shumë situatat pozitive se sa ato negativet. Për të krijuar situata pozitive ne duhet të gjejmë rrugët për të angazhuar
nxënësit në procesin e të mësuarit. Katër sugjerimet që pasojnë, synojnë t’ju ndihmojnë për të
krijuar situata pozitive në klasën tuaj.


Diagnostikoni statusin fillestar të nxënësve dhe aktivizoni dijet e tyre të mëparshme.



Krijoni ose përzgjidhni veprimtari të përshtatshme dhe të lidhura me të mësuarit.



Jepni mësim mënyrat që i bëjnë veprimtaritë e të mësuarit të “vijnë të gjalla”.



Gjeni mënyrat e mbështetjes së të mësuarit në kohë.
DIAGNOSTIKONI STATUSIN FILLESTAR TË NXËNËSVE
DHE AKTIVIZONI DIJET E TYRE TË MËPARSHME.

Nxënësit mund ta kuptojnë atë që iu jepet mësim vetëm kur janë të aftë ta lidhin atë me
përvojën dhe dijen e tyre të mëparshme. Një mënyrë për të gjetur çfarë dinë tashmë nxënësit
tuaj, është t’u jepni atyre kohë për të reflektuar dhe për të shkëmbyer informacion për dijen e
tyre të mëparshme. Kjo mund të realizohet spontanisht duke bërë pyetje, bashkëbisedim ose
më formalisht në një detyrë të shkurtër me shkrim (ku u kërkohet nxënësve të mbajnë ditarë).
Pyetje si këto do t’ju ndihmojnë të mblidhni informacion rreth dijeve të mëparshme të nxënësve
tuaj:


Para se ne të fillojmë më lejoni të bëj një pyetje. Çfarë dini ju për (temën që do të
mësojmë)?



Këtu janë disa nga termat që ne do të përdorim në këtë grup mësimesh. Çfarë
domethënie kanë për ju këto terma? A i përdorni ju ato dhe në qoftë se po, në çfarë
mënyre apo mënyrash? Ju lutem thoni “Unë nuk e di” në qoftë se nuk e keni fare idenë
e kuptimit të tyre.



Ku e keni hasur (këtë temë) në të kaluarën? Çfarë përvojash keni pasur ju me të?

Pasi të mësoni se çfarë dinë dhe kanë përjetuar tashmë nxënësit tuaj, vëmendja juaj duhet të
kthehet në aktivizimin e kësaj dije dhe këtyre përvojave. Aktivizimi i dijes së mëparshme është
një mjet i parandalimit që konceptimet e gabuara të gërshetohen me të mësuarit e përmbajtjes
dhe objektivave të reja. Për shembull, nxënësit mund të besojnë se e kanë kapur kuptimin e një
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koncepti të ri, por ata nuk e kanë kapur sepse shpjegimi “popullor” i konceptit gërshetohet me
të kuptuarit e tyre. Megjithëse ky problem është i mprehtë në shkencë, është e rëndësishme që
të shënohet se çdo fushë e dijes njerëzore është e organizuar rreth bashkëveprimeve dinamike
të dijes që nxënësit fitojnë nga përvoja e përditshme dhe dija akademike që ata hasin në
shkolla. Këto bashkëveprime zhvillohen në shkëmbimet ditore të mësuesve dhe nxënësve (dhe
nxënësve me nxënësit), shkëmbime që zakonisht ndodhin për çështje të veçanta të lëndëve që
jepen mësim në shkolla. Në mënyrë që të negociohen këto bashkëveprime dhe ndërshkëmbime
me sukses, ju si mësues duhet që jo vetëm të nxisni interesin dhe t’i motivoni nxënësit, por
gjithashtu të jeni një pjesëmarrës dhe partner aktiv në procesin e të mësuarit. Në këtë mënyrë
procesi i të mësuarit në shkollë bëhet një ndërshkëmbim origjinal, autentik i ideve dhe informacionit – një mësimdhënie/të mësuar.
Kur aktivizoni dijet e mëparshme, ju mund t’i ndihmoni nxënësit të rishikojnë ose modifikojnë të
mësuarit e tyre të mëparshëm (në qoftë se nuk është i pajtueshëm më të mësuarit e ri). Gjithashtu mund të punoni për ta përmirësuar apo zgjeruar të mësuarit e tyre të mëparshëm për të
akomoduar të mësuarit e ri. Së fundmi, mund t’i ndihmoni ata ta riorganizojnë të mësuarit e tyre
të mëparshëm për ta bërë më të lehtë të lidhet të mësuarit e ri me atë çfarë ata tashmë dinë
dhe mund të bëjnë. Në qoftë se të mësuarit e ri nuk integrohet me të mësuarit e mëparshëm,
ai mbetet i izoluar (edhe nëse është mësuar ndopak). Rrjedhimisht, do të ketë pak (nëse do të
ketë) të kuptuar dhe të mësuarit nuk mund të transferohet në situata të reja.

KRIJONI OSE PËRZGJIDHNI VEPRIMTARI TË PËRSHTATSHME
DHE TË LIDHURA ME TË MËSUARIT
Të mësuarit aktiv kërkon nga nxënësit që ata të angazhohen në veprimtari të përshtatshme dhe
të lidhura me të mësuarit. Përgjithësisht, i përshtatshëm i referohet lidhjes midis veprimtarive
dhe nxënësve (p.sh., të përshtatshëm për moshën dhe zhvillimin), ndërsa të lidhur i referohet
lidhjes midis veprimtarive dhe objektivit. Megjithëse fraza “të mësuar aktiv” ka qenë përdorur në
arsim për shumë vite, kuptimi i saj ka ndryshuar me kalimin e kohës. Në fillimin e shekullit të 20të John Dewey argumentonte “të mësuarit duke bërë”. Pikëpamja e Dewey-t e “të mësuarit duke
bërë” ishte e kufizuar në ekzekutimin e veprimtarive motore, manuale dhe praktike. Koncepti
aktual i të mësuarit aktiv nuk i përjashton veprimtaritë motore, manuale dhe praktike, por
megjithatë përqendrohet në aktivitetin mendor. Shqetësimet se çfarë janë duke bërë fizikisht
nxënësit kanë qenë zëvendësuar në pjesën më të madhe nga shqetësimet se çfarë po bëjnë
nxënësit në sferën njohëse.
Zgjedhja e veprimtarive të përshtatshme dhe të lidhura të nxënësit varet nga të kuptuarit tuaj
të tre elementëve të lidhur ngushtë: (a) thelbi i lëndës ose fusha e dijes që ne japim mësim (psh.,
histori, biologji, muzikë); (b) objektivat e të mësuarit që ne kemi caktuar për nxënësit tanë në
këtë fushë; dhe (c) nxënësit të cilëve ne po u japim mësim. Efektshmëria e veprimtarive që ju
keni zgjedhur varet nga ajo se sa mirë ju, mësuesi jeni i aftë të motivoni nxënësit që të angazhohen aktivisht në këto veprimtari, duke shpenzuar kohë dhe përpjekje për të arritur objektivat me
të cilat janë lidhur këto veprimtari.
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Elementi i parë është i rëndësishëm sepse veprimtaritë mësimore janë specifike të fushës.
Specifikimi i veprimtarive sipas fushës do të thotë që sistemi i dijes, i shoqëruar me secilin material
të lëndës (psh., matematikë, histori, art, muzikë), përmban modele të veçanta të të menduarit
(domethënë veprimtaritë e nxënësve janë lidhur pandashmërisht me natyrën e përmbajtjes
së këtyre veprimtarive dhe në mënyrë të ngjashme përmbajtja indukton veprimtari të veçanta
të nxënësve). Në procesin e të mësuarit, në varësi nga natyra dhe lloji i fushës së dijes, nxënësit
hasin probleme të ndryshme intelektuale dhe nëpërmjet tyre zhvillojnë forma të veçanta të
veprimtarisë. Më tej, e njëjta veprimtari mund të ketë domethënie të ndryshme të gjërave në fusha
të lëndëve të ndryshme. Për shembull, zgjidhja e problemeve në matematikë nuk është i njëjti
proces me zgjidhjen e problemeve në histori ose art. Në fakt, natyra dhe struktura e lëndës shpesh
përcaktojnë veprimtaritë më të përshtatshme dhe më të lidhura. Për shembull, arsyetimi induktiv
është jashtëzakonisht i vlefshëm për të mësuar shkencën. Nga ana tjetër, arsyetimi deduktiv është
shumë i dobishëm për të mësuar gjeometrinë dhe logjikën. Ky dallim mund të shpjegojë pjesërisht përse disa nxënës janë shumë të mirë në matematikë, por jo në shkencë (ose anasjelltas).
Elementi i dytë është i rëndësishëm sepse siç u përmend në Kapitullin 1 dhe përsëri në Kapitullin 4, objektiva të ndryshëm të të mësuarit kërkojnë veprimtari të ndryshme. Por në të njëjtën
kohë çdo veprimtari që ne projektojmë ose përzgjedhim duhet të promovojë ndërtimin aktiv
të dijes. Pothuaj një shekull më parë, edukatorët bënin dallimin midis të menduarit riprodhues
dhe prodhues. Të menduarit riprodhues përmban kujtesën dhe rivalëzimin e dijes që ne marrim
nga ndonjë burim (psh., një mësues) saktësisht në mënyrën që e morëm atë. Nga ana tjetër,
të menduarit prodhues përfshin një shndërrim të dijes që ne marrim në mënyrë që ajo të jetë
kuptimplotë ose “të ketë kuptim” për ne. Ky shndërrim i dijes referohet si “ndërtim aktiv i dijes”.
Elementi i tretë i përmendur më sipër trajton marrëdhëniet mësues-nxënës. Një nga çelësat
e realizimit të duhur të të mësuarit aktiv në klasë është “aktiviteti i përbashkët”. Aktiviteti i
përbashkët i aftëson çiftet apo ekipet të ndërtojnë bashkë dijen me anë të bashkëveprimeve
asimetrike. Termi bashkëveprime asimetrike do të thotë thjesht që një partner është më me
përvojë dhe më i ditur se sa tjetri (si në një çiftim mësues-nxënës ose në një çiftim kujdestarie
midis moshave). Aktiviteti i përbashkët ndihmon të sigurohemi që dija që ne ndërtojmë nga
përvojat tona, është e pajtueshme me dijen që transmetohet nga të tjerët, veçanërisht ata që
janë ekspertë të fushës. Për shembull, unë mund ta kuptoj “shtatlartë” në një mënyrë mjaft të
veçantë sepse jam personi “më shtatlartë” në qytetin tim të vogël. Por pas udhëtimit në vende të
ndryshme dhe duke vënë re shtatlartësitë e njerëzve në vendet ku unë udhëtoj, mund të arrij në
një të kuptuar të ndryshëm të “shtatlartë”. Edhe pse unë jam personi “më shtatlartë” në qytetin
tim, mund të mos jem shumë shtatlartë në skemën totale të gjërave. Kam kaluar nga një të
kuptuar idiosinkratik i “shtatlartë” në një të kuptuar të “shtatlartë, të transmetuar nga të tjerët.
Përmbledhtas, vënia në jetë e të mësuarit aktiv do të thotë, së pari të jesh në dijeni se ka shumë
lloj veprimtarish të mundshme të mësuari dhe së dyti, përzgjedhja midis këtyre veprimtarive
i atyre që ka më shumë të ngjarë të (a) angazhojnë nxënësit në procesin mësimor (i përshtatshëm) dhe (b) sjellin si rezultat arritje mësimore të pajtueshme me objektivat tuaja të të
mësuarit (i lidhur). Për të filluar një eksplorim të të mësuarit aktiv në klasën tuaj, ju mund të doni
të merrni në konsideratë pyetje të tilla si ato të treguara në Tabelën 5.4.
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TABELA 5.4
PYETJE PËR TË EKSPLORUAR PËRDORIMIN E TË MËSUARIT AKTIV NË KLASËN TUAJ
PYETJE

PËRGJIGJE

Cili është organizimi mbizotërues i klasës tuaj?

E tërë klasa...Grupe të vegjël....
Çifte.....Individi (rrethoni një)

Çfarë pritet të bëjnë nxënësit në shumicën e kohës?

Dëgjojnë Kopjojnë Flasin Punojnë
Mendojnë (rrethoni një)

Çfarë veprimtarish mësimore përdorni shumicën e kohës?

Shkruani përgjigjen tuaj

Në çfarë mase janë projektuar veprimtaritë tuaja mësimore rreth rezultateve
të rëndësishme të të mësuarit?

Shkruani përgjigjen tuaj

Në çfarë mase veprimtaritë tuaja mësimore promovojnë angazhim aktiv?

Shkruani përgjigjen tuaj

Si e monitoroni dhe vlerësoni suksesin
e veprimtarive tuaja mësimore?

Shkruani përgjigjen tuaj

JEPNI MËSIM NË MËNYRA QË I BËJNË AKTIVITETET
E TË MËSUARIT “TË VIJNË NË JETË”

Pavarësisht sa të përshtatshëm dhe të lidhur janë veprimtaritë tuaja të të mësuarit “në letër”, ju
si mësues duhet të bëni që ato “të vijnë në jetë” në klasë. Në këtë aspekt, mësuesit mbështeten
në një nga tre qasje të mësimdhënies. E para dhe ndoshta më e zakonshmja është të prezantohet informacioni, të shpjegohen konceptet dhe të modelohen aftësitë. Kjo qasje mund të
emërtohet “thuaj e trego”. Qasja e dytë është të bëhen pyetje ose të parashtrohen probleme dhe
pastaj të udhëhiqen nxënësit me anë diskutimesh dhe zbulimesh që të vijnë vetë te përgjigjet
e pyetjeve ose zgjidhjet e problemeve. Kjo qasje mund të emërtohet “e bazuar në kërkim”. Qasja
e tretë është të angazhohen nxënësit në detyra më të mëdha (psh., projekte, eksperimente,
kërkime në ueb) dhe pastaj të jepet struktura për përfundimin e detyrave, dhe të mbikëqyren
ata se si punojnë mbi detyrat. Kjo qasje mund të etiketohet “bazuar në detyrë ose projekt”.
Shënoni që ndikimi direkt i mësuesit reduktohet ndërsa lëvizim qasja nga “thuaj e trego” në
qasjen “bazuar në kërkim” në qasjen “bazuar në detyrë ose projekt”. Studimet aktuale sugjerojnë
që përdorimi i qasjeve të shumëfishta preferohet ndaj mbështetjes në një qasje të vetme. Për
shembull, qasja “bazuar në detyrë”mund të pasohet nga qasja “bazuar në kërkim” e cila mund të
pasohet nga qasja “thuaj e trego” (në qoftë e nevojshme.). Tabela 5.5 i përmbledh disa sugjerime
për përdorimin e duhur të secilës qasje brenda paradigmës së të mësuarit aktiv.
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TABELA 5.5
PËRMBLEDHJE TË TRE QASJEVE PRIMARE NDAJ MËSIMDHËNIES
BRENDA PARADIGMËS SË TË MËSUARIT AKTIV.
QASJA

PROCEDURA E MËSIMDHËNIES







Thuaj e Trego










Bazuar në kërkim












Bazuar në detyrë






Parashtroni një problem për t’u zgjidhur apo një pyetje për t’u përgjigjur
“Mendoni me zë” ndërsa punoni për problemin ose i përgjigjeni pyetjes
Shpenzoni kohë për të kërkuar dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve nga nxënësit lidhur
me procesin që ju përdorët apo zgjidhjen, apo përgjigjen tuaj.
Parashtroni një problem apo pyetje të ngjashme.
Duke punuar vetëm, në çifte ose në grupe bëni që nxënësit të zgjidhin problemin
apo t’i përgjigjen pyetjes duke u përpjekur të zbatojnë çfarë kanë mësuar nga
demonstrimi dhe shpjegimi juaj.
Pas njëfarë kohe të arsyeshme thërrisni një nxënës (ose një çift a një grup) të
paraqesë dhe diskutojë si e zgjidhën problemin ata, apo si iu përgjigjën pyetjes
dhe zgjidhjen a përgjigjen e tyre .
Zhvilloni një diskutim të përgjithshëm rreth procesit dhe rezultatit
Parashtroni një problem për t’u zgjidhur ose një pyetje për t’u përgjigjur.
Identifikoni ata nxënës, në qoftë se ka që mendojnë se mund ta zgjidhin
problemin ose t’i përgjigjen pyetjes.
Formoni çifte ose grupe të vegjël, duke qenë të sigurt të caktoni nxënësit që
mendojnë se mund ta zgjidhin problemin ose t’i përgjigjen pyetjes bashkë me ata
që nuk munden.
Caktoni një afat kohor dhe bëni që nxënësit të punojnë mbi problemin ose
pyetjen.
Pas njëfarë kohe të arsyeshme thërrisni një nxënës (ose çift ose grup) të paraqesë e
diskutojë si e zgjidhën ata problemin ose si iu përgjigjën pyetjes dhe zgjidhjen ose
përgjigjen e tyre.
Zhvilloni një diskutim të përgjithshëm rreth procesit dhe rezultatit
Shpërndani kopje të projektit, eksperimentit apo kërkimit në ueb nxënësve.
Shqyrtoni projektin, eksperimentin ose kërkimin në ueb me nxënësit duke u
siguruar që ata e kuptojnë (a) produktin përfundimtar (ose performancën) dhe (b)
afatet për dorëzimin e punimit të tyre.
Caktoni nxënësit në “grupe pune” (Shih Kapitullin 3 për sugjerime).
Takohuni me nxënësit në kohë të programuara rregullisht për të shqyrtuar
progresin dhe për t’i ndihmuar ata të kapërcejnë problemet që nuk mund t’i
zgjidhin vetë.
Programoni një kohë për çdo grup pune që t’ia paraqesë klasës.
Lejoni dhe jepni mundësi për një seancë pyetje e përgjigje në fund të çdo
paraqitje.
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Para se të vazhdojmë, radhën e kanë disa komente të përgjithshme për të dhënat e Tabelës
5.5. Së pari, shënoni që pavarësisht nga qasja e përgjithshme ndaj mësimdhënies, theksi është
mbi të mësuarit aktiv dhe angazhimin e nxënësve. “Thuaj e trego” nuk do të thotë t’u flasësh
nxënësve e të largohesh nga salla kur mbaron biseda. Së dyti, zgjedhja e problemeve dhe
pyetjeve është thelbësore. Përdorimi i pyetjeve sfiduese, i polemikave dhe dilemave shoqërohet
me angazhimin në rritje të nxënësve për të mësuarit. Pothuaj çdo çështje me kuptim mund të
sfidohet në qoftë se e paraqet siç duhet, duke e vënë theksin te mendimi, reflektimi dhe diskutimi. Avancimi në shkencë ka ardhur si rezultat i pranimit të sfidave të parashtruara nga kufizimet
e dijes aktuale në raport me dijen që nevojitej për të zgjidhur problemet e sapo zbuluara apo
formuluara. Shënoni që problemet duhet të përzgjidhen bazuar në objektivat e të mësuarit
(Shih Kapitullin 4) dhe jo nga joshja prej tyre në vetvete. Angazhimi në probleme që nuk janë as
kuptimplotë dhe as të lidhur, nuk ka të ngjarë të rezultojë në një të mësuar të dëshiruar. Kjo të
çon në komentin tonë të tretë. Pyetjet që kërkojnë nga nxënësit të bëjnë lidhjet dhe të shikojnë
marrëdhëniet midis dhe mes koncepteve dhe ideve priren ta rrisin angazhimin e nxënësve, si
edhe t’i ndihmojnë ata të lidhin të mësuarit e ri me dijen e tyre të mëparshme, duke krijuar një
rrjetë të të mësuarit të vjetër dhe të ri. Tu mësohet nxënësve të përdorin metaforat dhe analogjitë për të krijuar dhe eksploruar marrëdhëniet, është një taktikë e dobishme në këtë aspekt.
Së fundmi, përfundimi i një mësimi me një pyetje që do të trajtohet në mësimin pasues, është
një mënyrë për t’i mbajtur nxënësit të angazhuar edhe kur ata janë jashtë shkollës apo klasës.
Përdorimi i pyetjeve në këtë mënyrë përçon te nxënësit se të mësuarit shpesh synon të kënaqë
kuriozitetin dhe kësisoj është pa fund, dhe i papërfunduar deri sa ky kuriozitet të jetë kënaqur. I
ashtuquajturi “Efekti Zeigarnick” pohon që mendja e pandërgjegjshme do të varet në një pyetje
deri sa ajo të marrë përgjigje ose një detyrë deri sa të përfundohet. Kjo taktikë përdoret shpesh
në seritë televizive për t’i nxitur shikuesit të ndjekin episodin tjetër.

GJENI MËNYRA PËR TË MBËSHTETUR TË MËSUARIT GJATË KOHËS

Shumë mësues ankohen se ajo që mësojnë nxënësit duket se iu hyn nga njëri vesh e iu del nga
tjetri. Çfarë dinë të premten, ata nuk mund ta sjellin në mend të hënën. Ekzistojnë disa përgjigje
të mundshme për këto ankesa. Përgjigja më e thjeshtë e drejtpërdrejtë është se në qoftë se ata
dinin ndonjë gjë të premten e nuk mund ta kujtonin të hënën pasuese, ata ndoshta nuk e dinin
atë vërtet. Por një përgjigje më e përshtatshme dhe e arsyetuar është se, të mësuarit jo vetëm
duhet edukuar, ai duhet mbajtur. Në qoftë se ne nuk bëjmë përpjekje për t’i ndihmuar nxënësit
të mbajnë atë që kanë mësuar, ajo harrohet lehtë dhe shpejt. Në fakt, një përkufizim shumë i
famshëm i të mësuarit është se të mësuarit është çfarë ju vjen ndërmend pasi harroni. Vini re që
të harruarit është një pjesë e pranuar dhe e parashikuar e të mësuarit real. Çfarë teknikash mund
të përdorni për t’i ndihmuar nxënësit të ruajnë të mësuarit e tyre me kalimin e kohës? Tabela 5.6
jep një përmbledhje.
Ne kemi pasqyruar shumë material në diskutimin e këtij rekomandimi të tretë. Tabela 5.7 ka
qenë përgatitur për të përmbledhur idetë kryesore, dhe për t’ju lejuar të rishikoni qasjen tuaj
aktuale ndaj mësimdhënies në terma të sugjerimeve të bëra në këtë seksion. Shenjat e kontrollit
të dy kolonave të djathta sugjerojnë që ju mund të doni të merrni në konsideratë të bëni disa
ndryshime të mënyrës se si ju jepni mësim.
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TABELA 5.6
TEKNIKAT PËR TË NDIHMUAR NXËNËSIT PËR TË RUAJTUR
TË MËSUARIT ME KALIMIN E KOHËS.
TEKNIKA

PËRMBLEDHJE

Pajisje mnemonike
dhe ndihmës të
tjerë të kujtesës

Një pajisje mnemonike është çdo teknikë që ndihmon në të kujtuarit e informacionit ose ideve. Për shembull, në biologji ka një rend të kategorive të përdorur
për të klasifikuar kafshët: mbretëria, raca, klasa, rendi, familja, gjinia dhe speciet.
Një pajisje mnemonike për këtë sekuencë të veçantë do të ishte “King Plays
Chess On Fine Glass Surfaces – mbreti luan shah mbi sipërfaqe të bukura prej
xhami”. Kënga dhe rimat po ashtu mund të shërbejnë si ndihmës të kujtesës.

Përsëritje e
shpeshtë

“Repetitio mater studiorum est” (dmth përsëritja është nëna e të gjithë mësimit). Përmbledhja e mësimeve (verbalisht apo vizualisht) dhe përgatitja e
guidave të studimit, jo vetëm kërkojnë përsëritje nga ana e nxënësve por
po ashtu siguron një burim të mësuari për studim të mëvonshëm.

Përdorimi i asaj
që është mësuar
në mjedise të reja
e të ndryshme.

Të shikuarit e formave gjeometrike në ndërtesa, kopshte dhe vende të tjera publike
i ndihmon nxënësit të mbështesin çfarë ata kanë mësuar në orën e gjeometrisë.
Njohja me “heronjtë tragjikë” në familjen ose komunitetin e tyre i ndihmon nxënësit
të ruajnë të kuptuarit e tyre të koncepteve kryesore të pjesëve të Shakespeare-s.
Leximi i botimeve popullore që trajtojnë çështje shkencore, jep mundësi për nxënësit
që të zbatojnë dijen e tyre akademike e shkencore në mjedis të botës reale.

Dhënia e reagimit
të qëndrueshëm

Ndryshe nga reagimi i dhënë nga një notë me një germë të vetme ose shenja
kontrolli për elementët jo korrektë tek provimet e shpejta, ose testimet,
synohet që komentimi e kritika e vazhdueshme të përmirësojë të mësuarit e
ardhshëm dhe performancën. Çfarë është mirë në këtë sprovë? Cilat janë disa
probleme në të? Çfarë ndryshimesh mund të bëni që të shkruani një sprovë
më të mirë në të ardhmen? Çfarë nuk është korrekte në përgjigjen tuaj ndaj
këtij elementi të testimit? Komenti e kritika e vazhdueshme duhet të jenë
mjaft të hollësishme për t’i lejuar nxënësit që të shohin shtrirjen dhe kufizimet
e dijes dhe aftësive të tyre, të japë sugjerime për përmirësim dhe të ofrojë
strategji të veçanta për t’i përdorur në detyra të ngjashme në të ardhmen.
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TABELA 5.7
NJË LISTË KONTROLLI QË VLERËSON PRAKTIKËN TUAJ AKTUALE
NË TERMA TË NXËNËSVE TË ANGAZHUAR AKTIVISHT.

POHIME

Qysh në fillim çdo skenari i
kushtoj kohë për të gjetur çfarë dinë
tashmë nxënësit, për përmbajtjen
që duhet pasqyruar dhe objektivat
mësimorë në secilin skenar,
për të gjetur çfarë dinë tashmë
nxënësit rreth përmbajtjes që
do të pasqyrohet dhe objektivat
e të mësuarit që kam caktuar
Lidh çfarë jam duke u dhënë
mësim nxënësve me atë që ata
tashmë e dinë, duke përdorur të
mësuarit e tyre të mëparshëm
për t’i ndihmuar të mësojnë
përmbajtjen dhe objektivat e rinj
Veprimtaritë e mia të të mësuarit janë
edhe të përshtatshme (për nxënësit)
edhe të lidhura (me objektivin).
Pavarësisht nga qasja e përgjithshme
ndaj mësimdhënies që unë
përdor, përqendroj vëmendjen dhe
përpjekjet tek angazhimi aktivisht
i nxënësve në të mësuarit dhe
promovimin e suksesit të të mësuarit.
Përdor teknikat e mëposhtme në
mënyrë që të mbështes të mësuarit
e nxënësve me kalimin e kohës.
 Pajisje mnemonike & ndihmës të
tjerë të kujtesës
 Përsëritje e shpeshtë
 Zbatime në mjedise të reja & të
ndryshme
 Mësim nga gabimet
 Dhënie e komenteve e kritikave të
vazhdueshme

ZAKONISHT
OSE SHUMË
SHPESH

DISA HERË
POR JO
SHPESH

RRALLË

ASNJËHERË
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REKOMANDIM 3
JEPUNI MUNDËSI NXËNËSVE TUAJ

Prindërit e mësojnë që ata kanë qenë të suksesshëm kur fëmijët e tyre nuk kanë më nevojë për
ta, domethënë fëmijët e tyre janë të aftë që t’ia dalin vetë (ose me ndërhyrje apo mbështetje
minimale). Kështu është (ose duhet të jetë ) me mësuesit. Në kohën e kufizuar që kemi me
nxënësit tanë, lipset që të bëjmë çfarë mundemi që t’u japim mundësi atyre në mënyra që i
ndihmojnë ata të negociojnë kërkesat e një bote gjithnjë në ndryshim dhe të arrijnë një shkalle
suksesi. Fjalori i Webster’s e përkufizon dhënien e mundësisë si “dhënie të fuqisë apo autoritetit”
ose “mundësoj apo lejoj”. Megjithëse të dy këto fraza zbatohen në kuptimin “autorizoj” që u
përket nxënësve, e dyta është më e pajtueshme me përdorimin e termit nga ana jonë. T’u
japësh mundësi nxënësve do të thotë t’i aftësosh ata të mësojnë vetë. Një nga arsyet kryesore
që shkalla e mosarritjes së nxënësve për të kaluar nga shkolla sekondare në shkollat terciare
pothuaj në çdo vend është paaftësia e nxënësve për të mësuar vetë (psh të kompletojnë një
detyrë të shkruar pa u dhënë mësuesit e tyre burimet e duhura të informacionit, kufizimet në
faqe, dhe afatet). Çfarë mund të bëni ju për t’iu dhënë mundësi nxënësve tuaj? Ekzistojnë dy
përgjigje themelore për këtë pyetje. Së pari, ju duhet të edukoni të menduarit kritik. Së dyti, ju
mund t’i ndihmoni nxënësit tuaj të zhvillojnë informim dhe strategji meta njohëse.

EDUKIMI I TË MENDUARIT KRITIK

Këshilli Kombëtar për Përsosmërinë në Mendimin Kritik ka dhënë një përkufizim shumë
gjithëpërfshirës të mendimit kritik. Mendimi kritik është “procesi intelektualisht i disiplinuar
i konceptualizimit, zbatimit, analizës, sintetizimit dhe/ose vlerësimit aktiv dhe me aftësi të
informacionit të mbledhur nga, ose të gjeneruar nga vrojtimi, përvoja, reflektimi, arsyetimi, ose
komunikimi si një udhëheqje për besim dhe veprim.” Në praktikë, mendimi kritik ka dy përbërës:
një grup aftësish njohëse që përdoren për të përpunuar dhe gjeneruar informacionin dhe
zakonin e përdorimit të këtyre aftësive për të udhëhequr sjelljen. Për t’ua lehtësuar mendimin
kritik, ju mund t’i mësoni nxënësit të:


Ngrenë çështje dhe probleme të rëndësishme, duke i formuluar qartë dhe saktë.



Mbledhin, vlerësojnë dhe analizojnë informacionin e përshtatshëm për t’iu përgjigjur
pyetjeve dhe zgjidhur problemet;



Arrijnë në përfundime dhe zgjidhje të arsyetuara mirë që rrjedhin nga dhe janë të
pajtueshme me informacionin në dispozicion.



Marrin në konsideratë interpretimet alternative, përfundimet dhe zgjidhjet dhe t’i
diskutojnë e kundërshtojnë ato me logjikë dhe të dhëna ose të ndryshojnë interpretimin, përfundimin apo zgjidhjen tuaj për t’i sistemuar këto alternativa.



Njohin supozimet që qëndrojnë nën mendimin tuaj si edhe mendimin e të tjerëve;
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Përdorin gjithnjë e më shumë koncepte abstrakte, modele dhe teori për të shtuar të
kuptuarit;



Komunikojnë me efikasitet me të tjerët për të arritur në zgjidhje të përbashkëta ose të
shkëmbejnë zgjidhjet me një audiencë më të gjerë.

Siç u diskutua në Kapitullin 1, mendimi kritik po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm në një botë
në të cilën është në dispozicion kaq shumë informacion i “pa filtruar”. Pranimi jo kritik i informacionit, ideve dhe pikëpamjeve, ndërsa nuk ka qenë asnjëherë një mall i vlerësuar, është bërë disi
i rrezikshëm edhe për individët edhe për shoqërinë si një të tërë.

ZHVILLIMI I NDËRGJEGJËSIMIT DHE STRATEGJIVE META NJOHËSE

Megjithëse tingëllon misterioze, meta njohja në formën e saj më të thjeshtë, do të thotë të
mendosh rreth të menduarit. Meta njohja ndodh kur ju jeni duke lexuar një tregim dhe papritur
iu bie ndërmend se duhet t’u ketë kaluar diçka sepse asgjë që po lexoni nuk ka kuptim. Bazuar
në ndërgjegjësimin për këtë konfuzion, ju ktheheni dhe rilexoni një pjesë të tregimit. Në këtë
shembull, ju po mendoni për tregimin ndërkohë që po e lexoni atë. Po në një pikë e kapni veten
duke menduar për leximin e tregimit nga ana juaj. Kur kjo ndodh ju keni hyrë në perandorinë
e meta njohjes. Bazuar në të menduarit tuaj për të menduarit, ju merrni një vendim, ndoshta:
“Do të kthehem në fillim të kapitullit dhe do ta lexoj atë përsëri.” Si mësues, çfarë mund të bëni
për t’i ndihmuar nxënësit “të mendojnë për të menduarit e tyre” në vend që thjesht të shkojnë
verbërisht nga mësimi në mësim, ose nga hapi në hap në një procedurë rutinë? Këtu janë disa
sugjerime.


Kur filloni një mësim ose grup mësimesh kërkoni nga nxënësit tuaj të plotësojnë
diagramin K-W-L (Shih shtojcën 5.1). K do të thotë çfarë ata dinë në kohën e tashme. W
do të thotë çfarë duan të dinë ata në fund të mësimit apo grupit të mësimeve. L është
çfarë mësova unë. Është e qartë që kolona L plotësohet pasi ka mbaruar mësimi apo
grupi i mësimeve.



Të menduar model gjatë mësimdhënies. Siç e përmendëm më parë kësaj teknike
shpesh i referohen si “të menduar me zë të lartë”. Meqenëse nxënësit nuk mund
ta shohin punën e mendjes tuaj, ju lipset që t’u tregoni nxënësve si dhe çfarë po
mendoni. Çfarë vendimesh keni marrë? Mbi çfarë baze i keni marrë vendimet? Pyetje
të tilla, kur marrin përgjigje mund të jenë të dobishme në zhvillimin e teknikës së të
“menduarit me zë të lartë”.



Kërkojuni nxënësve të bëjnë lidhjet midis të mësuarit të ri dhe asaj që ata tashmë dinë
dhe mund të bëjnë. Për t’u bërë nxënës të përjetshëm, nxënësit duhet të mësojnë t’i
bëjnë këto lidhje vetë në vend që t’i kenë ato të bëra për ta nga të tjerët. Ndërkohë që
ata bëjnë lidhjet ju mund dhe ndoshta duhet t’i komentoni ato duke i korrektuar ata
kur është e nevojshme dhe duke u zgjeruar në to kur duhet.



Në fund të mësimit apo grupit të mësimeve kërkoni nga nxënësit të plotësojnë
kolonën L të diagramës K-W-L. Udhëhiqni një diskutim për ato që shkruan nxënësit
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ndryshe. Ky diskutim jep për nxënësit një mundësi që të shohin se nxënës të
ndryshëm mësojnë gjëra të ndryshme, edhe kur mësimdhënia është në themel e
njëjta.


Ndihmojini nxënësit të bëhen nxënës të vetë normuar duke u kërkuar të mbajnë një
ditar të mendimeve dhe ndjenjave të tyre, ndërsa marrin pjesë në veprimtari dhe
plotësojnë detyra të ndryshme që u janë caktuar. Kur u ka ndodhur të jenë të hutuar?
Çfarë bënë për këtë? Çfarë mund të bënin për këtë? Kur u ndjenë të sigurtë? Kur ata e
dinin që ata e dinin? Pyetje të tilla mund të përdoren për të strukturuar ditarin.



Jepuni nxënësve mundësi alternative për të demonstruar të mësuarit e tyre. Kjo mund
të përfshijë lejimin e nxënësve për të bërë zgjedhje të detyrave (psh., një sprovë e
shkruar kundrejt një video sprove). Të ndihmohen nxënësit të arrijnë sukses (si edhe të
kenë një ndjesi të suksesit) është përbërës vendimtar i motivimit.

Qoftë kur jemi mësues, nxënës ose asnjë nga këta, ne përdorim mjaft shpesh strategji meta-njohëse. Megjithatë ne mund të mos jemi në dijeni të tyre, apo mund të mos përdorim strategjitë
që janë në interesin tonë më të mirë. Qëllimi i diskutimit në këtë seksion është të sugjerojë që
duhet ta kalojmë meta-njohjen nga perandoria e pandërgjegjshme në atë të ndërgjegjshme, në
mënyrë që të gjithë ne, mësues dhe nxënës të kuptojmë çfarë është ajo, përse është e rëndësishme, dhe që ajo mund të përdoret për të përmirësuar të mësuarit. Së fundmi, meqenëse siç u
tha, shumë nga të mësuarit është veçantësi e fushës, nuk ekziston ndnjë strategji e vetme meta
njohëse që të funksionojë në të gjithë situatat. Më saktë, ne duhet të përzgjedhim dhe ndoshta
të modifikojmë strategjitë tona meta njohëse me ndryshimin e konteksteve dhe situatave.

REKOMANDIMI 4:
JINI MBIKËQYRËS I VETES

Vlerësimi i cilësisë së mësimdhënies tuaj nuk do të jetë puna e një mbikëqyrësi të jashtëm.
Më saktë, vetëvlerësimi është një pjesë integrale e punës profesionale të mësuesve. Kësisoj,
si mësues ne nevojitet të përbrendësojmë cilësitë që e bëjnë një skenar të shkëlqyeshëm, të
punojmë për të siguruar që ato cilësi të jenë të pranishme në secilin nga skenarët, dhe të bëjmë
çfarë është e nevojshme për ta realizuar skenarin në mënyra që angazhojnë aktivisht nxënësit
dhe sigurojnë suksesin e të mësuarit. Para se të vazhdoni leximin, ju lutem referojuni përsëri
Tabelave 5.1 , 5.2 dhe 5.3 për të shqyrtuar çfarë kemi shkruar më parë rreth skenarëve. Në këtë
rekomandim ne do të marrim në konsideratë ato cilësi që diferencojnë skenarët e mirë, nga ata
jo dhe aq të mirë. Këto cilësi duhet t’ju aftësojnë të “jeni mbikëqyrës i vetes” (përshtatur nga Ivić
et al., 2003).
1) Përcaktoni idenë kryesore. Në një skenar, ideja kryesore është zamku që mban çdo gjë
bashkë. Identifikoni idenë kryesore, përshkruajeni atë në terma mjaft të thjeshtë dhe
emërtojeni atë. Pastaj shkruani një grup objektivash të të mësuarit, të krijuara rreth apo të
bazuara mbi idenë kryesore.
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2) Rendisni të gjithë veprimtaritë e të mësuarit në vazhdimësi. Cilat janë veprimtaritë e të
mësuarit? Për çdo veprimtari, a e kam qartësuar çfarë duhet të bëjnë nxënësit? Shkruani
mundësisht me saktësi të gjithë gjërat që duhet të bëjnë nxënësit, edhe nga ana njohëse
edhe ndryshe, ndërsa ata punojnë nëpër skenar. (duke marrë shënime, dëgjuar një poemë, duke punuar në grupe, duke analizuar materialin e shkruar, zbatuar një procedurë,
zgjidhur një problem). Më në fund a ka kuptim radha e veprimtarive dhe a ka të ngjarë që
t’i udhëheqë nxënësit që ta kuptojnë idenë kryesore dhe të arrijnë objektivat?
3) Kontrolloni veprimtaritë në terma të mundësive që ato japin për angazhim aktiv. Disa
veprimtari mund të jenë më angazhuese se të tjerat. Veprimtaritë më pak angazhuese
mund të kenë të përbashkët një a më shumë nga këto karakteristika: tepër të gjata, të
tepruara, të mërzitshme, çoroditëse, ose të pakuptim. Veprimtaritë me ndonjë nga këto
karakteristika duhet të zëvendësohen me ato që ka të ngjarë që të jenë më angazhuese.
Duhet shënuar që ky është një kontroll për përshtatshmërinë e veprimtarive.
4) Kontrolloni lidhjen midis veprimtarive dhe objektivave të të mësuarit. Si lidhen këto veprimtari me objektivat e të mësuarit? A ka veprimtari që mbivendosen? A ka hendeqe
në renditjen e veprimtarive? Duhet shënuar që ky është një kontroll për rëndësinë e
veprimtarive.
5) Vlerësimi dhe gjykimi. Çfarë prove më nevojitet që të më lejojë të kuptoj nëse nxënësit
kanë qenë të suksesshëm në përpjekjet e tyre për të mësuar? Si do t’i interpretoj unë
provat për të përcaktuar cilët nxënës mësuan mirë dhe cilët jo? A i mësuan nxënësit disa
objektiva më mirë se të tjerët?
Shqyrtimi siç duhet dhe vlerësimi i cilësisë së një skenari ndodh në dy faza. Faza e parë, që ne
e përmendëm më parë në këtë kapitull ndodh pasi skenari është përgatitur dhe është gati për
realizim. Faza e dytë ndodh pasi skenari është vënë në jetë. Në fazën e parë ju e vlerësoni skenarin tuaj në terma të një klase të supozuar nxënësish. Në fazën e dytë ju e vlerësoni skenarin tuaj
bazuar në reagimet, komentet dhe ndoshta sugjerimet e një klase reale nxënësish. Për shembull,
në fazën e parë ju mund të besoni që ideja kryesore është fare e qartë dhe qartësisht e lidhur
me objektivat e të mësuarit. Në fazën e dytë ju mund të gjeni që nxënësit janë të hutuar për
idenë kryesore e veçanërisht për lidhjen midis idesë kryesore dhe objektivave të të mwsuarit.
Tabela 5.8 përmban një listë të faktorëve që duhen marrë në konsideratë në të dy fazat e
shqyrtimit dhe vlerësimit. Lista përqendrohet në problemet potenciale që mund të shfaqen dhe
në qoftë se nuk trajtohen apo zgjidhen, ka të ngjarë të reduktojnë cilësinë e përgjithshme dhe
gjasat për suksesin e skenarit tuaj tashti dhe në të ardhmen.
Lista nuk duhet konsideruar si përfundimtare ose e plotë, juve lirisht mund të shtoni ata që ju i
konsideroni faktorë të rëndësishëm për shqyrtimin dhe vlerësimin e skenarit tuaj, në klasën tuaj
dhe me nxënësit tuaj.

125

Mësimdhënia

TABELA 5.8
KONSIDERATA NË SHQYRTIMIN E SKENARËVE

ASPEKTET

MERRNI NË KONSIDERATË

A është në përputhje përmbajtja në
terma të moshës së nxënësve?
…dijes së mëparshme të nxënësve?
… përvojës së nxënësve?
Lënda (përmbajtja)

A ka qenë përmbajtja e lidhur me:
… me atë që është studiuar më herët në të
njëjtën lëndë apo në lëndët e shkollave të tjera?
…përvojën e nxënësve?
…dijen e nxënësve jashtë programit mësimor?
A janë veprimtaritë e planifikuara
të lidhura me idenë kryesore dhe
objektivat shoqërues të të mësuarit
A është logjike dhe e përshtatshme
renditja e veprimtarive?
Sa nxënës janë të angazhuar aktivisht në të
mësuarit (për veprimtari dhe në përgjithësi)?

Veprimtaritë
e nxënësve

Sa kohë nevojitet për të plotësuar tërë
kompletin e veprimtarive dhe detyrave?
A ka mundësi për iniciativë, zgjedhje,
vendimmarrje dhe pavarësi të nxënësve?
A ka veprimtari të ndryshme në dispozicion për
grupe të ndryshëm nxënësish? Në qoftë kështu si
i koordinoni veprimtaritë e grupeve të ndryshëm?
A janë të integruar rezultatet e veprimtarive të gjithë nxënësve dhe/ose
të gjithë grupeve të nxënësve në, apo
afër fundit të skenarit? Si bëhet kjo?

A ËSHTË ZBUKUAR NJË
PROBLEM? NË QOFTË KËSHTU SI MUND TË ZGJIDHET?
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Në çfarë mase janë udhëzimet që ju janë dhënë
nxënësve të qarta, të sakta dhe të detajuara?
Si e siguroni dhe mbani vëmendjen e nxënësve
në veprimtaritë dhe detyrat para tyre?
Ndërhyrja e
mësuesit

Kur nxënësit punojnë vetëm apo
në grupe, cili është roli juaj?
A është dhënë kohë për korrigjime
në qoftë se caktimet nuk janë të
kënaqshme ose të pranueshme?
A janë të koordinuara veprimtaritë dhe objektivat?

Ballafaqim:
… objektivat,
aktivitetet dhe
vlerësimi
…lloji i klasës
metodat dhe
përmbajtja

Janë vlerësuar nxënësit bazuar në cilësinë
e punës së tyre dhe arritjes së objektivave
mësimorë? Kush i vlerëson dhe si? A janë
notat apo vlerësimet e dhëna të pajtueshme
me të dhënat vlerësuese apo janë bërë
korrigjime për përpjekje dhe sjellje të mirë?
A janë të përshtatshme veprimtaritë
(përfshirë metodat dhe përmbajtja)
për tipin e mësimit që ju po jepni?
A janë të përshtatshme veprimtaritë (përfshirë
metodat dhe përmbajtja) për tipin e mësimit
për të arritur objektivat e deklaruara?

REKOMANDIM 5
“LEXOJINI” NXËNËSIT TUAJ DHE BËNI KORRIGJIME NË
MËSIMDHËNIEN TUAJ NË PËRPUTHJE ME KËTË.
Praktikisht, çdo rekomandim se çfarë nevojitet të bëjnë mësuesit në mënyrë që të japin mësim
më mirë (domethënë të ndihmojnë më shumë nxënësit e tyre të mësojnë dhe të mësojnë
mirë) i ka rrënjët në nevojën për ta zhvendosur përqendrimin tonë nga shqetësimet për atë
që ne bëjmë si mësues, tek ajo që bëjnë nxënësit tanë dhe në fund të fundit çfarë mësojnë.
Kur përqendrohemi tek vetja, ne mund të bëjmë më të mirën dhe të supozojmë se nxënësit
po mësojnë. Kur përqendrohemi tek nxënësit tanë nuk mund të hamendësojmë, ne duhet
ta monitorojmë procesin e tyre të të mësuarit dhe përparimin dhe të bëjmë korrigjime në
mësimdhënien tonë bazuar në rezultatet e këtij monitorimi. Atëherë zgjedhja është e qartë. Si
mësues, ne supozojmë apo inspektojmë?
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Ky rekomandim i fundit nuk shihet ose neglizhohet, megjithëse është e domosdoshme të
bëhet zhvendosja nga përqendrimi tek mësuesi në përqendrimin tek nxënësi. Pavarësisht
planeve dhe përpjekjeve tona më të mira, nxënësit mund të duken sikur janë të vëmendshëm
por mendjet e tyre janë gjetkë. Ata mund të duken sikur po punojnë por ata nuk janë duke u
përpjekur sa duhet për të mësuar mirë. Kur ata tundin kokat ose nuk bëjnë ndonjë pyetje (kur ne
pyesim “A ka pyetje?”), ne mund të mendojmë që ata e kuptojnë çfarë po japim mësim por një
provë më e thellë do të tregojë qartë që jo. Atëherë, për të qenë i përqendruar tek nxënësi dhe
Mësimdhënia për të Mësuarit Aktiv është vendimtare që ne të mësojmë “t’i lexojmë” nxënësit
tanë. Kur ata e “kapin”? Kur janë të hutuar? Kur janë të mërzitur? Kur çlirohen nga veprimtaritë?
Bazuar në dekada kërkimesh, ne kemi mësuar se angazhimi në të mësuarit promovon suksesin
akademik, ndërsa mosangazhimi çon në mossuksesin akademik (përfshirë largimin nga shkolla
para se të jetë dhënë një diplomë apo certifikatë e shkollës).
Janë shkruar mijëra faqe për karakteristikat e një mësuesi të shkëlqyeshëm. Duke parë nëpërmjet lenteve të konceptit modern të mësimdhënies/të mësuarit, dy përmasa janë vendimtare. E
para karakterizohet nag vizioni i mësuesit për rolin e tij ose të saj. Kjo përmasë është përmendur
disa herë në këtë kapitull dhe në Kapitullin 1 (si rëndësia e dogmave të mësuesve). Mjafton
të thuhet se mënyra se si ne i kuptojmë rolet dhe përgjegjësitë tona, ndikon në atë se si neve
e praktikojmë profesionin tonë i cili, nga ana e vet ndikon në atë se çfarë dhe sa shumë ata
mësojnë. Në formë të përmbledhur.
ROLET & PËRGJEGJËSITË → PRAKTIKAT E MËSIMDHËNIES → ANGAZHIM AKTIV → TË MËSUARIT
Përmbledhja është shkruar në mënyrë pozitive. Po të flasim negativisht, ne mund të
zëvendësojmë “angazhimin aktiv” me “pasivitet i çinteresuar” dhe “të mësuarit” me “mossukses
për të mësuar”. Zgjedhja është juaja!
Përmasa e dytë që karakterizon një mësues të shkëlqyeshëm është ndjeshmëria e mësuesit ndaj
nxënësve. Dy aspektet kryesore të “ndjeshmërisë së një mësuesi” janë empatia që është aftësia
për të regjistruar, njohur dhe kuptuar sinjalet që vijnë nga të tjerët (në veçanti ndjeshmëria për
nevojat njohëse dhe socio-emocionale të nxënësve) dhe fleksibiliteti, domethënë gatishmëria
për të korrektuar mësimdhënien sipas kushteve dhe situatave të reja dhe të ndryshme. Shumë
shpesh empatia merret gabimisht për simpati. Simpatia është një marrëveshje në ndjeja, pranim
i shprehjes. Në psikologji, simpatia përkufizohet si një marrëdhënie midis personave në të cilën
kushti i njërit indukton një kusht paralel ose të ndërsjellë tek një tjetër. Empatia më shpesh i
referohet një pjesëmarrje të deleguar në emocionet, idetë apo opinionet e të tjerëve, aftësisë
për ta përfytyruar dikë në kushtet ose në telashet e një tjetri. Duke pasur empati ne jo domosdo
jemi në një mendje me nxënësin, më saktë ne e pranojmë të kuptuarit e tyre të botës ashtu siç
e shohin ata. Një shprehje simpatie është ,”Më vjen keq për ju”. Një shprehje empatie është “E
kuptoj si ndjeheni”. Empatia më mundëson mua si mësues që jo vetëm të monitoroj reagimet
e nxënësit, por ta vë veten në vendin e tyre. Të sjell ndërmend se si qe të ishe nxënës në atë
moshë; të shikoj jetën dhe shkollimin nëpërmjet syve të nxënësve. Pasi ta kuptoj problemin
vërtet siç e kuptojnë nxënësit, unë mund të sintonizoj procesin e mësimdhënies/të mësuarit
dhe të bëj korrigjimet që nevojiten për të mbështetur nxënësit (domethënë të jap kuadrin e
domosdoshëm mbështetës (Shih Kapitullin 1)).
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Janë shumë gjëra që mësuesit mund të bëjnë “për të lexuar” nxënësit e tyre. Këtu janë
gjashtë shembuj.



Shihni për të parë ku shohin ata. A janë sytë e tyre të përqendruar në burimin apo
burimet arsimore parësore? Ka një thënie të vjetër që “sytë janë dritaret e shpirtit”. Në
klasë sytë japin çelësin se çfarë “po merret” nga nxënësit.



Kushtojini vëmendje sinjaleve jo verbale. A sugjeron sjellja e tyre se ata janë vigjilentë?
A po i tundin ata kokat e tyre në pajtim, apo duken në mëdyshje. [shënoni se edhe
tundjet e kokës dhe shikimet e mëdyshjes sugjerojnë të paktën një nivel bazë të angazhimit]. A gogësijnë? A duken të përgjumur? A i rrotullojnë sytë kur nuk kuptojnë?



Përpiquni të bëni lidhje midis veprimeve tuaja dhe reagimeve të nxënësve. Për
shembull, a bëhen ata të pavëmendshëm kur unë flas për më shumë se 10 minuta pa
pushim? A duken se këmbëngulin në punën e tyre kur i caktoj në grupe treshe ndërsa
grupet pesëshe duket se krijojnë probleme?



Ndaluni herë pas here për të parashtruar pyetje që ju lejojnë të kontrolloni vëmendjen
e nxënësve dhe të kuptuarit e materialit që ju po u paraqisni ose që ata po lexojnë.



Dëgjojini me kujdes nxënësit tuaj. Çfarë po thonë dhe si po e thonë ata atë (duke
përfshirë tonin dhe gjuhën e trupit)? Është një pohim i rëndomtë por i vërtetë që ne
mund të mësojmë shumë duke dëgjuar të tjerët.

Në qoftë se jeni duke punuar më një grup të vogël nxënësish, ndërkohë që nxënësit e tjerë po
punojnë në grupe të tjerë, përpiquni të dëgjoni nxënësit me të cilët po punoni ndërkohë që
ndiqni nxënësit në grupe të tjerë. Në qoftë se i kushtoni shumë vëmendje grupit me të cilin po
punoni, përgjithësisht nuk jeni në dijeni se çfarë po ndodh në pjesën tjetër të klasës (të paktën
deri sa të ndodhë diçka negative).
Mbledhja e informacionit duke “lexuar” nxënësit tuaj nuk është veçanërisht e dobishme në
qoftë se ju nuk bëni gjë me të. Çfarë bëni ju kur nxënësit nuk përqendrohen më? A ju thoni
atyre të kenë vëmendjen dhe vazhdoni të bëni atë që jeni duke bërë? Apo, ndaloni dhe
mendoni, “Unë po i humbas ata. Lipset të bëj diçka. Ndoshta pak humor do të ndihmonte.
Ndoshta është koha të kapet ritmi dhe të kalohet në një veprimtari tjetër”. Kur “leximi” juaj
tregon se niveli i angazhimit është i ulët ose në rënie, ju nevojitet të ndryshoni diçka për t’i
riangazhuar nxënësit tuaj.
Së fundmi ka kohë kur ju thjesht ju kanë shterruar idetë se çfarë mund të bëni ndryshe për
t’i riangazhuar nxënësit ose për t’i ndihmuar ata të dalin nga gjendjet e tyre të hutimit. Kur
ndodh kjo, mendoni të përdorni nxënësit e tjerë si pjesë të arsenalit tuaj të mësimdhënies.
Kërkojini një nxënësi t’i shpjegojë një koncept, apo një aftësi një nxënësi që ka vështirësi.
Çiftoni një nxënës entuziast, energjik me një nxënës ngurrues me shpresën që entuziazmi
dhe energjia do të jenë ngjitëse.
Në mbyllje, ne kemi hartuar një komplet pyetjesh (të treguara në Tabelën 5.9) që synojnë
tju ndihmojnë për të analizuar aftësinë dhe gatishmërinë për t’i “lexuar” nxënësit tuaj.
Shpresa jonë është që vetëndërgjegjësimi do të përforcojë atë që jeni duke bërë aktualisht
ose do të sugjerojë fusha në të cilat mund të nevojitet përmirësim.
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TABELA 5.9
PYETJE QË KANË TË BËJNË ME “LEXIMIN” E DUHUR TË NXËNËSVE
FORMULIMI
I di emrat e të gjithë nxënësve të mi
Vë re cilët nxënës më kushtojnë
vëmendje dhe cilët jo.
E kuptoj kur nxënësit e kanë humbur interesin për veprimtaritë ose për lëndët.
E di kur nxënësit e mi nuk
kuptojnë për çfarë po flasim
ose punojmë gjatë mësimit.
Nqs nxënësit nuk kuptojnë, unë bëj
korrigjime dhe provoj përsëri.
E di cilët nxënës janë më të interesuar
për nota të mira se sa për lëndën.
Nxënësit ndihen të mirëpritur
dhe komodë në klasën time.
E di numrin e nxënësve
mëngjërashë në klasën time.
Përdor në klasë pyetje ose provime
të shkurtër që më ndihmojnë të
kuptoj sa mirë po mësojnë nxënësit.
Marr shënim nxënësit që nuk
marrin pjesë në diskutimet në
klasë ose nuk kontribuojnë në
grupet e punës dhe i marr disa
minuta të bisedoj me ta veçmas.
Monitoroj të mësuarit e nxënësve
dhe u kushtoj vëmendje të veçantë
ndryshimeve thelbësore (pozitive ose
negative) në të mësuarit e tyre. Bisedoj
me ta veçmas duke komentuar dhe nxitur suksesin dhe duke folur për arsyet
për mbetjen prapa apo mossuksesin.
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Në librin e tij Didactica Magna, të botuar në vitin 1603, Jan Amos Comenius (Komensky) pohonte se që nxënësit të mësojnë, ata lipset të “shohin, dëgjojnë, prekin ose shijojnë”. Përvojat ndijore
formojnë themelin e pjesës më të madhe të aktivitetit intelektual. Kur nxënësit dëgjojnë një
mësues, vrojtojnë një pikturë, përdorin një objekt, ndjekin një film apo dëgjojnë një muzikë, ata
e kodojnë informacionin në kujtesë. Informacioni mund të jetë në formën e fakteve, përgjithësimeve, strategjive të të mësuarit, strategjive problem-zgjidhëse ose aftësi fizike, si notimi dhe
pedalimi i një biçiklete. Burimet e të mësuarit, si materiali i shkruar, hartat dhe diagramat,
tabelat dhe figurat, ushtrimet praktike dhe problemat i ndihmojnë nxënësit ta përpunojnë
informacionin që është depozituar përkohësisht në kujtesën funksionale dhe ta stabilizojnë atë
në kujtesën afatgjatë. Kur informacioni depozitohet në kujtesën afatgjatë, ai mbetet atje për
periudha të gjata të kohës.
Çfarë janë burimet e të mësuarit? Ata janë instrumente që mundësojnë ose mbështesin
procesin e mësimdhënies–të mësuarit. Ata janë bartës dhe ndërmjetësues të informacionit,
mjete të komunikimit dhe objekte dhe/ose stimuj për të mësuarit. Ata variojnë nga karakteristikat e të folurit, cilësia zanore, shprehjet e fytyrës dhe gjestet deri tek materialet dhe pajisjet. Ato
zakonisht përfshijnë çfarë u referohen si “ndihmës të mësimdhënies” (psh, letër, laps, dërrasë e
zezë, shkumës, tabakë, projektor i varur, kompjuter, aparat CD, televizor dhe SMART Boards.)
Burimet e të mësuarit janë të dobishëm për nxënësit dhe mësuesit. Për nxënësit, ato mund
të shtojnë mundësitë për të mësuar, të mbështesin ndërtimin e dijes, të rritin të kuptuarit e
përmbajtjes, të krijojnë interes, të shtojnë motivimin dhe kontribuojnë në qëndrime pozitive
ndaj lëndëve të veçanta dhe të mësuarit në përgjithësi. Për mësuesit, burimet e të mësuarit
mund të shtojnë, zgjerojnë dhe/ose pasurojnë mësimdhënien e tyre dhe ndihmojnë të krijohen
dhe mbahen mjedise në të cilat ka më së shumti gjasa të realizohet të mësuarit.
Në paragrafin e mëparshëm theksuam fjalën “mund”, sepse vetëm burimet e të mësuarit
jo domosdo ndikojnë mbi të mësuarit e nxënësit. Ata bëhen të përshtatshme nga ana e
mësimdhënies vetëm kur kanë një qëllim të dallueshëm dhe të lidhur me detyrën, domethënë
rolin e tyre si medie mësimdhënëse përcaktohet nga funksioni i tyre në procesin e të mësuarit.
Që burimet e të mësuarit të jenë maksimalisht të dobishme, mësuesit duhet të dinë si të
përzgjedhin, përshtatin dhe/ose të prodhojnë burime të cilësisë së lartë dhe t’i përdorin ata në
mënyra që i nxisin nxënësit të angazhohen aktivisht, për të shtuar ose mbështetur të mësuarit e
tyre. Tabela 6.1 përmbledh disa nga dobitë e burimeve të të mësuarit, të përcaktuara mirë dhe
të përdorura siç duhet.
Në këtë kapitull ne ofrojmë pesë rekomandime për të lokalizuar, përzgjedhur dhe përdorur
burimet e të mësuarit. Janë dhënë shembuj të burimeve të të mësuarit dhe janë futur tabela
përmbledhëse, për t’ju ndihmuar në përpjekjet tuaja për t’u bërë mësues më të mirë, duke
integruar burimet e të mësuarit në mësimdhënien tuaj të përditshme.

КНИГА

LOKALIZIMI

PËRZGJEDHJA

KRIJIMI

PËRDORIMI
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TABELA 6.1
DOBITË KRYESORE TË BURIMEVE TË TË MËSUARIT TË
PËRCAKTUARA MIRË E TË REALIZUARA SIÇ DUHET
Fitoni vëmendjen e nxënësve duke dhënë stimuj për të mësuarit
Pasurojeni cilësinë e mësimdhënies dhe rritni motivimin e nxënësve për të mësuar.
Ndihmoji nxënësit të arrijnë objektivat e të mësuarit më me efikasitet dhe efektivitet.
Siguroni qartësi, precizion dhe saktësi në paraqitjen dhe përpunimin e informacionit.
Mbështesni të mësuarit nëpërmjet shembujve, përpunimit vizual dhe veprimtarive të shumëfishta.
Stimuloni reagimin e nxënësve dhe promovoni pjesëmarrjen në veprimtaritë e të mësuarit
Rrisni ruajtjen dhe transferimin e të mësuarit.
Ndihmoni mësuesit dhe nxënësit të vlerësojnë të mësuarit dhe performancën e nxënësve

REKOMANDIM 1
JINI I NDËRGJEGJSHËM PËR LARMINË E BURIMEVE TË TË
MËSUARIT QË JANË BRENDA DHE JASHTË SHKOLLËS TUAJ.

Burime shumë të efektshme të të mësuarit ka kudo. Siç u përmend më herët, nëse një burim
i tillë është i përshtatshëm ose i vlefshëm për t’u përdorur në klasën tuaj në një moment të
veçantë kohor, kjo varet nga funksioni edukativ për të cilin burimi duhet të shërbejë. Disa burime përdoren më mirë për qëllime motivimi dhe kësisoj, përdoren kryesisht në fazën fillestare të
procesit të të mësuarit, për të gjallëruar interesin e nxënësve dhe për të kanalizuar vëmendjen
e tyre. Disa burime janë më të përshtatshme për prezantimin dhe shpjegimin e përmbajtjes së
lëndës, të tjerë për të nxitur mendimin kritik dhe zgjidhjen e problemeve dhe të tjerë akoma për
të kontrolluar përvetësimin dhe formimin e dijeve.
Megjithëse ka shumë mënyra të ndryshme për të klasifikuar burimet e të mësuarit, ne
kemi zgjedhur të formojmë katër kategori të mëdha: burime njerëzore, objekte reale,
medie mësimdhënëse dhe ndihmës të mësimdhënies (Shih Figurën 6.1). Brenda medieve
mësimdhënëse, kategorisë më të madhe, ne kemi zgjedhur t’i klasifikojmë burimet sipas
ndjesisë që ata stimulojnë: dëgjimore, pamore, dëgjimore-pamore dhe shumë-ndijore.
Burime njerëzore ne konsiderojmë të gjithë personat që mund të kontribuojnë në procesin e të
mësuarit si qenie njerëzore të informuara dhe krijuese. Në të kaluarën, mësuesit ishin rregullisht
jo vetëm ndërmjetësuesit e informacionit, por gjithashtu shpesh burimi kryesor i informacionit
për nxënësit e tyre. Në njëfarë mase (megjithëse disi më të paktë) ata ende e përmbushin këtë
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rol. Por ka edhe njerëz të tjerë nga të cilët nxënësit munden të mësojnë dhe mësojnë – prindërit
e tyre, një grup ekspertësh (duke përfshirë ligjëruesit e ftuar), pjesëtarët e medias dhe nxënësit
e tjerë.
Objektet reale janë edhe natyralë edhe të prodhuar nga njeriu. Varësisht nga lënda që jepet
mësim, ata mund të përfshijnë bimë, kafshë, shkëmbinj, ndërtesa, monumente dhe trashëgimi
industriale. Nëpër klasa ato mund të përfshijnë koleksione mostrash, monedha të vjetra,
sende të çmuara familjare dhe koleksione etnografike. Ndryshe nga media të tjera, ata japin
një përvojë ndijesore të drejtpërdrejtë me objektet e të mësuarit, dhe mundet më së miri të
përdoren kur objektet janë të panjohur për nxënësit. Objektet reale kanë një cilësi tredimensionale, e cila u mungon objekteve të tjerë. Ata shpesh ndikojnë që nxënësit të përdorin të gjithë
shqisat e tyre: shikimin, dëgjimin, prekjen, nuhatjen dhe shijen. Një avantazh tjetër i përdorimit
të objekteve reale është se ata, si “origjinalë” kanë trupëzuar në veten e tyre një faktor të fortë
motivues. Domethënë ata kanë një “aura-atmosferë” të autenticitetit,origjinalitetit dhe realitetit,
që mund të ngjallë magjepsjen që shumë burime të tjera nuk munden.
FIGURA6.1
KATEGORITË E BURIMEVE TË TË MËSUARIT

BURIMET PËR TË MËSUARIT

BURIMET
NJERËZORE

OBJEKTE
REALE

MEDIA
MËSIMDHËNËSE

mësues, nxënës,
prindër, ligjërues të
ftuar

në/nga mjedis
natyror dhe social/
kulturor

në një kuptim
të ngushtë

OBJEKTE/
ARTIKUJ
NATYRORË

OBJEKTE
SOCIAL
KULTURORE

kafshë, bimë,
shkëmbinj kampione

si produkte të
punës njerëzore

MJETE NDIHMËSE
TË MËSIMDHËNIES

Letër, Laps
Dërrasë e zezë,
Dërrasë e bardhë, Tabakë
OHP
Televizor.
Aparat CD/DVD
Kompjuter (harduer)
Video-regjistrues
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Kategoria e medies mësimdhënëse përfshin katër nën-kategori: dëgjimore, pamore, dëgjimore-pamore dhe interaktive (siç është dhënë më së miri në shembullin ICT (Information and
Communication Technologies)-e Teknologji të Informacionit dhe Komunikimit. Media dëgjimore
(psh, transmetimet radiofonike, shiritat magnetikë dhe CD-të dhe regjistrimet elektronike në
hard-disk) angazhojnë shqisën tonë të dëgjimit dhe konsiderohen të domosdoshme për të paraqitur informacionin e përshtatshëm stimul në qoftë se na kujtohen shqetësimet për objektivin
e të mësuarit ose për njohjen e tingujve. Media dëgjimore gjithashtu siguron mundësitë për
përmirësimin e mësimdhënies së gjuhës dhe muzikës. Dëgjimi i një audio rrëfimi ose i muzikës,
është po ashtu i përshtatshëm për të dhënë mësim objektiva afektive (psh., vlerësimi i kompozimeve muzikore ose vlera e poezisë së recituar).
Kategoria e medies pamore ndahet më tej në materiale të printuara (psh., tekste, gazeta,
dokumente), portrete jo të projektuara (psh., fotografi, harta, animacione), portrete të projektuara (psh., diapozitiva në Power Point, pankarta të varura dhe analogë hapësinorë (psh., globe,
modele). Mediet pamore më shpesh plotësojnë mediet e tjera, megjithëse mund të përdoren
edhe të vetme. Dokumentet, duke përfshirë tabelat, figurat dhe grafikët janë forma veçanërisht
MATERIALE TË PRINTUARA
DËGJIMORE

Prezantime simbolike

zë, regjistrime gramafoni,
shirita zanorë, disqe zanorë,
radio

tekste, libra suplementare, libra reference,
revista, gazeta, dokumente

PAMORE

PORTRETE JO TË PROJEKTUARA

Të printuara
Portret
Analogë hapësinorë

Printime dy dimensionale

DËGJIMORE-PAMORE

Lëvizje e projektuar
film, dokumentarë,
video

piktura, fotografi, harta, postera, diagrama,
grafikë, animacione, karikatura

PORTRETE TË PROJEKTUARA

Dydimensionale fikse
diapozitive shirita filmike,
pankarta të varura

INTERAKTIVE

ANALOGË HAPËSINORË

ICT

Tre dimensionale

kompjuter, programe, internet.,
World Wide Web, tabelë e
bardhë videokonferenca
interaktive

globa, modele, materiale të ekspozuar
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të rëndësishme të medies së shtypur. Organizuesit grafikë, skicimet e përmbajtjes, kompletet e
problemave dhe dokumentet e burimeve parësore (në histori), janë instrumente shumë të dobishëm për të ndihmuar në të mësuarin e nxënësve. Analogët hapësinorë si globet dhe modelet
e ADN-së mund t’i ndihmojnë nxënësit të kuptojnë gjëra që ose janë tepër të mëdha, ose tepër
të vogla për t’i parë me sy të zhveshur. Media pamore i aftëson nxënësit që t’u kthehen gjërave
të dhëna mësim më parë, rileximit dhe rishqyrtimit sipas nevojës për të kujtuar çfarë u është
dhënë mësim.
Media dëgjimore-pamore (psh., filmat me metrazh të gjatë, dokumentarët dhe videot) nxisin
edhe të shikuarit edhe të dëgjuarit dhe e bëjnë këtë në mënyrë integrative. Kjo formë e medies
mund të japë një paraqitje më sistematike të dijes. Një fotografi e vetme mund të sigurojë
mbështetjen për të mësuar një koncept apo ide të vetme, një dokumentar nga ana tjetër iu bën
të mundur nxënësve të shohin ndryshimin në kohë, të dëgjojnë shpjegimet e ngjarjeve dhe të
kuptojnë marrëdhëniet shkakësore. Mediat dëgjimore-pamore janë të rëndësishme edhe kur
objektet reale apo mjediset natyrore nuk janë të aksesueshme. Kamerat mund të regjistrojnë
vende që shumica e njerëzve nuk munden t’i vizitojnë (psh., thellësitë e detit, vende të trashëgimisë kulturore në gjithë globin). Media dëgjimore-pamore po ashtu mund t’i ndihmojë nxënësit
të kuptojnë disa procese, të cilat nuk janë të dukshme ose të njohshme sepse janë shumë të
shpejta, tepër të ngadalshme ose tepër të vogla. Kamerat mund të përdoren për të ngadalësuar
ngjarje që ndodhin shumë shpejt (për shembull fluturimin e një grerëze.) apo të përshpejtojnë
ngjarje që kërkojnë periudha të gjata kohore për t’u zhvilluar (psh., përdorimi i fotografisë në
intervale për të parë rritjen e bimës).
Së fundmi, media interaktive i ngjan medies dëgjimore-pamore në atë që të dyja janë shumëshqisore por shkon përtej kufijve të medies dëgjimore-pamore duke i angazhuar nxënësit në
mënyrë më interaktive. Shembulli aktual më i mirë i medies interaktive është Teknologjia e
Informacionit dhe Komunikimit (ITC). Kur projektohet dhe përdoret siç duhet ICT jep një rrjedhë
konstante të reagimit të nxënësve dhe e rrit kontrollin e tyre të përzgjedhjes dhe ritmikën e
programeve.
Mediet përdoren më mirë të kombinuara, gjë që jep si rezultat një sistem multimedial. Shumica
e situatave të mësimdhënies kërkojnë ose lejojnë përdorimin e një a më shumë mediumi për t’i
ndihmuar nxënësit të arrijnë objektivat. Dërrasat me shkumës, dërrasat e bardha dhe gjithnjë
e më shumë SMART Boards (janë tabela ku ekspozohen materiale interaktive) – përdoren në të
njëjtën kohë me prezantimet me gojë. Videot mund të paraprihen nga një hyrje e mësuesit dhe
të pasohen nga një diskutim i klasës. Kjo renditje “dëgjo-ndiq” e “dëgjo-bisedo” simulon shqisa
të shumta, të cilat nga ana e vet çojnë në një të kuptuar më të plotë të përmbajtjes. Përdorimi i
medies së shumëfishtë po ashtu jep mundësi të shumta që të realizohet të mësuarit. Në qoftë
se një nxënësi i shpëton diçka në hyrje, ai apo ajo mund ta kapë atë në video ose në diskutimin
pasues. Analogjikisht në qoftë se një student hutohet lidhur me diçka në video, ky hutim mund
të reduktohet në masë të konsiderueshme ose të eliminohet gjatë diskutimit në klasë.
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REKOMANDIM 2
ZGJIDHNI BURIMET E TË MËSUARIT QË JANË (A) TË BASHKËRENDUARA
ME OBJEKTIVAT E TË MËSUARIT, (B) MBËSHTETËSE PËR VEPRIMTARITË
TUAJA MËSIMDHËNËSE-TË TË MËSUARIT DHE (C) TË PËRSHTATSHME
PËR NXËNËSIT TUAJ NË TERMA TË DIJES SË TYRE E PËRVOJËS
SË MËPARSHME, MOSHAVE OSE NIVELEVE TË ZHVILLIMIT.

Meqenëse burime të ndryshme të të mësuarit mund të përdoren për të dhënë mësim të njëjtën
përmbajtje ose objektiv, si vendosim ne se cilat të përdorim? Kjo është një pyetje e vështirë
sepse bazohet në supozimin që disa burime të të mësuarit janë më të efektshme se sa të tjerat
në disa rrethana dhe për disa qëllime. Ne mund të testojmë vlefshmërinë e këtij supozimi, por
kërkimet mbi këtë çështje nuk na ndihmojnë në mënyrë të veçantë. Në thelb, studimet kërkimore në dispozicion sugjerojnë që praktikisht të gjithë burimet e të mësuarit janë të efektshme, në
qoftë se ato janë të përshtatshme për situatën e të mësuarit (në terma edhe të objektivave të të
mësuarit edhe të nxënësve të cilëve u jepet mësim) dhe përdoren në mënyrë të përshtatshme.
Kur mendojmë për burimet e të mësuarit, ne duhet të kemi në mendje funksionin e tyre të
dyfishtë për nxënësit dhe mësuesit. Ato duhet të rrisin interesin dhe motivimin e nxënësve,
dhe të çojnë në plotësimin e detyrave dhe në arritjen e objektivave të të mësuarit. Në të njëjtën
kohë, ato duhet të ndihmojnë mësuesit që ta menaxhojnë më mirë mjedisin e të mësuarit, të
ndryshojnë mënyrën se si paraqitet përmbajtja tek nxënësit dhe t’i angazhojnë nxënësit në
procesin e të mësuarit.

BURIMET E TË MËSUARIT DHE OBJEKTIVAT E TË MËSUARIT

Objektivat e të mësuarit të përcaktuara qartë janë thelbësore, sepse ato udhëheqin vendimet
që marrin mësuesit për mësimdhënien dhe vlerësimin. Kur burimet e të mësuarit lidhen me
objektivat e të mësuarit, bëhet e qartë që burimet janë mjet për një qëllim dhe jo qëllim në
vetvete. Le të supozojmë për shembull që ju doni të përdorni fotografitë, animacionet dhe
posterat si burime të të mësuarit brenda një mësimi të studimeve sociale. Caktimi i “të jetë i
aftë të analizojë materiale pamore “ si objektiv i juaj është tepër i përgjithshëm, sepse arritja e
këtij objektivi ka të ngjarë të kërkojë disa javë, ndoshta dhe muaj. Megjithatë, ka disa mënyra
me anë të të cilave mund të përdoren fotografitë për të lehtësuar të mësuarin e objektivave më
të veçantë të mësimit. Ato mund t’i ndihmojnë nxënësit të vlerësojnë kulturat e kaluara ose të
njohin personazhe historikë. Mund të përdoren për të shtuar njohuritë, duke u kërkuar nxënësve
ta përshkruajnë një fotografi, animacion apo poster në disa detaje, me gojë ose më shkrim. Ato
mund t’i ndihmojnë nxënësit të përmirësojnë mendimin e tyre kritik, në qoftë se ju u kërkoni
nxënësve të analizojnë kontekstin në të cilin është krijuar një animacion i veçantë politik, ose
një poster dhe se si e përdor autori humorin, ironinë, simbolet ose stereotipet për të përçuar një
mesazh apo ideologji. Burimet e të mësuarit ka të ngjarë të jenë relativisht të pa efektshme, në
qoftë se ju dhe nxënësit tuaj nuk jeni të qartë për lidhjen e tyre me objektivat e të mësuarit dhe
funksionin që burimet pritet të luajnë për t’i ndihmuar nxënësit të arrijnë ato objektiva.
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BURIMET E TË MËSUARIT, MENDIMI KRITIK DHE MENDIMI KRIJUES

Promovimi i mendimit kritik dhe mendimit krijues janë objektiva të rëndësishme pavarësisht
nga niveli i shkollës apo lënda. Mendimi kritik është aftësia për të menduar në mënyrë reflektive
dhe analitike dhe për të vlerësuar të dhënat. Mendimi krijues është aftësia për të menduar në
mënyra të reja dhe të pazakonta, dhe për të dalë me zgjidhje unike të problemave dhe situatave. Burimet e të mësuarit të zgjedhura mirë mund t’i ndihmojnë nxënësit të zhvillojnë atë çfarë
referohet si “zakone të mendjes”, që përfshijnë mendimin kritik dhe mendimin krijues.
Burimet e informacionit, qoftë të shkruara, pamore apo dëgjimore-pamore rrallëherë janë
neutrale për nga vlerat. Domethënë, ato nuk janë kopje të thjeshta të realitetit, por përfaqësojnë
perspektivën e dikujt mbi këtë realitet. Kësisoj, është e rëndësishme që nxënësit të mësojnë si të
interpretojnë të dhëna, të analizojnë prova dhe të vlerësojnë argumentet e dhëna nga personi
që e ka prodhuar burimin e informacionit. Pasi nxënësit kanë mësuar të interpretojnë, analizojnë
dhe vlerësojnë, ata janë të aftë të marrin dhe të mbrojnë vendime lidhur me besueshmërinë
dhe vlefshmërinë e burimeve dhe informacionin që përmbajnë ato. Ata janë të aftë të bëjnë
atributime rreth një personi përgjegjës për prodhimin dhe përhapjen e informacionit. Janë të
aftë të përshkruajnë dhe krahasojnë perspektivat dhe pikëpamjet e të tjerëve që publikojnë për
të njëjtën temë ose problem.
Për të lehtësuar mendimin kritik, filmat kanë potencial të madh si burime të të mësuarit. Si
burime parësore ata mund të analizohen dhe interpretohen si artefakte të periudhës së veçantë
të kohës në të cilën janë prodhuar, duke pasqyruar vlerat mbizotëruese dhe normat e shoqërisë
në të cilën ishin krijuar. Lidhur me mendimin krijues ju mund t’i pajisni nxënësit me një larmi
burimesh të të mësuarit që për shembull, ofrojnë përpjekje të ndryshme për të zgjidhur një
problem të veçantë. Armatosur me këtë informacion, nxënësve mund t’u kërkohet të dalin me
një zgjidhje që merr në konsideratë përpjekjet e mëparshme dhe u shtohet ose i modifikon ato
në një përpjekje për të zgjidhur problemin.
Por përdorimi i filmave (duke përfshirë dokumentarët, filmat dhe programet televizive) në klasa
nuk është gjithmonë e lehtë. Filmat paraqesin sfida ligjore, etike dhe praktike dhe kërkojnë të
merren disa vendime. Tabela 6.2 përmban një komplet pyetjesh për t’u bërë kur ju merrni në
konsideratë filmat si burime të mësuarit.
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TABELA 6.2
TË MËSUARIT NGA FILMAT
Shënim: Përshtatur nga Stradling, 2002; Buckingham, 2007.

Cili është konteksti (duke përfshirë mjedisin) brenda të cilit është prodhuar filmi?
Cili e kontrollon prodhimin dhe shpërndarjen e filmit?
Për çfarë qëllimi ishte prodhuar filmi?
Cila është cilësia e filmit (siç përcaktohet nga producentët, botuesit dhe kritikët)?
A ka pjesë të filmit që përmbajnë paragjykime ose mund të konsiderohen të papërshtatshme për nxënësit tuaj?

BURIMET E TË MËSUARIT DHE MËSIMDHËNIA

Pasi e keni marrë vendimin lidhur me objektivat tuaja të të mësuarit, nevojitet që ju të formuloni
një skenar që përfshin burime të përshtatshme dhe të vlefshme të të mësuarit. Për të përcaktuar
burimet më të përshtatshme të të mësuarit, ju duhet të merrni në konsideratë funksionin ose
funksionet e tyre kryesore brenda skenarit. A do të përdoren ato për të paraqitur përmbajtjen,
për të ilustruar detyrën, për të mbështetur veprimtaritë e të mësuarit, për të personalizuar
të mësuarin, për të ndihmuar nxënësit të zbatojnë njohuritë dhe praktikuar aftësitë, për të
konsoliduar rezultatet e të mësuarit, apo për të përsëritur dhe thelluar çfarë ka qenë mësuar?
Këto janë vetëm disa shembuj të shumë funksioneve për të cilat mund të shërbejnë burimet e
të mësuarit. Me të gjithë këto mundësi, si i marrim ne vendimet bazuar në njohuri të sakta? Këtu
janë disa faktorë për t’u marrë në konsideratë.


Vendndodhja e të mësuarit (në terrenin brenda apo jashtë shkollës). Kjo zgjedhje do të
ndikojë në përzgjedhjen e burimeve, në mënyrë të veçantë në qoftë se nxënësit pritet
të merren me objekte reale ose kur skenari përfshin të mësuarit jashtë shkollës.



Struktura e mësimeve apo grup mësimeve tuaja. Mësimet dhe grup mësimet mund të
ndahen në pjesë përbërëse, të cilat duhet të jenë në vazhdimësi. Shembujt përfshijnë
hyrjen, përpunimin, punën e nxënësit dhe mbylljen e konsolidimin. Përzgjidhni
burime që do t’ju mundësojnë të mbani strukturën e mësimit të qartë për veten dhe
për nxënësit tuaj. Për qëllime motivimi, fillojeni mësimin me burimet që kanë një
përbërës të fortë afektiv, psh., objekte misterioze, eksperimente, tekst autobiografik,
regjistrime të zërit njerëzor, muzikë, pjesë filmash, animacione dhe burime të diskutueshme. Kur jepni mësim një përmbajtje të veçantë, zgjidhni burime të të mësuarit
që e rrisin qartësinë e përmbajtjes që mësohet dhe sigurojnë një larmi shembujsh dhe
paraqitjesh të tjera të përmbajtjes.
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Qasja juaj e mësimdhënies. Burimet e të mësuarit duhet të jenë të pajtueshme dhe
mbështetëse të qasjes tuaj të përgjithshme ndaj mësimdhënies. Supozoni për
shembull që qasja e përgjithshme juaja i kushton pak vëmendje motivimit të nxënësit.
Ju mund të zgjidhni burime të të mësuarit që ka të ngjarë të shtojnë motivimin e
brendshëm, duke i ndihmuar nxënësit të shohin se përmbajtja ose detyra është
interesante dhe/ose personalisht të vlefshme.
BURIMET E TË MËSUARIT DHE KARAKTERISTIKAT E NXËNËSVE

Në qoftë se burimet e të mësuarit duhet të jenë të efektshme, ato jo vetëm duhet të bashkërendohen me objektivat, por edhe duhet të jenë të përshtatshme për nxënësit tuaj në terma të
moshave të tyre, përvojës dhe dijenive të mëparshme, niveleve të zhvillimit dhe paaftësive
fizike. Për shembull, burimet konkrete janë më të përshtatshme për nxënësit më të rinj, të cilët
rrallëherë ndjekin një stil të vetëm të prezantimit për më shumë se disa minuta. Nxënësit që
nuk kanë përdorur asnjëherë një burim të veçantë të të mësuarit, zakonisht do të kërkojnë më
shumë kohë për ta aksesuar dhe përdorur atë siç duhet. Së fundmi paaftësitë fizike si shikimi i
dobët, dëgjimi i dobët, disleksia, daltonizmi dhe paaftësi të tjera, mund t’i bëjnë disa burime të
të mësuarit, të papërshtatshme ose të pa efektshme.

DISA KONSIDERATA PRAKTIKE

Kostot, të pasurit në dispozicion dhe preferencat personale janë faktorë për t’u marrë në
konsideratë, në marrjen e vendimeve për burimet e të mësuarit. Meqenëse kushtet ndryshojnë
shumë nga një shkollë në një tjetër, ju duhet të merrni në konsideratë burimet financiare që ju
keni në dispozicion. Në disa raste, konsideratat financiare dominojnë vendimet për burimet e
të mësuarit. Në këto raste, kostua e burimeve të të mësuarit duhet të merret në konsideratë kur
planifikoni skenarët tuaj. Pasja e pak kompjuterëve për numrin e nxënësve në klasën tuaj, mund
të jetë jo më e mirë se sa të mos keni fare kompjutera. Së fundmi, duhet të merrni në konsideratë kohën që nevojitet për të përgatitur burimet e të mësuarit, edhe para mësimit (p.sh.,
ndërtimi i një prezantimi në Power Point), edhe gjatë mësimit (psh., shpërndarja e objekteve
konkrete në orën e matematikës).
Tabela 6.3 përmban një listë kontrolli për përzgjedhjen e burimeve të të mësuarit. Ajo është e
organizuar rreth ideve kryesore të ngritura dhe të diskutuara në këtë seksion. Megjithëse është
një listë mjaft e zgjeruar, çdo artikull është i rëndësishëm kur zgjidhen burimet e përshtatshme
të të mësuarit, në veçanti kur faktorët e jashtëm (psh., paratë, pasja në dispozicion), bartin një
pjesë të madhe të peshës në vendimin e përgjithshëm.
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TABELA 6.3
LISTË KONTROLLI PËR PËRZGJEDHJEN E BURIMEVE TË TË MËSUARIT

OBJEKTIVAT
E TË MËSUARIT DHE
VLERËSIMET

Çfarë dua unë që nxënësit të dinë apo të jenë të aftë të
bëjnë pas mësimit (përmbajtje, përpunim)?

√

Cilët janë burimet më të përshtatshme të të mësuarit
për të arritur këto objektiva mësimore?

√

Cilat burime mund të përdor për të gjetur se sa
mirë nxënësit i kanë arritur objektivat?

√

Si dhe me çfarë burimesh mund të siguroj komente e kritika?

√

A janë burimet e menduara të përshtatshme për
qasjen time ndaj mësimdhënies?

√

A do t’ua lehtësojnë burimet e përzgjedhura nxënësve
arritjen e objektivave të veçantë të të mësuarit?

√

A do ta lejojnë burimet mësimin apo grupin e mësimeve
të rrjedhin në mënyrë të efektshme dhe efikase?

√

Çfarë duhet të japë çdo burim në secilën fazë individuale
të mësimit apo grupit të mësimeve?

√

A dallohen burimet në mënyrat që akomodojnë
dallimet midis nxënësve të mi?

√

A janë burimet e mjaftueshme, të përshtatshme për nxënësit në klasën
time (gjithë klasën, një grup të veçantë ose nxënës individualë)?

√

A kanë nxënësit e mi njohuri të mjaftueshme, aftësi
dhe përvojë për t’i përdorur burimet?

√

A do t’i motivojnë nxënësit burimet e të mësuarit dhe
a do të promovojnë të mësuarit e pavarur?

√

A janë në dispozicion burimet e të mësuarit?

√

A janë burimet e të mësuarit eficiente për nga kostoja.

√

A janë burimet e të mësuarit eficiente për sa i përket kohës?

√

A jam komod duke ndërtuar dhe duke përdorur burimet (në
terma të njohurive, preferencave dhe nivelit tim profesional)?

√

MËSIMDHËNIA

KARAKTERISTIKAT E
NXËNËSVE

ASPEKTE
PRAKTIKE
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REKOMANDIM 3
LOKALIZONI NJË LARMI BURIMESH TË TË MËSUARIT PËR
TË PËRMBUSHUR NEVOJAT E NDRYSHME DHE STILET E
TË MËSUARIT TË NXËNËSVE NË KLASËN TUAJ.

Mendoni për çfarëdo klase në çfarëdo shkolle e në çfarëdo vendi. Ndërsa ju mendoni për këto
klasa, ju mund të përqendroheni në shumë dallime, në terma të madhësisë fizike, organizimit
ose karrige e tryeza dhe pasjen në dispozicion të burimeve mësimore. Pavarësisht këtyre dallimeve të shumta, të gjitha klasat kanë një gjë të përbashkët. Çdo klasë ka një grup nxënësish,
të cilët ndryshojnë për nga aftësitë, prirjet, nivelet e zhvillimit, qëndrimet, vlerat, stilet e të
mësuarit dhe preferencat e tyre të të mësuarit. Po ashtu, ata dallohen për nga gjinia, etniciteti,
kultura dhe klasa sociale e tyre. Madje edhe në klasën më homogjenikisht të grupuar ka dallime,
shpesh çuditërisht të mëdha, midis nxënësve në raport me shumë nga këto karakteristika.
Një tërësi e madhe kërkimesh mbështet pohimin që shumë, në mos po shumica e karakteristikave në të cilat dallohen nxënësit, janë të lidhura fort me dallimet në të mësuarit e tyre. Për
shembull, nxënësit që jetojnë në varfëri klasifikohen shumë më ulët në testimet e arritjeve, se
sa nxënësit nga familje të pasura. Analogjikisht, praktikisht në çdo vend vajzat janë më mirë se
djemtë në testet mbi të kuptuarit e leximit. Burimet e të mësuarit mund të përdoren për të rritur
mundësitë e të mësuarit për grupe të ndryshme nxënësish.
Disa vendime për burimet e të mësuarit duhet të merren nga ne, duke u përpjekur që të mos
disavantazhojmë disa grupe apo kategori të nxënësve. Për shembull, tekstet dhe materialet e
tjerë të leximit duhet të mos kenë paragjykime apo stereotipe klasore, etnike dhe gjinore. Në
qoftë se ju nuk mund t’i zgjidhni tekstet dhe ato përmbajnë paragjykime e stereotipe, shpenzoni një kohë për t’i diskutuar këto çështje me nxënësit tuaj dhe ndihmojini ata të mendojnë
në mënyrë kritike rreth tyre. Kur është e mundshme, plotësojini tekstet me materiale origjinale
(psh., gazeta, revista, libra ose filma), të cilat përmbajnë tregime dhe të dhëna që portretizojnë
grupe të ndryshme kulturore në një dritë të ndryshme.
Vendime të tjera rreth burimeve mësimore synojnë t’iu ofrojnë përparësi nxënësve ose grupeve,
të cilët tradicionalisht janë të lënë mënjanë apo të papërkrahur. Merrni në konsideratë për
shembull, fëmijët me paaftësi për të mësuarit. Detyra të shkurtra dhe konkrete, materiale të
ndërtuar qartë dhe të jo të rrëmujshme dhe sigurimi i një kuadri mbështetës dhe dhënies së
komenteve e kritikave të shpeshta, janë dobiprurëse për këta nxënës. Merrni në konsideratë
nxënësit me probleme në të lexuar. Një listë e “pyetjeve të përqendruara” ose një përmbledhje
e shkurtër, dhënë nxënësve para fillimit të leximit nga ata të një tregimi ose një pasazhi, është
dobiprurëse. Ka edhe lista të avancuara të termave kryesore me një fjalorth të shkurtër, të lehtë
në përdorim të fjalëve të panjohura.
Edhe vendime të tjera për burimet mësimore mendohet se sigurojnë atë që zakonisht referohet
si “pasurim”, për të sfiduar nxënësit që ka të ngjarë të mërziten me një mësim (sepse ritmi është
shumë i ngadalshëm) ose përmbajtje (sepse është shumë e lehtë ose tashmë ka qenë mësuar).
Nxënësit me prirje, të talentuar dhe të tjerë nxënës me arritje të larta, hyjnë në këtë kategori. Në
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këtë rast, burimet mësimore duhet të përzgjidhen që të japin sfida për këta nxënës ose mundësi
për të mësuar të pavarur në fushat e tyre të interesit. Si zgjatime të burimeve të dhëna gjithë
nxënësve, këto mund t’i ndihmojnë këta nxënës të krijojnë një fjalor më të pjekur, të ushqejnë
mendimin kritik ose japin mundësi për të ecur përpara me ritmin apo shkallën e atyre vetë.

REKOMANDIM 4
BËJINI BURIMET E TË MËSUARIT “TË VIJNË NË JETË”; MBANI
MEND, JENI JU, MËSUESI QË VENDOS SE SI PËRDOREN BURIMET
PËR TË KRIJUAR MJEDISE NXITËSE TË TË MËSUARIT DHE
PËR T’I DHËNË FORMË ASAJ QË MËSOJNË NXËNËSIT.

Burimet mësimore mund të ndihmojnë që klasat dhe mjediset e tjerë edukative të shndërrohen në mjedise të të mësuarit të qëndrueshëm dhe aktiv, por siç u përmend më parë është
përgjegjësia juaj si mësues të lokalizoni, përzgjidhni dhe ndonjëherë të krijoni burimet më të
mira të të mësuarit, dhe pastaj t’i përdorni ato në mënyrat që i angazhojnë nxënësit dhe çojnë
në suksesin e të mësuarit. Në këtë seksion, ne do të marrim në konsideratë pesë kategori të burimeve mësimore: tekste, materiale të tjera të shkruara të tekstit, organizues grafikë,materiale të
burimeve parësore, dhe fletë pune dhe materiale të tjerë të bërë nga mësuesi. Për çdo kategori
ne ofrojmë një listë kontrolli, që mund të përdoret për të ndërtuar apo vlerësuar shembuj të
veçantë.

ZGJEDHJA DHE PËRDORIMI I TEKSTEVE MËSIMORË

Tekstet mësimorë janë ende burimi i përdorur më gjerësisht i të mësuarit, dhe nuk ka fare të
ngjarë që do ta humbasin së afërmi qëllimin e tyre. Tekstet ofrojnë disa përparësi për mësuesit.
Ata japin një ecuri të strukturuar të studimit dhe një gamë ushtrimesh e veprimtarish. Por në të
njëjtën kohë, tekstet priren po ashtu të kenë një efekt ngushtues në cilësinë e punës, veçanërisht në qoftë se ata janë përzgjedhur pa ndonjë shqyrtim kritik, dhe përdoren në mënyrë jo kritike
në klasë.
Çfarë e bën të mirë një tekst? Megjithëse përgjigjet për këtë pyetje do të ndyshojnë nga vendi
në vend, nga krahina në krahinë në të njëjtin vend dhe nga lënda në lëndë, ka disa parime që
zbatohen praktikisht në çdo tekst mësimor. Një listë mjaft e zgjeruar e këtyre parimeve tregohet
në Tabelën 6.4.
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TABELË 6.4
KRITERET PËR PËRZGJEDHJEN E TEKSTEVE MËSIMORE
Shënim. Përshtatur nga Stradling, 2002.







PËRMBAJTJA















QASJET PEDAGOGJIKE










LIBRI





Cilat tema pasqyrohen? A shkojnë ato me programin mësimor? A ka ndofarë
boshllëqesh që duhen mbuluar? A do të kërkojë teksti material të konsiderueshëm
plotësues?
Si është organizuar përmbajtja (struktura dhe renditja)? Sa faqe i kushtohen secilës
temë? A pasqyrojnë këto shpërndarje mbulimin në programin zyrtar mësimor?
A ka një baraspeshë midis tekstit dhe elementëve të tjerë (ilustrimeve, hartave,
statikës, ekstrakteve të burimit, pyetjeve)? A janë këto të përshtatshme për
diapazonin e moshave dhe/ose nivelin aftësisë së nxënësve?
A përmban teksti treguesin, tryezën e lëndës dhe/ose elementë të tjerë që mund
ta ndihmojnë nxënësin të lokalizojë informacionin?
Kur është botuar për herë të parë teksti? A është lënda e kohëve të fundit,
shkencërisht e përshtatshme dhe e saktë?
A është teksti i shkruar në një stil të përshtatshëm për diapazonin e moshave të
nxënësve dhe/ose nivelin e aftësive (gjatësia e fjalive, përdorimi i fjalorit, përdorimi
i ndihmësve pamorë)?
A janë materialet të paanshëm për kultura dhe grupe etnike të ndryshëm? A ka
paragjykime, shpjegime tepër të thjeshtuara ose reduktuese?
Çfarë njohurie e aftësish të mëparshme kërkohen nga nxënësi për ta përdorur
efektshëm këtë tekst mësimor?
A funksionon ai si “tekst pune” (domethënë a përfshin ai pyetje, projekte, detyra,
burime, ushtrime vlerësimi)? Në qoftë se jo, a ka të tjerë libra plotësues të dhëna
nga botuesi (libra pune, atlase, libra burim)?
Çfarë pyetjesh, projektesh ose detyrash përmban ai: a merren ato kryesisht me kujtesën dhe riprodhimin nga ana e nxënësve të informacionit të dhënë në tekst apo
i pajisin nxënësit me mundësi për të eksploruar, krahasuar, analizuar në mënyrë
kritike ose për të interpretuar? A do ta sfidojnë ato nxënësin që ai të mendojë. ?
A është përditësuar libri me praktikat moderne të klasës? A ka qenë testuar libri në
terren ose a është provuar në klasë?
Si lidhen ilustrimet, fotografitë, hartat dhe diagramat me tekstin? A japin ato
mundësi të tjera që nxënësit të reflektojnë dhe të eksplorojnë, apo funksioni i tyre
kryesor është vetëm të ilustrojnë e ta bëjnë librin më joshës?
A ka të ngjarë që ky tekst mësimor të ngjallë interesin e nxënësit për lëndën?
A do t’i mbijetojë ai përdorimit të përditshëm në klasë për një periudhë të
arsyeshme kohe?
A është i ndërtuar mirë (faqosja, skema e ngjyrave, tipografia)?
Sa i rëndë është (në qoftë se nxënësve do t’u duhet ta mbajnë librin me vete çdo
ditë)?
Si krahasohet ai me tekstet e tjerë që gjenden në treg (është më i shtrenjtë apo më
i lirë, i hartuar më mirë)?
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Pasi është zgjedhur teksti, vëmendja jonë zhvendoset tek ajo që ju, mësuesi, mund të bëni për
ta bërë tekstin më të dobishëm si burim të të mësuarit. Këtu janë disa gjëra që mund të bëni.


Mësojini nxënësit të njohin dhe të kuptojnë organizimin e librit. Bëni që ata të shohin
tryezën e lëndës dhe renditjen e kapitujve. Mësojini si të dallojnë titujt e kapitujve dhe
nëntitujt brenda kapitujve.



Mësojini nxënësit se si ta gjejnë shpejt informacionin për disa tema, duke përdorur
instrumente të ndryshëm, veçanërisht treguesin. Mësojini se si ta përdorin fjalorin
për të kuptuar domethënien e fjalëve dhe koncepteve të panjohur. Tregojuni atyre si
të përdorin lloje të ndryshme treguesish si ai i emrave, temave, si dhe si të kërkojnë
nëpër fjalë ose emra deri sa të gjejnë atë që u duhet.



Mësojini nxënësit si ta përcaktojnë rëndësinë relative të përmbajtjes së përfshirë në
tekst. Mësojini si ta përdorin treguesin për të llogaritur numrin e faqeve që i kushtohet çdo të dhëne. Mësojini të shikojnë ndryshimet në llojin e germave (madhësia,
trashësia, forma) si tregues të rëndësisë.

Gjithashtu, ju mund t’iu mësoni nxënësve strategji që ata mund t’i përdorin për të përmirësuar
të kuptuarit e tekstit prej tyre. Këto strategji do të përfshinin:


Tregojuni si të merret një ide e përgjithshme para leximit. Kjo mund të përfshijë
shikimin paraprak aktiv të tekstit, duke u hedhur një vështrim titujve, përmbledhjeve
ose bllokut të shënimeve, nëntitujve, ilustrimeve dhe burimeve, si dhe pyetjeve e
detyrave. Mësojini ata të gjenerojnë pyetje bazuar në informacionin e fituar gjatë
shikimit paraprak.



Ndërsa nxënësit lexojnë materialin, nxitini ata të jenë lexues aktivë dhe të përpiqen
të kuptojnë çfarë thotë autori. Lejojini të pyesin dhe t’u përgjigjen pyetjeve që
lehtësojnë të kuptuarit e tekstit. “Cili është kuptimi i asaj që sapo lexova”?



Pas leximit të materialit bëni që nxënësit të organizojnë veprimtari që i ndihmojnë të
ruajnë të mësuarit e tyre në kohë (Shih Kapitulli 5).
TË KUPTUARIT E TEKSTIT

Veç teksteve, në shumë klasa përdoren mjaft shpesh një larmi materialesh të tjera ndihmëse.
Shembujt përfshijnë detyra leximi jashtë klase, konspekte të përgatitura nga mësuesi, video
apo transkriptime fjalimesh dhe informacion të aksesuar nga interneti dhe burime të tjera. Kur
tekstet mësimore janë burime kryesore të të mësuarit, këto materiale të tjera të shkruara tekstuale, konsiderohen shumë mirë se janë burime dytësore. Si rrjedhim, nxënësve ka më shumë
të ngjarë t’iu kërkohet të kuptojnë vetë se çfarë janë duke lexuar me një ndërhyrje minimale të
mësuesit. Të kuptuarit e asaj që janë duke lexuar është një proces dy planësh. Së pari, nxënësit
duhet të analizojnë tekstin në terma të çfarë është e rëndësishme dhe çfarë jo, ose çfarë është
e përshtatshme për qëllimin e leximit dhe çfarë nuk është. Për nxënësit që mbajnë shënime të
tilla, është një mënyrë për të gjetur se si e analizojnë ata një tekst të caktuar. Së dyti, nxënësit
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duhet të kuptojnë çfarë janë duke lexuar. Të kuptuarit nuk është një konstrukt i vetëm, më saktë
“llojet” e ndryshme të të kuptuarit janë të rëndësishme kur lexohet për qëllime të ndryshme.
Kësisoj, qëllimi i çdo detyre leximi duhet të bëhet i qartë për nxënësit dhe të jetë i lidhur me
objektivin e të mësuarit për të cilin ai ishte zgjedhur. Në diskutimin që pason, së pari ne do të
flasim për mbajtjen e shënimeve dhe pastaj të kuptuarit.

MBAJTJA E SHËNIMEVE

Siç u përmend më sipër kur nxënësit mbajnë shënime, atyre u duhet ta analizojnë informacionin. Domethënë, ata duhet të dallojnë të nevojshmin nga informacioni më pak i rëndësishëm, të
identifikojnë konceptet kryesore dhe informacionin vendimtar, të kuptojnë idenë kryesore (“tablonë e madhe”) dhe ta paraqesin atë në një mënyrë të organizuar. Por edhe pse iu është dhënë
njëfarë udhëzimi se si të analizohet dhe të mbahen shënime siç duhet, shumë nxënës priren t’i
mbajnë ato tepër të shkurtra dhe shpesh të çorganizuara ose thjesht kopjojnë sa më shumë që
munden nga teksti. Këtu janë disa sugjerime për t’i ndihmuar nxënësit të përmirësojnë aftësitë e
tyre për mbajtjen e shënimeve.


Përqendroni vëmendjen e nxënësve për atë se si është strukturuar informacioni.



Nxitini nxënësit të mos shkruajnë gjithçka lexojnë, shohin apo dëgjojnë.



Pajisini nxënësit me shabllone ose korniza të mbajtjes së shënimeve, jepuni një
komplet rregullash ose kategorish që t’i ndihmojnë ata se si t’i strukturojnë shënimet
e tyre.



Kërkojuni nxënësve të praktikojnë përmbledhjen në një fjali të idesë kryesore të
paragrafëve.



Shpërndani markues të verdhë ose rozë dhe kërkojuni atyre t’i përdorin për “tju
treguar juve” çfarë konsiderojnë ata të rëndësishme ndërsa lexojnë.



Nxitini nxënësit t’i personalizojnë shënimet e tyre duke përdorur germa kapitale, fjalë
me germa më të trasha, tituj, konspekte dhe diagrama.



Mësojini nxënësit se si t’i mbajnë shënimet në një formular të formalizuar, konspekte
me tituj për çështjet më kryesore, tituj të nivelit të dytë si nënçështje dhe tituj të
nivelit të tretë si hollësi (sipas nevojës). Konspekti thekson natyrën hierarkike të
materialit të tekstit me secilën copë të detajuar të informacionit, të vendosur nën një
kategori të një niveli më të lartë.



Më në fund, pasi janë mbajtur shënimet, nxitini nxënësit t’i shqyrtojnë dhe përsosin
ato. Kërkojuni të caktojnë se cili informacion është thelbësor për t’u mbajtur dhe cili
informacion mund të fshihet sepse nuk është thelbësor ose është i tepërt.
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TË KUPTUARIT E TEKSTIT KUR LEXOHET PËR QËLLIME TË NDRYSHME

Të lexuarit për të përvetësuar informacion është i ndryshëm nga të lexuarit për kënaqësi. Të
lexuarit për të marrë një kuptim të përgjithshëm të asaj çfarë lexohet është i ndryshëm nga të
lexuarit në mënyrë kritike. Qëllime të ndryshme kërkojnë strategji të ndryshme për të kuptuarit.
Tabela 6.5 paraqet një analizë të pesë llojeve të të kuptuarit, të përkufizuara sipas qëllimeve të
ndryshme për të cilat teksti i shkruar mund t’u caktohet detyrë nxënësve. Ato janë: të kuptuarit
fjalë për fjalë, të kuptuarit interpretativ, të kuptuarit kritik i autorit, të kuptuarit kritik i materialit
në tekst dhe të kuptuarit krijues. Për secilin lloj, kolona e krahut të majtë tregon se çfarë pritet
nga nxënësit të mësojnë. Kolona e krahut të djathtë jep shembuj të pyetjeve dhe frazave që ju,
mësuesi, mund t’i përdorni për të promovuar të mësuarit.
Megjithëse nga mësuesit e shkollave sekondare nuk pritet që ata të japin mësim për njohuritë
fillestare të të lexuarit, ata do të ishin të mençur t’i mësonin nxënësit se si t’i kuptojnë materialet
e leximit që u janë dhënë detyrë, në fillim duke analizuar dhe pastaj duke kuptuar çfarë janë
duke lexuar. Gjithashtu, mund të jepen mësim strategjitë e vetë normimit (Shih Kapitullin 5)
në mënyrë që nxënësit të monitorojnë çfarë janë duke lexuar, të bëjnë një përcaktim nëse po e
kuptojnë çfarë janë duke lexuar dhe në qoftë se jo, të bëjnë korrektime në strategjinë e tyre të të
lexuarit, gjë që i çon në një të kuptuar më të mirë të asaj çfarë lexohet.

VLERA E KALENDARËVE GRAFIKË

Në shumicën e klasave, leximi dhe ligjërimi zotërojnë mësimdhënien, gjë që do të thotë se
nxënësit më së shumti e marrin dijen nëpërmjet mënyrës gjuhësore. Kalendarët grafikë janë
instrumente pamore apo grafike që i ndihmojnë nxënësit të mësojnë dhe ta ruajnë informacionin nëpërmjet imazherisë pamore, të shohin marrëdhëniet ndërmjet copave të përzgjedhura
të informacionit në formatin grafik, dhe të lidhin konceptet dhe parimet abstrakte me paraqitje
konkrete. Kur nxënësit bëjnë harta të koncepteve, harta mendore, tabela me tabakë, kronologji,
diagrama Venn dhe skica të renditjes, ata krijojnë në mënyrë aktive një model të të menduarit të
tyre.
Ka disa arsye për të përdorur kalendarët grafikë. Së pari, në përputhje me teorinë e kapacitetit
të përpunimit të dyfishtë të kujtesës funksionale, informacioni ruhet në kujtesën afatgjatë
në dy forma: pamore dhe verbale. Informacioni i paraqitur edhe me pamje edhe me të folur
kujtohet më mirë se sa informacioni i paraqitur në vetëm njërën mënyrë. Së dyti, ky përdorim i
kalendarëve grafikë kërkon nga nxënësit që ata ta organizojnë informacionin në mënyra që janë
të dobishme për kujtesën. (psh., në formë hierarkike, të rastit). Ju mund të përdorni kalendarë
grafikë për të mbështetur mësimdhënien tuaj, ose t’iu kërkoni nxënësve t’i bëjnë vetë kalendarët grafikë. Sidoqoftë, mbani parasysh që nuk është e mjaftueshme që t’iu thoni nxënësve t’i
bëjnë kalendarë grafikë. Do të duhet t’iu tregoni atyre si ta bëjnë këtë, duke u dhënë udhëzime
të qarta dhe të hollësishme, duke i praktikuar dhe duke u kthyer komente e kritika.
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TABELA 6.5
TË KUPTUARIT E TEKSTEVE TË SHKRUAR TË PËRDORUR
PËR QËLLIME TË NDRYSHME TË TË MËSUARIT.
Shënim. Përshtatur nga Vizek, Vidović et al.,2003.

TË KUPTUARIT INTERPRETUES

TË KUPTUARIT FJALË PËR FJALË

TIPET E TË KUPTUARIT

SHEMBUJ TË PYETJEVE
DHE FRAZA

Përcaktimi i idesë kryesore të
tekstit (kur shprehet direkt)

Cila është fjalia më e rëndësishme në
tekst? Përcaktoni një titull të tekstit

Identifikimi i detajeve që
specifikojnë idenë kryesore

Kush? Çfarë? Ku? Pse? Si? Kur?

Diktimi i marrëdhënieve
shkakësore në tekst

Sepse

Diktimi i vazhdimësisë kronologjike të ngjarjeve

Në fillim ndodhi...pastaj...më në fund

Ndjekja e udhëzimeve

Gjëja e parë që duhet të bëni...
pastaj, pas kësaj, në fund

Nxjerrja e idesë kryesore (kur nuk
është shprehur në mënyrë të qartë)

Cila mendoni se është ideja kryesore?
Çfarë ju bën ta mendoni këtë?

Nxjerrja e marrëdhënieve shkakësore që nuk janë të qarta

Cili mendoni se është shkaku
i këtyre ngjarjeve

Leximi “midis rreshtave” (identifikimi
i gjërave që janë implikuar por
nuk janë shprehur hapur)

Riformulimi i fjalive, mbushja e boshllëqeve

Identifikimi i gjendjes shpirtërore dhe emocioneve

Cilat fjalë mund të vënë në
lëvizje emocionet?

Përcaktimi i motiveve të autorit

Përse është shkruar?

Nxjerrja e konkluzioneve

Çfarë duhet të ketë ndodhur
para kësaj skene?

Interpretimi i figurave letrare të
të folurit (idiomat, metaforat,
hiperbolat, personifikimet).

Ç’kuptim ka të thuhet “Nuk ka dobi
të qash për qumështin e derdhur”?
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TË KUPTUARIT KRIJUES

…materialit

TË KUPTUARIT KRITIK I ...

…autorit
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Njohja e qëllimit të të shkruarit

Të informojë, të edukojë, të
formojë, të bindë, të zbavitë

Njohja e pikëpamjeve të autorit

A është shkrimi me paragjykime apo objektiv?

Stili i të shkruarit

I saktë? I mprehtë? Gazmor?
Prekës? Serioz? I mërzitshëm?

Kompetenca

Cilat janë referencat e autorit?

Koha e botimit të tekstit

A nuk është i vjetruar?

Vlerësimi i vlefshmërisë dhe
besueshmërisë së informacionit

A është ai një burim të cilit
mund t’i besohet?

Vlerësimi i përshtatshmërisë
së informacionit

A është teksti i përshtatshëm për qëllimin?

Diferencimi i fakteve nga opinionet

Cilat fjalë kyçe sugjerojnë fakt
dhe cilat sugjerojnë opinion?

Motivet e veprimit dhe
pasojat (e supozuara)

Përse ndodhi? Çfarë do të kishte
ndodhur në qoftë se...?

Vizualizimi

Si do të mund të dukej ajo ndërtesë?

Vlerësimi i procedurës

A ishte e justifikueshme/e
arsyeshme/e drejtë?

Problem-zgjidhja

Cili ishte problemi? Si u zgjidh ai?
A kishte zgjidhje të tjera të mundshme? Cilën do të zgjidhnit ju?

Parashikimi i rezultateve

Çfarë mendoni se do të
ndodhë më pas?

Ndryshimi/përmirësimi i rrëfimit

A mungon ndonjë përshkrim? Çfarë
mund të mungojë? A ka nevojë subjekti/tregimi për përshpejtim/ngadalësim?

Prodhimi i diçkaje të re

Ilustroni rrëfimin me vizatime, tinguj
ose lëvizje. Shndërrojeni tekstin në një
këngë, shkrim humoristik ose video.
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Një hartë koncepti është një paraqitje pamore e karakteristikave, lidhjeve dhe organizimit
hierarkik të një koncepti. (Shih Figurën 6.2). T’u kërkohet nxënësve që të krijojnë një hartë të
tipareve apo karakteristikave të një koncepti, kjo mund t’i ndihmojë ata ta mësojnë konceptin.
Hapi i parë është të përkufizohet qartë koncepti dhe të identifikohen tiparet ose karakteristikat e
tij kryesore. Sigurohuni që nxënësit e kuptojnë qartë cila është fjala, koncepti, çështja studimore,
ose problemi qendror rreth të cilit duhet ndërtuar harta. Pastaj sigurohuni që tiparet kryesore
të konceptit (fjalët përshkruese, elementët ose pyetjet treguese që mund të shoqërohen me
konceptin) janë kuptuar mirë. Kërkojuni nxënësve të kategorizojnë konceptet dhe të shpjegojnë
tiparet kryesore. Nëse është e nevojshme, përfshini shembuj dhe jo-shembuj të konceptit.
Renditini qelizat në mënyrë hierarkike: përdorni një qasje nga lart poshtë nga e përgjithshmja
tek e veçanta dhe ngjyra e forma të ndryshme dhe lidhje për të identifikuar llojet e informacionit
(Përshtatur nga punimi i Joseph Donald Novak).
FIGURA 6.2
NJË HARTË KONCEPTI PËR ELEMENTIN JETËSOR DIELL

ELEMENTI
JETËSOR

DIELLI

Jep energji në formën e

DRITËS

Fotosintezë

E përdorur
si

NXEHTËSISË

Foto voltaike

Temperaturën
e Tokës

Këtu janë shembuj të disa kalendarëve të tjerë grafikë të dobishëm:

E nevojshme
për

Ciklin e ujit
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Një rrjetë për shkëmbim mendimesh është i mirë për veprimtari të fillimit kur nxënësit gjenerojnë
ide dhe pyetje, aktivizojnë njohuritë dhe interesat e mëparshme, krijojnë pyetje dhe probleme
kontrolli. Kjo ndihmon për të grumbulluar ide për një subjekt, për ta ndarë temën në nëntema
e për të krijuar çështje për kërkim bazuar tek nëntemat. (Përshtatur nga punimi i Alex Faickney
Osborn)

Një diagramë e Venn-it është një instrument i dobishëm organizativ grafik kur krahasohen
dy gjëra: të parët e ngjashmërive dhe dallimeve është një proces njohës fundamental. Një
diagramë e Venn-it jep hapësirë për të shënuar ngjashmëritë dhe dallimet midis dy a më shumë
sendeve (gjërave, njerëzve, vendeve, ngjarjeve dhe ideve). Ajo mund të zbatohet me sukses në
një diapazon të gjerë lëndësh. Në këtë diagramë të thjeshtë Venn, dallimet mund të renditen në
seksione të veçanta; ngjashmëritë dhe karakteristikat e përbashkëta në seksionet që ndërpritet
(Përshtatur nga punimi i John Venn)

Një t-chart është një kalendar tjetër grafik i përdorur për të krahasuar dhe ballafaquar (ngjashmëritë dhe dallimet, pro-të e kundra-t, avantazhet dhe disavantazhet). Të dy titujt në majë janë
artikujt që krahasohen dhe kutitë me tekst të vendosura në mes janë kriteret e përdorura për
krahasimin.
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Diagramat e renditjes së veprimeve ose Diagramat e renditjes ndihmojnë me informacion organizues, duke ruajtur gjurmën e ngjarjeve në kohë ose duke dokumentuar hapat e ndërmarrë.
Ato përshkruajnë një renditje ngjarjesh, fazash, aksionesh dhe rezultatesh (Përshtatur nga
punimet e Frank Bunker Gilbreth)
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4. Eksperimentoni me mënyra të ndryshme të lidhjes
dhe të theksimit të aspekteve të ndryshëm. Përdorni
markues, kode dhe shigjeta sa të jetë e nevojshme.
pasardhës

1. Filloni në qendrën e një faqe të bardhë
për së gjeri, më mirë me një imazh me
ngjyra që përfaqëson subjektin tuaj.

ukt

personal

str

5. Struktura që do
të krijohej është një
qartë
hierarki në formë
komunikime
rrezesh me idetë që
rrezatojnë nga tema
rrezet
juaj qendrore dhe
degët kryesore.
hierarkia
kë
nd
sh
ëm
me theks
stil

Harta
mendore

qendër
fillim
2. Përdorni fjalë dhe ﬁgura në gjithë hartën tuaj.
Atje ku është e mundur përdorni fjalë të vetme
ÇELËS, të shkruara përgjatë një vije. Çdo fjalë apo
ﬁgurë qëndron në vijën e vet.

përd

orur

imazh
ngjyrë
fja
lët

3. Vijat i bëjnë shoqërimet midis ideve sa më qartë që
munden. Bëjini ato të rrjedhshme dhe organike, secila vijë
me të njëjtën gjatësi sa edhe fjala apo imazhi. Gjithmonë
sigurohuni që vijat të lidhen në fundin e vijave të nivelit
të mëparshëm. Zakonisht vijat do të jenë më të trasha në
qendër dhe më të holla më larg.

njollat
i thjeshtë

kyç

Një hartë e mendjes është një metodë e mbajtjes së shënimeve, e përdorur për të konspektuar
informacionin nga ana pamore. Ajo shpesh krijohet rreth një fjale qendrore kyçe, teksti, apo
ideje tek e cila shtohen idetë, fjalët dhe konceptet shoqëruese. Kategoritë kryesore rrezatojnë
nga një qelizë qendrore, dhe kategoritë më të pakta janë nëndegë të degëve më të mëdha.
Harta e mendjes nxit të menduarit simbolik dhe “të tablosë së madhe”. (Përshtatur nga punimi i
Tony Buzan)
© Illumine – përdorur me leje, më shumë informacion tek www.mind-mapping.com)
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Harta e shkak-pasojës është parashikuar për të treguar nga ana pamore marrëdhëniet shkakësore. (Përshtatur nga punimi i Prof. Kaoru Ishikawa, University i Tokyo-s)
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Një kronologji është një paraqitje shumë e efektshme pamore për renditjet kronologjike të
ngjarjeve në një tregim apo rrëfim historik (Përshtatur nga punimi i Joseph Priestly)
burimi: Snježana Koren et al. (2007)

ZGJEDHJA E PËRDORIMI I BURIMEVE PARËSORE

Burimet parësore përfshijnë objekte reale nga mjedisi natyror, artefakte, ndërtesa, monumente
dhe në histori, fotografi dhe dokumente të një kohe të mëparshme. Shumë burime parësore
i lejojnë nxënësit të përdorin të gjithë shqisat e tyre; praktikisht të gjithë burimet parësore
sigurojnë kapacitete për të hyrë në tërësinë e jetës reale, të tanishme apo të shkuar. Burimet
parësore sigurojnë mundësi për nxënësit që ata të angazhohen në vrojtim, eksplorim, kërkim,
krahasim, deduksion, vlerësim, interpretim dhe komunikim. Këtu janë disa gjëra për t’u marrë në
konsideratë gjatë punës me burime parësore:


Sigurohuni që të jeni i qartë përse dëshironi të përdorni burime parësore; ato duhen
përzgjedhur dhe bashkërenduar me kujdes me objektivt tuaja të të mësuarit.



Më saktë, burimet parësore përdoren më së miri, kur çelin fusha të reja të kërkimit ose
ofrojnë mundësi që të zhvillohen perspektiva të reja.



Burimet parësore gjithmonë duhet të vendosen në kontekstin e duhur. Kjo do të thotë
të njihet origjina e burimit (Kush e ka bërë atë? Ku dhe kur është bërë? Përse ishte
bërë? Për cilin ishte bërë?).



Puna me burimet parësore kërkon që ju të theksoni interpretimin në vend të mbajtjes
mend për informacionin bazë. Pyetja kryesore duhet të jetë: “Çfarë kuptoni ju nga
kjo?” (Shih Tabelën 6.6).
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Mos i mbingarkoni nxënësit me burime të tepërta. Më mirë përqendrohuni në një
burim të vetëm për një hapësirë të arsyeshme të kohës, në mënyrë që ata të kuptojnë
domethënien dhe rëndësinë e tij, pra çfarë po mësojnë ata në atë kohë.



Gjithmonë kërkoni zgjerime dhe shpjegime të reagimeve dhe përgjigjeve fillestare të
nxënësve: “Mund të më thoni më shumë?” “Si e dini?” “Përse e mendoni këtë?” Në këtë
mënyrë nxënësit do të mësojnë të mbështesin përgjigjet e tyre.
TABELA 6.6
PYETJE RRETH BURIMEVE PARËSORE

SHEMBUJ TË PYETJEVE
PËRSHKRIMI
Çfarë më tregon
mua ky burim?
Çfarë shoh/lexoj/
prek/nuhas?

KONTEKSTI
Çfarë di për
rrethanat në të cilat
u prodhua burimi?

INTERPRETIMI
Çfarë mund të
përgjithësoj për
burimin (nga
vrojtimi dhe dija
ime e mëparshme)?

Çfarë lloj burimi është ai?
Si e di që është burim parësor?
Shqyrtojeni atë dhe shpjegoni saktë çfarë shihni/lexoni/nuhasni/prekni.
Cili është reagimi juaj fillestar ndaj tij?

Kush e shkroi/prodhoi atë?
Kush e porositi? Kush e financoi atë?
Kur e ku është shkruar/prodhuar ai?
Cilat janë tiparet karakteristike të periudhës në të cilën u krijua?
Përse u shkrua/prodhua ai?
Për kë u shkrua/prodhua ai?
Si e gjeti shkrimtari/prodhuesi informacionin/materialin?
Çfarë rëndësie (në qoftë se ka ) kishte ose ka ai?
Çfarë mendoni se po ndodh në këtë pikturë/foto? Kush është personi më
i rëndësishëm? A mund të përfytyroni tinguj, aroma dhe ngjyra?
Çfarë na tregon burimi për pikëpamjet ose pozicionet e shkrimtarit/artistit?
A mund të dalloni faktet, opinionet dhe argumentat? A është ai një burim
i besueshëm? A ka paragjykime? Si e dini? (argumentet)? Çfarë e mbështet
tek burimi idenë tuaj (prova)? Çfarë do të ndodhte në qoftë se ....?
Krahasim: Si janë këto të ngjashme/të ndryshme. Përse ata janë të ngjashëm/të ndryshëm?

NDËRTIMI DHE PËRDORIMI I FLETËVE TË PUNËS,
PANKARTAVE DHE DIAPOZITIVAVE

Mbështetja e tepërt në një burim të vetëm të të mësuarit mund të jetë problem, meqenëse kjo
zakonisht nxit mërzinë në klasë dhe indiferencën ndaj detyrave. Problemi është veçanërisht i
ngutshëm kur vjen puna për fletët e punës dhe librat e punës. Megjithatë në të njëjtën kohë,
praktikisht çdo burim i të mësuarit mund të jetë dobiprurës, kur është përzgjedhur dhe përdorur
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siç duhet. Kështu është edhe më fletët e punës. Forca kryesore e fletëve të punës si burim i
të mësuarit është se ato sigurojnë mundësi për t’u praktikuar të udhëhequr (me mbikëqyrje
të mësuesit) dhe praktikë të pavarur (vetëm) të njohurive dhe aftësive të mësuara në orën e
mësimit. Po ashtu ato mund të ndërtohen për të mbështetur burimet e tjera të të mësuarit (psh
si një tekst plotësues i përgatitur nga mësuesi, që mbush boshllëqet në tekstin mësimor, ose si
një komplet pyetjesh për t’u përdorur krahas me një pikturë, hartë apo diagramë në një tekst
mësimor). Më në fund, fletët e punës mund të përdoren edhe si detyra të dhëna për në shtëpi,
që nxënësit të mund të rishqyrtojnë çfarë ishte mësuar dje në përgatitje për mësimin e sotëm.
Tabela 6.7 përmban një komplet pyetjesh për t’u përdorur kur ndërtohet një fletë pune. Me
pak modifikime pyetjet mund të përdoren edhe për të vlerësuar fletët ekzistuese të punës të
drejtuara nga të tjerët.
TABELA 6.7
PYETJE PËR T’U MARRË NË KONSIDERATË PËR NDËRTIMIN E NJË FLETE PUNE
Shënim. Përshtatur nga: G. Butt, 2006.

LISTË KONTROLLI: NDËRTIMI I NJË FLETE PUNE
OBJEKTIVAT






PLANIFIKIMI








PARAQITJA




PËRDORIMI







VLERËSIMI




Cili është qëllimi i fletës së punës?
Cilat janë objektivat e të mësuarit me të cilat lidhet?
Çfarë duhet përfshirë në fletën e punës (psh., pyetje, ilustrime, shpjegime)?
Si sigurohem që fleta e punës është e lidhur qartë me objektivat e të mësuarit?
Si do të vlerësohen nxënësit: Si do t’iu kthej komente e kritika nxënësve?
Si do ta organizoj fletën e punës (tekst, veprimtari, komente e kritika)? Çfarë titujsh
e emërtimesh nevojitet të përfshij?
Si do ta ndërtoj fletën e punës: madhësia e germave dhe lloji i tyre, ilustrimet,
hartat, diagramat, grafikët dhe skemat? Në qoftë se fleta e punës fotokopjohet, a
do të jetë gjithçka e qartë dhe e lexueshme?
A janë angazhuese për nxënësit teksti dhe veprimtaritë? A është i përshtatshëm
fjalori? Mos ka tepër/jo mjaftueshëm tekst? A duhet që fjalët kyç të theksohen me
germa të trasha?
Si do t’i paraqes fletët e punës tek nxënësit?
A dua që ata ta plotësojnë fletën e punës të gjithë gjatë mësimit apo janë disa
aktivitete për t’u plotësuar si detyrë shtëpie?
A ka tekste të ndryshëm dhe/ose veprimtari për nxënës të ndryshëm?
A i ndihmoi fleta e punës nxënësit të arrinin objektivat e mia të të mësuarit?
A e gjetën nxënësit fletën e punës të dobishme, interesante dhe nxitëse?
Çfarë mund të ndryshoj në mësimet e ardhshme në fletën e punës, ose në
mënyrën si e përdora atë
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REKOMANDIM 5
PËRDORIMI I TEKNOLOGJISË NË MËNYRË TË PËRSHTATSHME
DHE EFEKTSHME PËR TË MBËSHTETUR MËSIMDHËNIEN,
PËR TË SHTUAR MUNDËSITË E TË MËSUARIT DHE PËR TË
RRITUR SHANSET PËR SUKSESIN E TË MËSUARIT.

Merrni në konsideratë një mësues i cili po përgatit një mësim historie për një qytetërim të lashtë
ose një mësim gjeografie për një vend të largët. Skenarët për mësime të tilla mund të përfshijnë
që t’u kërkohet nxënësve të dëgjojnë një ligjëratë të mësuesit, të lexojnë për qytetërimin apo
për vendin në tekstin mësimor, të shqyrtojnë fotografitë dhe hartat e ndoshta disa video. Teknologjia jonë e shumëpërhapur bën të mundur për mësuesit që të kenë një qasje të ndryshme në
ndërtimin dhe realizimin e skenarit. Google Earth, për shembull, i lejon nxënësit të eksplorojnë
hartën e rrugëve të vendit, pamjen e sipërfaqes së vendit në tre dimensione, të vizitojnë vendet
arkeologjike dhe mbetjet e ndërtesave e monumenteve në një stil realist dhe të përjetojnë pamje panoramike të nivelit të rrugës të qyteteve kryesore. Ne tashti e kemi teknologjinë që i lejon
mësuesit të krijojnë skenare që i shndërrojnë nxënësit nga aktivë në interaktivë. E përkufizuar
gjerë, teknologjia ka qenë rrotull dhe ka qenë përdorur në arsimim për dekada. Projektorët e
diapozitivave, të filmave dhe në veçanti projektorët e varur po përdoren rëndom nga shumë
mësues. Sidoqoftë, zhvillimi i teknologjive vitet e fundit, ofron për mësuesit që tashmë rëndom
përdorin TV, shiritat video, CD-të, DVD-të dhe ICT një gamë shumë më të gjerë të mundësive.
Përdorimi i kompjuterëve dhe teknologjisë së bazuar tek kompjuterat në mësimdhënien e përditshme, ka shumë përparësi dhe mund të lehtësojë dhe zmadhojë procesin e mësimdhënies/
të mësuarit në shumë mënyra. Si mësues, ju mund të përdorni lloje të ndryshme të programeve
kompjuterike edukative, që varijojnë nga programet ushtrim-e-praktikë deri tek programet për
punë praktike, simulimet dhe lojërat instruktive deri tek spreadsheets dhe bazat e të dhënave.
Ju mund të përdorni programet e përpunimit të fjalës për t’i nxitur nxënësit të shkruajnë
referate më kompetente sepse programi e bën më të lehtë të fusësh tekstin, ta rishikosh dhe ta
redaktosh atë, aq shpesh sa nevojitet. Tabelat e bardha interaktive (SMART Boards) që përdorin
zbulimin me prekje për të dhënat e përdoruesit, kontribuojnë në joshjen e mësimdhënies.
Programi i zbatuar në këto tabela të bardha interaktive, i lejon mësuesit që t’i mbajnë konspektet e shënimet si skedarë elektronikë dhe t’ua shpërndajnë ato nxënësve, në letër, me anë të
postës elektronike ose në uebsajtet ose në platformat e tyre të të mësuarit elektronik. Madje
disa modele i lejojnë mësuesit ta regjistrojnë mësimdhënien e tyre si skedarë shifrorë video, të
cilët mund të jenë shumë të dobishëm për nxënësit që mungojnë nga shkolla, apo për ata që
përfitojnë nga përsëritja dhe u duhet ta shikojnë përsëri materialin.
Interneti është një instrument i rëndësishëm i të mësuarit dhe në shumicën e rasteve siguron një
informacion më bashkëkohor apo më të përditësuar se sa tekstet mësimore. Interneti siguron
aksesin në bazën shumë të madhe të të dhënave për një grup të stërmadh temash. Informacioni
jepet nga qeveritë dhe organizatat joqeveritare, kolegjet, universitetet, arkivat, bibliotekat dhe
muzetë, kompanitë dhe individët. Gjithashtu interneti siguron shumë shërbime dhe mund të jetë
dobiprurës për mësuesit dhe nxënësit, midis tyre sistemet e nxjerrjes së informacionit hipermedial që lidhin një larmi materialesh të internetit (duke përfshirë grafika, radio,tekst të thjeshtë,
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hiperlinke) dhe shërbimesh komunikimi që i lejojnë mësuesit dhe nxënësit të komunikojnë me
njëri tjetrin me anë të mesazheve me tekst, të zërit apo videos (psh., e-mail, Skype). Më në fund,
interneti mund të përdoret në klasa për të edukuar të mësuarit bashkëpunues. Nxënësit janë në
gjendje të shkëmbejnë zbulimet dhe të mbështesin njëri tjetrin. Një bashkëpunim i tillë jo vetëm
jep si rezultat përfitime akademike por po ashtu edhe shoqërore.
Së fundmi, interneti mund të përdoret për të shtuar njohuritë e një mësuesi dhe të kuptuarit çfarë
dhe si të japë mësim. Janë në kuptimin e plotë të fjalës mijëra uebsajte të ndërtuar për t’i pajisur
mësuesit me njohuri të përmbajtjes, materiale, udhëzime, dhe këshillë. Faqet e rrjeteve sociale,
bloget, wikis, faqet për shkëmbimin e videove dhe platforma të tjera vetë botuese, etiketat dhe
kujtesat, lejojnë që ju të bëni më shumë se sa të nxirrni informacionin. Ato u japin mundësinë të
ndërveproni, bashkëpunoni e shkëmbeni informacion dhe ide, suksese dhe mossuksese.
Ashtu si të gjithë burimet e të mësuarit vetëm përdorimi i teknologjisë nuk garanton që do
të ndodhë të mësuarit e dëshiruar. Çështja nuk është se sa shumë mësues e nxënës përdorin
teknologjinë, por sa me efektshmëri e përdorin atë në mënyrë që të përmirësojnë cilësinë
e procesit të mësimdhënies/të mësuarit. Ashtu si edhe për burimet e tjera të të mësuarit,
teknologjitë e përshtatshme dhe të vlefshme do të varen nga objektivat e të mësuarit dhe nga
nxënësit të cilëve u jepet mësim. Siç kanë theksuar Eggen and Kauchak (2007), pa një lidhje me
objektivat e të mësuarit, teknologjia mund të jetë kundërproduktive dhe realisht të të largojë
nga të mësuarit. Në këtë aspekt Tabela 6.8 përmban një komplet fillestar pyetjesh që mund të
përdoren për të vlerësuar faqet e internetit.
TABELA 6.8
VLERËSIMI I INFORMACIONIT TË PËRFTUAR NGA FAQET E INTERNETIT







QËLLIMI DHE AUTORITETI



A është qëllimi i faqes në ueb i pohuar qartë në faqen fillestare apo në
faqet pasuese?
A mund të përcaktohet autori i faqes? A jep autori ndonjë informacion
për formimin e tij/saj, kualifikimet dhe/ose ekspertizën? A është dhënë
informacioni i kontaktit (emri, e-maili, numri i telefonit ose një adresë)?
A është autori i lidhur me një organizatë apo flet nga ana e vet?
A është faqja në ueb e sponsorizuar nga ndonjë grup i veçantë,
institucion, kompani apo organ qeveritar? A e pakëson apo e rrit kjo
besueshmërinë e saj?
Në qoftë se nuk ka informacion rreth autorit dhe/ose sponsorit të
faqes në ueb, a ka ndonjë mënyrë tjetër për të përcaktuar origjinën
e saj? Shihni për shembull për një titull a poshtëshënim që tregon
përkatësinë, shihni adresën në ueb ose URL, ose në fushën. Emri i fushës
mund të ndihmojë të përcaktohet origjina e faqes në ueb. Për shembull
ac.(akademik), edu, (institucion arsimor), com. (organizatë tregtare), org.
(organizatë jofitimprurëse), net. (portë interneti ose administrator, organizata të përfshira në teknologjitë e rrjeteve ose madje edhe emri për
qëllim të përgjithshëm, emri i hapësirës, gov. (departament i qeverisë).
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SAKTËSIA E OBJEKTIVITETI








AKTUALITETI








PËRMBAJTJA







NDËRTIMI




A është dhënë burimi i informacionit?
A ka ndonjë tregues të paragjykimeve? A është ndërtuar faqja për të
ndikuar opinionet?
Kush është audienca e synuar?
Cili është thelbi i informacionit?
A është informacioni i besueshëm dhe pa gabime?
A ka ndonjë reklamë në faqe?
Është faqja e datuar? Janë përfshirë datat (psh., data e “postuar së pari”
data “përditësuar së fundmi”?
Nëse është kështu kur ishte përditësimi i fundit? A është informacioni
bashkëkohor apo i vjetruar?
Sa bashkëkohore janë linket? A kanë skaduar apo janë hequr disa?
Cilat tema pasqyrohen? A korrespondojnë ato me programin mësimor?
A ofron kjo faqe diçka që nxënësit nuk mund ta gjejnë gjetkë?
Cila është thellësia e pasqyrimit të informacionit?
A është ajo e përshtatshme për moshën, njohurinë e mëparshme dhe
përvojën e nxënësve tuaj?
A duket profesional prezantimi?
A është faqja e lehtë për ta përdorur dhe e mirëorganizuar?
A lidhen në mënyrë adekuate linket nga faqja?
A është i nevojshëm një softuer apo harduer i veçantë për të parë tërë
faqen (psh., për pjesën me zë apo video)?

Burimet e të mësuarit ofrojnë një pafundësi mundësish për të mbështetur mësimdhënien dhe
për të lehtësuar të mësuarit. Ato ka më shumë të ngjarë që të jenë të efektshëm, në qoftë se
janë përzgjedhur bazuar në funksionin për të cilin mendohet të shërbejnë brenda programit
tuaj të përgjithshëm të mësimdhënies, dhe efektit motivues që gjasa të kenë mbi nxënësit
tuaj. Megjithatë, pavarësisht nga burimet e të mësuarit që ju përzgjidhni apo krijoni, është
përgjegjësia juaj që t’i bëni ato të “vijnë në jetë” tek nxënësit tuaj. Mbani mend që burimet e të
mësuarit, madje edhe më interaktivet si interneti, janë vetëm instrumente, jeni ju ai që duhet t’i
përdorë ato mirë dhe me mençuri.
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Si mësues, ju merrni një numër vendimesh çdo ditë. Rezultati i disa studimeve kërkimore gjatë
gjysmëshekullit të kaluar tregon se një mësues mesatar merr diçka midis 800 dhe 1 000 vendime në ditë. Ndërsa disa prej këtyre vendimeve janë për planifikimin (p.sh., a duhet të fus media
mësimdhënëse në mësimin tim sot?) dhe realizimin (p.sh., a po pasqyroj tepër material shumë
shpejt për nxënësit e mi?), shumë nga vendimet më të rëndësishme janë të natyrës vlerësuese.
Këto janë vendimet për të mësuarit dhe performancën e nxënësve. A po mësojnë nxënësit atë
që unë synoj t’iu mësoj? Në qoftë se jo, atëherë çfarë duhet të bëj për këtë? A duhet ta shpjegoj
çdo mësim edhe një herë, apo duhet të punoj me grupe të vegjël nxënësish që duket se kanë
më shumë vështirësi? Cilët nxënës po mësojnë mirë dhe cilët po mësojnë dobët? Si duhet ta
vlerësoj me notë performancën e nxënësve të mi, bazuar në të mësuarit dhe performancën
e tyre? Këto janë vetëm disa nga pyetjet vlerësuese që bëjnë shumica e mësuesve (dhe u
përgjigjen) rregullisht.
Për të marrë këto vendime vlerësuese, shumica e mësuesve mbështeten në informacionin e
përftuar duke i kontrolluar nxënësit e tyre. Vini re dallimin midis vlerësimit dhe kontrollit në
fjalinë e mëparshme. Kontrolli është procesi me anën e të cilit grumbullohet apo mblidhet
informacioni. Vlerësimi është gjykimi i bërë mi bazën e informacionit që ju keni në dispozicion.
Ju mund ta kontrolloni të mësuarit duke iu bërë nxënësve një sërë pyetjesh që lidhen me
objektivat tuaja të të mësuarit dhe pastaj i vlerësoni përgjigjet e tyre për këto pyetje bazuar
mbi një grup kriteresh (p.sh., drejt-gabim, shkëlqyeshëm-mirë-mjaftueshëm-dobët). Me fjalë
të tjera, megjithëse kontrolli duhet të informojë vlerësimin, vlerësimi fut një element njerëzor
në procesin e vendimmarrjes. Domethënë, një mësues mund të ketë informacion të mirë dhe
përsëri mund të mos marrë vendime të drejta.
Ky dallim midis vlerësimit dhe kontrollit është veçanërisht i rëndësishëm kur vendosim se
sa mirë t’ua vëmë notën nxënësve tanë bazuar mbi të mësuarit dhe performancën e tyre.
Dy mësues mund të shqyrtojnë saktësisht të njëjtat rezultate të kontrollit për një nxënës të
veçantë dhe t’i vlerësojmë me nota krejt të ndryshme të dy nxënësit. Kjo mungesë konsekuence i ka çuar disa vëzhgues të diskutojnë besueshmërinë e notave që ne iu vëmë nxënësve
tanë. Siç shënonte Karlheinz Ingenkamp (1977) në librin e tij klasik “Die Fragwürdigkeit der
Zensurengebung”(“Pasiguria e vënies së notave”), meqenëse “notat nuk përmbushin funksione
të krahasimit...i tërë sistemi ynë i autorizimit në shkollë bazohet në trillim (fq. 192).
Që mësues të ndryshëm e vlerësojnë të njëjtën cilësi të punës në mënyra të ndryshme, të
paktën pjesërisht, kjo është e kuptueshme. Por shumë më befasuese është që i njëjti mësues
mund të vlerësojë të njëjtin kontroll të performancës në mënyra të ndryshme për nxënës të
ndryshëm (Becker 1983) dhe në kohë të ndryshme (Ziegenspeck, 1999). Këto gjetje të studimeve e kanë çuar Becker-in (1983) të sugjerojë që mësuesit kanë disa tendenca që ata i sjellin me
vete te detyra e vënies së notave nxënësve dhe këto tendenca ndikojnë në notat që ata vënë,
pavarësisht nga rezultatet reale të vlerësimit të nxënësve.
Për shkak të problemeve të shoqëruara me vlerësimin, theksimi parësor në këtë kapitull është
mbi kontrollin, ndërtimi i kontrolleve të mira dhe përdorimi i rezultateve të tyre në mënyrë të
përshtatshme dhe me mençuri. Në terma të vlerësimit, ne vetëm do t’u kërkonim që t’i merrni
vendimet për vënien e notave në përputhje me rezultatet e kontrolleve tuaja dhe të paanshme
për të gjithë nxënësit.
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Kontrollet ndryshojnë për nga formaliteti i tyre. Disa kontrolle janë joformale. Për shembull,
duke i vëzhguar me kujdes nxënësit, përftoni informacionin që ju mund ta përdorni për të
marrë një larmi vendimesh. A nevojitet që unë të ngadalësoj (sepse e shoh që shumë nxënës
duken të hutuar)? A nevojitet të jap më shumë shembuj (sepse e shoh që shumë nxënës duken
konfuzë)? A nevojitet të tregoj më shumë entuziazëm (sepse disa nxënës kanë vështirësi të
përqendrohen dhe më duken të përgjumur)? Përgjigjet për pyetje si këto mund të japin si rezultat ndryshime të menjëhershme në mësimdhënien tuaj. Domethënë, ju mund të ngadalësoni,
të jepni më shumë shembuj ose të jeni më entuziast
Kontrollet e tjera, veçanërisht ato të lidhura me vlerësimin tuaj për nxënësit, janë më formale.
Kur juve ju nevojitet të vini notat, për shembull, ka shumë më tepër të ngjarë të administroni
provimet e shkurtra ose testimet, ose t’iu kërkoni atyre të shkruajnë sprova, apo të përgatisin
raporte kërkimorë se sa të mbështeteni në vrojtime më të rastësishme. Veç marrjes së vendimeve për notat, mund (dhe ndoshta duhet) të përdoren të dhëna nga kontrolle më formale për
të marrë vendime për mësimdhënien tuaj. Cilat objektiva nxënësit i kanë zotëruar dhe cilat jo?
Në qoftë se një numër i madh i nxënësve nuk kanë zotëruar objektiva të veçanta, a kam unë
kohë t’iu kthehem atyre objektivave apo duhet të vazhdoj në qoftë se dua të mbuloj të gjithë
përmbajtjen që nevojitet ta jap mësim, në kohën e mbetur të semestrit?
Fjala assessment vjen nga latinishtja assedere, që do të thotë “ulem në krah ose me”. Teorikisht,
ulja në krah të nxënësve të veçantë duke biseduar me ta, duke i dëgjuar dhe duke i ndjekur
ata të punojnë, do të japë informacionin më të mirë për angazhimin dhe të mësuarit tyre, mbi
të cilin duhet të bazoni vendimet tuaja. Megjithatë, klasat e mbushura nga një numër i madh
nxënësish nuk janë mjedise ideale për një pamje kaq të personalizuar të kontrollit. Në shumicën
e klasave, mësuesit nuk mund “të ulen në krah” të çdo nxënësi Në këto mjedise ju duhet të
gjeni metoda të bazuara në grup, të cilat ju lejojnë të merrni informacionin që u nevojitet për të
marrë dhe mbrojtur vendimet tuaja, edhe për mësimdhënien edhe për të mësuarit (të mësuarit
të përkufizuar në terma të nxënësve individualë dhe në terma të klasave të tëra të nxënësve).
Zgjedhja e metodës apo metodave varet nga ajo se pse bëhet kontrolli (domethënë qëllimi),
çfarë informacioni nevojitet për të marrë vendimin (domethënë baza për vendimin) dhe kur
nevojitet informacioni për të marrë vendimin (domethënë minutazhi).
Një numër në rritje i edukatorëve besojnë se vendimmarrja mund të jetë më vendimtarja nga të
gjitha aftësitë mësimdhënëse. Më tutje, të dhëna të vlefshme, të besueshme dhe të sakta nga
kontrollet me cilësi të lartë janë në zemër të vendimmarrjes së mirë. Për t’u bërë një mësues
më i mirë, ju duhet të mësoheni të merrni vendime të bazuara në njohuri të sakta për nxënës të
veçantë (vendime për të mësuarit). Para se të vazhdoni së lexuari këtë kapitull, ju ftoj të mendoni se si e mblidhni ju aktualisht informacionin dhe si i merrni vendimet lidhur me mësimdhënien
dhe të mësuarit. Pyetjet e përfshira në Tabelën 7.1 synojnë të udhëheqin të menduarit tuaj.
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TABELA 7.1
NJË VETËKONTROLL PËR KONTROLLIN

PSE, SI DHE
KUR?

Për çfarë qëllimi i kontrolloni nxënësit?
Çfarë instrumente apo teknika përdorni për të kontrolluar nxënësit?
Si (dhe sa shpesh) i kontrolloni i nxënësit joformalisht?
Si (dhe sa shpesh) i kontrolloni nxënësit formalisht?

PËRDORIMI I
REZULTATEVE

Çfarë vendimesh merrni bazuar mbi rezultatet e kontrollit?
Si i merrni vendimet bazuar në rezultatet e kontrollit?

ZOTËSIA JUAJ

Cilat anë tuajat i konsideroni si të forta në fushën e kontrollit?
Cilat konsideroni dobësi tuajat në fushën e kontrollit?
Çfarë ndryshimesh mund të bëni për të përmirësuar cilësinë e kontrollit?

Para se të kalojmë te rekomandimet, ne duhet t’i drejtohemi edhe një çështje tjetër, faktit që
termi “kontroll” ka një konotacion negativ për shumë edukatorë. Megjithëse kontrolli ka potencialin për të përmirësuar të mësuarit për të gjithë nxënësit, historikisht ai ka qenë më shumë
një barrierë sa një urë për te mundësia arsimore. Rezultatet e kontrollit kanë qenë përdorur për
të etiketuar nxënësit, duke përcaktuar shpesh me këtë etiketim, grupet në të cilat caktoheshin
nxënësit dhe në fund të fundit sfidën e programit mësimor dhe cilësinë e mësimdhënies së
arritur për nxënësit. Ky përdorim i rezultateve të kontrollit është veçanërisht problematik sepse
shumë testime janë kritikuar fort si të paragjykuar dhe të paanshëm ndaj nxënësve të minoritetit, veçanërisht të minoriteteve gjuhësore dhe nxënësve të tjerë të mënjanuar. Ne e pranojmë që
kontrolli ka një “anë të errët”, veçanërisht kur kombinohet me vlerësime të papërshtatshme dhe
të paanshme të bazuara mbi rezultatet e kontrollit.
Në të njëjtën kohë, ne duhet të marrim në konsideratë se si mund të përdoret kontrolli më pozitivisht dhe me produktivitet. Kur kontrolli kryhet në një mënyrë profesionale, dhe kur rezultatet
përdoren për të rritur dhe jo për të refuzuar shansin edukativ, kontrolli bëhet jashtëzakonisht
i rëndësishëm dhe i dobishëm në përpjekjet tona për të përmirësuar cilësinë e përgjithshme
të mësimdhënies dhe të mësuarit. Problemi është si të ndërtohen kontrollet dhe të përdoren
rezultatet e tyre “pozitivisht dhe me produktivitet”. Të pesë rekomandimet që pasojnë synojnë
t’ju ndihmojnë për ta zgjidhur këtë problem.

REKOMANDIM 1
BAZOJINI KONTROLLET TUAJA KRYESISHT MBI OBJEKTIVAT E TË
MËSUARIT QË KINI PËRCAKTUAR, DUKE HARMONIZUAR NIVELIN OSE
LLOJIN E OBJEKTIVAVE ME FORMAT MË TË PËRSHTATSHME TË KONTROLLIT

Ky rekomandim në të vërtetë ka dy pjesë. E para është mjaft e thjeshtë; sigurohuni që ka një
lidhje të qartë midis objektivave të të mësuarit dhe kontrolleve. Në qoftë se për shembull,
objektivi juaj është që nxënësit tuaj të mbajnë mend ndikimet e Perandorisë Otomane në
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vendet e Ballkanit të ditëve tona, atëherë do të ishte e përshtatshme të kontrolloni të mësuarit
e objektivit duke iu kërkuar nxënësve tuaj të rendisin tre ndikime kryesore të Perandorisë
Otomane në vendet e Ballkanit të ditëve tona. Nuk do të ishte e përshtatshme t’u kërkohej
nxënësve të rendisnin tre ndikimet kryesore të Perandorisë Austro-Hungareze mbi vendet e
Ballkanit të ditëve tona.
Pjesa e dytë e rekomandimit është paksa më komplekse: sigurohuni që forma e kontrollit tuaj
të harmonizohet me nivelin e objektivit. Kontrollet mund të marrin shumë forma: pyetje me
përgjigje të shkurtra, elementë me zgjedhje të shumëfishta, sprova, raporte të shkruar, prezantime me gojë, ndërtime (psh., ndërtimi i një kontejneri që do të ruante një vezë nga thyerja kur ai
të hidhej nga një lartësi prej 50 metrash), dhe interpretime reale (për shembull ekzekutimi i një
pjese teatrale me një akt). Një mosharmonizim i objektivave të të mësuarit me kontrollet është
mjaft i lehtë të shihet. Ju nuk do të donit të përdornit artikuj të zgjedhjes së shumëfishtë për të
vlerësuar objektivat që u kërkojnë nxënësve të krijojnë diçka. Më saktë, sprovat, ndërtimet dhe
interpretimet shkojnë më mirë për objektiva të tillë. Për analogji, ju nuk do të doni të përdornit
sprova, ndërtime dhe interpretime për të vlerësuar të mbajturit mend të njohurive faktike.
Pyetje me përgjigje të shkurtra dhe artikuj me zgjedhje të shumëfishta janë më së miri të
përshtatshme për kontrollin e kujtesës dhe njohjen e fakteve dhe të termave përkatësisht.
Megjithëse mospërputhjet është e lehtë të shihen në shumicën e situatave, sigurimi i një harmonizimi midis objektivave dhe kontrollit është shumë më i vështirë. Në Kapitullin 2 u diskutua
Sistematika e Rishikuar e Bloom-it (RBT). Ajo përbëhet nga gjashtë kategori procesesh njohëse:
Kujto, Kupto, Zbato, Analizo, Gjyko dhe Krijo. Këto procese njohëse bëhen folje në deklarimin e
objektivave. Objektivi i të mësuarit, i përmendur në paragrafin e mëparshëm është në nivelin më të
ulët të Sistematikës së Rishikuar të Bloom-it, Kujto (domethënë nxënësit duhet të kujtojnë ndikimet
kryesore të Perandorisë Otomane mbi vendet e Ballkanit të ditëve moderne). Duke u kërkuar
nxënësve të rendisin çfarë u kujtohet është një mënyrë përsosmërisht e arsyeshme për kontrollin e
atij niveli të objektivit. Por supozoni se objektivi juaj për nxënësit do të ishte të krahasojnë ndikimet
e Perandorisë Otomane dhe Perandorisë Austro-Hungareze mbi vendet e Ballkanit në ditët e
sotme. Në këtë rast, t’u kërkohet nxënësve vetëm të rendisin ndikimet e secilës perandori, është
e pamjaftueshme. Renditja e ndikimeve nuk është e njëjtë me krahasimin e ndikimeve. Një formë
më e përshtatshme e kontrollit do të ishte t’u jepej nxënësve një diagram Venn (Shih Kapitullin 6)
dhe të kërkohej prej tyre të shkruajnë ndikimet unike të secilës prej perandorive në rrethin e duhur
dhe ndikimet e “përbashkëta” atje ku rrathët priten. Një rregull i mirë praktik në këtë aspekt është
përqendrimi te folja në objektivin e të mësuarit kur zgjidhen instrumentet dhe teknikat e kontrollit.
Në qoftë se për shembull, objektivi i të mësuarit pohon që nxënësit duhet të krahasojnë, kontrolli
duhet t’u kërkojë nxënësve të krahasojnë. Për analogji, në qoftë se objektivi i të mësuarit pohon që
nxënësit duhet të vlerësojnë), atëherë kontrolli duhet të kërkojë që nxënësit në fakt të vlerësojnë.
Tabela 7.2 përmbledh disa nga kontrollet më të përshtatshëm për objektivat që përfshijnë çdonjërën nga gjashtë kategoritë e proceseve njohëse të Sistematikës së Rishikuar të Bloom-it. Duhet
të shënohet se të dhënat në tabelë janë për qëllime ilustruese. Tabela nuk përfshin të gjithë shembujt e mundshëm të formave të përshtatshme të kontrolleve. Megjithatë, në qoftë se shembujt ju
pajisin juve me një të kuptuar të llojit apo llojeve të kontrolleve që do të ishin të përshtatshme, ju
do të jeni në gjendje të merrni vendime bazuar mbi dije të sakta rreth llojeve të tjera të vlerësimeve,
që gjithashtu do të jenë të përshtatshme për secilin nivel të objektivit të të mësuarit.
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TABELA 7.2
HARMONIZIMI I KONTROLLEVE ME NIVELET E OBJEKTIVAVE TË TË MËSUARIT
Përshtatur nga http://www.cmu.edu/teaching/assessment/basics/alignment.html.

NIVELI I OBJEKTIVIT TË TË MËSUARIT

KONTROLLI I PËRSHTATSHËM

Kujtoni (p.sh., emërtoni, sillni në
mend, njihni ose identifikoni)

Artikuj të testimit të objektivit, si plotësimi
me përgjigje të shkurtra, ballafaqimi,
etiketimi dhe zgjidhjet e shumëfishta

Kuptoni (p.sh., interpretoni, jepni shembull ose
ilustroni, klasifikoni, përmblidhni, krahasoni,
shpjegoni, konkludoni ose parashikoni)

Sprova, grupe problemesh, diskutime në klasë,
harta koncepti, kalendarë grafikë të shkakpasojës, artikuj të zgjedhjes së shumëfishtë

Zbatoni (ekzekutoni, realizoni,
demonstroni, përdorni)

Grupe problemesh, detyra interpretimi,
ushtrime laboratorike, simulime

Analizoni (diferenconi, dalloni, organizoni, jepni atributet)

Studime tematike, projekte, ushtrime,
gjetje dhe eliminim të problemeve,
debate, sprova, raporte kërkimore

Vlerësoni (kontrolloni, monitoroni, kritikoni, gjykoni)

Shqyrtime kritike, kritika, studime tematike,
revista, ditarë, grupe problemesh

Krijoni (gjeneroni, supozoni, projektoni, planifikoni, ndërtoni)

Projekte kërkimore, eksperimente, kompozime
muzikore, interpretime, sprova, plane biznesi,
projekte në uebsajte, projekte të kompleteve

Në këtë pikë në diskutim ne jemi përqendruar vetëm në objektiva në sferën njohëse. Çfarë
mund të bëni ju për të kontrolluar objektivat në sferat psikomotore, sociale dhe afektive? Kontrolli në sferën psikomotore priret të pasqyrojë kontrollin në sferën njohëse, në atë që çelësi për
të bashkërenduar kontrollin me objektivat e të mësuarit është përqendrimi te foljet. Në qoftë
se për shembull, objektivi është që nxënësit do të përdorin një kompas për të ndarë këndet
për gjysmë, atëherë kontrolli duhet t’u kërkojë nxënësve të përdorin një kompas. Në qoftë se
objektivi është që nxënësit të përdorin hapa të veçantë në rutinën e vallëzimit, atëherë kontrolli
duhet të kërkojë nga nxënësit t’i përdorin këto hapa vallëzimi në rutinën e vallëzimit. Në asnjë
prej këtyre situatave nuk është e përshtatshme që nxënësit të rendisin hapat, duke përfshirë
përdorimin e kompasit apo të vizatojnë hapat e vallëzimit për rutina të veçanta të vallëzimit.
Renditja apo vizatimi janë të ndryshme nga interpretimi. Ka shumë nxënës, të cilët mund të
jenë të aftë që të rendisin apo të vizatojnë, por thjesht nuk mund të interpretojnë. Interpretimi
është i rëndësishëm në mënyrë të veçantë në sferën psikomotore, meqë shumë objektiva të të
mësuarit theksojnë që nxënësit të bëjnë me të vërtetë diçka fizikisht.
Për sa u përket objektivave të të mësuarit në sferën sociale, metoda e preferuar e kontrollit është
vrojtimi. Në qoftë se objektivi për nxënësit është të përdorin aftësitë interaktive për të punuar
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me efikasitet në grupe, ju doni t’i vrojtoni nxënësit duke punuar në grupe. Një listë kontrolli, një
shkallë klasifikimi ose një rubrikë që inkorporon aftësitë interaktive mund të përdoret për të
vlerësuar sa mirë i kanë realizuar ato nxënësit. [Një rubrikë është një grup kriteresh ta qarta dhe
nivelet e performancës që shoqërojnë ato që mund të përdoret për të kontrolluar dhe vlerësuar
një punim apo performancë të nxënësit]. Në disa raste, mund të nevojiten luajtja e roleve apo
simulimet për të krijuar situata në të cilat ka më shumë gjasa të vijnë rezultatet e të mësuarit.
Supozoni për shembull, që objektivi është për nxënësit që të përdorin strategji të përshtatshme
për të zgjidhur konfliktet interaktive ose të grupit. Në vend që të pritet të lindë ndonjë konflikt,
mund të sajohet një konflikt i simuluar dhe nxënësve t’u kërkohet të luajnë rolet me veprimet e
sjelljet e tyre në këtë situatë konflikti.
Së fundmi, në lidhje me objektivat e të mësuarit në sferën afektive, metoda e preferuar e kontrollit është vetëraportimi i nxënësit. Në shumë raste vetëraportime të shkurtra mund të japin
një pjesë të mirë të informacionit. Figura 7.1 për shembull, përmban tre mënyra që nxënësit
t’iu përgjigjen një larmie replikash për vetëraportim. Për shembull, në qoftë se objektivi juaj
merret me qëndrimin e përmirësuar kundrejt një lënde të veçantë (ose shkollës, ose të mësuarit
në përgjithësi), mund t’iu kërkoni nxënësve të tregojnë sa pozitiv apo negativ është qëndrimi i
tyre duke vendosur një X në fytyrën e duhur në rreshtin e parë të figurës. Duke bërë që nxënësit
ta përfundojnë këtë veprimtari në dy momente të ndryshme të kohës, ju mund të përcaktoni
shkallën e ndryshimit (domethënë të të mësuarit) që ka ndodhur. Për analogji, në qoftë se
objektivi juaj trajton besimin e shtuar tek të mësuarit, ju mund t’u kërkoni nxënësve të tregojnë
se sa të sigurt janë ata që e kanë kaluar mirë kursin ose në një testim të veçantë duke vendosur
një X në cilindrin e duhur në rreshtin e dytë të figurës. Në qoftë se ata janë krejt të sigurt, ata
do ta vendosin X në cilindrin majtas (atë me nivelin më të lartë të sigurisë). Përndryshe, atyre
mund t’u kërkohet që të vendosin një X në hapin e shkallares në rreshtin e tretë, që përcakton
sigurinë e tyre (ku hapi më i lartë tregon sigurinë më të madhe). Ideja këtu është që për të qenë
i dobishëm ky vlerësim nuk duhet të jetë kompleks.
FIGURA 7.1
FORMATET E PËRGJIGJEVE PËR TË KONTROLLUAR OBJEKTIVAT AFEKTIVË

01

02

03
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REKOMANDIM 2
PËRZGJIDHNI INSTRUMENTET DHE TEKNIKAT E KONTROLLIT, BAZUAR
NË QËLLIMIN PËR TË CILIN JU PO I KONTROLLONI NXËNËSIT TUAJ.
Në klasa nëpër të gjithë botën, kontrolli përdoret për një larmi qëllimesh. Historikisht, qëllimi
parësor i kontrollit ka qenë t’u akordojë notat nxënësve (p.sh, A, B, C, D, F). Përdorimet më
tradicionale të rezultateve të kontrollit përfshijnë gjithashtu caktimin e nxënësve në `grupe ose
rrugën e programit mësimor (p.sh., grupe të aftësisë së madhe kundrejt grupeve me aftësi të ulët,
rrugë përgatitore për kolegj kundrejt rrugës profesionale) dhe për të përcaktuar gatishmërinë e
tyre për kurse të veçanta (p.sh., gjermanishtja II, kimia) ose programe (p.sh., programe për nxënësit
e talentuar). Në disa dekada të kaluara, një vëmendje në rritje i është kushtuar dy përdorimeve
plotësuese të rezultateve të kontrollit; përmirësimit të të mësuarit (në vend që vetë të vihen nota
bazuar në të) dhe diagnostikimi i vështirësive të të mësuarit (domethënë përcaktimi i arsyes apo
arsyeve për mossuksesin e disave për të mësuar). Për këto dy qëllime, rezultatet e kontrollit mund
të shqyrtohen nga nxënësi në nxënës, ose për grupe nxënësish (p.sh., klasash, shkollash, vendesh).
Për t’i thjeshtuar pak gjërat, edukatorët kanë diferencuar dy qëllime të përgjithshme të
kontrollit: “kontrolli i të mësuarit” apo “kontrolli gjithëpërfshirës” dhe “kontrolli për të mësuarit”
ose “vlerësimi formues”. Robert Sake citohet se e ka përmbledhur dallimin midis kontrolleve
formuese dhe gjithëpërfshirëse si vijon: “Kur kuzhinieri shijon supën kjo është formuese, kur
mysafirët e shijojnë supën ajo është gjithëpërfshirëse”. (fq. 24). Për të vazhduar me analogjinë,
kur kuzhinieri shijon supën, mund edhe të bëhen ndryshime për ta përmirësuar shijen e supës.
Në kohën që mysafirët shijojnë supën, është tepër vonë.”
Tabela 7.2 rendit një larmi instrumentesh të ndryshëm të kontrollit, të cilat mund të përdoren
për kontrollin gjithëpërfshirës dhe formues. Edhe një herë, këto lista kanë kuptimin që japin
shembuj, ato nuk janë shteruese.
TABELA 7.2
DISA INSTRUMENTE TË MUNDSHME KONTROLLI PËR
DY QËLLIMET KRYESORE TË KONTROLLI.
QËLLIMI

INSTRUMENTE TË MUNDSHËM VLERËSIMI

Kontroll i të
mësuarit

Testime, provime me shkrim, sprova, raporte, provime me gojë, interpretime.

Kontroll për
të mësuarit

Vrojtime, pyetje në klasë, fletë pune, provime të shkurtra, revista, testime
diagnostikuese, vetëkontrolle apo nga shokët, ushtrime praktike.

Megjithëse vlerësimi formues zakonisht përfshin shqetësime edhe për diagnozën, edhe për përmirësimin, është e rëndësishme të kuptohet roli që luan diagnoza (mund të luajë, duhet të luajë)
në marrjen e vendimeve të përmirësimit. E thënë thjesht, diagnoza e duhur e bën më me gjasë që
përpjekjet për përmirësim të jenë të suksesshme. Marrim në konsideratë një shembull nga fusha e
mjekësisë, një fushë në të cilën është veçanërisht e rëndësishme të diferencohen simptomat nga
shkaqet. Dhembjet dhe vuajtjet, lodhja, kolla, të ftohurit ose djersitja janë simptoma. Secila prej
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këtyre simptomave mund të jetë rezultat i një larmie shkaqesh. Lodhja mund të shkaktohet nga
infeksione, ilaçe dhe probleme të fjetjes (mes të tjerash). Trajtimi i simptomës (lodhje) pa kuptuar
shkakun (infeksion) nuk ka të ngjarë të jetë i efektshëm. Dhënia e mjekimit një personi që vuan
nga lodhja për shkak të mjekimeve të marra, jo vetëm që nuk ka të ngjarë të jetë e efektshme, por
mund të jetë e rrezikshme. Kështu është edhe në arsim, të paktën deri diku. Është një gjë të dihet
që një nxënës (ose një grup nxënësish) ka vështirësi në zgjidhjen e problemave matematike. Është
krejt tjetër gjë të kuptohet nëse shkaku është mungesa e të kuptuarit nga leximi, një paaftësi
për të analizuar problemin, përzgjedhja e një strategjie zgjidhje të papërshtatshme, apo gabime
llogaritje nga pakujdesia. Përqendrimi në përmirësimin e zotësive llogaritëse, kur problemi është
mungesa e zotësive analitike (ashtu si rekomandimi i mjekimit për një person që ka marrë shumë
ilaçe), nuk ka gjasa të japë si rezultat ndonjë përmirësim në të mësuarit.
Rëndësia e të bazuarit të përpjekjeve për t’u përmirësuar mbi një diagnozë të saktë, çon tek një lloj
i tretë i kontrollit: kontrolli si mësim. Kontrolli si mësim është procesi i trajtimit të kontrollit si një
mundësi tjetër të mësuari. Kontrolli si mësim, do të thotë që mësuesit dhe nxënësit caktojnë provën
që nevojitet para se të arrihet në përfundimin se të mësuarit ka ndodhur dhe mënyrën me të cilën
duhet të mblidhet, organizohet dhe depozitohet prova e nevojshme. Brenda qëllimit të kontrollit
si mësim, nxënësit reflektojnë rëndom mbi punën e tyre, gjykojnë mbi cilësinë e punës së tyre dhe
në qoftë se puna nuk përmbush standardet e cilësisë, vendosin çfarë mund të bëjnë ata në mënyrë
të veçantë për të përmirësuar cilësinë e punës së tyre. Rubrikat që u përmendën shkurtimisht më
parë, janë instrumente të dobishëm në këtë aspekt. Megjithëse shumë edukatorë i konsiderojnë
rubrikat si instrumente të kontrollit, ato funksionojnë edhe si burime të të mësuarit, kur përdoren
për t’i ndihmuar nxënësit të kuptojnë forcat dhe dobësitë e tyre, të përqendrojnë përpjekjet për t’u
përmirësuar në sfera të veçanta ose të çojnë më tej zhvillimin e tyre në përgjithësi.
Të tre qëllimet e përgjithshme të kontrollit kanë vlerë dhe legjitimitet. Por siç u përmend më
parë, qëllimi mbizotërues për gjenerata nxënësish ka qenë kontrolli I të mësuarit. Sfida që na del
përballë si mësues sot, është të gjendet një baraspeshë midis të tre qëllimeve, një sfidë e cila do
të kërkojë t’i kushtohet më shumë vëmendje kontrollit PËR të mësuarit dhe kontrollit si mësim.
Tabela 7.3 përmbledh disa nga dallimet kryesore midis tre qëllimeve të kontrollit.
TABELA 7.3
QËLLIMI, PIKAT E REFERENCËS DHE VLERËSUESI KRYESOR PËR
TRE QËLLIMET E PËRGJITHSHME TË KONTROLLIT.
Përshtatur nga Earl (2003).

QËLLIMI I
PËRGJITHSHËM

GJYKIME/VENDIME

PIKA REFERENCE

VLERËSUESI KRYESOR

Kontrolli I të
mësuarit

Vënie e notës, promovim,
kredenciale, caktim

Zakonisht nxënës
të tjerë

Mësuesi

Kontroll PËR
të mësuarit

Vendime të mësimdhënies,
imediate apo afatgjatë

Objektivat, pritshmëritë
për programin mësimor

Mësuesi (ndoshta me
inpute të nxënësve)

Kontrolli SI
mësim

Vetëmonitorim, vetënormim, vetëkorrigjim

Objektivat, shënjestra
personale

Nxënësi
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REKOMANDIM 3
MËSOJUNI NXËNËSVE TUAJ STRATEGJITË DHE TEKNIKAT
E VETËKONTROLLIT DHE VETËVLERËSIMIT.

Ky rekomandim rrjedh drejt nga rëndësia e arritjes së një baraspeshe midis kontrollit të të
mësuarit, kontrollit për të mësuarit dhe kontrollit si mësim. Për të arritur këtë baraspeshë ne
duhet t’i sjellim nxënësit në diskutimin edhe të të mësuarit edhe të kontrollit. Pa të kuptuarit
nga ana e nxënësit të rolit të tij në të mësuarit dhe në kontroll, koncepti i kontrollit si mësim
është i pamundur të arrihet në praktikë. Për të realizuar “kontrollin SI mësim” nxënësit nevojitet
të kuptojnë (1) domethënien e objektivave, (2) provën që do të mblidhet për objektivin (ose
do të ketë nevojë të mblidhet) dhe (3) kriteret dhe standardi që do të përdoren për të gjykuar
me provat nëse është arritur (apo sa mirë është arritur) objektivi. Pika e dytë është vetëkontrolli
(domethënë mbledhja e provave), ndërsa pika e tretë është vetëvlerësimi (gjykimi mbi provat).
Një shembull tregohet në Tabelën 7.4
TABELA 7.4
KUPTIMI I OBJEKTIVIT, PROVËS, KRITEREVE E STANDARDEVE
KUPTIMI I …

SHEMBULL

Objektivit

Nxënësit do të analizojnë një larmi poemash lidhur me kuptimin bazë dhe konotacionin e tyre, imazherinë, gjuhën figurative,
ritmin dhe metrikën, dhe tonin e pajisjet muzikore.

Provës

Nxënësve do t’u jepet një poemë që ata nuk e kanë lexuar ndonjëherë dhe do t’u kërkohet ta analizojnë atë lidhur me elementët poetikë të përfshira në objektiv. Ata do
të shkruajnë një sprovë 500 fjalësh që e përshkruan dhe përmbledh analizën e tyre.

Kriteret e standardet e vlerësimit

Sprova do të marrë notën duke përdorur “Rubrikën e analizës së poezisë” të treguar
në Tabelën 7.5. Realizmi i 12 nga 15 treguesve do të tregojë zotërimin e objektivit.

Në bërthamën e vet, objektivi ka të bëjë me analizën (procesi njohës) dhe poezinë (përmbajtja).
Fjalët që pasojnë fjalën “poezi” tek objektivi janë faktorët që nxënësit duhet të përfshijnë në
analizën e tyre (p.sh., përdorimi i imazherisë dhe gjuhëve figurative). Për të kontrolluar nëse
nxënësit e kanë arritur objektivin, atyre do t’u jepet një poemë që nuk e kanë lexuar asnjëherë
më parë dhe do t’u kërkohet ta analizojnë atë dhe më pas ta shkruajnë analizën e tyre në një
sprovë. Sprova do të marrë notë nga mësuesi duke përdorur një rubrikë që përmban 15 tregues,
të organizuar rreth 15 kritereve (shih Tabelën 7.5). Nxënësit që do të plotësojnë 12 nga 15
tregues do të thuhet se e zotërojnë objektivin. Në qoftë se nxënësit duhet të marrin notë për
këtë detyrë, ju mund të përcaktoni se si numri i treguesve kthehet në nota me germa (p.sh., 14
ose 15 A, 12 ose 13, B, 10ose 11 C, 8 ose 9 D, më pak se 8 F). Atëherë, në këtë shembull “zotërimi”
do të ishte i njëvlershëm me marrjen e notës A ose B.
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Të tre pyetjet në fundin e Tabelës 7.5 u japin nxënësve një mundësi për të reflektuar mbi
performancën e tyre. Një krahasim i këtij vetëvlerësimi me vlerësimin tuaj mund të shërbejë
për dy qëllime. Së pari, ai mund t’u japë juve, mësuesit, informacionin që mund të përdoret për
të përmirësuar mësimdhënien tuaj të objektivit, edhe tani edhe në të ardhmen. Së dyti, iu jep
nxënësve një mundësi për të krahasuar vetëvlerësimin e tyre me vlerësimin tuaj (në rolin tuaj si
ekspert i lëndës). Krahasime të tilla do t’i ndihmojnë nxënësit të arrijnë objektivin përfundimtar
të rekomandimit të tretë, pikërisht të zhvillojnë strategji dhe teknika që i aftësojnë ata të bëhen
vlerësues mjaft “objektivë” të të mësuarit të tyre.
TABELA 7.5
RUBRIKA PËR TË KLASIFIKUAR SPROVËN E ANALIZËS SË POEZISË.

KRITERET

TREGUESIT

Hyrje

Hyrje tërheqëse apo që të rrëmben vëmendjen (I1)
Informacion i duhur për sfondin (titulli, poeti) (I2)
Tezë logjike/kontroll i përshtypjes (I3)

Reagim ndaj
poezisë

Kapje tërësor e poemës (R1)
Kontributi i mekanizmave stilistikë për domethënien e tekstit (R2)
Ide të mbështetura nga referenca të sakta & të hollësishme (R3)

Konkluzion

Ripohon tezën dhe përmbledh idetë kryesore (C1)
Komenti përfundimtar jep perceptim të
qartë dhe zbatime jetësore (C2)

Stili

Integrim i rrjedhshëm i provave mbështetëse (S1)
Zgjedhje e larmishme, e saktë dhe e gjallë e fjalëve (S2)
Zë dhe ton i përshtatshëm për audiencën (S3)

Konvencione

Fjali korrekte dhe të plota (C1)
Pajtim korrekt i kryefjalës me kallëzuesin (C2)
Tension i saktë dhe konsekuent i foljes (C3)
Përdorim korrekt i shenjave të pikësimit, germave kapitale & germëzimit (C4)

Total

PO
(SHËNJO)

____/ 15
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SPROVË PËR VETËVLERËSIMIN E ANALIZËS SË POEZISË
Emri: __________________________________________________ Data: _____________
1. Ajo që pëlqej më shumë në sprovën time është ___________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ sepse
_______________________________________________________________________.
2. Çfarë nevojitet të përmirësoj për herën tjetër është ___________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ sepse
_______________________________________________________________________.
3. Besoj se kam marrë notën A B C D F për këtë sprovë sepse
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________..

Diskutimi në paragrafin e mëparshëm flet për një ide të rëndësishme për vetëkontrollin
dhe vetëvlerësimin. Vetëm duke u lejuar (ose duke ua kërkuar) nxënësve të angazhohen në
vetëkontroll dhe vetëvlerësim, kjo nuk do të thotë që të gjithë nxënësit do të arrijnë në kontrolle
e vlerësime të cilat pasqyrojnë me saktësi të mësuarit dhe performancën e tyre. Këto kontrolle
e vlerësime fillestare duhet që të konfirmohen ose verifikohen në njëfarë mënyre para se të
pranohen si të sakta apo realiste. Vetëkontrolli dhe vetëvlerësimi nuk janë qëllime në vetvete.
Më saktë ato janë instrumente dhe teknika që nxënësit mund t’i përdorin sepse ato nxisin të
përmirësohet cilësia e punës së tyre dhe të mësuarit në kohë. Kur përdoren siç duhet, vetëkontrolli dhe vetëvlerësimi, janë mënyra të ndihmës ndaj nxënësve që ata të ndihen përgjegjës dhe
jo të viktimizohen nga kontrolli dhe vlerësimi. Së fundmi, përfshirja e nxënësve në procesin e
kontrollit u mëson atyre të formojnë gjykime të arsyetuara për veten, punën dhe të mësuarit e
tyre, që janë qendrore për të menduarit kritik dhe për nivele më të thella të të mësuarit. Ky është
edhe një shembull tjetër i “kontrollit SI mësim”.
Ka një numër strategjish dhe teknikash për vetëkontrollin dhe vetëvlerësimin, të cilat mund të
përdoren gjatë një semestri apo një viti, pavarësisht nga objektivi i veçantë që po ndiqet. Midis
tyre janë ditarët e të mësuarit, kartelat e përparimit të nxënësve dhe listë-kontrollet dhe shkallët
klasifikuese. Le ta marrim me radhë në konsideratë secilën prej tyre me radhë.

DITARËT E TË MËSUARIT

Ditarët e të mësuarit janë një mënyrë e sistematizimit të vetëkontrollit. Nxënësit duhet të nxiten
të shkruajnë çfarë kanë mësuar, nivelin e perceptuar prej tyre të zotërimit dhe çfarë planifikojnë
të bëjnë më pas. Që ditarët e të mësuarit të jenë maksimalisht të dobishëm, (1) nxënësit duhet
të shkruajnë rregullisht në to, dhe (2) çdo shënim duhet të përqendrohet në një ngjarje apo
çështje të veçantë. Tabela 7.6 tregon një shembull të një formulari të strukturuar për ditarët e të
mësuarit.
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TABELA 7.6
NJË FORMAT PËR STRUKTURIMIN TË SHKRUARIT E
NXËNËSIT NË DITARËT E TË MËSUARIT.
Përshtatur nga www.open.ac.uk

DATA

25 PRILL.

Përshkrim i
ngjarjes

Punë praktike.

Çfarë mësova ?

Sqarova temat e bllokut 3 dhe i lidha ato me çfarë duhet të di unë për provim.

Implikimet
afatshkurtër

I dobishëm për testimin e fundit të semestrit pas tre javësh.

Implikimet
afatgjatë

Kujtohem t’u kthehem temave kur të përsërit.

Komente e kritika
nga të tjerët

Gjeta që nxënësit e tjerë ishin edhe ata të hutuar lidhur me domethënien e
seksionit 2, disa nga ne do ta diskutojnë këtë pak më shumë në forum.

Çfarë do të bëj
ndryshe?

Hyj në kontakt më shumë me nxënësit e tjerë, kjo ndihmon të mësoj
që edhe të tjerët janë hutuar nga gjërat në kurs dhe bisedimi rreth tyre
duket se ndihmon. Unë do të përfitoj më shumë nga forumet.

Notes

Ende kam një pikëpyetje për një nga pyetjet e testimit të
fundit të semestrit, duhet të pyes kujdestarin.

KARTELAT E PËRPARIMIT TË NXËNËSIT

Kartelat e përparimit të nxënësit mund të përdoren në një larmi të mjediseve arsimore. Ato
përvijojnë një sërë objektivash afatgjatë që nxënësit mund t’i shqyrtojnë nga koha në kohë,
dhe pastaj të përcaktojnë se sa besim kanë ata që e kanë zotëruar secilin objektiv. (Shih Tabelën
7.7). Meqenëse theksi është mbi përparimin (domethënë të mësuarit), nxënësit udhëzohen të
shkruajnë datat kur i kanë plotësuar kartelat e përparimit të nxënësit. Për shembull, në qoftë se
një nxënës është “mjaft i sigurt” se sa mirë e kanë kuptuar ata teorinë që është në bazë të reflektimit kritik në 18 shkurt 2013, ai apo ajo do të shkruajë 18/2/2013 në qelizën që i korrespondon
rreshtit të parë dhe kolonës së dytë.

Në

për

të mësuarit

si
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TABELA 7.7
SHEMBULL I NJË KARTELE TË PËRPARIMIT TË NXËNËSIT
Përshtatur nga : www.nottingham.ac.uk

Emri ______________________________________________________
Udhëzime: Tregoni sigurinë në të mësuarit tuaj në raport me secilën nga këto objektiva duke shkruar
datën e sotme (në formë numerike) në kolonën e duhur; shumë i sigurt, mjaft i sigurt, jo shumë i sigurt,
fare i pasigurt. Kujtohuni të shkruani datën, mos u përgjigjni me një X apo një shenjë kontrolli.

NIVELI I SIGURISË
OBJEKTIVI
1. Kuptoj teorinë që është në
bazë të reflektimit kritik
2. Interpretoj saktë me shkrim situatat
3. Interpretoj saktë me gojë situatat

4. Interpretoj situatat pa bërë
gjykime vlerësuese
5. Identifikoj njohurinë thelbësore
ekzistuese në një situatë të veçantë
6. Përzgjedh strategji të zgjidhjes
ose teknika për situata të
problemeve të veçanta
7. Identifikoj supozimet që janë
në bazë të një situate
8. Krijoj ecuri të tjera veprimi
për probleme të veçanta
9. Hartoj një plan veprimi për të
siguruar që strategjitë ose teknikat e
zgjidhjes janë vënë në jetë siç duhet
10. Vlerësoj suksesin apo mossuksesin
e strategjive të zgjidhjes apo
ecurisë së veprimit të kursit,
bazuar në provat në dispozicion

SHUMË I
SIGURT

MJAFT I
SIGURT

JO SHUMË
I SIGURT

FARE I
PASIGURT
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Shënimet e shumta në tabelë e lejojnë mësuesin apo nxënësin që të përcaktojë nëse (ose sa
shumë ) ndryshim ka ndodhur. Në qoftë se në të njëjtën kolonë ka data të shumta, ka ndodhur
shumë pak të mësuar. Nga ana tjetër, në qoftë se ka një lëvizje të qëndrueshme të datave nëpër
kolona kjo tregon që ka ndodhur të mësuarit gjatë semestrit.

SHKALLË KLASIFIKUESE DHE LISTË-KONTROLLET

Shkallët klasifikuese dhe listë-kontrollet ndërtohen lehtë dhe janë mjaft të dobishme për
vetëkontroll dhe vetëvlerësim. Dallimi kryesor midis të dyjave është që shkallët klasifikuese u
kërkojnë nxënësve të zgjedhin midis disa kategorive numerike (p.sh., 1 deri në 5 ose 1 deri në
10), ndërsa listë-kontrolli kërkon përgjigje me një po, apo një jo të thjeshtë (shenjë apo jo)..
Shkallët klasifikuese preferohen më shumë se listë-kontrollet kur kërkohen shkallët e reagimit.
Për shembull, në qoftë se pohimi është “Dje lexova një libër”, ju ose e keni lexuar ose jo. Kësisoj
listë-kontrolli është e mjaftueshme. Në qoftë se pohimi është “U kënaqa me librin dje”, ju mund
të doni të tregoni se sa shumë u kënaqët me të duke përdorur një shkallë me 5 pikë (duke
paraqitur me 1 “fare” dhe 5 “shumë”) Tabela 7.8 paraqet një shembull të një listë-kontrolli fare të
thjeshtë për vetëmonitorimin e procesit të të lexuarit. Meqenëse theksi është mbi të mësuarit si
“ndryshim me kalimin e kohës” është shumë e rekomandueshme që një listë-kontrolli e tillë të
plotësohet disa herë gjatë një kursi apo semestri.
TABELA 7.8
NJË LISTË-KONTROLLI PËR VETËKONTROLLIN E TË LEXUARIT
Marrë nga: www.tesl-ej.org

EMRI ____________________________________________________________________________

DATA ____________________________________________________________________________

PO JO

E kisha lexuar më parë [titulli i librit, tregimit apo artikullit]

___ ___

mendim për titullin dhe çfarë sugjeron ai përse është teksti.

___ ___

e pashë paraprakisht tekstin ose pjesë të tij.

___ ___

caktova një qëllim për leximin tim.

PO JO

Ndërsa lexoja [titulli i librit, tregimit, artikullit] unë
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___ ___

zhvillova një dialog me shkrimtarin .

___ ___

përfytyrova se si mund të dukeshin vendet, njerëzit, ngjarjet

___ ___

bëra lidhjet me përvojat e mia.

___ ___

nxora përfundimet nga aludimet e bëra prej autorit

___ ___

parashikova çfarë mund të thoshte më pas autori dhe kon-

___ ___

trollova saktësinë e parashikimeve të mia.

___ ___

rilexova pjesët që i gjeta të ngatërruara .

___ ___

u përpoqa të përcaktoj kuptimin e fjalëve që nuk i dija nga konteksti i tyre.

PO JO

Pasi e lexova [titulli i librit, tregimit, artikullit]:

___ ___

reflektova mbi atë që kisha lexuar.

___ ___

diskutova për atë çfarë kisha lexuar dhe ia parashtrova përshtypjet e mia dikujt.

___ ___

përmblodha çfarë kisha lexuar dhe mësuar.

___ ___

zhvillova një interpretim më të menduar të tekstit.

___ ___

vlerësova ç’kisha lexuar dhe i mbështeta gjykimet e mia me referenca nga teksti..

Siç u sugjerua më parë vetëkontrolli dhe vetëvlerësimi me cilësi të lartë i nxënësit, është i
mundshëm vetëm në qoftë se nxënësit e bëjnë të tyre domethënien e “cilësi” dhe “përsosmëri”
(Shih edhe Kapitullin 9). Në qoftë se një nxënës mendon që një sprovë e shkruar dobët është
“shumë e mirë” vetëvlerësimi nuk qëllon në shenjë. Një mënyrë me anë të së cilës nxënësit
fillojnë të bëjnë të tyre karakteristikat e një punimi të shkëlqyeshëm është duke vlerësuar
punimet e shokëve të tyre. Por për ta bërë këtë me produktivitet, nxënësit duhet të kenë një
kuptim të qartë se çfarë duhet të kërkojnë ata në punimin e një shoku të tyre. Cilat janë faktorët
ose atributet që diferencojnë të shkëlqyeshmen nga mesatarja? Pasi nxënësit të kuptojnë
kriteret që përkufizojnë përsosmërinë ata ka më shumë të ngjarë t’i përdorin këto kritere për
të përmirësuar cilësinë e punës së tyre. Por, në qoftë se përdoret kjo teknikë, emrat e nxënësve
duhet të hiqen nga punimi për të shmangur çdo siklet të mundshëm.
Përmbledhtas, ka disa dobi nga vetëkontrolli dhe vetëvlerësimi. Së pari, vetëkontrolli dhe
vetëvlerësimi i aftësojnë nxënësit të monitorojnë të mësuarit e tyre në pika të ndryshme brenda
kursit. Së dyti, vetëkontrolli dhe vetëvlerësimi mund të çojnë në zhvillimin e të menduarit kritik, i
cili nga ana e vet mund t’i ndihmojë nxënësit të shikojnë më me objektivitet fuqitë dhe dobësitë
e tyre. Së treti, vetëkontrolli dhe vetëvlerësimi promovojnë zhvillimin e nxënësve më autonomë,
të pavarur. Së fundmi, për ju si mësues, vrojtimet dhe reflektimet e nxënësve mund të japin
komente e kritika të vlefshme për të rimenduar e përsosur mënyrën tuaj të mësimdhënies. Ky
përfitim i fundit çon drejt e te rekomandimi ynë i katërt.
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REKOMANDIM 4
PËRDORINI REZULTATET E KONTROLLEVE FORMALE PËR TË
KUPTUAR FUQITË DHE DOBËSITË E NXËNËSVE, DHE PËR
TË BËRË PËRMIRËSIME NË MËSIMDHËNIEN TUAJ.

Siç u përmend më lart, kontrollet formale përfshijnë provimet e shpejta, raportet kërkimore dhe
interpretimet në skenë. Të dhënat nga të gjithë këto kontrolle mund të paraqiten në një tabelë
të thjeshtë, në të cilën emrat e nxënësve janë shkruar në kolonën majtas dhe artikujt e testimit,
pyetjet apo kriteret e vlerësimit përdoren si tituj për kolonat e tjera në tabelë. Shpenzoni një çast
për t’iu kthyer rubrikës së sprovës për analizën e poezisë në Tabelën 7.5. Tabela 7.9 paraqet pikët
për një grup hipotetik nxënësish për të pesë kriteret e përfshirë në Tabelën 7.5. Numrat në kuti
përfaqësojnë numrin e treguesve të cilët i ka arritur çdo nxënës.
TABELA 7.9
PËRMBLEDHJE E PERFORMANCËS SË NXËNËSVE NË
RUBRIKËN PËR SPROVËN E ANALIZËS SË POEZISË
NXËNËSIT

HYRJE

REAGIM

PËRFUNDIM

STILI

KONVENCIONET

TOTAL

Ilir

3

2

2

2

4

13

Vjollca

3

3

2

2

4

14

Gent

2

2

2

1

3

10

Ardian

3

2

2

2

3

12

Vera

1

0

1

0

2

4

Blerta

0

0

0

1

2

3

Jon

3

0

2

1

2

8

Agron

2

3

2

2

3

12

Arben

3

3

2

3

4

15

Besnik

2

3

2

2

3

12

Luljeta

2

3

2

2

3

12

Arbër

0

2

1

1

2

6

Genci

3

2

2

2

3

12

Mimoza

1

1

0

1

1

4

Olta

2

3

2

2

2

11

Petrit

3

3

2

3

3

14
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Krenar

0

0

1

1

2

4

Spiro

3

3

2

3

4

15

Stefan

3

3

2

3

4

15

Tomor

3

1

2

3

2

11

2.1 (nga 3)
70%

1.95 (nga 3)
65%

1.65 (nga 2)
82.5%

1.85 (nga 3)
61.6%

2.8 (nga 4)
70%

Mesatare

Shënim për Tabelën: Numrat te rreshti “Mesatare” paraqesin pikët mesatare të konvertuara
në përqindje. Për shembull, pikët mesatare për kriterin “Hyrje” për të 20 nxënësit janë
2.1. Ka tre tregues të shoqëruar me kriterin “Hyrje”. Në qoftë se pjesëtoni 2.1 (rezultatin
mesatar) me 3 (numri i treguesve) ju merrni 0.7, që konvertohet në 70%.

Tabela 7.9 paraqet një pjesë të madhe të informacionit në një format shumë të thjeshtë. Rreshtat
e tabelës japin informacion për nxënës individualë. Për shembull, ju mund të shihni lehtë që
Arbeni, Spiroja dhe Stefani kanë marrë vlerësim perfekt dhe Vjollca e Petriti kanë humbur vetëm
një tregues. Në qoftë se zgjidhni të formoni grupe për detyra të mëpastajme shkrimi, do të dukej
e mençur që t’i vendosni këta pesë nxënës në grupe të veçanta që ata të mund të sigurojnë
udhëheqje për grupin dhe asistencë për pjesëtarë të veçantë. Ende duke parë rreshtat ju mund të
shihni që gjashtë nxënës nuk dolën mirë në analizën e poezisë: Vera, Blerta, Joni, Arbëri, Mimoza
dhe Krenari. Pikët e tyre luhateshin nga 4 në 8.
Duke e mbajtur përqendrimin tonë tek nxënës të veçantë (domethënë te rreshtat), por duke
shqyrtuar kriteret e veçanta (domethënë kolonat), neve shohim se Blerta merr zero deri në tre
nga pesë kritere. Në dallim nga kjo Joni, duket të ketë pasur vështirësinë më të madhe me “reagimin ndaj poezisë”, kriterin që është i lidhur më direkt me objektivin parësor. Mjaft mirë ka dalë
Joni në hyrjen e tij, përfundimin dhe përdorimin e konvencioneve. Megjithëse Tomori ka dalë
mirë në përgjithësi, shohim se ai ashtu si Joni ka dalë shumë dobët në “reagimin ndaj poezisë”.
Por duket se, megjithëse Joni mund të shkruajë mjaft mirë, ai nuk ka mësuar çfarë nevojitej për të
zotëruar objektivin kryesor të grup-mësimeve.
Kur shqyrtojmë të dhënat në kolonat e tabelës përqendrimi ynë zhvendoset nga nxënësit e veçantë
tek kriteret e vlerësimit (të cilat fare lehtë mund të zëvendësohen me pyetje të veçanta, artikuj testimi, apo madje edhe me objektiva, në varësi të natyrës së kontrollit). Në total, nxënësit dolën më mirë
në konkluzionet dhe më keq në stilin e tyre. Shembuj nga sprovat e shkruara prej nxënësve dhe pikët
më të larta në kriterin e stilit, mund të përdoren për të ndihmuar që nxënësit e tjerë të kuptojnë domethënien e stilit, dhe se si ju prisni që nxënësit t’i drejtohen stilit në shkrimin e tyre në të ardhmen.
Në qoftë se do të donit më shumë informacion mbi stilin (ose ndonjë nga kriteret e tjerë), ju mund
të krijoni një tabelë të ngjashme në të cilën kolonat të paraqisnin treguesit e përshtatshëm dhe jo
kriteret më të përgjithshme. Ky shqyrtim më i detajuar mund të sugjerojë për shembull që problemi
kryesor me stilin është vështirësia që integron provat mbështetëse në sprovë. Çfarë mund të bëni nga
ana e mësimdhënies për të ndihmuar që nxënësit të përmirësohen në këtë sferë të veçantë?
Siç u përmend më parë kriteri më i rëndësishëm në raport me objektivin parësor është „reagimi ndaj
poezisë“. Nxënësit dolën pak më mirë në këtë kriter se sa në stil, por jo aq mirë sa në hyrjet, konkluzionet dhe përdorimin e konvencioneve. Megjithatë, nëntë nxënës morën vlerësim shkëlqyeshëm në
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„reagimin ndaj poezisë“. Një shembull nga sprova e secilit prej këtyre nxënësve mund të vendoset
mbi një banderolë të varur dhe çdo nxënës mund të flasë për shembullin e tij ose të saj, duke
theksuar proceset e mendimit gjatë shkrimit (ose planifikimit për të shkruar) të sprovës. Ju mund të
doni të nxitni nxënësit duke bërë pyetje si „Përse u përqendruat në atë pjesë të poemës?“ „Si e bëtë
lidhjen midis mekanizmave të veçantë stilistikë dhe domethënies së përgjithshme të poemës“?
Shënoni që në se i shqyrtoni të dhënat në Tabelën 7.9 horizontalisht (domethënë sipas rreshtave),
ju mund të shihni aftësitë dhe dobësitë e secilit nxënës. Në qoftë se nga ana tjetër i shqyrtoni të
dhënat vertikalisht (domethënë sipas kolonave), ju mund të shihni aftësitë dhe dobësitë e klasës
si një e tërë. Të dy këto perspektiva mund të çojnë në ndryshime në procesin e mësimdhënies-të
mësuarit që mund të jenë dobiprurëse për nxënësit në përgjithësi ose për nxënës të veçantë (ose
grupe të vegjël të tyre).
Përmbledhtas, ne nuk po sugjerojmë që duhet të pushoni së përdoruri të dhënat e kontrollit për t’u
vënë notat nxënësve. Ky përdorim tradicional i të dhënave të kontrollit, domethënë kontrolli i të mësuarit, ka të ngjarë që të jetë me ne edhe për pak kohë. Ne po sugjerojmë që ju të paktën, të merrni në
konsideratë mundësinë e zhvendosjes drejt kontrollit për të mësuarit dhe ndoshta kontrollit si mësim.
Një analizë e kujdesshme e të dhënave të kontrollit do t’u ndihmojë të shkoni në këto drejtime. Pasi
të ndjeheni komod me regjistrimin dhe analizën e të dhënave të kontrollit siç është ilustruar më sipër,
ju mund të gjeni që zhvendosja nga kontrolli i të mësuarit drejt kontrollit për të mësuarin nuk është
shumë i vështirë. Kjo nuk kërkon ndonjë ndryshim në mënyrën që ju i kontrolloni nxënësit tuaj, më
saktë, kjo kërkon një ndryshim në mënyrën se si ju i shihni të dhënat e kontrollit. Ideja jonë përfundimtare duhet të jepet para se të shkojmë te rekomandimi i fundit. Analiza, interpretimi dhe përdorimi
i të dhënave të kontrollit është një proces ciklik. Pasi të keni bërë ndryshime në mësimdhënien tuaj,
ju duhet të mblidhni të dhëna të reja për të përcaktuar efikasitetin e ndryshimeve. Këto të dhëna
nevojitet të analizohen dhe interpretohen, rezultati mund të çojë në ndryshime të tjera.

REKOMANDIM 5
PAJISINI NXËNËSIT ME KOMENTE E KRITIKA ADEKUATE
DHE TË DETAJUARA, GJË QË IU MUNDËSON ATYRE TË
KORRIGJOJNË GABIMET DHE KEQKUPTIMET, DHE TË
PËRMIRËSOJNË TË MËSUARIT E TYRE NË TË ARDHMEN.

Rekomandimi i mëparshëm ka lidhje me atë se si të dhënat e kontrollit të bëhen më kuptimplotë dhe të dobishme për ju, mësuesin. Rekomandimi i fundit i drejtohet nevojës për t’i bërë
të dhënat e vlerësimit më kuptimplotë dhe të dobishme për nxënësit tuaj. Vetëm duke vënë
një notë A ose F për një sprovë dhe duke ia kthyer atë një nxënësi, kjo jep pak informacion
konstruktiv. Ata e dinë që sprova e tyre ishte e mirë apo e keqe, por nuk ka gjasa as të mësojnë
përse as çfarë mund të bëjnë për ta përmirësuar atë.
Reagimi i duhur duhet t’i pajisë nxënësit me informacionin që i ndihmon ata të kuptojnë dhe në
fund të fundit të përmirësojnë të mësuarit dhe performancën e tyre. Me fjalë të tjera, nxënësit
duhet të jenë të aftë të lidhin komentet e kritikat që u bëhen, cilësinë e të mësuarit të tyre
dhe performancën, me ndryshimet që ata mund të bëjnë për të përmirësuar të mësuarit dhe

Kapitulli 7

186

performancën e tyre. Një tërësi në rritje e kërkimeve sugjeron që të mësuarit dhe performanca
e përmirësuar është e mundshme në qoftë se kontrollet në klasë (1) përqendrohen në qëllime
të qarta, (1) bashkërendohen me objektivat e të mësuarit, (3) përdoren vazhdimisht për të
kthyer komente e kritika përshkruese për të mësuarit dhe (4) përfshijnë nxënësit në procesin e
vlerësimit.
Për sa i përket përfshirjes së nxënësve në procesin e vlerësimit, ne do të sugjeronim që t’u
kërkoni nxënësve t’u përgjigjen kohë pas kohe pyetjeve të Tabelës 7.10. Megjithëse nuk ka
ndonjë kohë të caktuar për t’ju përgjigjur këtyre pyetjeve, fillimi i një kursi apo grupi mësimesh
dhe një ndryshim tek objektivat duken një kohë e mirë që nxënësit të reflektojnë mbi atë që
kuptojnë dhe për ju që të shikoni nëse ju dhe nxënësit tuaj keni të njëjtin të kuptuar. Pyetjes së
pestë mund t’i përgjigjen periodikisht gjatë procesit të të mësuarit, si një mënyrë e stimulimit
të meta njohjes (Shih Kapitulli 5). Së fundmi, ju mund të doni të përdorni pak kohë për t’u
shpjeguar nxënësve kuptimin dhe qëllimin e çdo pyetje, para se ata t’u përgjigjen pyetjeve për
herë të parë.
TABELA 7.10
PYETJE PËR REFLEKTIMIN DHE META NJOHJEN E NXËNËSVE
Përshtatur nga Kellough, R.D. & Kellough, N.G., 1999.

PYETJE

PËRGJIGJE E SHKURTËR

1. Ku jam drejtuar?
2. Ku jam tani?
3. Si do të arrij atje ku po shkoj?
4. Si do ta di që kam arritur atje?
5. A jam në udhën e duhur për të shkuar atje?

Çfarë duhet të bëni për të përmirësuar komentet e kritikat që u ktheni nxënësve? Për testime
dhe provime të shkurtër më tradicionalë, mund të përdoret një formular i thjeshtë si ai i treguar
në Figurën 7.2. Katërkëndëshi i sipërm i figurës, ju kërkon juve të jepni emrin e nxënësit, datën
në të cilën është bërë kontrolli dhe një “titull” për kontrollin (p.sh., provim i shkurtër mbi rritjen e
bimëve). Në katërkëndëshin pasues ju duhet të jepni një listë me mundësitë e performancës së
nxënësve sipas kontrollit. Në këtë aspekt, nxitet përmendja e të paktën një fuqie. Katërkëndëshi
i poshtëm ndahet në dy katërkëndësha më të vegjël. Në katërkëndëshin e majtë ju duhet të
përshkruani shkurtimisht dobësitë që ishin të dukshme nga performanca e kontrollit. Pastaj në
katërkëndëshin e djathtë ju duhet të jepni për çdo dobësi një sugjerim se çfarë mund të bëjë
nxënësi për ta eliminuar apo për ta reduktuar në thelb këtë dobësi në të ardhmen.
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FIGURA 7.2.
NJË FORMULAR I THJESHTË PËR T’U KTHYER KOMENTE E KRITIKA NXËNËSVE
EMRI ____________________________________________________ Data ____________________
VLERËSIMI ________________________________________________________________________

FUQITË

DOBËSITË

SUGJERIME PËR PËRMIRËSIM

Në qoftë se kontrolli merr formën e një sprove, të një raporti kërkimor ose interpretimi, rubrikat
si ajo e treguar në Tabelën 7.5 mund të përdoren për t’u kthyer nxënësve komente e kritika
krejt të veçanta. Më saktë, rubrikat e ndërtuara mirë, i ndihmojnë nxënësit të shikojnë fuqitë
dhe dobësitë e tyre në kritere të veçanta të vlerësimit. Duke i lidhur në mënyrë të qartë kriteret
e vlerësimit me objektivat e të mësuarit nxënësve u kthehen komente e kritika të qarta për
performancën e tyre në raport me objektivat e të mësuarit. Pasi nxënësit t’i kuptojnë aftësitë
dhe dobësitë e tyre, mund të përdoret Tabela 7.11 për t’i ndihmuar që të kapërcejnë dobësitë
duke i shndërruar ato në fuqi.
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TABELA 7.11
NJË SHEMBULL I LIDHJES SË KOMENTEVE E KRITIKAVE
ME BURIME SPECIFIKE TË TË MËSUARIT

KRITERET/TREGUESIT

BURIME RELEVANTE TË TË MËSUARIT

Hyrje
 Hyrje tërheqëse e që përqendron vëmendjen
 Informacion historik i përshtatshëm
 Tezë logjike/kontroll i përshtypjeve

Lexo “Paragrafi hyrës”
[http://homeworktips.about.com/
od/paperassignments/
a/introsentence.htm]

Reagim ndaj poezisë
 Kapje tërësore e poemës
 Kontribut i mekanizmave stilistike për
domethënien.
 Idetë mbështeten me referenca

Merrni pjesë në sesionet e kujdestarisë së shokëve,
të udhëhequr nga shokët e klasës të cilët shkëlqejnë
në kriterin “reagim ndaj poezisë”. Shih programin
për kohët e takimit në tabelën e buletinit.

Përfundim
 Ripohon tezën dhe përmbledh idetë
 Komenti përfundimtar jep perceptime të sakta

Lexo “Shkrimi i një konkluzioni” [http://
web.gccaz.edu/~mdinchak/
101online_new/conclusions.htm]; Çiftohuni
me një shok klase që po ashtu ka vështirësi me
përfundimet dhe diskutoni si të zbatoni ato që
keni lexuar për të përmirësuar sprovat tuaja.

Stili
 Integrim i rrjedhshëm i provave mbështetëse
 Zgjedhje e larmishme, e gjallë e fjalës
 Zë dhe ton i duhur

Ndiqni videon mbi “Ide për stilin” [http://writingcenter.pdx.edu/resources/video/index.php]; Përpiquni
të njësoni disa nga idetë në një shqyrtim të sprovës
tuaj dhe paraqitjani mësuesit atë që rishkruat.

Konvencione
 Fjali korrekte dhe të plota
 Përputhje korrekte kryefjalë/kallëzues
 Tension korrekt dhe konsekuent i foljes
 Përdorim korrekt i shenjave të pikësimit, germave
kapitale dhe germëzimit

Shqyrtojeni posterin e treguar në Shtojcën 7.1
Shkoni te http://www.quia.com/quiz/1473978.html
dhe kontrolloni si i keni kuptuar konvencionet e
ndryshme të të shkruarit. Në qoftë se keni probleme
me termat e posterit, ose në qoftë se dilni dobët
te provimi i shkurtër, takohuni me mësuesin tuaj.

Rreshtat në Tabelën 7.11 janë marrë drejtpërdrejt nga Tabela 7.5 me kriteret dhe treguesit po
nga Tabela 7.5 të kombinuar nën një titull të vetëm të kolonës. Në kolonën djathtas ju do të shihni shembujt e burimeve të të mësuarit të lidhura me secilin nga kriteret dhe grupin e treguesve
të lidhur me të. Shënoni që të pesë kriteret e përfshira në Tabelën 7.11 zbatohen për të shkruarit
në përgjithësi, ndërkohë që vetëm kriteri i dytë zbatohet në mënyrë të veçantë në analizën e
poezisë. Kësisoj, Tabela 7.11 mund të përdoret me shumë detyra të ndryshme të shkrimit thjesht
duke ndryshuar kriterin e dytë për tipin e shkrimit të dhënë detyrë në mënyrë të përshtatshme.
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Para se ta përfundojmë këtë kapitull, u kthehemi të pesë rekomandimeve që kemi përfshirë. Ju
ftojmë t’i krahasoni këto rekomandime me këto katër sugjerime për përmirësimin e kontrollit, të
ofruara nga OECD (The Organization for Economic Co-operation and Development – Organizata
për Bashkëpunim Ekonomik e Zhvillim).


Krijoni një kulturë të klasës, e cila nxit bashkëveprimin dhe përdorimin e instrumenteve të kontrollit, duke i bërë kontrollet pjesë integrale të jetës së klasës.



Stabilizoni objektivat mësimore dhe ndiqni përparimin e nxënësve të veçantë drejt
arritjes së këtyre objektivave.



Jepni komente e kritika për të mësuarit dhe performancën e nxënësve, të bazuar në
mundësitë dhe dobësitë e përcaktuara dhe e veçanta është që ato të kuptohen e të
përdoren nga nxënësit.



Përfshini aktivisht nxënësit në proceset e të mësuarit dhe kontrollit, duke i ndihmuar
ata që të shohin lidhjen midis të dy grupeve të proceseve.

Ne mendojmë që ju do t’i gjeni ato krejt të ngjashme
Në mbyllje, ju kërkojmë të merrni në konsideratë vizionin e Lorna Earl (2003) për klasat e së
ardhmes. “Unë mund të përfytyroj një ditë në të ardhmen jo të largët kur kontrolli dhe vlerësimi
nuk do të shihen me parandjenjë të keqe dhe terror; të pandashme nga mësimdhënia dhe
të mësuarit; jo të përdorura për të ndëshkuar dhe për të ndaluar të drejtën për të hyrë në të
mësuarit e rëndësishëm e që nuk shihet si një ceremoni private e mistike. Përkundrazi, kontrolli
dhe mësimdhënia/të mësuarit do të jenë të ndërsjella, duke kontribuuar çdonjëri për tjetrin në
mënyra që i rrisin të dyja. Kontrolli do të zbulojë jo vetëm çfarë dinë dhe kuptojnë, nxënësit por
po ashtu do të kapin se si ndodhin këto mësime të reja dhe do të japin një diapazon në larminë
dhe cilësinë e punës, që tregon thellësinë, gjerësinë dhe rritjen e të menduarit të çdo nxënësi.
Kjo pasuri e informacionit nga ana e vet do të përdoret për të provokuar të mësuarit e mëtejshëm dhe mësimdhënie të përqendruar.” (fq. 4).
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SHTOJCË 7.1
POSTER I KONVENTËS SË SHKRIMIT

RREGULLAT THELBËSORE PËR TË SHKRUARIT
RREGULLA 1

RREGULLA 4

FJALI TË PLOTA

THONJËZAT

1.a.Shmangni fragmente fjalish
1.b.Shmangni tre pikat
1.c. Shmangni copëtimet me anë të presjeve
1.d. Ruani strukturën paralele

4.a. Titujt
4.b. fjalët speciale
4.c. Citime të drejtpërdrejta
RREGULLA 6

RREGULLA 2

SHENJA SPECIALE TË PIKËSIMIT

ME GERMA KAPITALE
2.a. Fjalitë
2.b. Emrat e përveçëm
2.c. Veprat e botuara Punimet
2.d. Organizatat
2.e. Shkurtimet
2.f. Titujt e kurseve
RREGULLA 3

PRESJET
3.a. Artikujt në një seri
3.b. Dy mendime të plota
3.c. Dy a më shumë mbiemra
3.d. Adresimi i drejtpërdrejtë
3.e. Elementë prezantues
3.f. Ndërprerje të fjalive
3g. Fraza dhe fjali të varura jo kufizuese

6.a. Dy pika
6.b. Pikëpresje
6.c. Tre pika
6.d. Vijë ndarëse
RREGULLA 7

PËRPUTHJA E KRYEFJALËS ME KALLZUESIN
7.a.Njëjës, shumës dhe e përbërë
7.b.Përemrat e pacaktuar
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Fjalori Merriam-Webster online e përkufizon bashkërendimin si “pozicionimi i duhur ose
korrektimi i pjesëve në raport me njëra tjetrën”. Fjalori Macmillan online shton që bashkërendimi
është “organizimi i veprimtarive ose sistemeve në mënyrë që të shkojnë e të përshtaten mirë
së bashku.” Në klasat në të gjithë botën, “pjesët” kryesore të “sistemit” janë objektivat, kontrolli,
mësimdhënia dhe burimet e të mësuarit. Pra në arsimim, bashkërendimi është organizimi
i këtyre pjesëve në mënyrë që ato “të shkojnë mirë së bashku” siç tregohet në Figurën 8.1.
Meqenëse burimet e të mësuarit, në përgjithësi përdoren për të mbështetur mësimdhënien,
këto dy “pjesë” kombinohen. Rezultati është një trekëndësh me kulme të emërtuara “objektivat”,
“kontrolli” dhe “burimet e mësimdhënies dhe të mësuarit”.
FIGURA 8.1
NJË PËRSHKRIM VIZUAL I KONCEPTIT TË BASHKËRENDIMIT
OBJEKTIVAT (O)

KONTROLLI

BURIME TË
MËSIMDHËNIES & DHE
TË MËSUARIT (ILR)

Për shumë dekada, edukatorët dhe studiuesit kanë qenë të interesuar për lidhjet midis çifteve
të koncepteve të treguara në Figurën 8.1. për shembull, ata që hartojnë testime të standardizuara, interesohen kryesisht për bashkërendimin e kontrollit (A) me Objektivat (O). Ky aspekt
i bashkërendimit njihet si “vlefshmëria e përmbajtjes” ose “mbivënie e testimit në programin
mësimor”. Ky përqendrim është i kuptueshëm sepse nivelet larta të vlefshmërisë së përmbajtjes
nevojiten në qoftë se interpretimet dhe përfundimet e nxjerra nga rezultatet e testeve të tyre
janë pasqyrime të sakta të asaj se sa mirë i kanë zotëruar objektivat nxënësit.
Kur në skenën arsimore rreth 50 vite më parë dolën testimet ndërkombëtare, edukatorët nga
një shumësi e gjerë vendesh e kuptuan se “programi mësimor në letër” (domethënë objektivat e
shkruara) nuk ishin e njëjta gjë me “programin mësimor të vënë në jetë” (domethënë programin
mësimor që u jepej mësim nxënësve). Ky ndërgjegjësim çoi tek interesi në rritje për bashkërendimin e kontrollit (A) me burimet e mësimdhënies dhe të mësuarit (ILR). Fraza “mundësia për të
mësuar” u formulua për të pasqyruar këtë aspekt të bashkërendimit. Për të përftuar të dhëna
për shansin për të mësuar, mësuesve iu kërkua që të shqyrtojnë çdo artikull të testimit dhe të
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tregojnë nëse nxënësve u është dhënë mësim përmbajtja e testuar nga ai artikull (domethënë
a kanë pasur nxënësit e tyre një mundësi për ta mësuar përmbajtjen që po testohet?). Siç mund
të pritej, nxënësit me mundësi më të mëdha për të mësuar (siç gjykohet nga mësuesit e tyre)
arritën pikët më të larta në testimet ndërkombëtare, veçanërisht në fushat e matematikës dhe
shkencës.
Shumë më pak vëmendje i ka qenë kushtuar bashkërendimit të objektivave me burimet e
mësimdhënies dhe të mësuarit. Për shembull, cilat janë mënyrat më të efektshme për të dhënë
mësim lloje për nxënës të niveleve të ndryshëm dhe objektivash po të ndryshme? Për shembull,
a e jepni ju mësimin për të mbajtur mend ndryshe nga mënyra që ju u jepni mësim nxënësve
që ata të dalin me ide të reja ose të ndërtojnë produkte të reja? Çfarë burimesh mësimore janë
më të dobishme në lehtësimin e të mësuarit të llojeve ose niveleve të ndryshme të objektivave?
Për shembull, a nevojiten burime të ndryshme të të mësuarit për të promovuar kuptimin e dijes
dhe për t’i aftësuar nxënësit të zbatojnë në situata të ndryshme dhe të larmishme atë që kanë
mësuar? Përgjigjet për këto pyetje trajtojnë bashkërendimin e objektivave me mësimdhënien
dhe burimet e të mësuarit.
Në dallim me vlefshmërinë e përmbajtjes dhe mundësinë për të mësuar, koncepti i “bashkërendimit” përqendrohet në marrëdhëniet midis të gjithë koncepteve të treguara në Figurën 8.1,
domethënë objektivat me kontrollin, objektivat për mësimdhënien dhe burimet e të mësuarit
dhe kontrollit me mësimdhënien dhe burimet e të mësuarit. Mësimdhënia duhet bashkërenduar jo vetëm me objektivat siç janë pohuar por gjithashtu edhe me mënyrën në të cilën objektivat
kontrollohen. Një objektiv i tillë si të kuptuarit e marrëdhënies midis sistemit të frymëmarrjes
dhe atij të qarkullimit të gjakut tek kafshët, mund të kontrollohet me një sërë artikujsh me
zgjedhje të shumëfishtë ose me anë të një sprove me përgjigje të zgjeruara. Nxënësit që janë
të aftë të shkruajnë një sprovë, gjë që tregon zotërim të këtij objektivi, mundet që jo domosdo
të performojnë mirë në një sërë artikujsh të shkruar të zgjedhjeve të shumëfishta për të testuar
këtë objektiv (dhe anasjelltas). Lloji i kontrollit ka rëndësi! Në mënyrë analoge, kontrolli duhet
të bashkërendohet jo vetëm me objektivat “në letër” por gjithashtu me objektivat “siç jepen
mësim”. Po ashtu si dhe në shembullin e mëparshëm, dy mësues mund të japin mësim të njëjtin
objektiv në mënyra të ndryshme. Edhe pse artikulimi i objektivit është identik, nxënësit e njërit
mësues mundet që t’ua kalojnë nxënësve të mësuesit tjetër në një kontroll të përbashkët, për
shkak të dallimeve në mënyrën se si është dhënë mësim objektivi. Mënyra se si u është dhënë
mësim nxënësve, ka rëndësi!
Mund t’ju duket se shumë nga aspektet e bashkërendimit janë në kufij me arsyen e shëndoshë.
A nuk presim ne që kontrollet tona të japin rezultate që pasqyrojnë me saktësi të mësuarit e
nxënësve në raport me objektivat? A nuk ka kuptim që nxënësit që kanë mundësi më të madhe
për të mësuar përmbajtjen e përfshirë në objektivat tona, të arrijnë rezultate më të larta në
testimet e bashkërenduar me këto objektiva? A nuk është e arsyeshme që lloje ose nivele të
ndryshme të objektivave, të kërkojnë qasje të ndryshme ndaj mësimdhënies dhe/ose tipeve
të ndryshme të burimeve të të mësuarit? Pavarësisht nga nocioni i arsyes së shëndoshë për
bashkërendimin, duket sikur interesi për shqyrtimin dhe në fund të fundit përmirësimin e
bashkërendimit nuk ka fituar ende një pjesë të madhe të vëmendjes në shumë klasa, shumë
shkolla dhe shumë vende. Duket se arsyeja e shëndoshë nuk është gjë e zakonshme.
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Studiuesit që e kanë studiuar bashkërendimin gjatë gjysmëshekullit të kaluar, kanë ardhur në
konkluzionet e mëposhtme (bazuar tek Leitzel & Vogler, 1994):


Testet e përgatitura në nivel kombëtar e ndërkombëtar shpesh nuk përputhen me
përmbajtjen e dhënë mësim në klasa.



Testet e ndërtuara nga mësuesi dhe provimet e shpejta përqendrohen kryesisht
në mbajtjen mend dhe njohjen e informacionit faktik dhe u mungon vështirësia e
pandarë nga testet kombëtare dhe ndërkombëtare.



Shumica e objektivave përqendrohen në mbatjen mend dhe jo në të ashtuquajturat
procese njohëse të rendit të lartë; dhe,



Tekstet mësimore nuk janë bashkërenduar mirë me testimet kombëtare dhe
ndërkombëtare.

Qëllimi i këtij kapitulli është të shqyrtojë bashkërendimin në me më shumë hollësi se sa kemi
bërë deri tashti dhe, bazuar në këtë shqyrtim, të ofrojë një grup prej katër rekomandimesh për
atë çfarë mund të bëni ju për të siguruar që objektivat tuaja, kontrollet, burimet e mësimdhënies dhe të mësuarit të “shkojnë mirë së bashku”. Kur bashkërendimi është i fortë, gjasat janë të
ndodhin gjëra të mira. Së pari, nxënësit ka më shumë të ngjarë të mësojnë dhe ta demonstrojnë
që kanë mësuar. Së dyti, nxënësit ka më shumë të ngjarë të vlerësohen (domethënë t’u vihet
nota) në mënyrë të paanshme dhe të mbrojtshme. [T’u vihet notë nxënësve për një material, i
cili nuk u është dhënë mësim ose me kontrolle të palidhura me objektivat, thjesht nuk është e
ndershme]. Së treti, ju si mësues ka të ngjarë të përjetoni sukses më të madh, sukses të përkufizuar në terma të më shumë nxënësve, që mësojnë në nivele në rritje të larta. Hansche dhe
Hambleton (1998) e kanë përmbledhur fare bukur vlerën e bashkërendimit: “ Në një sistem të
bashkërenduar, të gjithë përbërësit janë të koordinuar që sistemi të punojë drejt një objektivi të
vetëm: edukimit të nxënësve për të arritur standarde të larta akademike.” (fq. 21).

REKOMANDIM 1.
TË KUPTOHEN TË TRE LLOJET KRYESORE TË BASHKËRENDIMIT
– HORIZONTAL, VERTIKAL DHE I JASHTËM.

Kushtojini një minutë kohë dhe shikojeni përsëri Figurën 8.1. Figura ilustron atë që i referohen
si “bashkërendim horizontal”. Bashkërendimi horizontal është i pandashëm nga marrëdhëniet e
ndërsjella midis dhe mes objektivave, kontrollin, mësimdhënien dhe burimet e të mësuarit në
një moment të kohës. Pyetja “Si ballafaqohen kontrollet, metodat e mësimdhënies dhe burimet
e të mësuarit me objektivat e mia këtë vit?”, është një pyetje e bashkërendimit horizontal.
Bashkërendimi vertikal nga ana tjetër merret në konsideratë në marrëdhëniet e ndërsjella midis
dhe mes objektivave, kontrollit, mësimdhënies dhe burimeve të të mësuarit gjatë kohës. Pyetja :”Si
lidhen objektivat e mia me objektivat që iu dhanë mësim nxënësve të mi vitin e kaluar?”, është një
pyetje e bashkërendimit vertikal. Bashkërendimi vertikal mund të paraqitzet nga ana pamore si një
grup trekëndëshash në hapësirën tredimensionale siç tregohet në Figurën 8.2. Megjithëse Figura
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8.2 përmban vetëm tre vite (të emërtuar Viti 1, Viti 2, dhe Viti 3), numri real i trekëndëshave do të
varet nga diapazoni i kohës nga viti i parë i shkollës deri në vitin e fundit të shkollimit të detyrueshëm. Trekëndëshat mund të shtrihen përtej vitit të fundit të detyrueshëm në qoftë se ne jemi të
interesuar për shembull, në kalimin nga shkolla sekondare në shkollën terciare.
FIGURA 8.2.
VIZUALIZIMI I BASHKËRENDIMIT VERTIKAL
OBJEKTIVAT

3
VITI

BURIMET E MËSIMDHËNIES
& TË MËSUARIT

KONTROLLI

OBJEKTIVAT

2
VITI

BURIMET E MËSIMDHËNIES
& TË MËSUARIT

KONTROLLI

OBJEKTIVAT

1
VITI

KONTROLLI

BURIMET E MËSIMDHËNIES
& TË MËSUARIT

Llojit të tretë të bashkërendimit i shkon një larmi emrash (p.sh., bashkërendimi i përgjegjshmërisë). Ne do t’i referohemi si “bashkërendim i jashtëm” sepse përfshin marrëdhëniet e ndërsjella
midis dhe në mes asaj që mund të kontrollohet brenda një shkolle, ose sistemi shkollor dhe
asaj që shtrihet përtej kontrollit të edukatorëve, që punojnë brenda një shkolle, a të një sistemi
shkollor. Shumë ministri të arsimit për shembull, i shpërndajnë burimet e mësimdhënies dhe
i trajnojnë mësuesit t’i përdorin këto burime në klasat e tyre. Pyetja “Sa mirë përputhen këto
burime të të mësuarit me objektivat dhe kontrollet tona?”, është një pyetje e bashkërendimit të
jashtëm. Qysh nga viti 2000, OECD ka projektuar, administruar, llogaritur dhe raportuar rezultatet e testeve PISA (Programme for International Student Assessment ). Pyetja “Në çfarë shkalle
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objektivat tona, mësimdhënia dhe burimet e të mësuarit ballafaqohen me përmbajtjen dhe
aftësitë e përfshira në testet PISA?”, është një pyetje e bashkërendimit të jashtëm. Për testimet
PISA do të flitet më shumë në rekomandimin e fundit për këtë kapitull.
Tabela 8.1 përmbledh dallimet bazë midis këtyre tre formave të bashkërendimit. Bashkërendimi
horizontal dhe bashkërendimi vertikal ndryshojnë në kornizat kohore të tyre: “një pikë në kohë”
kundrejt “gjatë kohës”. Një shqyrtim i bashkërendimit të jashtëm mund të përqendrohet në
një pikë të kohës, gjithë kohën apo të dyja. Bashkërendimi horizontal mund të shqyrtohet nga
mësues të veçantë (psh., një mësues i vetëm biologjie). Bashkërendimi vertikal nga ana tjetër,
kërkon bashkëpunimin midis disa mësuesve (psh., të gjithë mësuesit e shkencës në shkollën
sekondare pavarësisht nga niveli i kursit të shkencës që ata japin mësim.). Më në fund, për
shkak të natyrës politike të bashkërendimit të jashtëm, shpesh duhet të përfshihen mësues dhe
administratorë nga shkolla të ndryshme. Përfundimisht, shqyrtimi i bashkërendimit horizontal
zakonisht prodhon të dhëna mjaft specifike (psh., përqindjen e mbivendosjes). Bashkërendimi
vertikal nga ana tjetër shqyrtohet në një mënyrë më shumë subjektive. Bashkërendimi i jashtëm
përfshin gjykimin mbi vlerën (psh., sa e rëndësishme është kjo dije, ose a janë këto aftësi për
nxënësit tanë?) si edhe shqyrtimin e rezultateve për të parë çfarë mund të mësohet nga to,
veçanërisht krahasimet me vendet e tjera.
TAELA 8.1
DALLIMET BAZË MIDIS BASHKËRENDIMIT HORIZONTAL, VERTIKAL DHE TË JASHTËM
KRITERET

HORIZONTAL

VERTIKAL

I JASHTËM

Kuadri kohor

Një pikë në kohë

Gjatë kohës

Mund të jetë ose një pikë
në kohë ose gjatë kohës

Edukatorët e përfshirë

Përgjithësisht një
mësues i vetëm

Shumë mësues

Mësues dhe administratorë

Fokusi i kërkimit

Shkalla e
mbivendosjes

Gjykime të shumë
mësuesve

Gjykime të vlerës, të
mësuarit nga krahasimet

REKOMANDIM 2
LLOGARISNI SHKALLËN E BASHKËRENDIMIT HORIZONTAL,
DUKE BËRË NDRYSHIME SA ËSHTË E NEVOJSHME
PËR TË PËRMIRËSUAR BASHKËRENDIMIN.
Ekzistojnë dy përmasa gjithëpërfshirëse të bashkërendimit horizontal: ballafaqimi i përmbajtjes dhe
ballafaqimi i thellësisë. Përkufizime të shkurtra të secilit janë dhënë në Tabelën 8.2. Ndërsa shqyrtoni
të dhënat e Tabelës 8.2 mendohuni përsëri për strukturën gramatikore të objektivave të përshkruara
në Kapitullin 2 (domethënë kryefjalë-kallëzues-kundrinë. Pyetja e parë kryesore ka të bëjë me
kundrinën (objektin) e objektivit ndërsa pyetja e dytë kryesore me kallëzuesin (foljen) e objektivit.
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TABELA 8.2
DY PËRMASA TË BASHKËRENDIMIT ORIZONTAL
Përshtatur nga La Marca, 2001.

LLOJI I BALLAFAQIMIT
OSE “PËRPUTHJA”

PYETJE KRYESORE

Përmbajtja

Sa mirë ballafaqohet përmbajtja e vlerësimit me
përmbajtjen e përfshirë tek objektivat?

Thellësia (procesi)

Sa mirë ballafaqohet kontrolli me kompleksitetin njohës të përfshirë tek objektivat?

Ballafaqimi i përmbajtjes i referohet masës në të cilën përmbajtja tek objektivat, përmbajtja e
kontrolluar dhe përmbajtja e kapur është përmbajtje e njëjtë apo e ngjashme. Sa më specifikisht të mund të identifikohet përmbajtja, aq më i saktë do të jetë vlerësimi i bashkërendimit
horizontal. Supozoni për shembull, që përmbajtja tek objektivi është përkufizuar gjerë si
ekonomi. Pyetja e bashkërendimit horizontal është nëse është kontrolluar apo dhënë mësim
edhe ekonomia në këtë kurs të veçantë të studimeve sociale. Me përmbajtjen e përkufizuar kaq
gjerë, kjo pyetje zakonisht merr përgjigje pohuese. Por supozojmë që përmbajtja tek objektivi
përkufizohet si prodhim, atëherë kontrolli thekson konsumin dhe mësimdhënia dhe burimet
mësimore përqendrohen në shpërndarjen dhe shkëmbimin. Në këtë shembull, bashkërendimi
horizontal i objektivave, kontrollit dhe mësimdhënies është fare i dobët.
Ballafaqimi i thellësisë i referohet shkallës në të cilën objektivat, mësimdhënia dhe kontrolli
janë të njëjta, ose të ngjashme në terma të procesit apo proceseve njohës për nxënësit. Duke
vazhduar me shembullin në paragrafin e mëparshëm, supozoni që përmbajtja e objektivit është
shpërndarja dhe shkëmbimi dhe se po e njëjta përmbajtje është theksuar në kontroll dhe gjatë
mësimdhënies. Kësisoj ballafaqimi i përmbajtjes është shumë i lartë. Por supozoni që objektivi
përqendrohet në analizën e problemeve ekonomike në terma të shpërndarjes dhe shkëmbimit
dhe si mësues, ju e shpenzoni shumicën e kohës duke i ndihmuar nxënësit tuaj të mësojnë ta
zbatojnë këtë dije në jetën e përditshme. Në terma të ballafaqimit të thellësisë, bashkërendimi
horizontal është shumë i dobët. Analiza, krahasimi dhe zbatimi janë tre procese njohëse
fundamentalisht të ndryshëm.
Çfarë mund të bëni për të llogaritur shkallën e bashkërendimit horizontal në një kurs të tërë,
ose grup mësimesh të veçanta në një kurs? Ne do tju sugjeronim të fillonit me objektivat tuaja.
Analizoni tërë grupin e objektivave në terma të përmbajtjes dhe procesit. Ndërsa realizoni
këtë analizë, shkruani elementët kryesorë të përmbajtjes (në gjysmën e sipërme) dhe foljet
(në gjysmën e poshtme) të Kolonës 1 të Tabelës 8.3 (Shih faqen pasuese). Jini sa më i detajuar
që mundeni në shkrimin e elementëve të përmbajtjes. Gjithashtu, mund ta bëni detyrën e
përgjithshme më të lehtë në qoftë se i vendosni elementët e përmbajtjes në rendin alfabetik.
Kur ta përfundoni analizën në Kolonën 1 do të keni disa elementë kryesorë të përmbajtjes dhe
disa procese njohës.
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Pastaj, shihni tek burimet tuaja mësimore për elementët e përmbajtjes së gjetur në Kolonën 1.
Në qoftë se burimi juaj kryesor i të mësuarit është një tekst mësimor, ju mund të tregoni numrat
e faqeve në të cilat mund të gjendet secili prej elementëve të përmbajtjes i renditur në Kolonën
1. Në qoftë se nuk përmendet një element kryesor i përmbajtjes në tekstin mësimor, ju keni
identifikuar një mospërputhje midis një objektivi dhe burimeve tuaja të të mësuarit. Në qoftë
se burimi juaj kryesor i të mësuarit është një video, ju mund të tregoni numrin e minutave që i
kushtohen çdo elementi të përmbajtjes. Masa të tilla sasiore mund të formulohen për çdo lloj
ose formë të burimit të të mësuarit. Këto të dhëna (psh., numrat e faqeve, minutat) duhet të
vendosen në Kolonën 2, fqinjë me elementin e përshtatshëm të përmbajtjes në Kolonën 1.
Tashti shikoni veprimtaritë e përfshira në skenarin ose planin tuaj të mësimdhënies. Identifikoni
dhe llogarisni numrin e veprimtarive që përfshijnë foljet e gjetura në Kolonën 1. Për shembull, sa
veprimtari kërkojnë që nxënësit të krahasojnë, vlerësojnë, llogarisin ose mbajnë mend? Numri
i veprimtarive (ose gjatësia e kohës së mësimdhënies së shoqëruar me veprimtaritë) mund të
vendoset në Kolonën 2 fqinjë me vendin e foljes në Kolonën 1.
Më në fund shihini kontrollin ose kontrollet tuaja në terma edhe të përmbajtjes, që kontrollohet
dhe të procesit që pritet të demonstrohet nga studenti kur përfundon kontrollin apo kontrollet.
Në qoftë se kontrolli është një test, shqyrtoni secilin artikull në terma të përmbajtjes dhe
procesit. Merrni në konsideratë për shembull, një artikull nga algjebra: “A është ekuacioni
3 (2 × -4) = -18 ekuivalent me 6 × -12 = -18 ?” Janë dy elementë të përmbajtjes: “operacionet
aritmetike në ekuacionet” dhe koncepti “ekuivalencë”. Gjithashtu janë dy procese: “zbatoj”
(elementi i parë i përmbajtjes) dhe “kuptoj” (elementi i dytë i përmbajtjes). Domethënë, në qoftë
se shumëzoni korrekt anën e majtë të ekuacionit të parë, dhe në qoftë se e kuptoni konceptin e
ekuivalencës, ju do të jeni i aftë të përcaktoni nëse të dy shprehjet algjebrike janë ekuivalente.
Numri i artikujve që vlerësojnë çdo element të përmbajtjes të përfshirë në Kolonën 1 dhe numri
i artikujve që vlerësojnë çdo proces të përfshirë në Kolonën 1, janë shkruar në Kolonën 3 (përsëri
në të njëjtin rresht si edhe elementët e përmbajtjes dhe proceset në Kolonën 1).
TABELA 8.3
FORMULAR I LLOGARITJES SË SHKALLËS SË BASHKËRENDIMIT HORIZONTAL

KURSI:

MËSUESI:

DATA:

Kolona 1:
Objektivat

Kolona 2:
Mësimdhënia/Burimet

Kolona 3:
Kontroll

PËRMBAJTJA
PROCESET (FOLJET)

Në qoftë se kontrolli prodhon një përgjigje të zgjeruar ose performancë (psh., sprovë raport
kërkimor, ose aftësi e demonstruar), analizoni kriteret e përdorur për të vlerësuar përgjigjen ose
performancën, përsëri në terma të përmbajtjes dhe procesit. Për shembull, një nga kriteret e
përdorura në shembullin e analizës së poezisë në Kapitullin 7, është “kontributi i mekanizmave
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stilistike në kuptimin e tekstit”. Përmbajtja është “mekanizma stilistike” dhe procesi njohës
(i nënkuptuar) është “kuptoj” (siç tregohet nga fraza “kuptim i tekstit”). Numri i kritereve të
shoqëruara me secilin element të përmbajtjes dhe çdo proces në Kolonën 1, mund të shkruhet
në Kolonën 3. Kur kriteret “peshohen” ndryshe (domethënë disa kritere janë më të rëndësishëm
apo bartin më shumë vlera në pikë se të tjerët), këto pesha apo pikë mund të trupëzohen
brenda në informacionin e përfshirë në Kolonën 3.
Pasi kompletohet Tabela 8.3, është mjaft e lehtë që të inspektohet nga ana pamore shkalla e
bashkërendimit horizontal. Në përgjithësi mungesa e bashkërendimit tregohet me hapësira
boshe në tabelë. Për shembull, mungesa e bashkërendimit është e dukshme kur ka objektiva të
pakontrolluara e pa veprimtari të të mësuarit. Mungesa e bashkërendimit është e dukshme edhe
kur përmbajtja dhe proceset e përfshira në objektiva, janë duke u kontrolluar por ka veprimtari
ose burime të të mësuarit, që lidhen me përmbajtjen dhe/ose proceset. Kur identifikohet mungesë bashkërendimi, e rëndësishme është që të bëhen korrigjime ose të shtohet bashkërendimi.
Në qoftë se një objektiv i veçantë as nuk është kontrolluar dhe as nuk është dhënë mësim,
DHE në qoftë se ju besoni që objektivi është me pak rëndësi, atëherë problemi i mungesës
së bashkërendimit mund të zgjidhet duke e eliminuar objektivin. Në qoftë se nga ana tjetër,
objektivi është mjaft i rëndësishëm dhe është dhënë mësim por nuk është kontrolluar, atëherë
shtimi i një kontrolli të objektivit do ta zgjidhte problemin e mungesës së bashkërendimit.

REKOMANDIM 3
JINI NË DIJENI TË SHTRIRJES SË BASHKËRENDIMIT VERTIKAL,
DUKE PUNUAR ME MËSUES TË TJERË PËR TË PËRMIRËSUAR
BASHKËRENDIMIN VERTIKAL PËR SA ËSHTË E NEVOJSHME.

Shqyrtimi i bashkërendimit vertikal është shumë më i vështirë se shqyrtimi i bashkërendimit
horizontal për dy arsye. Së pari, një numër mësuesish duhet të përfshihet domosdo. Kur përfshihen
mësues të shumtë, shpesh është e vështirë të programohen takime në kohët kur secili mund t’i
ndjekë. Megjithatë shkëmbimi sy më sy i ideve dhe materialeve, është një pjesë thelbësore e shqyrtimit të bashkërendimit vertikal. Së dyti, përqendrimi nuk është tek marrëdhëniet midis objektivave,
kontrollit dhe mësimdhënies, por tek marrëdhëniet e objektivave gjatë kohës, marrëdhëniet e
kontrolleve gjatë kohës dhe marrëdhëniet e mësimdhënies dhe burimeve të të mësuarit gjatë kohës.
Kësisoj, kjo është një detyrë më komplekse se sa detyra për shqyrtimin e bashkërendimit horizontal.
Pavarësisht këtyre vështirësive të pandashme, ka shumë gjëra që ju mund të bëni për të shqyrtuar
dhe në fund të fundit për të përmirësuar artikulimin vertikal, qoftë formalisht apo jo formalisht.
Jo formalisht ju mund të zhvilloni dy apo tre takime me mësues në departamentin tuaj (psh.,
shkencë, histori) për të shqyrtuar bashkërendimin vertikal në sferën e lëndës tuaj siç ekziston ai
aktualisht. Ju mund të doni të përfshini një mësues, i cili jep mësim në një shkollë ku përgatiten
nxënës për të ardhur e vazhduar mësimet në shkollën tuaj dhe një mësues, i cili jep mësim në një
shkollë ku nxënësit tuaj do të regjistrohen kur të largohen nga shkolla juaj. Ne do të rekomandonim që në këtë proces të përfshihen jo më shumë se shtatë mësues. Para takimit të parë, ju duhet
t’iu kërkoni mësuesve pjesëmarrës të sjellin kopje të planeve mësimore, modele të burimeve
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të të mësuarit, detyra, kontrolle dhe çdo material tjetër që mund t’ju ndihmojë juve të kuptoni
bashkërendimin nga kursi në kurs, ose nga një nivel shkolle në një tjetër.


Pasi secili mësues përmbledh çfarë ai apo ajo ka sjellë në takim, jepini secilit mësues
një fije letër me pyetje si këto të shkruara mbi të.



Si ndryshojnë objektivat tuaja në terma të përmbajtjes dhe procesit nga kursi në kurs,
ose nga një nivel shkolle në një tjetër?



A ka hendeqe në përmbajtje kur nxënësit kalojnë nga kursi në kurs, ose nga një nivel
shkolle në një tjetër?



Cilat janë burimet kryesore të të mësuarit që janë përdorur në çdo kurs? A ka dublime
(psh., e njëjta novelë lexohet në shumë kurse, i njëjti kërkim në ueb përdoret në
shumë kurse)?



A bëhen burimet e të mësuarit më sfiduese kur nxënësit kalojnë nga kurse të një niveli
të ulët në kurse të nivelit më të lartë, ose nga një nivel shkolle tek pasuesi?



Çfarë detyrash bazë u janë dhënë nxënësve në secilin kurs?



Si ndryshojnë detyrat në terma të stilit, formatit, gjatësisë, kohës së përfundimit dhe
faktorëve të tjerë të ngjashëm?



Si ndryshon me kohën kontrolli i nxënësve në terma të formatit (psh., zgjedhje të shumta
kundrejt sprovave) dhe gjatësisë (psh., koha për t’i plotësuar, numri i fjalëve apo faqet)?



Si ndryshon me kohën kontrolli i nxënësve në terma të standardeve të performancës,
cilësisë së pritshme dhe/ose kritereve të vlerësimit?

Kjo listë pyetjesh synohet të jetë si një “grup për fillim”. Mund të shtohen pyetje të tjera për t’ju përshtatur nevojave të veçanta të grupit në terma të shqyrtimit dhe përmirësimit të bashkërendimit vertikal.
Në fund të takimit fillestar, mendoni me kujdes sa u realizua dhe sa mbetet për të bërë. Caktojini
kohët e takimeve dhe zgjatjen e tyre bazuar mbi këtë analizë, duke u kujtuar të gjithë pjesëtarëve
të grupit rëndësinë e kësaj pune, për cilësinë e përgjithshme të mësimdhënies dhe të mësuarit.
Kjo qasje joformale për shqyrtimin e artikulimit vertikal mund të iniciohet dhe të mbahet nga një
mësues i vetëm në qoftë se ai apo ajo, është i gatshëm të marrë përsipër përgjegjësi të drejtuesit
dhe është i aftë të marrë mbështetje dhe angazhim nga mësuesit e tjerë.
Një qasje më formale do të kërkonte këtë mbështetje dhe, më e rëndësishme, angazhim nga një
a më shumë administratorë të shkollave apo të sistemit para fillimit të procesit. Argumenti juaj
në këtë aspekt do të bazohej në rëndësinë e bashkërendimit vertikal si mjet i zgjidhjes së shumë
prej problemeve të identifikuara të të mësuarit në shkollë apo në sistem, dhe rritja e shanseve dhe
rezultateve të të mësuarit të një numri në rritje të nxënësve. Pasi të keni mbështetje administrative
dhe angazhim, studimi juaj i bashkërendimit vertikal mund të paraqitet si një iniciativë e shkollës
apo e sistemit, duke përfshirë në këtë proces një numër më të madh mësuesish. Një përfitim nga
përfshirja e një numri të madh mësuesish në shqyrtimin e bashkërendimit ekzaminimin e rreshtimit
vertikal është se mësuesit fillojnë të shohin ndihmesat e tyre në dritën e një përpjekje të arsyeshme
arsimore, për të ndikuar mbi të mësuarit dhe suksesin afatgjatë të nxënësve, në vend që të marrin
përsipër një përqendrim më të ngushtë në një fetë të vetme të jetës akademike të një nxënësi.
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REKOMANDIM 4.
NË QOFTË SE JU PUNONI NË NJË SISTEM ARSIMOR QË NDIKOHET
SHUMË NGA FAKTORË DHE SHTRËNGIME TË JASHTME, (SHIH KAPITUJT
1 DHE 2), MËSONI TË PËRDORNI PROGRAMIN MËSIMOR KOMBËTAR,
BURIMET E TË MËSUARIT TË PËRGATITURA NGA MINISTRITË E
ARSIMIT DHE NË VEÇANTI TË DHËNAT E TESTIMIT NDËRKOMBËTAR
PËR TË SHQYRTUAR DHE SHTUAR BASHKËRENDIMIN E JASHTËM.
Bashkërendimi i jashtëm është shkalla në të cilën përbërësit kryesorë të sistemit arsimor lidhen me
forca të jashtme të një shoqërie, si legjislacioni, normat administrative, nevojat për fuqi punëtore
dhe opinioni publik. Duke i bashkërenduar objektivat, kontrollin, mësimdhënien dhe burimet e të
mësuarit me këto forca, shkollat dhe gjithëkush punon në to, ka më shumë të ngjarë të shihen në
një dritë më pozitive; mësuesit ka më shumë të ngjarë që të shihen si të efektshëm dhe nxënësit
ka më shumë të ngjarë që të jenë të suksesshëm sot, nesër dhe në të ardhmen.
Shpeshherë, mësuesit që punojnë në një klasë të vetme në një shkollë të vetme, harrojnë
pikërisht se sa komplekse janë në të vërtetë sistemet arsimore. Një edukator amerikan është
përpjekur ta ekspozojë nga ana pamore këtë kompleksitet (siç tregohet në Figurën 8.3).
FIGURA 8.3.
FAKTORËT QË PËRFSHIHEN NË BASHKËRENDIMIN E PËRBËRËSVE
TË NJË SISTEMI ARSIMOR (NGA WEBB, 1997).
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Një mënyrë për ta kuptuar këtë diagram, është të fillohet në fund me “rezultatet e nxënësit”.
Çdo gjë mbi “rezultatet e nxënësit” është një faktor që mundet dhe shpesh ndikon të mësuarit
e tij direkt apo indirekt. Si mësues, Praktika juaj (shih kolonën e krahut të majtë) ndikohet nga
Programet (psh., çertifikimi i mësuesve, zhvillimi profesional), Politika (psh, organizimi i shkollës,
tekstet mësimore dhe mësimdhënia në klasë) dhe Qëllimi (siç përcaktohet midis të tjerash nga
opinioni publik, kërkesat e arsimit të lartë dhe pritshmëritë e punës). Interesimi për bashkërendimin vertikal siç u përshkrua në seksionin e mëparshëm, janë përpjekje për të organizuar më
mirë disa aspekte të Politikës dhe Programeve. Por Qëllimi i përgjithshëm i arsimimit, siç shihet
nga një larmi aktorësh ose palësh të interesuara, duke përfshirë ligjvënësit, politikanët, akademikët, publikun dhe punëdhënësit e ardhshëm, është shumë përtej kontrollit tuaj.
Megjithëse politikat qeveritare dhe specifikimet e testimit ndërkombëtar u janë transmetuar
mësuesve me anë të simpoziumeve e seminareve, përgjegjësia për bashkërendimin e objektivave vendore, kontrollit, mësimdhënies dhe burimeve të të mësuarit me ato politika kombëtare
dhe specifikime ndërkombëtare, bie mbi mësuesit dhe administratorët. Për të përmbushur këtë
përgjegjësi, mësuesit duhet së pari t’i kuptojnë këto politika dhe specifikime dhe së dyti, të
gjejnë mënyra të lidhjes së tyre me objektivat aktuale që ata synojnë, kontrollet, mësimdhënien
dhe burimet e të mësuarit. Në disa vende (për shembull Greqi), mësuesve u është dhënë edhe
liria edhe përgjegjësia e përkthimit të standardeve dhe synimeve të miratuara nga Ministria e
Arsimit në objektiva, t’i japin mësim këto objektiva dhe të kontrollojnë të mësuarit e nxënësve
në raport me këto objektiva. Megjithatë, qysh se nuk ka provime kombëtare (përveç provimeve
të hyrjes në universitetin kombëtar) dhe meqenëse mësuesit grekë nuk vlerësohen sistematikisht, në klasat e tyre nuk ekziston nevoja e pranuar për bashkërendim të jashtëm. Nga ana tjetër,
në vendet ku ka provime kombëtare, me rezultate të publikuara në medie dhe të shqyrtuara me
kujdes nga zyrtarë qeveritarë dhe publiku i përgjithshëm, ose në vendet ku mësuesit vlerësohen
sistematikisht nga administratorët lokalë, ose inspektorë të jashtëm, nevoja për të shqyrtuar e
përmirësuar bashkërendimin e jashtëm është shumë më e mdhe.
Gjithnjë e më shumë, provimet e jashtme po përdoren për të vlerësuar shkolla dhe sisteme të
tëra arsimore në shumë vende. Me “provime të jashtme” ne kuptojmë testime të përgatitura nga
“ekspertë të testimit” dhe zakonisht administrohen dhe vlerësohen nga njerëz që nuk punojnë
në shkollë ose sistemin e shkollave (dhe në fakt, mund të punojnë diku tjetër). Një shembull
logjik është PISA (Programme for International Student Assessment). Testet PISA ndërtohen,
administrohen, klasifikohen dhe raportohen nën siglën e OECD. Testet, të cilat u administruan
për herë të parë në vitin 2000, synojnë të vlerësojnë sistemet arsimore në të gjithë botën, duke
testuar dijet dhe aftësitë e nxënësve 15 vjeçarë. Testet PISA janë aktualisht në dispozicion për
lexim, matematikë dhe njohuri shkencore dhe administrohen çdo tre vjet. Herën e fundit që u
administruan ishte në vitin 2009, me pjesëmarrjen e më shumë se 70 vendeve.
Testet PISA janë teste me letër e laps në çdo periudhë kontrolli që zgjat dy orë për çdo student.
Elementët e testit janë një përzierje e artikujve me zgjedhje të shumëfishtë dhe pyetjeve që
kërkojnë nga nxënësit të ndërtojnë përgjigjet e tyre. Artikujt janë organizuar rreth pasazheve
që përshkruajnë situata të jetës reale. Nxënësit plotësojnë edhe një pyetësor 20 deri 30 minuta,
që jep informacion për ta dhe për shtëpitë e tyre. Drejtorëve të shkollave u është dhënë një
pyetësor 20 minutash për shkollat e tyre.
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Ka të paktën dy mënyra që rezultatet e PISA mund të përdoren nga ju si mësues për të ndikuar
sa më mirë që nxënësit tuaj të kenë gjasa të performojnë në testet PISA. E para është të shqyrtohen rezultatet e testit PISA për vendin tuaj veçanërisht. Për ta bërë këtë ju nevojitet të aksesoni
një përmbledhje të raportit të PISA, që gjendet në uebsajtin e OECD ( http://www.oecd.org/pisa/
pisaproducts/48852548.pdf). E dyta është të lexohet dhe të gjendet se çfarë po bëjnë vendet të
cilat performojnë mirë në testet PISA në terma të objektivave të tyre, kontrolleve, mësimdhënies
dhe burimeve të të mësuarit. Aktualisht janë në dispozicion disa burime të informacionit mbi
këtë temë (Shih për shembull, Mendelovits dhe Searle, 2009; Rado, 2011; Hancock, 2011).

SHQYRTIMI I TË DHËNAVE TË VEÇANTA TË VENDIT

Raportet e PISA japin informacion rreth objektivave që po testohen, duke dhënë artikuj model
të testeve për çdo kategori objektivi. Ata gjithashtu japin të dhëna të veçanta për vendin, se sa
mirë kanë performuar nxënësit për çdo kategori të objektivave gjatë ciklit të testimit të kohëve
të fundit. Testet PISA të kohëve të fundit në lexim për shembull, përfshijnë tre kategori kryesore
të objektivave bazuar kryesisht në dallimet e proceseve njohëse të kërkuara. Kategoria e parë
është emërtuar “akses dhe tërheqje”. Kjo kategori përfshin objektiva që u kërkojnë nxënësve të
lokalizojnë, përzgjedhin dhe mbledhin informacionin e gjetur në tekst. Kategoria e dytë është
emërtuar “integro dhe interpreto”. Kjo kategori përfshin objektiva që u kërkojnë nxënësve të
kuptojnë një tekst, duke kuptuar marrëdhëniet midis pjesëve të ndryshme të tekstit (integro),
ose duke identifikuar hamendësimet që qëndrojnë nën to, apo implikimet e pjesës ose të gjithë
tekstit (interpreto). Kategoria e tretë është emërtuar “reflekto e vlerëso”. Kjo kategori përfshin
objektiva që u kërkojnë nxënësve të nxjerrin njohuri, ide ose vlera të jashtme për tekstin, apo të
gjykojnë tekstin duke u mbështetur në përvojën personale ose në njohjen e botës. Në gjuhën
e Sistematikës së Rishikuar të Bloom-it, këto tre kategori përkthehen afërsisht si Kujto (një
kombinim i) Analizo, Kupto dhe Vlerëso.
Tek PISA një pasazh i vetëm ose një tregim pasohet nga disa artikuj që vlerësojnë kategori
të ndryshme të objektivave. Figura 8.4 përmban një pasazh të shkurtër të titulluar “Pastrimi i
dhëmbëve” pasuar nga katër artikuj. Tre nga artikujt janë shkruar në një format të zgjedhjeve
të shumëfishta, artikulli i katërt kërkon një përgjigje me shkrim. Si grup, artikujt kontrollojnë tre
kategoritë kryesore të objektivave. Artikulli i parë kontrollon “integro e interpreto”. Artikulli i dytë
e i tretë kontrollojnë “akses dhe tërheqje”. Artikulli i katërt kontrollon “reflekto dhe vlerëso”.
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FIGURA 8.4
MODEL I ARTIKUJVE PËR NJOHURITË E LEXIMIT PISA

Pastrimi i dhëmbëve tuaj
A bëhen më të pastër dhëmbët sa më
gjatë e më fort t’i pastrojmë me furçë?
Studiuesit britanikë thonë jo. Ata në të vërtetë
kanë provuar shumë alternativa të ndryshme
dhe kanë përfunduar me mënyrën e përsosur
për të pastruar dhëmbët tuaj. Një pastrim me
furçë dy minutash pa ushtruar shumë forcë, jep
rezultatin më të mirë. Në qoftë se i fërkon fort,
ju dëmtoni zmaltin dhe mishrat e dhëmbëve
tuaj pa çliruar mbeturinat e ushqimit apo
pllakëzat.
Bente Hansen, një eksperte e pastrimit të
dhëmbëve me furçë thotë se është një ide
e mirë të mbahet furça e dhëmbëve në atë
mënyrë që mbahet pena. “Fillo në një cep
dhe vazhdo me furçë tërë rreshtin” thotë ajo.
“Mos harroni gjuhën! Ajo mund të përmbajë
ngarkesa bakteresh që mund të shkaktojnë erë
të keqe të gojës.”

1. Për çfarë flet artikulli?
A. Mënyrën më të mirë për të pastruar dhëmbët tuaj.
B. Llojin më të mirë të furçës së dhëmbëve për t’u përdorur.
C. Rëndësinë e dhëmbëve të mira.
D. Mënyrën se si njerëz të ndryshëm pastrojnë dhëmbët
e tyre.
2. Çfarë rekomandojnë studiuesit britanikë?
A. Që ju t’i pastroni dhëmbët tuaj sa
më shpesh që është e mundur.
B. Që të mos përpiqeni ta pastroni gjuhën.
C. Që të mos i fërkoni dhëmbët shumë fort me furçë.
D. Që ta pastroni gjuhën më shpesh se dhëmbët.
3. Sipas Bente Hansen, përse duhet ta
pastroni me furçë gjuhën tuaj?
___________________________________.
4. Përse përmendet pena në tekst?
A. Për t’iu ndihmuar juve të kuptoni si të mbani furçën.
B. Sepse filloni nga një cep edhe me penën
dhe me furçën e dhëmbëve.
C. Për të treguar që ju mund t’i pastroni
dhëmbët në mënyra të ndryshme.
D. Sepse duhet ta vlerësoni pastrimin e
dhëmbëve po aq seriozisht sa shkrimin.

Performanca e nxënësve në testet PISA përmblidhet duke përdorur një shkallë raportimi
standard. Në këtë mënyrë mësuesit e çdo vendi, jo vetëm mund të krahasojnë performancën
e nxënësve të tyre me atë të nxënësve në vende të tjera, por gjithashtu të krahasojnë performancën e nxënësve të tyre në kategori të ndryshme të objektivave. Për shembull, në disa vende
të Ballkanit (psh., Slloveni, Mali i Zi dhe Serbi) nxënësit performuan në masë të konsiderueshme
më ulët në artikujt që vlerësonin “reflekto dhe vlerëso” se sa në artikujt që vlerësonin secilën nga
dy kategoritë e tjera të objektivave. Bazuar në këto të dhëna, autorët e raportit PISA konkluduan
që “nxënësit në këto vende duket se janë më pak të mësuar me përdorimin e teksteve për të
gjetur dhe analizuar informacionin.”(fq. 71).
Kjo mund të jetë e vërtetë, por përse është kështu? A nuk po u jepet fare mësim nxënësve për
të vlerësuar dhe për të reflektuar mbi atë çfarë lexojnë apo atyre u jepet një mësim i dobët rreth
këtyre objektivave? Është e rëndësishme për nxënësit në klasën time ose në vendin tonë të
mësojnë, të vlerësojnë dhe të reflektojnë mbi atë që lexojnë? Përgjigjet e këtyre pyetjeve mund
të çojnë në pyetje të tjera, pyetje që kanë të bëjnë me ndryshimet që mund të nevojiten. A do
të jemi ne të zgjuar t’i zgjerojmë objektivat tona në mësimdhënien e leximit për të përfshirë
dhënien mësim nxënësve të strategjive për reflektimin dhe vlerësimin e tekstit të shkruar? Në
qoftë kështu, si? A mundemi ne të nxisim reflektim dhe vlerësim në të gjithë lëndët ku përdoren
burime të shkruara të të mësuarit? Në qoftë se jo, në cilat lëndë duhet të përqendrohemi?
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Ndërsa mendojmë për shembullin e pastrimit të dhëmbëve me furçë, ne duhet të kujtojmë një
gjë të rëndësishme lidhur me të dhënat e testit PISA. Shqyrtimi i të dhënave të testit PISA mund
t’ju çojë në pyetje të rëndësishme. Por të dhënat e PISA nuk u japin përgjigje këtyre pyetjeve.
Përgjigjet duhet të vijnë nga edukatorët, pikërisht si ato tuajat.

TË MËSUARIT NGA VENDET ME PERFORMANCË TË LARTË

Siç përmendëm më parë, një mënyrë e dytë me të cilën ju mund të mësoni nga rezultatet e
PISA, është të shikoni me kujdes çfarë po bëhet në vendet, nxënësit e të cilëve performojnë në
nivelet më të larta në testet PISA. Për shembull, nxënësit finlandezë me ngulm kanë performuar
mirë në PISA gjatë dhjetëvjeçarit të kaluar. Në këtë aspekt, mund të jetë e rëndësishme që në
vitin 1998 Bordi Kombëtar Finlandez i Arsimit miratoi Aktin Themeltar të Arsimit. Akti që është
shumë gjithëpërfshirës në natyrën e tij, përmban katër parime bazë të kontrollit, të cilat duhet
të ndiqen nga të gjithë mësuesit. Ato janë si vijon:


Kontrolli i aftësive për të studiuar, aftësive për të punuar dhe i sjelljes duhet të jetë
individual, i besueshëm dhe i zhdërvjellët.



Komenti e kritika duhet të mbështesë zhvillimin e vetënjohjes dhe motivimin e
nxënësit.



Të mësuarit si të mësosh (domethënë caktimi i objektivave për të mësuarit dhe puna
për t’i arritur këto objektiva), është çelësi për të mësuarit gjatë gjithë jetës.



Kontrolli është një instrument për të këshilluar dhe për të mbështetur studimin, të
mësuarit si edhe zhvillimin e aftësive për vetëkontroll.

Shënoni se keta katër parime janë shumë të pajtueshëm me rekomandimet e përfshira në këtë
libër dhe kur realizohen ka shumë të ngjarë e që i shtojnë të tre llojet e bashkërendimit – horizontal, vertikal dhe të jashtëm.
Tek përsosmëria e Finlandës për PISA-n ka më shumë se sa ndryshim të mënyrës në të cilën konceptohet dhe praktikohet kontrolli. Është krijuar dhe pranuar një grup i përbashkët objektivash
nga çdo sistem shkollor në vend. Ka një qëndrim të përgjithshëm të mësuesve dhe administratorëve që “mossuksesi nuk është alternativë.” Ekziston një theksim i qartë për të njohur
secilin nga nxënësit. Mësuesit janë të gatshëm dhe nxiten të bashkëpunojnë për planifikimin
dhe mësimdhënien. Së fundmi, ka një orientim të qartë drejt të ardhmes. Domethënë nxënësit
përgatiten për të ardhmen me një theksim të të mësuarit si mësohet. Këta janë disa nga faktorët
që shpjegojnë suksesin e Finlandës.
Por Finlanda nuk është vendi i vetëm që ia del mirë me PISA-n. Ka edhe mësime që duhen marrë
edhe nga Singapori, Hong Kongu dhe Kanadaja. Raportet e veçanta për këto vende janë në
dispozicion dhe mund të gjenden në Internet duke përdorur çfarëdo motori kërkimi.
Shqyrtimi i bashkërendimit nuk është as i thjeshtë dhe as vijëdrejtë. Më shumë ai është një proces ciklik dinamik që ndodh në vende të ndryshme të një sistemi arsimor, që kërkon përfshirjen
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e aktorëve të ndryshëm të interesuar dhe ndikon në forcën e përgjithshme dhe efektivitetin
e perceptuar të sistemit arsimor. Siç mund të pritet, ka kosto që përfshihen, edhe në terma të
kohës edhe të përpjekjeve. Për t’i reduktuar disi këto kosto, ne rekomandojmë që puna për
bashkërendimin të behet në bashkëpunim me të tjerët. Madje edhe bashkërendimi horizontal, i
cili mund të bëhet nga një mësues i vetëm, përmirësohet kur në proces përfshihen disa mësues.
Përpjekja në grup është përgjithësisht më produktive dhe jep rezultate më të besueshme se sa
puna individuale. Sidoqoftë, kur punohet në grupe, është e rëndësishme të shmanget futja në
hollësi. Përqendrimi do të jetë tek “idetë e mëdha”, konceptet kryesore dhe aftësitë thelbësore
në secilën prej fushave të lëndëve; mënyrat më të përshtatshme për kontrollin e të mësuarit
të nxënësit dhe identifikimin dhe shkëmbimin e qasjeve të mësimdhënies, veprimtarive dhe
burimeve të të mësuarit që kanë qenë më të suksesshme.
Pavarësisht kostove në shqyrtimin e bashkërendimit, ka shumë dobi që rrjedhin po të
bëhet kjo. Ne do ta përfundojmë këtë kapitull me katër dobitë që ne besojmë se janë më të
rëndësishmet. Së pari, bashkërendimi siguron që kontrollet të jenë të arsyeshëm, të vlefshëm
dhe rritin mundësinë e nxënësve për të marrë njohuri dhe mësuar aftësi që besohet se janë
më të rëndësishmet për suksesin e ardhshëm. Së dyti, lidhur me mundësinë për të mësuar, një
numër në rritje i studimeve, kanë treguar që përmirësimi i bashkërendimit e redukton ndikimin
e faktorëve që prekin arritjen e nxënësve dhe kanë lënë mënjanë në të kaluarën disa grupe
nxënësish, faktorë si statusi socio-ekonomik, gjinia apo raca. Së treti, meqenëse bashkërendimi
shpesh jep si rezultat më shumë të mësuar nga ana e nxënësve (si dhe aftësi të shtuar të tyre për
të demonstruar që ata kanë mësuar), mësuesit priren të rrisin efikasitetin e vetë atyre (domethënë besimin që ata munden dhe e bëjnë diferencën në jetët e nxënësve të tyre). Së fundmi,
në një sistem të bashkërenduar vertikalisht, mësuesit janë më të aftë të caktojnë përparësi për
kursin ose nivelin e tyre të veçantë, të shmangin përsëritjen e panevojshme të përmbajtjes dhe
objektivave, të mbushin boshllëqet në programin mësimor (sipas nevojës) dhe të monitorojnë
përparimin e të mësuarit të nxënësve në kohë.
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Gjatë gjithë librit, veçanërisht në Kapitujt 3 deri 8 ne kemi prezantuar një pjesë të madhe
informacioni që besojmë se është i përshtatshëm dhe i dobishëm për mësuesit që dëshirojnë
të përmirësojnë mësimdhënien e tyre dhe në fund të fundit të mësuarit e nxënësve apo
studentëve të tyre. Këtu janë disa nga gjërat më të rëndësishme që ne shpresojmë se ju i keni
mësuar deri tani.


Faktorët shoqërorë dhe kulturorë ndikojnë mbi shkollat dhe mësuesit në shkallë të
ndryshme, disa herë duke e shtuar e herë të tjera duke e shtrënguar çfarë ndodh në
këto mjedise të të mësuarit. Suksesi që përjetoni ju si mësues varet pra, në njëfarë
mase, nga ajo se sa mirë “i luani letrat që iu kanë rënë”.



Mjediset e të mësuarit, qoftë kur ato janë klasa, korridore ose mjedise jashtë shkolle
duhet të jenë mikpritës nga ana shoqërore, tërheqëse, emocionalisht nxitëse dhe
akademikisht kërkuese.



Objektivat më të rëndësishme të të mësuarit janë ato që kur arrihen, i përgatisin
nxënësit për sukses në të ardhmen. Megjithatë, në të njëjtën kohë duhet pasur kujdes
për t’u siguruar që objektivat janë të përshtatshme për nxënësit, duke marrë të dhënë
dijen e tyre, përvojën dhe pjekurinë.



Mësuesit e mirë u ngjajnë më shumë regjisorëve të ekranit dhe të skenës, se sa
aktorëve. Aktorët, nga perspektiva e mësimdhënies janë nxënësit. Ashtu si regjisorët,
mësuesit duhet t’i angazhojnë studentët në veprimtari kuptimplote të të mësuarit dhe
të sigurojnë mbështetjen dhe nxitjen që nevojitet.



Burimet e të mësuarit, veçanërisht ato që janë tërheqëse dhe shumë interaktive
mund ta lehtësojnë ose mbështesin procesin e mësimdhënies–të mësuarit. Sidoqoftë,
është mësuesi përgjegjës për të futur jetën në këto burime. Pa përfshirjen e mësuesit,
burimet mund të mos përdoren, apo të përdoren jo siç duhet.



Kontrolli duhet të jetë një pjesë integrale e procesit të mësimdhënies/të mësuarit dhe
jo një diçka që qëndron më vete dhe ndodh pas faktit. Dhënia për nxënësit e komenteve dhe kritikave nga kontrolle të vlefshme e të besueshme, është një nga faktorët
më të rëndësishëm në mësimdhënien me cilësi të lartë.



Bashkërendimi i objektivave mësimore, mësimdhënia dhe kontrolli në një moment të
kohës, në kohë dhe me politika e standarde të jashtme siguron që të gjithë pjesët e
sistemit arsimor të funksionojnë së bashku në mënyrë që t’u japin të gjithë nxënësve
mundësinë maksimale për të mësuar.

Qëllimi i këtij kapitulli është të tregojë se si të gjithë copat e mozaikut mësimdhënie-të mësuarit
shkojnë praktikisht me njëri tjetrin. Për të përmbushur këtë qëllim, e kemi organizuar këtë
kapitull ndryshe nga të pesë kapitujt e mëparshëm. Domethënë, nuk ka rekomandime. Më saktë,
përqendrimi në kapitull është në tre skica. Secila nga skicat i bindet të njëjtit format. Ajo fillon
me një titull, identifikon lëndën e përshtatshme dhe jep një përafrim të kohës që nevojitet për të
plotësuar të gjithë veprimtaritë e të mësuarit. Pastaj veçohen objektivat e të mësuarit, pasuar nga
një përshkrim i shkurtër i mjedisit të të mësuarit në klasë. Thelbi i çdo skice është një renditje e
rekomanduar veprimtarish të të mësuarit. Janë këto veprimtari që i bëjnë të gjalla skicat. Seksioni
i fundit përshkruan një a më shumë kontrolle të përshtatshme dhe të rëndësishme. Secila skicë
ka gjithashtu një komplet të atyre që referohen si “shtojca”. Ato japin prospekte që nevojiten për

të realizuar veprimtaritë e të mësuarit si edhe kontrollet model. Këto skica synojnë t’ju ndihmojnë
juve të kuptoni si t’i zbatoni rekomandimet e ofruara nga autorët e kapitullit. Domethënë, ato janë
“shembuj mësimdhënie” dhe jo dorëshkrime që duhen ndjekur. Secila skicë është shkruar për
mësues të veçantë që punojnë brenda një sistemi të veçantë. Rrjedhimisht, secila do të duhet të
modifikohet në qoftë se do të duhet të jetë e përshtatshme në rrethana të tjera.
Seksioni pasues i këtij kapitulli përmban hyrje për të tre skicat. Këto hyrje synojnë që të përqendrojnë vëmendjen e lexuesit në aspekte të veçanta të skenarit, që ne besojmë të jetë i rëndësishëm.
Së fundmi, pasi janë prezantuar të gjitha skicat, seksioni përmbyllës i këtij kapitulli përmban komente të shkurtra për secilën skicë. Këto komente përqendrohen kryesisht në çështjet e bashkërendimit,
megjithëse mund të përfshihen edhe vërejtje mbi përbërësit e tjerë të kornizës sonë.

HYRJE NË ZBATIMET PRAKTIKE

ZBATIM PRAKTIK 1
Kontribut nga Melinda Russell, Berkeley Academy in South Carolina

Një pjesë e madhe e kërkimeve ka mbështetur rëndësinë e pak javëve të para të shkollës në krijimin e një kulture të klasës, duke përfshirë ndërtimin e një ndjenje të komunitetit dhe krijimin
e komunikimin e pritshmërive për të mësuarit dhe sjelljen. Skica e parë trajton këtë aspekt të
rëndësishëm të mësimdhënies.
Janë tre objektiva, një që ka të bëjë me të mbajturit mend të emrave të njerëzve, interesave dhe
përvojave , një që merret me të kuptuarit e pritshmërive të sjelljes dhe të mësuarit dhe një që
merret me vënien në jetë (ose përdorimin) e rutinave të duhura për përmbushjen e detyrave të
zakonshme (për shembull shpërndarja e mbledhja e materialeve). Në mënyrë që të arrihen këto
objektiva janë gjashtë veprimtari të plota të të mësuarit, të organizuara rreth gjashtë pyetjeve:
Cilët jemi, përse jemi këtu? Si i bëjmë ne gjërat? Çfarë dimë tashmë? Çfarë është përsosmëria?
Çfarë kemi mësuar? Lënda është Historia Botërore (megjithëse veprimtaritë, me disa modifikime, janë praktikisht të përshtatshme për çdo lëndë). Duhen rreth dy javë për ta përfunduar këtë
grup mësimesh. Dy nga shtojcat nevojiten për të mbështetur veprimtari të veçanta, shtojca e
tretë është një model kontrolli i njohurive të mëparshme.

ZBATIM PRAKTIK 2
Kontribut nga Dr. Jörg Dieter, German School of Thessaloniki, Greece

Shumë është mësuar për mësimdhënien e dobishme të matematikës gjatë çerekshekullit
të kaluar. Tashti ne e dimë për shembull, se që të jepet mësim matematika në kontekst (domethënë e trupëzuar në mjedise të jetës reale) është më e efektshme se sa të jepet matematika
e izoluar. Ne gjithashtu e dimë që nxënësit mësojnë më shumë matematikë kur u kërkohet ta
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gjejnë vetë përgjigjen (me mësuesin si udhëheqës) se sa kur mësuesi e gjen vetë përgjigjen për
nxënësit dhe ata e kopjojnë atë. Së fundmi, ne e dimë që është thelbësore për studentët, që ata
të bëhen nxënës të pavarur në qoftë se presim që ata ta përdorin matematikën pasi të largohen
nga shkolla. Kjo skicë ilustron çdonjërin nga këta përgjithësime.
Skica përmban tre objektiva. I pari merret me njëfarë përmbajtje bazë të matematikës (psh,
thyesat, numrat dhjetorë, sipërfaqen, vëllimin, sistemet matëse). Objektivi i dytë ka të bëjë me
aftësinë për të punuar në grupe në mënyrë bashkëpunuese dhe produktive. Objektivi i fundit
e vë theksin në aftësinë për të zgjidhur probleme komplekse në një mënyrë sistematike dhe
të vetëdijshme. Në mënyrë që të arrihen këto objektiva, janë shtatë veprimtari të plota të të
mësuarit, të gjitha të shoqëruara me një problem të përbashkët që përfshihet në Shtojcën A.
Ju do të vini re që mësuesi përfshihet direkt me nxënësit vetëm në veprimtaritë 4 dhe 6. Për
pjesën e mbetur të veprimtarive, përgjegjësia kryesore për të mësuarit bie mbi nxënësit ndërsa
mësuesi mbikëqyr dhe dëgjon me kujdes, në mënyrë që të mbledhë informacion se si po
shkojnë punët dhe problemet që duket se kanë nxënësit. Ky informacion përdoret nga mësuesi
në veprimtaritë e të mësuarit 4 dhe 6. Më në fund, kontrolli më i vlefshëm i të tre objektivave
është të jepet një problem tjetër, të formohen grupe të ndryshëm dhe të shihet nëse ata e kanë
mësuar përmbajtjen, i kanë përvetësuar aftësitë e nevojshme për të punuar bashkë dhe janë të
aftë t’i zgjidhin vetë problemet. Ky “problem i dytë” përfshihet si Shtojca B.

ZBATIM PRAKTIK 3
Fillimisht i krijuar nga I. Ivić, A. Pešikan, & S. Antić. Përshtatur nga L. W. Anderson, botues.

Disa problema, si ato që zakonisht gjenden në matematikë, kanë përgjigje të sakta. Problema të
tjera, si ajo e gjetur në këtë skicë të fundit, nuk kanë përgjigje të sakta. Disa problema, përsëri,
ashtu si ato që zakonisht gjenden në matematikë, mbështeten kryesisht në dijen në një fushë të
vetme të lëndës. Problema të tjerë si ai i gjetur në këtë skicë, kërkojnë njohuri nga lëndë ose disiplina akademike të shumta. Problemat e këtij lloji të fundit, shpesh referohen si “multidisiplinare”.
Siç ishte e vërtetë për të dy skicat e mëparshme, kjo skicë përmban tre objektiva që përfaqësojnë
tre nivele të përpunimit njohës. Objektivi i parë përqendrohet në të kuptuarit, i dyti në zbatimin
dhe i treti në analizën. Krahas me vlerësimin, këto tre nivele njohjeje janë përbërës kryesorë të
zgjidhjes. Analiza dhe vlerësimi janë po ashtu qendrore për të menduarit kritik. Për të përmbushur
këto objektiva, janë shtatë veprimtari të të mësuarit. Si edhe në skicat e mëparshme, veprimtaria
e parë përfshin mësuesin që jep strukturën për pjesën e mbetur të grupit të mësimeve. Ndërsa
shqyrtoni veprimtaritë e tjera të të mësuarit, ju do të shihni formimin dhe riformimin e grupeve.
Formimi fillestar janë grupi i njerëzve me të njëjtin mendim (për shembull, pjesëtarë të komunitetit, politikanët, aktivistët mjedisorë.) Kur riformohen grupet, ata caktohen në grupe të njerëzve
me axhenda dhe pikëpamje të ndryshme. Në këto grupe të krijuara rishtas, nxënësit duhet të
artikulojnë pozicionet e tyre në një mënyrë të qartë dhe logjike. Kontrolli kërkon që nxënësit të
shkruajnë një sprovë, duke përmbledhur shkurtimisht çfarë bënë ata për ta zgjidhur problemin
dhe çfarë mësuan nga kjo përvojë. Janë përdorur gjashtë pyetje për të strukturuar sprovën dhe
për t’u siguruar që ajo çfarë ishte shkruar, i jep mundësi mësuesit të përcaktojë se sa mirë e kanë
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mësuar nxënësit secilin nga të tre objektivat mësimorë. Të tre shtojcat japin informacionin që do
t’u nevojitet nxënësve për të plotësuar disa aktivitete të të mësuarit.

ZBATIM PRAKTIK 1

CILËT JEMI NE DHE PËRSE JEMI KËTU
Lënda: Historia e botës

Kohëzgjatja e përafërt: 2 javë

OBJEKTIVAT MËSIMORË

Pas përfundimit të grupit të mësimeve nxënësit do të:
1. Mbajnë mend emrat, disa interesa dhe disa përvoja të shokëve të tyre të klasës;
2. Kuptojnë pritshmëritë e sjelljes dhe të të mësuarit të mësuesit si edhe të atyre të nxënësve për
vitin e ardhshëm; dhe
3. Vënë në jetë rutinën e duhur për hyrjen dhe largimin nga klasa, kalimin midis veprimtarive
(p.sh, leksion dhe punë ndenjur), shpërndarjen dhe caktimin e detyrave dhe bashkëbisedimin/punën me nxënës të tjerë.

BURIME TË TË MËSUARIT

Shtojcat A, B, & C; Tabelë për shkumës, Smartboard ose tabakë që ndërrohen; etiketa për emrat,
butcher block paper & shënjues (për punë grupi).

ORGANIZIMI I KLASËS
Kombinim i tërë klasës dhe grupeve të vegjël. Formohen çifte për një pjesë të Veprimtarisë 1.
Formohen grupe të vegjël për pjesë të Veprimtarisë 2 dhe Veprimtarisë 5.

PËRMBLEDHJE E VEPRIMTARIVE TË TË MËSUARIT
Cilët jemi ne? Qëndroni tek dera, përshëndetni çdo nxënës dhe jepini secilit një etiketë bosh për
emrin. Kërkoni që secili nxënës të shkruajë emrin e tij, ose të saj në etiketë. Për të filluar orën e
mësimit shpërndani kopje të Shtojcës A dhe shpjegoni rregullat. Thojuni nxënësve që të fillojnë
Gjahun e Fshesarit (lojë në të cilën merren artikuj nga një listë pa blerë asgjë) . Në fund të një kohe

Kapitulli 9

220

të parapërcaktuar, kërkojuni nxënësve të shkëmbejnë çfarë gjetën ata interesante si edhe një
përshtypje të përgjithshme të klasës si një e tërë. Çiftojini studentët dhe kërkoni që një pjesëtar
i çiftit të prezantojë tjetrin. Ju do t’u duhet t’u jepni atyre njëfarë kohe për të biseduar para se t’i
thërrisni për prezantimet.
Përse jemi këtu? Filloni duke folur për domethënien e historisë. Bëni pyetje si “Përse është kjo histori
e rëndësishme?” Ndajeni fjalën në “his-e tij” dhe “story-historia”. Pyesni “historia e kujt është kjo?”
Flisni për historianët, duke theksuar se ata janë njerëz si ne dhe kanë përvojat dhe pikëpamjet e
tyre. Formoni grupe të vegjël (tre nxënës) dhe kërkojuni atyre të dalin me një listë të dy apo tre
gjërave që ata do të donin që të mësonin në kurs. Pas një farë kohe të arsyeshme, kërkoni që një
nxënës nga çdo grup të përmbledhë diskutimin e grupit. Flisni për objektivat tuaja për kursin dhe
tregoni se si ajo çfarë ata duan të mësojnë gjatë kursit “përshtatet” me “objektivat tuaja”.
Si i bëjmë ne gjërat? Flisni shkurtimisht për regjimin dhe jepni një shembull nga jeta juaj (p.sh.,
ngritjen në mëngjes, psonisjen për ushqimet). “Kërkojuni nxënësve që të shkëmbejnë regjimet
nga jeta e tyre. Pyesni përse regjimi është i rëndësishëm. Shqyrtojini regjimet që do të ndiqen
në këtë orë mësimi (p.sh., hyrja e dalja nga klasa, kthimi në klasë pas një mungese nga shkolla,
shpërndarja dhe mbledhja e punës). Sigurohuni që nxënësit t’i kuptojnë dhe të mund t’i
realizojnë regjimet, duke iu përgjigjur çfarëdo lloj pyetjesh. Më në fund, tregojuni nxënësve se
ka vetëm dy rregulla për orën e mësimit (1) trajtoni këdo me respekt dhe (2) bëni gjithmonë më
të mirën tuaj. Flisni për domethënien e respektit dhe se si t’u tregohet ai të tjerëve.
Çfarë ne tashmë e dimë? Përgatitni një test për njerëzit, vendet, idetë dhe ngjarjet më të rëndësishme në historinë e botës, bazuar në objektivat e kursit(Shih Shtojcën B për një shembull).
Shpërndajini kopjet e testit dhe thojuni nxënësve se jeni i interesuar për të ditur çfarë dinë ata
për historinë e botës, në mënyrë që të mund t’u jepni atyre më mirë mësim. Domethënë, bazuar
mbi rezultatet, ju do të jeni në gjendje që të përdorni më pak kohë për gjërat që ata tashmë i
dinë dhe më shumë kohë mbi ato gjëra që ata nuk i dinë. Thojuni nxënësve që të mos i venë
emrat e tyre mbi test, sepse nuk do t’u vini nota performancës së tyre. Administrojeni testin. Vini
pikët në test artikull për artikull në terma të përqindjes së nxënësve që i janë përgjigjur secilit
artikull korrekt. Ri-renditini artikujt për të pasqyruar performancën e nxënësve, duke filluar me
ata artikuj që më shumë nxënës u janë përgjigjur korrekt dhe duke përfunduar me ata artikuj
që më pak nxënës u janë përgjigjur korrekt. Komunikojuani rezultatet nxënësve, duke u kërkuar
atyre të shpjegojnë përgjigjet korrekte të pyetjeve për artikujt në krye të fletës dhe duke dhënë
(dhe shpjeguar) përgjigjen korrekte afër apo në fund të fletës.
Çfarë është përsosmëria? Udhëhiqni një diskutim të shkurtër të medies sociale dhe rolin e saj në
shoqërinë e sotme. Thojuni nxënësve se ju doni që ata të shkruajnë një sprovë të shkurtër-afërsisht 250 fjalë – për medien sociale në shoqëri. Sprova duhet të përmbajë çfarë ju shihni si dobi,
probleme dhe perspektivën e tyre mbi rëndësinë e medies sociale në botën e sotme. Caktoni
një afat kohor për ta përfunduar sprovën dhe mbikëqyreni punën e tyre. Mblidhini sprovat dhe
lexojini me kujdes. Përzgjidhni tre sprova që përfaqësojnë tre shkallë të përsosmërisë (p.sh.,
“shkëlqyeshëm”, “mirë”, dhe “mjaftueshëm ose dobët”). Caktojini nxënësit në grupe treshe
(ideale). Jepini secilit grup një numër sprovash dhe brenda çdo grupi kërkojini një nxënësi të
zgjedhë në mënyrë të rastit një sprovë. Kërkojini çdo nxënësi ta lexojë sprovën që u zgjodh dhe
pastaj jepjani atë personit në të djathtë apo në të majtë të tij ose të saj. Vazhdoni ta bëni këtë
deri sa të gjithë nxënësit t’i kenë lexuar të gjitha sprovat. Pastaj, kërkoni që çdo grup të zgjedhë
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sprovën “më të mirë” e “më të keqe” dhe të arsyetojnë për zgjedhjen e tyre. Thirrini të gjithë
nxënësit të mblidhen si klasë dhe pyetini : Çfarë e bën një sprovë të shkëlqyer? Rendisni faktorët
(ose kriteret) në tabelë. Thojuni nxënësve se ju prisni që çdonjëri prej tyre të shkruajë sprova të
shkëlqyeshme dhe në përgjithësi të bëjë punë të shkëlqyeshme.
Çfarë kemi mësuar? Jepini çdo nxënësi një tufë letrash dhe udhëzoni çdo nxënës të shkruajë një gjë që
ata mësuan gjatë dy javëve të kaluara (apo çfarëdo kuadri kohor të jetë). Mblidhini tufat e letrave dhe
lexojini ato me zë të lartë. Kur është shkruar një “gjë” e njëjtë apo e ngjashme, përmendeni atë dhe kaloni
tek tjetra. Krahasoni çfarë ata thonë që kanë mësuar për tre objektivat tuaja. Kërkojuni nxënësve në
mënyrë të rastit të ngrihen më këmbë. Kërkojini një nxënësi tjetër të thotë emrin e nxënësit më këmbë
dhe të thotë diçka për nxënësin. Vazhdoni kështu deri sa të gjithë nxënësit të jenë ngritur më këmbë.

KONTROLLI
Objektivi i parë kontrollohet pikërisht në fund të grupit të mësimeve (Aktiviteti 6). Objektivi i
dytë kontrollohet jo formalisht gjatë Veprimtarisë 2 dhe Veprimtarisë 5. Më në fund kontrolli i
objektivit të tretë do të kërkojë vrojtime se sa mirë nxënësit janë angazhuar në rregjimin ditor.

SHTOJCA A
GJAHU I FSHESARIT

Rregull 1: Bëni vetëm një pyetje për çdo person në të njëjtën kohë. Për shembull, në qoftë se
ju pyesni dikë të quajtur Sonya nëse ajo është lindur në një qytet ose vend tjetër, ju duhet të
pyesni dikë tjetër për një artikull, para se t’i bëni Sonya-s një pyetje tjetër.
Rregull 2: Në qoftë se dikush i përgjigjet “po” një pyetje kërkojini atij personi të shkruajë inicialet
e tij ose të saj në krah të artikullit të cilit iu përgjigj.
Rregull 3: Gjeni një person të ndryshëm për secilin artikull. Domethënë ju duhet të keni një
grup të ndryshëm inicialesh për secilin artikull.
GJENI NJË PERSON NË DHOMË, I CILI:
1. është pjesëtari më i ri në moshë i familjes ____________
2. pëlqen rrëshqitjen në akull _____________
3. është lindur në një qytet apo vend tjetër ______________
4. luan futboll _____________
5. ka veshur rroba të reja (p.sh., këpucë, pantallona të reja) _______________
6. mund të flasë tre a më shumë gjuhë ___________________
7. ka një të dashur ______________
8. përdor mediet sociale më shumë se një orë në ditë _____________
9. pëlqen të lexuarit për kënaqësi _____________
10. pëlqen të punojë me problema matematike _______________

Emri juaj _______________________ Nënshkrimi juaj _________________________
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SHTOJCA B
PJESË E PARAKONTROLLIT

1. Cili është termi i dhënë i sistemit të përdorur gjatë Mesjetës që e detyronte një bujkrob të punonte tokën e Padronit& Vasalit të tij?
a. Feudalizëm
b. Rend çifligar
c. Skllavëri me kontratë
d. Bujqësi fshatarake
2. Në cilin vend të ditëve të sotme ishte vendosur Babilonia?
a. Iran
b. Irak
c. Siri
d. Turqi
3. Cilli ishte emri i sëmundjes që rrënoi dhe shfarosi një të tretën
e popullsisë së Europës në shekullin e 14-të?
a. Murtaja e Zezë
b. Vdekja e Zezë
c. Lebra
d. Lija
4. Cili pushtues i famshëm i shekullit të 5-të njihej si “Kamxhiku i Zotit”?
a. Attila i hunëve
b. Hannibali
c. Julius Caesar
d. William Pushtuesi
5. Si kontribuoi Magna Carta (1215) në zhvillimin e qeverisjes angleze?
a. Ajo krijoi parlamentin me dy Dhoma.
b. Zgjeroi të drejtat e votimit.
c. Dha një Akt të të Drejtave.
d. Kufizoi pushtetin e monarkut.
6. Midis viteve 1815 & 1848, Kongresi i Vjenës dhe Marrëveshja e Europës e shtypi nacionalizmin duke:
a. siguruar një baraspeshë të pushteteve midis kombeve.
b. promovuar institucione demokratike.
c. ndarë koloni midis fuqive të mëdha.
d. vendosur lidhje ekonomike ndërkombëtare.
7. Cila lëvizje artistike e fundit të shekullit të tetëmbëdhjetë lindi si reagim ndaj theksimit të arsyes nga Klasicizmi?
a. impresionizmi
b. realizmi
c. romantizmi
d. surrealizmi
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8. Në vitin 1914, Etiopia dhe Liberia ishin dy vendet e vetme afrikane që :
a. themeluan qeveri demokratike.
b. krijuan ekonomi industriale.
c. ruajtën pavarësinë e tyre.
d. kolonizuan vende të tjera.
9. Sipas disa historianëve, sistemi i aleancave i Europës para vitit 1914 shtoi gjasat që:
a. idetë demokratike të shpërhapeshin në gjithë kontinentin.
b. vendet do të mbrohen nga shfrytëzimi ekonomik.
c. kolonizimi i vendeve të pazhvilluara do të pushonte.
d. konflikte të vogla do të shndërroheshin në luftëra të shkallës së gjerë.
10. Cila nga këto është arsyeja kryesore që Polonia, Çekosllovakia, Hungaria dhe Rumania u bënë satelitë të Bashkimit Sovjetik?
a. Këto vende iu dhanë Bashkimit Sovjetik nga një mandat i Lidhjes së Kombeve.
b. Njerëzit në çdo vend votuan në zgjedhje të lira për të qenë aleatë me sovjetikët.
c. Ushtria sovjetike i pushtoi këto zona në fund të Luftës së Dytë Botërore.
d. Hitleri ia dorëzoi kontrollin e këtyre zonave Bashkimit Sovjetik në fund të Luftës
11. Në Indi dhe në Pakistan ndjenjat e nacionalizmit gërshetohen me konfliktin fetar midis
a. Budistëve dhe Hinduve.
b. Të Krishterëve dhe Myslimanëve.
c. Taoisëve dhe Budistëve.
d. Myslimanëve dhe Hinduve.
12. Gjatë shekullit të 20-të cili nga këta faktorë e kanë bërë Lindjen e Mesme të rëndësishme për pjesën tjetër të botës?
a. Novacionet teknologjike dhe prodhimi i energjisë bërthamore
b. Konfliktet fetare/etnike dhe ekzistenca e rezervave të pamasa të naftës
c. Novacionet teknologjike dhe konfliktet fetare/etnike
d. Prodhimi i energjisë bërthamore dhe ekzistenca e rezervave të pamasa të naftës.
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SHTOJCA C
SPROVË PËR MEDIEN SOCIALE

EMRI _____________________________________________

DATA _____________
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ZBATIM PRAKTIK 2

ZGJIDHJA BASHKËPUNUESE E PROBLEMAVE NË MATEMATIKË
Lënda: Matematikë

Kohëzgjatja e përafërt : 1 javë

OBJEKTIVAT E TË MËSUARIT

Pas plotësimit të grup mësimeve nxënësit do të:
1. Kuptojnë se si të :
a. kryejnë llogaritje me shkrim me thyesat dhe numrat dhjetorë;
b. llogarisin sipërfaqet dhe volumet; dhe
c. operojnë me efikasitet me njësitë dhe sistemet metrikë të ndryshëm të matjes.
2. Mësojnë të punojnë me të tjerët në bashkëpunim dhe me produktivitet; dhe
3. Jenë të aftë të zgjidhin probleme komplekse në një mënyrë sistematike dhe të sigurt në
vetvete.

BURIMET E TË MËSUARIT

Ushtrimi i pishinës (shih Shtojcën A); problemi i kontrollit (Shtojca B); letër (ose bllok) dhe lapsa e
shënjues, tabelë e zezë dhe shkumës, ose tabelë me tabakë dhe shënjues.

MJEDISI I KLASËS

Rregullimi i klasës duhet të jetë i ndryshueshëm, duke u lejuar nxënësve t’i lëvizin tryezat në
përputhje me veprimtaritë dhe nevojat. Disa nga veprimtaritë për shembull, do të plotësohen
nga nxënësit duke punuar në grupe. Veprimtaritë e tjera do të drejtohen drejt të gjithë klasës,
gjë që sugjeron një organizim më tradicional të klasës.

PËRMBLEDHJE E VEPRIMTARIVE TË MËSIMDHËNIES –TË MËSUARIT

1.Udhëzime për zgjidhjen e problemit. Thojuni nxënësve se do t’u jepet një problem. Për ta
zgjidhur problemin ata duhet t’u binden këtyre rregullave:
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Ata do ta zgjidhin problemin duke punuar në ekipe. Çdo ekip do të vendosë se si të
organizohet për ta përfunduar punën dhe për ta zgjidhur problemin.



Në qoftë se nxënësit janë me përvojë në punën në ekip, dhe numri i nxënësve në klasë
nuk është shumë i madh, është e mundshme po ashtu që të gjithë nxënësit në klasë
të punojnë së bashku si një ekip i madh. Me më shumë nxënës në një ekip, theksimi
i ushtrimit do të jetë mbi aspektin e të mësuarit bashkëpunues, sepse sa më shumë
nxënës janë në ekip, aq më e vështirë do të jetë për ata që të organizohen dhe ta
ndajnë punën.



Secili ekip do të duhet ta zgjidhë problemin brenda 90 minutave (apo çfarëdo kuadri
kohor duket i përshtatshëm duke marrë të dhënë nivelin e përgjithshëm të performancës së klasës).



Për ta zgjidhur problemin nxënësit mund të përdorin letër, lapsa, tabelën e zezë, ose
tabakë letre. Kalkulatorët e xhepit nuk lejohen.



Nxënësit duhet të dorëzojnë një letër që paraqet një zgjidhje për të cilën është rënë
dakord së bashku nga ekipi. Letra duhet të përmbajë renditjen e llogaritjeve që çuan
në zgjidhje, rezultatet aritmetike dhe përgjigjet e formuluara siç duhet për problemin.

Për të ndihmuar nxënësit të mbajnë mend rregullat, mund të jetë e arsyeshme që të pajisen
secili me një kopje të shkruar së cilës ata mund t’i referohen.
2.Shqyrtim i përgjithshëm i problemit. Jepini çdo studenti një kopje të Shtojcës B dhe diskutojeni
atë me tërë klasën. Kujtojini klasës që për ta përfunduar ushtrimin dhe për ta zgjidhur problemin, duhet të përgjigjen për çdo pyetje. Nxitini ata të punojnë në grupe, por tregojuni se është
përgjegjësia e tyre t’i organizojnë grupet në mënyra që lehtësojnë të mësuarit nga nxënës të
veçantë si edhe të grupit si i tërë. Kujtojuni atyre se në fund të fundit objektivi është që e tërë
klasa të kuptojë se si ta zgjidhë problemin.
3. Puna mbi problemin. Përgjigjuni çdo pyetje që ata kanë për detyrën, jepuni atyre një afat për
të përfunduar detyrën dhe thojuni të fillojnë punën e tyre. Gjithashtu, thojuni atyre që në qoftë
se ata nuk mund t’i përgjigjen një pyetje të veçantë, duhet ta kapërcejnë atë dhe të shkruajnë
një shënim për të që të mund ta diskutojnë më pas. Gjatë kësaj faze të mësimdhënies, roli i
mësuesit është ai i vëzhguesit. Ai apo ajo nuk u përgjigjen asnjë pyetje dhe ndërhyjnë vetëm
në qoftë se ka ndonjë urgjencë, p.sh., një mosmarrëveshje që fillon të përshkallëzohet midis
nxënësve. Qëllimi i kësaj faze të mësimdhënies është të shihet çfarë mund të bëjnë nxënësit
vetë. Pak minuta para afatit, u kujtoni nxënësve që ata duhet ta dorëzojnë detyrën e tyre shpejt.
3. Sesioni i komenteve dhe kritikave. Kërkojuni nxënësve të përshkruajnë përvojën e tyre në (1)
zgjidhjen e problemit dhe (2) punën në grupe. Çfarë vështirësish kanë? Cilave pyetje nuk u janë
përgjigjur? Për cilat përgjigje ata në veçanti nuk janë të sigurt në terma të saktësisë së tyre?
Mbani një listë ndërsa nxënësit flasin. Pastaj, kthejuni komentet e kritikat për punën në ekip
dhe bashkëpunimin midis anëtarëve të ekipit. Komentet dhe kritikat duhet të theksojnë cilat
pjesë të problemit ata i kanë kuptuar saktë dhe cilat pjesë janë të pasakta ose pjesërisht të sakta.
Nxirrni një listë “sugjerimesh” për përmirësimin e zgjidhjes së problemit dhe punën në grupe në
përgatitje për aktivitetin pasues.
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4. Vazhdim i punës. Kërkojuni nxënësve të vazhdojnë punën e tyre për projektin, duke u kthyer
tek grupet e tyre të fillimit. Përqendrimi i kësaj veprimtarie duhet të jetë në ato pjesë të problemit që janë të pasakta ose pjesërisht të sakta. Sigurohuni që çdokush e kupton përqendrimin e
tij dhe caktojini një kufi kohe për të përfunduar këtë fazë të punës.
5. Kontrolloni punën. Mblidheni klasën dhe shpërndani një çelës përgjigje për çdo nxënës. Shqyrtojeni çelësin me klasën, pyetje për pyetje. Në qoftë se një apo më shumë nxënës kanë pyetje,
kërkojini një pjesëtari të klasës t’u përgjigjet atyre. Në qoftë se askush nuk mund t’u përgjigjet
pyetjeve, jepni përgjigjet dhe shpjegojuani atyre (domethënë si arritët tek përgjigja). Në këtë
rast të fundit, përdorni dërrasën e zezë ose tabakë letre dhe kalojeni zgjidhjen hap pas hapi.
6. Reflektim. Kërkojini çdo nxënësi të hartojë një listë të gjërave që “duhen” bërë dhe që “nuk
duhen” bërë. Domethënë,


Tre gjëra që janë të dobishme kur zgjidhen problemet në një grup (së bashku) [lista e
gjërave që janë “për t’u bërë”], dhe



Tre gjëra që duhen shmangur kur zgjidhen problemet në një grup [lista e gjërave “për
të mos u bërë”].

Mblidhini listat nga nxënësit dhe hartoni një listë të përgjithshme në dërrasë të zezë. Nxënësit
duhet ta kopjojnë listën e përgjithshme, e cila përmban gjërat që përmenden më shpesh “për
t’u bërë” dhe “për të mos u bërë”, në bllokun e tyre apo në një fletë letër.

KONTROLLI

Megjithëse veprimtaria e reflektimit jep një informacion potencialisht të dobishëm, mënyra më
e mirë për të kontrolluar objektivin e dytë dhe të tretë është të jepet një problem tjetër (pak më
i shkurtër se i pari) dhe t’u kërkohet nxënësve të punojnë për problemin në grupe të ndryshëm
dhe të dorëzojnë një zgjidhje (shih Shtojcën B). Vrojtimet dhe përfundimet do të përqendrohen
në përmirësimet, në aftësitë për të punuar në grupe dhe për zgjidhjen e problemeve (në terma
të kohës që nevojitet dhe saktësisë së zgjidhjes).

SHTOJCA A
PROBLEMI I PISHINËS

Një pishinë është 14.2 metra e gjatë, 8.20 metra e gjerë dhe 2 metra e thellë. Në dimër pishina
do të duhet të rindreqet; në të përfshihen lyerja e pjesës së brendshme të pishinës me blu
dhe zëvendësimi i pllakave rreth pishinës. Pasi punimet të kenë përfunduar, pishina duhet të
rimbushet.
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Lyerja

Janë dy kosto të shoqëruara me lyerjen: kostua e bojës dhe kostua e bojaxhiut. Së pari le të
marrim në konsideratë koston e bojës. Për 1 metër katror duhet 0.4 litra bojë. Një kuti boje (10
litra) kushton 19.9 Euro. Cila është kostua e bojës?
Një bojaxhi ka llogaritur që detyra mund të përfundohet për tetë orë. Në qoftë se punësohet një
bojaxhi i dytë koha e punës reduktohet me 2/5. Supozoni që është marrë vendim që të pajtohen
dy bojaxhinj. Sa kohë do të duhet që të lyhet pishina? Përse shtimi i një bojaxhiu të dytë nuk
e shkurton kohën në gjysmë (në vend që ta reduktojë me 2/5). Pagesa në orë për një bojaxhi
është 20 Euro. Cila është kostua e të dy bojaxhinjve?

Zëvendësimi i pllakave

Rreth pjesës së jashtme të pishinës është planifikuar një rrugicë e gjerë 1 metër. Secila pllakë
është katrore me brinjë 33 centimetra. Sa pllaka nevojiten? Secila nga pllakat kushton 1.5 Euro.
Cila është kostua e pllakave? Veç blerjes së pllakave, juve ju nevojitet dikush për t’i vendosur
ato në vend. Ju keni një llogaritje nga një ekspert në vendosjen e pllakave prej 50 Eurosh për të
gjithë punën. Cila është kostua TOTALE e zëvendësimit të pllakave (pllakat plus puna)?

Uji

Gjatë verës pishina mbushet deri në 20 centimetra nën buzën e pishinës. Sa ujë nevojitet? Me
tre pompa pishina mund të mbushet brenda 180 minutash. Fatkeqësisht një pompë është me
defekt. Sa kohë do të nevojitet që dy pompat e mbetura të mbushin pishinën?
Për shkak të nxehtësisë së verës, 1/12 e ujit avullon në çdo javë. Në qoftë se supozojmë se
avullimi ndodh me një masë konstante, sa litra ujë duhet të shtohen në ditë në mënyrë që niveli
i ujit të mbetet i njëjtë? Sa kohë nevojitet për ta rimbushur çdo ditë në qoftë se përdoret vetëm
një pompë? Sa do të jetë niveli i ujit në pishinë pas 10 ditësh në qoftë se uji nuk zëvendësohet?
Sa do të duhet që i gjithë uji në pishinë të avullohet?

Zgjidhja përfundimtare

Duke përfshirë mbushjen e pishinës me ujë, sa kohë do të duhet për të përfunduar rindreqjen e
pishinës? Duke përjashtuar koston e ujit, sa para do të duhen për ta përfunduar rinovimin?

229

Zbatime praktike

SHTOJCA B
PROBLEMI I KONTROLLIT

Konkursi i përvitshëm europian i sharrëxhinjve është programuar për këtë vjeshtë. Një nga evenimentet në konkurs është prerja e drurëve (ose rrëzimi i një druri) me një sharrë me dy doreza
(shih foton poshtë). Vitin e kaluar çifti mesatar i sharrëxhinjve e rrëzoi një dru 20 inch të trashë
në 15 minuta. Bart dhe Carrie pretendojnë që ata e kanë rrëzuar një dru të kësaj madhësie dy
herë më shpejt se mesatarja. Betty dhe Carl pretendojnë se e kanë rrëzuar një dru me trefishin e
madhësisë së një druri mesatar në dyfishin e kohës mesatare.
Për të fituar kombinimin e këtij viti çdo çift sharrëxhinjsh duhet të rrëzojë tre drurë.
Druri 1 20 inch i trashë
Druri 2 60 inch i trashë
Druri 3 10 inch i trashë
Koha më e shpejtë që duhet për të prerë të tre drurët fiton konkursin. Bazuar në kohët e raportuara nga Bart dhe Carrie dhe Betty e Carl, cili çift do ta fitojë konkursin? Cilat do të jenë kohët e
tyre? Shpjegojini përgjigjet tuaja. Ju do të keni 30 minuta për ta përfunduar këtë problem.

Bart &Carrie
Kundër

Betty & Carl
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VENDIMMARRJA NË BOTËN REALE. NJË SHEMBULL MULTI-DISIPLINAR
Lënda : Ekologji, Kimi, Ekonomi, Gjelogji dhe Shëndetësi

Kohëzgjatja e përafërt : 2–3 javë

OBJEKTIVAT E TË MËSUARIT

Të kuptohet se si grupe të ndryshëm aktorësh mund të kenë perspektiva shumë të ndryshme
për problemet e jetës reale.
Të zbatohet një metodë sistematike për të marrë vendime në situata ku perspektivat konfliktuese janë të dukshme.
Të analizohen të dhënat në dispozicion në mënyra që mbështesin argumentet në mbështetje të
pozicioneve të marra për çështjet e diskutueshme në botën reale.

BURIMET E TË MËSUARIT

Kopje të Shtojcave A, B, & C, të mjaftueshme për secilin grup (shih më poshtë). Shtojca A do të
pritet në gjashtë rripa letre dhe çdo grup do të marrë një të tillë që përcakton rolin e tij: anëtarët
e komunitetit të Babushnicës, përfaqësuesit qeveritarë, udhëheqësit politikë lokalë, anëtarët e
një shoqate ekologjike, fqinjët rajonalë dhe përfaqësuesit e shoqatës turistike rajonale. Secili
grup do të marrë një kopje të Shtojcës B. Kopje të Shtojcës C do të priten në 20 rripa letre (siç
tregohet në shtojcë) dhe secili grup do të marrë një grup të plotë prej 20 rripash letre.
Bllok shënimesh ose fletë të bardha letre, lapsa dhe shënjues me ngjyra.

MJEDISI I KLASËS

Meqenëse nxënësit do ta kalojnë shumicën e kohës së tyre duke punuar në grupe, vendimet për
numrin e grupeve dhe numrin e pjesëtarëve për çdo grup duhet të merren më përpara. Numri
optimal i grupeve është gjashtë. Gjashtë grupe do të bëjnë të mundur që të përfaqësohen të
gjashtë grupet e aktorëve. Numri i pjesëmarrësve për çdo grup mund të jetë i ndryshueshëm
por rekomandohet të mos jenë më shumë se 5 nxënës. Përpiquni të keni grupe me madhësi të
barabartë, por mund t’u nevojitet të keni një më shumë apo disa nxënës më pak në një grup
(ose grupe) të veçantë për shkak të madhësisë së klasës.
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PËRMBLEDHJE E VEPRIMTARIVE TË MËSIMDHËNIES-TË MËSUARIT

1. Paraqitja e problemit tërë klasës. Thojuni nxënësve se një nga parrullat më të famshme ekologjike është “MENDONI GLOBALISHT, VEPRONI LOKALISHT”. Thojuni atyre që ata do të përpiqen
ta vënë në jetë këtë parrullë, ndërkohë që zgjidhin një problem ekologjik në një situatë lokale.
Jepuni nxënësve informacionin që vijon qoftë me gojë si një leksion, ose me shkrim.
Për shkak të luftës, 28 ura të mëdha betoni u shkatërruan në Serbi dhe Mal të Zi. Sipas disa llogaritjeve, rindërtimi i urave të shkatërruara do të kërkojë rreth 6 milion ton beton. Materiali kryesor për
betonin është çimentoja. Aktualisht, ekzistojnë vetëm dy fabrika çimentoje që punojnë dhe prodhimi
i tyre është i pamjaftueshëm për t’i rindërtuar urat. Për të mbuluar hendekun midis prodhimit dhe
nevojës, politikanët dhe menaxherët tanë kanë vendosur kontakte shumë të mira me qeverinë dhe
udhëheqjen ekonomike të Kinës. Pas bisedimeve fillestare, menaxherët kinezë kanë vendosur të
investojnë në ndërtimin e një fabrike tjetër çimentoje në Serbi. Interesi i tyre qëndron në faktin që
80% e prodhimit të çimentos do të eksportohet në Kinë me çmime më të favorshme se sa çmimi
aktual i tregut. Kinezët janë të gatshëm të dërgojnë një grup ekspertësh të tyre të ndërtimit që do të
marrë pjesë në ndërtimin e fabrikës. Meqenëse dy përbërësit kryesorë të çimentos janë guri gëlqeror
dhe argjila, Fakultetit të Minierave iu kërkua të lokalizojë terrenet me gur gëlqeror dhe argjilë në
Serbi. Një terren jashtëzakonisht i mirë është në rajonin fqinjë me qytetin e Babushnicës, në periferi
të Maleve Suva. Në mënyrë që të miratohet puna minerare në Malet Suva si edhe ndërtimi i fabrikës,
plani i përgjithshëm urban i Serbisë duhet modifikuar. Një debat publik do të paraprijë modifikimin e
planit të përgjithshëm urban. Gjatë debatit publik, do të paraqiten palë të ndryshme të interesuara:
anëtarë të komunitetit të Babushnicës, përfaqësues qeveritarë, politikanë lokalë, anëtarë të shoqatës
ekologjike, përfaqësues të krahinave fqinje me Babushnicën dhe përfaqësues të shoqatës lokale të
turizmit. Meqë çdokush e ka shansin për t’u dëgjuar, do të bëhet një votim nga paneli qeveritar që
ka autoritetin për të modifikuar planin e përgjithshëm urban. Pyetjet që do të merren në konsideratë
janë, e para nëse duhet (ose jo) të përmirësohet puna në miniera në Malet Suva, dhe e dyta nëse
duhet ndërtuar (ose jo) një fabrikë çimentoje në atë krahinë.
2. Ndarja në grupe. Kërkojuni nxënësve të numërojnë deri në gjashtë (domethënë nxënësi i parë
thotë 1, i dyti thotë 2 e kështu me radhë.) Të gjithë “1”-shat formojnë një grup siç bëjnë edhe
të gjithë “2”-shat , “3”-shat e kështu me radhë. Madhësia optimale e grupit është nga 3 në 5
pjesëtarë, që natyrisht varet nga madhësia e klasës. Shpërndajini nga një rrip letre nga Shtojca A
dhe një kopje të Shtojcës B çdo grupi.
3. Shqyrtimi i të dhënave dhe marrja e vendimeve. Thojuni nxënësve që secili grup përfaqëson një
grup të palëve ose aktorëve të interesuar. Përkufizojeni aktorin si një person me një interes apo
shqetësim në diçka, veçanërisht në biznes apo sipërmarrje biznesi. Kërkoni nga çdo grup të japë
opinionin e vet përse pjesëtarët e tij janë aktorë. Kërkojuni nxënësve të lokalizojnë Babushnicën
në hartë tek Shtojca B dhe të vendosin një X me një shënjues në vendndodhjen e saj. [Ajo është
në veri-veriperëndim të Sofjes]. Thojuni nxënësve që secili grup duhet të mendojë për njerëzit
që po përfaqësojnë (p.sh., fqinjët rajonalë) dhe të rrahin mendime nëse ky grup i aktorëve do të
ishte pro apo kundër minierës dhe ndërtimit të fabrikës. Përpiquni të dilni mundësisht me sa më
shumë argumente pro dhe kundër. Thojuni atyre që ata do të donin të shqyrtonin disa të dhëna
para se të marrin pozicionin e tyre përfundimtar mbi këtë çështje. Shpërndani rripat e letrës nga
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Shtojca C dhe kërkojini çdo nxënësi të marrë rreth 4 rripa (janë gjithsej 20 rripa letre). Kërkojini
çdo nxënësi të lexojë një nga rripat e tij apo të saj të letrës dhe grupi të vendosë (1) nëse është e
rëndësishme të përcaktojë pozicionin e vet, dhe (2) në qoftë se është e rëndësishme, është e tillë
në drejtimin pozitiv (pro) apo në drejtimin negativ (kundër). Bazuar në të dhënat dhe diskutimi,
arrini në një marrëveshje nëse grupi është pro apo kundër minierës dhe ndërtimit të fabrikës.
Kërkoni që çdo pjesëtar i grupit të shkruajë pozicionin dhe argumentin që e mbështet pozicionin në një copë letër apo në bllokun e shënimeve. Kjo është e rëndësishme sepse çdo pjesëtar
i grupit do të duhet ta argumentojë për grupin e tij/saj në takimet me pjesëtarët e grupeve
të tjerë. Thojuni nxënësve se për sa kohë duhet ta përfundojnë këtë veprimtari. Monitoroheni
punën e tyre dhe kohën kur duhet të kalohet në veprimtarinë tjetër.
4. Riorganizimi i grupeve. Brenda çdo grupi, kërkojuni nxënësve të numërojnë nga 1 në 5 (apo
çfarëdo numri nxënësish për grup). [Në qoftë se një grup ka më shumë se 5 nxënës, caktojini
ata nxënës në mënyrë të rastit në grupet e tjerë të riformuar]. Kërkojuni të gjithë “1”-shave të
formojnë një grup të ri, të njëjtën gjë për “2”-shat, “3”-shat e kështu me radhë. Secili grup tashti
ka një përfaqësues të komunitetit lokal të Babushnicës, të qeverisë, një politikan lokal, një
anëtar të shoqatës ekologjike, një qytetar nga një krahinë fqinje dhe një anëtar të një shoqate
lokale të turizmit. Për të shmangur konfuzionin, caktojini secilit grup një germë : A, B, C, e kështu
me radhë.
5. Diskutimi i të dhënave dhe i pozicioneve të ndryshme dhe arritja e një vendimi. Brenda çdo grupi
të ri, secili nxënës do të përfaqësojë pozicionin e marrë nga grupi i tij i aktorëve si edhe argumentin që e mbështet pozicionin. Thojuni nxënësve të tjerë të dëgjojnë me kujdes pozicionin
dhe argumentet, sepse atyre u nevojitet të kuptojnë pozicionin e grupeve të tjerë të aktorëve
dhe të mbrojnë pozicionin e marrë nga grupet e tyre të aktorëve. Pasi çdo student ta ketë bërë
prezantimin e tij ose të saj, grupi i ri duhet të diskutojë, negociojë dhe të marrë një vendim të
përbashkët për minierën dhe ndërtimin e fabrikës së çimentos. Rezultati përfundimtar do të
jetë një rekomandim për komitetin e duhur qeveritar krahas me një argument të shëndoshë e
të arsyetuar në mbështetje të rekomandimit. Kur argumenti dhe rekomandimi të jenë shkruar,
secili grup do të zgjedhë një kryetar, i cili do të jetë përgjegjës për të prezantuar pozicionin dhe
argumentin e grupit para gjithë klasës. Informojini nxënësit për kohën që kanë ata në dispozicion për të përfunduar këtë veprimtari dhe thojuni atyre të fillojnë punën. Në fund të kohës së
përcaktuar ndërpritet çdo punë dhe kaloni në veprimtarinë tjetër.
6. Prezantimet e grupit. Përzgjidhni renditjen e prezantimeve të grupit në mënyrë të rastësishme
duke përzgjedhur germat e shkruara në letër nga një qese apo kuti e vogël. Për shembull,
rripi i parë i letrës mund të thotë “Grupi C”. Kryetari i secilit grup prezanton rekomandimin e
grupit, përvijon argumentin në mbështetje të rekomandimit dhe përmbledh të dhënat që janë
përdorur në procesin e vendimmarrjes.
7. Diskutimi dhe përfundimet. Udhëhiqni një diskutim të tërë klasës për rekomandimet e
ndryshme. Gjatë këtij diskutimi, duhen theksuar pikat që vijojnë.


Në çdo situatë të jetës reale, janë disa grupe aktorësh dhe secili grup ka qëndrimet
dhe argumentet e tij autentike, kësisoj çdo vendim ka të ngjarë që të duartrokitet nga
disa grupe dhe të kritikohet nga të tjerët.;
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Zgjidhja e problemeve reale nga këndvështrimi i ekologjisë, zakonisht përfshin
zgjedhjen midis zgjidhjeve të këqia dhe më pak të këqija, sepse zgjidhjet e mira janë
ose të pamundura, ose shumë të kushtueshme;



Vendimmarrja e përgjegjëshme përfshin parashikimin e të gjithë pasojave të një
vendimi dhe një kuptim të qartë të asaj se interesat e kujt rrezikoheshin dhe në çfarë
mënyre rrezikoheshin ato;



Vendimmarrja është një zotësi që duhet mësuar, kjo zotësi ka qenë mësuar nga shumica prej nesh, nëpërmjet përvojës në situata të ndryshme jetësore, por kjo është një
nga zotësitë më të rëndësishme, e domosdoshme për jetën jashtë shkollës, që duhet
të jetë zhvilluar gjatë shkollimit.
KONTROLLI

Kërkojini secilit nxënës të shkruajë një sprovë 500 fjalësh (afërsisht) në të cilën ata të shqyrtojnë
përvojat e tyre duke punuar mbi problemin ekologjik. Para se të fillojë të shkruajë sprovën, jepni
një strukturë për të në formën e pyetjeve, të cilave u duhet përgjigjur.
1. Cili ishte vendimi që ju kërkua të merrni?
2. Anëtar i cilit grup aktorësh ishit? Cilat ishin interesat kryesore të këtij grupi aktorësh?
3. Çfarë pozicioni mori grupi juaj i aktorëve, dhe çfarë argumenti u dha për të mbështetur
vendimin?
4. Çfarë pozicionesh dhe argumentesh plotësues u dhanë nga grupet e tjerë të aktorëve?
5. Bazuar në të gjithë të dhënat dhe argumentet e shqyrtuar, çfarë rekomandimi JU personalisht
do t’i jepnit qeverisë lidhur me miratimin e punimeve minerare dhe ndërtimin e fabrikës së
çimentos? Çfarë të dhënash ekzistuese do të përdorni për të mbështetur rekomandimin tuaj?
6. Cilat janë dy ose tre gjërat më të rëndësishme që ju mësuat nga puna me këtë projekt? Si
mund t’i zbatoni këto gjëra në të mësuarit në të ardhmen?
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SHTOJCA
LETRAT QË PËRSHKRUAJNË ROLE TË NDRYSHËM

ANËTAR I KOMUNITETIT TË BABUSHNICËS
Ju jeni një banor i Babushnicës. Edhe gjatë kohës së lulëzimit ekonomik në Jugosllavi, krahina juaj
ishte disi e lënë pasdore. Më pas, shumë të rinj largoheshin nga kjo zonë dhe nguleshin në qytete
më të mëdhenj duke kërkuar punë. Shumica e popullsisë deri tashti ishte punësuar në bujqësi.
PËRFAQËSUES I QEVERISË
Ju jeni përfaqësuesit e komisionit për rikonstruksionin dhe zhvillimin në qeverinë e Republikës së Serbisë. Pas
gjithë këtyre viteve nën sanksione, u desh një punë e madhe për të thyer disi murin e jashtëm të sanksioneve, por ju e keni bërë këtë dhe keni pasur sukses në arritjen e një kontrate për këtë punë me kinezët.
UDHËHEQËS POLITIK LOKAL
Ju jeni udhëheqësi politik lokal. Për vite të tëra ju keni luftuar me probleme të shumta të komunitetit: rrugë të
këqija, shërbime shëndetësore jo adekuate, numër i pamjaftueshëm shkollash të mesme (të rinjtë largohen
për në qytete më të mëdhenj), furnizim me ujë nga ujësjellës të vjetër. Ju keni përgatitur projekte, por asgjë
nuk mund të kryhet për shkak të mungesës së parave. Vitin tjetër ju do të përballeni me zgjedhjet lokale.
ANËTAR I NJË SHOQATE EKOLOGJIKE
Ju jeni anëtarë të një shoqate krahinore të ekologjistëve të sapoformuar. Disa nga ju janë
doktorë. Ju e doni krahinën tuaj, bukuritë natyrore të Malit Suva, mbi të cilin mund të gjendet një bimë endemike, juniperus. Ju organizoni rregullisht pastrimin e lumit lokal dhe
përpiqeni gjithashtu të zgjoni ndërgjegjësimin ekologjik të komunitetit të Babushnicës.
FQINJË RAJONAL
Ju jetoni në zonën 20 deri 50 km nga Babushnica. Më së shumti jeni punësuar në sektorin bujqësor, por shkoni shpesh në Babushnicë, sepse atje janë qendra më e afërt shëndetësore, një zyrë postare, tregu, dyqanet etj.
SHOQATA KRAHINORE E TURIZMIT
Ju punoni në shoqatën e turizmit. Me shumë përpjekje ju keni arritur sukses në tërheqjen e interesit
nga Fakulteti i Mjekësisë për burimet e ujit mineral në llixha. Edhe pse nuk ka qenë i promovuar mirë,
këto llixha janë të njohura mirë dhe shumë njerëz nga e gjithë Serbia vijnë për vizitë. Në të njëjtën
kohë, ju jeni përfshirë në promovimin e turizmit të fshatit në krahinën e Babushnicës.
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SHTOJCA B
HARTA E SERBISë, MALIT TË ZI DHE VENDEVE TË TJERA TË BALLKANIT

RUMANIA

SERBIA
NIŠ

BULGARIA
SOFIA

BABUŠNICA
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SHTOJCA C
TË DHËNA NË DISPOZICION
Si rezultat i luftës 28 ura të mëdha betoni u shkatërruan në serbi dhe mal të zi
Kompozicioni gjeologjik i maleve suva është kryesisht argjilë për çimento dhe dolomit
Shpatet e malit ndërpriten nga rrëshqitje trungjesh dhe në rajonet më të ulëta nga përrenj.
Malet suva nuk janë të mbuluar mirë me pyje sepse pyjet u spastruan gjatë luftës
së dytë botërore. Rrjedhimisht , erozioni është i konsiderueshëm.
Zgjidhjet teknologjike për prodhimin aktual të çimentos kanë qenë
në dispozicion qysh nga vitet 1970-të dhe 1980-të.
Efektet e ndotjes të një fabrike çimentoje llogariten të jenë deri në distancën 20 kilometra.
Në bashkëpunim me bullgarinë, ministria e ekologjisë ka filluar një iniciativë për ta emërtuar lokalitetin e
malit suva një “zonë të ruajtur natyrore” nën mbikëqyrjen e organizatave ekologjike ndërkombëtare.
Qeveria serbe ka inicuar një iniciativë për zhvillimin e turizmit të fshatit
Drejtimi i erës për këtë lokalitet është perëndim-veriperëndim; duhet të priten ndryshime të klimës deri në distancën 50 kilometra
Prodhimi i çimentos kontrollohet nga standarde ndërkombëtare, gjë që sjell si rezultat çmime të larta në tregjet ndërkombëtare. Në gjashtë muajt e fundit çmimi është rritur.
Pluhuri i çimentos është një ndotës i madh, pasojat e të cilit janë letale për bimët dhe të rrezikshme për njerëzit.
Çmimi mesatar i strehimit për fjetje e ngrënie është 5 euro. Kapaciteti është 200 shtretër.
Nuk ka rrugë në malet suva. E vetmja hyrje për transport është gryka e sicevos
Teknologjia e prodhimit të çimentos është shumë e zhurmshme (në disa faza të punës mbi 100 db).
Vargmali suva është shumë i thatë, me rreshje mesatare prej vetëm 220 milimetra për metër katror në vit.
Rajoni i malit suva është pak i populluar
Numri mesatar i njerëzve të punësuar në fabrikën e çimentos do të jetë 600. Numri
mesatar i njerëzve me arsim të lartë të punësuar llogaritet të jetë 50.
Sipas standardeve europiane ndërtimi i fabrikës së çimentos duhet të mos cënojë standardet e mbrojtjes së
shëndetit për punonjësit. Kjo do të thotë që një profesionist i shëndetit duhet të punësohet për çdo 60 punëtorë.
Në krahinën e babushnicës ka një llixhë që as ka qenë zbuluar e as promovuar. Megjithatë
të dhënat në dispozicion tregojnë për shumë burime të ujit mineral.
Statistikat tregojnë që me zhvillimin industrial të krahinës, ka një rritje të vendeve të
shërbimeve dhe zbavitjes (p.Sh., Klube, restorante, pishina të mbyllura etj.)
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KOMENTE

KOMENT MBI ZBATIMIN PRAKTIK 1

Objektivi i parë është bashkërenduar me veprimtarinë e parë të të mësuarit dhe me kontrollin
e përfshirë në veprimtarinë e gjashtë të mësimdhënies-të mësuarit. Fakti që kontrolli përfshihet në një veprimtari të të mësuarit, nënvizon se sa lehtë mund të integrohet kontrolli me
mësimdhënien. Objektivi i dytë bashkërendohet me tre veprimtari, numrat 2, 3 dhe 5, me
kontrollin jo formal të këtij objektivi të bashkuar në veprimtaritë e të mësuarit 2 dhe 5. Objektivi
i tretë bashkërendohet me veprimtarinë e tretë të mësimdhënies-të mësuarit dhe vlerësohet
me anë të vrojtimit, duke shënuar përmirësimin në performancën e nxënësve të regjimeve dhe
zbatimit të rregullave. Së fundmi, veprimtaria e katërt është kryesisht në dobi të mësuesit. Para
kontrollet e çdo lloji japin informacion të dobishëm rreth asaj çfarë nxënësit dinë dhe nuk dinë,
çfarë ata munden dhe çfarë nuk mund ta bëjnë, dhe sa diversitet në dije dhe në aftësi ekziston
në klasën tuaj.

KOMENT MBI ZBATIMIN PRAKTIK 2

Ndryshe nga skica e parë, ku tentohej të ishte një korrespondencë një-për-një midis secilit
objektiv dhe një ose dy veprimtarive të mësimdhënies-të mësuarit, bashkërendimi në këtë skicë
është disi më i përgjithshëm. Domethënë, praktikisht të gjithë veprimtaritë e të mësuarit janë
bashkërenduar me tërë grupin e objektivave. Ai që ndryshon ndërsa ne kalojmë nga veprimtaria
në veprimtari, është roli i mësuesit. Në të dy veprimtaritë e para, mësuesi cakton rregullat dhe
grupet. Në fillim të veprimtarisë së tretë mësuesi strukturon problemin. Paskëtaj, nxënësit
punojnë në grupe ndërsa përpiqen të zgjidhin problemin. Në veprimtarinë e katërt, funksioni
kryesor i mësuesit është të vëzhgojë nxënësit dhe të dëgjojë diskutimin e tyre. Në veprimtarinë
e pestë, mësuesi riorganizon grupet dhe jep strukturën për veprimtarinë tjetër. Vetëm në
veprimtarinë e gjashtë, mësuesi merr një rol udhëheqës për të siguruar që nxënësit e mësuan
përmbajtjen matematike dhe e zgjidhën problemin me saktësi.
Bashkërendimi i kontrollit me objektivat pasqyron bashkërendimin e objektivave me veprimtaritë e të mësuarit. Domethënë, kontrolli mendohet se siguron informacion për arritjen e të tre
objektivave. Për shkak të kësaj, do të ishte e pranueshme që të përdoren objektivat si kritere
vlerësimi. Domethënë, secilit objektiv mund t’i jepet një numër maksimal i “pikëve” (p.sh., 30
pikë për “përmbajtjen matematike”, 20 pikë për “punën për të tjerë” dhe 50 pikë për “zgjidhjen e
problemave”).
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KOMENT MBI ZBATIMIN PRAKTIK 3

Mënyra më e mirë për të kuptuar bashkërendimin e qenësishëm në skicën e tretë është duke
përgatitur tabela. Tabela 9.1 përmbledh bashkërendimin e objektivave me veprimtaritë e të
mësuarit, ndërsa Tabela 9.2 përmbledh bashkërendimin e objektivave me kontrollin, më specifikisht, me pyetjet udhëzuese të përdorura për të strukturuar sprovën prej 500 fjalësh. Shënoni që
nuk ka tabelë që tregon bashkërendimin e veprimtarive të të mësuarit me kontrollin. Një tabelë
e tillë zakonisht nuk nevojitet sepse në qoftë se objektivat bashkërendohen me veprimtaritë e
të mësuarit, dhe objektivat janë bashkërenduar me kontrollet, atëhere ka shumë të ngjarë që aktivitetet e të mësuarit dhe vlerësimi janë mjaftueshëm të bashkërenduara. Përdorimi i tabelave
është një mënyrë e mirë të menduari dhe e demonstrimit të bashkërendimit të qenësishëm në
skenarët tuaj ose në planet e mësimdhënies.
TABELA 9.1
BASHKËRENDIMI I OBJEKTIVAVE ME VEPRIMTARITË E TË MËSUARIT
OBJEKTIVI

VEPRIMTARITË E TË MËSUARIT

1. Kupton aktorët

3, 5, 7

2. Zbaton një metodë sistematike për vendimmarrjen

5, 6, 7

3. Analizon të dhëna për të mbështetur argumente

3, 5, 6

TABELA 9.2
BASHKËRENDIMI I OBJEKTIVAVE ME KONTROLLIN
OBJEKTIVI

PYETJE UDHËZUESE

1. Kupton aktorët

2, 3, 4, 6

2. Zbaton një metodë sistematike për vendimmarrjen

3, 4, 6

3. Analizon të dhëna për të mbështetur argumente

3, 4, 5, 6

Përmbledhtas, në këtë kapitull ne jemi përpjekur të tregojmë me shembuj zbatime të disa prej
rekomandimeve të bëra në këtë libër. Kufizimet për gjatësinë e kapitullit e bënë të pamundur
të përfshihen të gjithë rekomandimet ose të gjitha lëndët tek të cilat zbatohen rekomandimet.
Megjithatë, shpresa është që këto zbatime do të jenë të dobishme për të parë se si objektivat,
kontrollli, mësimdhënia dhe burimet e të mësuarit harmonizohen së bashku në një mënyrë
kuptimplotë dhe të efektshme. Më tutje, zbatimi i parë do të jetë i dobishëm për të kuptuar
se si ju mund të organizoni në ato pak javë të para të shkollës për të promovuar një kulturë të
përbashkët dhe pozitive të klasës.
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Ky libër është rreth ndryshimit, rreth qëndrimeve tona ndaj ndryshimit, rëndësisë së ndryshimit,
vështirësisë së ndryshimit dhe realizimit e ruajtjes së ndryshimit. Charles Darvin sugjeronte
që nuk është specia më e fortë ajo që mbijeton, as edhe më inteligjentja, por ajo që është më
reaguesja dhe që përshtatet më shumë ndaj ndryshimit. Ndryshimi është një proces dinamik
që kërkon vetëvlerësim, angazhim dhe vendimmarrje të vazhdueshme. Bashkëpunimi dhe
diversiteti gjenerojnë ndryshim të atypëratyshëm, një ndryshim në shoqëri që bëhet shumë i
madh nga një të mësuar i balancuar. Kur ne mund ta lidhim arsimimin me kontekstet e jetës së
vërtetë dhe të formojmë nxënës që mësojnë për hir të të mësuarit, ne bëhemi këmbëngulës dhe
pranojmë se ndryshimi nuk është vijëdrejtë, por rezultat i frytshëm i provës dhe gabimit.

A JEMI VËRTET TË KUFIZUAR NGA SISTEMI ARSIMOR?

Ne mund ta paraqesim shumë mirë ndikimin që kemi mbi rrethinat kur shqyrtojmë nivelet e
ndryshëm të mjedisit me të cilët ndërveprojnë. Ekonomistët dhe analistët politikë shkruajnë
në lidhje me tre nivele: makro-, meso-, dhe mikro-. Këto tre nivele pasqyrohen në kalendarin
tonë grafik dhe ilustrojnë rolin që ju luani realisht për të ndihmuar nxënësit tuaj të kenë sukses
si edhe ndikimin që ju mund të keni në përmirësimin e sistemit arsimor dhe, nëpërmjet tij, të
shoqërisë sonë të ardhshme.
Makromjedisi është konteksti shoqëror në të cilin ju jetoni dhe punoni. Si mësues, ju mund të
keni pak ndikim të menjëhershëm afatshkurtër mbi makromjedisin, edhe pse mund të jeni i aftë
të ndikoni në planin afatgjatë. Makromjedisi është korniza komplekse e politikave arsimore dhe
qëndrimeve e vlerave të shoqërisë. Ai mund të përshkruhet si emëruesi më i vogël i përbashkët
që gjejnë shoqëritë për të arritur një të kuptuar të përbashkët të nevojave arsimore të një
shoqërie. Disa herë makromjedisi na ofron direktiva të dobishme; të tjera herë, ai kufizon dhe
shtrëngon vizionin tonë të arsimit dhe mënyrën se si ne e praktikojmë atë.
Klima dhe kultura e shkollës formojnë mesomjedisin, ndërkohë që kultura dhe klima e
klasës formojnë mikromjedisin. Si mësues vetë, ju mund dhe me shumë gjasa ndikoni mbi
mesomjedisin. Në një masë të madhe, ju i jepni formë vetë mikromjedisit. Shumë shpesh ne
e ngatërrojmë kulturën me klimën, ose i përdorim ato si sinonime. Kur duam të reflektojmë
për cilësinë e mjediseve tona të të mësuarit, është e domosdoshme të dallojmë dhe kuptojmë
qartë marrëdhënien e ndërsjellë të të dy koncepteve. Një klimë është mjaft e lehtë të ndryshojë,
por do të duhet kohë të shndërrohet një kulturë e stabilizuar. Megjithatë, në të njëjtën kohë
ne duhet të pranojmë se bërja e korrigjimeve te klima, është shpesh hapi i parë për të ndikuar
mbi kulturën. Në shkëmbim, kultura përcakton sa kohë do të duhet që të ndodhë një ndryshim
kuptimplotë, ose në rastin e një kulture të shkollë, sa reagues është një sistem në përshtatjen
me situata e kërkesa të reja. Aktualisht në Europë, ne po përjetojmë një shembull shumë të
mirë të transformimit kulturor. Projekti Europian kërkon që ne të gjithë të reformojnë sistemet
tona në mënyrë që të bëhet pjesë e një Europe më të integruar, që e konsolidon forcën e saj
dhe përpiqet të bëhet konkurruese në kontekstin global. Këto tendenca kalimtare kanë një
efekt pozitiv, stabilizojnë një klimë reformuese, e cila e bën kulturën tonë më të përgjegjshme
ndaj një nevoje për ndryshim dhe na frymëzon për të reflektuar mbi atë që ne kemi nevojë të
ndryshojmë në mënyrë që të bëhemi konkurrues .
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Kësisoj, reformimi i mikromjedisit tuaj ose me fjalë më të njohura, klasës tuaj, është një hap i
parë jetik në përmirësimin e procesit të mësimdhënies/të mësuarit. Vetëm “ nxënësit “ u përshtaten lehtë nevojave për ndryshim, kurse “të diturit” mbeten me atë që kanë mësuar. “Të diturit”
priren të ngecin në vend dhe të bëhen pengesë për përparimin e shoqërisë. Në udhëzuesin
tonë shpjegues, ne kemi paraqitur disa sugjerime se si ju mund t’i ktheni klasat tuaja në mjedise
të të mësuarit dhe të promovoni konceptin e të qenit një “nxënës”. Ky koncept duhet të shtrihet
përtej nxënësve tuaj te ju si mësues. Reformimi i klasës tuaj është një objektiv afatshkurtër
që mund të bëhet një vizion afatgjatë. Me mësuesit që mendojnë njëlloj, ju mund ta zgjeroni
ndikimin tuaj në mesomjedisin tuaj (shkollën tuaj) dhe eventualisht në makromjedisin tuaj
(sistemin tuaj arsimor).

A E KEMI DHE A E PARAQESIM PËR STUDENTËT TANË
QËNDRIMIN E DREJTË NDAJ TË MËSUARIT?

Si mundet që ne më në fund ta dimë që jemi bërë mbrojtës të të mësuarit? A kemi krijuar ne një
mjedis të të mësuarit ku nxënësit ndjehen të pa rrezikuar, ku kanë një ndjesi të përkatësisë dhe
krijojnë një qëndrim pozitiv ndaj të mësuarit? A janë studentët tanë të nxitur të mbështesin të
mësuarit dhe të mësuarit praktik për hir të të mësuarit edhe tani, edhe në të ardhmen?
Instrumenti më i fuqishëm dhe më i qartë është të përcaktohet nëse ne jemi bërë vetë nxënës
dhe nëse i kemi ndërtuar klasat tona me një theksim të të mësuarit. Një barometër i mirë për
vlerësimin e arritjeve tona është qëndrimi ynë ndaj gabimeve. A i pranojmë gabimet si të domosdoshme në procesin e të mësuarit, qoftë edhe si një mundësi për të mësuar, apo i konsiderojmë
si shenjë e “mosdijes”, me fjalë të tjera injorancës? Në kulturat ku gabimet janë të rrezikshme,
nxënësit dhe mësuesit do të jenë më pak të gatshëm të shkelin në një territor të panjohur, apo
të shkojnë përtej kapaciteteve të tyre për të kërkuar mundësi të reja të të mësuarit. Dhe, ashtu
siç shkruante një shekull më parë filozofi dhe edukatori amerikan John Dewey: “Qëndrimi më i
rëndësishëm që mund të formohet është ai i dëshirës për të vazhduar të mësuarit”.
Ashtu si i merrni në konsideratë politikat për t’u vënë nota nxënësve tuaj, ju mund të vendosni
se çfarë mesazhi doni ju që të komunikojnë notat te nxënësit tuaj. A doni ju që nxënësit tuaj të
mësojnë për marrë nota të mira? Apo doni që notat të jenë simbol i të mësuarit mirë? Shumë
prova të studimeve tregojnë që për shumë nxënës qëllimi i arsimimit është të merren nota të
mira. Nota dhe jo të mësuarit është “monedha e perandorisë” për këta nxënës. A përforcojnë apo
krijojnë probleme politikat tuaja për këtë objektiv? A po shpërbleni të mësuarit autentik, apo
nxënësit mund të marrin nota kaluese në qoftë se ata thjesht shfaqen si kompetentë? Përgjigjet
për pyetje si këto janë veçanërisht të rëndësishme për nxënësit që priren të jenë jo të orientuar
drejt të mësuarit, por më saktë janë ngarkuar me pengesa të brendshme dhe të jashtme ndaj të
mësuarit. Studentë të tillë shpesh do të përfitojnë shumë nga një mjedis në të cilin të mësuarit
është objektivi kryesor i të gjithë veprimtarive dhe të gjithë kohëve.
Nxënësit ka më shumë të ngjarë që të angazhohen në të mësuarit kur ata kanë një ndjesi të
përkatësisë dhe një ndjesi të vlerës së vetes. Këto ndjesi ka më shumë të ngjarë të shfaqen në
një mjedis të bazuar te besimi dhe respekti i ndërsjellë dhe në të cilin secili nxënës pranohet
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e vlerësohet. Njohja e diçkaje për çdo nxënës dhe pastaj të vepruarit mbi këtë dije, kur ju
bashkëveproni me nxënësit janë hapa të dobishëm në krijimin e një mjedisi të tillë.
Investimi i kohës për të njohur nxënësit tuaj është veçanërisht i rëndësishëm në trajtimin me
efektivitet të sjelljes së padenjë dhe përçarëse. Njohja e nxënësve tuaj ju lejon të diferenconi
shkaqet (d.m.th., nevoja për vëmendje, mërzia apo hutimi) nga simptomat (d.m.th., vetë sjellja).
Dhe ne e dimë nga komuniteti mjekësor se trajtimi i shkaqeve dhe jo simptomave priret të
japë rezultate më efektive. Gjithashtu, njohja e nxënësve tuaj ju lejon të jeni më veprues dhe të
ndërmerrni veprime parandaluese dhe jo të lejoni zemërimin të mbisundojë gjatë përballjeve.
Qenia ekspert në gjuhën e studentëve tuaj dhe përdorimi i humorit ju jep juve kontrollin pa u
perceptuar se jeni duke kontrolluar.
Veçanërisht në klasat e tejmbushura ku koha është e pakët, kjo shkallë e personalizimit duket
një detyrë jo realiste. Sidoqoftë, edhe në rrethana të tilla, ju mund të përdorni anët e forta të çdo
nxënësi për të rritur arritjen e grupit. Në fakt, shuma e forcave individuale priret të rrisë efikasitetin e një grupi dhe bën të mundur që grupi të kompensojë dobësitë individuale. Megjithëse
puna në grup është promovuar si një instrument për t’i bërë mësimet më interaktive, ne e dimë
nga përvoja që jo çdo grup menjëherë bëhet një grup produktiv në këtë aspekt. Në qoftë se i
njihni mirë nxënësit tuaj, ju mund të ballafaqoni fuqitë dhe dobësitë dhe të formoni grupe që
kanë potencialin të bëhen të pavarur, ku ndodh të mësuarit e shokëve të klasës dhe ku ju mund
të merrni rolin e udhëheqësit, burimit dhe mbikëqyrësit.
Veçanërisht në vendet dhe krahinat më pak të begata, ndërtesat e shkollave mund të mos
ju lejojnë gjithmonë që të krijoni një mjedis ideal të të mësuarit. Sigurisht, ju nuk mund të
zëvendësoni letrat në dorën tuaj, pasi ato janë ndarë. Megjithatë, ju mund të përcaktoni sa mirë
t’i luani ato. Në vend që të zhgënjeheni nga ajo që ju nuk mund bëni, përqendrojeni vëmendjen
dhe përpjekjet tuaja në atë që ju mund të bëni për të nxitur, mbështetur dhe lehtësuar të
mësuarit. Disa nga faktorët e renditur në Kapitullin 3 vijnë pa asnjë apo shumë pak kosto dhe
ende mund të sjellin përmirësime vendimtare. Megjithëse një Smart Board është një copë e
bukur pajisjeje për ta pasur, ajo nuk është as një parakusht dhe as, siç u diskutua në Kapitullin 6,
një garanci për të mësuarit.

A PO SHKOJMË NË DREJTIMIN E DUHUR?

Një mjedis mbështetës i të mësuarit është një hap i parë i mirë në përmirësimin e procesit
të mësimdhënies-të mësuarit. Caktimi i objektivave të realizueshme dhe me synime të qarta
të të mësuarit është një hap i dytë i domosdoshëm. Objektivat e të mësuarit që ne caktojmë
për nxënësit tanë, përcaktojnë se sa gjasa ka që ata do të jenë të përgatitur, akademikisht,
emocionalisht, shoqërisht dhe fizikisht, për të qenë të suksesshëm në klasën apo nivelin tjetër
të shkollës. Shënoni që përgatitja për suksesin e ardhshëm ndërpritet në fushat e emërtuara
të të mësuarit: njohëse, afektive, psikomotore dhe sociale. Mund të mos jetë e mundshme dhe
as e dëshirueshme të vihet theks i njëjtë në të gjithë fushat gjithë kohën, megjithatë ne nuk
duam të kufizohemi vetëm në njërën. Të mësuarit e qëndrueshëm e me kuptim kërkon arritjen
e një baraspeshe midis të gjithë fushave. Sigurisht ne nuk duam të përgatisim nxënës që e kanë
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mësuar shumë mirë një lëndë, por asnjëherë nuk e përdorin këtë të mësuar përsëri, sepse nuk e
pëlqejnë, janë të painteresuar ose nuk shohin ndonjë vlerë në atë që kanë mësuar.
Një të kuptuar i qëndrueshëm i objektivave globale (domethënë atyre të caktuara për shumë
vite si ato të programit të shkencës së shkollës sekondare) jep kontekstin për caktimin e objektivave më të veçanta si ato për një kurs apo grup mësimesh brenda një kursi. Sa më i madh të jetë
bashkërendimi i këtyre objektivave më të veçanta me objektivat tona globale, aq më shumë ka
të ngjarë që nxënësit do të bëjnë lidhjet midis të mësuarit të tyre të përditshëm, të mësuarit të
përjavshëm, të mësuarit për semestrin dhe në fund të fundit të mësuarit për një rrugë të gjatë.
Pavarësisht nga niveli për të cilin ato janë caktuar, objektivat janë blloqet ndërtues të shtëpisë
sonë të dijes. Sa më të qartë të jemi rreth objektivave tona, aq më e fortë do të jetë korniza jonë
e të mësuarit, dhe aq më mirë ne mund të zgjedhim burimet e të mësuarit dhe të planifikojmë
mësimdhënien tonë. Vetëm kur ne jemi vetë të qartë për objektivat tona ne mund t’ua komunikojmë ato qartësisht nxënësve tanë dhe në fund të fundit të jemi të paanshëm në kontrollin dhe
vlerësimin e nxënësve tanë.
Shumë mësues i ngatërrojnë veprimtaritë e të mësuarit me objektivat e të mësuarit. E thënë
thjesht, objektivat e të mësuarit përshkruajnë rezultatin e menduar përfundimtar tonin,
veprimtaritë e të mësuarit janë mjetet me anë të të cilave nxënësit arrijnë këto qëllime të
dëshiruara. Nuk janë vetëm mjetet dhe qëllimet që ngatërrohen, ne po ashtu duhet të kuptojmë
qartë dallimin midis objektivave të të mësuarit (qëllimit të të mësuarit) dhe objektivave të
mësimdhënies (procesit të mësimdhënies).
Si e mësojmë më në fund që ne kemi një grup të strukturuar mirë të objektivave të qarta të të
mësuarit? Përdorimi i formatit kryefjalë-kallëzues-kundrinë, siguron që objektivat tona të të
mësuarit e përshkruajnë më qartë rezultatin e menduar tonin të të mësuarit. “Kryefjala” garanton
që ne përqendrohemi te nxënësit tanë, jo te vetja si mësues. “Kundrina” kërkon që ne të marrim
në konsideratë për të mësuar vetëm përmbajtjen më të rëndësishme. “Kallëzuesi” na mban neve
vazhdimisht të vetëdijshëm që të mësuarit kërkon që nxënësit tanë ta përpunojnë përmbajtjen
në një farë mënyrë në qoftë se ata duan ta mësojnë atë.
Pasi kemi stabilizuar grupin tonë fillestar të objektivave, ne duhet t’i rishqyrtojmë ato duke i
bërë vetes tre pyetje. Së pari, a janë këto objektivat më të rëndësishme në terma të përgatitjes
së studentëve të mi për nivelin pasues? Së dyti, a kanë kuptim objektivat e mia në qoftë se unë
shikoj nga fundi lart, nga nivelet e mësimit tek ato të kursit e programit dhe nga lart poshtë, nga
nivelet e kursit dhe programit deri tek ai i mësimit? Së treti, a janë objektivat e mia të arritshme
duke marrë në konsideratë kohën dhe burimet në dispozicion?
Si mund t’i trajtojmë ne shtrëngesat në kohë? Ne duhet të bëjmë zgjedhje të mira. Mbajtja
mend e një numri të madh faktesh dhe termash ka më pak të ngjarë që t’i përgatitë nxënësit për
të ardhmen, se sa të kuptuarit e ideve kryesore dhe të menduarit kritik. Në vend që të fiksohen
tek mbajtja mend dhe të menduarit si kundërshtarë, merrni në konsideratë që nxënësit ka
shumë të ngjarë që t’i mbajnë mend gjërat duke menduar. Megjithatë, në qoftë se në objektivat
tona përfshihen shumë fakte dhe terma, ata mund të mos kenë kohë të mendojnë. E gjithë
përpjekja e tyre mendore ka të ngjarë të shpenzohet për të mbajturit mend. Atëherë, me kohën
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në dispozicion, ne duhet të zgjedhim objektiva që në fund të fundit do të përgatisin nxënës
që janë të aftë të analizojnë vlefshmërinë e një argumenti kundrejt supozimeve të tij, të cilët
nuk pranojnë gjykimin e ekspertëve për diçka pa e vlerësuar atë vetë, dhe që angazhohen në
krijimin e metodave dhe strategjive që mund t’i ndihmojnë ata të kapërcejnë pengesat për te
zgjidhja e problemeve. Megjithatë, përsëri theksimi duhet të jetë mbi baraspeshën. Shumë të
menduar për pak gjë për të menduar natyrisht nuk është shumë i dobishëm.
Kur ne jemi vetë të qartë se çfarë drejtimi do të marrë të mësuarit tonë, vetëm atëherë ne mund
ta komunikojmë atë me efikasitet. Një nga aspektet më të pa vëna re të caktimit të objektivave,
është nevoja për t’i komunikuar ato me efikasitet, efektshmëri tek të gjithë aktorët tanë, por në
mënyrë të veçantë te nxënësit tanë dhe prindërit, apo kujdestarët e tyre. Kur kushdo i kupton
cilat janë objektivat dhe çfarë kuptimi kanë ato, mundësia e të punuarit së bashku drejt një
qëllimi të përbashkët, përsosmërisë në të mësuarit, rritet.

SI MËSOJMË?

Të mësuarit është një proces thellësisht interaktiv, por edhe personal. Ne mësojmë nga dhe
me të tjerët në mikromjedisin tonë, dhe ndërtojmë domethënien për veten, bazuar në njëfarë
kombinimi të asaj çfarë tashmë dimë dhe asaj çfarë po na jepet mësim. Brenda mikromjedisit
tonë në arrijmë të kuptojmë se shumë nga kuptimi që marrim për gjërat është e veçanta e
kulturës. Ne bëhemi më të efektshëm në të mësuarit tonë kur jemi në gjendje të normojmë
veten dhe kur jemi mjaft të interesuar për monitorimin e përparimit tonë, kur kemi një arsye për
të këmbëngulur dhe për të kapërcyer pengesat, sepse po punojmë drejt një objektivi që e kemi
pranuar si tonin.
Çdo ndërveprim ka nevojë për të paktën dy aktorë. Në rastin e të mësuarit, tabloja më e
zakonshme që ne kemi në mendjen tonë është një mësues që jep mësim dhe nxënësi që mëson.
Siç e kemi përmendur, megjithatë, mësuesit duhet të jenë nxënës dhe shumë shpesh, mësuesi
më i mirë për një nxënës është një shok i tij nxënës. Kjo e ndryshon tablonë në një tablo që
përfshin dy nxënës në një marrëdhënie asimetrike të mësuari, ku një nxënës ka më shumë dije
ose aftësi se sa tjetri dhe e ndihmon tjetrin të ndërtojë atë dije ose të zhvillojë atë aftësi. Ndërsa
tabloja e zakonshme bazohet në role të shoqërisë, tabloja e ndryshuar bazohet në dallimet
në dije e aftësi. Atëherë të mësuarit bëhet një partneritet në të cilin të dy nxënësit nevojitet të
marrin pjesë e të kontribuojnë. Nxënësi më i avancuar apo “i lartë” do të jetë drejtuesi i të mësuarit (më shpesh mësuesi), ndërsa nxënësi më pak i avancuar apo “ulët” do të ketë përgjegjësinë
për të përmbushur objektivat e të mësuarit të caktuara nga nxënësi më i avancuar. Në këtë
proces të dy nxënësit duhet të jenë aktivisht të angazhuar për një rrjedhje të lirë të dijes dhe
aftësisë midis tyre. Të dy mund të monitorojnë angazhimin dhe nivelin e të mësuarit, megjithëse
përgjegjësia për këtë monitorim zakonisht bie mbi nxënësin më të lartë.
Monitorimi kërkon që ne të mësojmë “të lexojmë” nxënësit tanë. Ne mund të monitorojmë
shkallën e angazhimit në veprimtari dhe detyra duke ndjekur me kujdes çfarë po bëjnë nxënësit.
A duket se po i kushtojnë vëmendje? A duket se ata “po e kapin”? më negativisht, a duken ata
“të humbur”? Ne gjithashtu mund të bëjmë e t’u përgjigjemi pyetjeve. Ka më shumë të ngjarë të
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angazhohemi kur mund t’i kuptojmë gjërat, kur kemi dije të mëparshme dhe kur kemi njëfarë të
kuptuari se si është i lidhur të mësuarit e ri me atë çfarë ne tashmë e dimë dhe mund ta bëjmë.
Kuptimi që nxjerr nxënësi nga ajo çfarë po jepet mësim, ose si një nxënës po e kupton diçka,
nuk mund të vrojtohet drejtpërdrejt. Megjithatë, pyetje të hartuara mirë mund të japin perceptime të qarta të domethënies dhe të kuptuarit. Më në fund, ne mund të përdorim instrumente
më formale të monitorimit si provimet e shpejta dhe testimet. Instrumentet e kontrollit japin
informacion për të mësuarit pas një periudhe kohe, dhe jo në të njëjtën kohë. Një qëllim i të
mësuarit të përbashkët është t’i kalojë nxënësit nga nxënës të dobët në nxënës të përgatitur,
të cilët bëhen të pavarur ose që fuqizohen për të mësuar vetë. Ne mund të monitorojmë sa të
suksesshëm jemi në këto përpjekje duke iu përgjigjur pyetjeve të tilla. A mendojnë nxënësit e
mi në mënyrë kritike? Sa mirë i përdorin ata proceset njohëse të rendit të lartë për të analizuar
e vlerësuar informacionin e për të krijuar ide të reja, produkte apo performanca? A reflektojnë
ata për të menduarit e tyre, kur mësojnë se nuk janë në brazdë dhe a bëjnë ata korrigjime në
përputhje me këtë? Sa të pjekura janë vendimet e tyre bazuar mbi këto reflektime? A munden
ata të vlerësojnë paarsyeshmërinë e një përgjigje ndaj një pyetjeje ose një zgjidhje të një
problemi? A munden ata ta lidhin të mësuarit e ri me atë që tashmë dinë dhe mund të bëjnë? Sa
më shumë të kuptojmë se si nxënësit tanë mësojnë, në mënyrë më të veçantë si e përpunojnë
ata informacionin që hasin ose u japim ne, aq më shumë jemi në gjendje që të rrisim efektivitetin e procesit të mësimdhënies-të mësuarit. Mësimdhënia e mirë është shumë më tepër se
sa prezantimi i përmbajtjes te nxënësit. Ajo kërkon që ne t’i mësojmë nxënësit të përpunojnë
përmbajtjen në mënyra që prodhojnë të mësuarit e dëshiruar.
Angazhimi dhe të mësuarit e nxënësve varen gjithashtu nga sa mirë ne i përdorim instrumentet
tona të mësimdhënies. Mësimdhënia efektive kërkon përzierjen e drejtë të mësimdhënies “thuaj
e trego”, “të bazuar në detyrë” dhe “të bazuar në kërkim”. Larmia nuk është vetëm nuancë e jetës,
por po ashtu është një nga çelësat e mbështetjes së angazhimit në kohë. Të tre instrumentet
mund të jenë të efektshme në situata të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme, sidoqoftë
të tre kërkojnë që ne të përgatisim skenën për të mësuarit, duke parashtruar pyetje sfiduese
dhe të rëndësishme që mund të mbërthejnë interesin e nxënësve dhe me këtë të aktivizojnë
të mësuarit e tyre. Pyetjet janë një instrument i fuqishëm për të na mbajtur të angazhuar, truri
ynë duket se është programuar të ndalet për një kohë te një pyetje që nuk ka marrë përgjigje.
Parashtrimi i pyetjeve të reja që lindin nga përpjekjet tona për të gjetur përgjigje për pyetjet e
mëparshme ua bën të qartë nxënësve që procesi i të mësuarit është i pafund.
Ne duhet të kujtojmë që të harruarit është një pjesë e qenësishme e të mësuarit. Dija dhe
aftësitë që ne nuk i përdorim, që ne nuk i lidhim me përvojën tonë, ose që nuk janë interesante,
ose nuk kanë vlerë për ne, zhduken shumë shpejt nga kujtesa jonë. Përdorimi i teknikave si
përsëritja e shpeshtë dhe ndihmës të kujtesës do të na ndihmojnë ne dhe nxënësit tanë të
ruajmë atë që kemi mësuar. Analogjikisht, zbatimi i dijes dhe aftësive në mjedise të reja dhe të
ndryshme jo vetëm e ruan, por gjithashtu e pasuron të mësuarit. Më në fund, shkëmbimi me
nxënësit tanë dhe emocioni për të mësuar disa gjëra dhe ndihma që ata të shohin thelbin ose
rëndësinë e të mësuarit të tyre e përmirëson ruajtjen e të mësuarit.
Gabimet janë jo vetëm një pjesë e qenësishme e të mësuarit, por janë një pjesë e rëndësishme.
Siç ka shkruar dikur Albert Einstein “Kushdo që nuk ka bërë ndonjëherë një gabim, nuk ka
provuar kurrë ndonjë gjë të re”. Gabimet janë problem vetëm në qoftë se lejohen të mbeten të
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pakorrigjuara dhe grumbullohen, duke u gërshetuar kështu me të mësuarit në një kohë më të
vonshme. Komenti dhe kritika korrekte jo vetëm i ndihmojnë nxënësit të kuptojnë gabimet që
bëjnë, por edhe japin një drejtim për t’i kapërcyer e mësuar prej tyre. Sipas fjalëve të shkrimtarit
George Bernard Shaw, “Suksesi nuk konsiston në të mos bërët asnjëherë të gabimeve, por në të
mos bërët e të njëjtit gabim për herë të dytë.”

SI E DIMË QË BURIMET TONA I SHËRBEJNË QËLLIMIT TË TË MËSUARIT?

Të kuptuarit e rolit tonë si mësues në procesin e të mësuarit do të përcaktojë se si i përzgjedhim
dhe i përdorim burimet e të mësuarit. Burimet e të mësuarit mund të përdoren për të ndërtuar
ura nga atje ku nxënësit janë tani, për atje ku ne duam që ata të jenë në fund të njëfarë periudhe
të mësimdhënies. Nxënësit do të jenë të motivuar të përdorin urat tona dhe të angazhohen
aktivisht në të mësuarit vetëm në qoftë se shohin një lidhje të qartë midis burimeve dhe
objektivave të të mësuarit. Burimet e të mësuarit janë veçanërisht të rëndësishme kur ato na
lejojnë neve të ndërtojmë ura të shumta për tek të njëjtat objektiva të të mësuarit, me secilën
urë të drejtuar drejt nxënësve ose grupeve të veçanta të nxënësve.
A jeni mjaft të ndërgjegjshëm për larminë e burimeve të të mësuarit që ekzistojnë brenda dhe
jashtë shkollës? A keni akses te burimet e printuara (veç tekstit), burimet pamore, burimet dëgjimore-pamore, burimeve elektronike, burimet parësore? Në qoftë se do të regjistroni burimet e
të mësuarit që janë në dispozicionin tuaj, kujt do t’i ngjante katalogu juaj?
A e dini se cilat burime janë më së miri të përshtatshme për të arritur objektiva të caktuara? Kur
duhet që nxënësit të ndjekin një film në lidhje me një tekst leximi? Ku shkon më së miri një vizitë
ose në një burim tjetër të komunitetit? Kur duhet të prezantoni burime parësore në mënyrë
që nxënësit të kenë një mundësi për t’i eksploruar ato duke përdorur më shumë se sa një nga
shqisat e tyre?
Një nga argumentet e diskutuar gjatë gjithë udhëzuesit tonë shpjegues, është rëndësia e
mësimdhënies për të kuptuar dhe jo për të mbajtur mend, dhe mësimdhënia për të menduarit
kritik dhe krijues dhe jo zbatimi rutinë i procedurave të përcaktuara mirë. Çfarë burimesh të
të mësuarit janë më të mirat për këto qëllime dhe si ato futen më së miri brenda në plane dhe
skenarë? Burimet e përshtatshme të të mësuarit në këtë aspekt u japin nxënësve mundësi të
diskutojnë synime, të lokalizojnë paragjykime dhe stereotipa, të formulojnë hipoteza, të marrin
e mbrojnë vendime dhe të krijojnë një qëndrim skeptik për shumëçka ata hasin në media.
Burimet e të mësuarit shërbejnë për qëllime të ndryshme varësisht nga vendosja e tyre brenda
programit të përgjithshëm të mësimdhënies. Kur prezantojmë një subjekt, ne duhet të përpiqemi të zgjedhim burime që ka të ngjarë që të motivojnë dhe ngjallin interesin e nxënësve tanë.
Kur përpiqemi të zgjerohemi në një prezantim fillestar ose të qartësojmë pikat e konfuzionit,
ne duhet të zgjedhim burime që e vendosin subjektin në një larmi kontekstesh dhe situatash
dhe të prezantojmë një larmi shembujsh dhe ilustrimesh. Kur ju dyshoni që nxënësit mund
ta humbasin interesin apo të mos kushtojnë vëmendje, ju duhet të zgjidhni një burim të të
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mësuarit që paraqet një sfidë ose fut humor në një përpjekje për të rifituar ose për të rritur
motivimin e brendshëm.
Siç u përmend më parë, burimet e të mësuarit japin një mundësi të mrekullueshme për të
akomoduar dallimet midis nxënësve në terma të prejardhjes, interesave, stileve të të mësuarit
dhe preferencave të tyre. Dallimet në prejardhjen etnike dhe gjini janë gjë e zakonshme por
gjithashtu janë edhe dallimet shoqërore e ekonomike dhe kulturore, të cilat shpesh shihen
si dëmtime të të mësuarit. Gjetja e burimeve të të mësuarit të shënjestruara drejt niveleve
shoqërore e ekonomike ose kulturave të veçanta mund të çojë në një konkluzion të ndryshëm,
domethënë që këto dallime janë dëmtime vetëm kur për të gjithë nxënësit përdoret vetëm një
grup i standardizuar i burimeve.
Ashtu si të gjithë burimet, tekstet nuk janë as të mirë e as të këqij. Më saktë, përshtatshmëria
dhe efektshmëria e tyre varet nga kur dhe si përdoren ata. Në qoftë se teksti mësimor është
burimi i vetëm i të mësuarit (shih paragrafin e mëparshëm), atëherë ne mund të presim që dobishmëria e tij të jetë e kufizuar. Në qoftë se ai lexohet nga nxënësit jashtë klasës dhe asnjëherë
nuk diskutohet në klasë, ose lexohet rresht për rresht nga mësuesi në klasë, dobishmëria e tij
përsëri ka të ngjarë të jetë e kufizuar. Nga ana tjetër, në qoftë se mësuesit e plotësojnë tekstin
me histori anekdotike, burime parësore, burime multimediale ose organizues grafikë, një tekst
mësimor i shkruar mirë që bashkërendohet qartë me objektivat tuaja të të mësuarit mund të
jetë një burim i vlefshëm i të mësuarit.
Pavarësisht nga opinioni juaj për tekstet mësimore si burime të të mësuarit, ata ka shumë
të ngjarë që të mbeten burimi më i rëndësishëm i të mësuarit, për shumë nxënës, në shumë
lëndë, në shumë vende. Kësisoj, ne kemi përfshirë në Kapitullin 6 një grup kriteresh që mund
të përdoren për të vlerësuar se sa i përshtatshëm është një tekst mësimor për studentët dhe
qëllimet tuaja.
Përveç përzgjedhjes së teksteve të mirë mësimorë, është e rëndësishme që t’u mësohet
nxënësve se si ta përdorin tekstin mësimor si një burim të mësuari. Nxënësit duhet të mësojnë
që leximi i teksteve mësimore është i ndryshëm nga leximi i letërsisë. Në tekstet mësimore ju
lexoni për informacion, shumë shpesh informacion të veçantë. Të mësuarit se si të përdoret një
tregues për të lokalizuar informacionin e duhur, si të përdoren titujt dhe ndryshimet e germave
për të njohur idetë dhe pikat kryesore dhe si të përdoren organizuesit grafikë për t’i lidhur
tekstet mësimore me objektivat e të mësuarit, të gjitha janë aftësi të rëndësishme për shumë, në
mos për të gjithë nxënësit. Organizuesit grafikë janë veçanërisht të dobishëm në të paktën dy
aspekte. Së pari, siç sugjerohet, ata i ndihmojnë nxënësit të kuptojnë lidhjen midis asaj që janë
duke lexuar dhe asaj që ata supozohet të mësojnë, siç tregohet në objektivat. Së dyti, për hir
të faktit që nxënësit i përfundojnë ata dhe që ata janë të gatshëm në dispozicion që studentët
t’i shqyrtojnë në çdo kohë, ata i ndihmojnë nxënësit që të ruajnë dijen e duhur në kujtesën
afatgjatë.
Së fundmi, teknologjia interaktive e bazuar në kompjuterët po rritet si një burim i të mësuarit
dhe me një ritëm shumë të shpejtë. Si mund të përdoret më së miri ky burim shumë i fuqishëm i
të mësuarit? Ashtu si praktikisht çdo teknologji (p.sh., filmat, shiritat filmikë, regjistrimet zanore),
teknologjia e bazuar në kompjuterë mund të përdoret për mirë apo për keq. Softueri më i mirë

Kapitulli 10

252

kompjuterik nuk krijon më shumë të mësuar se sa një tekst mësimor, në qoftë se përdoret
kryesisht si një version elektronik i një teksti mësimor. Instrumentet interaktive dhe motorët
e kërkimit nga ana tjetër, kanë potencialin të shtojnë një element totalisht të ri në procesin e
mësimdhënies-të mësuarit. Me një akses të tillë të lehtë për tek një sasi e jashtëzakonshme e
informacionit, sidoqoftë, nevoja që studentët të analizojnë dhe vlerësojnë informacionin, të
mendojnë në mënyrë kritike dhe të arsyeshme, është më e rëndësishme tashti se sa ka qenë
ndonjëherë.

SI E DIMË QË KEMI MËSUAR?

Shumë shpesh kontrolli ka një konotacion negativ, veçanërisht kur kombinohet me vlerësimin
dhe vënien e notës. Ky konotacion është veçanërisht i pafat për shkak të mundësive që kontrolli
ofron për të rritur mundësinë e arsimimit. Për të kuptuar këto mundësi, kontrolli duhet të
diferencohet qartësisht nga vlerësimi. Duke folur rigorozisht, kontrolli është thjesht mbledhje e
informacionit që mund të përdoret për të marrë një vendim. Nga ana tjetër, vlerësimi është vetë
vendimi, i cili shpesh është i natyrës vlerësuese. Është e mundshme që të kemi kontroll të mirë
(domethënë informacion të vlefshëm dhe të besueshëm) dhe vlerësim të dobët (domethënë
vendim të dobët, të anshëm ose të paragjykuar).
Instrumentet dhe teknikat e kontrollit duhet të japin informacion të saktë për të mësuarit nga
ana e nxënësve të objektivave të caktuara për ta. Një nga mënyrat më të mira për të bashkërenduar instrumentet dhe teknikat tona të kontrollit është përqendrimi te folja në objektiv
(domethënë te procesi njohës). Në qoftë se folja është “analizoj”, atëherë kontrolli duhet të
kërkojë që nxënësit të analizojnë. Në qoftë se folja është “mbaj mend”, atëherë kontrolli duhet të
kërkojë që studentët të mbajnë mend. Problemet lindin kur folja në objektiv është “analizoj” dhe
kontrolli u kërkon nxënësve vetëm të mbajnë mend (ose anasjelltas).
Forma ose formati i instrumenteve dhe teknikave tona varet gjithashtu në një masë të madhe
nga foljet në objektivat tona. Për objektivat me foljen mbaj mend, janë të përshtatshme pyetjet
ose artikujt që kërkojnë përgjigje të shkurtra. Por për objektivat me foljen zbatoj nxënësit
duhet të pritet që të demonstrojnë të mësuarit e tyre (dhe jo thjesht ta mbajnë mend atë). Për
objektivat me foljen vlerësoj kontrolli ynë ka shumë të ngjarë t’u kërkojë nxënësve të kritikojnë
ndonjë ide, objekt apo performancë. Lloje ose nivele të ndryshme të objektivave kërkojnë forma
ose formate të ndryshme.
Pasi kemi të dhënat e kontrollit, ne mund të zgjedhim t’i përdorim të dhënat në shumë mënyra.
Nuk ka dyshim se një nga përdorimet më të shpeshta të të dhënave të kontrollit është t’u
vihen nota nxënësve. Këtij i referohen si “kontroll i të mësuarit” (ose kontroll gjithëpërfshirës).
Megjithatë, ky nuk është përdorimi i vetëm i mundshëm i të dhënave të kontrollit. Ne mund
t’i përdorim të dhënat për të identifikuar fuqitë dhe dobësitë e të mësuarit dhe ndoshta për të
identifikuar burimet (shkaqet) e dobësive të të mësuarit. Këtij përdorimi i referohen si “kontroll
për të mësuarit” (ose kontroll formues).

253

Përmbledhje

Kontrolli për të mësuarit kërkon që të mblidhen të dhëna mjaft të detajuara për performancat
e nxënësve mbi instrumentet dhe teknikat e kontrollit. Në shumicën e rasteve të dhënat mund
të ekspozohen në një tabelë dypërmasore, me rreshtat që përmbajnë emrat e nxënësve dhe
kolonat që përmbajnë shkurtimet e pyetjeve të veçanta, artikuj testimi ose kritere vlerësimi. Ky
format lehtëson analizë të detajuar statistikore që jep informacion për çdo nxënës, çdo pyetje,
artikull ose kriter dhe ndërveprimin e studentëve të veçantë me pyetje, artikuj ose kritere të
veçanta. Ky shqyrtim jep një tablo mjaft të saktë të forcave dhe dobësive të nxënësve të veçantë,
nën grupeve të nxënësve dhe të klasës si një e tërë. Në Kapitullin 7 ne kemi dhënë teknikat
korresponduese që na ndihmojnë të detajojmë informacionin e kontrollit tonë në një mënyrë
efikase dhe të arrijmë në vendime të shëndosha për mësimdhënien si rezultat i analizës sonë.
Kjo mund të duket një punë intensive, por ne besojmë që do të shpërblehet në dividendë të të
mësuarit.
Kontrollet vetë e jo thjesht të dhënat nga to, mund të përdoren për një qëllim të tretë, një qëllim
që e shndërron kontrollin në një burim të mësuari. Këtij përdorimi i referohen si “kontrolli si
mësim”. Për të përmbushur këtë qëllim ne duhet t’i ndihmojmë nxënësit të mësojnë strategjitë
dhe teknikat që u nevojiten për të bërë vetëkontrollin dhe vetëvlerësimin. Në qoftë se kontrolli
bazohet në objektivat, nxënësit duhet të kuptojnë domethënien e objektivave. Pastaj ata
nevojitet të kuptojnë provën që do të nevojitet të japin, për të treguar shkallën e tyre të të
mësuarit në raport me objektivin. Kjo është pjesa e vetë kontrollit. Së fundmi, ata nevojitet
të vlerësojnë provën për të përcaktuar në një mënyrë kuptimplotë, të saktë dhe realiste, nëse
ata e kanë zotëruar objektivin. Kjo është pjesa e vetëvlerësimit. Vetëkontrolli dhe në mënyrë
të veçantë vetëvlerësimi duan kohë për t’u zhvilluar. Nxënësit natyrisht do të kalojnë nëpër
një sërë provash e gabimesh si pjesë e këtij zhvillimi. Me komente e kritikat e duhura nga ju,
mësuesi, shumica e nxënësve do të jenë të aftë të zhvillojnë një nivel të arsyeshëm zotësie në
këto dy sfera.
Në të njëjtën masë që është e dobishme për ne të përpunojmë hollësitë e kontrolleve tona,
është po ashtu e rëndësishme që të gjenden mënyrat për t’ua komunikuar këtë nxënësve në
një mënyrë efikase dhe të kuptueshme. Ky komunikim duhet t’i aftësojë nxënësit që edhe të
ngazëllehen nga forcat e të mësuarit të tyre, edhe të identifikojnë dhe të fillojnë të kapërcejnë
dobësitë e tyre të të mësuarit. Kuptimi i kombinuar që ata pritet të përmirësohen nga dobësitë
e tyre dhe që do të marrin ndihmë për ta bërë këtë, do t’i motivojë nxënësit që të shtojnë
përpjekjet që nevojiten për t’u përmirësuar dhe besimin e nevojshëm për të punuar më shumë
dhe më me zell në të ardhmen.
Të tre format e kontrollit e kanë justifikimin e tyre, edhe njëherë varësisht nga qëllimi dhe
vendosja në skemën e përgjithshme të gjërave. Asnjë nuk është më e mirë apo më e keqe se
të tjerat, më saktë, ato janë thjesht “të ndryshme”. Ashtu si shumë nga konceptet e tjera që ne
diskutuam në këtë udhëzues shpjegues, çelësi është baraspesha. Të merren të dhëna të mira të
kontrollit dhe të përdoren ato mirë për të marrë vendimet më të mira që ne mund të marrim për
përmirësimin e nxënësve tanë dhe të mësuarit e tyre.
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Është në kufi me arsyen e shëndoshë që objektivat, kontrolli, mësimdhënia dhe burimet e të
mësuarit nevojitet të bashkërendohen dhe të formojnë një sistem të qëndrueshëm, të logjikshëm. Megjithatë, një kontroll i realitetit tregon që kjo nuk është evidente në sistemet tona
arsimore; por është një sfidë të cilën ne luftojmë ta arrijmë dhe që njihet pak. Siç u përmend
në Kapitullin 8, Leitzel & Vogler i kanë përmbledhur problemet kryesore në këtë fushë pothuaj
20 vite më parë. Në shumë vende, testet e përgatitura në nivel kombëtar ose ndërkombëtar
nuk përputhen me përmbajtjen e dhënë mësim në klasa. Më tej, testet e decentralizuara (si
ato të ndërtuara nga mësuesit) shpesh përqendrohen kryesisht në thirrjen nga kujtesa dhe
njohjen e informacionit faktik, dhe u mungon vështirësia e qenësishme në testet kombëtare e
ndërkombëtare. Veç kësaj, një shumicë objektivash përqendrohen në mbajtjen mend dhe jo
në të ashtuquajturat procese njohëse të rendit të lartë. Së fundmi, tekstet mësimore nuk janë
të bashkërenduara mirë me testet kombëtare e ndërkombëtare. Këto probleme u bien përmes
të tre llojeve të bashkërendimit: horizontal (domethënë bashkërendimi në një pikë të kohës),
vertikal (domethënë bashkërendimi në kohë) dhe i jashtëm (domethënë bashkërendimi me
faktorë të jashtëm si programi mësimor kombëtar ose testet ndërkombëtare).
Një përparim është bërë në rritjen e ndërgjegjësimit se reduktimi i theksimit aktual mbi
mbajtjen mend është i vjetruar. Duket se ka gjithashtu ndërgjegjësim në rritje se një theksim
i shtuar mbi të menduarit kritik dhe proceset njohëse të rendit të lartë është vendimtar për
të mësuarit në botën e sotme. Më në fund, duket se është një ndërgjegjësim në rritje që ne
mund të mësojmë mësime të dobishme dhe produktive nga vendet, shtetet ose krahinat
brenda vendeve nxënësit e të cilëve performojnë shumë mirë në testet ndërkombëtare. Por në
të njëjtën kohë, përpjekjet sistematike për të reflektuar mbi problemet e bashkërendimit dhe
për të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të zgjidhur këto probleme janë të rralla. Ndërkohë
që presim për t’u ndërmarrë veprim, ju si mësues individual mundeni natyrisht që të filloni ta
eksploroni bashkërendimin horizontal në kurset tuaja me nxënësit tuaj. Një rritje në bashkërendimin horizontal ka shumë të ngjarë të përmirësojë të mësuarit e nxënësve tuaj dhe si përfitim
anësor, të rrisin vetë vlerën tuaj si mësues. Ne besojmë se të gjithë mësuesit ndjehen më mirë
kur vënë re se janë të shumtë nxënësit e tyre që mësojnë tepër.
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A
Aktivitet i përbashkët
Aktivitet i organizuar dy e nga dy, ose në grupe, në
mënyrë që të ndërtohet së bashku njohuria përmes
ndërveprimit asimetrik. Ndërtimi i përbashkët i njohurive është i rëndësishëm për të zhvilluar kuptimet e
ndara ndërmjet tyre, ose të kuptuarit e përbashkët.
Referojuni gjithashtu Ndërveprimit asimetrik.

Atributi
Një shpjegim i shkaqeve dhe/ose pasojave të sjelljeve
ose ngjarjeve. Dy llojet kryesore të atributeve janë: të
brendshme (ku ai ose ajo mendon se ai ose ajo është
përgjegjës/e për sjelljen ose ngjarjen), dhe të jashtme
(ku personi mohon përgjegjësinë dhe fajëson faktorët
e jashtëm për sjelljen ose ngjarjen).

B

Aktivitetet e të mësuarit

Bashkërendimi horizontal

Veprimtaritë që synojnë t’i përfshijnë nxënësit në
proceset e të mësuarit. Veprimtari të tilla synojnë
të zotërojnë dy karakteristika. Së pari, ato janë të
përshtatshme për nxënësit e veçantë, për të cilët është
hartuar veprimtaria e të mësuarit. Së dyti, ato janë
të lidhura me arritjen e objektivave të përcaktuara të
të mësuarit. Veprimtaritë e të mësuarit shpeshherë
ngatërrohen me objektivat e të mësuarit. Një objektiv
i të mësuarit (shikoni më poshtë) është rezultati
përfundimtar i dëshiruar i procesit të shpjegimit të
të mësuarit. Një veprimtari e të mësuarit është mjeti
përmes të cilit arrihet ai rezultat. Referojuni gjithashtu
Objektivave të të mësuarit.

Referojuni Bashkërendimit.

Bashkërendimi i jashtëm
Ndërveprimet midis atyre që mund të kontrollohen
brenda një shkolle, ose brenda një sistemi shkollor
dhe asaj që shtrihet përtej kontrollit të mësuesve
të cilët punojnë brenda një shkolle ose brenda një
sistemi shkollor (p.sh. ligjet, politikat, kushtet e
punës). Fokusi i bashkërendimit të jashtëm mund
të përqendrohet në një moment kohor, në të gjithë
harkun kohor, ose së bashku.

Bashkërendimi vertikal
Analiza e përmbajtjes
Një metodë sistematike për të grupuar shumë fjalë
të një teksti në disa kategori përmbajtjesh, bazuar në
rregulla të qarta. Analiza e përmbajtjes mundëson
që të analizohen shumë të dhëna me lehtësi përmes
një metode sistematike. Në fushën arsimore mund
të përdoret për objektivat, tekstet e librave dhe për
burime të tjera të të mësuarit si dhe për lloje dhe
forma të ndryshme të vlerësimeve.

Referojuni Bashkërendimit.
Bashkërendimi. Niveli ku objektivat, vlerësimet, udhëzimet dhe burimet e të mësuarit përshtaten mirë me
njëri-tjetrin në një moment të caktuar (bashkërendimi
horizontal) ose me kalimin e kohës (bashkërendimi
vertikal). Referojuni gjithashtu Bashkërendimit të
jashtëm.

Burimet e të mësuarit
Arritja
Sasia e njohurive të përgjithshme që ka përvetësuar
një nxënës, deri në një moment të caktuar. Arritja
ndryshon nga të mësuarit, pasi të mësuarit përbën
një ndryshim në arritje me kalimin e kohës. Referojuni
gjithashtu edhe Të mësuarit.

I gjithë grupi i mjeteve (duke përfshirë pajisjet dhe
materialet) që mundësojnë, ose mbështesin, procesin
e të shpjeguarit-të mësuarit. Burimet e të mësuarit
përfshijnë të gjithë mjetet përmes të cilave një
mësuese mund të përpiqet që t’i përfshijë nxënësit në
procesin mësimor dhe të lehtësojë të mësuarit dhe
arritjet e tyre.
Burimet njerëzore.
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Burimet parësore

Fushat (domain) e të mësuarit

Burime mësimore që përfshijnë objekte nga mjedisi
natyror si edhe artifakte historikë si p.sh. dokumente
të shkruara, të dhëna statistikore, fotografi dhe filma.

Kategoritë e rezultateve të të mësuarit. Me kalimin
e kohës janë identifikuar katër fusha të të mësuarit.
Ato janë: njohëse (njohuri që lidhen me temën dhe
aftësitë, si dhe kompetencat intelektuale), emocionale
(emocionet, sjelljet dhe vlerat), psikomotorike (aftësitë
fizike), dhe sociale (aftësitë për të menaxhuar veten në
situata sociale, dhe në situata që lidhen me të tjerët).

E
Element

H

Një nga detyrat (p.sh. pyetjet) e përfshira në një test
ose në një detyrë kontrolli provim të shkurtër (quiz).

Hartat e konceptit dhe hartat e mendjes

Empatia
Aftësia për të regjistruar, njohur dhe kuptuar sinjale që
vijnë nga të tjerët (në mënyrë të veçantë ndjeshmëria
për nevojat njohëse, dhe të të mësuarit, për nxënësit).

F
Feedback
Ofrimi i informacionit dhe mjeteve për nxënësit që do
t’i mundësojnë atyre të kuptojnë pikat e tyre të forta
dhe të dobëta dhe të përmirësojnë të mësuarit e tyre
duke marrë veprimet e duhura për të përdorur pikat
e forta dhe për të kapërcyer pikat e dobëta. Feedback
periodik është një pjesë e rëndësishme e procesit të
shpjegimit dhe të të mësuarit dhe shpeshherë bëhet
në formën e një dialogu ndërmjet mësueseve dhe
nxënësve.

Fleksibiliteti
Një gatishmëri për t’ju përshtatur dhe përputhur
procesit të të shpjeguarit në bazë të kushteve dhe
situatave të reja dhe të ndryshme.

Fuqizimi
Përpjekjet për të rritur nivelin e pavarësisë dhe vendosmërisë së vetë nxënësve, duke bërë të mundur që ata
të mësojnë në mënyrë të pavarur, të monitorojnë, të
përshtasin të mësuarit e tyre dhe ta vlerësojnë atë në
një mënyrë objektive të arsyeshme.

Organizime grafike të cilat mund të përdoren për të
lidhur vizualisht copëza dhe pjesë të informacionit.
Një hartë koncepti është prezantim vizual i karakteristikave të konceptit përmes përdorimit të një
organizimi të lidhur dhe hierarkik. Një hartë e mendjes
është një metodë e mbajtjes së shënimeve e përdorur
për të strukturuar informacionin në mënyrë vizuale.
Zakonisht krijohet rreth një fjale kyçe, teksti ose ideje
qendrore, të cilës i shtohen idetë, fjalët dhe konceptet
përkatëse.

K
Klima
Atmosfera, mjedisi ose sipas terminologjisë së
përgjithshme “ndjesia” e një shkolle ose klase në një
moment të caktuar. Ndryshe nga kultura, e cila është
shumë më e qëndrueshme, klima mund të ndryshojë
nga dita në ditë dhe nga java në javë. Referojuni
gjithashtu Kultura.
Kompleksiteti i njohjes. Niveli, shkalla ose thellësia e të
menduarit që kërkohet për të zotëruar një objektiv të
veçantë. Elementi abstrakt i përmbajtjes dhe numri i
hapave të një algoritmi rrisin kompleksitetin e njohjes.

Kriteret
Standardet e përdorura për të vlerësuar se sa mirë
është arritur një objektiv (ose disa objektiva). Saktësia
(p.sh. korrektësia ose mënyra e arsyetimit) dhe
shpejtësia (p.sh. sa shpejt është mësuar ose mund të
zbatohet diçka) janë dy kritere që përdoren shpesh.
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M

Kultura e shkollës
Referojuni Kultura.

Mbajtja e shënimeve

Kultura
Vlerat, normat dhe besimet e përbashkëta që
karakterizojnë një grup ose organizatë (p.sh. të gjithë
shkollën, ose një klasë brenda shkollës). Zakonisht një
kulture i nevojitet një kohë e gjatë për t’u formuar dhe
prandaj mbase edhe zgjat për shumë kohë. Prandaj
shpeshherë një kulturë ndryshohet me vështirësi.

Kushtet

Praktika e përzgjedhjes dhe e ruajtjes së informacionit nga burime të ndryshme (p.sh. libra, video,
bashkëbisedime, intervista). Përmes mbajtjes së
shënimeve, nxënësit ruajnë atë që ata mendojnë se
është thelbi i informacionit dhe në këtë mënyrë ata
mund ta mbajnë mend dhe mund ta përdorin atë në
të ardhmen.

Mbajtja mend e të mësuarit

Kur përcaktohen objektiva, kushtet përshkruajnë situatat sipas të cilave nxënësi/ja pritet që të shprehë atë
që ka mësuar lidhur me objektivat. Kushtet përfshijnë
mjetet ose ndihmën që duhet dhënë.

L
“Lexoni” nxënësit tuaj
Interpretimi i sjelljes së nxënësve duke iu kushtuar
vëmendje elementëve jo-verbalë, duke i dëgjuar ata
me kujdes dhe duke parashikuar lëvizjet.

Librat shkollorë
Burimi më i përhapur i të mësuarit për studimin
formal të një lënde. Librat shkollorë ofrojnë një lëndë
studimore të strukturuar dhe një numër ushtrimesh
dhe veprimtarish. Megjithëse pjesa më e madhe e
libra shkollorë botohen në format të shtypur, ata janë
gjithashtu të disponueshëm gjerësisht në versione
elektronike.
Listë-kontrolli. Një grup kriteresh që zakonisht përdoren për të bërë një vlerësim që kërkon një përgjigje
të thjeshtë “po” ose “jo” (ose “vendosni shenjën X”, ose
“mos vendosni shenjën X”) për secilin kriter.

Mbajtja mend e asaj që është mësuar më parë dhe
rikujtimi i saj në një moment të mëvonshëm.

Media mësimore
Një nënkategori e burimeve të të mësuarit që përfshijnë mediat dëgjimore (p.sh. këngët), vizive (p.sh.
fotografitë), audio-vizive (p.sh. filmat), dhe ndëraktive
(p.sh. Skype).

Meta-njohja
Teknikisht do të thotë “të mendojmë mbi të
menduarin”. Meta-njohja i mundëson nxënësve “të
shohin veten e tyre”, ndërkohë që ata përfshihen në
veprimtari të të mësuarit, monitorojnë të mësuarin e
tyre dhe përshtaten nëse nevojitet që të mësohet më
shumë dhe më mirë. Meta-njohja ka tre komponente: dijet personale, dijet mbi detyrat dhe dijet e
strategjive.

Metoda S-K-A
Akronim i përdorur për të përpiluar objektivat e
të mësuarit. Ai përbëhet nga fjalët Skills [Aftësitë],
Knoëledge [Njohuritë], dhe Attitudes [Qëndrime],
dhe përdoret më shumë për të përpiluar objektivat e
lëndës dhe të kapitullit.

Metoda SMART
Një metodë për kujtesën që mund të përdoret kur
përcaktohen objektivat e mësimit. Ajo përbëhet
nga akronimet e Specific [Specifikë], Measurable [I
matshëm], Action-oriented [I orientuar drejt veprimit],
Reasonable [I arsyeshëm], dhe Time-bound [Me afat
të përcaktuar].
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Mësimdhënia në grupe të vogla

Mundësia për të mësuar

Ofrimi i mësimdhënies për ata nxënës të cilët janë
vendosur në struktura më të vogla organizative,
dhe jo në klasa, por më të mëdha sesa nxënësi
individual. Grupet mund të formohen bazuar në
nevoja të përbashkëta, interesa të përbashkëta ose
nga shumëllojshmëria e përcaktuar. Një grup optimal
përbëhet nga tre deri në pesë nxënës. Për të siguruar
suksesin e mësimdhënies në grupe të vogla, mësueset
fillimisht duhet të harxhojnë kohë duke ju shpjeguar
nxënësve sesi të punojnë në mënyrë efikase dhe
produktive në grupe.

Niveli sipas të cilit nxënësve ju është shpjeguar
përmbajtja dhe aftësitë që janë të përfshira në
kurrikulën e shkruar, dhe/ose ato që atyre u nevojiten
të kishin mësuar për të pasur rezultate të mira në
testet e jashtme.

Mjedisi i të mësuarit
Ambienti (ose ambientet) ku synohet të organizohet
procesi i të mësuarit. Mjedisi i të mësuarit mund
të shqyrtohet përmes mënyrave të ndryshme.
Mënyrat më të përgjithshme janë: mjedisi fizik (p.sh.
organizimi i mënyrës sesi do të ulen), mjedisi social
(p.sh. ndërveprimi ndërpersonal i pritur ose i toleruar),
mjedisi akademik (p.sh. çështjes për trajtim), dhe
mjedisi emocional (p.sh. ndjesitë e kënaqësisë ose të
përkatësisë).

N
Ndërveprimet asimetrike
Ndërveprimet në të cilat njëri nga partnerët (p.sh.
një mësuese, një nxënës më i përgatitur) ka më tepër
njohuri dhe përvoja krahasuar me një tjetër (p.sh. një
nxënës në përgjithësi apo një nxënës i ri).

Ndjesia e mirëqenies
Gjendja pozitive mendore që i mundëson një nxënësi
të punojë me efikasitet brenda shkollës dhe klasës.
Një gjendje pozitive mendore lidhet me mospërfilljen
e frikës dhe ankthit.

Ndjesia e përkatësisë
Mjete e mësimdhënies
Një grup materialesh dhe pajisjesh që përdoren rregullisht nga mësueset gjatë procesit të mësimdhënies.
Këtu mund të përmendim letra, lapsa, shkumësa, dhe
projektorë.
Mjetet organizative grafike ndryshojnë kur bëhet fjalë
për qëllimet e tyre. Disa prej tyre i ndihmojnë nxënësit
që t’i shohin marrëdhëniet përmes koncepteve që
janë më abstrakte dhe shembujve më konkretë; të
tjerat synojnë t’i ndihmojnë nxënësit që të kuptojnë
marrëveshjet e vazhdueshme dhe rastësore; gjithsesi
mjete të tjera, si për shembull diagramat, synojnë t’i
ndihmojnë nxënësit që ta organizojnë punën në një
mënyrë sistematike.

Mjetet organizative graﬁke
Mjete vizive synojnë të ndihmojnë nxënësit që ta
përvetësojnë dhe ta rikujtojnë informacionin.

Multimedia
Integrim i formave të ndryshme të medias mësimore
(tekste, video, audio dhe ndëraktive) për të ofruar një
përvojë mësimore më gjithëpërfshirëse, më autentike.

Ndjesitë që të bëjnë të pranueshëm dhe të vlerësuar
nga bashkëmoshatarët, mësueset dhe të rriturit e
tjerë.

O
Objektivat e të mësuarit
Objektivat e të mësuarit janë deklaratat që shprehin
ato synime që ne duam të mësojnë (përvetësojnë)
nxënësit tanë, si rezultat i mësimdhënies që ne
ofrojmë. Ka tre nivele parësore të objektivave: global
(synimet ose qëllimet e programit), arsimor (objektivat
dhe synimet e orës mësimore ose të kapitullit), dhe
mësimor (objektivat e mësimit). Të gjithë objektivat
mund të shkruhen në të njëjtin format: kryefjala
(nxënësi ose nxënësit), folja (procesi i synuar i njohjes),
dhe kundrinori (përmbajtja ose dija).
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Orientimi drejt qëllimit

Planet mësimore

Përcaktimi dhe puna drejt përmbushjes së synimeve
të deklaruara. Pasi janë përcaktuar këto qëllime,
ato iu komunikohen të gjitha palëve të përfshira.
Përmbushja e synimeve përbën një rëndësi shumë të
madhe pasi ajo zbeh qëllimet konkurruese siç mund
të jenë promovimi i marrëdhënieve pozitive ndërmjet
individëve.

Një përshkrim i detajuar i një ore mësimore (që
mund të jetë 45 deri në 90 minuta në një ditë të
vetme, ose ndoshta në dy ditë) që synon të orientojë
mësimdhënien gjatë kësaj periudhe kohore. Planet
mësimore zakonisht përfshijnë: objektiva shumë
specifikë, një përmbledhje të shkurtër të aktiviteteve,
materialet e nevojshme dhe një mënyrë për të
vlerësuar synimet e vecanta. Referojuni gjithashtu
Skenarit.

P
Personalizimi
Përputhja e një mjedisi të veçantë mësimor dhe/ose
qasjes mësimore me interesat, aftësitë dhe nevojat e
nxënësve të veçantë.

Përgjegjësia
Përgjegjësia e përbashkët e prindërve, drejtorëve, inspektorëve, anëtarëve të bordit të shkollës, mësueseve
dhe vetë nxënësve për të siguruar një proces mësimor
cilësor për të gjithë nxënësit.

Përputhshmëria e përmbajtjes

Pritshmëritë. Besimet lidhur me atë çfarë ju mendoni
se mund të ndodhë ose do të ndodhë në të ardhmen.
Si mësues pritshmëritë tona mund të lidhen me atë
çfarë do të bëjnë ose nuk do të bëjnë nxënësit ose
me atë çfarë do të mësojnë ose nuk do të mësojnë
nxënësit.
Proceset njohëse. Mënyrat e ndryshme përmes të
cilave njerëzit kujtojnë, kuptojnë, zbatojnë dhe
në përgjithësi “mendojnë për” përvojat e tyre dhe
informacionin me të cilin përballen. Procese të
përgjithshme njohëse përfshijnë nocionet: shpjegoni,
klasifikoni, sqaroni, dalloni, organizoni, vlerësoni dhe
krijoni.

Niveli sipas të cilit përmbajtja në objektiva, përmbajtja
e vlerësuar dhe përmbajtja e shpjeguar janë të njëjta,
ose të ngjashme.

PISA
The Programme for International Student Assessment
[Programi për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve]
i cili është hartuar, administruar, vlerësuar dhe
raportuar nën mbikëqyrjen e (OECD) Organisation for
Economic Co-operation and Development [Organizata
për Bashkëpunimin dhe Zhvillimin Ekonomik]. PISA
vlerëson sistemet arsimore në mbarë botën, duke
testuar njohuritë dhe aftësitë e nxënësve 15-vjeçar në
mënyrë periodike (p.sh. çdo tre vjet).

Q
Qasja ekosistematike
Një metodë që trajton sjelljen ndaj problemit, nga ana
e nxënësit, e cila bazohet në konceptin e shkollave
dhe klasave si ekosisteme, që do të thotë njësi të
lidhura dhe ndërvepruese që kërkojnë një baraspeshë
në zhvillim. Në qasjen ekosistematike fokusi përqendrohet në ndryshimin e organizimit, ose situatës,
krahasuar me një ose disa probleme të nxënësve.

R
Raporti i të mësuarit
Një mënyrë për të sistematizuar vetë-vlerësimin
duke ju kërkuar nxënësve që të shkruajnë përreth
asaj që ata kanë mësuar, nivelin e perceptimit të
përvetësimit të objektivave, problemet që kanë hasur
dhe çfarë planifikojnë të bëjnë me mësimet e reja në
të ardhmen.
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Rubrikë

Shkalla e vlerësimit

Mjet vlerësimi që mësueset e përdorin për të vlerësuar
nivelin e të mësuarit të nxënësve. Ai përbëhet nga një
grup kriteresh, një shkallë vlerësimi për secilin kriter
dhe një përshkrim verbal të secilës pikë në shkallën e
vlerësimit, që përfshijnë mënyrën se si ndryshon secila
pikë prej pikës tjetër.

Një grup kriteresh tipikë, i përdorur për të bërë një
vlerësim që kërkon gjykim të nivelit sipas të cilit
prezantohet ose përpilohet secili kriter. Zakonisht
shkallët e vlerësimit përbëhen nga shkallë me pesëpikë dhe dhjetë-pikë.

“Shoqëri dijesh”

S

Një shoqëri në të cilën dija, dhe jo kapitali, puna ose
çdo gjë tjetër përbën burimin parësor të prodhimit.

Sjellje e papërshtatshme
Sjellje që është e papranueshme në shkollë ose në
klasë. Ka dy lloje kryesore të sjelljeve të papërshtatshme. Të sjellurit keq përbën një sjellje kur shkel
një rregull të shkollës ose të klasës (p.sh. “Mos flisni
ndërkohë që dikush tjetër është duke folur”). Sjellja
përçarëse është një sjellje e pahijshme në procesin e
të mësuarit-të shpjeguarit (p.sh. kur një nxënës shtyn
një nxënës tjetër dhe ai pa dashje përplaset me një
nxënës të tretë dhe më pas fillon një grindje).

Skeda e ecurisë së nxënësit
Skeda që përmbajnë një numër të objektivave më
afatgjatë, të cilave nxënësit mund t’iu referohen herë
pas here për të përcaktuar ecurinë e tyre lidhur me
arritjen e objektivave, dhe se sa të bindur janë ata që e
kanë përmbushur secilin objektiv.
Skenari. Një skenar, fjalë e cila është huazuar nga
teatri, është një kolazh veprimesh dhe ngjarjesh që
organizohen në një ambient të veçantë, ku i kushtohet
vëmendje e veçantë skenave, personazheve dhe
situatave si edhe marrëdhënieve ndërmjet tyre. Kur
planifikohen dhe zbatohen skenarët, mësueset marrin
rolin e drejtuesit dhe nxënësit marrin rolin e aktorëve.

Struktura
Ndihma e ofruar që i ndihmon nxënësit për të lidhur
objektivat me njohuritë dhe mundësitë e tyre. Pasi
nxënësi të ketë arritur objektivin, struktura mund
të hiqet për ta lejuar nxënësin të ecë përpara drejt
objektivit të radhës.

T
Teaching for Active Learning (TfAL)
[Mësimdhënia për të Mësuarin Aktiv]
Një qasje e të shpjeguarit që bazohet në katër parime
bazë të të mësuarit: të mësuarit është konstruktiv,
të mësuarit është i vetë-rregulluar, të mësuarit është
konteksual, dhe të mësuarit është bashkëpunues.
Në mënyrë që TfAL të jetë e suksesshme, fillimisht
mësueset duhet të krijojnë një situatë të të mësuarit
e cila i përfshin aktivisht nxënësit në procesin e të
mësuarit. Për më tepër mësueset duhet të jenë të
ndjeshme ndaj asaj që po bëjnë nxënësit dhe se si ata
po iu përgjigjen veprimtarive të të mësuarit si edhe
ndaj detyrës që ata po ndërmarrin.

Teknologjia e komunikimit dhe
informacionit (ICT)
Çdo produkt që ruan, rigjen, ndryshon, transmeton
ose merr informacione elektronike në formë dixhitale.
Si shembuj mund të përmenden kompjuterat personalë, televizorët dixhitalë, e-mail dhe media sociale.
Të gjithë personat, të cilët janë në gjendje të kontribuojnë në procesin e shpjegimit dhe përvetësimit të
mësimit, përfshirë mësueset/it, prindërit, të ftuarit në
orët e mësimit, personat e komunitetit të biznesit dhe
vetë nxënësit.

Të menduarit krijues
Aftësia për të menduar për diçka në mënyra të reja,
ose të pazakonta për të gjetur zgjidhje të veçanta për
problemet.
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Të menduarit kritik

Traditional teaching (TT)

Aftësia për të konceptuar, analizuar, përmbledhur,
dhe vlerësuar informacionin, idetë, produktet ose
performancën në mënyrë aktive dhe në mënyrën e
duhur.

[Të mësuarit tradicional]

Të mësuarit aktiv
Procesi për të kuptuar atë që po shpjegohet dhe
mësohet përmes (a) përfshirjes në veprimtari
kuptimplota (përfshirë komunikimin me të tjerë) dhe
(b) njohurive për krijimin e personalitetit.

Një qasje mësimdhënieje ku mësuesja është “aktorja
kryesore”, e cila është kryesisht përgjegjëse për
shpërndarjen e informacionit që duhet mbajtur
mend nga nxënësit (të cilat shihen si marrëset
pasive të informacionit). Të mësuarit tradicional
bazohet në mendimin se të mësuarit ka të bëjë me
përfitimin, mbledhjen dhe grumbullimin e pjesëve të
informacionit.

Transferimi i të mësuarit
Të mësuarit kuptimplotë
Kjo i referohet të mësuarit të qëndrueshëm “që ka
kuptim”. Të mësuarit kuptimplotë ka të bëjë me
të kuptuarit. Kur nxënësit kuptojnë me të vërtetë
diçka, ata mund ta transferojnë të mësuarin lëndën e
përvetësuar prej tyre, të zgjerojnë njohuritë që kanë
përfituar drejt një konteksti të ri.

Transmetimi i asaj që është mësuar në një kontekst,
për t’u përdorur në kontekste të ardhshme (kjo ka të
bëjë me ambientet, situatat dhe problemet). Aplikimi
i një formule matematikore (të shpjeguar në orën
e matematikës) në një problem shkencor (i hasur
jashtë shkollës) është një shembull i transferimit të të
mësuarit.

Të mësuarit rutinë

Thellësia e përshtatjes

Të mësuarit përmendësh përmes përsëritjes,
shpeshherë pa kuptuar domethënien, arsyetimin, ose
marrëdhëniet e përfshira mbi temën që po trajtohet.

Niveli sipas të cilit një test, ose forma të tjera të
vlerësimit përfaqësojnë nivelin ose llojin e kompleksitetit njohës të përfshirë në objektiva dhe të shpjeguar
në klasë.

Të mësuarit

V

Një ndryshim në arritje me kalimin e kohës. Nëse
nuk ka ndonjë ndryshim në arritje gjatë një semestri,
atëherë procesi i të mësuarit nuk është përmbushur.
Referojuni gjithashtu

Vendimmarrja

Arritjes.

Një proces njohës që përfundon me një zgjidhje
përfundimtare ndërmjet disa alternativave.

Të shpjeguarit-të mësuarit (mund të përdoret të
shpjeguarit/të mësuarit). Në vend që t’i shohim të
shpjeguarit dhe të mësuarit si procese të ndara, ato
mund t,i shohim edhe si dy procese të lidhura ngushtë
mes tyre. Fraza “të shpjeguarit-të mësuarit” ka si
synim të tregojë se të shpjeguarit dhe të mësuarit
janë dy aspekte të të njëjtit proces të ndërthurur,
ku njëri aspekt ndikon, por edhe ndikohet nga
tjetri. Ndonjëherë mësueset shpjegojnë dhe herë
të tjera ato mësojnë. Në të njëjtën mënyrë nxënësit
shpeshherë mësojnë por gjithashtu shpeshherë ata
janë të përfshirë në shpjegim (si në rastin e ndihmës
që bashkëmoshatarët i ofrojnë njëri-tjetrit, ose kur
bëhen prezantime grupi përpara klasës).

Vetë-rregullimi
Procesi i vetë-monitorimit të progresit dhe procesit të
të mësuarit, duke bërë përshtatjet e nevojshme për të
siguruar sukses në të mësuar.

Vlefshmëria e përmbajtjes
Niveli sipas të cilit një test, ose forma të tjera të vlerësimit, përfaqësojnë përmbajtjen e lëndës të përfshirë
në kurrikul. Vlefshmëria e përmbajtjes mund të lëvizë
nga lart - (kur përfaqësimi është i lartë) – poshtë (kur
përfaqësimi është i ulët).
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Vlerësim diagnostikues

Vlerësimi

Vlerësimi që i ofron mësueseve informacion lidhur me
shkaqet, ose arsyet që krijojnë probleme ose dështime
në të mësuar. Gjithashtu mund të përdoret si bazë
për të përcaktuar se çfarë pjese ka zënë procesi i të
mësuarit gjatë orëve mësimore.

Procesi përmes të cilit informacioni mblidhet ose
përmblidhet për një qëllim të caktuar. Zakonisht
ka dy qëllime kryesore: vlerësimi i të mësuarit (ose
vlerësimi i përgjithshëm) dhe vlerësimi për të mësuarit
(ose vlerësimi formues). Kohët e fundit është shtuar
një qëllim i tretë, i quajtur vlerësimi ndërsa mëson,
që është procesi i zhvillimit dhe mbështetjes së
pjesëmarrjes aktive të nxënësve për vlerësimin, si
pjesë e procesit të përgjithshëm të të mësuarit.

Vlerësimi formues
Referojuni Vlerësimit.

Vlerësimi i shumatoreve

Z

Referojuni Vlerësimit.

Vlerësimi përfundimtar
Një gjykim për një person ose për një karakteristikë të
një personi (p.sh. sjellja, arritja), bazuar në informacionin që ju keni për to. Informacioni mund të jetë i mirë
ose i keq, sikurse edhe gjykimi mund të jetë i mirë ose
i keq. Një informacion i mirë nuk do të thotë që me
domosdoshmëri ju të bëni një gjykim të mirë.

Zone of Proximal Development (ZPD)
[Zona e Zhvillimit të Ardhshëm]
Një koncept i zhvilluar nga psikologu rus Lev Vygotsky,
që përfaqëson distancën optimale ndërmjet asaj
që një nxënës e ka mësuar tashmë dhe asaj që një
nxënës mund të mësojë përmes udhëzimeve ose
ndihmës së të rriturve, ose të bashkëmoshatarëve më
të përgatitur.

MËSIMDHËNIA
E

T

Ë

M Ë S U A R I T
NJË UDHËZUES RE FERENCË PËR MËSUESIT E
ORIENT UAR DREJT REZULTATEVE

NJË UDHËZUES REFERENCË PËR MËSUESIT E ORIENTUAR DREJT REZULTATEVE

Qendra për Demokraci dhe Pajtim në
Europën Juglindore

MËSIMDHËNIA E TË MËSUARIT

Gjatë dhjetëvjeçarit të kaluar, pritshmëritë e shoqërisë për shkollat janë rritur më shumë praktikisht në të gjithë
vendet. E thënë thjesht, “më shumë” nxënës se asnjëherë më parë priten të mësojnë në nivele “më të larta”.
Prandaj rolet dhe përgjegjësitë e mësuesve duhet të ndryshojnë rrënjësisht për t’ju përgjigjur kërkesave të reja.
Cilat janë objektivat e duhura e të mësuarit, të cilat u sigurojnë nxënësve suksesin, në ditet e sotme dhe në të
ardhmen? Si mundemi ne të kontrollojmë dhe vlerësojmë të mësuarit e nxënësve, duke u siguruar si nxënësve
ashtu dhe mësuesve një informacion të dobishëm? Si duhet t’i ndërtojmë ne mjediset e të mësuarit dhe të
përdorim teknologjinë? Dhe a mundemi ne të plotësojmë nevojat e të gjithë nxënësve? Si mundet mësimdhënia
të përqendrohet më shumë tek të mësuarit e nxënësit se sa në sjelljen e mësuesit? Këto pyetje dhe të tjera janë
trajtuar në këtë udhëzues referencë për mësuesit. Ai nuk jep receta, por më shumë sugjeron zgjidhje alternative,
duke i lejuar mësuesve t’ju përgjigjen vetë këtyre pyetjeve jetësore.

Instrumenti Europian
I Para-aderimit (IPA)
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