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ABSTRAKT  

 

Ky punim përcakton nivelin e ndikimit të punëve të pavarura me karakter hulumtues 

në rezultatet e nxënësve, në Arsimit Fillor të shkollës 9-vjeçare në qytetin e Tiranës. Studimi 

përcakton faktorët që ndikojnë në aplikimin efektiv të punëve të pavarura hulumtuese gjatë 

procesit mësimor. Njëkohësisht zbulon marrëdhëniet që ekzistojnë midis faktorëve ndikues 

dhe zbatimit të punëve të pavarura me karakter hulumtues. Punimi krahason nivelin e 

ndikimit të zbatimit të detyrave hulumtuese në raport me të dhënat demografike të mësuesve, 

nxënësve dhe prindërve të këtyre nxënësve. 

 Popullata, në këtë studim, përbëhet nga mësues, prindër dhe nxënës të klasave të treta 

dhe të pesta të Arsimit fillor në qytetin e Tiranës. Kampioni u përbë nga mësues, nxënës dhe 

prindër të gjashtë shkollave të përfshira në quasi eksperiment dhe mësues, nxënës dhe prindër 

të qytetit të Tiranës të përfshirë në anketim.  

Kampioni i popullatës në shkollat e përfshira në eksperiment, u zgjodh mbi bazën e 

konvienencës. Popullata e kampionit të mësuesve të anketuar përfshiu 70% të popullatës së 

mësuesve të klasave të treta dhe të pesta të arsimit fillor në shkollat 9-vjeçare të qytetit të 

Tiranës, duke parashikuar një nivel gabimi ± 3% në nivelin e konfidencës 95%.  

Kampioni i nxënësve dhe e prindërve në klasat e treta dhe të pesta të shkollave 9-vjeçare të 

qytetit të Tiranës, u përzgjodh mbi bazën e kuotës duke iu referuar tabelës së Maria Teresa 

Siniscalco dhe Nadia Auriat. (Siniscalco. & Auriat.  2005). Për të plotësuar anketën u 

angazhuan 900 nxënës dhe prindërit e tyre përkatës. Kjo masë e kampionit përfaqëson 6.99% 

të popullatës totale me nivel gabimi ± 3% në nivelin e konfidencës 95%.  

Në shkollat ku u zhvillua eksperimenti, të dhënat e rezultuara nga grupi i 

eksperimentit u krahasuan me të dhënat e marra nga grupi i kontrollit. Në eksperiment u 

përfshinë lëndët dituri natyre, matematikë dhe gjuhë shqipe (gjuhë amtare). Eksperimenti 

zgjati 15 javë (tetor 2012 – prill 2013)  

Anketat e përdorur përmbanin pyetje që iu referoheshin tetë faktorëve që shpjegojnë 

ndikimin e punëve të pavarura hulumtuese në rezultatet e pritshme të nxënësve. Ndikimi në 

rezultatet e nxënësve u morën nga pyetësori i mësuesit, ndikimi i performancës së mësuesit 

nga pyetësori i nxënësve dhe qëndrimi i nxënësve nga pyetësori i prindërve.  

Analiza e të dhënave dhe përpunimi statistikor i tyre u kryen me anë të SPSS – 16 

(paketë statistikore për shkencat sociale). Përcaktimi i nivelin e marrëdhënieve korrelative  
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midis variablave u përdorën indikatorët e Davis (1971). Për matjen e variancës te variablat e 

pavarur që ndikojnë në efektivitetin e punëve të pavarura hulumtuese u përdor Multiple linear 

regresion (SPSS- 16).  

 Për të krahasuar nivelin e efektivitetit të punëve të pavarura hulumtuese midis 

grupeve të ndryshme u përdor  Testi -t për grupet e pavarura. Normaliteti dhe homogjeniteti i 

shpërndarjes së variancave midis dy grupeve të caktuara u mat nëpërmjet Testit e Levene. Për 

të zbuluar ndikimin e grupeve të ndryshme u përdor analiza njërrugëshe e variancës 

(ANOVA). Pёr tё zbuluar dhe  krahasuar diferencat e mesatareve midis grupeve në zbatimin 

e detyrave hulumtuese u përdor testi joparametrik Kruskal - Wallis 

Studimi nëpërmjet grupit të përfshirë në eksperiment provoi se punët e pavarura 

hulumtuese ndikojnë në rezultatet e nxënësit, në varësi të shpeshtësisë së dhënies së detyrave 

me karakter hulumtues, strukturimin e tyre sipas niveleve të zotërimit të shprehive 

hulumtuese dhe kompetencave të mësuesit për t’i zbatuar ato me efektivitet. Studimi provon 

se ndikimi në rritjen e mesatares së notave është i ulët, ndërkohë që nga anketimi nuk 

provohet vlefshmëria statistikore e ndikimit të tyre.  

 Efekti i punëve të pavarura hulumtuese tek notat vërehet në shpërndarjen e tyre në 

testin përmbledhës. Në krahasim me grupin e kontrollit dhe testin para eksperimentit devijimi 

standard dhe varianca zvogëlohen duke rezultuar një shtim të notave shtatë – tetë dhe rrallim 

të notave 4 - 6 dhe 9 -10. Ndikimi rritet me moshën dhe klasën e nxënësit. Në lëndët dituri 

natyre dhe matematikë ndikimi është më i lartë se në lëndën e gjuhës shqipe. Nga gjetjet e 

studimit rezultoi se zbatimi i punëve të pavarura hulumtuese rrit motivimin e nxënësve.  

Në aplikimin e punëve me karakter hulumtues nuk ka dallime midis mësuesve në 

varësi të gjinisë, po ka dallime midis moshave dhe vjetërsisë në punë.  

  
Fjalë kyçe: IBL (inquiry based learning), detyra shtëpie hulumtuese, teknika hulumtuese, 
rezultate të pritshme, testet përmbledhës, përfshirja e prindit, ndërveprimi, mjedis të nxëni. 
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KAPITULLI I PARË: HYRJE 

1. Hyrje  

 

Ky punim u krye në kuadrin e studimit për mbrojtjen e gradës “Doktor në shkencat e 

edukimit”. Objekti i studimit  lidhet me efektet e të nxënit hulumtues në rezultatet e pritshme 

të nxënësve. Thelbi i kërkimit përmban gjetjet e faktorëve që ndikojnë në efektivitetin e 

punëve të pavarura me karakter hulumtues në arritjet e nxënësve, në shprehitë e të nxënit 

afatgjatë dhe evidentimin e teknikave për zhvillimin me efektivitet të aplikimit të mësimit të 

bazuar në hulumtim.  

Me  arritje të nxënësve do të nënkuptojmë rezultatet e pritshme të tyre, të cilat 

shprehen në vlerësimin e arritjeve akademike, sjelljen korrekte në raport me shprehitë sociale 

të pranueshme dhe me motivimin e nxënësve për të arritur suksesin e dëshiruar nga mësuesi, 

prindi dhe veçanërisht nga vetë nxënësi (Musai, 2003).  Tiparet karakteristike që priten në 

sjelljen e nxënësit janë vetërregullimi i të nxënit, të nxënit i qëndrueshëm aftgjatë,  

vetëvlerësimi dhe vetëaktualizimi (Van Deur & Murray-Harvey, 2005).  

Në realitetin e zgjerimit të hapësirës së komunikimit, të mundësisë së shfrytëzimit të 

burimeve të informacionit dhe përdorimit të teknologjive të avancuara, të nxënit e bazuar në 

hulumtim po trajtohet me përparësi në vendet e hapësirës evropiane (EU. PRIMAS, 2013).   

Në procesin e reformimit të shkollës shqiptare dhe realiteteve të reja të saj, mësimi i 

bazuar në hulumtim është një perspektivë e afërt për të. Në kornizën kurrikulare një nga 

synimet e shprehura të procesit mësimor është edhe zhvillimi i nxënësve me aftësi 

hulumtuese, duke ndjekur hapat e para të metodave të kërkimit shkencor (MASH, 2004; 

2012). 

 Ky punim është në koherencë me proceset e tjera integruese evropiane dhe në 

kohezion me vetë zhvillimin e strukturave, fushave dhe elementeve bazë të arsimit në 

Shqipëri. Në këtë perspektivë gjetjet e këtij punimi sjellin një kontribut modest në këtë 

drejtim. 

 

1.1. Përshkrimi teorik 

 

Si koncept, hulumtimi shfaqet në periudhën e antikitetit. Të nxënit sokratik të zbulimit 

të dijes nëpërmjet pyetjeve të njëpasnjëshme, filozofia platonike e  zbulimit të ideve brenda 

mendjes dëshmojnë këtë pohim (Schunk, 2008). Më vonë historikisht ky koncept haset në 
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teorinë e filozofëve, pedagogëve dhe psikologëve të ndryshëm. Për të mos e mbingarkuar 

këtë kapitull, por edhe për arsye të vështirësisë së gjetjeve të burimeve parësore shqyrtimi i 

literaturës është mbështetur në burime që kanë analizuar këtë problematikë kryesisht gjatë 

shekullit XX dhe në 10-të vjeçarin e parë të shekullit XXI, periudhë kur zhvillohet dhe 

psikologjia e edukimit si shkencë.  

Gjatë kësaj periudhe zhvillimi i psikologjisë së zbatuar në procesin mësimor dhe 

zhvillimi i teorive të të nxënit në veçanti, u kanë dhënë një kuptim të ri rolit dhe vendit që zë 

nxënësi në procesin mësimor. Nismat për një kuptim të ri të organizimit të mësimit duke iu 

referuar Dale Schunk në librin e tij “Teoritë e të nxënit” zënë fill në fillimet e shekullit të XX 

me idetë e John Dewey, William James, John Watson, Edward Thordike etj. Më pas Pyeget, 

Vigotsky, Kolb, Bandura, Bruner, Costa etj e thelluan më tej filozofinë e mësimit me 

përfshirjen aktive të nxënësit (Schunk, 2008). 

Domosdoshmëria e revolucionit konjitiv në arsim për t’iu përgjigjur zhvillimit 

teknologjik kërkoi tejkalimin e të nxënit aktivi të Dewey dhe hapjen e një epoke të re 

konstruktiviste. Brurneri qe nga të parët që propozoi modelin e shkollës konstruktiviste dhe 

orientimin e procesit mësimor të bazuar në hulumtim (Frabon & Minerva, 2005). 

Studimet e kryera nga neuroshkenca thellojnë dijet mbi funksionimin e trurit dhe 

mënyrës se si nxë individi. Studimet e saj u bënë pjesë e argumenteve shkencore në 

modelimin e përmbajtjes dhe funksionimit të shkollës (SAI, 2004). 

Didakti shqiptar Aleksandër Xhuvani, sipas një dokumenti të publikuar në rrjetin 

social “Forumi shqiptar”,  shprehet në shtypin pedagogjik të viteve ’30 për nevojën e një 

dimesioni të ri të procesit mësimor,  i cili orientohet tek karakteristikat e nxënësve (Forumi 

shqiptar, 2007). 

Nga ana tjetër, shprehen qëndrime që kundërshtojnë qasjet konjitiviste në shpjegimin 

e të nxënit dhe ndërtimin e procesit mësimor mbi parimet që rrjedhin prej tyre. Skiner mohon 

dhe injoron përpjekjet për të shpjeguar ekzistencën e vetive të brendshme konjitive. Sipas tij, 

realitetet e brendshme nuk mund të shihen, pasi ato nuk ekzistojnë. Mësuesit dhe prindërit 

vlerësojnë dhe edukojnë sjelljet e fëmijës dhe nxënësit, prandaj sipas Skiner, ata duhet t’i 

edukojmë përtej lirisë dhe dinjitetit. Përforcimi nëpërmjet shpërblimit dhe frenimi nëpërmjet 

ndëshkimit duhet të jenë mekanizmat që duhen aplikuar në një proces mësimor të suksesshëm 

(Schunk, 2008). 

Pas viteve ’50, studiuesit e fushës së edukimit tregojnë më shumë interes në 

përqendrimin e mësimit në arritjet e nxënësve duke e përshtatur mësimdhënien me nevojat 

dhe natyrën e të nxënit të fëmijëve.  
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Nxënësi nën ndikimin e filozofisë konstruktiviste, po konsiderohet gjithnjë e më 

shumë si faktor i të nxënit të tyre. Schunk në librin e tij “Learning Theories” duke iu referuar 

Piaget thekson se në procesin mësimor, ai nuk është më produkt i punës stërmunduese të 

mësuesit, por një aktor që merr role e përgjegjësi si një pjesë shumë e rëndësishme e 

realizimit të synimeve arsimore (Schunk, 2008).  

Pas periudhës së revolucionit konjitiv,  fokusi i procesit të mësimit te të nxënit aktiv i 

nxënësit dhe përfshirja e faktorëve mjedisorë gjejnë mbështetje të fuqishme nga shkencat e 

edukimit. Ky qëndrim shpreh dhe thelbin e teorive konstruktiviste të të nxënit, të cilat i japin 

prioritet të nxënit aktiv dhe përvojave apo eksperiencave paraprake të nxënësit (Schunk, 

2008).    

Shekulli XXI është shekulli i ndryshimeve të mëdha në jetën politike, ekonomike dhe 

sociale të komunitetit evropian. Ekonomia e tregut, lëvizja e lirë e njerëzve, unifikimi 

monetar dhe përpjekjet intensive për të fuqizuar integrimin në të gjithë hapësirën e 

kontinentit po krijon gjithnjë e më tepër një shoqëri multikulturore. Në këtë evoluim social-

politik, shkolla si pjesë e superstrukturës shoqërore është e para që e ndjen dhe e reflekton si 

në formë dhe në përmbajtje këtë ndryshim. Duke iu referuar raporteve të Komisionit të 

Komunitetit Europian, prirjet e edukimit po fokusohen gjithnjë e më shumë tek kompetencat 

e individit me shprehi të të nxënit afatgjatë,  me aftësi të të nxënit të pavarur gjatë gjithë jetës 

duke aspiruar për ta bërë atë një anëtar të denjë të shoqërisë së të nxënit (Commission  of  

European  Communities,  2005). 

Sipas Won, studiuesit kur shqyrtojnë tematika të orientuar kah nxënësi, pikë së pari i 

referohen teorisë së Dewey-t. Teoria e hulumtimit e trajtuar nga Dewey është baza alternative 

e mësimit bashkëkohor të bazuar në hulumtim. Ajo e shikon procesin e mësimit të bazuar në 

hulumtimin e eksperiencave, të njohurive dhe vlerave shoqërore (Won, 2009). Sipas kësaj 

teorie, hulumtimi është një proces i planifikuar dhe i vetëdrejtuar nga nxënësi i një çështje 

problemore, që e shtyn nxënësin të bëjë përpjekje për të gjetur zgjidhjen e problemit në 

mënyrë të qartë, bindëse dhe e miratuar nga gupi i përfshirë. Në këtë proces thekson Won, 

nxënësi fiton aftësi për të riorganizuar eksperiencat e tyre në një mënyrë produktive (Won, 

2009).  

Dewey besonte se të nxënit do të ishte i suksesshëm nëse mësuesit do të aplikonin në 

mësim teknika dhe mjete si shkencëtarët. “Shkencëzimi” i shkollës do të ishte një model i 

suksesshëm në pajisjen e individëve me shprehitë e përshtatjes së tyre me kërkesat që po 

parashtronte shoqëria e industrializuar.    
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Adam Cooney dhe Samantha Jones duke analizuar teorinë e Montessorit mbi 

edukimin e fëmijëve (Montessori. M, 1870-1952), theksojnë se mjedisi në të cilin nxënësit do 

të manipulojnë njohuritë e reja dhe do të risjellin përvojat e tyre jetësore, është shumë i 

rëndësishëm për edukimin e vlerave konjitive të tyre  (Cooney & Jones, 2011). Shkolla, sipas 

saj është faktor ideal për ta pajisur fëmijën me përvoja të gjithanshme nga bota. Fëmija rritet 

brenda shoqërisë dhe kulturave që e karakterizojnë këtë shoqëri duke bashkëvepruar 

intesivisht si fizikisht, ashtu dhe si qenie sociale. Pyetjet, kureshtja dhe dëshira për ta 

eksploruar botën që e rrethon, janë potenciale të fuqishme që e shtyjnë fëmijën për të njohur 

atë (Snege, et al, 2000). Mësuesi duhet të bëjë kujdes për mundësimin e aktivizimit të të pesë 

shqisave të nxënësit, pasi aty fillon të nxënit dhe nga ana tjetër,  nxënësi duhet të përgatitet 

me shprehitë e organizimit të aftësive akademike për zgjidhjen e problemeve, zhvillimit të 

pavarësisë së të menduarit, vetërregullimit të të nxënit duke hulumtuar botën sipas mënyrës 

së tij (Cooney & Jones, 2011) 

 

Tyler, në fillim të viteve 1900’, shfaq idenë e qasjes së transmetimit të informacionit 

në mendje si rezultat rigoroz i hulumtimit në fushën konjitive të edukimit (Wells, 2004). Në 

këtë proces ai e sheh procesin hulumtues si një alternativë të fuqishme. Çdo gjë që mësohet 

nga hulumtimi përfshin: vëmendjen, konceptet, të kuptuarit e tyre, shtrimin e pyetjeve, 

hartimin e strategjive dhe aftësinë për t’u gjetur përgjigje pyetjeve.  Ashtu si edhe Dewey, ai 

besonte se të nxënit është një konstrukt social, një proces aktiv ku njohuritë paraprake të 

nxënësve janë parësore.  

 

Michael Cole, (University of California, San Diego) dhe James V. Wertsch, 

(Washington University, St. Louis), duke krahasuar idetë e Piaget dhe të Vygotskyt theksojnë 

se Vygotsky përfaqëson idenë e konstruktivizmit social. Sipas teorisë së tij, procesi i të nxënit 

bazohet te interaktiviteti social (Cole & Wertsch, 1999).  Bashkëveprimi social luan një rol 

themelor në zhvillimin e aftësive njohëse. Në këtë interaktivitet nxënësi përfshihet në mënyrë 

aktive dhe kritike. Çdo sjellje në zhvillimin kulturor të fëmijës shfaqet e dyfishtë: së pari, në 

nivel social, midis njerëzve (interpsychological) dhe më pas në nivel individual, brenda 

fëmijës (intrapsychological) (Schunk, 2008). Sipas Vigotsky, strukturimi konjitiv është i 

ndryshëm në persona të ndryshëm, pasi vijnë nga eksperienca kulturore të ndryshme. 

Procesin e të nxënit bashkëpunues me mësuesit ai e konsideron si të nxënë hulumtues që 

sipas tij është një pjesë integrale e një klase (Schunk, 2008). 
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Teoria e Piaget (Jean Piaget,1896 – 1980)  e trajton të nxënit në përputhje me 

zhvillimin psikologjik të fëmijëve. Sipas Piaget, bazat e të nxënit është kureshtja, hulumtimi 

dhe zbulimi. Ai vlerëson tipin e të nxënit zbulues, ashtu si shkencëtarët. Fëmija i jep kuptim 

sipas mënyrës së vet konteksteve të ndryshme. Ai vëzhgon një objekt që i ngjall interes, e 

prek, e përdor dhe manipulon me të në forma dhe  përdorime të shumëllojta. Si rrjedhojë e 

kësaj eksperience ai e kategorizon kuptimin mbi të duke krijuar skema të caktuara, të cilat 

qëndrojnë në bazat e strukturave të tij konjitive. Të kuptosh do të thotë të zbulosh, ose të 

ndërtosh duke rindërtuar, në mënyrë të tillë që në të ardhmen në kushte të tilla të jenë të aftë 

të prodhojnë dhe krijojnë dhe jo thjesht të përsëritin përmendësh (Piaget, 1973). 

Fëmijët zhvillohen sipas stadeve në të cilat miratojnë idetë, të cilat më vonë mund t’i 

vlerësojnë edhe si të gabuara. Individi nuk mund të krijojë strukturat mendore pa një 

mbështetje të jashtme, një mjedis social informativ. Një mjedis i tillë është në mënyrë të 

pazëvendësueshme shkolla, prandaj për Piaget, çdo fëmijë duhet të gëzojë të drejtën për 

shkollim. Zhvillimi mendor i individit ngjason me zhvillimin biologjik, gjenetik të tij, prandaj 

ai e periodizon atë në faza. Aftësitë hulumtuese të mirëfillta Piaget i sheh te faza e 

operacioneve formale që i përket adoleshencës dhe moshave të rritura (Piaget, 1973). 

Jerome Bruner e shikon të nxënit si një akt të vetë fëmijës në varësi të mjedisit të tij 

social. Bruneri njihet edhe si konstruktivist ekstrem pasi pranon se bota është një produkt i 

mendjes së tij, si një produkt i proceseve simbolike. Bruneri nuk pajtohet me përcaktimin e 

stadeve të zhvillimit të moshave sipas Piaget. Ai  interesohet më shumë për mënyrën se si  

organizohen dhe përdoren dijet nga individi, se sa për zhvillimin e tij në raport me rritjen 

biologjike. Sipas këtij këndvështrimi ai riformuloi stadet e zhvillimit mendor.  

Stadet e zhvillimit mendor sipas Bruner (Bruner, 1967) janë:  

1. Stadi enaktiv - të nxënë nëpërmjet lëvizjeve apo veprimit (luan me librin).  

2. Stadi ikonik - të nxënë nëpërmjet imazheve dhe figurave (kqyr një libër). 

3.  Stadi simbolik - të nxënë nëpërmjet simboleve abstrakte (lexon duke hulumtuar). 

Bruneri zhvillon teorinë mbi të nxënit zbulues. Në thelb të nxënit zbulues është një 

metodë e të nxënit të bazuar në hulumtim. Sipas kësaj teorie nxënësi është entuziast për të 

zbuluar fakte dhe marrëdhënie të ndryshme brenda një situate të caktuar. Zgjidhja e problemit 

bazohet në eksperiencat, të dhënat dhe arsyetimet e vetë nxënësit. Të nxënit, sipas Brunerit, 

është  një proces aktiv në të cilin nxënësi strukturon idetë e reja ose konceptet e bazuara në 

njohuritë tashmë të përvetësuara dhe në ato aktualisht që janë duke u përvetësuar. Nxënësi në 

këtë model përpunon informacionin nëpërmjet një strukture konjitive të përbërë nga skema, 



6 
 

diagrama, skica, modele të të menduarit, etj. Gjatë këtij procesi si mësuesi, ashtu dhe nxënësi 

angazhohen në nje dialog interaktiv (Bruner, 2003). 

  

Arthur Costa në veprën “Natyra e mendjes” shprehet se nuk duhet të interesohemi 

vetëm për atë se si përgjigjet nxënësi, por dhe për atë se si sillen ata kur nuk e dinë, apo nuk e 

gjejnë përgjigjen. Pritshmëritë tona duhet të orientohen jo vetëm te riprodhimi i diturive, por 

për më tepër në prodhimin e dijeve prej tyre dhe veprimi me këto dije. “Natyrë e mendjes” 

sipas Costas do të thotë se qeniet humane janë të prirura për reagime inteligjente përpara një 

situate problemore. Në përballimin e kësaj situate, kur nxënësi nuk di  se çfarë duhet të bëjë, 

ai ka filluar nga puna dhe, kur nuk di se cila është rruga e duhur, ai ka filluar rrugën e 

hulumtimit për të gjetur zgjidhjen e problemit. Hulumtimi është një aspekt i rëndësishëm i 

kurrikulës dhe detyrës mësimore (Costa, 1976).  

Në teorinë e tij Costa e shikon rrugën hulumtuese sipas një modeli të funksionimit 

intelektual në tre nivele të zhvillimit të mendjes (Daws & Schiro, 2008).  Niveli i parë 

përfshin pyetje që lidhen me informacione të dukshme, të cilat gjenden në tekstet eksplicite 

që lidhen me foljet: përkufizo, vëzhgo, përshkruaj, identifiko, klasifiko, etj. Niveli i dytë 

shtron pyetje që lidhen me njohuri të padukshme, të cilat duhen zbuluar në tekste implicite. 

Në këtë nivel pyetjet lidhen me foljet: analizo, sintetizo, grupo, krahaso, etj. Niveli i tretë 

hulumton pyetjet që lidhen me eksperiencat dhe njohuritë paraprake. Nxënësi mbi bazën e 

përvojave të tij përfytyron, imagjinon, rikujton, arsyeton dhe ngre hipoteza për t’i aplikuar në 

situata, të cilat i parashtrohen si probleme për t’u zgjidhur (Rhoder & French, 1992). 

 

1.2. Shtrimi i problemit  

 

Shekulli XXI është shekulli i ndryshimeve të mëdha në jetën politike, ekonomike dhe 

sociale të komunitetit evropian. Ekonomia e tregut, lëvizja e lirë e njerëzve, unifikimi 

monetar dhe përpjekjet intensive për të fuqizuar integrimin në të gjithë hapësirën e 

kontinentit po krijon gjithnjë e më tepër një shoqëri multikulturore. Në këtë transformim 

social-politik, shkolla, si pjesë e superstrukturës shoqërore, është e para që  ndjen dhe  

reflekton si në formë dhe përmbajtje këto ndryshime. Sot, siç mund të dallohet lehtësisht në 

publikimet arsimore tendencat e edukimit po fokusohen gjithnjë e më shumë tek kompetencat 

e individit, në të nxënit e tij me shprehi të të nxënit afatgjatë,  me aftësi të të nxënit të pavarur 

e të vazhdueshëm duke aspiruar për ta bërë atë, një anëtar të denjë të shoqërisë së të nxënit 

(BIE, 2007).  
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Rëndësi në përgatitjen e mësuesve u jepet formimit të kompetencave dhe zhvillimeve 

të performancës së tij. Profesioni i mësuesit konsiderohet  si  “profesion  me  kualifikim  të  

mirëfilltë,  një  profesion i vendosur brenda kontekstit të mësimit gjatë gjithë jetës, një 

profesion  model  dhe  një  profesion  i  mbështetur  në  partneritete  të shumta” (Commission  

of  European  Communities,  2005).  

Në aplikimin e modeleve të reja të mësimdhënies kërkohen trajnime për të fuqizuar 

besueshmërinë e mësuesve ndaj modelit të ri. Kjo spikatet më së shumti në modele që 

përmbysin rolin dhe praktikën tradicionale të mësuesit (Chan, 2010).  

Gjetja e modelit të të nxënit efektiv lidhet me stilet individuale të nxënësit, gjë që 

kërkon vëmendje, intuitë dhe vëzhgim të kujdesshëm (NAS, 2004). Mbi këtë parim ngrihet 

parimi i transferimit të përgjegjësive të të nxënit nga mësuesi te nxënësi. Kjo do të thotë që 

nxënësi duhet edukuar dhe formuar me shprehi për të marrë në dorë vetëdrejtimin e të nxënit 

të tij (Kafai, 2006). Në këtë pozicion nxënësi duhet të hulumtojë, të planifikojë, të organizojë 

dhe të angazhojë burime të ndryshme informacioni dhe të krijojë partneritete dhe 

bashkëpunime me të tjerë (NAS. 2004). 

Mësuesi bën përpjekje për krijimin e mjediseve bashkëpunuese, veprimtarive 

ndëraktive që nxitin imagjinatën, zhvillojnë intuitën dhe zgjerojnë hapësirën intelektuale të 

tij, duke i zhvilluar inteligjencën dhe kapacitetet e të menduarit dhe shprehitë e të nxënit të 

vazhdueshëm (Bejtja. P, 2003). 

Të ndikuar nga tradita, mësuesit e kanë të vështirë të shkëputen nga mentaliteti i 

autoritetit ndaj procesit mësimor (Chan, 2010). Shumica e mësuesve ende besojnë te praktikat 

e drejtuara në mënyrë direktive dhe të mbikqyrura sistematikisht nga mësuesi.  Ky qëndrim 

pengon transferimin e përgjegjësisë së të nxënit nga mësuesi te nxënësi (NAS, 2004).  

Mësuesit bashkëkohorë besojnë në një qasje konstruktiviste ndaj të nxënit, duke 

besuar në të nxënit aktiv, vetërregullimit të procesit dhe vetëmenazhimit të detyrës së marrë 

mbi bazën e eksperiencave, vlerave kulturore dhe frymës bashkëpunuese (Schunk, 2008). Në 

klasën e mësuesit bashkëkohor, nxënësi krijon kuptime prej përvojave të tij dhe të 

shkëmbimit të tyre me përvojat e nxënësve të tjerë, prej manipulimeve të njohurive paraprake 

me materialet e reja burimore të mësimit dhe njëkohësisht reflekton në mënyrë kritike mbi to 

(Kafai, 2004).  

Mësimi ndodh sepse nxënësi në mënyrë aktive angazhohet në gjetjen e zgjidhjeve për 

pyetjet përkatëse ose situatave problemore. Nxënësit shihen si mendimtarë dhe u besohet 

marrja e përgjegjësisë për të nxënit e tyre. Nxënësi nuk mund ta arrijë këtë stad zhvillimi 
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intelektual nëse nuk është pajisur me kompetencat e nevojshme (Čiarnienėm, Kumpikaitė, 

Vienažindienė, 2010).   

Kuptimisht kjo tregon se sa është në gjendje shkolla të edukojë shprehitë e të nxënit të 

pavarur të nxënësit në mënyrë që ai të fitojë në shkollë shprehitë e të nxënit afatgjatë dhe 

gjatë gjithë jetës. (KKE, 2005). Kjo është përpjekja për reformimin e sistemit arsimor në 

Shqipëri. Në draftin e kornizës kurrikulare të arsimit parauniversitar në pikën “f” mbi “Të 

nxënit për sipërmarrje” theksohet: “Sistemi ynë arsimor duhet t’u mundësojë nxënësve që në 

fillimet e arsimimit të tyre, të nxënit për sipërmarrje, edukimin e shprehive të punës së 

pavarur, të marrjes së përgjegjësive për detyra që lidhen me të nxënit dhe  jetën  e  tyre, si 

individë dhe anëtarë të shoqërisë ku jetojnë.”  

Synimi afatgjatë i edukimit është aftësimi i qytetarit për jetën, pajisja me kompetencat 

e nevojshme për t’u integruar lehtësisht në shoqërinë aktive ku ai jeton. Këto kompetenca 

përfitohen nëpërmjet përfshirjes në veprimtari aktive duke gërshetuar njohuritë, shprehitë dhe 

aftësitë e individit.  

Veprimtaria mësimore është procesi më i përshtatshëm për t’u ushtruar në 

përvetësimin e këtyre kompetencave (Čiarnienė, Kumpikaitė, Vienažindienė, 2010).    

Mësimi me në qendër nxënësin është filozofi që aplikohet gjerësisht sot në praktikat 

arsimore. Efektet e tij gjejnë përkrahjen e shumicës së studiuesve dhe specialistëve të 

edukimit (Ebanks, 2010).  

Të nxënit hulumtues mbetet një model, ku ngërthehet të nxënit e kuptimshëm, të 

nxënit zbulues, të nxënit interaktiv dhe ai krjues duke mundësuar funksionimin e një klase që 

mëson (Cob & McCklain, 2006).  

Punët e pavarura me karakter hulumtues, mënyra se si organizohen dhe menazhohen 

përbën pikën më delikate të qasjes së të nxënit të bazuar në hulumtim (Lane, 2007). Të nxënit 

i bazuar në hulumtim është objekt i shumë studiuesve dhe qendrave kërkimore. Interesi për të 

sa vjen e po rritet. Ndër to mund të përmendim qendra edukimi si: Brigham Young 

University’s Center for Teaching and Learning dhe University of Sheffield's Centre for 

Inquiry-based Learning in the Arts and Social Sciences (CILASS) (Britani e Madhe), 

McMaster's Center for Leadership in Learning, Galileo Educational Network në Universitetin 

e Calgarit dhe Alberta Education (Kanada), George Lucas Educational Foundation (Kaliforni,  

SHBA). etj.  

Studime mbi efektet e hulumtimit në performancën e nxënësit të ngjashme me këtë 

studim janë kryer dhe nga shumë studiues të ndryshëm. Ka studime që trajtojnë bazat teorike 

të zbatimit të hulumntimit në procesin mësimor, (Won, 2009), studime që i lidhin teknikat 

http://ctl.byu.edu/home/information/teaching-learning-strategies/inquiry-learning
http://ctl.byu.edu/home/information/teaching-learning-strategies/inquiry-learning
http://www.shef.ac.uk/cilass/ibl.html
http://www.shef.ac.uk/cilass/ibl.html
http://www.mcmaster.ca/cll/inquiry/inquiry.resources.htm#teaching
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hulumtuese me kontekstin e mësimit me në qendër nxënësin, (Ebanks, 2010), studime që 

provojnë efektivitetin e mësimit të bazuar në hulumtim (Ruhf, 2006) dhe studime që e lidhin 

efektivitetin e aplikimit të hulumtimit në procesin mësimor me besueshmërinë dhe 

performancën e mësuesit (Chan, 2010). 

Këto studime vlerësohen sepse shqyrtojnë marrëdhëniet midis teknikave hulumtuese 

dhe rezultateve të pritshme të nxënësve. Nga studiuesit shqiptarë duhet të ndërmerren 

studime më të thelluara në drejtim të efekteve të aplikimit të IBL (Inquaire Based Learning) 

në arritjen e rezultateve të pritshme të nxënësve me qëllim që kurrikula, metodologjitë e 

mësimdhënies, praktikat dhe mjedisi i të nxënit të bazohen sa më natyrshëm në përfshirjen 

aktive të nxënësve. 

 

1.3. Qëllimet dhe objektivat e studimit 

 

Gjetjet e këtij studimi i shërbejnë zgjerimit të dijeve  dhe qartësimit të problemeve në 

fushën e edukimit. Organizimi dhe zhvillimi i mësimit me përfshirjen aktive të nxënësit, duke 

e konceptuar atë si faktor të rëndësishëm në procesin mësimor është një filozofi që orienton 

sot edukimin bashkëkohor. Ky studim sjell një pamje të të nxënit të bazuar në hulumtim.  

Qëllimi kryesor i këtij studimi është gjetja e efekteve të punëve të pavarura me 

karakter hulumtues në rezultatet e nxënësve, në arsimin bazë në tërësi dhe i shprehive të të 

nxënit afatgjatë në veçanti.. Përgjithësimi i tyre në një shtrirje më të gjerë në shkollat e qytetit 

të Tiranës do të shërbejë për analiza të punimeve të ngjashme. 

Studimi synon të evidentojë faktorët që ndikojnë në aplikimin efektiv të punëve të 

pavarura hulumtuese gjatë procesit mësimor. Studimi ka rëndësi në ndikimin e 

jashtëzakonshëm te mësuesit dhe mjediset e edukimit për kuptim dhe aplikim më me 

efektivitet të metodave dhe teknikave konstruktiviste në tërësi, dhe për rritjen e besimit të 

mësuesve për efektivitetin e organizimit të mësimit me në qendër nxënësin në kontekstin 

shqiptar.  

Mësuesit dhe specialistët e edukimit në këtë studim, jo vetëm që do të gjejnë 

informacionin e nevojshëm për përmbajtjen e IBL, por do të kuptojnë edhe efektet e punëve 

të pavarura me karakter hulumtues në të nxënit e nxënësve. Në këtë studimi ata do të gjejnë 

një bazë konceptuale për krijimin e mjedisit të të nxënit zbulues dhe edukimin e shprehive të 

të nxënit të vazhdueshëm te nxënësit e tyre, si një tendencë arsimore e edukimit të qytetarëve 

evropianë. 
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Studimi është një argument tjetër për vlerën që merr trajtimi i nxënësit si faktor i të 

nxënit dhe rëndësinë që ka delegimi i përgjegjësive të të nxënit nga mësuesi te vetë nxënësi, 

ndërkohë që mësuesi merr rolin e lehtësuesit, trajnuesit dhe liderit të procesit. 

 

Objektivat në të cilat u fokusua studimi janë:  

• Evidentimi nëpërmjet analizës statistikore i faktorëve  që ndikojnë në aplikimin 

efektiv të punëve të pavarura hulumtuese gjatë procesit mësimor. 

• Përcaktimi i nivelit të ndikimit të punëve të pavarura me karakter hulumtues në 

rezultatet e nxënësve në tërësi dhe i shprehive të të nxënit afatgjatë në veçanti.  

• Përcaktimi i nivelit të ndikimit të zbatimit të punëve të pavarura me karkater 

hulumtues në efektivitetin e detyrave të shtëpisë. 

• Të përcaktojë nivelin e dallimit të aplikimit të punëve të pavarura hulumtuese midis 

mësuesve në raport me gjininë, moshën dhe vjetërsinë e tyre në punë. 

• Të formulohen disa rekomandime të nevojshme për aplikimin e IBL në rrethana dhe 

kushte të aktualitetit të shkollës shqiptare  

 

1.4. Pyetjet e studimit 

 

Pyetja 1. Cilët janë faktorët që ndikojnë më së shumti në aplikimin efektiv të punëve 

të pavarura me karakter hulumtues? 

Pyetja 2. Në ç’ nivel është ndikimi i aplikimit të punëve të pavarura me karakter 

hulumtues në arritjet mësimore dhe shprehitë e të nxënit afatgjatë të nxënësve, në krahasim 

me detyrat thjesht zbatuese? 

Pyetja 3. Në ç’nivel është ndikimi i punëve të pavarura me karakter hulumtues në 

nivelin e motivimit të nxënësve në krahasim me detyrat direktive?  

Pyetja 4. Në ç’nivel ndikon aplikimi i punëve të pavarura hulumtuese në efektivitetin 

e detyrave të shtëpisë për realizimin e objektivave mësimorë me angazhimin e prindërve në 

krahasim me  detyrat zbatuese?  

Pyetja 5. Në ç’masë ndikon niveli i varësisë së mësuesit ndaj tekstit, mjedisit dhe 

teknikave jodirektive në nivelin e zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese nga nxënësit. 

Pyetja 6. Në ç’nivel dallon niveli i aplikimit të teknikave hulumtuese midis mësuesve 

krahasuar me gjinitë e tyre? 

Pyetja 7. Në ç’nivel  dallon niveli i aplikimit të teknikave hulumtuese midis mësuesve 

në krahasim me vjetërsinë dhe moshën e tyre në punë si mësues 
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1.5. Hipotezat 

 

H.1. Kryerja e punëve të pavarura me karakter hulumtues ndikon më shumë se 

teknikat e tjera në rezultatet e pritshme të nxënësve (notat e fituara në testet përmbledhëse, 

shprehitë e të nxënit afatgjatë, në motivimin për të nxënë, aftësinë e interaktivitetit). 

 

H.2. Kryerja e punëve të pavarura hulumtuese nga nxënësit ndikojnë më shumë se sa  

detyrat zbatuese në efektivitetin e detyrave të shtëpisë për realizimin e objektivave mësimorë 

me angazhimin e prindërve. 

 

H.3. Niveli i varësisë të mësuesit ndaj tekstit, mjedisit dhe zbatimit të teknikave që e 

vendosin nxënësin në qendër të procesit mësimor, është në raport të drejtë me nivelin e 

zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese nga nxënësit. 

 

H.4. Niveli i aplikimit të teknikave hulumtuese nga mësuesit nuk ka dallim midis 

mësuesve me gjini të ndryshme. 

 

H.5. Niveli i aplikimit të teknikave hulumtuese nga mësuesit nuk ka dallim midis 

mësuesve me moshë dhe vjetërsi pune të ndryshme. 

 

1.6.  Rëndësia e studimit  

 

Gjetjet e këtij studimi i shërbejnë zgjerimit të dijeve  dhe qartësimit të problemeve në 

fushën e edukimit. Organizimi dhe zhvillimi i mësimit me përfshirjen aktive të nxënësit duke 

e konceptuar atë si faktor të rëndësishëm në procesin mësimor  është një filozofi që orienton 

sot edukimin bashkëkohor. Ky studim, i shtrirë në këtë ndikim konstruktivit ka rëndësi sepse 

argumenton ndikimin e të nxënit të bazuar në hulumtim. 

Nëpërmjet këtij studimi kërkimor - krahasues të faktorëve dhe shkaqeve që ndikojnë 

në arritjet e nxënësve, zbulohen marrëdhënie dhe ndikime të efekteve të punëve të pavarura 

me karakter hulumtues në arritjet e nxënësve të klasave të III – V të arsimit fillor në gjashtë 

shkolla të qytetit të Tiranës.  

Studimi ka rëndësi gjithashtu pasi ndikon te mësuesit dhe mjediset e edukimit për 

kuptim dhe aplikim më me efektivitet të metodave dhe teknikave me në qendër nxënësin në 
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tërësi dhe për rritjen e besimit të mësuesve për efektivitetin e organizimit të mësimit të bazuar 

në hulumtim në veçanti. 

Studimi jep informacion për nivelin e pranueshmërisë dhe besueshmërisë së mësuesve 

për efektet e të nxënit dhe mësimdhënies të bazuar në hulumtim dhe ballafaqimin e këtyre 

kapaciteteve me performancën e tyre dhe rezultatet e nxënësve. 

Mësuesit dhe specialistët e edukimit nga ky studim, jo vetëm do të marrin 

informacion për efektet e teknikave interaktive dhe hulumtuese, por do të gjejnë edhe një 

bazë konceptuale për krijimin e mjediseve të të nxënit zbulues dhe edukimin e shprehive të të 

nxënit të vazhdueshëm te nxënësit e tyre, si një tendencë arsimore e edukimit të qytetarëve 

evropianë (Bejtja. P, 2003).  

Studimi është një argument tjetër, për vlerën që merr trajtimi i nxënësit si faktor i të 

nxënit dhe rëndësinë që ka delegimi i përgjegjësive të të nxënit te vetë nxënësi, ndërkohë që 

mësuesi merr rolin e lehtësuesit, trajnerit të procesit, kurse prindi përfshihet në mënyrë aktive 

në procesin e të nxënit të fëmijës së tij.  

 

1.7. Përkufizimi i koncepteve kryesore  

 

Procesi i analizave të situatave, referimi në literaturë dhe argumentimi i gjetjeve në 

këtë studim bazohet në një mori konceptesh, termash dhe kategori të ndryshme, të cilat 

mundësojnë arritjen e qëllimit të këtij studimi. Për ta bërë më të qartë kuptimin e mirëfilltë të 

përdorimit të tyre, më poshtë sqarohen nocionet kryesore kuptimore të tyre.  

Në fjalorin e gjuhës shqipe : Hulumtim-i, shpjegohet si veprim sipas kuptimeve të 

foljes HULUMTOJ, HULUMTOHET. Vepër e shkruar në të cilën është shqyrtuar një 

çështje, a paraqiten të dhënat që janë mbledhur nga kërkimet për një çështje; gjurmime, gjetje 

ose arritje shkencore.  

Në fjalorin e gjuhës angleze përdoret në kuptimin e hetimit, dhënies së përgjigjes së 

një pyetjeje, procesi i një kërkimi të dhënash, etj. 

Hulumtimi si proces synon zgjerimin e njohurive, qartësimin e dyshimeve, zgjidhjen e 

një problemi.  Hulumtimi si term ka kuptimin e kërkimit për të zbuluar të vërtetën apo për të 

arritur dijen mbi një objekt, ngjarje apo dukuri të caktuar nëpërmjet gjetjes së informacionit 

të nevojshëm nëpërmjet përzgjedhjes së pyetjeve, shtrimit të problemit dhe zgjidhjes së tij.  

Shprehitë e të nxënit hulumtues edukohen gradualisht nëpërmjet një procesi  që kalon 

nëpër katër  nivele:  hulumtim konfirmues, hulumtim i strukturuar, hulumtim i udhëhequr dhe 

hulumtim i hapur (Banchi &Bell, 2008). 
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Të nxënët e bazuar në hulumtim (IBL). Në literaturë njihet me inicialet IBL (Inquiry-

Based Learning) ose në anglishten britanike EBL (Enquiry – Bases Learning). IBL është një 

hulumtim i bazuar në strategji që përfshin aktivisht nxënësit në procesin e eksplorimit të 

përmbajtjes, vëzhgimit të çështjeve problemore dhe shqyrtimin e pyetjeve që shtrohen për 

shpjegimin e koncepteve apo objekteve mësimore (Paulson, 2011). Aktivitete dhe detyra në 

një klasë IBL mund të jenë projektuar në mënyrë të tillë që nxënësit mund të punojnë 

individualisht ose së bashku për të zgjidhur problemet që përfshijnë punën në klasë dhe 

terren. Ndërsa strategjitë fokusohen më shumë te nxënësi. Prania e mësuesit për të drejtuar 

praktikat e nxënësve varet nga niveli i nxënësve në arritjet e tyre akademike si dhe të 

trajnimit apo aftësimit të tyre në përdorimin e IBL (Lane, 2007).  

Të nxënit e hapur. Sipas qendrës CEEBL (Centre for Excellence in Enquiry-Based 

Learning, 2012) në universitetin e Mançesterit, të nxënit e hapur  trajtohet si  një aspekt i 

rëndësishëm i të nxënit të bazuar në hulumtim. Fillimisht, ky term është përdorur nga Dewey 

dhe më pas Wagenschein. Sipas Wagenschein nxënësit nuk duhet të nxënë fakte të thata, por 

duhet të aftësohen për të kuptuar dhe shpjeguar atë që janë duke nxënë.  Të nxënit e hapur 

nuk parashikon objektiva të përcaktuara  dhe rezultate të standardizuara që duhet të arrijë 

nxënësi në fund të njësisë mësimore, por përpjekjet të realizuar për të nxënë nga vetë nxënësi. 

Sipas këtij modeli nxënësit zbulojnë vetë rezultatet e provave eksperimentale e mësuesi i 

udhëzon ata për të arritur qëllimin e dëshiruar, por pa u bërë të qartë përfundimin ku do të 

arrijnë. Mësimdhënia e hapur është një aftësi profesionale e rëndësishme, por e vështirë për 

t’u arritur prej mësuesit, prandaj ai ka nevojë për trajnim dhe instruktim të qartë ( CEEBL, 

2012).  

Të nxënit e hapur ka shumë përfitime për nxënien, sepse nxënësit nuk kryejnë thjesht 

një eksperiment të zakonshëm, por thellohen në mendime për të analizuar të dhënat e tyre dhe 

të vetëvlerësojnë rezultatet që ata arrijnë (Hannafin &Land &Oliver, 1999). 

 

Të nxënit gjatë gjithë jetës. Të nxënit gjatë gjithë jetës është një term që nënkupton që 

nxënësit të jenë në gjendje të pajisen me dije dhe shprehi për të qenë të suksesshëm në jetë 

(Banka Botërore dhe OCED, 2011). Mësuesi me praktikën e tij metodike, teknikat dhe 

marrëdhëniet që krijon, ndikon në integrimin e nxënësve në veprimtaritë mësimore në klasë, 

nxit përfshirjen aktive të tyre dhe edukon tek ata shprehitë dhe motivimin për punë të pavarur 

(CESU, 2005).  
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Mjedisi i të nxënit. Mjedisi i të nxënit është një koncept konstruktivist, i cili mbështet 

arsyetimin dhe të menduarin autentik të nxënësit mbi fakte, të dhëna dhe argumente të 

këndvështrimeve, burimeve dhe qëndrimeve të ndryshme (Hannafin, Land, & Oliver, 1999). 

Nxënësi në një mjedis ku ideja, përfundimi apo produkti i punës së tij nuk paragjykohet, 

motivohet për t’u përfshirë në mënyrë aktive duke marrë përgjegjësi në procesin e shtrimit, 

analizave dhe zgjidhjen e problemit të të nxënit. Puna e pavarur bëhet e dashur për nxënësit 

kur ka sfidë, kureshtje dhe kur vlerësohet zgjidhja e gjetur prej tyre. Nxënësit që arrijnë të 

nxënë në mënyrë të pavarur janë përgjegjës për të nxënit e tyre. Nëpërmjet kësaj praktike ata 

zotërojnë aftësi dhe shprehi në përzgjedhjen e teknikave të të nxënit duke marrë përgjegjësinë 

e vetëdisiplinimit dhe vetërregullimit të sjelljes së tyre (Fey &Funk, 1995). 

 

Mjedis efektiv i të nxënit. Sipas Hannafin, Land, & Oliver që një mjedisi i të nxënit të 

jetë efektiv, të paktën duhet të plotësojë katër kushte favorizuese për nxënësin.  

Së pari, kontekstet e problemit të jenë të njohura dhe të kuptueshme prej nxënësit.  

Së dyti, nxënësi të ketë mundësinë e gjetjes dhe përdorimit të burimeve të ndryshme 

të informacionit. 

 Së treti, të zotërojë mjetet e nevojshme teknike dhe metodike për të kryer procesin e 

hulumtimit. 

Së katërti, nxënësit t’i jepet mbështetja e domosdoshme gjatë zgjidhjes së problemit, 

apo nëse përdorim termin e Vygotsky, t’i ofrohet “skela” në zonën e përafërt (Zone of 

Proximal Development) (Hannafin, Land, & Oliver, 1999). 

 

Të nxënit e pavarur ose i vetëdrejtuar. Të nxënit e pavarur ose i vetëdrejtuar mund të 

përkufizohet si një proces në të cilin individi të angazhohet në punë të pavarur, me ose pa 

ndihmën e të tjerëve (Knoëles, 1975). Për të identifikuar nevojat e tyre të të nxënit, nxënësit 

formulojnë qëllimet e mësimit, për të identifikuar burimet e mësimit, zgjedhin dhe zbatojnë 

strategji të përshtatshme mësimore dhe vlerësojnë rezultatet e arritura.  

Pavarësia është veçanti e qënies njerëzore. Fëmija lind dhe rritet me këtë varësi. Atij i 

duhen shumë përpjekje për të përballur sfidat i vetëm dhe të jetë i aftë për të projektuar 

aktivitetin e tij. Fillimi i pavarësisë së fëmijës është proces kompleks që strukturohet 

nëpërmjet përvojave të bashkëveprimit me të tjerët dhe përjetimit emocional të këtij 

ndërveprimi të ndërsjelltë. Pavarësia trajtohet nga shkencat e edukimit si një proces 

përshtatjeje ndaj rregullave, kërkesave dhe shkëmbimeve shoqërore. Edukatorët, prindërit dhe 

ata që merren me edukimin duhet t’u sigurojnë kushtet, mjedisin dhe mundësitë e 
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emancipimit duke vënë në aktivitet aftësitë konjitive dhe shprehitë sociale (Fraboni & 

Minerva, 2005). 

 

Shkolla si organizatë të nxëni. Sipas këtij koncepti, shkolla më shumë se një 

institucion arsimor, konceptohet si një organizatë të nxëni (Fullan, 2003). Funksionimi i 

shkollës si një organizatë të nxëni harmonizon gjithë mekanizmat dhe veprimtaritë e saj drejt 

prioriteteve që merr të nxënit dhe rritja e rolit dhe i  përgjegjësive të individëve - anëtarë të 

kësaj organizate, për të realizuar këtë synim. Në këtë kuptim konstruktivist, çdo anëtar bëhet 

një stakeholders, shfaqet si një faktor me ndikim në të nxënit dhe jo një produkt i punës 

stërmunduese të mësuesit apo instruktorit të të nxënit  (Fullan, 2001). 

Shkolla si organizatë fokusohet te individi, ndryshe nga shkolla si institucion që 

fokusohet te kolektivi. Individi përfshihet aktivisht dhe bashkohet nëpërmjet mekanizmave 

me kolektivin apo grupin ku ai ndërvepron. Krijimi i një organizate të nxëni pasqyron 

krijimin e një klase ndërakteve, ku veprimtaritë zhvillohen jo vetëm brenda kornizës 

kurrikulare apo orarit shkollor, por në mënyrë permanente edhe përtej programit mësimor apo 

mureve të klasës dhe oborrit të shkollës. Pjesë e këtyre veprimtarive nuk është vetëm nxënësi, 

por para së gjithash vetë mësuesi (Marsick & Watkins, 1999). Në modelin e tyre: “Modeli i 

Organizatës së të nxënit” Marsick dhe Watkins përshkruajnë tre nivelet e përshkallëzuara të 

të nxënit të ndërvarur:  

a) të nxënit individual, 

           b) të nxënit në ekip,  

           c) të nxënit në organizatë (Marsick & Watkins, 1999).  

 

Shprehitë e të nxënit afatgjatë. Shprehi e të nxënit afatgjatë nënkupton të nxënit e 

qëndrueshëm, shprehi, të cilat mundësojnë individin të integrohet në tregun e punës dhe e 

bëjnë të aftë atë për të zgjidhur probleme të ndërlikuara, por me interes të lartë për të. 

Sigurimi i këtyre aftësive kërkojnë tipin e të nxënit të vazhdueshëm. Herber dhe Nelson kanë 

identifikuar pesë parime mësimore që duhen ndjekur në edukimin e shprehive të të nxënit 

afatgjatë (Nelson-Herber 1987).  

Së pari, nxënësi duhet të gjejë modelin e përshtatshëm të të nxënit.  

Së dyti, të përcillen përgjegjësitë e të nxënit nga mësuesi tek nxënësi. 

            Së treti, të vlerësohet shkalla e njohjes dhe niveli i të kuptuarit nga ana e nxënësit e 

kontekstit të dhënë.  

            Së katërti, të aplikohen teknika interaktive dhe bashkëpunuese të të nxënit. 
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            Së pesti, të mbështet dhe inkurajohet nxënësi për punën që kryen (Nelson-Herber, 

1987). 

 

Stilet e të nxënit: Stilet e të nxënit konsiderohen si mënyra komplekse (James dhe 

Gardner,1995) të perceptimit të informacionit, ndjenjave dhe sjelljes në situatat e të nxënit 

(Marriam dhe Caffarela,1991),  një vendosje e veçantë e sjelljeve dhe pikëpamjeve, të cilat 

lidhen me përmbajtjen e të nxënit (Swanson, 1995).  Stili i të nxënit është individual, prandaj 

ai duhet konsideruar si një faktor ku përfshihen aspekte konjitive, afektive dhe psikologjike, 

të cilat shërbejnë si tregues relativisht të qëndrueshëm të asaj që nxënësit perceptojnë, 

bashkëveprojnë dhe i përgjigjen të nxënit.   

Në një këndvështrim tjetër, stilet e të nxënit konsiderohen si proces në të cilin 

njohuritë krijohen përmes transformimit të përvojës, të cilat janë rezultat i kombinimit të 

kuptimit dhe transformimit të përvojës (Kolb, 1984).  

Nga analiza e stileve të të nxënit dallohen katër aspekte, të cilat lidhen me: 

perceptimin (pamor), dijet konjitive (mental), ndjenjat (afektiv) dhe qëndrimet e shprehur 

nëpërmjet sjelljes (veprues) (Dunn & Dunn, 1993). Mbi bazën e këtyre aspekteve 

klasifikohen dhe katër tipe stilesh. Stilet e të nxënit sipas Kolb janë: Divergjent (i hapur), 

Asimilues (Përvetësues), Konvergjent, Akomodues (Përshtatës). Honey dhe Mumford 

mbështetur te Kolb i klasifikuan në: stil aktiv, stil reflektiv, stil teoricien dhe stil pragmatist. 

Sipas këtyre stileve, nxënësi integrohet në procesin e të nxënit, vetrregullon procesin 

dhe realizon të nxënit e vet. Njohja e stileve të të nxënit lehtëson punën e mësuesit në 

mënyrën se si organizon dhe orienton të nxënit e nxënësit dhe t’u besojë atyre të nxënit e 

pavarur.  

Detyrat e shtëpisë. Kuptimi i detyrave të shtëpisë perceptohet i ndryshëm nga grupe të 

ndryshme. Disa i përkufizojnë si detyrë e dhënë nga mësuesi për t’u kryer nga nxënësit në 

shtëpi pas mësimit, disa si detyra të caktuara për nxënësit nga mësuesit e tyre për të 

përfunduar jashtë klasës dhe disa si detyra individuale apo në grup, të njëjta apo të 

përbashkëta, që mund të kryhen me shkrim ose që lidhen me realizimin e një projekti të 

shkollës ose ushtrime praktike (Cooper, 2007). 

Harry Cooper, në librin e tij “Beteja mbi detyrat e shtëpisë” (Battel over Homework) 

detyrat e shtëpisë i përkufizon si detyra që u jepen nxënësve nga mësuesit për t’u kryer pas 

mësimit në shtëpi apo në një mjedis tjetër (Cooper, 2007).  Në përkufizimin e tij Cooper lë 

jashtë : (a) studimin e udhëhequr në shkollë apo jashtë shkollës (p.sh., përgatitja për testin e 

standartizuar) ose mësimin privat, (b) kurset private të studimit të kryera në shtëpi dhe të 
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dorëzuara përmes postës, në audio apo videokasetë, c) aktivitetet jashtëshkollore si ekipet 

sportive dhe klubet e ndryshme. 

Përfshirja e prindërve në të nxënë. Përfshirja prindërore në të nxënë është një term 

bashkëkohor i gjithëpërfshirjes në edukim. Qëndrimet nëse mundet prindi të ndihmojë 

fëmijën në të nxënë janë ndarë në  pro dhe kundër. Prindi nuk është mësues specialist dhe 

ndërhyrja e tij mund të ndikojë negativisht në të nxënit e fëmijës. Metodologjia, teknika, 

koncepti dhe niveli i komunikimit janë elemente që duhen mbajtur në kontroll nga mësuesi. 

Ndonjëherë prindërit u bëjnë presion fëmijëve për t’i përfunduar detyrat e shtëpisë pa u 

hallakatur, ose për t’i kryer me korrektësi edhe pse formimi i tyre i mangët në shumë raste i 

çorienton fëmijët në kryerjen e tyre sipas pritshmërisë së mësuesit.  Prindërit për të arritur 

rezultate të sforcuara për fëmijët e tyre nuk kënaqen me detyrat e dhëna nga mësuesit dhe 

marrin në shtëpi mësues privatë, të cilët rritin mbingarkesën e nxënësve (Cooper, 2007). Të 

tjerë mendojnë se prindi ka rol të pazëvendësueshëm. Ai nuk mund të shmanget, pasi ndjehet 

përgjegjës për përparimin e fëmijës dhe nga ana tjetër, nuk duhet harruar që prindërit shpesh 

luajnë roli e mësuesit të parë për fëmijën e vet. Mësuesi për të tejkaluar barrierat dhe 

konfuzionin e krijuar nga ndërhyrja e prindit, duhet ta trajnojë apo instruktojë atë në rolin që 

duhet të marrë në mbështetjen e të nxënit të fëmijës së tij dhe përfshirjen e tij në organizatën 

e të nxënit. 

Teknika të mësimdhënies të bazuar në hulumtim janë teknika të bazuara në 

metodologji jodirektive. Në një orë mësimi hulumtues nxënësit mund të arrijnë në 

përfundime apo përgjithësime duke i aplikuar ato në situata të reja. Në të mësuarit hulumtues, 

nxënësi mund të arrijë edhe në përfundime të gabuara. Mësimdhënia nëpërmjet hulumtimit ka 

pika të forta dhe të dobëta. Pikat e forta gjenden në zhvillimin e  aftësive intelektuale, 

nxënësit mësojnë të mendojnë në mënyrë logjike, të kuptojnë proceset që ndodhin në mendjet 

e tyre gjatë të mësuarit (Tamo, Rapti &Karaj, 2005). 

 

1.8. Kufizimet e studimit  

 

Kufizimi i parë lidhet me mentalitetin e trashëguar në formimin e mësuesve shqiptarë. 

Centralizimi i fortë dhe orientimi ideologjik në funksionimin e shkollës në periudhën 

moniste, ndjehet ende në filozofinë dhe në veprimtarinë edukative të mësuesit shqiptar. 

Pavarësisht nga përpjekjet e politikës për të zgjeruar nivelin e demokracisë në shkollë, 

mjedisi i të nxënit dhe fryma e mësimdhënies është direktive.  
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Së dyti, mjedisi i të nxënit realizohet në shkolla të mbyllura e të rrethuara me mure e 

kangjella, me komunitete të tërhequr dhe prindër të interesuar vetëm për notën e fëmijës, më 

shumë se sa për formimin e shprehive, pasi dhe vetë sistemi fokusohet kryesisht mbi këtë 

vlerë. 

Së treti, numri i nxënësve në klasë, programet e mbingarkuara me teori, ora e mësimit 

e kufizuar dhe niveli i lartë dhunës, pengojnë dhe kufizojnë përfshirjen aktive të nxënësve. 

Në këto kushte varësia e mësuesit ndaj programeve dhe teksteve, varësia e nxënësit ndaj 

mësuesit dhe varësia e prindërve ndaj shkollës pengon aplikimin me sukses të mësimit me në 

qendër nxënësin dhe veçanërisht të teknikave hulumtuese. 

Së katërti, një kufizim tjetër është dhe niveli i besueshmërisë së mësuesve për 

efektivitetin e teknikave që e vendosin nxënësin në qendër të procesit mësimor. 

Së pesti, niveli i trajnimit dhe aftësia për të përcjellë përgjegjësinë e të nxënit nga 

mësuesi te nxënësi vështirëson matjen e efektit real të aplikimit të punëve të pavarura 

hulumtuese në rezultatet e nxënësit.   

Së gjashti, studimi në nivelin aplikativ të tij, është në një masë të kufizuar shkollash 

nxënësish dhe mësuesish, prandaj rezultatet në krahasim me studime të tjera të ngjashme në 

një popullatë me përmasa më të mëdha mund të kenë diferenca.  

  

1.9. Organizimi i studimit  

Në organizimin e këtij studimi u shfrytëzua udhëzimi për shkrimin e studimit doktoral i 

shkollës doktorale të Fakultetit të Shkencave Sociale dhe i disa studimeve të ngjashme si në nivel 

kombëtar, ashtu dhe ndërkombëtar.   

Punimi u organizua në gjashtë kapituj, ku brenda çdo kapitulli në përputhje me tematikën, 

problematikën dhe metodologjinë e ndjekur u nënrenditën nënkapituj dhe tituj të veçantë.  

Nё kapitullin e parё, tё titulluar “Hyrja”, paraqitet sfondi historik, prezantimi i problemit, 

qëllimi i studimit, pyetjet e studimit, rёndёsia e studimit, përkufizimi i koncepteve kryesore, 

kufizimet e studimit dhe organizimi i studimit. Nё kapitullin e dytё shqyrtohet literatura e 

shfrytëzuar. Nё kapitullin e tretё trajtohen metodologjia e përdorur nё studim, kampioni dhe 

burimi i të dhënave, instrumentet e studimit dhe analiza e të dhënave. Nё kapitullin e katërt 

trajtohen rezultatet e studimit. Në kapitullin e pestё trajtohen diskutimi i rezultateve dhe gjetjeve 

të studimit.Në kapitullin e gjashtё jepen përfundimet dhe rekomandimet e punimit. Në pjesën 

përmbyllëse, \ “Anekse”,  paraqiten bibliografia që mbështet punimin, anketat e përdorura, 

tabelat, skicat dhe grafiqet si dhe abstrakti në gjuhën angleze. 
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KAPITULLI I DYTE: SHQYRTIMI I LITERATURES 
 

2. Shqyrtimi i literaturës 

 

Në këtë kapitull shqyrtohet literatura mbi të cilën mbështetet argumentimi teorik i 

ndikimit të punëve të pavarura në arritjet e nxënësve si rezultate të pritshme prej procesit 

mësimor. Shqyrtimi i literaturës përqendrohet në analizën e marrëdhënieve midis punëve të 

pavarura me karakter hulumtues dhe rezultateve të nxënësve të arsimit fillor. Nëpërmjet kësaj 

analize evidentohen dhe sqarohen faktorët e rrethanat  që ndikojnë në nivelin e aplikimit me 

efektivitet të punëve të pavarura hulumtuese gjatë procesit mësimor.  

Shqyrtimi i literaturës mbi punët të pavarura me karakter hulumtues zhvillohet sipas 

këndvështrimeve të teorive të ndryshme të të nxënit të parashtruara në bazat teorike. Studimet 

e ndryshme mbi faktorët ndikues shqyrtohen duke i krahasuar dhe ballafaquar me njëri - 

tjetrin. Gjetjet dhe rezultatet e evidentuara nga literatura e shqyrtuar shërbejnë si nismë dhe 

angazhim i këtij punimi për të dhënë ndihmesë me vlerë me gjetje dhe rekomandime të reja 

në këtë fushë. 

 

2.1. Ndikimi i teorive të të nxënit 

 

Mësimi hulumtues mbështetet në teoritë humaniste të edukimit. Procesi i të nxënit 

ndërtohet mbi bazë të parimeve të teorisë konstruktiviste të të nxënit. Organizimi dhe 

menazhimi i punëve të pavarura hulumtuese karakterizohen nga veprimtari që nxitin të 

nxënin aktiv, nxitin vendimmarrjen e nxënësit dhe që fuqizojnë kapacitetin mendor të 

nxënësit për të ndërtuar strategji dhe zgjidhur probleme (Kumari & Kushlesrtha, 2013; Baş, 

2011; Chan, 2010; Won, 2009;  Lane, 2007; etj.). 

Nxënësi nën ndikimin e filozofisë konstruktiviste po konsiderohet gjithnjë e më 

shumë si faktor i të nxënit të tyre. Schunk, duke iu referuar Piaget, thekson se në procesin 

mësimor, nxënësi nuk është vetëm produkt i punës stërmunduese të mësuesit, por më së 

shumti rezultat i përpjekjeve ndërvepruese të vetë nxënësit për të nxënë. Në këtë proces, 

nxënësi angazhohet si një aktor që merr role e përgjegjësi për të nxënit e vet (Schunk, 2008).  

Ky qëndrim shpreh dhe thelbin e teorive konstruktiviste të të nxënit, të cilat i japin përparësi 

të nxënit aktiv dhe përvojave paraprake të vetë nxënësit. Të nxënit nëpërmjet punëve të 

pavarura lidhet me tipin e të nxënit zbulues. Të nxënit zbulues e bën nxënësin ta zbulojë vetë 
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kuptimin e materialit mësimor (Bruner, 2002). Sipas Schunk, metodat e të nxënit zbulues, të 

nxënit të bazuar në hulumtim dhe metodat e zgjidhjes së problemeve konsiderohen metodat e 

mësimit konstruktivist. Suksesi i këtyre metodave varet nga niveli i bashkëpunimit, 

ndërveprimit dhe nga krijimi i komunikimit ose veprimit të suksesshëm midis mësuesit, 

nxënësit, prindërve dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në proces (Schunk, 2008).  Vendosja e 

nxënësit në qendër të procesit është sfida e pedagogjisë bashkëkohore. Në studimin e tij mbi 

këtë tematikë, Ebanks ka arritur në përfundimin se organizimi dhe zhvillimi i mësimit me në 

qendër nxënësin, krijon klimë dhe ndërveprimit të lartë të nxënësve gjatë procesit mësimor 

(Ebanks, 2010).  

 Në një përmbledhje të teorive për proceset e mësimdhënies dhe të nxënit grupi i 

autorëve: Adem Tamo, Edmond Rapti dhe Theodhori Karaj, (Universititeti i Tiranës), 

sintetizojnë se angazhimi i nxënësit rritet me veprimtari që e motivojnë  atë, që zgjojnë 

kërshërinë, dhe që përforcojnë nevojën e tij për sukses (Karaj & Rapti & Tamo, 2005). 

Problem-zgjidhja si proces për një problem të parashtruar, është një veprimtari e shprehive të 

të menduarit në nivel të lartë (Woolfolk, 2011). Zhvillimi i të menduarit në nivel të lartë është 

proces intelektual për çdo individ, kur forca e nevojës, pritshmëria apo niveli i shpërblimit 

afekton ndjenjat e tij duke i motivuar nxënësit për sukses (Karaj & Rapti & Tamo, 2005). 

Efektiviteti i zbatimit të teknikave sipas një qasje të caktuar teorike të nxëni ndikohet 

nga përshtatja e teknikës me stilin e të nxënit të nxënësit, nga mjedisi i të nxënit, nga 

ndërveprimi me materialin mësimor, nga motivimi i nxënësit nëpërmjet përforcuesve të 

sjelljes. Në këtë kontekst, punët e pavarura hulumtuese zhvillohen brenda kuadrit të mësimit 

me në qendër nxënësin dhe teknikat mësimore për zbatimin e tyre klasifikohen në teknikat që 

orientohen nga ky model (Ebanks, 2010). 

Përkujdesja për të nxënit apo vëmendja te problemi,  përshtatshmëria me stilin 

përkatës të të nxënit, vetëbesimi në aftësitë për të nxënë dhe veçanërisht kënaqësia për 

procesin e të nxënit dhe për rezultatin e pritshëm, e motivojnë nxënësin duke nxitur sjelljen 

këmbëngulëse dhe inkurajuese të tij (Keller, 2010). Veprimtaritë hulumtuese lidhen 

drejtpërsëdrejti me procesin e zgjidhjes së problemit, prandaj një nga detyrat dhe sfidat e 

mësimdhënies është formimi dhe edukimi i nxënësit me shprehi hulumtuese (Bruner, 2002). 

Në këtë këndvështrim, procesi mësimor nuk shihet i copëzuar në orën e mësimit në klasë dhe 

në pjesën tjetër te detyrat e shtëpisë (Exline,1975). Procesi mësimor është një i tërë dhe i 

pandarë që fillon me përvojat dhe parapërgatitjet  para fillimit të mësimit dhe që vijon me 

veprimtari krijuese dhe hulumtuese pas mësimit (Keller, 1983). Si rrjedhojë e teorive të të 

nxënit konstruktivist lind nevoja për krijimin e një procesi shumëdimesional ndërveprues në 
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një klasë që nxë duke menduar. Krijimi i një klase mendimtare paraprakisht kërkon krijimin e 

një mjedisi të përshtatshëm të nxëni (Temple & Crawford & Saul & Marhews & Makinster, 

2005). Mjedisi i të nxënit nxit të nxënit aktiv nëpërmjet krijimit të bashkëpunimeve të 

përshkallëzuara nga  punët e thjeshta të pavarura individuale, te të punuarit në grup dhe deri 

te shprehitë e punës në klasë, e cila shndërrohet në një organizatë e të nxënit (Marsick & 

Watkins, 1999). 

Mësuesi që synon të nxënit aktiv u zhvillon nxënësve  aftësitë hulumtuese nëpërmjet 

përmirësimit të teknikës së dhënies së detyrave me karakter hulumtues (Balım, 2009).   

Mësuesi në këtë rol të ri  shfaqet si trajner dhe lehtësues i procesit të të nxënit për nxënësit e 

tij. Nga ana tjetër, ai nëpërmjet kualifikimeve të vazhdueshme, përmes veprimtarive për 

zhvillim profesional, konsiderohet mësues dhe nxënës i përjetshëm. 

Detyrat hulumtuese janë pjesë e projekteve të mësuesve për arritjen e rezultateve të 

pritshme të nxënësve. Nga vëzhgimet dhe hulumtimet në këtë fushë, është gjetur një 

marrëdhënie e ngushtë midis filozofisë së shkollës dhe organizimit të mësimit, arritjeve 

mësimore të nxënësve dhe karakteristikave të tyre (Kunje & Elisabet & Ogawa, 2010). 

Hulumtimi si term ka kuptimin e zbulimit të së vërtetës, apo për të arritur dijen mbi 

një objekt, ngjarje apo dukuri të caktuar nëpërmjet gjetjes së informacionit të nevojshëm 

nëpërmjet përzgjedhjes së pyetjeve, shtrimit të problemit dhe zgjidhjes së tij. Në praktikat 

mësimore hulumtimi përdoret si bazë e zhvillimit të të nxënit. Në literaturë njihet me inicialet 

IBL (Inquiry-Based Learning) ose dhe EBL. IBL është një model hulumtimi i bazuar në 

strategji që përfshin aktivisht nxënësit në procesin e eksplorimit të përmbajtjes, çështjeve 

problemore dhe pyetjeve që shtrohen për shpjegimin dhe interpretimin e koncepteve.  

Nxënësit gjatë kryerjes së detyrave hulumtuese mund të punojnë individualisht ose së 

bashku, në klasë apo jashtë saj në varësi të natyrës dhe kërkesave të saj (Exline, 1975). 

Mësuesi për të zbatuar me efektivitet projektin harton strategji që përqendrohen më shumë te 

nxënësi, ndërkohë që mësuesi bëhet pjesë aktive e bashkëpunimit dhe ndërveprimit në 

procesin e të nxënit (Bertolini, 2010). Prania e mësuesit për të drejtuar praktikat e nxënësve 

varet nga niveli i nxënësve në arritjet e tyre mësimore, si dhe të trajnimit apo aftësimit të tyre 

në përdorimin e IBL (Lane, 2007). 

 

2.2. Efektiviteti i punëve të pavarura hulumtuese 

 

Efektiviteti i zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese pasqyrohet tek rezultatet e 

nxënësve (Atar & Atar, 2012). Studimet e kryera për gjetjen e nivelit të ndikimit të punës 
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hulumtuese në rezultatet e pritshme të nxënësve kanë kryer matje në drejtim të notave të 

fituara nga nxënësit në testet periodike (Kumari & Kulshrestha, 2013), të motivimit të 

shprehur gjatë procesit të mësimit  (Balım, 2009), saktësisë në kryerjen e detyrave (Abdi, 

2014), nivelit të interaktivitetit dhe bashkimit tyre me individë dhe institucione jashtë 

shkollës dhe familjes (Ebanks, 2010). Shprehi të dukshme që merren në konsideratë janë 

shprehitë e të nxënit afatgjatë, ndërveprimi, bashkëpunimi, të menduarit dhe qëndrimi kritik  

(Bessick, 2008), aftësia për hulumtim, aftësia për grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave  

(Doherty & Hilberg, 2008), aftësia për  të vetërregulluar procesin e të nxënit (Lennon, 2010), 

etj. 

Përkrahësit e efektivitetit të zbatimit të mësimit të bazuar në hulumtim dhe në veçanti 

të punëve të pavarura me karakter hulumtues, e lidhin atë me domosdoshmërinë e trajnimit të 

mësuesve për të kuptuar filozofinë, teknikat dhe krijimin e mjedisit të përshtatshëm të 

zbatimit të IBL. Zbatimi me efektivitet e punëve të pavarura hulumtuese nga mësuesi duhet të 

mbështetet me trajnimin e tij me modulet e IBL (PRIMAS, 2011, 2013; Atar & Atar, 2012; 

Won, 2009; Danielson, 2007). Nga ana tjetër ka studime që efektshmërinë e IBL e lidhin jo 

me angazhimin e mësuesve, por me besueshmërinë tek këto teknika. Në studimin e tij Chan 

Hok On provon se trajnimi i mësuesve ka sukses në zbatimin të punëve të pavarura 

hulumtuese, nëse vetë mësuesi ka besim dhe siguri në rezultatin e zbatimit të tyre gjatë 

procesit mësimor (Chan, 2010). Po kështu Danielson për të qenë efektiv në zbatimin e punëve 

të pavarura hulumtuese, e konsideron parësor trajnimin e mësuesve me modulin e IBL. Në 

studimin e saj, Margaret Nabukenya arrin në përfundimin se angazhimi i mësuesve në 

procesin mësimor është i lidhur më shumë me pasionin profesional se sa me kodin e etikës, 

apo përgjegjësitë institucionale (Nabukenya, 2010). 

 

Vështirësitë e mësuesve në zbatimin e IBL sipas  raportit të projektit PRIMAS (EU) 

shprehen në tre probleme kryesore. Vështirësia e parë lidhet me problemet që paraqet sistemi 

arsimor siç është përshtatshmëria me modelin e kurrukulumit, praktikën e vlerësimit dhe 

madhësia e klasës. Vështirësia e dytë lidhet me problemet që dalin me menazhimin e klasës 

gjatë aplikimit të IBL. Vështirësia e tretë lidhet me kufizimin e burimeve të informacionit dhe 

mungesën e teknologjisë (PRIMAS, 2013). 
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2.2.1. Efektiviteti në motivimin, dhe shprehitë e të nxënit afatgjatë 

 

 Në raportin e projektit PRIMAS mbi mësimdhënien dhe të nxënit të bazuar në 

hulumtim për vendet e Europës, konstatohet se në të gjitha vendet e vëzhguara, IBL ndikon 

me efektivitet në motivimin e nxënësve (PRIMAS, 2013). 

Baza filozofike ku mbështet puna e pavarur hulumtuese është konstruktivizmi. 

Konstruktivizmi e vendos nxënësin në qendër të procesit mësimor. Sipas teoricienëve 

konstruktivistë, filozofia e të nxënit orientohet në dy parime bazë: së pari, dijet konstruktohen 

nëpërmjet  pjesëmarrjes aktive në procesin e të nxënit; së dyti, nxënësi nxë duke përpunuar 

dhe krijuar dijet mbështetur në përvojat  e tij të mëparshme e duke i kombinuar me dijet e reja 

të porsandërtuara (Schunk, 2008).  Në këto parime gjejmë dy koncepte të rëndësishme: “të 

nxënit aktiv” dhe “përpunimi dhe krijimi i dijeve të reja mbi përvojat e nxënësit”. Këto 

parime shërbejnë si bazë për zbatimin me efektivitet të hulumtimit. 

Kur flasim për mësimdhënie efektive, apo efektivitet në të nxënë, u referohemi 

objektivave mësimorë, strategjive të mësuesit për të plotësuar standardet e arritjeve dhe 

përparimit të nxënësve në të nxënit e tyre (Doherty & Hilberg, 2008). Nxënësi konstrukton 

njohuri, aftësi, vlera e qëndrime, të cilat i shpreh dhe i pasqyron nëpërmjet veprimtarive të tij 

dhe reagimeve ndaj këtyre veprimtarive (Temple & Craëford & Saul & Marheës & 

Makinster, 2005). Niveli i të shprehurit varet nga strategjitë mësimore që ndjek mësuesi si në 

projektimin e orës së mësimit, ashtu dhe në performancën e tij gjatë organizimit dhe 

zhvillimit të procesit mësimor (Brewster & Fager, 2000). 

Vënia e nxënësit në punë hulumtuese dhe niveli i motivimit i shprehur në marrjen e 

përgjegjësisë për kryerjen e saj, përbën thelbin e treguesve të efektivitetit të punës së 

mësuesit në qasjen e tij konstruktiviste (Kafai, 2006). Që nxënësi të marrë përgjegjësinë për  

të nxënit e tij, duhet që të zotërojë shprehitë e punës së pavarur. Për realizimin e këtij synimi, 

mësuesi i ushtron nxënësit në mënyrë individuale, në grupe të vogla dhe më pas me të gjithë 

klasën (Lane, 2007). 

Teoricienët e të nxënit hulumtues duke filluar që nga Dewey, Montesori, Piaget, 

Bruner dhe Costa rekomandojnë shkencëzimin e shkollës si një model efektiv në pajisjen e 

individëve me shprehi, njohuri dhe shkathtësi për jetën, duke iu mundësuar atyre përshtatjen 

dhe integrimin e tyre me kërkesat që u parashtron shoqëria (Won, 2009). Shkencëzimi i 

shkollës e orienton veprimtarinë e nxënësit në të nxënit hulumtues (Shimshek & Kabapinar, 

2009).  Hulumtimi është transformimi i kontrolluar apo i drejtuar i një situate të panjohur 

plotësisht, në një situatë të qartë e të kuptueshme duke i konvertuar elementet e saj në një 
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kontekst të kuptueshëm, të pranueshëm dhe të përkrahur nga të gjithë. Në këtë mënyrë 

mësimi është një proces që ndihmon nxënësit për të rindërtuar apo për të riorganizuar 

përvojat e tyre në një mënyrë produktive (Won, 2009).  

Nxënësi, për të arritur rezultate të larta dhe të qëndrueshme nëpërmjet zbatimit të 

punëve të pavarura hulumtuese, duhet të përgatitet me shprehitë e organizimit të aftësive 

mësimore për zgjidhjen e problemeve, zhvillimin e pavarësisë së të menduarit, aftësimin e 

zellit për punë dhe interesin për të nxënë duke hulumtuar vetë botën sipas mënyrës së tij 

(Cooney & Jones. 2011). Puna e mësuesve në motivimin e nxënësve duhet të jetë më e 

kujdesshme për nxënësit e demotivuar (Brewster & Fager, 2000). 

Efektiviteti lidhet me krijimin e njohurive përtej aftësive analizuese, kriticizmit, 

shqyrtimti, vëzhgimit dhe interpretimit të informacionit sipas një mënyrë kuptimplote të 

paracaktuar. Dija përpunohet dhe konfirmohet prej mjedisit, prej reflektimit kritik të shqisave 

dhe aftësisë për t’i dhënë kuptim asaj prej informacionit të vetëanalizuar nga nxënësi.  

Dijet ndërtohen dhe përvetësohen përmes hulumtimit, motivimit, punës sfiduese dhe 

interesit për të (Brewster & Fager, 2000). Në këtë përpjekje kuptimet për dijen apo arritja në 

përfundimet e hulumtimit, mund të jenë edhe të gabuara, pasi dijet mund të jenë dije të 

ndërtuara vetë, ose dije të marra në mirëbesim nga të tjerët (Cooney & Jones, 2011).  

Dija autentike është bindje nga përvoja dhe shprehitë mendore të vetëdijshme, kurse 

dijet e imponuara nxënësi i ka të ruajtuar në kujtesë në mënyrë riprodhuese, përmendësh dhe 

të kushtëzuar nga ndikimet e modeleve të ushtruara prej prindërve, mësuesve, medies, librave  

dhe faktorëve socialë (Cooney & Jones. 2011). Niveli i pavarësisë në të menduar apo niveli i 

edukimit të nxënësit me mendjen e hapur, ndikon në guximin dhe këmbënguljen e nxënësit 

për të sfiduar idetë e mësuesit, të burimeve të informacionit dhe mbajtjes së qëndrimit kritik 

ndaj njohurive nga informacionit i formalizuar (Cooney & Jones, 2011).  

 

2.2.2. Efektiviteti i aplikimit të punëve të pavarura hulumtuese në notat e nxënësve 

 

Në lidhje me efektivitetin e punëve hulumtuese ka qëndrime pro dhe kundër. Studimet 

që provojnë ndikimin pozitiv të punëve të pavarura hulumtuese, kryesisht bazohen  në të 

dhënat nga eksperimentet e kryera në grupe të vogla nxënësish (Balim, 2009; Abdi, 2014) 

apo duke theksuar ndikimin e dobët në rezultatet e nxënësve (Karaj, Tamo, Rapti, 2005). 

Studimet e kryera kryesisht në universitetet anglosaksone provojnë se nuk ka ndonjë  

marrëdhënie të vlefshme nga ana statistikore midis zbatimit të punëve hulumtuese dhe 

arritjeve mësimore të nxënësve në testet periodike (Ruhf, 2006).  Vetë mësuesit kanë më 



25 
 

shumë besim tek modelet e mësimdhënies së drejtpërdrejtë sa sa te ato me në qendër 

nxënësin (Ebanks. 2010). Punët hulumtuese mësuesit i trajtojnë si aktivitete të lira, të cilat 

nuk kanë ndikim në arritjet mësimore të nxënësit (Chan, 2010). 

Ndikimin e dobët në arritjet e nxënësve të zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese, 

studime të ndryshme e lidhin me natyrën e vetë punëve të pavarura hulumtuese. Këto punë 

kërkojnë bashkëpunime dhe përfshirje me qendra burimore, organizata jashtëshkollore, 

individë dhe burime të tjera komunitare. Mësimi brenda mureve të shkollës e izolon mjedisin 

e të nxënit dhe pengon zhvillimin e tij, ndërkohë që shkolla synon në përgatitjen e nxënësve 

për jetën dhe integrimin e nxënësve në shoqëri (Won, 2009).  

Vlerësimi i nxënësve me teste është një prej praktikave shkollore më të përdorshme. 

Testet si instrumente përmbledhin dhe mbartin para nxënësit  konceptet mësimore më 

thelbësore dhe  alternativat e nevojshme për të shprehur nivelin e zotërimit të aftësive dhe 

shprehive të kërkuara. Në përputhje me kërkesat e detyrës mësimore, testet për të vlerësuar 

rezultatet e nxënësve bazohet në matje mbi kritere të paracaktuara vlerësimi (Firestone, & 

Monfils, & Schorr, 2004). Midis IBL dhe vlerësimit me teste ka një përplasje kognitive me 

atë konstruktiviste, pasi testi kërkon përgjigje të sakta që kanë për referencë standardet, kurse 

IBL i jep më shumë rëndësi procesit se sa vërtetësisë së rezultatit (Mitchell, 1992; Firestone, 

& Monfils, & Schorr, 2004).   

Sistemi i vlerësimit lidhet me filozofitë, modelet dhe prioritetet e edukimit. Në këtë 

sistem testi është një mundësi e thjeshtë e vlerësimit njëdimesional, me kronometrim 

ushtrimesh, zakonisht me një formë zgjidhjeje të shumëfishtë, ose përgjigje të shkurtra 

(Mitchell, 1992). Sistemi i sotëm i kontrollit dhe vlerësimit që përdorin mësuesit përfaqëson 

një përzierje të formave të tij tradicionale me forma të reja të testimit objektiv. Vihet re 

gjithashtu se format tradicionale janë mbizotëruese në periferinë gjysmë urbane e rurale 

(Tamo, 2004). 

Nga vëzhgimet e studiuesve të vlerësimit me teste është shumë i dukshëm fakti që 

mësuesit janë këmbëngulës në vlerësimin paraprak të nxënësit. Mësuesi gjatë procesit krijon 

një opinion relativisht të qëndrueshëm mbi nivelin e vlerësimit të nxënësit. Në diskutimet e 

tyre përcaktohet nota së cilës i përket një nxënës pavarësisht nga rezultati që arrin ai në një 

test përmbledhës. Ky qëndrim lidhet me subjektivizmin e vlerësimit të nxënësve të emërtuar 

nga Rsenthal & Jakobson si  "Efekti Pygmalion” (Rsenthal & Jakobson, 1968).  

Adem Tamo në studimin e tij mbi vlerësimin me teste e konsideron shumë të 

rëndësishëm formatin e hartimit të testit. Vetë testi si instrument mbart në vetvete probleme 

në zbatimin e tij, prandaj vlerësimi dhe përmirësimi i testit është një domosdoshmëri për të 
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parandaluar subjektivizmin dhe notën e deformuar. Nuk mund të ketë vlerësim të besueshëm 

të arritjes së nxënësit, nëse nuk është vlerësuar më parë besueshmëria e instrumentit me të 

cilin do të kryhet matja (Tamo, 2004). 

 

2.2.3 Efektiviteti në detyrat e shtëpisë dhe në përfshirjen e prindërve 

 

Detyrat e shtëpisë dëshmojnë se janë veprimtaritë më problemore për mësuesit, 

prindërit, por edhe vetë nxënësit (Montalvo & Torres, 2004). Ka qëndrime që mohojnë 

efektivitetin e tyre në rezultatet e nxënësit dhe nga ana tjetër ato që pohojnë ndikimin 

pozitiv të tyre në të nxënit dhe formimin e nxënësve. Sipas Walter & Mediavilla pohojmë  

se nëse ato për nxënësit janë gllabëruese të kohës së tyre të lirë dhe për prindërit burim ankthi 

dhe përgjegjësie të papërballueshme, pse duhet t’u jepen detyra nxënësve në shtëpi dhe nëse 

ato janë të dobishme,  atëherë si do të jepen dhe si duhen menazhuar ato për të kryer me 

sukses rolin e tyre dhe për të plotësuar synimin e dhënies së tyre (Walter & Mediavilla, 2000; 

Rooney, 2009). 

Gjatë vitit shkollor prindërit e fëmijëve të arsimit fillor i shohin detyrat si aspektin ku 

mund të vëzhgojnë dhe njihen me përparimin e fëmijës së tyre. Mësuesit mendojnë se ato 

janë përcaktuese në rezultatet e fëmijëve në mësime, prandaj ata bëjnë kujdes që plotësimi i 

tyre të kryhet sa më mirë (Hoover-Dempsey, et al, 1995). 

Mësuesit e suksesshëm japin rregullisht detyra sipas formateve të gatshme dhe mbi 

bazën e kërkesave për përmbushjen e qëllimeve mësimore (Corno, 1996). Sipas studimit të 

Cooper në dhënien e detyrave  nga mësuesit e pasuksesshëm demonstrojnë disa koncepte të 

gabuara që i pengojnë ata në menazhimin me efektivitet të detyrave të shtëpisë në një mjedis 

të caktuar të të nxënit. Gjykimi se dhënia e sa më shumë detyrave ndikon në përmirësimin e 

rezultateve të nxënësve, sipas Cooper, nuk rezulton i vërtetë (Cooper, 2006). Po kështu 

gjykimi sipas të cilëve, prindërit duan që fëmijët e tyre të kenë sa më shumë detyra, nuk 

rezulton i vërtetë. Nëse prindërit dëshirojnë që fëmijët e tyre të përparojnë mirë në shkollë, 

kjo nuk do të thotë që ata duan të kenë detyra të padobishme në përmirësimin e arritjeve të 

tyre mësimore (Cooper, 2006). 

Mësuesit e shikojnë procesin mësimor të pandarë, kështu që detyrat e shtëpisë 

mbështetin dhe plotësojnë atë që është nxënë në klasë. Mirëpo vetë mësuesit mbajnë qëndrim 

kritik ndaj mënyrës, tipit dhe sasisë së detyrave të shtëpisë. Mësuesit e shikojnë detyrën e 

shtëpisë si një aspekt të edukimit të shprehive të të nxënit të pavarur afatgjatë, të rritjes së 
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dëshirës për të zbuluar dije të reja dhe për të konsoliduar njohuritë shkollore në kontekstin 

shoqëror dhe për zbatimin e tyre në jetë (Cooper, 2006). Mësuesit që kanë probleme me 

menazhimin efektiv të klasës i shikojnë detyrat e shtëpisë si mjet që forcon disiplinën dhe 

përgjegjësinë personale. Mirëpo vetë prindërit nivelin e ndikimit të detyrave të shtëpisë në 

disiplinimin e fëmijës e shikojnë të lidhur me shumë faktorë të tjerë (Frant, 2008).  

Detyrat e shtëpisë trajtohen në këndvështrimin psikosocial (Cooper, 2006) dhe  

pedagogjik (Pauly, 1998).  Trajtimi i efektivitetit të tyre duke analizuar në mënyrë empirike 

rolin dhe nivelin e ndikimit të tyre në progresin e arritjeve të nxënësve (Wallis, 2006; Kohn, 

2009; etj.).  

Nga studimi i artikujve të prezantuar del se historikisht qëndrimet mbi dobinë e 

detyrave të shtëpisë kanë qenë të lëkundura. Në një periudhë të caktuar roli i tyre lartësohej 

deri në mitizim dhe në momente të caktuara, ky rol injorohej (Benett & Kalish, 2006)  dhe 

më pas përsëri rikthehej interesi dhe vlerësimi i domosdoshmërisë së tyre (Cooper, 2006).  

Pas viteve 2000, ku duket se ekspertët e edukimit në kuadrin e shkollave të hapura 

kanë rënë në mirëkuptim për zgjedhjet filozofike, si dhe kur bashkëpunimet hulumtuese po 

rriten gjithnjë e më shumë në fushën e të nxënit, ka prirje kritike ndaj ndikimit pozitiv të 

detyrave të shtëpisë. Kështu studiuesja e njohur Bazelon Emily duke iu referuar tre librave 

më të spikatur mbi këtë çështje: “The case Angainst Homework” nga Sara Bennett dhe Nancy 

Kalish; “The Homework Myth” nga Alfie Kohn, dhe “The Battle over Homework” nga 

Harris Cooper nën shembullin e shkollës japoneze që i konsiderojnë detyrat e shtëpisë si të 

padobishme për nxënësit e arsimit fillor, fton specialistët e edukimit të braktisin detyrat e 

shtëpisë (Emily, 2006). Qëndrimet pro dhe kundër lidhen edhe me sistemin e marrëdhënieve 

gjatë procesit të mësimit në sisteme të ndryshme arsimore. Këto marrëdhënie reflektojnë jo 

vetëm raportet midis burimeve njerëzore, por edhe marrëdhëniet midis programeve 

mësimore, mjediseve dhe prioriteteve kombëtare. Dobia e tyre duhet parë në kompleksitetin e 

kritereve që bëjnë dallimin midis tyre (Cooper, 2006). 

Detyrat e shtëpisë mund të përdoren për të lehtësuar komunikimin ndërmjet prindit 

dhe fëmijës, për të rritur angazhimin në zhvillimin e vlerave komunitare, etj. Sipas studimit të 

Cooper,  detyrat e shtëpisë rrallë pasqyrojnë një qëllim të vetëm. Mësuesit e kanë të vështirë 

t’i klasifikojnë ato sipas qëllimeve të pastra. Ata mendojnë se brenda një detyre mund të jetë 

një synim kryesor, por me të alternohen disa të tjerë në formë të qartë apo të nënkuptuar 

(Cooper, 2006). 

Përveç dallimeve në qëllimet, detyrat e shtëpisë mund të klasifikohen edhe sipas 

aftësive të nxënësve. Mësuesi mund t’u kërkojë nxënësve për të lexuar, për të paraqitur 
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produktet me shkrim, apo për të ushtruar e përmirësuar kujtesën ose mbajtjen e materialeve. 

Në këtë klasifikim mësuesit hasin vështirësi, pasi duhet të njohin mirë nivelet dhe nevojat e 

nxënësve. Numri i nxënësve në klasë, koha e regjistrimit, hapësira fizike dhe pajisja e bazës 

materiale, krahas nivelit të kualifikimit të mësuesit, kohës në dispozicion dhe praktikave 

mësimore ndikojnë në performancën e mësuesit në dhënien e detyrave sipas këtij kriteri. 

Vendosja e nxënësit në qendër të procesit dhe zbatimi i të nxënit hulumtues pasqyron 

ndikimin më të dukshëm të praktikës pedagogjike të mësuesit (Lane, 2007). 

Fëmijët janë të prirë për të gjetur zgjidhje origjinale kur problemi i motivon drejt 

zgjidhjes autentike të tyre. Në procesin mësimor mësuesit ndeshen me angazhimin ose jo të 

mendimit krijues të nxënësit. Detyra e mësuesit është motivimi i nxënësve për t’u angazhuar 

aktivisht në kryerjen e detyrave mësimore. Një mënyrë e suksesshme mund të jetë metoda e 

hulumtimit aktiv në detyrat dhe veprimtaritë që janë të rëndësishme për jetën dhe të ardhmen  

e tyre (Lane, 2007). Nxënësit duke u përfshirë aktivisht në punë të pavarura hulumtuese, në 

eksperimente të thjeshta shkencore, në veprimtari aktive për grumbullimin e të dhënave të 

duhura, në analiza dhe diskutime të projekteve dhe gjetjeve të tyre mundësojnë reflektimin 

mbi të nxënit e tyre dhe mund të arrijnë përftimin e kuptimit më të thelluar të koncepteve dhe 

zhvillimin e integruar të të menduarit kritik (Rosen, et al, 2010). 

Peter Senge në studimin e tij për organizimin e të nxënit, thekson se niveli i 

individualizimit të detyrës varet nga synimi i mësuesit nëse detyra e dhënë duhet të 

përmbushë nevojat e secilit nxënës, nevojat për një grup të caktuar nxënësish apo për tërë 

klasën. Individualiteti lidhet me tipin e detyrës, nevojat e nxënësit apo shkallën e pavarësisë 

në të nxënë. Në këtë kontekst shprehet dhe niveli i aftësive të nxënësit për të punuar në 

mënyrë krejt të pavarur apo autonome (Senge, 2000). 

Sipas Harris Cooper niveli i lejimit të zgjedhjes së detyrës së shtëpisë nga nxënësi 

varet nga lloji i detyrës, e cila mund të jetë: e detyrueshme ose vullnetare. Në këtë kriter 

mbështetet niveli i marrjes së përgjegjësisë së të nxënit nga vetë nxënësi. Nxënësi i 

përgjegjshëm njeh nivelin dhe nevojat e tij, përzgjedh detyrën që është më e lehtë për të dhe 

mendon se ja del, apo që synon të sfidojë. Mënyra se si menazhohen detyrat e këtij niveli 

përcaktohet dhe njohja e niveleve të nxënësve, e cila ndihmon mësuesin në dhënien e 

detyrave sipas kriterit të nivelit të aftësive (Cooper, 2006). 

Lidhur me natyrën e detyrës së zgjedhur, afatet e kryerjes së detyrave të shtëpisë 

mund të jenë afatshkurtra, të cilat duhen përfunduar dhe dorëzuar në orën pasardhëse të 

mësimit, por që mund të jenë dhe detyra afatgjata, pasi nxënësit duhet t’i dorëzojnë brenda 

ditës, javës, muajit apo një afati tjetër më të largët (Cooper, 2006). 
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Një detyrë shtëpie mund të ndryshojnë në përputhje me kontekstin shoqëror në të 

cilën ato kryhen. Disa detyra janë menduar për të përfunduar individualisht nga nxënësi në 

mënyrë të pavarur, pa ndihmën e njerëzve të tjerë dhe disa të tjera me asistencën e të tjerëve. 

Detyrat e shtëpisë që kërkojnë praninë e dikujt tjetër nënkupton përfshirjen e prindit, motrës 

apo vëllait më të rritur, një bashkëmoshatari apo dikujt tjetri. Mësuesit shpesh japin detyra që 

kërkojnë përfshirje në grupe të nxënësve, të cilët duhet të bashkëpunojnë për të dhënë një 

produkt të vetëm. Të tilla mund të jenë detyrat me projekte. Këto detyra rritin ndërveprimin 

zhvillojnë aftësitë komunikuese, rritin socializimin dhe frymëzojnë humanizmin midis 

fëmijëve (Temple & Crawford & Saul & Marhews & Makinster, 2005). 

Detyrat e shtëpisë mund të japin efekte mësimore të menjëhershme. Efektet e 

menjëhershme janë synimet më të shpeshta për caktimin e detyrave të shtëpisë. Përkrahësit e 

dhënies së detyrave të shtëpisë, theksojnë se zgjatja e kohës që nxënësit kalojnë me detyrat e 

shtëpisë, ndikojnë në arritjen e tyre mësimore (Cooper, 2006). Efektet pozitive të 

menjëhershme në arritjet mësimore të dhënies së detyrave të shtëpisë shprehen në ruajtjen e 

mirë të njohurive faktike, në thellimin e kuptimit të materialit mësimor, në pasurimin e 

njohurive të fituara nga lëndët e kurrukulumit bërthamë. Natyrisht, të gjitha këto përfitime 

nuk do përcillen nëpërmjet një detyre të vetme, por ato mund të përshtaten për të promovuar 

një ose më disa prej këtyre efekteve (Cooper, 2006). Në kundërshtim me këtë drejtim, shumë 

studime perceptojnë si të dështuar format tradicionale të mësimit, të cilat iu kërkojnë 

nxënësve thjesht riprodhimin dhe të nxënit përmendësh të fakteve që mbushnin materialet 

mësimore (Bruner, 1961). 

Detyrat e shtëpisë mund të japin edhe efekte mësimore afatgjata. Këto detyra lidhen 

me krijimin e mundësive për t’i ushtruar nxënësit në punë praktike me synim lehtësimin e 

procesit të të nxënit të tyre. Nëpërmjet këtyre detyrave nxënësit zhvillojnë të menduarin 

kritik, përmirësojnë aftësitë e përpunimit të informacionit, dhe përmirësojnë shprehitë e të 

nxënit afatgjatë (Cooper, 2006). Kjo lidhet me mësimdhënien e hapur, ku nxënësi nuk 

shtrëngohet të performojë mbi standarde apo formate të standardizuara, por duke zhvilluar të 

nxënit e tij të hapur (CDE, 2006). Detyrat e pavarura të bazuara në të nxënit e hapur 

zhvillojnë të menduarin për të analizuar të dhënat e tyre dhe të vetëvlerësojnë rezultatet që ata 

arrijnë.  Në të nxënit tradicional nxënësit duhet të provojnë nëse ia arritën apo jo objektivit të 

mësimit. Në të nxënit e hapur nuk ka rezultate të gabuara apo të drejta. Nxënësit vlerësojnë 

pikat e forta dhe të dobëta të procesit dhe përfundimeve të punës së tyre dhe në bashkëpunim 

me nxënësit e tjerë vendosin vlerën e tyre. Nxënësit nuk duhet të mësojnë vetëm fakte, por 

duhet të aftësohen për ta kuptuar dhe shpjeguar atë që janë duke nxënë (CDE, 2006). 
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Detyrat e shtëpisë shërbejnë gjithashtu edhe si mjet për zhvillimin e atributeve 

pozitive personale të fëmijët që shtrihen përtej programeve mësimore. Procesi i kryerjes së 

detyrave kufizon tutelën dhe mbikëqyrjen e rreptë në klasë, pasi në kushtet e shtëpisë nxënësi 

ka kontroll dhe mbështetje të kufizuar. Më së shumti atij do t’i duhet të punojë më vete dhe 

vetëm. Në këto rrethana detyra edukon te fëmija vetëdisiplinën, vetëkontrollin, 

vetëorganizimin dhe vetëmenazhimin e veprimtarive të tij (Anderson, 2002).  

Detyrat e shtëpisë mund të kenë efekte pozitive edhe në jetën familjare duke ndikuar  

në përfshirjen prindërore në të nxënë (Tamo, Karaj & Rapti, 2005). Prindi nëpërmjet tyre  në 

mënyrë të shpejtë mund të evidentojë dhe kontrollojë përparimin e fëmijës në shkollë 

(Hoover-Dempsey, et al. 2001). 

Mësuesit mund të japin detyra enkas për këtë qëllim apo për të përfshirë prindin në të 

nxënët e fëmijës së tyre. Përfshirja e prindërve mund të ketë efekte pozitive për fëmijët pasi 

nxënësi bëhet i vetëdijshëm për lidhjen ndërmjet familjes dhe shkollës, mësuesit dhe prindit. 

Nga ana tjetër në kuadrin e këtyre detyrave rritet edhe interesi i prindit për procesin e të 

nxënit dhe përparimin mësimor të fëmijës së tyre (Cooper, 2006). 

Detyrat e shtëpisë mund të kenë edhe efekte negative në motivimin, formimin dhe 

edukimin e nxënësve. Kritikët e detyrave të shtëpisë argumentojnë se çdo aktivitet mbetet i 

dobishëm vetëm për një kohë të kufizuar. Ngarkesa mësimore dhe shpenzimi i kohënxënies 

në shkollë dhe shtëpi mund të shkaktojë venitjen e dëshirës për të nxënë, pasi dhënia e 

detyrave në sasi të tepruar mund të shkaktojë “ngopjen” me informacion mësimor. Kështu, 

detyrat e shtëpisë mund të zbehin qëndrimet pozitive ndaj shkollës dhe të demotivojnë 

nxënësit për arritje të larta. Gjithashtu, tendenca e mësuesve dhe e prindërve për t’i ngarkuar 

nxënësit me sa më shumë detyra, mund të çojë në lodhje të përgjithshme fizike dhe 

emocionale të fëmijëve (Cooper, 2006). 

Detyrat e dhëna në shtëpi u marrin fëmijëve kohën e lirë, e cila mund të kalojë me   

lojëra e aktiviteteve që zhvillon fëmija në komunitet. Mohimi i kësaj kohe dhe privimi nga 

aktivitet në komunitet nuk justifikohet nga niveli i përmirësimit të arritjeve mësimore. Duke 

mos u përfshirë në jetën komunitare nxënësi humbet në edukimin e shprehive, shkathtësive 

dhe vlerave shumë më të rëndësishme për jetën e fëmijëve (Cooper, 2006). 

Prindi nuk është mësues specialist dhe ndërhyrja e tij mund të ndikojë negativisht në 

të nxënit e fëmijëve. Metodologjia, teknika, koncepti dhe niveli i komunikimit janë elemente 

që duhen mbajtur në kontroll nga mësuesi (Karaj, Rapti &Tamo, 2005).  

Efektet pozitive dhe negative shfaqen njëherazi, të pandara dhe të ndërthurura me 

njëra - tjetrën. Në këtë mënyrë nëse një detyrë shtëpie mund të përmirësojë shprehitë e të 
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nxënit, në të njëjtën kohë ajo privon fëmijën nga aktivitete të tjera që mund të zhvillonte gjatë 

së kohës së lirë (Cooper, 2006).  

Mësuesi është përgjegjës për të menazhuar me kujdes detyrat duke favorizuar 

ndikimet pozitive dhe minimizuar ato negative. Problemi qëndron se si mund të harmonizojë 

raportet midis tipit të detyrave të shtëpisë dhe karakteristikave të nxënësve? Karakteristikat e 

personalitetit, natyra dhe objektivat e materialit mësimor si dhe identifikimi i stileve të të 

nxënit do të mundësojnë projektimin e detyrave në varësi të burimeve të brendshme dhe të 

jashtme të fëmijës (Cooper, 2006). 

Natyra dhe mënyra se si jepet detyra e shtëpisë ndikojnë në cilësinë e kryerjes së 

detyrave  hulumtuese. Nëse në punën hulumtuese në klasë ka bashkëveprim dhe mbikëqyrje 

nga mësuesi si trajner, në shtëpi puna e nxënësit ka karakter më individual dhe nxënësi merr 

vetë rolin e menazhimit të punës. Ai duhet të përfshijë në punën e tij edhe burime apo 

persona të tjerë. Studimet tregojnë se ky proces nuk është në varësi të nivelit të aftësisë së 

nxënësit për të nxënë (Paulu,1995; Kunje & Selemani & Ogawa, 2009; Barron & Hammund 

2008). 

 

2.3. Faktorët që ndikojnë në aplikimin e punëve të pavarura me karakter hulumtues 

 

Aplikimi i punëve të pavarura me karakter hulumtues është një praktikë pedagogjike 

që transferon dhe delegon përgjegjësitë e të nxënit nga mësuesi te nxënësi (PRIMAS, 2013). 

Realizimi i kësaj strategjie është në marrëdhënie me modelin e mësuesit, programet lëndore, 

mjedisin dhe aftësisë së nxënësit për të nxënë.  

Efektiviteti i aplikimit të punëve të pavarura është në varësi të disa faktorëve me 

ndikim në këtë proces. Më poshtë shqyrtohet literatura e përzgjedhur mbi faktorët më me 

ndikim në efektivitetin e zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese në procesin mësimor. 

 

2.3.1.  Ndikimi i nivelit të varësisë së mësuesit nga teksti dhe programi 

 

Në studimin e tij mbi modelin e të nxënit të bazuar në hulumtim, Lane thekson se një 

nga faktorët prioritarë është aftësia e mësuesit për të kuptuar dhe modeluar programet 

mësimore tekstet dhe metodologjitë në përshtatje me aftësitë hulumtuesve të nxënësit. Ky 

faktor lidhet para së gjithash me mendjen e hapur të mësuesit dhe modelin e demonstrimit të 

tij si performanca e një nxënësi të përhershëm. Trajnimi i mësuesve dhe formimi i tyre me 
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shprehitë e të nxënit të vazhdueshëm është një faktor, i cili konsiderohet si kërkesë e 

domosdoshme për zbatimin e IBL (Lane, 2007).  

Schunk në librin “Teoritë e të nxënit”, trajton marrëdhënien e mësuesit me programet 

mësimore dhe teksteve në raport me nxënësit sipas qasjeve të ndryshme teorike. Historikisht, 

tradita e ka vendosur mësuesin në qendër të procesit. Kryesisht teoritë bihejvioriste të 

kushtëzimit e fetishizojnë rolin qendror të mësuesit. Mësuesit, sipas bihejvioristëve duhet të 

vendosin në mënyrë të saktë çfarë duan t’u mësojnë nxënësve dhe pastaj të organizojnë 

mësimin duke e ndarë atë në hapa të vegjël (Schunk, 2008). Për kognitivistët, nëse iu 

referohemi Pampi & Lachman, materiali mësimor i parashikuar nga kurrikulumi është i 

organizuar në një model që përfaqëson karakteristikat zhvillimore të nxënësve sipas moshës, 

nivelit të njohurive, aftësitë që kanë marrë në vitet e mëparshme, kërkesave dhe standardeve. 

Nga ana tjetër, jo domosdoshmërisht çdo nxënës me karakteristikat e veta mund të përputhet 

me tiparet e parashikuar nga hartuesit e kurrikulumit. Për harmonizimin e këtyre 

organizimeve ndërhyn mësuesi me organizimin e mësimit duke e përshtatur materialin 

mësimor me nivelin e nxënësit dhe karakteristikat e klasës (Schunk, 2008). Në këtë varësi të 

trefishtë, niveli i vendosjes së nxënësit në qendër të procesit varet nga niveli i varësisë së 

mësuesit nga programet mësimore dhe tekstet. Sa më afër nxënësit që të jetë mësuesi, aq më i 

motivuar do të jetë nxënësi dhe aq më të dendura dhe të zgjeruara janë zbatimet e teknikave 

të bazuara në punët e pavarura me karakter hulumtues.  

Në punimin e Demis Kunje, Elizabeth Selemani-Meke dhe Keiichi Ogawan në 

Universitetin Kobe në Japoni studiuesit provojnë se marrëdhënia midis programeve 

mësimore, mësimdhënies dhe të nxënit janë të lidhura ngushtësisht midis tyre. Ka qasje që 

orientohen pikërisht në trajtimin e kësaj marrëdhënieje (Kunje, Meke - Selemani & Ogaëa, 

2009).     

Kurrikulumi është një udhërrëfyes për mësimin, dhe si i tillë përqendrohet në 

njohuritë, shprehitë, vlerat dhe qëndrimet që janë konsideruar si  të rëndësishme për të nxënit 

(Orstein & Hunkins, 2004). Bihejvioristët mbështetin kurrikulumin e bazuar në objektiva, të 

cilat orientohen nga standardet dhe kriteret (Schunk, 2008). Bihejvioristët në punët e pavarura 

u japin rëndësi praktikave që kushtëzojnë sjelljen e nxënësve nëpërmjet përsëritjes, të 

ushtruarit apo përforcimeve. Punët hulumtuese ndjekin skemat apo modelet e paracaktuara 

dhe produkti i tyre vlerësohet për saktësinë e gjetjeve të dhëna. Kurrikulumi i bazuar në 

objektiva e copëzon jo vetëm  përmbajtjen e kurrukulumit, por edhe qëndrimin e mësuesit, 

metodologjinë e mësimdhënies, përpunimin e materialit mësimor si dhe teknikën e hartimit të 

testeve për të vlerësuar rezultatet e pritshme të nxënësve (Orstein & Hunkins, 2004). 
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Mësuesit, edhe pse konsiderohen specialistë të procesit mësimor dhe që kanë të drejtën e 

ndikimit në kurrikulumin e zbatuar, përfshirja e tyre në këtë ndryshim merret fare pak në 

konsideratë nga ekspertët. Nga ana e tyre edhe vetë mësuesit kanë pak kohë për ta shqyrtuar e 

planifikuar kurrikulën, apo për të ndërvepruar me kolegët, prindërit apo specialistë të 

kurrikulumit (Orstein & Hunkins, 2004).  

Në kontrast me bihejvioristët, për humanistët kurrikula merr karakter krijues. Ajo i  

mundëson nxënësit të hulumtojë, të grumbullojë e të analizojë të dhëna dhe të zhvillojë 

shprehitë e të nxënit afatgjatë dhe të vetëdijshëm (Orstein & Hunkins, 2004). 

Teksti si materializues i programit lëndor mbetet ndikuesi kryesor në organizimin e 

mësimit. Mësuesi është i lidhur ngushtësisht me tekstin, pasi ai transmeton materialin kryesor 

për planifikimin e orës së mësimit, lehtëson punën e nxënësit në shtëpi dhe nëpërmjet aparatit 

pedagogjik apo ilustrimeve të ndryshme orienton punën e nxënësve të klasës mbi një material 

të përbashkët (Orstein & Hunkins, 2004). Mësuesit që punën e tyre e bazojnë te parimet 

bihejvioriste përforcojnë sjelljet e pritshme mes objektivave (Schunk, 2008). Mësuesit që 

udhëhiqen nga parimet konjitiviste i japin rëndësi të nxënit të kuptimshëm nëpërmjet 

përpunimit të informacionit (Schunk, 2008). Mësuesit që punën e tyre e bazojnë në parimet 

konstruktiviste synojnë që t’i pajisin nxënësit me kompetencat e të nxënit zbulues. Për të 

arrtitur këtë synim, mësuesit do t’i duhet që t’i orientojë dhe ti ushtrojë nxënësit në qëmtimin 

e materialeve burimore të ndryshme dhe t’i aftësojë ata për të manipuluar dhe rikonstruktuar 

ato në përshtatje me kërkesën e detyrës mësimore. Ky proces kërkon kohë, durim dhe 

profesionalizëm për ta fuqizuar nxënësin nëpërmjet veprimtarive paraprake duke e stërvitur 

atë në mënyrë të përshkallëzuar, hap pas hapi. Mësuesi në këtë qasje e zhvillon veprimtarinë 

e tij sipas modelit të performances së një trajneri edukimi (Bessick, 2008). 

Pavarësisht nga prioriteti i programeve, tekstet shkollore në një farë mase 

përfaqësojnë edhe pikëpamjet e autorëve lidhur me përzgjedhjen e njohurive më me shumë 

vlerë. Për këtë arsye subjektiviteti në materialin në tekst duhet përballur me subjektivitetin e 

perceptimit jo vetëm të mësuesve, por dhe të nxënësve. 

Mësuesit pavarësisht nga qasja e tyre teorike, luajnë rol qendror në vendimmarrje për 

zbatimin e programeve mësimore. Ata vendosin se cilat aspekte të kurrikulës duhen zbatuar 

ose përforcuar,  përcaktojnë kohën e duhur për zhvillimin e shprehive të kërkuara. Mësuesit 

janë të ngarkuar dhe koha nuk u lejon ta studiojnë kornizën kurrikulare me thellësi. Prandaj, 

në librin “Koncepte themelore për ta kuptuar kornizën kurrikulare”, Marsh thekson se për të 

kuptuar synimet, parimet dhe hipotezat e kornizës kurrikulare mësuesve duhet t’u lehtësohet 

ky proces me udhëzues dhe tabela të ndryshme (Marsh, 2009). 
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Në raportin e Komisionit të Komuntietit Europian  më 2005, “Parimet  e  përbashkëta  

evropiane  për  kompetencat  dhe  kualifikimet e mësimdhënësve”  theksohet se mësuesi nuk 

duhet të jetë zbatues mekanik, por duhet të angazhohet në veprime që janë rrjedhojë e 

shqyrtimit të kujdesshëm të natyrës së detyrës mësimore. Për realizimin e detyrës mësimore 

mësuesi nxitet që të zbatojë metoda mësimore bashkëkohore, të cilat integrojnë dhe 

balancojnë risitë dhe hulumtimet për gjetjen e strategjive mësimore, teknologjive të të nxënit 

dhe burimeve të botës reale.  Sipas kësaj qasjeje, mësimi duhet të ndërtohet mbi nevojat, 

interesat dhe rezultatet e pritshme të nxënësit. Mësimi i mbështetur te rezultatet e nxënësit e 

vendos nxënësin në qendër të procesit mësimor nëpërmjet zhvillimit dhe përfitimit të 

kompetencave (Commission  of  European  Communities,  2005).  

Qendra “Partnership for 21st Century Skills” në publikimin me titull “Kurrikulimi dhe 

mësimdhënia e shekullit XXI” prezanton disa modele të hartimit të kurrikulumit. Duke iu 

referuar Sternberg prezanton modelin e kurrikulumit të bazuar në kompetenca. Për realizimin 

e kompetencave kurrikulumi dhe mësimdhënia e shekullit XXI, bazohet mbi një larmi 

lëndësh, të cilat edukojnë të menduarin analitik, të menduarin kritik dhe aftësimin në 

zgjidhjen e problemeve. Në thelb të këtij modeli  synohet aftësimi i nxënësve me shprehi për  

jetën si: fleksibiliteti, përshtatshmëria, vetëmbështetja dhe marrja e përgjegjësive, të cilat 

Sternbergu i konsideron si zbatimin e inteligjencës, dijes dhe krijimtarisë për të mirën e 

përbashkët. 

Ndryshe nga Sternbergu që fokusohej te rezultatet e nxënësit, Wagner & Kegan e 

adresojnë vëmendjen te  instruktimi i të nxënit. Wagner kundërshton tendencën për t’u dhënë 

nxënësve detyra me përmbajtje të vështirë. Ai sugjeron që nxënësit të marrin detyra, të cilat 

mund të kryhen nga ata si pasojë e të nxënit  të tyre. Procesi sipas Wagner synon ndërtimin e 

të nxënit në mënyrë që të mbështetë me studimet e mëtejshme dhe të lehtësojë punën e tyre 

në jetë. Për realizimin e këtij synimi ai këshillon që gjithë procesi mësimor të promovojë 

marrëdhënie dinjitoze nëpërmjet respektit reciprok midis mësuesve dhe nxënësve që nxitin 

kompetencat akademike dhe sociale. 

Një tjetër model që sjell qendra P21CS është modeli i “metakurrikulumit ", i 

propozuar nga Davidit Perkins. Ky model sjell një kurrikulum të gërshetuar me lëndët  

kryesore tradicionale që nxit të menduarin e nxënësve. Lëndët mësimore mundësojnë  

thellimin e nxënësit në kuptimin e objekteve,  problemeve dhe situatave dhe nxitin aftësimin 

për të aplikuar kuptimet komplekse në situata reale dhe të përballen në zgjidhjen e 

problemeve, ashtu si një i rritur në botën që e rrethon.  
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Model tjetër që prezantohet është modeli i kurrikulumit të bazuar në mendjen e hapur 

(Opening minde framework, RSA).  Në këtë model programet synojnë pajisjen e nxënësve 

me kompetenca të kategorizuara në pesë fusha: edukimin qytetar, të nxënit, menazhimin e 

informacionit, marrëdhëniet publike dhe menazhimin e situatave (Cornelius, 2009). Në thelb 

të procesit të realizimit të këtyre synimeve u jepet përparësi aktivitetit hulumtues dhe krijues 

të nxënësve për zotërimin e kompetencave në mënyrë të vetëdijshme dhe të vetaktualizuar 

(RSA, 2012). Sipas kësaj qasjeje në këtë proces mësuesi merr rolin e trajnerit, kurse nxënësi 

të hulumtuesit dhe përpunuesit të dijes. Pra, synimi i kurrikulumit fokusohet te të nxënit për 

të nxënë dhe te aftësimi për të hulumtuar në mënyrë të pavarur. Nxënësit ushtrohen dhe 

aftësohen për të parashtruar pyetje, për të zgjidhur çështje problemore të rëndësishme,  për të 

njohur dhe vetëzbuluar idetë e tyre. Ky proces realizohet atëherë kur nxënësi ka kulturë, dije 

dhe aftësi të fituara nga mësimi i disiplinave të ndryshme, të cilat duhet të jenë prioritet i 

kurrikulumit shkollor.  

Vizioni bashkëkohor i orienton mësuesit dhe shkollat që t’i angazhojnë nxënësit në të 

nxënit e pavarur dhe krijimin e metanjohjes (metakognitivizmit) përmes fuqizimit të mendimit 

të tyre në hartimin dhe zbatimin krijues dhe kritik të programeve dhe teksteve shkollore 

(Temple & Crawford & Saul & Marhews & Makinster, 2005). 

Kjo panoramë larmish idesh dhe rekomandimesh nuk bëhet me synimin për të 

evidentuar  qasjen më të mirë për mësimin e shkathtësive të nxënësit model të shekullit XXI. 

Studiuesit theksojnë qartazi se çdo sistem shkollor duhet të përcaktojë se çfarë është më e 

përshtatshme për to dhe çfarë e bën kuptimin e tyre unik me karakteristikat dhe profilet e 

tyre.  

Pavarësisht nga zgjedhja e modelit, hartimi i përmbajtjes, zbatimi i parimeve, trajnimi 

i mësuesve dhe krijimi i mekanizmave për menazhimin e procesit janë të rëndësishëm. 

Kështu në rastin e aplikimit të mësimit të bazuar në hulumtim, trajnimi i mësuesve me 

modulin IBL përbën një parakusht themelor në zbatimin me efektivitet të punëve të pavarura 

me karakter hulumtues. Roland D, Anderson (Universiteti i Kolorados, USA) në artikullin e 

tij me titull “Reforming Science Teaching: What Research says about Inquiry”, publikuar në 

Journal of Science Teacher Education, 13(1): 1-12, 2012, thekson se mësuesit duhet të 

trajnohen për të kuptuar thelbin e mësimit të bazuar në hulumtim. Konkretisht mësuesi duhet 

të kuptojë jo vetëm se mësimdhënia e bazuar në hulumtim e lëviz mësimin prej pyetjeve që 

kërkojnë një përgjigje të drejtpërdrejtë dhe të saktë, në një mësimdhënie të bazuar në 

kuptimin e dinamikave dhe zbatimit në praktikë të asaj që është nxënë. Kjo lëvizje kërkon 
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besimin e mësuesve, aftësimin dhe shkathtësimin e tyre për ta zbatuar natyrshëm dhe lirshëm 

teknikat e IBL gjatë procesit mësimor (Anderson, 2002). 

 

2.3.2. Ndikimi i mjedisit 

 

Mjedisi i të nxënit është një faktor i rëndësishëm, pasi ai ndikon në hapësirat fizike 

për të ndërvepruar dhe përdorur burimet e informacionit (Hannafin, Land & Oliver, 1999).  

Mjedisi i të nxënit është një koncept konstruktivist, i cili mbështet arsyetimin dhe të 

menduarin autentik të nxënësit mbi fakte, të dhëna dhe argumente të këndvështrimeve, 

burimeve dhe qëndrimeve të ndryshme. Mjedisi i klasës, hapësirat fizike, pajisjet dhe 

orenditë, rregullat dhe materialet e ofruara, nuk janë ato që i kënaqin me të vërtetë nxënësit, 

pavarësisht se ata tregohen të bindur dhe dashamirës (Marsh, 2002). Nxënësi përfshihet më 

aktivisht në një mjedis pozitiv dhe miqësor, ku ideja, përfundimi apo produkti i punës së tij 

nuk paragjykohet dhe nuk shpërfytyrohet. Nxënësit i pëlqen të marrë përgjegjësi në procesin 

e zgjidhjes së problemit dhe të detyrës së të nxënit (Hannafin, Land & Oliver, 1999). 

Nxënësit që arrijnë të nxënë në mënyrë të pavarur janë përgjegjës për të nxënit e tyre. 

(OECD, 2009). Nëpërmjet kësaj praktike ata zotërojnë aftësi dhe shprehi në përzgjedhjen e 

teknikave të të nxënit duke marrë përgjegjësinë e vetëdisiplinimit dhe vetërregullimit të 

sjelljes së tyre (Fey & Funk, 1995). Ky mjedis që nxit dhe mundëson të nxënët e vetëdijshëm, 

konsiderohet si mjedis efektiv i të nxënit (OECD, 2009).    

Sipas Hannafin, Land dhe Oliver një mjedis të nxëni, që të jetë efektiv, duhet të 

plotësojë të paktën katër kushte favorizuese për nxënësin.  

Së pari, kontekstet e problemit të jenë të njohura dhe të kuptueshme prej nxënësit.  

Së dyti, nxënësi të ketë mundësinë e gjetjes dhe përdorimit të burimeve të ndryshme 

të informacionit.  

Së treti, të zotërojë mjetet e nevojshme teknike dhe metodike për të kryer procesin e 

hulumtimit.  

Së katërti, nxënësit t’i jepet mbështetja e domosdoshme gjatë zgjidhjes së problemit, 

(Hannafin & Land, & Oliver, 1999),  apo nëse përdorim termin e Vygotskit, t’i ofrohet 

“skela” në zonën e përafërt (Zone of Proximal Development, Musai, 1999).  

Studiues të ndryshëm mbi menazhimin e klasës shqyrtojnë ndikimin e mjedisit fizik të 

klasës në efektivitetin e mësimit me në qendër nxënësin. Madhësia e sallës ku zhvillohet 

mësimi në raport me numrin e nxënësve, forma dhe madhësia e bankës ka ndikim në mënyrën 

se si mësuesi organizon dhe zhvillon orën e mësimit (Finn & Achilles, 1999, Marsh, 2002).  
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Nxënësit kanë nevojë të komunikojnë, ndërveprojnë dhe të bashkëpunojnë në grupe, 

ndërkohë që mësuesit i duhet të menazhojë nëpërmjet disiplinës pozitive sjelljet e tyre, t’i 

monitorojë dhe t’i mbështetë nxënësit në veprimtaritë e tyre në klasë (Marzano, 2001). 

Colin, J. Marsh në librin “Koncepte themelore për ta kuptuar kornizën kurrikulare”, 

në kapitullin mbi mjediset e të nxënit, mjedisi fizik dhe pedagogjik lidhet me mjedisin 

psikologjik. Ndikimi i faktorëve që lidhen mjedisin fizik nuk mund të studiohet i shkëputur 

nga reflektimi i ndikimeve në elementet psikologjikë. Psh., nëse studiohet ndikimi i 

madhësisë së dhomës, së klasës apo forma e bankës në raport me numrin e nxënësve te 

efektiviteti i mësimit me në qendër nxënësin, nuk ka se si të përjashtohet ndikimi tek 

kënaqësia e nxënësve nga mjedisi. 

Për realizimin e procesit në përputhje me kërkesat dhe objektivat e kurrikulumit, 

nevojiten krijimi i kushteve optimale (Garo, 2008). Koha e zgjatjes së mësimit dhe aftësia për 

të planifikuar dhe kryer veprimtaritë e parashikuara brenda orarit, konsiderohet si aftësi e 

menazhimit efektiv të klasës (Garo, 2008). Ora mësimore me 45 minuta dhe projektimi i 

mësimit me në qendër nxënësin krijon një mjedis jo të përshtatshëm për realizimin e mësimit 

në kushte optimale (Patricia & Newhall, 2008).  Për këtë arsye është e domosdoshme që 

mësimi të shtrihet përtej mureve të klasës dhe përtej kohës së planifikuar në klasë (Fraboni & 

Minerva, 2005).  

Puna e pavarur me karakter hulumtues në thelb lidhet me individin, kapacitetet dhe 

kompetencat e tij për të zhvilluar një performancë të suksesshme. Mjedisi i përshtatshëm 

lidhet me funksionimin e shkollës dhe klasës si organizatë. Sipas këtij koncepti, shkolla më 

shumë si institucion arsimor, konceptohet si një organizatë të nxëni (Fullan, 2003).  

Funksionimi i shkollës si organizatë të nxëni harmonizon gjithë mekanizmat dhe 

veprimtaritë e saj drejt prioriteteve që merr të nxënit dhe rritja e rolit dhe  përgjegjësive të 

individëve - anëtarë të kësaj organizate, për realizimin e këtij synimi (Fullan, 2001). Shkolla 

si organizatë përqendrohet te individi, ndërsa si institucion përqendrohet te kolektivi. Në 

shkollën si organizatë, individi përfshihet aktivisht dhe i bashkohet nëpërmjet mekanizmave 

kolektivit apo grupit ku ai ndërvepron.  

Krijimi i një organizate të nxëni pasqyron krijimin e një klase ndërvepruese ku 

veprimtaritë zhvillohen jo vetëm brenda programit shkollor, por në mënyrë permanente edhe 

përtej programit mësimor apo mureve të klasës dhe oborrit të shkollës. Pjesë e këtyre 

veprimtarive nuk është vetëm nxënësi, por para së gjithash mësuesi (Marsick & Watkins, 

1999).  
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Në modelin e të nxënit në organizatë, të nxënit ndërvaret në tre nivele të 

përshkallëzuara. Këto nivele janë: 

 a) të nxënit individual,  

b) të nxënit në ekip,  

c) të nxënit në organizatë (Marsick & Watkins, 1999).  

Mbi bazën e këtyre niveleve përshtaten nivelet e të nxënit të nxënësve, stilet e të 

nxënit dhe përvojat e tyre. Namsoo Shin & Steven McGee (Center for Educational 

Technologies Wheeling Jesuit University) në artikullin me titull “The Influence of Inquiry-

Based Multimedia Learning Environment on Scientific Problem-Solving Skills Among Ninth-

Grade Students Across Gender Differences”, prezantuar në takimin vjetor të Association for 

Educational Communications and Technology, Dallas, TX, Nëntor, 2002, provojnë se një 

mjedis i ndërtuar mbi multimedial mbështet mësimin e bazuar në hulumtim për të zhvilluar te 

nxënësit aftësinë për zgjidhjen e problemit. Nëpërmjet analizës ANOVA studimi i tyre 

rezulton se mësimi i bazuar në hulumtim në një mjedis mbi multimedian ndikon në fuqizimin 

e aftësisë për të kuptuar përmbajtjen dhe aftësinë e zgjidhjes së problemit te të gjithë 

nxënësit, veçanërisht tek femrat (Shin & McGree, 2002). 

 

2.3.3. Aftësia për të nxënë në mënyrë të pavarur 

 

Penny Van Deur dhe Rosalind Murray-Harvey (Flinders University) theksojnë se 

objektivi kryesor në programet mësimore mbetet vetërregullimi i të nxënit të fëmijëve (Van 

Deur & Murray-Harvey, 2005). Të nxënit e pavarur në klasat e arsimit fillor klasifikohen në: 

të nxënit e pavarur të izoluar dhe të nxënit e pavarur ndërveprues. Në të nxënit e pavarur të 

izoluar nxënësi (fëmija) punon i veçuar dhe pa praninë apo ndihmën e të tjerëve. Në të nxënit 

e pavarur ndërveprues, nxënësit janë të mbikëqyrur dhe procesi i të nxënit të tyre është i 

organizuar dhe i drejtuar. Nëse e kanë të nevojshme ata nxiten të pyesin dhe të kërkojnë 

ndihmën e nevojshme për të kryer detyrën e ngarkuar (Paulu, 1995). Në këtë proces 

përfitimet në aspektin e mësimdhënies dhe të nxënit do të jenë të dukshme si për fëmijët dhe 

për mësuesit. Mësuesi, gjatë procesit mësimor, krahas planifikimit dhe organizimit të 

veprimtarive nga ana e tij, duhet të nxisë fëmijët për të organizuar edhe ato veprimtari sipas 

kuptimit dhe interesave të tyre. Qeniet njerëzore reagojnë në mënyrë aktive dhe të natyrshme 

për të zbuluar dhe njohur botën. Mbi bazën e përvojave individi u jep kuptim objekteve dhe 

dukurive në përputhje me karakteristikën moshore të mënyrës së të menduarit. Ata mësojnë 
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nëpërmjet ndërveprimit, modelimit të përvojave të para dhe veprimeve instiktive të pavarura 

(Bruner, 1961). 

Fëmijët rriten me mitizimin e vlerës së shkollës dhe nënshtrimin para autoritetit të saj. 

Kjo frymë varet nga kulturat dhe përvojat në edukim. Edukimi i nxënësve për të punuar në 

mënyrë të pavarur, realizohet nëpërmjet një sërë teknikash dhe praktikash zbatuese, 

nëpërmjet të cilave nxënësit arrijnë të përvetësojnë shprehitë e duhura. Dhënia e mundësisë 

nxënësve për të bërë zgjedhjen e detyrës apo tematikës alternative do t’i inkurajojë për të 

reflektuar mbi interesat dhe parapëlqimet duke i shtyrë për të filluar marrjen e përgjegjësisë 

për të nxënit e vet. Mësuesi mund ta shfrytëzojë këtë rast për të reflektuar mbi karakteristikat 

e nxënësve të tij nëpërmjet asaj se përse ata bënë këtë apo atë zgjedhje (Firestone, & Monfils, 

& Schorr, 2004). 

Puna në grup është një tjetër praktikë e dobishme sepse u mundëson nxënësve të 

mësojnë nga njëri-tjetri duke u përfshirë në mënyrë aktive. Puna në grup përkohësisht e 

distancon kontrollin e drejtpërdrejtë të mësuesit dhe e transferon atë te vetë nxënësit duke 

nxitur përgjegjësinë e pavarësisë së tyre (Temple & Crawford & Saul & Marhews & 

Makinster, 2005). 

 

2.3.4. Aftësia për të projektuar, planifikuar dhe kryer punën e pavarur hulumtuese 

 

Nga informacioni i publikuar mbi zbatimin e IBL bie në sy një intereresim në rritje i 

studiuesve të edukimit dhe një prioritet i orientimit të politikave të edukimit (Baş, 2011). 

Vendosja e objektivave është atribut i mësuesve. Ata analizojnë dhe projektojnë 

detyrën mësimore. Nxënësve nuk u është transferuar kjo kompetencë. Caktimin e objektivave 

për të nxënit e tyre, ata ua kanë besuar mësuesve dhe prindërve të tyre. Marrja e kësaj 

përgjegjësie dhe përfitimi i këtyre kompetencave nuk është e lehtë. Fillimisht do të kërkohet 

ndihma e mësuesit. Nxënësi nëpërmjet të ushtruarit në këtë veprimtari inkurajohet për të 

reflektuar dhe vetëvlerësuar punën e tij. Qëllimet e të nxënit janë dinamike, pasi mund të 

përpunohen apo ndryshohen gjatë procesit. Ata duhet të projektohen, vëzhgohen dhe 

rivlerësohen rregullisht pastaj të përshtaten sipas efikasitetit të tyre. Për edukimin e këtyre 

kompetencave nga vëzhgimet dhe anketat me mësuesit janë listuar një mori teknikash të 

përdorur prej tyre (Rose, 2008). 

Përdorimi i teksteve autentike si: artikuj gazetash, revistash, informacione të marra 

nga TV, regjistrimet në radio apo materiale të shkarkuara nga internet ndihmojnë lidhjen e 
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mësimit në klasë me jetën jashtë saj. Nxënësit nëpërmjet tyre kuptojnë dhe mësojnë se të 

nxënit nuk e ka vendin vetëm në shkollë, por edhe në mjediset jashtë shkollës (Rose, 2008). 

Përfshirja aktive e nxënësit në planifikimin e mësimit apo në organizimin e 

veprimtarive të ndryshme gjatë mësimit e bën mësimin më interesant për nxënësin dhe 

lehtëson  ndërtimin e dijeve të tyre dhe i shtyn të reflektojnë në nevojat e tyre ( Rosen & et al, 

2010). 

Mbajtja e ditareve prej nxënësve krijon një dialog të drejtpërdrejtë midis mësuesit dhe 

nxënësve. Mësuesi nëpërmjet tyre kupton se cilat janë fushat e veprimtarisë që pëlqehen dhe 

ngjallin interes për nxënësin dhe ku hasin probleme e vështirësi (Dam, 2002). 

Ndërtimi i aktiviteteve që i nxitin nxënësit të reflektojnë mbi të nxënit e tyre ju 

mundëson zgjerimin e aktivitetit dhe dhënien e kuptimeve sipas qasjeve të ndryshme. 

Mësuesi duhet të nxitë të menduarit  kritik të nxënësve duke i lejuar ata të prezantojnë ide 

dhe komente autentike (Dam, 2002; Bessick, 2008). 

Puna me projekte zhvillon aftësitë e punës në grup, shkëmbimin e eksperiencave, 

dëgjimin e zërit dhe mendimit ndryshe. Para se nxënësit të dorëzojnë detyrën e tyre, mësuesi 

mund t’i nxitë ata të kontrollojnë dhe konsultohen me njëri-tjetrin.  

Krijimi i një strukturë vetëqasjeje në klasë nënkupton përzgjedhjen e detyrave 

alternative nga ana e nxënësit (Bessick, 2008). Materialet mund të përfshijnë: artikuj 

revistash, rebuse me pyetje dhe përgjigje, fjalëkalime, analizë teksti, etj. Kjo praktikë ka  

përparësi se ju lejon nxënësve të punojnë me ritmin e tyre (Bessick, 2008). 

Modeli i punës së pavarur që motivon më shumë nxënësit është modeli i punëve të 

pavarura me karakter hulumtues (Rooney, 2012). Puna me projekte, detyra të bazuara në 

zgjidhjen e një problemi, zbatimi i të menduarit kritik, debati, analiza dhe sinteza, vlerësimi i 

situatës, etj, janë disa nga format e aplikimit të IBL (Lane, 2007). 

Në shkollën shqiptare, ashtu siç tregohet edhe në kurrikulën shkollore janë bërë 

përpjekje për ta bërë mësimin më ndërveprues dhe çështjet mësimore më të debatueshme. 

Puna me projekte, ekspozitat edhe jashtë shkollës, spektaklet e debatit etj, janë dëshmi e 

hyrjes së një fryme të re. Në programet mësimore po praktikohen punët me projekte si 

detyrim i procesit mësimor. Nxënësit krahas notave të tjera vlerësohen me nota në projektet e 

kryera.  

Në këtë sipërmarrje nxënësit njohin më mirë veten dhe të tjerët dhe bazuar mbi 

mangësitë dhe nevojat e veta krijojnë grupe pune funksionale mbi role dhe avantazhe që 

plotësojnë nevojat e grupit. Nëse me kohë, nxënësit bëhen të vetëdijshëm për nevojat dhe 

mangësitë e tyre, ata do të pranojnë se kanë nevojë për më shumë praktikë në fusha të 
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caktuara dhe kjo strukturë do ta bëjë më efektive ndërhyrjen e mësuesit për t'i ndihmuar ata 

me gjetjen e aktivitete të përshtatshme (NAS, 2004). Zhvillimi i aftësive të pavarura të të 

nxënit nuk është për të lënë nxënësit të punojnë vetëm, por për të ndihmuar nxënësit që të 

zhvillojnë aftësitë që do të ndihmojnë ata për të qënë nxënës efektivë dhe të suksesshëm, për 

të marrë përgjegjësinë e të nxënit e për të zbatuar produktin e tij në jetën praktike (NAS, 

2004). Rruga drejt pavarësisë në të nxënë është një rrugë që kërkon kohë, durim e 

këmbëngulje dhe mbi të gjitha një disiplinë të saktë dhe mbështetje të mjaftueshme. 

 

2.3.5. Ndikimi i gjinisë, moshës dhe vjetërsisë në punë 

 

Studime të ndryshme provojnë se gjinia e mësuesit nuk ka ndonjë marrëdhënie të 

ngushtë me aplikimin e teknikave mësimore me në qendër nxënësin. Sipas studimit të Ebanks 

mbi ndikimin e teknikave të mësimdhënies me në qendër nxënësin në notat e testeve 

përmbledhëse tregohet se nuk gjenden marrëdhënie me vlefshmëri statistikore midis 

dallimeve të moshës dhe gjinisë së mësuesve (Ebanks, 2010). Në studimin e tij Ebanks 

provon se gjinia dhe mosha e mësuesit nuk ndikon në zbatimin e teknikave me në qendër 

nxënësin, por në varësi të trajnimeve me këto metoda, performanca e tyre rritet ndjeshëm 

(Ebanks, 2010). Teknikat hulumtuese, si pjesë e teknikave që e vendosin nxënësin në qendër 

të procesit, duke iu referuar Ebanks nuk kanë ndonjë varësi nga mosha apo gjinia e mësuesit 

që i zbaton ato.   

Po kështu Chan, Hok On thekson se pavarësisht nga gjinia e mosha lirshmëria dhe 

efektiviteti i zbatimit të punëve të pavarura me karakter hulumtues larmojnë në varësi të 

bindjeve të vetë mësuesve dhe nivelit të trajnimeve të fituara në këtë fushë (Chan, 2010). 

Dallimet shfaqen në lidhje me nivelin e socializmit të procesit mësimor (Martin & 

Marsh, 2005), në nivelin se sa mësuesit i njohin stilet e të nxënit të nxënësve të tyre dhe nga 

mënyra se si i përshtatin mësimin me këto stile (Amagishi, 1971).  

Në një studim  Akiri & Ugborugbo dallimet i gjejnë në varësi të zonës rurale dhe 

atyre urbane (Akiri & Ugborugbo, 2008). Në varësi të moshës, mësuesit në raport me gjininë 

e tyre shfaqin dallime në periudha të ndryshme të vjetërsisë në punë. Sipas një studimi në 

Nigeri, Agharuëhe A. Akiri dhe  Nkechi M. Ugborugbo provuan se mësuesit meshkuj janë 

më efektivë në pesë vitet e para të punës, kurse femrat pas gjashtë viteve përvojë. Mësuesit 

janë të suksesshëm në moshë më të vogël se 30 vjeç, kurse mësueset midis moshës 31 – 50 

vjeç. (Akiri & Ugborugbo, 2008).  
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2.3.6.  Karakteristikat e nxënësit 

 

Konceptimi i nxënësit si faktor i të nxënit të tij shihet nga studiuesit si  lidhje me 

trajtimin e personalitetit të tij. Për psikologët e edukimit të kuptuarit të dallimeve individuale 

të nxënësve ndaj arritjeve të rezultateve të pritshme në mësime, mbetet një objekt i 

rëndësishëm i studimit të tyre (Wirth & Perkins, 2007; Woolfolk, 2011).  

Psikologu Marsel Cara në artikullin e tij “Personaliteti dhe edukimi: Teoria 5- 

faktoriale dhe arritjet shkollore” të botuar tek “Revista pedagogjike”, organi i Institutit të 

zhvillimit të arsimit (IZHA), shprehet se për të shpjeguar plotësisht suksesin mësimor të 

nxënësve përtej kushteve mjedisore apo aftësive kognitive duhen shqyrtuar dhe tiparet e 

personalitetit (Cara, 2011). Para se të analizohet aktiviteti i të nxënit, teoricienët e të nxënit 

propozojnë të trajtohen tiparet e personalitetit si koncepte psikologjike (Haslam, 2007).  

Në studimin e tyre Demis Kunje and Elizabeth Selemani-Meke dhe Keiichi Ogawa 

zbulojnë se krahas karakteristikave demografike, karakteristikat e nxënësve, klasës dhe 

shkollës ndikojnë në arritjet e tyre në të nxënë. Suksesi i nxënësve lidhet me modelin e 

mësuesit trajner i të nxënit dhe aktivitetet ndërvepruese të nxënësve për të hulumtuar e gjetur 

përgjigje autentike apo përpjekjet për të hartuar projekte (Kunje, Meke - Selemani & Ogawa, 

2009). 

Antropologu shqiptar Aleksandër Dhima (Universiteti Europian i Tiranës) thekson se 

personaliteti i njeriut është në lidhje të ngushtë me kulturën dhe sistemet socialkulturore. 

Ndërsa kultura lidhet me funksionimin e sistemeve sociale dhe përcjelljeve të dijeve, 

normave dhe vlerave kulturore nga një brez në tjetrin, personaliteti lidhet me tipare kryesisht 

të brendshme dhe që zhvillohen nën ndikimin e ndërveprimit kompleks të strukturave 

biologjike të individit me përvojat e tij jetësore (Dhima, 2007, 2010).  

Sipas këtij këndvështrimi antropologjik, në projektimin dhe zhvillimin e procesit të 

nxënies duhet të merren në konsideratë dhe karakteristikat e personalitetit. Kjo tezë e bën 

procesin më individual  dhe më konstruktivist. Tradicionalisht procesi mësimor zhvillohet 

mbi grupin, klasën dhe kurrikulumin, ndërsa indikatorët e vlerësimit fokusohen mbi 

mesataren e notave dhe përqindjet e kalueshmërisë. Kjo qasje e orienton procesin tek 

zhvillimi dhe fuqizimi i kapaciteteve të nxënësit që i bashkohet aktivisht grupit dhe klasës 

mendimtare.   

Për të realizuar këtë synim, aplikohet zhvillimi i kurrikulumit  me bazë shkollën, ku  

vetë shkolla funksionon sipas modelit një shkolle të decentralizuar, drejtimi i së cilës 



43 
 

realizohet me vendimmarrje me bazë të gjerë të përfshirjes së stakeholdersave  (Marsh, 

2009). 

 

2.4. Përmbledhje 

 

Nga shqyrtimi i literaturës punët e pavarura me karakter hulumtues trajtohen në 

kuadrin e modulit IBL. Detyra e mësuesit është që t’u zhvillojë nxënësve  aftësitë perceptuese 

nëpërmjet përmirësimit të teknikës së dhënies së detyrave me karakter hulumtues (Balım, 

2009).  Kjo qasje kërkon që nxënësi në përputhje me moshën dhe nivelin e tij të përgatitet me 

shprehitë e organizimit të aftësive mësimore për zgjidhjen e problemeve, zhvillimit të 

pavarësisë në të menduar, aftësitë e zellit dhe interesit për të nxënë duke hulumtuar vetë 

botën sipas mënyrës së tij. Gabimi konsiderohet si pjesë e të nxënit, pasi nxënësi mëson edhe 

nga gabimet. Mësuesi në këtë proces ndërveprues bëhet pjesë aktive e bashkëpunimit dhe 

ndërveprimit në procesin e të nxënit duke mbajtur edhe rolin e trajnerit të të nxënit (Bertolini, 

2010). Niveli i pranisë apo ndikimit nga ana e mësuesit për të drejtuar praktikat e nxënësve 

varet nga niveli i nxënësve në arritjet e tyre akademike, si dhe të trajnimit apo aftësimit të 

tyre në përdorimin e IBL (Lane, 2007). Shkolla e projektuar mbi IBL krijon frymën e 

shkencëzimit të shkollës (Won, 2009). 

Studimet që i përkasin efektivitetit të punëve me karakter hulumtues në rezultatet e 

nxënësve ndajnë qëndrime të ndryshme. Disa studime nuk gjejnë ndonjë marrëdhënie me 

vlefshmëri statistikore midis zbatimit të punëve hulumtuese dhe arritjeve mësimore të 

nxënësve në testet periodike (Ruhf, 2006, Won, 2009). Disa studime provojnë se të nxënit i 

bazuar në hulumtim ndikon pozitivisht në rezultatet e nxënësve. Këto gjetje janë të bazuara 

në të dhënat e eksperimenteve të kryera me grupe të vogla nxënësish (Balim, 2009; Abdi, 

2014; Barron & Hammond, 2008).  Arsyet shikohen tek mentaliteti i mësuesit, (Ebanks, 

2010), apo shpërfillja e tyre duke i trajtuar ato si aktivitete të lira, pasi nuk kanë ndikim në 

arritjet mësimore të nxënësit (Chan, 2010).  

Faktorët që evidentohen si ndikues në zbatimin me efektivitet të punëve të pavarura 

veç trajnimit të mësueve me IBL (Lane, 2007; Balim, 2009; Ebanks, 2010), janë faktorë që 

lidhen me programet dhe tekstet mësimore (Kunje, Meke - Selemani & Ogawa, 2009; 

Bessick, 2008), faktorë që lidhen me mjedisin e të nxënit, karakteristikat e nxënësve, 

përfshirjen e prindërve dhe teknologjinë.  

Ndikimi i detyrave hulumtuese shprehet në motivimin e nxënësve në kryerjen e 

detyrave të shtëpisë, vijimit dhe ndërveprimit në kryerjen e tyre. Nga shqyrtimi i literaturës 
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duket se gjetjet përqendrohen në krahasimin e mesatareve të notave të nxënësve në testet 

midis grupit të eksperimentit dhe grupit të kontrollit, në entuziazmin e orës së mësimit, në 

ndërveprimin, në  zhvillimin e të menduarit kritik, etj. 

Duke kryer studime në drejtim të një faktori të caktuar, në varësi të forcës së 

ndryshme të ndikimit të tij në kushte, terrene dhe situata të ndryshme, janë marrë dhe 

rezultate të ndryshme. Ky studim orientohet në shqyrtimin me të gjerë të marrëdhënieve të 

brendshme dhe atyre të jashtme që lidhen me teknikën dhe procesin mësimor të bazuar në 

hulumtim.  
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KAPITULLI I TRETË: METODA E KËRKIMIT 
 

3. Metodat e zbatuara 

  

Ky kapitull shpjegon metodologjinë, strategjinë dhe teknikat e ndjekura në këtë 

punim. Ky studim zbulon  nivelin e ndikimit të punëve të pavarura me karakter hulumtues 

dhe zbulues në edukimin e shprehive të të nxënit afatgjatë e nxënësve në arsimin bazë, 

krrysisht në klasat e treta dhe të pesta në shkollat 9-vjeçare. Metodologjia e përdorur synon 

zbulimin e faktorëve që ndikojnë në zbatimin korrekt të mësimit të bazuar në hulumtim dhe 

në përputhje me nivelin e kompetencave zbulon nivelin e ndikimit të tyre në rezultatet e 

nxënësve. 

Për të përcaktuar këta faktorë u morën në shqyrtim marrëdhëniet e brendshme dhe të 

jashtme që afektojnë nxënësit dhe paraprijnë rezultatet e tij në plotësimin e detyrës mësimore 

dhe edukative. Shqyrtimi i marrёdhёnieve tё jashtme përfshiu këto pyetje:  

Cili ёshtё raporti midis reagimit tё nxёnёsit me teknikat e pёrdorura nga mësuesi?  

Cili ёshtё raporti midis kurrikulёs dhe metodave tё tё nxënit?  

Cili ёshtё niveli menazhues në përshtatjen e veprimtarive tё nxёnёsit me stilin e tij pёr 

tё nxёnё?  

Si e parashikon kurrikula procesin e tё nxënit nga këshillimi pёr tё nxёnit aktiv deri 

tek të nxënit e vetëdijshëm?  

- Cili është raporti midis hulumtimit dhe mjedisit tё tё nxёnit?  

- Si e monitoron dhe sa ёshtё i pёrfshirё prindi  nё tё nxёnit e  nxёnёsit? 

- Cili ёshtё raporti midis statusit social tё familjes dhe punёs sё pavarur tё fёmijёve?  

- Si ndikon procesi i hulumtimit, nё motivimin e nxёnёsit?  

- Cila ёshtё praktika e mёsuesit nё organizimin dhe realizimin e punëve të pavarura 

hulumtuese?  

- Si ndikojnë në nivelin e zbatimit të teknikave hulumtuese nga mësuesi karakteristikat 

e tij demografike? 

 

Shqyrtimi i marrёdhёnieve tё brendshme përfshiu këto pyetje:  

- Ç’marrёdhёnie ekzistojnë midis materialit mёsimor dhe detyrave tё shtёpisё? 

- Ç’marrёdhёnie ekziston midis fjalёs sё mёsuesit dhe punёs sё nxёnёsit?  

- Ç’marrёdhёnie ekziston midis detyrave tё shtёpisё dhe notave tё fituara nё testime? 
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- Ç’marrёdhёnie ekziston midis punёs individuale dhe asaj nё grup?  

- Ç’marrёdhёnie ekziston midis punёve tё nxёnёsve dhe publikimit tё tyre?  

- Ç’marrёdhёnie ekziston midis sasisё sё punёve tё pavarura hulumtuese dhe nivelit tё  

kёnaqёsisё dhe pёrfshirjes aktive midis nxёnёsve? 

Mbi këto pyetje u hartua një anketë, e cila u testua me 115 mësues në shkollat e 

qytetit të  Tiranës dhe të Durrësit. Nga përpunimi i të dhënave nëpërmjet analizës faktoriale 

me SPSS (SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation), rezultojnë se në nivelin e 

zbatimit me efektivitet të punëve të pavarura hulumtuese në rezultatet e nxënësve, u 

përcaktuan si më ndikues tetë faktorë. Faktorët si më ndikues u përcaktuan: (a)Varësi nga 

mjedisi, (b) varësi nga filozofia e përmbajtjes së mësimit, (c) varësi nga niveli i kualifikimit 

të mësuesit, (d) varësi nga përshtatja e teknikave me nevojat e nxënësve, (e) varësi nga 

motivimi i nxënësve, (f) varësi nga aftësitë bashkëpunuese të nxënësit, (g) varësi nga 

qëndrimi dhe organizimi i detyrave të shtëpisë dhe (h) varësi nga përfshirja e prindërve. Këta 

faktorë shpjegojnë 67.9% të ndryshueshmërisë totale (RSquare = .679). Nga analiza regresive 

e kryer pas identifikimit të faktorëve më të rëndësishëm rezulton se niveli i aplikimit të 

punëve me karakter hulumtues ndikon tek rezultatet e nxënësve (sepse nga tabela ANOVA 

shikojmë vlefshmërinë statistikore  p < 0.001). 

Studimi shtrihet në dy nivele: Në nivelin e parë nëpërmjet metodës eksperimentale u 

aplikua modeli IBL, u vëzhguan dhe u grumbulluan të dhëna të drejtpërdrejta mbi efektet e 

punëve të pavarura hulumtuese në bashkëpunim me mësuesit dhe nxënësit në shkollat 

“Univers”, “Kushtrimi i Lirisë”, “Ali Demi”, “Skënder Çaçi”, “Pjetër Budi” dhe “Isa 

Boletini” të qytetit të Tiranës. Në nivelin e dytë, nëpërmjet metodës së anketimit u morën të 

dhëna nga mësuesit e arsimit fillor të shkollave 9-vjeçare të qytetit të Tiranës. Kampioni i 

popullatës së anketuar u zgjodh në mënyrë rastësore. Për të përcaktuar objektet e vëzhgimit 

dhe matjeve në hartimin e instrumenteve u ndërtua paraprakisht një hartë merimangë mbi 

konceptimin dhe mjedisin ku shfaqen faktorët e evidentuar. (Skema 1) 

 

Skema 1. Objektet e shqyrtimit të marrëdhënieve midis faktorëve ndikues 
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Mbi këtë bazë u parashtruan pyetjet, u përcaktuan variablat dhe u hartuan hipotezat e 

studimit. Ngritja e hipotezave dhe natyra e variablave diktuan dhe përcaktuan metodat, 

instrumentet dhe realizimin e projektit studimor. 

 

3.1.Metodat kërkimore dhe projekti studimor 

 

Qasjet metodologjike të ndjekura në kryerjen e këtij studimi janë një ndërthurje e 

metodave sasiore dhe cilësore në kërkimin e shkencave sociale. Mësuesit e përfshirë në 

eksperiment u instruktuan për thelbin dhe karakteristikat e të nxënit të bazuar në hulumtim 

(IBL).  

Për të siguruar një efektshmëri të lartë në performancën e mësuesit, kampioni u 

përzgjodh me konveniencë. Nga literatura mbi metodologjitë e kërkimit shkencor në shkencat 

e edukimit është evidentuar se përdorimi i metodës quasi-experimental i shmang 

interpretimet përgjithësuese të të dhënave nga një popullatë e kufizuar dhe jo përfaqësuese. 

(Cohen & Monion & Morrison, 2000).  Për këtë arsye u aplikua një pyetësor në popullatën e 

mësuesve, prindërve dhe nxënësve të klasave të treta dhe të pesta të arsimit fillor në qytetin e 

Tiranës. Të dhënat e grumbulluara nga quasi-eksperiment u krahasuan me të dhënat e 

grumbulluara nga këto anketa.  

Hartimi dhe ndjekja e projekt-kërkimit të tipit causal - comperative (ex post facto) dhe 

metaanaliza mbi studime klasike, bashkëkohore u shoqërua me shqyrtime dhe krahasime të 

gjetjeve në studime doktorale të ngjashme, artikujve shkencorë të publikuar nëpër  

konferenca shkencore dhe argumentimet në raport me qasjet teorike klasike të fushës. 

Për të shqyrtuar matjet statistikore të ndikimeve të faktorëve të ndryshëm  u përdorën  

teknika e analizës njëdrejtimëshe e variancës (ANOVA) dhe teknika e studimit krahasimor 

faktorial (Causal Comperative Stady). Të dyja këto teknika shërbyen për të mbajtur në 

kontroll variablat, pasi në studimin sasior niveli i subjektivitetit është i lartë nëse të dhënat 

nuk mbahen nën konrollin e vlefshmërisë statistikore (Cohen, Monion, Morrison, 2000) . Si 

rregull, në kërkimin sasior synohet gjetja e deduksioneve, konfirmimimi i teorive të fushës,  

testimi i hipotezave, analiza, argumentimi dhe shpjegimi i situatave, mbledhja e 

standardizuara e të dhënave dhe vlerësimi i tyre nëpërmjet kritereve statistikore (Johnson & 

Onwuegbuzie, 2004). 

Përcaktimi i faktorëve me ndikim më të fortë në aplikimin e punëve të pavarura 

hulumtuese u krye nëpërmjet analizës regresive të faktorëve të evidentuar. Të dhënat e 

grumbulluara nëpërmjet instrumenteve u analizuan me anë të paketës statistikore për 
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shkencat sociale SPSS - 16.  

Forca e korrelacioneve midis varablave u mat nëpërmjet indikatorëve të Davis (Devis, 

1971). Përcaktimi i përmasave të variancave që shpjegojnë variablat e pavarur në nivelin e 

ndikimit në variablat e varur, u krye nëpërmjet Multiple linear regresion (Regresioni i 

shumëfishtë). Testet e përdorura  për të shqyrtuar marrëdhëniet e ndryshme statistikore janë: 

testi i Levene pёr tё verifikuar nëse të dhënat i plotësonin kushtet për shpërndarjen normale 

dhe homogjenitetin e variancave mes dy grupeve, testi post hoc – LSD u përdor për të bërë 

krahasimet ndryshimeve midis në grupeve të ndryshme dhe testi joparametrik Kruskal -

Wallis u përdor pёr tё evidentuar ndryshmet midis nivelit të ndikimit në grupe të ndryshme.  

 

3.2. Kampionimi 

 

Popullata e kampionit  në këtë studim përbëhet nga mësues, prindër dhe nxënës të 

klasave të treta dhe të pesta të arsimit fillor në qytetin e Tiranës. Në të gjashta shkollat  gjatë 

eksperimentit në klasat e treta dhe të pesta vijonin mësimin në total 573 nxënës dhe jepnin 

mësim 56 mësues.  

Kampioni u zgjodh mbi bazën e konvienencës. Kjo teknikë kampionimi përzgjedh ato 

njësi të kampionit që mund të përdoren më me lehtësi në një periudhë të caktuar kohore.  

Edhe pse kjo teknikë ka avantazhin e përzgjedhjes së shpejtë, menazhimit me lehtësi dhe 

kostos së ulët, prej saj marrim në konsideratë një kampionim jo përfaqësues. Për këtë arsye ai 

u pasua me një kampionim me probabilitet nga popullata e mësuesve të Tiranës.  

Sipas statistikave të Ministrisë së Arsimit (MASH, 2012)  në qytetin e Tiranës vijojnë 

mësimin 12 858 nxënës (6156 në klasën e tretë dhe 6702 në klasën e pestë) dhe punojnë 324 

mësues (157 në klasën e tretë dhe 167 në klasën e pestë). Nisur nga numri i mësuesve në këto 

klasa u synua të përfshiheshin të gjithë mësuesit në anketim, por pas shpërndarjes së kopjeve 

të anketës së përgatitur u mundësuan vetëm 253 prej tyre, prej të cilëve mundën të plotësonin 

anketën 227 mësues në të dyja klasat.  Gjatë përpunimit të anketave të plotësuara u shmangën 

ato me mangësi. Me magësi u cilësuan ato anketa që ishin mbledhur pa u plotësuar në disa 

pjesë të saj, të plotësuara masivisht në të njëjtën kolonë dhe të plotësuar shkallën në dy a më 

shumë nivele njëkohësisht duke dhënë informacion të dyzuar dhe të pabesueshëm. Pas 

pastrimit u morën në konsideratë 219 prej respodentëve. Në këtë përfaqësim të popullatës 

kampioni përfshiu 70% të saj duke parashikuar një nivel gabimi +/- 3% në nivelin e 

konfidencës 95%. Nga të dhënat e anketës rezulton se femrat përbëjnë 81.7% të kampionit, 

kurse meshkujt 18.3% të tij. Mësuesit e përfshirë në kampion me moshë nën 30 vjeç përbënin 



49 
 

8.2% të numrit total të mësuesve, mësuesit me moshë 30 – 39 vjet , 22.8%, mësuesit me 

moshë 40 – 49,  41.6% dhe mësuesit me moshë mbi 50 vjet,  27.4% të të gjithë mësuesve që 

përbënin kampionin.   

Sipas vjetërsisë në punë 13.2% u përfshinë mësues me vjetërsi pune deri në 5 vjet,  

6.8%, mësues me vjetërsi 6 – 10 vjet, 13.7%, mësues me vjetërsi 11 – 15 vjet, 38.4% mësues  

me 16 – 25 vjet pune dhe 27.9% mësues me vjetërsi mbi 25 vjet 

Të klasifikuar sipas nivelit të arsimimit, rezulton se 16.4%  e mësuesve të përfshirë në 

kampion rezultojnë me arsim të mesëm dhe 83,6% e tyre me arsim të lartë. 

Krahas mësuesve u përfshinë dhe një kampion nga popullata e nxënësve. Në qytetin e 

Tiranës vijojnë shkollën në klasat e treta dhe të pesta 12 858 nxënës. Nga kjo popullatë e 

nxënësve u përzgjodh një kampion me metodën e përzgjedhjes mbi bazën e kuotës duke iu 

referuar tabelës së Maria Teresa Siniscalco dhe Nadia Auriat (Siniscalco & Auriat,  2005). Në 

kampionin e nxënësve u përfshinë 900 nxënës, prej të cilëve në anketim u klasifikuan 863 

anketime. Në total 426 (49.4%) prej tyre rezultojnë femra dhe  437 (50.6%) rezultojnë 

meshkuj.  

Të klasifikuar sipas klasave, në klasën e tretë vijonin mësimin 391 nxënës ose 45.3 % 

dhe në klasën e pestë 472 nxënës ose 54.7%. Këto raporte janë të përafërta edhe me raportet e 

popullsisë së nxënësve në këto klasa. 

Krahas mësuesve dhe nxënësve u morën dhe opinionet mbi perceptimet e prindërve të 

nxënësve të këtyre klasave. Nga popullata e prindërve të nxënësve në këto klasa u mor një 

kampion me 900 prindër. Prindërit u përzgjodhën në korrispodencë me nxënësin e përfshirë 

në kampion. Çdo nxënësi që plotësoi anketën e tij iu dha dhe një anketë për t’u plotësuar nga 

prindi.  

Nga të dhënat rezulton se në anketim u prononcuan 839 prindër, 637 nëna (75.9% të 

kampionit)  dhe 202 baballarë (24.1%, të kampionit). Fëmijët e tyre  rezultojnë 423 (50.4%)  

janë femra dhe 416 (49.6%) janë meshkuj. Për sa i përket tipit të shkollës 760 fëmijë (90.6% 

e tyre)  ndjekin shkollat publike dhe 79 fëmijë  (9.4% e tyre) ndjekin ato private. 

Të ndarë sipas klasave në klasën e tretë janë 363 fëmijë (43.3%) dhe në klasën e pestë 

475 (56.6%) fëmijë. 

Prindërit e përfshirë në këtë anketë u klasifikuan sipas grupmoshave. Sipas 

deklarimeve të tyre , rezulton se 78 prindër (9.3% e tyre) janë me moshë më të vogël se 30 

vjeç, 456 prindër (54.4% e tyre) me moshë 30 – 39 vjeç, 296 prindër (35.4% e tyre ) me 

moshë 40 – 49 vjeç dhe 9 prindër (1.1 % e tyre)  me moshë mbi 50 vjeç.  

Përsa i përket viteve që fëmija ka ndjekur shkollën aktuale rezulton se 40 nxënës 
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(4.8% e tyre)  kanë qënë nxënës kësaj shkolle gjatë njjë viti,  48 nxënës  (5.7% e tyre) për dy 

vjet dhe 751 nxënës kanë më shumë se dy vjet që ndjekin shkollën aktuale. 

Për sa i përket nivelit të arsimimit të prindërve 74 prindër (8.8 % e tyre) janë me arsim 

bazë (tetë –vjeçar),  468 prindër (55.8% e tyre) me arsim të mesëm dhe 297 prindër (35.4 % e 

tyre).janë me arsim të lartë  

Për përdorimin e kompjuterit në familje nga fëmija 683 prindërve të anketuar (81.4%) 

pohojnë se fëmijët e tyre kanë mundësi që ta përdorin kompjuterin dhe 156 (18.6%) prej tyre 

nuk mund ta përdorin kompjuterin. 

Numri i fëmijëve lidhet me eksperiencat e prindit, prandaj një nga pyetjet e pjesës së 

demografisë së prindërve ishte dhe ky variable nga sa rezulton se 56 prindër (6.7%) e tyre 

kanë një fëmijë, 515 (61.4%)  kanë dy fëmijë, 202 (24.1%) kanë tre fëmijë dhe 66 (7.9%) 

rezultojnë me më shumë se tre fëmijë. 

Ndërsa i përket pyetjes se i sati fëmijë është fëmija në diskutim, 353 prindër (42.1%) 

e kishin të parin që ndiqte shkollën, 361 (43.0% e kishin fëmijën e dytë, 87 (10.4%) e kishin 

fëmijën e tretë dhe 38 (4.5%) e kishin fëmijën më të vogël se sa i treti.  

 

3.3. Instrumentet matëse 

 

Instrumentet e matjeve u përcaktuan nga nevoja për të siguruar të dhëna në 

këndvështrime të ndryshme për ta bërë më kuptimplote krahasimin midis rezultateve të tyre. 

Në këtë paketë përfshihen dy formularë, të cilët u vunë në dispozicion të mësuesve të 

përfshirë në eksperiment dhe tri anketa për marrjen e perceptimin e mësuesve, nxënësve dhe 

prindërve. 

Për mësuesit, prindërit dhe nxënësit në këtë studim u plotësuan në mënyrë të pavarur  

anketa në formën e një pyetësori të strukturuar me artikuj të njëjtë në përshtatje dhe përputhje 

me karakteristikat e grupeve. Të tre instrumentet matnin eksperiencat e tyre për punët e 

pavarura me karakter hulumtues. Pyetësorët adresonin artikuj që kërkonin përgjigje nga të tre 

grupet. Në hartimin e anketave u përdorën elemente nga modelet e Ebanks (Ebanks, 2010), 

(Cooper, 2008). Këto elemente u modifikuan dhe u përpunuan në përshtatje me 

problematikën e dalë nga diskutimet  me mësuesit, prindërit dhe nxënësit. Gjatë konsultimeve 

me ekspertë të edukimit u përcaktuan objektet e shqyrtimit të marrëdhënieve të brendshme 

dhe të jashtme që krijojnë faktorët me ndikim në problematikën e këtij studimi. Nisur nga 

eksperienca e paktë e mësuesve dhe praktikës së zbatimit të mësimit të bazuar në hulumtim 

dhe të aplikimit të gjerë të punëve të pavarura hulumtuese, anketa e mësuesve rrok një 
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hapësirë të gjerë të problematikës dhe anketat për nxënësit dhe prindërit plotësojnë këtë 

kuadër me këndvështrime, opinione dhe të dhëna të ndryshme. 

Vëzhgimet u drejtuan rreth pyetjeve kërkimore. Mbi bazën e këtyre pyetjeve u 

hartuan instrumentet e matjeve. Këto  instrumente u shqyrtuan me ekspertë të fushës së 

edukimit dhe shkencave sociale. Për t’i kontrolluar nëse pyetjet ishin të qarta dhe të 

kuptueshme ato u testuan për të provuar besueshmërinë dhe vlefshmërinë statistikore. Të 

nxënit e bazuar në hulumtim dhe organizimi i mësimit sipas filozofisë që e vendos nxënësin 

në qendër të procesit është një praktikë e re dhe jo fort e qartë në aplikim nga mësuesit. 

(CHAN, HOK,ON. 2010). Prandaj nëpërmjet këtij testimi u synua dhe shmangia apo 

minimizimi i paqartësive apo keqinterpretimet të termave, frazave apo koncepteve të 

parashtruar në artikujt e anketave . 

Vlefshmëria e pyetjeve mund të bëhet e diskutueshme nëse të anketuarit u përgjigjen 

pyetjeve në mënyrë të pavetëdijshme. Për këtë arsye disa nga pyetjet e parashtrura në anketë, 

pas testimit u rihartuan dhe u rishkruan me gjuhë më të kuptueshme dhe me kuptim  më të 

drejtpërdrejtë. 

Shpërndarja dhe plotësimi i pyetësorëve është process i rëndësishëm për ruajtjen e 

vlefshmërisë së anketës së plotësuar. Mësuesit mund ta plotësojnë në grup dhe nxënësit në 

mënyrë të pakujdesshme. Për këtë arsye anketat u shoqëruan me një hyrje sensibilizuese për 

rëndësinë e plotësimit të vetëdijshëm të përgjigjeve të dhëna. Mësuesit i plotësuan anketat 

individualisht në klasë nën vëzhgimin e operatorit të anketës. Gjatë kohës që mësuesi 

plotësonte anketën, njëkohësisht edhe nxënësit plotësonin anketën e tyre nën supervizimin e 

operatorit të anketave. Anketat e prindërve u përcollën nëpërmjet nxënësve. Nxënësit sipas 

modelit  të anketimit në klasë e kryen anketimin me prindin e tyre në shtëpi. Prindërit u 

njoftuan dhe u sqaruan nga mësuesja për synimin studimor të anketës dhe rëndësinë e 

studimit në përmirësimin e cilësisë së procesit mësimor. Mësuesit e përfshirë në eksperiment 

u instruktuan mbi aplikimin e teknikave të të nxënit të bazuar në hulumtim dhe u pajisën me 

formularët e regjistrimit të të dhënave. 

Në studim çdo pyetje kërkimore u shoqërua me një hipotezë. Më pas pyetjet 

kërkimore dhe hipotezat u shoqëruan me përcaktimin e variablave të varur dhe të pavarur, 

modelin e analizës statistikore dhe masën e duhur të kampionit. 

 

3.3.1. Formularët  

  

Për klasat e përzgjedhura në eksperiment mbi bazën e eksperiencës në shkollën 
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“Univers” u hartuan dy formularë për regjistrimin e të dhënave. Mësuesit në njërin nga 

formularët paraprakisht pasqyruan analizën e detyrës mësimore sipas projektit të hulumtimit 

për periudhën e eksperimentit dhe në formularin tjetër regjistruan të dhënat e kërkuara sipas 

kategorive të parashikuara për çdo nxënës. 

Formulari i parë synon analizën e detyrës mësimore. Në këtë formular mësuesi 

projekton programin mësimor dhe planifikon punët e pavarura me karakter hulumtues që 

pritet të aplikojë. (Formulari. 1) 

 Në formularin e dytë mësuesi shënoi emër për emër me iniciale emrat e nxënësve, 

detyrat që jep dhe regjistron rezultatet dhe reagimet e nxënësve detyrë pas detyre. 

(Formualari. 2) 

Nëpërmjet analizës së frekuencave shqyrtohen dhe krahasohen ndryshimet në 

rezultatet e notave të nxënësve midis testeve përmbledhëse në fillim dhe në fund të periudhës. 

 

3.3.2. Anketa e mësuesit 

 

Në anketën e mësuesit u strukturuan 64 artikuj pyetjesh. Në pjesën e parë të  

pyetësorit u përfshinë një sërë pyetjesh që përcaktonin karakteristika demografike të 

mësuesve dhe karakteristikave me interes në lidhje me shkollën dhe klasën.  Në këtë grup 

pyetjesh me interes janë pyetjet për moshën, vjetërsinë e punës, nivelin e arsimit, aftësitë dhe 

mundësitë në përdorimin e kompjuterit.  

Në pjesën e dytë u përfshi një indeks i përbërë prej gjashtë artikuj pyetjesh. Ky indeks 

lidhet me variablin e raportit që mbante mësuesi gjatë përgatitjes ditore midis tekstit, bindjeve 

të tij metodike  dhe aktivitetit të nxënësit. Nëpërmjet aplikimit të shkallës Likert u kërkua të 

merrej njëra nga përgjigjet sipas kategorive “asnjëherë” , “pothuaj asnjëherë”, “neutral”, 

“pothuaj përherë” , “përherë” zbulohet masa e paravendosjes së nxënësit në qendër të 

procesit (artikujt 13 - 18).  

Nëpërmjet këtij përkëmbimi tre faktorësh (tekst – mësues – nxënës)  synohet 

evidentimi i shkallës së prioritetit të nxënësit ndaj dy faktorëve të tjerë. Sa më i varur nga 

teksti, aq më direktiv është mësuesi dhe sa më afër nevojave të nxënësit, aq më jodirektiv 

është ai. Në këtë këndvështrim  një renditje e përkëmbimit “nxënës – mësues – tekst”, 

konsiderohet si shprehja më përfaqësuese e vendosjes së nxënësit në qendër të procesit. 

Logjikisht, meqë mësimi hulumtues rrjedh nga filozofia e mësimit me në qendër nxënësin, 

atëherë mësuesi që  beson tek kjo filozofi  zotëron potencialin më të madh për aplikimin në 

mësim të teknikave hulumtuese. Para se të aplikohej anketa u testua me 115 mësues të arsimit 
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fillor në Tiranë dhe Durrës. Nga testimi për nivelin e besueshmërisë statistikore rezulton se 

në këtë indeks koefiçienti i besueshmërisë është i pranueshëm. (Alpha e Kronbach = 0.755.)
.
 

Në pjesën e tretë nëpërmjet një set pyetjesh kompozitë (artikujt 19, 20,  21, 22, 23, 

24,11, 12) synohej zbulimin e qëndrimit të mësuesve ndaj ndikimit të mjedisit në 

efektshmërinë e punëve të pavarura  hulumtuese në rezultatet e nxënësit. Përgjigjet në të tetë 

artikujt alternohen në klasifikimin e dakordësisë sipas Shkallës Likert nga 1 në aspak dakord  

5. Plotësisht dakord. Përmbajtja e pohimeve shprehet në qëndrimin negativ dhe në qëndrimin 

pozitiv. 

 Katër pohime pozitive shprehen:   

- Forma dhe përmasa e klasës ndikojnë në aplikimin e punëve të pavarura 

hulumtuese.  

- Pavarёsisht nga numri i nxënësve mund të arrihet përfshirja e tё gjithё nxёnёsve 

nё punё tё pavarura hulumtuese. 

-  Pavarёsisht nga koha mund të pёrfshihen tё gjithё nxёnёsit nё punёt tё pavarura 

hulumtuese. 

- Përdorimi i kompjuterit është i domosdoshëm në aplikimin e punëve të pavarura 

hulumtuese. 

 Katër pohimet negative kërkuan qëndrimin e mësuesve në këto çështje. 

- Forma dhe madhësia e bankave nuk  ndikojnë në aplikimin e punëve të pavarura 

hulumtuese. 

-  Numri i madh i nxënësve në klasë pengon aplikimin e punëve të pavarura 

hulumtuese. 

-  Koha e orës  45-minutëshe pengon aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese. 

-  Përdorimi i kompjuterit nuk është i domosdoshëm në aplikimin e punëve të 

pavarura hulumtuese?  

Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e 

pranueshme (Alpha e Kronbach = 0.721). 

Në pjesën e katërt u strukturua një set 12 artikujsh që provonin nivelin e  ndikimit të 

punëve të pavarura me karakater hulumtues në motivimin e nxënësve. (artikujt 25 – 36). Në 

këtë set pyetjesh kompozitë u strukturuan 6 pyetje me prirje pozitive dhe 6 me prirje 

negative. Pohimet që u parashtruan alternohen në klasifikimin e dakordësisë sipas Shkallës 

Likert, nga 1. Aspak dakord në 5. Plotësisht dakord. Përmbajtja e pohimeve u strukturua 

nëpërmjet këtyre kushteve: 
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- Nëse mësuesi si një trajner bën punë të diferencuar sipas nevojave të nxënësve arrin 

motivimin e lartë të tyre. 

-  Për të rritur motivimin e nxënësit, ai duhet të përfshihet nëpër punë të pavarur 

hulumtuese. 

- Nxënësit motivohen më shumë kur hulumtojnë në punë me grupe, apo çifte. 

- Kur puna hulumtuese përputhet me përvojat e tyre, nxënësit janë më të motivuar në 

punët e pavarura hulumtuese. 

- Punët e pavarura hulumtuese janë motivuese për nxënësin, sepse e bëjnë lider në 

procesin e arritjes së objektivave mësimore. 

- Puna e pavarur hulumtuese nuk jep rezultate në notat e testeve, prandaj nxënësi 

demotivohet. 

-Puna e pavarur hulumtuese shpesh nuk mund të kryhet pa ndihmën e më të rriturve, 

prandaj i demotivon ata. 

- Gjatë punës së pavarur hulumtuese nxënësit me rezultate të ulëta nuk janë të 

motivuar për t’u përfshirë intensivisht.  

Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e mirë. 

(Alpha e Kronbach = 0.843) 

Në pjesën e pestë u pasqyruan pyetje të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me 

teknikat hulumtuese (artikujt 37 – 40). Ky set artikujsh u përshtat nga modeli i pyetësorit të 

studimit Ebanks. Në artikullin 37 kërkohet niveli i familjarizimit të mësuesit me aplikimin e 

mësimit të bazuar në  hulumtim.  Pohimet që u parashtruan alternohen në klasifikimin e 

familjarizimit sipas Shkallës Likert, nga 1. Aspak i familjarizuar në 5. Plotësisht i 

familjarizuar.  

Në artikullin 38 u kërkua ndër teknikat hulumutuese listimi i pesë teknikave tipike 

ndërvepruese që përdor mësuesi për më së shumti në mësimin e bazuar në hulumtim:    

 -Brainstorming, (stuhi mendimi), 

 - Shqyrtim i problemit në çifte, 

             -Të nxënët në skuadër, 

             - Punë me projekte. 

             - Zgjidhje e një çështjeje problemore  sipas ideve të nxënësve.  

Në artikullin 39 u kërkua listimi i pesë teknikave që  përdoren më shpesh në 

mbështetje të nxënësve gjatë aplikimit të të nxënit të bazuar në hulumtim.  

Pyetjet sokratike. 

 Të ushtruarit në aplikimin e hulumtimit sipas modeleve të projekteve të  gatshme, 



55 
 

 Punë me projekte sipas një skeme paraprake ku tema, objektivat, veprimtaria dhe 

burimet janë të siguruar. 

 Punë me projekte, ku jepet vetëm tema dhe objektivat mbi të cilën pritet rezultati.                                  

Punë me projekte të hapura, ku jepet vetëm fusha dhe nxënësit punojnë tërësisht të pavarur. 

Në pyetjen 40 u kërkua listimi i shprehive më të spikatura të të nxënit të bazuar në 

hulumtim që përfiton nxënësi gjatë aplikimit të teknikave hulumtuese:  

-Aftësitë e të menduarit kritik. 

- Aftësitë e hulumtimit të pavarur. 

- Aftësitë për zgjidhjen e problemeve. 

- Aftësi për të komunikuar dhe bashkëpunuar në grup. 

- Aftësi për të analizuar, argumentuar dhe kuptuar ndjesitë e të tjerëve. 

Në pjesën e gjashtë për të matur ndikimin e performancës metodike të mësuesit në 

arritjen e rezultateve nga puna e pavarur hulumtuese u strukturuan 10 artikuj pyetës ( 41 – 

50). Në këto 10 pyetje kompozitë, pesë ishin me sens pozitiv dhe pesë me sens negativ. 

Pohimet që u parashtruan alternohen në klasifikimin e dakordësisë sipas Shkallës Likert, nga 

1. Aspak dakord në 5. Plotësisht dakord.  

Përmbajtja e pohimeve u strukturua nëpërmjet këtyre kushteve:  

- Pa udhëheqjen e përhershme të mësuesit, nxënësi nuk mund të jetë i suksesshëm në 

punët e tij të pavarura me karakter hulumtues. 

-  Nxёnёsi nuk mund të jetë i suksesshëm në punën e pavarur hulumtuese nëse mësuesi 

nuk i shpjegon mësimin e ri. 

-  Nxënësi nuk duhet të hallakatet me punë të pavarura hulumtuese jashtë tekstit pa 

përvetësuar atë më pare, 

-  Pёr të qënë efektiv në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese mësuesi përdor 

evokimin e eksperiencave individuale tё nxënësit dhe stilin e tij të të nxënit. 

-  Nxënësi i fillores punës së pavarur hulumtuese i afrohet me vështirësi, pasi nuk di sesi 

të hartojë një projekt, apo të orientohet në kryerjen e tij. 

-  Punët e pavarura hulumtuese janë efektive më shumë për nxënësit e klasave të nivelit të 

mesëm, sesa për ata të arsimit fillor. 

- Pёrfshirjen e nxёnёsve nё punёn e pavarur e hulumtuese duhet të jepen nëpërmjet 

dhënies së tyre në mënyrë të pёrshkallёzuar nga mё e varura  tek mё e hapura. 

-  Para se t’u jepet puna e pavarur nxënësve duhet t’u jepet një pyetje e qartë problemore 

mbi një kontekst real. 

-  Punët e pavarura hulumtuese janë efektive për të gjitha nivelet e nxënësve, kur ato 
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menazhohen me efektivitet. 

-  Kur aplikohen punët e  pavarura me karakter hulumtues mësimi shtrihet përtej kufijve 

të orës duke mundësuar përfshirjen e prindërve dhe personave të tjerë.  

Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e 

diskutueshme (Alpha e Kronbach = 0.76). 

Në pjesën e shtatë nëpërmjet 6 pyetjeve kompozitë (55, 56, 57, 58, 59,  61) u kërkua 

efekti i përfshirjes së prindërve. Në këtë strukturim tri pyetje u ndërtuan me sens pozitiv dhe 

tri me sens negativ. Pohimet që u parashtruan alternohen në klasifikimin e dakordësisë sipas 

Shkallës Likert, nga 1. Aspak dakord në 5. Plotësisht dakord. Përmbajtja e pohimeve u 

strukturua nëpërmjet këtyre kushteve:  

-Në varësi të detyrës, prindёrit janë të gatshëm t’i ndihmojnё fёmijёt nё detyrat e 

shtёpisё. 

- Nxёnёsit me rezultate tё dobta ndihmohen nga prindёrit nё detyrat e shtёpisё. 

- Nxёnёsit me rezultete tё ulta nuk ndihmohen nga prindërit. 

- Kur detyrat janё nё formё projekti, prindi  nuk u jep rëndësinë e duhur. 

- Ekspozimi i projekteve, posterave, etj., forcon bashkёpunimin me prindin. 

- Natyra e detyrave tё shtёpisё me karakter hulumtues nxit mbështetjen e prindit.  

Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e 

pranueshme (Alpha e Kronbach = 0.74). 

Në pjesën e tetë nëpërmjet 8 pyetjeve kompozitë (51, 52, 53, 54, 60, 62,  63, 64) u 

kërkua niveli i ndikimit të kryerjes së punëve të pavarura hulumtuese në efektivitetin e 

detyrave të shtëpisë. Në këtë strukturim katër pyetje u ndërtuan me sens pozitiv dhe katër me 

sens negativ. Pohimet që u parashtruan alternohen në klasifikimin e dakordësisë sipas 

Shkallës Likert, nga 1. Aspak dakord në 5. Plotësisht dakord. Përmbajtja e pohimeve u 

strukturua nëpërmjet këtyre kushteve:  

-Nxёnёsve nuk duhet t’u jepen detyra shtëpie hulumtuese jashtë tekstit apo fletores së 

punës. 

-Nxёnёsve duhet t’u jepen detyra shtëpie individuale hulumtuese tё nxitura nga 

impakti i orёs sё mësimit. 

- Nxënësve duhet t’u jepen në shtëpi sa më shumë detyra nё formё projekti. 

- Pavarёsisht nga lloji i detyrёs, jo tё gjithё nxёnёsit i kryejnё rregullisht detyrat e 

shtёpisё. 

- Nxitja e detyrave tё shtёpisё me karakter hulumtues ndikon nё të nxënit afatgjatë të 

nxënësve. 
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- Detyrat e shtёpisё nuk duhen dhënë fare, pasi nuk janë efektive dhe mbingarkojnë si 

fëmijën ashtu dhe prindin. 

- Detyrat e shtёpisё me karkater hulumtues duhen parapёrgatitur para mёsimit në disa 

alternativa në dëshirën e nxënësit për t’u kryer dhe të mos vlerësohen me notë. 

- Detyrat e shtёpisё duhen projektuar me pjesëmarrjen dhe marrëveshjen e prindit, i 

cili merr një rol aktiv në kryerjen e tyre.   

Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e lartë. 

(Alpha e Kronbach = 0.86) 

Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe 

të dhënat kanë vlefshmëri statistikore. Koefiçienti i besueshmërisë shprehet me këto kuota: 

 

Tabela 3.1. Besueshmëria e instrumentit 

1 Raporti i përfshirjes së nxënësit  mësuesin dhe tekstin Alfa = 0.76 

2 Mjedisi i përshtatshëm Alfa = 0.72 

3 Niveli i motivimit Alfa = 0.84 

4 Përfshirja e prindërve Alfa = 0.74 

5 Detyrat e shtëpisë Alfa = 0.86 

 

 

3.3.3. Anketa për nxënësin 

 

Performanca e mësuesit, niveli i aplikimit të teknikave hulumtuese nga mësuesi u 

matën nëpërmjet pyetësorit të nxënësve. Në këtë pyetësor u mat dhe niveli i motivimit të 

nxënësit nga aplikimi i teknikave hulumtuese. 

Pyetësori në pjesën e parë përmban tetë pyetje demografike ku kërkohet të deklarohet 

klasa e nxënësit, koha që vijon mësimet në këtë shkollë, gjinia, tipi shkollës, mundësia e 

përdorimit të kompjuterit, mosha dhe arsimi i prindërve.   

- Në pjesën e dytë u kërkua të merrej informacion mbi nivelin e aplikimit të  

punëve të pavarura hulumtuese nga mësuesi (Pyetjet 9 – 22). Seti i artikujve përmbante këto 

alternativa:  

- Në klasën tonë organizohen ekskursione mësimore. 

- Gjatë orës së mësimi bëjmë punë me grupe. 

- Mësuesi/a  na bën pyetje dhe kërkon të japim mendimin ashtu siç e mendojmë. 
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- Mësuesi/a  na jep punë me projekte. 

- Mësuesi  më angazhon  në punë të pavarur për të argumentuar, shpjeguar apo  

zgjidhur një problem sipas ideve tona. 

- Mësuesi diskuton me mua zgjidhjen e detyrës duke nxitur mendimin ndryshe. 

- Mësuesi më nxit që në punën e pavarur të përfshij edhe prindin apo të tjerë. 

- Për të argumentuar dhe provuar mendimin tim, mësuesi/a  më kërkon që të grumbulloj 

foto, fakte dhe informacione të tjera. 

- Mësuesi/ja më kërkon ta prezantoj para klasës punën me projekte. 

- Mësuesi/ja për të na mësuar se si punohet me projekte, na jep të zbatojmë projekte të 

gatshme. 

- Mësuesi para se të japë detyrat në shtëpi na pyet nëse nxënësi është dakort. 

- Mësuesi/ja na jep temën e projektit dhe hapat që do të ndjekim për bërjen e projektit 

- Mësuesi na jep vetëm temën e projektit dhe më pas ne punojmë të pavarur. 

- Mësuesja na lë të lirë në gjetjen e temës dhe në kryerjen e punës me projekte . 

 

Pohimet që u parashtruan në këtë set pyetjesh u strukturuan  sipas Shkallës Likert, nga 1. 

Asnjëherë. 2. Rrallë.  3. Shpesh herë. Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se 

shkallët ishin njëdimensionale dhe të dhënat kanë vlefshmëri statistikore. Kofiçienti i 

besueshmërisë ishte i pranueshëm: Alfa = 0.73. 

Në pjesën e tretë nëpërmjet një set pyetjesh u kërkua të vlerësohej niveli i motivimit 

të nxënësve nga aplikimi i punëve të pavarura hulumtuese. Pyetjet e  parashtruara ishin:  

- Punoj më me dëshirë  kur mësuesja më jep detyra dhe më kontrollon nga afër. 

- Më pëlqen të punoj  më mirë kur punoj më vete sipas kërkesave të mësuesit. 

- Më pëlqen më  mirë kur punoj në grup dhe jap mendimin tim ashtu siç e mendoj. 

- Ekskursionet më pëlqejnë se  më mësojnë gjëra të reja. 

- Puna me projekte më pëlqen sepse nxit dhe prindërit të punojnë me mua. 

- Punët që kërkojnë zgjidhjen e problemit sipas mendimit tim i kryej me dëshirë.  

- Punët me projekte më pëlqejnë pasi më duket vetja si i madh. 

- Punët e pavarura që kërkojnë grumbullim fotosh, materialesh nga interneti, apo 

informacione nga më të rriturit i kryej me dëshirë. 

- Më pëlqejnë më shumë detyrat si ato të klasës që janë në tekst apo fletët e punës se sa 

projektet. 

- Projektet nuk më pëlqejnë, pasi duan kompjuter, internet dhe lekë. 

Pohimet që u parashtruan në këtë set pyetjesh u strukturuan  sipas Shkallës Likert, nga 1. 
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Nuk jam dakord. 2. Nuk jam as  dakord as kundër   3. Jam dakord.  

Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe 

të dhënat kanë vlefshmëri statistikore. Koefiçienti i besueshmërisë ishte i pranueshëm: Alfa = 

0.73. 

 

3.3.4. Anketa për prindin 

 

Pyetësori për prindin synonte të merrte të dhëna kryesisht mbi detyrat e shtëpisë dhe 

efektet e detyrave me karkater hulumtues në përfshirjen e prindërve në procesin e të nxënit të 

fëmijës.  

Në pjesën e parë nëpërmjet dhjetë pyetjeve synohet deklarimi i karakteristikave 

demografike të prindit. Në këtë pjesë përfshihet gjinia e prindit, arsimi.  

Në pjesën e dytë pyetësori trajton dakordësinë e prindit mbi domosdoshmërinë e 

dhënies së detyrave të shtëpisë për fëmijët e tyre. (Pyetjet 10. 11. 16. 17. 29. 31) Në këtë set 

pyetjesh u përfshinë çështje të tilla si:  

-Duke parë rolin e detyrave të shtëpisë, fëmija im duhet të punojë më shumë se dy orë  

në shtëpi. 

- Fëmija im punon aq sa duhet për përgatitjen dhe kryerjen e detyrave të shtëpisë. 

- Unё jam i pakёnaqur me sasinё e detyrave tё shtёpisё qё merr fёmija im. 

- Fёmija im nxё shumё prej detyrave tё shtёpisё, prandaj kërkoj t’i jepen vazhdimisht 

detyra. 

-Detyrat e shtёpisё nuk duhen dhënë pasi mund tё bёhen burim grindjeje, shqetёsimi 

apo tensionimi nё shtёpinё tonё. 

- Detyrat e shtëpisë nuk duhen dhënë pasi detyra qё kryen fёmija im nё shtёpi duhen 

kryer nё klasё. 

Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe 

të dhënat kanë vlefshmëri statistikore. 

Në pjesën e dytë u trajtua vlera edukuese në shprehitë e detyrave hulumtuese. 

(Pyetjet: 12. 13. 14. 15. 16. 31). Përgjigjet e këtyre artikujve alternohen në klasifikimin e 

dakordësisë sipas Shkallës Likert, nga më e ulta: (1). Aspak dakord,  në më të lartën: (5). 

Plotësisht dakord.  

Pyetjet përmbajnë çështjet:  

- Detyrat e shtёpisё hulumtuese ndihmojnё fёmijёt  pёr të mësuar se si tё organizojnё  

dhe menazhojё kohёn e tyre. 
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- Detyrat e shtёpisё hulumtuese e ndihmojnё fёmijёt  pёr të marrë mё shumё pёrgjegjёsi 

pёr vete. 

- Detyrat e shtёpisё hulumtuese e ndihmojnё fёmijёt  pёr t’u ushtruar dhe zbatuar atё qё  

kanё mёsuar nё shkollё. 

-  Detyrat e shtёpisё hulumtuese i ndihmojnё fёmijёt  pёr të mësuar dhe   edukuar  me  

shprehitё e punёs së pavarur mësimore 

-  Detyrat e shtёpisё hulumtuese i ndihmojnё fёmijёt për tё zhvilluar besimin,  pёr tё  

kapёrcyer vёshtirёsitё dhe për të zgjidhur problemet. 

-  Detyrat  e shtёpisё hulumtuese e ndihmojnë fëmijën për të menduar, gjykuar e vepruar  

me logjikën dhe bindjen e tij. 

Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe të 

dhënat kanë vlefshmëri statistikore. 

Në pjesën e tretë u trajtua niveli i mbështetjes së fëmijës nga prindi në kryerjen e 

detyrave të shtëpisë. (Pyetjet: 18.19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 34). Përgjigjet e këtyre 

artikujve alternohen në klasifikimin e dakortësisë sipas Shkallës Likert, nga më e ulta: 1. 

Aspak dakord në më të lartën: 5. Plotësisht dakord.  

Në këtë set pyetjesh përfshihen:   

- Ne kryejmë së bashku detyrat me fëmijën tonë.  

- Fёmija ynë i kryen detyrat në njё orar të parapërcaktuar. 

- Unё interesohem çdo ditë se ç’detyra ka pёr tё kryer atë  ditё fëmija im. 

- Unё nuk interesohem për detyrat e fëmijës, pasi mjaftohem duke e parë që punon. 

- Unё zotёroj njohuri tё mjaftueshme pёr ta ndihmuar fёmijёn nё kryerjen e detyrave tё  

shtёpisё. 

- Unё e ndihmoj mё shumё fёmijёn tim nё kryerjen e detyrave tё shtёpisё,  nëse mësuesi  

parashikon dhe angazhimin tim. 

- Mёsuesi i shpjegon dhe e sqaron fëmijën tim pёr tё lehtёsuar kryerjen e detyrave tё  

shtёpisё. 

- Prindi nuk mund ta ndihmojë fëmijën në  mësime. Kjo detyrë është e mësuesit. 

- Unë e kam të pamundur për ta ndihmuar fëmijën në detyrat e shtëpisë. 

- Unё informohem kur detyra e fёmijës tim ka nevojë për mbështetjen tonë. 

-  Fëmija ynë na pyet dhe na kërkon të dhëna të ndryshme  për detyrat e shtëpisë. 

-  Fëmija ynë kërkon të punojë apo të komunikojë  me shokët për të kryer detyra të 

përbashkëta.  

Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe të 
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dhënat kanë vlefshmëri statistikore.  

Në pjesën e katërt u trajtua niveli i motivimit të fëmijëve gjatë kryerjes së detyrave të 

shtëpisë me karakter hulumtues. (Pyetjet: 25, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41). Përgjigjet në këtë 

artikujt alternohen në klasifikimin e dakordësisë sipas Shkallës Likert, nga më e ulta: (1). 

Aspak dakord në më të lartën: (5). Plotësisht dakord.  

Në këtë set pyetjesh përfshihen çështje të tilla:  

- Fёmija im i kryen me kёnaqёsi çdo lloj detyre shtëpie. 

- Fëmija im kryen më me dëshirë detyrat me projekte. 

- Fëmija ynë pëlqen të bëj ekskursione mësimore dhe të hartojë postera me fotot dhe 

njohuritë e përfituara prej tyre. 

- Fëmija ynë  pëlqen të prezantojë punët e tij para klasës dhe publikut. 

- Fëmija ynë kur zbulon apo sajon ndonjë gjë të re na e tregon me hare. 

- Fëmija ynë pëlqen të bashkëpunojë me shokët për të ndërtuar apo hartuar projekte. 

- Fëmija ynë  është shumë kureshtar për të mësuar nga e kaluara e familjes sonë apo 

historia në përgjithësi. 

- Fëmija ynë i pëlqen kuriozitetet nga bota dhe fantazitë shkencore. 

Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe të 

dhënat kanë vlefshmëri statistikore. 

 

3.4. Përmbledhje 

 

Qasjet metodologjike të ndjekura në kryerjen e këtij studimi janë një ndërthurrje e 

metodave sasiore dhe cilësore në kërkimin shkencor. Kampioni i mësuesve të përfshirë në 

eksperiment u përzgjodh me konveniencë. Kampioni i mësuesve dhe nxënësve në anketim u 

synua të përputhej me numrin e nxënësve. Kampioni i prindërve korrispodonte me kampionin 

e nxënësve të përfshirë. Të dhënat nga eksperimenti u krahasuan me të dhënat nga grupi i 

kontrollit dhe me ato në pyetësorë.  Hartimi dhe ndjekja e projekt-kërkimit të tipit causal- 

comperative (ex post facto) dhe metaanaliza mbi studime klasike, bashkëkohore, u shoqërua 

me shqyrtime dhe krahasime të gjetjeve në studime doktorale të ngjashme, artikujve 

shkencore të ndryshëm. 

Për të shqyrtuar matjet statistikore të ndikimeve të faktorëve të ndryshëm u përdorën  

teknika e analizës njëdrejtimshe e variancës  (ANOVA) dhe teknika e studimit krahasimor 

faktorial  (Causal Comperative Stady). Forca e korrelacioneve midis varablave u mat 

nëpërmjet indikatorëve të Davis (Devis, 1971). Përcaktimi i përmasave të variancave që 
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shpjegojnë variablat e pavarur në nivelin e ndikimit në variablat e varur, u krye nëpërmjet 

Multiple linear regresion (Regresioni i shumëfishtë). Testet e përdorura  për të shqyrtuar 

marrëdhëniet e ndryshme statistikore janë: testi i Levene pёr tё verifikuar nëse të dhënat i 

plotësonin kushtet për shpërndarjen normale dhe homogjenitetin e variancave mes dy 

grupeve, testi post hoc – LSD u përdor për të bërë krahasimet e ndryshimeve midis grupeve 

të ndryshme dhe testi joparametrik Kruskal -Wallis u përdor pёr tё evidentuar ndryshimet 

midis nivelit të ndikimit në grupe të ndryshme.  

Instrumentet matëse të përdorur janë Formulari 1 (F1), i cili mundëson analizën e 

detyrës mësimore, Formulri 2 (F2) që mundëson regjistrimin e të dhënave temë pas teme pas 

çdo ore mësimore. Anketa për mësuesit, anketa për nxënësin dhe anketa për prindin, ishin tre 

instrumente të tjerë, të cilët zbulonin nëpërmjet teknikave statistikore perceptimet e 

mësuesve, prindërve dhe nxënësve në ndjeshmërinë, përvojën dhe qëndrimet e tyre ndaj 

ndikimit të punëve të pavarura hulumtuese.   

Vëzhgimet e programeve, teksteve, fletoreve, portofolave të nxënësve dhe mësuesve 

si dhe bisedat e lira me ta, siguruarn të dhëna cilësore mbi realitetin e aplikimit të punëve 

hulumtuese në shkolla. 

Shqyrtimi i homogjenitetit të frekuencave, analiza e marrëdhënieve korrelative, 

shqyrtimi i regresionit të shumëfishtë, shqyrtimi i variancave dhe rankimi i mesatareve 

zbuluan të dhëna statistikore të vlefshme për shpjegimin e ndikimeve dhe vërtetimin e 

hipotezave.  

Të gjitha veprimet statistikore u kryen nëpërmjet programit SPSS-16. 
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KAPITULLI I KATERT: REZULTATET E STUDIMIT 
 

4. Gjetjet  e studimit  

 

Ky kapitull prezanton rezultatet e ndikimit të punëve të pavarura me karakter 

hulumtues në rezultatet e pritshme të nxënësve. Ndikimi reflektohet në gjetjen e rezultateve të  

arritjeve mësimore të nxënësve, të shprehura me notë në testet përmbledhëse në fund të 

periudhës, në nivelin e motivimit dhe në nivelin te interaktivitetit të nxënësve me njëri – 

tjetrin, mësuesin dhe prindërit dhe persona të tjerë të dobishëm për realizimin e detyrave të 

tyre mësimore. 

Në këtë proces studimor, gjetjet u diskutuan nëpërmjet krahasimit të tyre nën 

ndikimin e faktorëve pedagogjikë, mjedisorë, socialë dhe psikologjikë në realitetin e të 

nxënit. Nga përpunimi i të dhënave nëpërmjet analizës faktoriale me SPSS rezulton se në 

kryerjen me efektivitet të punëve të pavarur me karakter hulumtues janë evidentuar tetë 

faktorë të rëndësishëm që shpjegojnë 64.9% të ndryshueshmërisë totale. Këta faktorë janë: 

(a)Varësi nga mjedisi, (b) varësi nga filozofia e përmbajtjes së mësimit, (c)varësi nga niveli i 

kualifikimit të mësuesit, (d) varësi nga përshtatja e teknikave me nevojat e nxënësve, (e) 

varësi nga motivimi i nxënësve, (f) varësi nga aftësitë bashkëpunuese të nxënësit, (g) varësi 

nga qëndrimi dhe organizimi i detyrave të shtëpisë dhe (h) varësi nga përfshirja e prindërve. 

Nga analiza faktoriale e kryer pas identifikimit të faktorëve më të rëndësishëm 

rezulton se niveli i aplikimit të punëve të pavarura hulumtuese  nga nxënësi ndikojnë tek 

rezultatet e nxënësve, sepse nga tabela ANOVA:  p < 0.001 < α = 0.05. 

Rezultatet e gjetura nëpërmjet instrumenteve listohen në tri kategori: a) gjetje nga 

shënimet dhe vlerësimet e eksperimentit të kryer në gjashtë shkolla, b) gjetje nga pyetësori i 

mësuesve, c) gjetje nga pyetësori i nxënësve.  

 

4.1. Rezultatet nga përgjigjet e pyetjes 

Në ç’ nivel është ndikimi i aplikimit të punëve të pavarura me karakter hulumtues në 

arritjet mësimore dhe shprehitë e të nxënit afatgjatë të nxënësve, në krahasim me detyrat 

thjesht zbatuese? 
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Pyetja bazë mbi të cilën ngrihet ky studim është  pyetja mbi nivelin e ndikimit të 

aplikimit të punëve të pavarura hulumtuese në rezultatet e nxënësve. Bazuar në këtë pyetje u 

parashtrua dhe hipoteza e parë:  

H.1. Kryerja e punëve të pavarura me karakter hulumtues ndikon më shumë se 

teknikat e tjera tek rezultatet e pritshme të nxënësve (notat e fituara në testet përmbledhëse, 

motivimi për të nxënë, shprehitë e të nxënit afatgjatë, interaktiviteti). 

 

Për vërtetimin e kësaj hipoteze u shqyrtuan rezultatet e notave në testet përmbledhëse, 

ndryshimin në motivimin e nxënësve, interaktivitetin dhe në realizimin e objektivave me 

përfshirjen e prindit. Rezultatet e ndikimit të kryerjes së detyrave hulumtuese në nota, u 

gjetën nga krahasimi i notave në testet përmbledhëse të nxënësve të përfshirë në grupin e 

eksperimentit dhe notave të nxënësve të përfshirë në grupin e kontrollit. Këto krahasime u 

kryen nxënës për nxënës midis rezultateve në testin përmbledhës para eksperimentit dhe në 

testin përmbledhës pas eksperimentit.  

Analiza statistikore e krahasimit të mesatareve u bazua mbi shqyrtimin e diferencave 

të mesatareve të notave në testet përmbledhëse, shqyrtimin e devijimit standard dhe testin e 

vlefshmërisë –t, sipas modelit Kumari & Kulshrestha (Kumari & Kulshrestha, 2013). 

 
Tabela: 4.1.1. Grupet e testuara sipas modelit Kumari & Kulshrestha 
Grupet Testi para eksperimentit Variabli i pavarur Testi përfundimtar 

Grupi i kontrollit T1 K 
Detyra sipas 
metodave 
tradicionale 

T2 K 

Grupi i eksperimentit T1E Detyra sipas 
metodave të IBL  T1E 

 

Të dhënat nga eksperimenti u krahasuan me rezultatet e anketave me mësuesit e 

klasave III dhe V të arsimit fillor në qytetin e Tiranës. Mbi bazën e këtyre krahasimeve u 

diskutuan rezultatet dhe u evidentuan përfundimet e gjetjeve. 

 

4.1.1. Rezultatet në lëndën dituri natyre 

 

Nga analiza e marrëdhënieve midis rezultateve të nxënësve dhe ndikimit të punëve të 

pavarura hulumtuese në lëndën: “Dituri natyre”, rezultojnë marrëdhënie domethënëse midis 

arritjeve akademike (notat në testin përfundimtar), angazhimit të prindërve në mbështetjen e 

fëmijës në kryerjen e detyrave të shtëpisë, zhvillimit të aftësive bashkëpunuese dhe 
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ndërvepruese, midis motivimit për të nxënë, si dhe në lehtësimin e përvetësimit të kuptimit të 

koncepteve dhe shprehive në përputhje me objektivat mësimorë.  

Krahasimi i rezultateve midis grupit të eksperimentit dhe kontrollit u krye mbi notat 

në testet përmbledhëse. Testet e përdorura në të dy grupet ishin të njëjtë. Nga kqyrja e 

dosjeve dhe deklarimet e mësuesve u provua se testet para eksperimentit të përdorur nga 

mësuesit ishtin të njëjtë. Grupi i  kontrollit dhe ai i eksperimentit përmbajnë numër të njëjtë 

nxënësish, të zgjedhur në mënyrë rastësore (sipas radhës së listës emërore në regjistër).  

Pas vlerësimit të testeve rezultoi se shpërndarja e notave në secilin grup ishte 

homogjene, prandaj mund të përdoreshin testet statistikore. Pas përpunimit statistikor, 

rezultoi se midis detyrave hulumtuese të kryera dhe notave të fituara në lëndën: “Dituri natyre 

3”, në testin përmbledhës gjendet një korrelacion pozitiv r ≈ .6, ndërsa në “Dituri natyre 5” 

korrelacioni është më i fortë r ≈ .7. Ky rezultat merret në praninë e një vlefshmërie 

statistikore ρ < 0.01. (Tabela; 4.1.2; Tabela: 4.1.3).  

Zbatimi i punëve të pavarura me karakter hulumtues në lëndën “Dituri natyre 3”,  

kanë ndikim në notat e testeve përmbledhëse në masën  34% (R2 = ,365), ndërsa në klasën e 

pestë 37% (R2 = ,391) (Tabela 4.1. 6; Tabela: 4.1.7). 

Zbatimi i punëve të pavarura hulumtuese dhe mbështetja e prindërve në kryerjen e 

detyrave të shtëpisë nga nxënësi në lëndën “Dituri natyre 3”, janë në një korrelacaion r ≈.4 

(Tabela 4.1.2), ndërsa në lëndën dituri natyre 5,  r ≈ .5. Në rastin kur detyrat kryehen me 

përfshirjen e prindërve dhe prezantohen nga nxënësi r ≈ .7 (Tabela; 4.1.2; Tabela: 4.1.3).   

Nëse llogaritim masën e ndikimit të detyrave hulumtuese në nivelin e përfshirjes së 

prindërve nëpërmjet regresionit të shumëfishtë  rezulton se aplikimi i punëve të pavarura 

hulumtuese në lëndën: “Dituri natyre 3” ndikojnë në masën rreth 16% (R2 ≈21%), ndërsa në 

klasën e pestë ndikojnë në masën 9% (R2 ≈ .124),  (Tabela: 4.1. 8; Tabela: 4.1.9). 

Kryerja e punëve të pavarura hulumtuese dhe ndërveprimi në kryerjen e detyrave 

hulumtuese nga nxënësi në lëndën “Dituri natyre 3”, janë në një korrelacaion r ≈ .6, ndërsa në 

“Dituri natyre 5”, r ≈ .7 (Tabela; 4.1.2; Tabela: 4.1.3).   

Zbatimi i punëve të pavarura me karakter hulumtues në lëndën “Dituri natyre 3” 

ndikojnë në zhvillimin e ndërveprimit të nxënësve në masën 41%, (R2 ≈ . 433),  ndërsa në 

lëndën “Dituri natyre 5”, zbatimi i punëve hulumtuese ndikon në masën 41 % (R2 ≈ .429),   

(Tabela; 4.1.10; Tabela: 4.1.11). 

Kryerja e punëve të pavarura hulumtuese dhe saktësisë (cilësia e përvetësimit të 

kuptimit të koncepteve dhe shprehive në përputhje me objektivat mësimorë) nga nxënësi në 
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lëndën “Dituri natyre 3”, janë në një korrelacaion r ≈ .8, ndërsa në dituri natyre 5, r ≈ .7 

(Tabela: 4.1.2; 4.1.3).  

Ndikimi i punëve të pavarura me karakter hulumtues në përvetësimin e kuptimit të 

vetëdijshëm të koncepteve dhe shprehive në përputhje me objektivat mësimorë në lëndën 

“Dituri natyre 3”, sipas përllogaritjes me regresion rezulton se është në masën 46% (R2 ≈ 

.481), kurse në lëndën “Dituri natyre 5”, rezulton se është 45% (R2 ≈ .468), ( ρ < 0.01). 

Duke i përmbledhur rezultatet e nxënësve nën ndikimin e punëve të pavarura me 

karakter hulumtues dhe i paraqesim si në tabelën 4.1.15, në krahasim me testet përmbledhës 

para se këta nxënës të përfshiheshin në eksperiment rezulton se midis dy grupeve të nxënësve 

në lëndën e diturisë së natyrës, ndërveprimi dhe saktësia kanë një përparësi më të lartë të 

ndikimit nga detyrat hulumtuese në klasën e pestë nga klasa e tretë. Ndikimi tek notat në 

testin përmbledhës ka një diferencë pozitive me 3% më të lartë në “Dituri natyre 5” nga  

“Dituri natyre 3”. Ndikimi i detyrave të pavarura hulumtuese në klasën e tretë në lëndën e 

diturisë , rezulton se ka ndikim me 7% më të lartë në nivelin e përfshirjes së prindërve në 

krahasim me klasën e pestë të së njëjtës lëndë. Niveli i ndikimit të interaktivitetit nuk 

ndryshon, ndërkohë që saktësia ka një përparësi të lehtë në “Dituri natyre 3”. 

Siç tregohet në tabelë ndryshimet e ndikimeve janë të lehta midis dy klasave. 

 

Tabela 4.1. 28. Tabela përmbledhëse, lënda dituri natyre 
LENDA NOTA PRINDI INTERAKTIVITETI SAKTESIA 
Dituri natyre 3 34% 16% 41% 46% 
Dituri natyre 5 37% 9%, 41%, 44%, 
Ndryshesa 3% 7% 0% 2% 

 
Një element tjetër statistikor i krahasimit të ndikimit që u përdor në trajtimin e 

rezultateve ishte dhe shqyrtimi i mesatareve, i devijimit standard dhe i testit të homogjinitetit 

të variancave. 

Mesatarja e notave të fituar nga nxënësit në vlerësimin mbi arritjet në një kapitull, 

periudhë apo në rezultatet përfundimtare është indikator i rëndësishëm në vlerësimin e punës 

së mësuesit dhe të klasës. Diferenca e notave midis testit pas periudhës mësimore të përfshirë 

në eksperiment dhe të notave para se ky grup të përfshihej në eksperiment, u bë objekt i 

krahasimit të rezultateve mbi ndikimin e detyrave hulumtuese.  

Në lëndën: “ Dituri natyre 3” mesatarja e notave të fituara nga nxënësit e grupit të 

eksperimentit në testin pas eksperimentit, krahasuar me mesataren e notave në testin para 

eksperimentit është rritur me + 0,552. Devijimi standard zvogëlohet me - 1,41, varianca - 
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2,000, ndërsa notat minimale dhe maksimale në të dy testet janë të pandryshueshme  (Tabela: 

4.1.14.). Në grupin e kontrollit diferenca midis mesatareve të të dy testeve rezultoi - 0,59, 

diferenca midis dy devijimeve standarde rezultoi se ishte - 0,21, diferenca midis variancave - 

2,00, ndërkohë që vlera e notës minimale dhe maksimale nuk ndryshon (Tabela 4.1.15) . 

 

Grafiku: 4.1.a. Notat  në testin para dhe pas eksperimentit në lëndën dituri natyre 

 

Nga pamja grafike e shpërndarjes së notave rezulton se denduria e notave në testet e 

grupit të eksperimentit përqëndrohen në notat shtatë, tetë dhe nëntë; ndërsa në grupin e 

kontrollit zhvendosen drejt notave më të larta (Grafiku: 4.1.a). 

Nga analiza deskriptive e frekuencave, siç shihet edhe nga grafiku 4.1.b, shtimi i 

detyrave hulumtuese ndikon në rritjen e nivelit 

të notës. Sipas testit joparametrik Kruskal-

Wallis për shqyrtimin e medianave del se 

denduria e notave më të larta të fituara nga 

nxënësit në testin përmbledhës në grupin e 

eksperimentit i përket kryerjes mbi 11 detyra 

hulumtuese.   

Përllogaritja e vlerës  t = 19,00 rezulton 

se është e vlefshme në .01 në shkallën e lirisë 

56.  Ky rezultat provon se zbatimi i punëve të 
Grafiku 4.1.b: Notat në testin përmbledhës 
nën ndikimin e detyrave hulumtuese të 
kryera.në lëndën dituri natyre 3 
 

     
 

Dituri natyre 3. Grupi i kontrollit 
 

 
Dituri natyre 3. Grupi i eksperimentit 

 

         
Dituri natyre 5. Grupi i kontrollit 

  
Dituri natyre 5. Grupi i eksperimentit 
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pavarura hulumtuese në lëndën  “Dituri natyre 3” ndikon në rritjen e mesatares së notave të 

fituara nga nxënësit në testet përmbledhëse.  

Në lëndën “Dituri natyre 5”, në grupin e eksperimentit mesatarja e notave në testin 

pas eksperimentit është rritur me + 1, 11, në krahasim me mesataren e notave para 

eksperimentit,  devijimi standard zvogëlohet me - 0,15, varianca - 0,32, ndërsa notat 

minimale rritet me + 1 notë, ndërsa ajo maksimale nuk ndryshon. Në grupin e kontrollit kjo 

mesatare është rritur me + 0,22, devijimi standard rritet me + 0,17, varianca rritet me + 0,51, 

ndërsa notat minimale dhe maksimale në të dy testet janë të pandryshueshme (Tabela 

4.1.14.). 

Nga pamja grafike e shpërndarjes së notave, rezulton se denduria e notave në testet e 

grupit të eksperimentit përqëndrohen në notat shtatë tetë dhe nëntë, ndërsa në grupin e 

kontrollit zhvendosen drejt notave më të larta (Grafiku: 4.1.c). 

Nga analiza deskriptive e frekuencave, rezulton se shtimi i detyrave hulumtuese 

ndikon në rritjen e nivelit të notës. (Grafiku 4.1.c ). Sipas testit joparametrik Kruskal-Wallis 

për shqyrtimin e medianave del se denduria e notave më të larta të fituara nga nxënësit në 

testin përmbledhës në grupin e 

eksperimentit i përket kryerjes mbi 11 

detyra hulumtuese.  

Përllogaritja e vlerës  t = 22,135, 

rezulton se është e vlefshme në .01 në 

shkallën e lirisë 35, provon se zbatimi i 

punëve të pavarura hulumtuese në lëndën  

Dituri natyre 3 ndikon në rritjen e 

mesatares së notave të fituara nga nxënësit 

në testet përmbledhëse. 

 

 
4.1.2. Rezultatet në lëndën e gjuhës shqipe 

 

Ndikimi i punëve të pavarura në rezultatet e notave të fituara nga nxënësit në testet 

përmbledhëse u llogarit në mënyrë statistikore sipas të dhënave të hedhura nga mësuesi në 

formularin e regjistrimit (F2).  

Nga analiza me SPSS e  marrëdhënieve midis rezultateve notat të nxënësve të fituara 

në testet përmbledhëse në lëndën e gjuhës shqipe, dhe kryerjes së detyrave të pavarura 

Grafiku 4.1.c: Notat në testin përmbledhës 
nën ndikimin e detyrave hulumtuese të 
kryera.në lëndën dituri natyre 5. 
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hulumtuese rezulton se në klasën e tretë gjendet një korrelacion pozitiv r ≈ .32, ndërsa në 

klasën e pestë r ≈ .44 (Tabela 4.1.18; Tabela 4.119). Kryerja nga nxënësi i punëve të pavarura 

hulumtuese në “Gjuhë shqipe 3”, ndikon në notat e testimeve përmbledhëse në masën 11,3% 

(R2 = .128),  ndërsa në klasën e pestë në masën 17,4% (R2 = .197) (Tabela 4.1. 20; Tabela 

4.1.21).  

 Midis detyrave hulumtuese të kryera nga nxënësi dhe nxitjes së angazhimit të 

prindërve në mbështetje të fëmijës në kryerjen e detyrave të shtëpisë në lëndën e gjuhës 

shqipe në klasën e tretë gjendet një korrelacion, r = .795, ndërsa në klasën e pestë r = .834 

(Tabela 4.1.18; Tabela 4.119). Zbatimi i detyrave hulumtuese ndikon në përfshirjen e prindit 

në lëndën e gjuhës shqipe, në klasën e tretë në masën 62% (R2 = .628), ndërsa në klasën e 

pestë ky ndikim është në masën 68%  (R2 = .685) (Tabela 4.1.22; Tabela 4.1.23).  

Përfshirja e nxënësve në kryerjen e detyrave të pavarura hulumtuese në lëndën e 

gjuhës shqipe rezulton në korrelacion të moderuar me zhvillimin e aftësive bashkëpunuese 

dhe ndërvepruese të tyre. Në klasën e tretë në lëndën e gjuhës shqipe kjo lidhje shprehet me 

një korrelacion r = .795, ndërsa në klasën e pestë  r = .877 (Tabela 4.1.18; Tabela 4.119). 

Ndikimi i punëve të pavarura me karakter hulumtues në motivimin e nxënësit për të 

ndërvepruar aktivisht në të nxënë në lëndën gjuhë shqipe në klasën e tretë është 51% (R2 = 

.521), ndërsa në klasën e pestë 77% ( R2 = . 769) (Tabela 4.1.24; Tabela 4.1.25).   

Zbatimi dhe kryerja e detyrave hulumtuese dhe lehtësimi i përvetësimit të kuptimit të 

koncepteve dhe shprehive në përputhje me objektivat mësimorë është gjetur se janë në një  

marrëdhënie të dobët korrelacioni. Në “ Gjuhë shqipe 3” sipas koeficientit Pearson, r = 0.105, 

ndërsa në “Gjuhë shqipe 5”, korrelacion është r = .307 (Tabela 4.1.18; Tabela 4.119).  

Ndikimi i detyrave hulumtuese në lehtësimin e realizimit me saktësi të objektivave mësimore 

është i dobët. Në lëndën gjuhë shqipe të  klasës së tretë, ky ndikim është 3 % (R2 = .047), 

ndërsa në klasën e pestë 6.6% (R2 = .093) (Tabela 4.1.26; Tabela 4.1.27). 

Në lëndën e gjuhës shqipe, ashtu si në lëndën e diturisë u kryen krahasime midis 

rezultateve të notave në testin përmbledhës para eksperimentit dhe notave në testin 

përmbledhës përfundimtar, pas eksperimentit. Njëkohësisht këto krahasime u kryen edhe 

midis grupit të klasës në eksperiment dhe grupit të kontrollit në një klasë që nuk ishte e 

përfshirë në eksperiment. Testet e përdorura në përfundim të eksperimentit në të dy grupet 

ishin të njëjtë. Nga kqyrja e dosjeve dhe deklarimet e mësuesve u provua se ashtu si në 

lëndën dituri natyre, edhe në lëndën gjuhë shqipe testet e përdorura para eksperimentit nga 

mësuesit ishin të njëjtë. Grupi i  kontrollit dhe ai i eksperimentit u përbënë nga numër i njëjtë 

nxënësish të zgjedhur në mënyrë rastësore. (sipas radhës së listës emërore në regjistër) .  
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Pas vlerësimit të testeve rezultoi se shpërndarja e notave në secilin grup ishte 

homogjene, prandaj mund të përdoreshin testet statistikore.  

Duke i përmbledhur rezultatet e nxënësve nën ndikimin e punëve të pavarura me 

karakter hulumtues dhe i krahasojmë midis klasave (Tabela 4.128)  rezulton se midis dy 

grupeve të nxënësve të përfshirë në eksperiment në lëndën e gjuhës shqipe vërejmë se 

ndikimi është më i lartë tek nxënësit e klasës së pestë nga nxënësit e klasës së tretë në këtë 

lëndë. Kjo tregon se rritja e moshës rrit dhe efektin e zbatimit të detyrave hulumtuese. 

 

Tabela 4.1.29. Përmbledhja e rezultateve të nxënësve në lëndën gjuhë shqipe 
LENDA NOTA PRINDI INTERAKTIVITETI SAKTESIA 
GJUHE SHQIPE 3 11,3% 62% 51% 3% 
GJUHE SHQIPE 5 17,4% 68% 76% 6.6% 
NDRYSHESA 6.1% 6% 25% 3,3% 
 

Shqyrtimi i mesatareve i devijimit standard dhe i testit të homogjinitetit të variancave 

u përdor për të gjetur rezultate më të thelluara.Mesataret e notave në diferencat e tyre nuk 

japin gjetje të rëndësishme, pasi ndryshimet janë të zakonshme.  

 

Grafiku: 4.1.d:  Shpërndarja e notave në testin para dhe pas eksperimentit në lëndën  
  Gjuhë shqipe 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nëse i referohemi tabelës 4.1.29, diferenca e notave midis testit pas periudhës 

mësimore të përfshirë në eksperiment dhe i notave para se ky grup të përfshihej në 

eksperiment, në “ Gjuhë shqipe 3”  te grupi i eksperimentit ndryshon me + 0,2069, devijimi 

       

 Gjuhë shqipe  3. Grupi i kontrollit 

  
 

Gjuhë shqipe 3. Grupi i eksperimentit 

 
               Gjuhë shqipe  3. Grupi i kontrollit 

 
Gjuhë shqipe 5. Grupi i eksperimentit 
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standard zvogëlohet m - 0,35526, varianca zvogëlohet me - 0,85 dhe nota maksimale nuk 

ndryshon,  kurse ajo minimale rritet me +1.  Te grupi i kontrollit mesatarja midis dy testeve 

ndryshon me + 0,5172, devijimi standard zvogëlohet - 0,00674, varianca me - 0,022, nota 

minimale rritet me +1 dhe nota maksimale nuk ndyshon(Tabela 4.1.30).  

Në klasën e pestë  ndryshesa e mesatareve midis dy testimeve te grupi i eksperimentit 

është +0,5555, devijimi standard zvogëlohet me - 0,32943, varianca zvogëlohet me - 0,863 

dhe nota maksimale nuk ndryshon, kurse ajo minimale rritet me +1 (Tabela 4.1.32).  Te grupi 

i kontrollit devijimi standard rritet me 0,02828, varianca rritet me 0,069, nota maksimale nuk 

ndryshon, kurse ajo minimale rritet me +1 (Tabela 4.1.33).   

Nga pamja grafike e shpërndarjes së notave rezulton se denduria e notave në testet e 

grupit të eksperimentit përqëndrohen në notat shtatë tetë dhe nëntë, ndërsa në grupin e 

kontrollit zhvendosen drejt notave më të larta (Grafiku: 4.1.e). Ndikimi i sasisë së punëve të 

pavarura hulumtuese janë në përpjesëtim të drejtë me rritjen cilësore të notave. Sa më shumë 

detyra të kryhen nga nxënësi, aq më të larta merren rezultatet e notave në testimet 

përmbledhëse (Grafiku: 4.1.f)  

                                                 
 
Grafiku 4.1.e; 4.1.f: Notat në testin përmbledhës nën ndikimin e detyrave hulumtuese të kryera  
                                                            në lëndën gjuhë shqipe. 
 
 

4.1.3. Rezultatet në lëndën matematikë 

 

Nga analiza e marrëdhënieve midis punëve të pavarura hulumtuese të kryera nga 

nxënësit e arsimit fillor dhe  rezultateve të tyre në lëndën matematikë, rezultojnë gjetje me 

vlefshmëri statistikore. Ndikimi i detyrave hulumtuese shprehet në marrëdhënie me notat e 

fituara në testet përmbledhëse, në aftësimin për të përfshirë e bashkëpunuar në mënyrë aktive 

me prindërit në kryerjen e detyrave të shtëpisë, në zhvillimin e aftësive bashkëpunuese dhe 

ndërvepruese me nxënësit e tjerë, në motivimin për të nxënë, si dhe në lehtësimin e 

përvetësimit të kuptimit të koncepteve dhe shprehive në përputhje me objektivat mësimorë.  
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Krahasimi i rezultateve midis grupit të eksperimentit dhe grupit të kontrollit u krye 

mbi notat në testet përmbledhëse. Testet e përdorura në të dy grupet ishin të njëjtë. Nga 

kqyrja e dosjeve dhe deklarimet e mësuesve u provua se edhe testet para eksperimentit të 

përdorur nga mësuesit ishin të njëjtë. Grupi i  kontrollit dhe ai i eksperimentit u përbënë nga 

numër i njëjtë nxënësish, të zgjedhur në mënyrë rastësore (sipas radhës së listës emërore në 

regjistër). Testet e përdorura nga mësuesi në të dy grupet ishin me përmbajtje të njëjtë.  

Pas vlerësimit të testeve rezultoi se shpërndarja e notave në secilin grup ishte 

homogjene, prandaj mund të përdoreshin testet statistikore.  

 Pas përpunimit statistikor  rezultoi se midis detyrave hulumtuese të kryera dhe notave 

të fituara në lëndën “Matematikë 3”, në testin përmbledhës sipas koeficientit Pearson gjendet 

një korrelacion pozitiv r ≈ .5, ndërsa në “ Matematikë 5”, r ≈ .6. (Tabela; 4.1.35; Tabela: 

4.1.36). Zbatimi i punëve të pavarura me karakter hulumtues në lëndën e matematikës së 

klasës së tretë,  kanë ndikim në notat e testeve përmbledhëse në masën  23% (R2 = ,249), 

ndërsa në klasën e pestë 35% (R2 = ,368) (Tabela: 4.1. 37; Tabela: 4.1.38). 

Zbatimi i punëve të pavarura hulumtuese dhe mbështetja e prindërve në kryerjen e 

detyrave të shtëpisë nga nxënësi në lëndën e matematikës së klasës së tretë, janë në një 

korrelacaion r ≈.6 (Tabela 4.1.2), ndërsa në klasën e pestë ,  r ≈ .9 (Tabela; 4.1.35; Tabela: 

4.1.36). Kryerja e punëve të pavarura hulumtuese nga nxënësi në “Matematikë 3”, në 

përfshirjen e prindërve në kryerjen e detyrave të shtëpisë, ndikon në masën rreth 55% (R2 ≈ 

562), ndërsa në klasën e pestë ndikon në masën 88% (R2 ≈ .885)  (Tabela: 4.1.39; Tabela: 

4.1.40). 

Kryerja e punëve të pavarura hulumtuese dhe ndërveprimi në kryerjen e detyrave 

hulumtuese nga nxënësi në lëndën “Matematikë 3”, janë në një korrelacaion r ≈ .7, ndërsa në 

“Matematikë 5”, r ≈ .9 (Tabela; 4.1.35; Tabela: 4.1.36).  Zbatimi i punëve të pavarura me 

karakter hulumtues në lëndën e matematikës së klasës së tretë  ndikon në zhvillimin e 

ndërveprimit të nxënësve në masën 23%, (R2 ≈ . 241),  ndërsa në klasën e pestë , zbatimi i 

punëve hulumtuese ndikon te interaktiviteti i nxënësve në masën 89 % (R2 ≈ .896),   (Tabela; 

4.1.41; Tabela: 4.1.42). 

Kryerja e punëve të pavarura hulumtuese dhe saktësisë (cilësia e përvetësimit të 

kuptimit të koncepteve dhe shprehive në përputhje me objektivat mësimorë) nga nxënësi në 

lëndën e matematikës 3 janë në një korrelacaion r ≈ .7, ndërsa në lëndën matematikë 5, 

korrelacioni sipas koeficientit Pearson, rezulton r ≈ .4 (Tabela: 4.1.35; 4.1.36). Ndikimi i 

punëve të pavarura me karakter hulumtues në përvetësimin e kuptimit të vetëdijshëm të 

koncepteve dhe shprehive në përputhje me objektivat mësimorë në lëndën “Matematikë 3”, 
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rezulton se është në masën 16% (R2 ≈ .179), kurse në lëndën “Matematikë 5”, ndikimi i 

kryerjes së punëve të pavarura me karakter hulumtues ndikon në realizimin me lehtësi të 

objektivave mësimorë në masën 16% (R2 ≈ .182). 

Nga krahasimi i rezultatet e nxënësve nën ndikimin e punëve të pavarura me karakter 

hulumtues duket se në lëndën e matematikës së klasës së pestë ndikimi është më i madh se sa 

në lëndën e matematikës së klasës së tretë.  (Tabela 4.1.45). 

 

Tabela 4.1.45: Përmbledhja e rezultateve të nxënësve në lëndën matematikë 
LENDA NOTA PRINDI INTERAKTIVITETI SAKTESIA 
Matematikë 3 23% 55% 23% 16% 
Matematikë 5 35% 88% 89% 16% 
Ndryshesa 12% 33% 66% 0% 

 
Një element tjetër statistikor i krahasimit të ndikimit që u përdor në trajtimin e 

rezultateve, ishte dhe shqyrtimi i mesatareve, i devijimit standard dhe i testit të homogjinitetit 

të variancave. 

Në lëndën e matematikës 3, mesatarja e notave të fituara nga nxënësit e grupit të 

eksperimentit në testin pas eksperimentit krahasuar me mesataren e notave në testin para 

eksperimentit është rritur me + 0,62, devijimi standard zvogëlohet me - 0,27, varianca - 0,77, 

ndërsa notat minimale dhe maksimale në të dy testet janë të pandryshueshme (Tabela: 

4.1.46). Në grupin e kontrollit diferenca midis mesatareve të të dy testeve rezultoi - 0,36, 

diferenca midis dy devijimeve standarde rezultoi se ishte - 0,15, diferenca midis variancave -

0,457, ndërkohë që vlera e notës minimale dhe maksimale nuk ndryshon (Tabela 4.1.47). Në 

se shqyrtojmë vlerën – t, shpërndarja në grupin e eksperimentit në krahasim me atë të 

kontrollit është më homogjene se sa në grupin e kontrollit, në nivelin .01 të shkallës së lirisë 

56. Në testin para eksperimentit t = 18,7, kurse në testin pas eksperimentit t = 22,7 (Tabelat 

4.1.49; 4.1.50; 4.151; 4.52). 

Nga pamja grafike e shpërndarjes së notave në lëndën matematikë, rezulton se 

denduria e notave në testet e grupit të eksperimentit, në mënyrë tipike, ashtu si edhe në 

lëndën dituri natyre e gjuhë shqipe, bie në sy tendenca e përqendrimit të tyre drejt notave 

shtatë, tetë dhe nëntë. Ndërsa në grupin e kontrollit notat ose janë të  pandryshueshme, ose 

mediana zhvendosen në bllok drejt notave më të 

larta (Grafiku: 4.1.e). 

Nga analiza diskriptive e frekuencave, siç 

shihet edhe nga grafiku 4.1.f, shtimi i detyrave 



74 
 

hulumtuese ndikon në rritjen e nivelit të notës. Sipas testit joparametrik Kruskal-Wallis për 

shqyrtimin e medianave del se denduria e notave më të larta të fituara nga nxënësit në testin 

përmbledhës në grupin e eksperimentit i përket kryerjes mbi 11 detyra hulumtuese.  

Ndryshimet nuk mund të shfaqen në më pak se gjashtë detyra.           

Në lëndën “Matematikë 5”, në grupin e eksperimentit mesatarja e notave në testin pas 

eksperimentit është rritur me + 0, 89, në krahasim me mesataren e notave para eksperimentit,  

devijimi standard zvogëlohet me - 0,23, varianca - 0,61, ndërsa notat minimale rritet me + 1 

notë, ndërsa ajo maksimale nuk ndryshon (Tabela 4.1.48). Në grupin e kontrollit mesatarja e 

notave të fituara nga nxënësit, nota minimale dhe ajo maksimale nuk kanë ndryshuar, 

ndërkohë që devijimi standard rritet me 0,28, varianca rritet me + 0,70 (Tabela 4.1.49). 

Nga pamja grafike e shpërndarjes së notave, rezulton e njëjta dukuri si dhe në lëndët dhe 

klasat e tjera,  denduria e notave në testet e gupit të eksperimentit përqëndrohen në notat 

shtatë tetë dhe nëntë, ndërsa në grupin e kontrollit zhvendosen drejt notave më të larta 

(Grafiku: 4.1.e).  

                                        Grafiku: 4.1.h.  Shpërndarja e notave në në lëndën matematikë 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nga analiza deskriptive e frekuencave 

rezulton se shtimi i detyrave hulumtuese ndikon 

në rritjen e nivelit të notës. (Grafiku 4.1.k ). Sipas 

testit joparametrik Kruskal-Ëallis për shqyrtimin 

e medianave del se denduria e notave më të larta 

të fituara nga nxënësit në testin përmbledhës në 

Grafiku 4.1.k.: Detyrat hulumtuese të kryera 
Matematikë 5 

 

  

 
Matematikë 5. Grupi i kontrollit 

           

   
Matematikë 5. Grupi i eksperimentit 

         
       

Matematikë 3. Grupi i kontrollit 

          

 
  Matematikë 3. Grupi i eksperimentit 
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grupin e eksperimentit i përket kryerjes mbi 11 detyra hulumtuese.  

 

4.1.4. Qëndrimi i mësuesve, nxënësve dhe prindërve 

 

Për matjen e rezultateve të ndikimit të punëve të pavarura hulumtuese në notat në  

testet përmbledhëse u morën dhe opinionet e mësuesve nëpërmjet pyetjeve 30 dhe 34 në 

anketën e plotësuar prej tyre. Sipas përgjigjeve të mësuesve dëshmohet se 52,7% e mësuesve 

pohojnë ndikimin e detyrave hulumtuese në rritjen e notave të nxënësve në përgjithësi dhe 

27,7 % e tyre mohojnë plotësisht ndikimin e mësimit hulumtues në mënyrë të drejtpërdrejtë 

në notat e fituara nga nxënësi në testet përmbledhëse.  

Niveli i motivimit të nxënësit nëpërmjet kryerjes së punëve të pavarura hulumtuese u 

mat nëpërmjet deklarimeve të nxënësve në pyetësorin e tyre. Një set pyetjesh mbi motivimin  

të organizuara në pjesën e tretë të anketës së nxënësit synojnë të marrin perceptimin e 

nxënësve në lidhje me ndikimin e punëve hulumtuese. Pyetjet e  parashtruara ishin:  

Punoj më me dëshirë  kur mësuesja më jep detyra dhe më kontrollon nga afër. 

Më pëlqen të punoj  më mirë kur punoj më vete sipas kërkesave të mësuesit. 

Më pëlqen më  mirë kur punoj në grup dhe jap mendimin tim ashtu siç e mendoj. 

Ekskursionet më pëlqejnë se  më mësojnë gjëra të reja. 

 Puna me projekte më pëlqen, sepse nxit dhe pjesëtarët e tjerë të familjes të punojnë 

me mua. 

Punët që kërkojnë zgjidhjen e problemit sipas mendimit tim i kryej me dëshirë. 

 Punët me projekte më pëlqejnë pasi më duket vetja si i madh. 

 Punët e pavarura që kërkojnë grumbullim fotosh, materiale nga interneti, apo 

informacione nga më të rriturit i kryej me dëshirë. 

 

 Më pëlqejnë më shumë detyrat si ato të 

klasës që janë në tekst apo Fletët e punës se sa 

projektet. 

 Projektet nuk më pëlqejnë pasi duan 

kompjuter, internet dhe lekë. 

Pohimet që u parashtruan në këtë set 

pyetjesh u strukturuan  sipas Shkallës Likert nga 1. 

Nuk jam dakord. 2. Nuk jam as  dakord as kundër   

Grafiku 4.1.j: Ndikimi në motivim 
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3. Jam dakord.  

Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe 

të dhënat kanë vlefshmëri statistikore. Koficienti i besueshmërisë ishte i pranueshëm α = 0.73 

(Alfa e Cronbachut). 

Nga të dhënat e grumbulluara dhe të përpunuara me SPSS rezulton se midis zbatimit 

të punëve të pavarura me karakter hulumtues dhe motivimit të nxënësve gjendet një 

marrëdhënie me vlefshmëri statistikore, të cilat provojnë këtë ndikim. Shpërndarja e 

frekuencave është homogjene, sipas testit të homogjenitetit të variancave Testi Levene = 

12.266, df1 = 7,  df2 = 855,  p < 0.001 (Tabela 4.1.58). Midis detyrave hulumtuese dhe 

motivimit të nxënësve gjendet një korrelacion sipas koeficientit Pearson r ≈ .4, i cili në varësi 

të performancës së mësuesit shprehet në nivelin r ≈.9 në kushtin që  p < 0,001 (Tabela 4.1. 

57). Ndikimi i punëve të pavarura hulumtuese në motivimin e nxënësve për kryerjen e 

detyrave me udhëheqjen e mësuesit (r ≈.9) është në masën 89% (R2 = .893). 

 
Tabela 4.1. 58: Testi Levene i homogjenitetit të variancave të ndikimit të punëve  
                          hulumtuese në motivimin e nxënësve  (anketa e nxënësve). 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
12,266 7 855 .000 
 
 

Tabela 4.1.59: Regresioni i punëve hulumtuese në motivimin e nxënësve  
(anketa e nxënësve). 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .945a .893 .893 1,55452 
 

Prindërit nëpërmjet anketës së plotësuar prej tyre shprehen se punët hulumtuese të 

dhëna si detyrë shtëpie ndikojnë në edukimin e fëmijëve më një sërë shprehish. 77,9 % e tyre 

janë plotësisht dakord për rolin e detyrave hulumtuese në edukimin e fëmijëve për të 

mirëmenazhuar kohën, 17,6 % janë pothuaj dakord dhe vetëm 4, 4% janë të lëkundur, 

ndërkohë që asnjë prej tyre nuk e kundërshton këtë pohim.  

Tabela 4.1. 60. Ndikimi i detyrave të shtëpisë në menazhimin e kohës 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Neutral 37 4,4 4,4 4,4 

Pothuaj dakort 148 17,6 17,6 22,1 

Plotersisht dakort 654 77,9 77,9 100,0 

Total 839 100,0 100,0  
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Detyrat hulumtuese ndihmojnë fëmijët për të ushtruar dhe zbatuar në praktikë 

njohuritë mësimore. Për këtë 76,9% janë plotësisht dakord, 18,4% janë pothuaj se dakord, 

3,6% janë neutralë dhe vetëm 1,2% prej tyre nuk janë dakord.  

 

Tabela 4.1.61: Ndikimi i detyrave hulumtuese për të ushtruar mesimet 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Aspak dakort 10 1,2 1,2 1,2 

Neutral 30 3,6 3,6 4,8 
Pothuaj dakort 154 18,4 18,4 23,1 
Plotersisht dakort 645 76,9 76,9 100,0 
Total 839 100,0 100,0  

 
Në punën hulumtuese duhet durim dhe këmbëngulje. Detyrat hulumtuese edukojnë te 

fëmijët  forcën e vetëbesimit dhe të vullnetit. 62,1% të prindërve janë plotësisht dakord, 

26,8% janë pothuaj se dakord , 9,9% janë neutralë dhe 1.2% nuk janë aspak dakord.  

 
Tabela 4.1.62: Detyrat hulumtuese zhvillojnë vetëbesimin 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Aspak dakort 10 1,2 1,2 1,2 

Neutral 83 9,9 9,9 11,1 
Pothuaj dakort 225 26,8 26,8 37,9 
Plotësisht dakort 521 62,1 62,1 100,0 
Total 839 100,0 100,0  
 

Vetërregullimi i punës së pavarur është tipar i shprehive të të nxënit të vazhdueshëm 

(Van Deur & Murray-Harvey, 2005). Detyrat hulumtuese ndikojnë në edukimin e kësaj 

shprehie. Nga opinionet e prindërve 75,9% e prindërve të anketuar janë plotësisht dakord për 

këtë ndikim, 21,2% janë pothuaj dakord, 1,7% janë neutral dhe vetëm 1,2 % nuk janë fare 

dakord me këtë ndikim. 

 
Tabela 4.1.63: Detyrat hulumtuese ndihmojnë për edukimin e punës se pavarur 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Aspak dakort 10 1,2 1,2 1,2 

Neutral 14 1,7 1,7 2,9 
Pothuaj dakort 178 21,2 21,2 24,1 
Plotersisht dakort 637 75,9 75,9 100,0 
Total 839 100,0 100,0  
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Detyrat e shtëpisë tradicionalisht shihen si plotësim i mësimeve apo vijim i detyrave 

të dhëna në klasë. Në rastin kur detyra e shtëpisë është punë e pavarur hulumtuese, detyra e 

shtëpisë e nxit dhe e angazhon fëmijën për të marrë përgjegjësi të organizimit, menazhimit 

dhe lidershipit të punës për ta kryer punën në kohën e duhur.  

Nga analiza e frekuencave rezulton se 69,7% e prindërve janë plotësisht dakord, 

24,3% janë pothuaj dakord, 6.0% janë neutralë dhe asnjë prind nuk rezulton të mos jetë 

dakord. 

Tabela 4.1.64: Detyrat hulumtuese nxitin fëmijën për të marrë përgjegjësi 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Neutral 50 6,0 6,0 6,0 

Pothuaj dakort 204 24,3 24,3 30,3 
Plotersisht dakort 585 69,7 69,7 100,0 
Total 839 100,0 100,0  
 

Nëse shqyrtojmë marrëdhënien e detyrave hulumtuese me motivimin e nxënësve në 

këndvështrimin e prindërve të shprehur në anketën e tyre, rezulton se ata nuk kanë vënë re 

ndonjë ndryshim të theksuar në motivimin e fëmijëve të tyre për shkak të detyrave të dhëna. 

Korrelacioni sipas pohimeve të tyre është r = .234 dhe regresioni 5,4% (R2 = .068). 

Në pjesën e katërt të anketës së mësuesit u strukturuan 12 artikuj pohimesh që 

provuan me dakordësi nivelin e  ndikimit të punëve të pavarura me karkater hulumtues në 

motivimin e nxënësve (artikujt 25 – 36). Në këtë set pyetjesh kompozitë u strukturuan gjashtë 

pohime me sensin pozitiv dhe gjashtë pohime me sensin negativ. Pohimet që u parashtruan 

alternohen në klasifikimin e dakordësisë sipas Shkallës Likert, nga 1.- aspak dakord në 5. 

plotësisht dakord. Përmbajtja e pohimeve parashtroi këto premisa:  

 

Tabela 4.1.65. Regresioni i detyrave hulumtuese në motivimin e fëmijëve sipas prindërve 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 
1 ,234a ,055 ,054 3,03207 

 
 
Tabela 4.1.66: Korrelacioni midis faktorëve. Anketa e prindërve 
  Motivimi 

nga p.h 
Detyra 

hulumtuese 
Mbështetja 
prindërore 

Mbështetja 
nga mësuesi 

Bashkëpunim 
me grup 

Motivimi nga 
P.hulumtuese 

Pearson Correlation 1 ,234** ,209** ,195** ,358** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

Detyra shtëpie Pearson Correlation ,234** 1 ,088* ,359** ,348** 
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hulumtuese Sig. (2-tailed) .000  .011 .000 .000 
Mbshtëtja 
prindërore 

Pearson Correlation ,209** ,088* 1 ,101** ,227** 
Sig. (2-tailed) .000 .011  .003 .000 

Mbështetja nga 
mësuesit 

 ,195** ,359** ,101** 1 ,524** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .003  .000 

Bashkëpunim 
me grup 

Pearson Correlation ,358** ,348** ,227** ,524** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

 

- Nëse mësuesi si një trajner bën punë të diferencuar sipas nevojave të nxënësve, arrin 

motivimin e lartë të tyre. 

 - Për të rritur motivimin e nxënësit, ai duhet të përfshihet në punë të pavarur 

hulumtuese. 

- Nxënësit motivohen më shumë kur hulumtojnë në punë me grupe, apo çifte. 

- Kur puna hulumtuese përputhet me përvojat e tyre, nxënësit janë më të motivuar në 

punët e pavarura hulumtuese. 

- Punët e pavarura hulumtuese janë motivuese për nxënësin pasi e bëjnë lider në 

procesin e arritjes së objektivave mësimore. 

 - Puna e pavarur hulumtuese nuk jep rezultate në notat e testeve, prandaj nxënësi 

demotivohet. 

 Puna e pavarur hulumtuese shpesh nuk mund të kryhen pa ndihmën e më të rriturve, 

prandaj i demotivon fëmijët. 

 Gjatë punës së pavarur hulumtuese nxënësit me rezultate të ulëta nuk janë të 

motivuar për t’u përfshirë intensivisht.  

Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e mirë. 

(Alpha e Kronbach = 0.843). Motivimi në raport me zbatimin e detyrave hulumtuese sipas 

perceptimit të mësuesve të anketuar korrelacioni është r = 0,478 ( p < .01). Ndikimi i 

aplikimit të tyre në motivimin e nxënësit shfaqet në masën 22% (R2 = .228). 

 

 
 

Tabela 4.1. 67: Korrelacioni midis zbatimit të detyrave hulumtuese dhe faktorëve. 

  Rezultat
et 

Tekst
i 

Interaktivit
eti 

Detyra 
shtëpe Prindi 

Motivim
i 

Teknik
a 

Kualifiki
mi  

Mjedis
i 

Zbatimi i 
Ph  
ne mesim 
(Zbatimi) 

Pearson 
Correlatio
n ,674** ,497*

* ,249** ,437** ,329** ,478** ,509** ,617** ,305** 
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Tabela 4.1.68: Regresioni i zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese në motivimin  
                        e nxënësve. Anketa e mësuesve 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .478a .228 .225 2,24101 

 

 
Teknikat me në qendër nxënësin dallohen për nivelin e lartë të edukimit të frymës 

ndëraktive dhe bashkëpunuese (Ebanks. 2010). Zbatimi i teknikave hulumtuese rezulton se ka 

një marrëdhënie jo shumë e fortë me interaktivitetin e nxënësve (r = .249) dhe ndikimi i tyre 

5,8% (R2 = .062).  

 

 
Tabel 4.1.69: Regresioni midis detyrave hulumtuese dhe interaktivitetit. Anketa e mësuesit 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,249a ,062 ,058 2,39440 
 

 

4.2. Rezultatet nga pyetja: 

Në ç’nivel ndikon aplikimi i punëve të pavarura hulumtuese në efektivitetin e detyrave 

të shtëpisë për realizimin e objektivave mësimorë me angazhimin e prindërve në krahasim me  

detyrat zbatuese? 

 

Kjo pyetje shtroi hipotezën e dytë:  

H2. Kryerja e punëve të pavarura hulumtuese nga nxënësit ndikojnë në efektivitetin e 

detyrave të shtëpisë për realizimin e objektivave mësimorë me angazhimin e prindërve, më 

shumë se sa detyrat zbatuese. 

Për të provuar vërtetësinë e kësaj hipoteze u morën në shqyrtim rezultatet e mara nga 

anketa e prindërve, nga anketa e nxënësve dhe nga anketa e mësuesve.  

Pasi u shqyrtua vlefshmëria për normalitetin, linearitetin dhe homogjenitetin e 

shpërndarjes së frekuencave nëpërmjet modelit të korrelacionit të Pearson dhe analizës 

ANOVA u shqyrtuan mundësitë e ekzistencës dhe të përcaktimit të marrëdhënieve midis 

variablave. Mbi bazën e vlefshmërisë së matjes së të njëjtit dimesion variablat u rikoduan dhe 

u kthyen në variabla kompozitë. 

Në pjesën e tetë të anketës së mësuesit u shtruan tetë pyetje kompozitë (51, 52, 53, 54, 
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60, 62, 63, 64) nëpërmjet të cilave u kërkua niveli i ndikimit të kryerjes së punëve të pavarura 

hulumtuese në efektivitetin e detyrave të shtëpisë. Në këtë strukturim katër pyetje u ndërtuan 

me sens pozitiv dhe katër me sens negativ. Pohimet që u parashtruan alternohen në 

klasifikimin e dakordësisë sipas Shkallës Likert, nga 1. aspak dakord në 5. plotësisht dakord. 

Përmbajtja e pohimeve u strukturua nëpërmjet këtyre premisave:  

Nxёnёsve nuk duhet t’u jepen detyra shtëpie hulumtuese jashtë tekstit apo fletores së 

punës. 

 Nxёnёsve duhet t’u jepen detyra shtëpie individuale hulumtuese tё nxitura nga 

impakti i orёs sё mësimit. 

 Nxënësve duhet t’u jepen në shtëpi sa më shumë detyra nё formё projekti. 

Pavarёsisht nga lloji i detyrёs jo tё gjithё nxёnёsit i kryejnё rregullisht detyrat e 

shtёpisё. 

 Nxitja e detyrave tё shtёpisё me karakter hulumtues ndikon nё të nxënit afatgjatë të 

nxënësve. 

 Detyrat e shtёpisё nuk duhen dhënë fare, pasi nuk janë efektive dhe mbingarkojnë si 

fëmijën, ashtu dhe prindin. 

 Detyrat e shtёpisё me karkater hulumtues duhen parapёrgatitur para mёsimit në disa 

alternativa në dëshirën e nxënësit për t’u kryer dhe të mos vlerësohen me notë. 

 Detyrat e shtёpisё duhen projektuar me pjesëmarrjen dhe marrëveshjen e prindit, i 

cili merr një rol aktiv në kryerjen e tyre.   

Sipas mësuesve midis kryerjes së detyrave të pavarura hulumtuese dhe efektivitetit të 

detyrave të shtëpisë për realizimin e synimeve të tyre, gjendet një korrelacion  r = .437. 

Nëpërmjet regresionit gjendet se ndikimi i tyre në efektivitetin e detyrave të shtëpisë është në 

masën18% (R2 = .191).  

 
Tabela 4.2.1. Regresioni i detyrave hulumtuese në efektivitetin e detyrave të shtëpisë 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Wstimate 

1 .437a .191 .187 1,66666 
 

Nga opinionet e prindërve për efektivitetin e detyrave të shtëpisë nëpërmjet punës 

hulumtuese është i dobët r = .255 dhe ndikimi .064% (R2 = .065). Sipas analizëz ANOVA 

t(837) = 6,960, F = 48,443, Koficienti i pastandartizuar B = .068 i standardizuar B = .234,      

t = 6,960 (p < 0.001).  

Sipas anketimit të nxënësve kur puna është hulumtuese efektiviteti i saj është në 
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korrelacion me realizimin e synimeve të detyrës r =.391 dhe nëse detyra parashikon dhe 

përfshirjen e prindërve, atëherë korrelacioni është më i lartë, r = .544. 

 
Tabela 4.2.2: Regresioni i  detyrave hulumtuese në efektivitetin e detyrave të shtëpisë. 
                                                             Anketa e prindërve 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,255a ,065 ,064 ,90065 

 

 

4.3. Rezultatet nga përgjigjet e pyetjes:  

Në ç’masë ndikon niveli i varësisë së mësuesit ndaj tekstit, mjedisit dhe teknikave 

jodirektive në nivelin e zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese nga nxënësit. 

 

Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetjeje u hartua hipoteza e tretë (H3): 

 

H.3. Niveli i varësisë të mësuesit ndaj tekstit, mjedisit dhe zbatimit të teknikave që e 

vendosin nxënësin në qendër të procesit mësimor, ndikon në raport të drejtë me nivelin e 

zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese nga nxënëst. 

 

Zbatimi i punëve të pavarura hulumtuese nga ana e mësuesit gjatë procesit mësimor, 

lidhet me disa faktorë që shprehin qëndrimin e mësuesit ndaj efektivitetit të modelit të 

mësimit me në qendër nxënësin.  Siç rezulton edhe nga analiza faktoriale me SPSS si faktorë 

të rëndësishëm janë gjetur; (a) qëndrimi i mësuesit ndaj raportit kurrikulës, në këtë rast të 

tekstit mësimor – nxënësit dhe autoritetit të tij profesional,  (b) mjedisi i të nxënit, (c) niveli i 

trajnimit të mësuesit me module të posaçëm siç është IBL,  (d) kompetencat për t’i zbatuar 

teknikat hulumtuese të zotëruara prej tij në përshtatje me mjedisin, nxënësin dhe materialin 

mësimor, (e) aftësitë dhe kompetencat e nxënësit për të marrë përgjegjësitë e nevojshme për 

të nxënit e tij të shprehura me nivelin e motivimit, interaktivitetit me nxënësit e tjerë, dhe 

faktori tjetër, (f) niveli i përfshirjes së prindërve në kryerjen e detyrave të shtëpisë në 

përputhje me synimet e dhënies së detyrës.  

Nga analiza me SPSS të korrelacionit midis këtyre faktorëve është gjetur se midis 

zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese dhe qëndrimit konstruktivist të mësuesit r = .497 

(p <  .001) se midis zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese dhe nivelin e kualifikimit të 

mësuesit që i zbaton ato, r = .617 (p< 001), midis zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese 
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dhe mjedisit të të nxënit r =.385 (p <  .001), midis zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese 

dhe gjetjes së teknikës së përshtatshme r = .509 (p <  .001), midis zbatimit të punëve të 

pavarura hulumtuese dhe nivelit të vetëdisiplinimit të nxënësit për të kryer korrekt detyrat e 

shtëpisë në përputhje me synimet e dhënies së tyre, r = .437 (p <  .001),  dhe midis zbatimit të 

punëve të pavarura hulumtuese dhe angazhimit aktiv të prindërve r = .329 (p <  .001). 

Shprehi të nxënësit si ndëraktiviteti, niveli i motivimit  u shqyrtuan te ndikimi i zbatimit të 

punëve të pavarura hulumtuese në rezultatet e arritjeve të nxënësit. (nëntema 4.2.1).  

Varësia e zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese nga  niveli i vendosjes së 

nxënësit në qendër të procesit, në anketë u përfshi në gjashtë artikuj pyetjesh kompozitë 

(artikujt 13 - 18). Ky indeks lidhet me variablin e raportit që mbante mësuesi gjatë përgatitjes 

ditore midis tekstit, bindjeve të tij metodike  dhe aktivitetit të nxënësit. Nëpërmjet aplikimit të 

shkallës Likert u kërkua të merrej njëra nga përgjigjet sipas kategorive: 1 - “asnjëherë”, 2 – 

“pothuaj asnjëherë”,  3 – “neutral”, 4 – “pothuaj përherë”, 5 – “përherë”. Nëpërmjet rikodimit 

dhe përpunimt të të dhënave me SPSS të frekuencave dhe vlefshmërisë statistikore, zbulohet 

masa e paravendosjes së nxënësit në qendër të procesit nga qëndrimi i mësuesit. 

Nëpërmjet këtij përkëmbimi tre faktorësh (tekst – mësues – nxënës) synohet 

evidentimi i shkallës së prioritetit të nxënësit ndaj dy faktorëve të tjerë. Sa më i varur nga 

teksti, aq më direktiv është mësuesi dhe sa më afër nevojave të nxënësit aq më jodirektiv 

është ai. Në këtë këndvështrim, një renditje e përkëmbimit “nxënës – mësues – tekst”, 

konsiderohet si shprehja më përfaqësuese e vendosjes së nxënësit në qendër të procesit. 

Logjikisht, meqë mësimi hulumtues rrjedh nga filozofia e mësimit me në qendër nxënësin, 

atëherë mësuesi që beson tek kjo filozofi, zotëron potencialin më të madh për aplikimin në 

mësim të teknikave hulumtuese.  Rezultatet e përgjigjeve për këto pyetje tregojnë se 88,2% e 

mësuesve nuk e organizojnë kurrë mësimin me përparësi mbi bazën e tekstit dhe preferencës 

së tyre, 87.2% nuk e ndërtojnë mësimin me përparësi mbi përpunimin e materialit në tekst 

dhe nevojave të nxënësve dhe 89,5% nuk pranojnë ta zhvillojnë mësimin me përparësi mbi 

idetë e mësuesit dhe përshtatjes së tekstit. 

 

Tabela 4.3.1 : Varësia e mësuesit nga teksti 

Pohimi T - M - NX T - Nx – M M - T - Nx M – Nx - T Nx - T - M Nx - M - T 

Shpesh 21,8 12,8 10,6 84,9% 84,9% 74% 

Rrallë 88,2% 87,2% 89,5% 15,1 15,1 26% 

Ndryshesa - 60,4% - 74,4% - 79% 69,8% 69,8% 48% 
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Nga ana tjetër 84,9% pranojnë se e organizojnë mësimin me përparësi mbi 

harmonizimin e ideve të mësuesit me karakteristikat e nxënësve dhe po kështu, 84.9% e 

mësuesve të anketuar pranojnë se aplikojnë shpesh mësimin e bazuar me përparësi tek 

karakteristikat e nxënësit dhe materiali mësimor në tekst dhe së fundi, 74% e tyre pranojnë 

rastin se projektojnë mësimin me përparësi tek nevojat e nxënësve duke iu vënë në 

mbështetje  idetë e tyre, të cilat i paraprijnë punës së përpunimit të materialit mësimor në 

tekst dhe hartimit të projektit mësimor. (Tabela 4.3.1) Sipas tabelës bie në sy që ndryshesat 

pozitive janë te kombinimi me bazë në përparësinë e vendosjes së nxënësit në qendër të 

procesit.  

Në momentet e kryerjes së studimit niveli i vendosjes së nxënësit në qendër të procesi 

nga mësuesit, të paktën si mentalitet, nuk është në nivelet më të larta të decentralizimit, pasi 

në këtë nivel ndryshesa është 48%, kundrejt 69% të nivelit më pak të decentralizuar. 

Efektiviteti i aplikimit të teknikave hulumtuese u përpunua në mënyrë statistikore 

nëpërmjet përgjigjeve të marra në bllokun e pyetjeve 37, 38, 39,40. Në pyetjen  kompozitë 

38, u synua përcaktimi i rankimit të teknikave hulumtuese midis teknikave të tjera me në 

qendër nxënësin.   

 

Tabela 4.3. 2:  Rankimi i teknikave me në qendër nxënësin 
Teknika me në qendër 
nxënësin Asnjëherë Pothuaj 

asnjëherë Neutral Pothuaj 
përherë Përherë 

Brainstorming       7,8 3,5 1,7 4,3 82,6 
Puna në (dyshe) 5,2 22,6 33,9 33,9 4,3 
Të nxënët në skuadër 7,8 40,0 29,6 20,0 1,7 
Punë me projekte  62,6 13, 11,3 6,1 6,1 
Zgjidhje problemore  sipas 
ideve të nxënësve           15,7 21,7 22,6 34,8 4,3 

   

Sipas përqindjeve të përdorura nga tabela bie në sy që teknika më e përdorur është 

teknika Stuhi mendimi (Brainstorming). 82.6% e të anketuarve kanë pohuar se më të 

përdorshme kanë këtë teknikë. Teknika më pak e përdorur është teknika Punë me projekte. 

62.6% e mësuesve  pohojnë se nuk e përdorin asnjëherë këtë teknikë.  

Nëse krahasojmë përqindjet e mësuesve që e zbatojnë përherë apo pothuaj asnjë herë 

janë më pak se në çdo teknikë tjetër 12.2% e tyre. 
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Tabela 4.3.3:  Rankimi i teknikave hulumtuese sipas efektivitetit në rezultatet e nxënësve 

 
Tekmika hulumtuese Aspak 

efektive 

Pothuaj 
aspak 
efektive 

Neutral Pothuaj 
efektive 

Përherë 
efektive 

Pyetjet sokratike  4,3 7,0 15,7 20,9 52,2 
Shkëmbimi i eksperiencave 5,2 13,9 21,7 33,9 24,3 
Prezantime dhe ekspozitat e 
gjetjeve 42,6 28,7 18,3 5,2 5,2 

Ekskursionet mësimore 30,4 40,9 11,3 8,7 8,7 
Loja me role  16,5 10,4 33,0 31,3 7,0 

 

Në pyetjen 39 mësuesve iu kërkua të përcaktojnë nivelin e efektivitetit për teknikat 

ndërvepruese bazuar në hulumtim:   

Pyetjet sokratike (pyetja ndjek pyetjen). 

Diskutimet në çifte (grupe të vogla). 

Puna me projekte. 

Ekskursionet mësimore. 

 Imagjinata e drejtuar.  

Nëpërmjet një shkalle të tipit Likert me pesë kategori u kërkua përgjigje për secilën 

pyetje. Alternativat e parashikuara u përzgjodhën nga kategoritë: aspak efektive, pothuaj 

aspak efektive, as efektive as joefektive, pothuaj plotësisht efektive dhe plotësisht efektive. Të 

gjitha këto pyetje u rikoduan dhe u përpunuan statikisht nëpërmjet analizës deskriptive të 

frekuencave.   

Nëse puna me projekte konsiderohet si puna e pavarur tipike hulumtuese, 

besueshmëria e mësuesve për këtë teknikë është shumë e vogël, pasi vetëm  5.2 % e 

mësuesve besojnë se kjo teknikë është efektive në realizimin e objektivave. Po kështu dhe 

ekskursionet mësimore u japin pak besim mësuesve për të arritur rezultatet e larta në 

rezultatet e pritshme të nxënësve (8.7% - 17.4%).  

Pyetjet e kompozuara në artikullin 40 zbuluan perceptimin e mësuesve për shprehitë 

më të theksuara që nxë nxënësi nga përfshirja në punët e pavarura me karakter hulumtues. 

Nga rankimi i shprehive të fituara nga nxënësi nëpërmjet kryerjes së punëve të pavarura 

hulumtuese hartojmë një tabelë krahasuese të dakordësisë së mësuesve mbi efektin e 

teknikave të përdorura prej tyre.  

Përqindja më e madhe midis ndryshesave të dakordësisë dhe jodakordësisë rezulton të 

jetë në edukimin e shprehive të të menduarit kritik me + 26,1%, dhe shprehitë e iteraktivitetit 
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me + 20,1%.  Ndryshesa më e vogël rezulton në deklarimet për empatinë  me – 31,2%  dhe 

problemzgjidhja me -12,2%.   

 

Tabela. 4.3.4: Rankimi i shprehive që nxë nxënësi nga aplikimi 
i punëve të pavarura hulumtuese 

Shprehia e fituar nga 
aplikimi i punëve të 
pavarura hulumtuese 

Aspak 
dakord 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

Neutral 
Pothuaj 
plotësisht 
dakord 

Plotësisht 
Dakord 

Aftësitë e të menduarit 
kritik 13,8 15,7 15,7 22,6 32,2 

Aftësitë e hulumtimit të 
pavarur 18,3 20,9 20,8 14,8 25,2 

Aftësitë për zgjidhjen e 
problemeve 14,8 26,1 30,4 21,7 7 

Aftësi për të komunikuar 
dhe bashkëpunuar në 
grup 

6,1 21,7 24,3 16,5 31,4 

Aftësi për të analizuar, 
argumentuar dhe kuptuar 
ndjesitë e të tjerëve 

46,1 13,9 11,2 22,6 6,2 

 

Ndryshesa midis dakordësisë dhe mosdakordësisë në edukimi e shprehive të 

hulumtimit të pavarur nëpërmjet punëve të pavarura me karakter hulumtues të dhëna nga 

mësuesi është 0,8%.  

 
Tabela:  4.3.5:  Niveli i dakordësisë mbi edukimin e shprehive të edukuara nga punët e 
pavarura hulumtuese. Anketa e mësuesve. 
Niveli i 
Dakordësisë 

Mendim 
kritik 

Hulumtim Problemzgjidhja Interaktiviteti Empatia 

Dakord 54,8 40 28,7 47,9 28,8 
Kundra 28,7 39,2 40,9 27,8 60 
Ndryshesa 26,1 0,8 -12,2 20,1 - 31,2 
 

Varësia e efektivitetit të aplikimit të punëve të pavarura hulumtuese nga mjedisi u 

shqyrtua nëpërmjet rezultateve të marra nga pyetësori i mësuesit, nëpërmjet një set pyetjesh 

kompozitë (artikujt 19, 20,  21, 22, 23, 24,11, 12).  Përgjigjet në të tetë artikujt alternohen në 

klasifikimin e dakordësisë sipas Shkallës Likert, nga 1. aspak dakord në 5. plotësisht dakord. 

Përmbajtja e pohimeve shprehet në qëndrimin negativ dhe pozitiv. Katër pohime pozitive 

shprehnin:   

-Forma dhe përmasa e klasës ndikojnë në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese.

 - Pavarёsisht nga numri i nxënësve mund të arrihet përfshirja e tё gjithё nxёnёsve nё 

punё tё pavarura hulumtuese. 
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- Pavarёsisht nga koha mund të pёrfshihen tё gjithё nxёnёsit nё punёt tё pavarura 

hulumtuese. 

- Përdorimi i kompjuterit është i domosdoshëm në aplikimin e punëve të pavarura 

hulumtuese. 

 Katër pohimet negative kërkuan qëndrimin e mësuesve në këto çështje: 

- Forma dhe madhësia e bankave nuk  ndikojnë në aplikimin e punëve të pavarura 

hulumtuese. 

- Numri i madh i nxënësve në klasë pengon aplikimin e punëve të pavarura 

hulumtuese. 

-Koha e orës  45-minutëshe pengon aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese.      -- 

-Përdorimi i kompjuterit nuk është i domosdoshëm në aplikimin e punëve të pavarura 

hulumtuese?  

Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e 

pranueshme (Alpha e Kronbach = 0.721). 

Domosdoshmëria e përdorimit të kompjuterit nga nxënësi në kushtet aktuale të klasës 

ku punojnë, për 38,3% të mësuesve të anketuar nuk është e domosdoshme dhe 34,9 % e tyre 

është e domosdoshme, ndërkohë që 26,8% janë të lëkundur.   

Lëvizshmëria, modelimi i klasës sipas teknikave interaktive kërkojnë një mjedis fizik 

të lirshëm dhe favorizues. Nga pohimet e mësuesve të anketuar në kushtet reale të zhvillimit 

të mësimit prej tyre bie në sy një ndarje e barabartë e tyre mbi qëndrimin pro dhe kundër 

37.3% pro dakordësisë dhe 37,3% kundra dakordësisë, ndërkohë që përqindja e qëndrimeve 

neutrale është e përafërt me to (24,4%). 

Aplikimi i punëve të pavarura hulumtuese për mësuesit e anketuar nuk ka dhe shumë 

varësi nga numri i nxënësve në klasë, pasi qëndrimet pro dhe kundër kanë dallim shumë të 

vogël. Ndryshesa midis prononcimeve pro dhe kundër  është 1,4%, në favor të qëndrimit 

kundër dakordësisë. Ora mësimore me 45 minuta është standardizuar në funksion të orës 

tradicionale. Shumica e mësuesve të anketuar, 43,6% e tyre,  e konsiderojnë pengesë 

kufizimin e mësimit në 45 minuta, kundrejt 41,3% që nuk e konsiderojnë si pengese këtë 

kohë mësimore.  

Tabela 4.3. 6. Dakordësia mbi ndikimin e mjedisit 

Niveli i 
Dakordësiasë 

Kompjuteri 
Domosdo 

Banka 
Pengon 

Nr.nxënësve/kl 
Pengon 

Ora 45 min 
Mjafton 

Mësuesi 
trajner 

Dakord  38,3 37,3 41,3 35,6 65,0 
Kundra  34,9 37,3 42,7 43,6 8,9 
Ndryshesa 3,4 0 - 1,4 - 8 56,1 
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Një mjedis mësimor bëhet funksional kur mësuesi merr rolin që paradikton filozofia e 

ndjekur në zhvillimin mësimor. Një mësues konstruktivist ndjek modelin e mësuesit trajner. 

Këtë dimension mësuesit e anketuar e konsiderojnë si më thelbësorin, pasi  65% prej tyre 

shprehen pozitivisht ndaj dakordësisë duke mohuar efektivitetin e modelit të mësuesit 

autoritar, kundrejt 8,9% që shprehen kundra dakordësisë por që pranojnë efektivitetin e  

modelit të mësuesit autoritar.  

 

4.4. Rezultatet nga pyetja 4. 

Në c’masë dallohen mësuesit me gjini të ndryshme në zbatimin me efektivitet të 

punëve të pavarura hulumtuese? 

 

Përgjigjja e kësaj pyetjeje  u kërkua në vërtetimin e hipotezës 4:  

 H.4. Niveli i zbatimit të teknikave hulumtuese nga mësuesit nuk ka dallim midis mësuesve me 

gjini të ndryshme. 

 

Për të provuar këtë hipotezë u shqyrtuan mesataret e variablit të varësisë nga mjedisi, 

variabli i varësisë nga teksti dhe variabli i punëve të pavarura hulumtuese. Nëse shpërndarja 

do të ishte normale dhe homogjene atëherë do të provohej hipoteza e shtruar, në të kundërt 

ndikimi nuk do të kishte vlefshmëri statistikore. 

Për të krahasuar nivelin e aplikimit të punëve të pavarura hulumtuesve midis 

mësuesve (F) dhe mësuesve (M) u përdor Testi -t për grupet e pavarura. Pasi u provua se të 

dhënat ishin të shpërndara në mënyrë normale dhe variancave midis dy grupeve ishin 

homogjene u morën këto rezultate: Testi i Levene provon homogjenitetin e variancave mes të 

dy grupeve të mësuesve me gjini të ndryshme, pasi F = 8,284, sig = .41, (t > .05) (Tabela 

4.2.1). Pas kryerjes së testit nuk rezultoi të ketë një diferencë të vlefshme statistikore në 

nivelin e aplikimit të punëve të pavarura hulumtuese të mësuesve (Mf) në krahasim me 

mësuesit (Mm). Mesatarja e mësueseve  Mf = 36,37, DS= 4.42, t (219) = .28, p = .78 dhe  

mesatarja mësuesve Mm = 36,6,  DS= 5,75  t (219) = .28, p = .78, (Two tailed) (Tabela 4.4.1). 

Nisura nga kjo analizë statistikore rezulton se midis mësuesve dhe mësueseve nuk ka 

dallim në efektivitetin e zbatimit të punëve të pavarura për shkak të gjinisë së tyre.  

Duke  krahasuar nivelin e varësisë së mësuesit konstruktivist midis mësuesve (f - femra) dhe 

mësuesve (m -meshkuj) nëpërmjet  testit -t për grupet e pavarura rezulton se të dhënat janë të 

shpërndara në mënyrë normale dhe variancat midis dy grupeve janë homogjene. Testi i 



89 
 

Levene provon homogjenitetin e variancave mes të dy grupeve të mësuesve me gjini të 

ndryshme, pasi F = - 2,397  sig = ,02 (t < .05) (Tabela 4.4.2).  Pas kryerjes së testit nuk 

rezultoi të ketë një diferencë të vlefshme statistikore në nivelin e aplikimit të punëve të 

pavarura hulumtuese të mësuesve (Mf) në krahasim me mësuesit (Mm). Mesatarja e 

mësueseve  Mf = 25,74,  DS = 3.33 ( Tabela 4.4.1)  t (219) = - 2,40, p = .02 dhe  mesatarja 

mësuesve Mm = 36,6, DS= 5,75 ( Tabela 4.4.2), t (219) = -2,40, p = .02, (Two tailed) (Tabela 

4.4.2). 

 

 
Nga krahasimi i niveleve të varësisë ndaj mjedisit të të nxënit midis mësuesve (Mf) 

dhe mësuesve (Mm) nëpërmjet  testit -t për grupet e pavarura rezulton se të dhënat janë të 

shpërndara në mënyrë normale dhe variancat midis dy grupeve janë homogjene. Pas kryerjes 

së Testit të Levene  rezulton se gjendet homogjeniteti i variancave mes të dy grupeve të 

mësuesve me gjini të ndryshme, pasi F = 0,28  sig = ,087 (t > .05) (Tabela 4.4.2).  Pas 

kryerjes së testit nuk rezultoi të ketë një diferencë të vlefshme statistikore në nivelin e 

aplikimit të punëve të pavarura hulumtuese të mësuesve (Mf) në krahasim me mësuesit (Mm). 

Mesatarja e mësueseve  Mf = 30,24,  DS = 5,14 ( Tabela 4.4.1)  t (219) = -2,40, p = .02 dhe  

Tabela 4.4. 2. Testi -t për qëndrimet e grupeve të pavarura 

  Testi -t  Testi -t për barazinë e mesatareve 
  

F Sig. T Shkallët e 
lirisë (df) 

Sig. 
(2-
tailed) 

Mesatarja e 
diferencave 

Gabimi 
stand. i 
diferenc. 

Diferenca e 
intervalit të 
besueshmërisë 
95% 

  Lower Upper 

Zbat i IBL Equal 
variances 
assumed 

8,284 ,004 ,282 217 ,778 ,23128 ,81973 -1,38437 1,84694 

Equal 
variances not 
assumed 

  ,239 49,764 ,812 ,23128 ,96800 -1,71324 2,17581 

Varesi nga 
teksti 

Equal 
variances 
assumed 

,644 ,423 -2,397 217 ,017 -1,41243 ,58926 -2,57383 -,25103 

Equal 
variances not 
assumed 

  -2,418 58,303 ,019 -1,41243 ,58408 -2,58147 -,24339 

Varesi nga 
mjedisi 

Equal 
variances 
assumed 

,028 ,868 -,925 216 ,356 -,78596 ,85008 -2,46147 ,88956 

Equal 
variances not 
assumed 

  -1,220 88,535 ,226 -,78596 ,64437 -2,06640 ,49449 
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mesatarja mësuesve Mm = 29,45,  DS = 3.27 ( Tabela 4.4.2), t (219) = -.925, p = .46, (Two 

tailed) (Tabela 4.4.2). 

 

4.5. Rezultatet nga pyetja 5. 

Cila është masa e dallimit midis mësuesve me moshë dhe vjetërsi të ndryshme në 

aplikimin me efektivitet të punëve të pavarura hulumtuese? 

 

Lidhur me këtë pyetje u shtrua hipoteza e pestë  (H5): 

H.5. Niveli i aplikimit të teknikave hulumtuese nga ndryshon midis mësuesve në raport me 

moshën dhe vjetërsinë e tyre.. 

 
4.5.1. Rezultatet e dallimeve midis mësuesve me moshë të ndryshme mbi zbatimin me 

efektivitetet të punëve të pavarura hulumtuese. 

 
Për të krahasuar nivelin e aplikimit të punëve të pavarura hulumtuesve midis 

mësuesve me moshë të ndryshme u përdor testi Kruskual – Wallis. Testi Kruskal -Wallis 

zbuloi se ka një diferencë të vlefshme nga pikëpamja statistikore, nё nivelin e aplikimit të 

punëve të pavarura hulumtuese të mësuesve lidhur me grupet e ndryshme moshore të tyre: 

Chi-Square (χ)² (3, n = 219) = 14.53, p < .002 (tabela 4.5.).  

Bazuar nё tё dhënat e Testit Kruskal - Wallis pёr diferencat moshore, vёmё re se 

mësuesit e grupit të katërt (Rankimi i mesatareve = 135.33) janё mё tё familjarizuar me punët 

e pavarura hulumtuese, sesa mёsuesit e grupeve të tjera.   

Mёsuesit e grupit të tretë (Rankimi i mesatareve = 105,15) janë më pak të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të katërt (Rankimi i mesatareve = 135.33), por më të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të dytë (Rankimi i mesatareve = 93,29) dhe grupit të parë 

(Rankimi i mesatareve = 96,50). 

Mësuesit e grupit të dytë (Rankimi i mesatareve = 93,29 janë më pak të familjarizuar 

se sa mësuesit e grupeve të tretë (Rankimi i mesatareve = 105,15), më pak i familjarizuar se 

sa mësuesit e të katërt (Rankimi i mesatareve = 135,33) dhe më pak i familjarizuar se sa 

mësuesit e grupit të parë (Rankimi i mesatareve = 96,50). 

Mësuesit e grupit të parë (Rankimi i mesatareve = 96.50) janë më pak të familjarizuar 

se sa mësuesit e grupit të katërt (Rankimi i mesatareve = 135,33), më pak  të familjarizuar se 

sa mësuesit e grupit të tretë (Rankimi i mesatareve = 105,15), por më të familjarizuar se sa 

mësuesit e grupit të dytë (Rankimi i mesatareve = 93,29)    
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Tabela 4.5.1: Testi Kruskal - Wallis pёr diferencat moshore lidhur me zbatimin  
                                            me punët e pavarura hulumtuese. 

 Mosha N Mean Rank 

Efekte nga 
hulumtimi 

Më e vogël se 30 vjet 18 96,50 
30 - 39 vjet 50 93,29 

40 – 49 91 105,15 
Mbi 50 vjet 60 135,33 

Total 219  

 
 

Tabela 4.5.2: Testi statistikor Kruskal – Wallis 
 Efekte nga hulumtimi 
Chi-Square 14,526 
Df 3 
Asymp. Sig. .002 
 
 
4.5.2. Rezultatet e dallimeve midis mësuesve me vjetërsi të ndryshme në punë mbi zbatimin 

me efektivitetet të punëve të pavarura hulumtuese. 

 

Testi Kruskal - Wallis zbuloi se ka një diferencë të vlefshme nga pikëpamja 

statistikore nё nivelin e aplikimit të punëve të pavarura hulumtuese të mësuesve lidhur me 

grupet e ndryshme të vjetërsisë së tyre në punë : Chi-Square (χ)² (4, n = 219) = 17,182, p < 

.002 (tabela 4.5.).  

Bazuar nё tё dhënat e Testit Kruskal - Wallis pёr diferencat e vjetërsisë në punën e 

mësuesit, rezulton se mësuesit e grupit të pestë (Rankimi i mesatareve = 133,57) janё mё tё 

familjarizuar me punët e pavarura hulumtuese, sesa mёsuesit e grupeve të tjera.   

 
Tabela 4.5.3:  Rankimi i mesatareve të ndikimit të vjetërsisë në punë. 

 Vjetërsia në punë N Mean Rank 
Efekte nga hulumtimi 0-5 vjet 29 79,64 

6-10vjet 14 104,43 
11-15vjet 30 114,53 
16-25vjet 84 101,38 
Mbi25vjet 61 133,57 

Total 218  
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Mёsuesit e grupit të katërt (Rankimi i mesatareve =  101,38) janë më pak të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të pestë (Rankimi i mesatareve = 133,57), më pak të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të tretë (Rankimi i mesatareve = 114,53), më pak të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të dytë (Rankimi i mesatareve = 104,43), por më të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të parë (Rankimi i mesatareve = 79,64 

Mësuesit e grupit të tretë (Rankimi i mesatareve = 114,53) janë më pak të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të pestë (Rankimi i mesatareve = 133,57), më shumë të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të katërt (Rankimi i mesatareve = 101,38) më shumë të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të dytë (Rankimi i mesatareve = 104,43) dhe më shumë 

të familjarizuar se sa mësuesit e grupit të parë (Rankimi i mesatareve = 79,64). 

Mësuesit e grupit të dytë (Rankimi i mesatareve = 104,43) janë më pak të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të pestë (Rankimi i mesatareve = 133,57), më pak të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të katërt (Rankimi i mesatareve = 101,33), më pak të 

familjarizuar se sa mësuesit e grupit të tretë (Rankimi i mesatareve = 114,53) dhe më shumë 

të familjarizuar se sa mësuesit e grupit të parë ( Rankimi i mesatareve = 79,64). 

Mësuesit e grupit të parë (Rankimi i mesatareve  = 79.64) janë më pak të familjarizuar 

se sa mësuesit e grupit të pestë (Rankimi i mesatareve = 133,57), më pak të familjarizuar se 

sa mësuesit e grupit të katërt (Rankimi i mesatareve = 101,33), më pak të familjarizuar se sa 

mësuesit e grupit të tretë (Rankimi i mesatareve = 114,53), më shumë të familjarizuar se sa 

mësuesit e grupit të dytë ( Rankimi i mesatareve = 104,43). (Tabela 4.5.) 

 
Tabela 4.5.4: Testi Kruskal – Wallis mbi dallimet midis me vjetërsive në punë 
 Efekte nga hulumtimi 
Chi-Square 17,182 
Df 4 
Asymp. Sig. ,002 
 
4.6. Përmbledhje 
 

Rezultatet e gjetura në këtë punim, listohen në dy kategori: (a) gjetje nga shënimet 

dhe vlerësimet e eksperimentit (b) gjetje nga anketat e mësuesve, e nxënësve dhe e prindërve.  

Nga analiza e marrëdhënieve midis rezultateve të nxënësve dhe ndikimit të punëve të 

pavarura hulumtuese rezultojnë marrëdhënie midis arritjeve akademike (notat në testin 

përfundimtar), angazhimin e prindërve në mbështetjen e fëmijës në kryerjen e detyrave të 

shtëpisë, në zhvillimin e aftësive bashkëpunuese dhe ndërvepruese, në motivimin për të 
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nxënë, si dhe në lehtësimin e përvetësimit të kuptimit të koncepteve dhe shprehive në 

përputhje me objektivat mësimorë.  

Krahasimi i rezultateve midis Grupit të eksperimentit dhe Grupit të kontrollit u krye 

mbi notat në testet përmbledhëse. Testet e përdorura në të dy grupet ishin të njëjtë. Grupi i  

kontrollit dhe ai i eksperimentit përbëhën nga numër i njëjtë nxënësish, të zgjedhur në 

mënyrë rastësore (sipas radhës së listës emërore në regjistër). Pas vlerësimit të testeve 

rezultoi se shpërndarja e notave në secilin grup ishte homogjene, prandaj mund të përdoreshin 

testet statistikore. Pas përpunimit statistikor  rezultoi se midis detyrave hulumtuese të kryera 

dhe notave të fituara  në testin përmbledhës gjenden marrëdhënie korrelative dhe ndikime të 

ndërsjellta. Nga krahasimi i notave në testet përmbledhës para se këta nxënës të përfshiheshin 

në eksperiment, rezulton se midis dy grupeve të nxënësve, ndërveprimi dhe saktësia kanë një 

përparësi më të lartë të ndikimit nga detyrat hulumtuese në klasën e pestë nga klasa e tretë. 

Ndikimi mbi notat në testin përmbledhës ka një diferencë pozitive më të lartë në klasën e 

pestë se sa në klasën e tretë. Ndikimi i detyrave të pavarura hulumtuese në nivelin e 

përfshirjes së prindërve ka nivel më të lartë në klasën e tretë në krahasim me klasën e pestë.  

Në grupin e eksperimentit mesatarja e notave të fituara nga nxënësit në testin pas 

eksperimentit rritet në krahasim me mesataren e notave në testin para eksperimentit, devijimi 

standard zvogëlohet, varianca zvogëlohet, ndërsa nota minimale ka tendencë të rritet dhe 

maksimale të zvogëlohet.  

Nga pamja grafike e shpërndarjes së notave, rezulton se denduria e notave në testet e 

grupit të eksperimentit përqëndrohen në notat shtatë tetë dhe nëntë, ndërsa në grupin e 

kontrollit zhvendosen drejt notave më të larta. Nga analiza deskriptive e frekuencave rezulton 

se shtimi i detyrave hulumtuese ndikon në rritjen e nivelit të notës. Sipas testit joparametrik 

Kruskal-Wallis për shqyrtimin e medianave del se denduria e notave më të larta të fituara nga 

nxënësit në testin përmbledhës në grupin e eksperimentit i përket kryerjes mbi njëmbëdhjetë 

detyra hulumtuese dhe ndryshimet e para vërehen pas pesë punëve të para hulumtuese.   
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KAPITULI I PESTE: DISKUTIME 
 

5. Diskutime 

 

Ky kapitull trajton diskutimin e çështjeve dhe rezultateve që kanë dalë prej këtij 

punimi. Diskutimet ndjekin linjën e pyetjeve dhe përgjigjeve që u janë dhënë nëpërmjet 

matjeve dhe analizave të gjetjeve duke u ballafaquar në mënyrë kritike me studimet dhe 

teoritë përkatëse në kontekstin e mjedisit, kushteve dhe periudhës kur është kryer studimi.  

Pjesë e diskutimit janë bërë edhe kufizimet e studimit edhe niveli i besueshmërisë së 

gjetjeve në raport me vlefshmërinë statistikore si dhe niveli i bindjeve të vetëdijshme të 

respodentëve rreth aplikimit të mësimit hulumtues në krahasim me atë tradicional. 

 

5.1. Diskutim mbi përcaktimin e faktorëve që ndikojnë në efektivitetin e zbatimit të punëve të  
       pavarura hulumtuese. 

 

Përcaktimi i faktorëve ndikues në aplikimin e punëve të pavarura jo vetëm në 

marrëdhëniet brenda shkollës, por dhe në kontekstin psikosocial është i rëndësishëm, pasi 

procesi i mësimit nuk fillon dhe mbaron brenda një ore mësimi. Mësimi fillon me 

parapërgatitjen e nxënësit për problemit që do të shtrohet në klasë dhe vazhdon pas mësimit 

me detyrat e shtëpisë. (Keller, 2010).  

Mësimi hulumtues zhvillohet në kuadrin e mësimit me në qendër nxënësin, prandaj 

kërkon motivim dhe interaktivitet të lartë gjithëpërfshirës (Ebanks, 2010). Motivimi i 

nxënësve nga faktorë të brendshëm është shumë i rëndësishëm në këtë proces (Karaj, Tamo, 

Rapti, 2005). Vendosja e nxënësit  në qendër të procesit nuk është një pozicion fiks, pasi ai 

është në ndërvarësi midis kurrikulës, mësuesit dhe aftësisë së tij për të marrë përgjegjësinë e 

të nxënit (Schunk, 2008). Nxënësi i përfiton shprehitë hulumtuese gradualisht nëpërmjet një 

procesi që kalon nëpër katër  nivele: hulumtim konfirmues, hulumtim i strukturuar, hulumtim 

i udhëhequr dhe hulumtim i hapur (Banchi & Bell, 2008). Niveli i zotërimit të shprehive 

hulumtuese dhe mundësia e aplikimit të punëve hulumtuese janë në varësi të përvetësimit të 

shprehive specifike të edukuara në secilin prej këtyre niveleve. 

 Nga vëzhgimi i portofoleve të nxënësve dhe portofoleve të mësuesve gjatë kryerjes 

së këtij studimi rezulton se nuk ka një strategji për edukimin e shprehive hulumtuese. 

 Teknikat hulumtuese përdoren në mënyrë të rëndomtë pa ndjekur kriterin e moshës 

dhe zhvillimin e shprehive hulumtuese nëpërmjet kalimit nëpër katër nivelet. Nxënësi në 
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natyrën e tij është manipulues ndëraktiv i mjedisit në të cilin ndërton konstruktin e tij social. 

Në këtë proces sipas Vigotskit, fëmija krijon personalitetin e tij nëpërmjet zhvillimit 

interpsikologjik dhe intrapsikologjik. Mbi këtë qasje zhvillohet dhe procesi mësimor i bazuar 

në hulumtim, në brendinë e të cilit perceptimi autentik i koncepteve, ndikimi i përvojave të 

individit dhe shprehitë për t’u ballafaquar me idetë dhe përvojat e të tjerëve përbëjnë thelbin e 

organizimit dhe zhvillimit të mësimit konstruktivist (Wells, 2004).  

Për nxënësin efektiviteti i të nxënit varet nga niveli i zhvillimit të dijeve të tij, që 

lidhet me potencialin intelektual, strukturat konjitive dhe eksperiencat e mëparshme. Puna 

hulumtuese bëhet e mundshme për t’u zgjidhur atëherë kur detyra apo çështja  problemore 

është ndërtuar pikërisht në një nivel të caktuar të kësaj zone, siç e quan Vigotsky. Nëse 

nxënësi nuk është efektiv në kryerjen e detyrës, ai ka nevojë për mbështetje, instruktim apo 

informacion shtesë për të rritur nivelin e njohjes e të kuptuarit të njohurive të reja (Musai, 

1999). Realizimi i kësaj mbështetjeje ndjek një proces ndërveprimi interaktiv me nxënësit e 

tjerë, mësuesin, prindin, etj. Ky proces bashkëpunues me mësuesit, nxënësit e tjerë apo dhe 

me prindërit, konsiderohet si të nxënë hulumtues që në vetvete është një pjesë integrale e një 

klase konstruktiviste (Wells, 2004). Kuptimin e vetëdijshëm të njohurive fëmija e realizon 

nëpërmjet hulumtimit dhe zbulimit të lidhjeve të brendshme të objektit me të cilin 

manipulohet nga njëra anë, dhe nga ana tjetër i marrëdhënieve të këtij objekti me objektet e 

tjera. Mbi këtë realitet që të kuptosh do të thotë të zbulosh ose të konstruktosh duke 

rikonstruktuar, në mënyrë të tillë që në të ardhmen në kushte të tilla nxënësit të jenë të aftë 

për të prodhuar dhe krijuar, dhe jo thjesht për të përsëritur përmendësh atë që iu është mësuar 

(Piaget, 1973).  

Në opinionet e mësuesve të përfshirë në këtë punim, rezulton se hulumtimi është i 

zbatueshëm për nxënësit e klasave më të larta sesa ato të nivelit të arsimit fillor. Nëse i 

referohemi Brunerit, e rëndësishme në procesin e edukimit është mënyra se si organizohen 

dijet dhe shprehitë nga individi, sesa ndjekja e linjës së rritjes së tij biologjike. (Bruner, 

2003).  

Ballafaqimi me objektivat kurrikularë, vlerësimin me teste të standardizuara dhe 

përdorimi i notës si indikator vlerësimi, jo vetëm i arritjeve të pritshme të nxënësit, por edhe i 

përformancës së mësuesit, e bën mësuesin të mos ketë shumë besim të mësimi hulumtues 

(Chan, 2010). Fokusi i vlerësimit vetëm tek rezultati për humanistët është i tejkaluar. Costa 

në veprën “Natyra e mendjes” shprehet se nuk duhet të interesohemi vetëm për atë se si 

përgjigjet nxënësi, por dhe për atë se si sillen ata kur nuk e dine, apo nuk e gjejnë përgjigjen, 

pasi qeniet humane janë të prira për reagime inteligjente përpara një situate problemore. Në 
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përballimin e kësaj situate, kur nxënësi nuk di se çfarë duhet të bëjë, në fakt, ai ka filluar nga 

puna dhe kur nuk di se cila është rruga e duhur. Ai ka filluar rrugën e hulumtimit për të gjetur 

zgjidhjen e problemit. Në këtë kuptim, hulumtimi është një aspekt i rëndësishëm i kurrikulës 

dhe detyrës mësimore, prandaj ka vend për të përshtatur sistemin e vlerësimit, në mënyrë që 

të përfshijë edhe procesin, si produkt dhe vlerë e përpjekjeve të nxënësit për të vetërregulluar 

të nxënit (Van Deur & Murray-Harvey, 2005).  

Në zbatimin me efektivitet të punëve të pavarura hulumtuese janë përcaktuar tetë 

faktorë të rëndësishëm që shpjegojnë 64.9% të ndryshueshmërisë totale. Sipas analizës 

faktoriale të regresionit të shumëfishtë listohen këta faktorë: (a) Varësi nga mjedisi, (b) varësi 

nga filozofia e përmbajtjes së mësimit, (c)varësi nga niveli i kualifikimit të mësuesit, (d) 

varësi nga përshtatja e teknikave me nevojat e nxënësve, (e) varësi nga motivimi i nxënësve, 

(f) varësi nga aftësitë bashkëpunuese të nxënësit, (g) varësi nga qëndrimi dhe organizimi i 

detyrave të shtëpisë dhe (h) varësi nga përfshirja e prindërve. 

 

5.1.1. Diskutim mbi gjetjen e faktorit të varësisë  nga mjedisi 

 

Mjedisi i të nxënit është një faktor i rëndësishëm, sepse ai ndikon në hapësirat fizike 

për të ndërvepruar, për të krijuar një atmosferë pozitive në klasë dhe për të mundësuar 

përdorimin e burimeve të informacionit (Hannafin, Land & Oliver, 1999). Në klasat 

tradicionale mjedisi i klasës  në efektivitetin e mësimit hulumtues nuk ndikon pasi punët e 

pavarura hulumtuese parashikohen të zhvillohen pas mësimit (Wagner dhe Kegan. 2009).  

Mjedisi i të nxënit është një koncept konstruktivist, i cili mbështet arsyetimin dhe të 

menduarin autentik të nxënësit mbi fakte, të dhëna dhe argumente të këndvështrimeve, 

burimeve dhe qëndrimeve të ndryshme në një mjedis miqësor, ku produkti i punës së tij nuk 

paragjykohet dhe nuk denigrohet (Hannafin, Land & Oliver, 1999). Nxënësit që arrijnë të 

nxënë në mënyrë të pavarur, zotërojnë aftësi dhe shprehi në përzgjedhjen e teknikave të të 

nxënit duke marrë përgjegjësinë e vetëdisiplinimit dhe vetërregullimit të sjelljes së tyre. Ky 

mjedis që nxit dhe mundëson të nxënët e vetëdijshëm konsiderohet si mjedis efektiv i të 

nxënit (Fey & Funk, 1995). 

Sipas Hannafin, Land dhe Oliver një mjedis të nxëni që të jetë efektiv duhet të 

plotësojë të paktën katër kushte favorizuese për nxënësin.  

Së pari, kontekstet e problemit të jenë të njohura dhe të kuptueshme prej nxënësit.  

Së dyti, nxënësi të ketë mundësinë e gjetjes dhe përdorimit të burimeve të ndryshme 

të informacionit.  
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Së treti, të zotërojë mjetet e nevojshme teknike dhe metodike për të kryer procesin e 

hulumtimit.  

Së katërti, nxënësit t’i jepet mbështetja e domosdoshme gjatë zgjidhjes së problemit, 

(Hannafin & Land, & Oliver, 1999). 

Ky studim ka gjetur që ndryshesa midis mësuesve që e konsiderojnë kompjuterin të 

domosdoshëm dhe atyre që nuk e konsiderojnë të tillë është 3,4%. Në krahasim midis 

grupeve përparësi në përdorimin e kompjuterit  kanë mësuesit me moshë më të vogël se 30 

vjeç, dhe më pak të përdorshëm mësuesit me moshë mbi 50 vjeç. Kjo shpjegohet me faktin se 

mësuesit me moshë të re janë rritur me praninë e zhvillimit të ri teknologjik, ndërkohë që 

mësuesit me moshë mbi 50 vjeç i përkasin një brezi që nuk e kanë përdorur kompjuterin në 

nivelin e moshave më të reja. Nga ana tjetër, në stadin e zhvillimit të shkollës përdorimi i 

kompjuterit ende nuk është bërë një mjet didaktik i mirëfilltë në mësimdhënie .  

Pengimi ose jo i përmasave të klasës dhe bankës i ndan mësuesit në raporte të 

barabartë përqindjeje me qëndrimet pro dhe kundra. Dallimet midis normalitetit dhe 

jonormalitetit të sasisë së nxënësve është me ndryshesë – 1,4% . Nga ana tjetër, opinioni i 

tyre për detyrat hulumtuese është se ato zhvillohen si detyra në shtëpi.  

Këtë opinion shkreh e shprehin dhe Wagner & Kegan dhe Finn & Achilles në 

studimin e tyre (Wagner & Kegan, 2009) (Finn & Achilles, 1999). Madhësia e sallës ku 

zhvillohet mësimi në raport me numrin e nxënësve, forma dhe madhësia e bankës ka ndikim 

në mënyrën sesi mësuesi organizon dhe zhvillon orën e mësimit.  Lëvizshmëria, fizibiliteti 

dhe organizimi në përputhje me teknikën ndikon në realizimin me efektivitet të teknikës 

(Finn & Achilles, 1999).  

Diferenca në pohimet e mësuesve mbi mjaftueshmërinë e kohës 45 minuta është – 

8%. Nga krahasimi midis grupeve nëpërmjet rankimit të mesatareve del se mësueset (Mf) në 

krahasim me mësuesit (Mm) janë më të shumta kundër. Përsa i përket moshës dhe vjetërsisë 

në punë, përqindja më e  lartë që  e konsiderojnë orën me 45 minuta të pamjaftueshme 

rezulton mosha  mbi 50 vjeç dhe me vjetërsi në punë si mësues mbi 25 vjet punë. Në 

studimin e Patricia & Newhall theksohet se ora mësimore 45 minutëshe nuk mund të sigurojë 

një mjedis të përshtatshëm (Patricia & Newhall, 2008). Për këtë arsye është e domosdoshme 

që mësimi të shtrihet përtej mureve të klasës dhe përtej kohës së planifikuar në klasë (Fraboni 

& Minerva, 2005).  

Diferenca më e madhe mbi krijimin e një mjedisi të përshtatshëm është klima dhe 

atmosfera që krijon mësuesi në procesin e të nxënit të bazuar në IBL. 65% e mësuesve 

pohojnë rolin e mësuesit si trajner i të nxënit dhe vetëm 8.9% e tyre mbështetin mësuesin 
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autoritar. Midis grupeve, meshkujt e konsiderojnë më efektiv modelin e mësuesit trajner, sesa 

femrat. Mësuesit me 6 -10 vjet punë e konsiderojnë më efektiv rolin e mësuesit si trajner, sesa 

mësuesit e grupeve të tjera.  

Mësuesi merr rolin e trajnerit, kurse nxënësi një hulumtues dhe përpunues i dijes 

(RSA, 2012). Sipas kësaj qasjeje synimi i kurrikulës fokusohet te të nxënit për të nxënë dhe te 

aftësimi për të hulumtuar në mënyrë të pavarur. Nxënësit ushtrohen dhe aftësohen për të 

parashtruar për zgjidhje pyetje problemore të rëndësishme për njohjen dhe zbulimin e ideve 

të tyre. Ky proces realizohet atëherë kur nxënësi ka kulturë, dije dhe aftësi të fituara nga 

mësimi i  disiplinave të ndryshme, të cilat duhet të jenë prioritet i kurrikulës shkollore 

(Parkins, 2007).  

Mësuesit duke u përfshirë në trajnime intensive për mësimdhënien me në qendër 

nxënësit dhe përballjen me barriera gjatë zbatimit të tyre në kushtet reale kanë arritur në 

konkluzionin se realizimi i këtij synimi kërkon pikësëpari fuqizimin e mendimit të nxënësve. 

Zgjidhja e këtij problemi është tek zbatimi krijues në kushtet reale të shkollës i 

modelit të IBL. Trajnimi i mësuesve me modulin IBL përbën një parakusht themelor në 

zbatimin me efektivitet të punëve të pavarura me karakter hulumtues (Danielson, 2007). 

 

5.1.2. Diskutim mbi faktorin e varësisë nga filozofia dhe niveli i rolit të mësuesit si trajner. 

 

Një faktor tjetër që ndikon në efektivitetin e zbatimit të punëve të pavarura 

hulumtuese është dhe varësia e mësuesit nga filozofia e përmbajtjes së mësimit, besueshmëria 

e tij ndaj teknikave me në qendër nxënësin. T’i besosh nxënësit rolin e të nxënit duhet që 

mësuesi të jetë i decentralizuar nga autoriteti mbi kurrikulën, nxënësin dhe teknikat direktive 

që ai përdor. Si tipike në këtë faktor është varësia e mësuesit ndaj tekstit, prandaj u studiua 

raporti i pozicionit të mësuesit ndaj tekstit dhe nxënësit.  

Nga studimi rezulton se më të pavarur nga teksti janë mësuesit, sesa mësueset, dhe 

mësuesit me moshë mbi 50 vjeç më shumë të varur sesa mësuesit relativisht më të rinj në 

moshë.     

Që mësuesi është i lidhur ngushtësisht me tekstin është provuar edhe nga studimi i 

Orstein & Hunkins. Mësuesit i mbetet pak kohë për të përpunuar materialin mësimor, pasi ai 

duhet të korrigjojë, përgatitet për të nesërmen, do të bëhet pjesë e takimeve dhe mbledhjeve 

të ndryshme gjatë ditës së tij të punës. Teksti i jep mësuesit materialin kryesor për 

planifikimin e orës së mësimit, lehtëson punën e nxënësit në shtëpi dhe nëpërmjet aparatit 

pedagogjik apo ilustrimeve të ndryshme orienton punën e nxënësve të klasës mbi një material 
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të përbashkët (Orstein & Hunkins, 2004). Po kështu Bassick duke studiuar modelin e 

mësuesit konstruktivit thekson se mësuesve në këtë model do t’iu duhet të harxhojnë kohë për 

të vendosur cilat janë materialet e përzgjedhura në mbështetje të kurrikulës dhe t’u japin 

nxënësve lirinë në përdorimin e materialeve dhe argumenteve që sfidojnë materialet e tij, dhe 

ato të paraqitura në tekstet mësimore (Bessick, 2008). 

Pavarësisht nga prioriteti i programeve, tekstet shkollore në një farë mase 

përfaqësojnë edhe pikëpamjet e autorëve lidhur me përzgjedhjen e njohurive më me shumë 

vlerë. Për këtë arsye subjektiviteti në materialin në tekst duhet përballur me subjektivitetin e 

perceptimit jo vetëm të mësuesve, por edhe të nxënësve. Mësueset nga natyra janë më të 

lidhura me nxënësit. Organizimi i tekstit nuk mund të jetë në përshtatje me stilin dhe nivelin e 

zonës së përafërt të nivelit konjitiv, mbi të cilin ngrihet organizimi mental e psikosocial i 

nxënësit. Mësuesi me teknikën dhe modelin e tij është një faktor i rëndësishëm në aplikimin e 

suksesshëm të mësimit hulumtues (Lucas & Claxton, 2010). 

 

5.1.3. Diskutim mbi faktorin e varësisë nga niveli i motivimit dhe aftësisë bashkëpunuese  

të nxënësit 

 

Rezultatet e studimit provojnë se motivimi është një faktor i lidhur ngushtë me 

zbatimin e punëve të pavarura hulumtuese. Niveli i motivimit në deklarimet e nxënësve është 

shumë i lartë, i mësuesve mesatar dhe i prindërve nën mesatar.  

Përsa u përket punëve të pavarura hulumtuese, motivimi evidentohet si një faktor me 

spektër të gjerë ndikimi. Vënia e nxënësit në punë hulumtuese dhe niveli i motivimit i 

shprehur në marrjen e përgjegjësisë për kryerjen e saj, përbën thelbin e treguesve të 

efektivitetit të punës së mësuesit në qasjen e tij konstruktiviste (Kafai, 2006; Lane, 2007). 

Duke iu referuar raportit të projektit PRIMAS mbi mësimdhënien dhe të nxënit të 

bazuar në hulumtim për vendet e Europës, theksohet se motivimi i nxënësve ka marrëdhënie 

të forta me mësimin e bazuar në hulumtim. Si rrjedhojë punët e pavarura hulumtuese nxitin 

motivimin e nxënësve për t’u përfshirë në mënyrë interaktive në procesin e të nxënit 

(PRIMAS, 2013). 

Motivimi për humanistët është një faktor i rëndësishëm që duhet mbajtur në nivel 

mesatar, pasi përfshirja e fëmijëve në emocione mund të japë dhe efekte negative. Motivimi i 

i lartë te fëmijët shoqërohet me një nivel të caktuar ankthi (Karaj & Tamo & Rapti, 2005). 

Përsa i përket perceptimeve të ndryshme midis mësuesve, nxënësve dhe prindërve, 

kjo shpjegohet me ndryshimet sipas llojeve. Prindërit janë mësuar me detyra të 
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standardizuara dhe riprodhuese. Trajtimi i detyrave si lojë apo veprimtari që qëmton 

materiale në internet, siç del nga prononcimet e tyre në anketat e plotësuara, u humbasin 

besimin se fëmijët do të marin notat e pritshme. Fëmijët ndjehen të motivuar, pasi vetë 

teknikat hulumtuese i bëjnë të ndjehen të rritur dhe si shkencëtarë (Shimshek & Kabapinar, 

2010).  

Aftësitë bashkëpunuese dhe ndërvepruese janë faktorë me ndikim të fuqishëm në 

procesin e realizimit të punëve të pavarura hulumtuese. Në këtë studim u provua se 

interaktiviteti është në korrelacion mesatar me efektivitetin e kryerjes së detyrave 

hulumtuese. Midis rezultateve të gjetura nga eksperimenti dhe opinioneve të mësuesve prej 

anketave gjendet ndryshim i ndikimit në masën 20% – 40%, në varësi të lëndës dhe klasës. 

Ndryshimi lidhet me përdorimin e  modelit IBL, ndërkohë që perceptimet e mësuesve 

nëpërmjet anketës janë në kushtet reale ku zhvillohet mësimi. Nga eksperienca dihet se 

praktika e mësimit hulumtues është në hapat e parë, e pakonsoliduar dhe ende e paformatuar 

në standarde të qëndrueshme. Suksesi i këtyre metodave varet nga niveli i bashkëpunimit, 

ndërveprimit dhe nga krijimi i komunikimit ose veprimit të suksesshëm midis mësuesit, 

nxënësit, prindërve dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në proces (Schunk. 2008). Vendosja e 

nxënësit në qendër të procesit është sfida e pedagogjisë bashkëkohore. Në studimin e tij mbi 

këtë tematikë, Ebanks ka arritur në përfundimin se organizimi dhe zhvillimi i mësimit me në 

qendër nxënësin krijon klimën e ndërveprimit të nxënësve gjatë procesit mësimor (Ebanks, 

2010). 

 

5.1.4. Diskutim mbi faktorin e varësisë nga detyrat e shtëpisë dhe i përfshirjes së prindërve. 

 

Studimi provoi se detyrat e shtëpisë, kur jepen në formën e punëve të pavarura 

hulumtuese, bëhen më efektive në realizimin e synimeve të dhënies së tyre. Mësuesit kanë 

vënë re se ndikimi arrin masën  18%, prindërit shprehen se ndikimi është i vogël 0,5%, 

ndërkohë që nxënësit vlerësojnë në nivele të përafërta me prindin, por në rastin kur prindi 

bëhet pjesë e kryerjes së detyrave dhe i pranishëm në prezantimet e tyre niveli i ndikimit 

bëhet shumë i lartë. Prindi dhe fëmija e vlerësojnë ndikimin e detyrave hulumtuese në nivele 

më të ulëta se niveli i vlerësimit nga mësuesi, kur detyra hulumtuese është thjesht detyrë për 

fëmijën në shtëpi. Kjo shpjegohet me faktin se mësuesi si ekspert e parashikon dhe 

përfshirjen e prindit, ndërsa prindi dhe fëmija tradicionalisht e shikojnë veten e tyre jo në 

nivelet dhe modelet e bashkëpunimit që parashikon mësuesi. Kjo hollësi shprehet kur fëmija 

vlerëson pjesëmarrjen aktive të prindit. 
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Detyrat e shtëpisë, tradicionalisht shihen si plotësim i mësimeve apo vijim i detyrave 

të dhëna në klasë. Si detyrë të shkollës, kjo qasje, shpesh bëhet dhe konflikt midis prindërve 

dhe mësuesve. Në rastin kur detyra e shtëpisë është punë e pavarur hulumtuese, shumica e 

prindërve (64,1% e të anketuarve) mbajnë një qëndrim të kundërt me rastin tradicional. 

Mbi rolin e detyrave të shtëpisë  studimet tregojnë se ka qëndrime të ndryshme, pro 

dhe kundër. Sipas studimeve ato dëshmojnë veprimtarinë më problemore për mësuesit, 

prindërit, por edhe për vetë nxënësit (Conrath, 1992). Nga njëra anë detyrat e shtëpisë për 

nxënësit janë gllabëruese të kohës së tyre të lirë, dhe për prindërit janë burim ankthi dhe 

përgjegjësie të vazhdueshme. (Walter & Mediavilla, 2000). Nga ana tjetër, kryesisht prindërit 

që i kanë fëmijët në arsimin fillor, i shohin detyrat si aspektin ku mund të mbikëqyrin dhe të 

njihen me përparimin e fëmijës së tyre, prandaj ata bëjnë kujdes që plotësimi i tyre të kryhet 

sa më mirë (Hoover-Dempsey, Bassler, & Burow, 1995). 

Sipas studimeve të Cooper, shumica e punëve të dhëna si detyra shtëpie nuk kanë 

patur ndikim në rritjen e performancës mësimore të nxënësve (Cooper, 2007). Nëse prindërit 

dëshirojnë që fëmijët e tyre të përparojnë mirë në shkollë, kjo nuk do të thotë që ata duan të 

kenë detyra të padobishme në përmirësimin e arritjeve të tyre mësimore. 

Mësuesit dhe prindërit e përfshirë në anketim, vlerësojnë si ndikues detyrën e shtëpisë 

në disiplinimin dhe edukimin e fëmijëve me ndjenjën e punës. Mirëpo ka studime që tregojnë 

se mësuesit që kanë probleme me menazhimin efektiv të klasës i shikojnë detyrat e shtëpisë si 

mjet që forcon disiplinën dhe përgjegjësinë personale (Cooper, 2007). Metoda e hulumtimit 

aktiv në detyrat e shtëpisë rrit nivelin e motivimit dhe vetërregullimit të veprimtarisë për të 

nxënë në mënyrë të pavarur (Lane, 2007; PRIMAS, 2013).  

Përfshirja e prindit në detyrën e shtëpisë është e diskutueshme midis qëndrimit të 

përfshirjes aktive si partner në kryerjen e detyrave, apo thjesht si mbështetës dhe mbikëqyrës 

i kryerjes së tyre. Duke krahasuar opinionet e mësuesve të përfshirë në anketë me vlerësimet 

e mësuesve në eksperiment, rezulton se mësuesit e eksperimentit janë më optimistë për t’i 

dhënë rol aktiv prindit në kryerjen e detyrës si partner. Dallime konstatohen nga klasa në 

klasë, nga grupi i eksperimentit, ashtu dhe midis lëndëve të ndryshme. Objekti i këtij studimi 

nuk ishte studimi i marrëdhënieve të brendshme në natyrën e klasës apo të lëndës, po thjesht 

ndikimi i punëve të pavarura hulumtuese në rezultatet e nxënësit.  

E rëndësishme është që përfshirja e prindërve është ndikuese dhe efektive, nëse 

menazhohet me kujdes dhe profesionalizëm. Ky konkluzion provohet dhe nga studime e 

botime të ndryshme. 

mailto:Mediavilla
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Prindi nuk është mësues specialist dhe ndërhyrja e tij mund të ndikojë negativisht në 

të nxënit e fëmijëve. Metodologjia, teknika, koncepti dhe niveli i komunikimit janë elemente 

që duhen mbajtur në kontroll nga mësuesi, pasi efektet pozitive dhe ato negative shfaqen 

njëherazi, të pandara dhe të ndërthurura me njëra - tjetrën (Karaj, Rapti & Tamo, 2005; 

Cooper, 2007).  

Është përgjegjësi e mësuesve për të menazhuar me kujdes detyrat duke favorizuar 

efektet pozitive dhe minimizuar ato negative. Problemi qëndron se si mund të harmonizohen 

raportet midis tipit të detyrave të shtëpisë dhe karakteristikave të nxënësve? Karakteristikat e 

personalitetit, natyra dhe objektivat e materialit mësimor si dhe identifikimi i stileve të të 

nxënit do të mundësojnë projektimin e detyrave në varësi të burimeve të brendshme dhe të 

jashtme të fëmijës (Cooper, 2007). 

Natyra dhe mënyra se si jepet detyra e shtëpisë, ndikojnë në cilësinë e kryerjes së 

detyrave  hulumtuese. Nëse në punën hulumtuese në klasë ka bashkëveprim dhe mbikëqyrje 

nga mësuesi si trajner, në shtëpi puna e nxënësit ka karakter më individual dhe nxënësi merr 

vetë rolin e menazhimit të punës. Ai duhet të përfshijë në punën e tij burime dhe persona të 

tjerë. Studimet tregojnë se ky proces nuk është në varësi të nivelit të aftësisë së nxënësit për 

të nxënë (Paulu,1995; Kunje & Selemani & Ogawa, 2009; Barron & Hammund 2008). 

 

5.2. Diskutim mbi gjetjet e ndikimit të punëve të pavarura hulumtuese në notat e nxënësve në 

testet përmbledhëse. 

   

Nga gjetjet e këtij punimi provohet se zbatimi i punëve të pavarura me karakter 

hulumtues ndikon në masë të vogël në mesataret e notave të fituara nga nxënësit në testet 

përmbledhëse. Nga krahasimi i mesatareve të notave midis dy testimeve para dhe pas 

eksperimentit dhe midis grupit të eksperimentit dhe të kontrollit, rezulton se ndryshesa është 

në masën  ±0,5. Ndikimi i dobët i punëve të pavarura hulumtuese në rezultatet akademike 

është i provuar edhe nga studime të tjera në këtë fushë.  

Ndikimi i mësimit hulumtues në rezultatet e nxënësve në testime ndan qëndrime pro 

dhe kundër (Balim, 2009; Abdi, 2014; Ruhf, 2006; Ebanks. 2010; Chan, 2010; Karaj, Tamo, 

Rapti, 2005, etj).  

Ndikimin e dobët të zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese në arritjet e nxënësve 

studime të ndryshme e lidhin me natyrën e punëve të pavarura hulumtuese (Won, 2009). 

Vlerësimi i nxënësve me teste dhe modeli  IBL ka një përplasje konjitive me atë 

konstruktiviste, pasi testi kërkon përgjigje të sakta që kanë për referencë standardet, kurse 
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IBL i jep më shumë rëndësi procesit sesa vërtetësisë së rezultatit (Hainstock, 1997). Testi 

është një mundësi e thjeshtë e vlerësimit njëdimesional, me kronometrim ushtrimesh, 

zakonisht me një formë zgjidhjeje të shumëfishtë, ose përgjigje të shkurtër (Mitchell, 1992). 

Sistemi i sotëm i kontrollit dhe vlerësimit që përdorin mësuesit përfaqëson një përzierje të 

formave të tij tradicionale me forma të reja të testimit objektiv (Tamo, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sipas studiuesve të vlerësimit kanë evidentuar praninë e subjektivitetit në vlerësimin e 

nxënësve (Rsenthal & Jakobson, 1968). Vetë testi si instrument mbart në vetvete probleme në 
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zbatimin e tij. Nuk mund të ketë vlerësim të besueshëm të arritjes së nxënësit, nëse nuk është 

vlerësuar më parë besueshmëria e instrumentit me të cilin do të kryhet matja (Tamo, 2004). 

Kalimi nga kapitulli në kapitull, nga periudha në periudhë, shoqërohet me përparimin  

e nxënësit në përvetësimin progresiv të materialit mësimor nga vetë nxënësi. Prandaj duhet të 

ndjekur një kronologji të notave në testet e koleksionuara në protofolin e nxënësit, pasi 

gjykimi vetëm mbi një test nuk mund të na japë një vlerësim të plotë për nxënësin (Tamo, 

2004).  

Personaliteti i nxënësit, stilet e të nxënit, rrethanat sociale dhe gjendja shëndetësore 

apo emocionale, pavarësisht nëse kanë apo s’kanë lidhje me procesin mësimor dhe materialin 

e projektuar si pjesë e këtij procesi, ndikojnë në botën volitive të nxënësit dhe reflektojnë ulje 

– ngritjet në notat e testeve përmbledhëse. Vetë testi përcjell emocione dhe stres, pasi 

shoqërohet me një gjendje ankthi (Nungester & Duchastel, 1992). 

Në vlerësimin me notë në teste, shqyrtimi i mesatareve tregon një  ndikim të lehtë 

pozitiv, i cili edhe mund të hidhet poshtë nga një studim tjetër. Dallimet midis studimeve që 

lidhen me ndikimin e detyrave hulumtuese në notat e testeve përmbledhëse ndodhin për 

shkak të kohës, sasisë së detyrave të kryera nga nxënësi dhe teknikave të përdorura. Ky 

punim ka provuar se efekti i ndikimit dallohet pasi nxënësi të ketë kryer 5 – 6 detyra 

hulumtuese. Në programet mësimore dhe praktikën e mësuesit gjatë kohës që është kryer 

eksperimenti, dhënia e detyrave me karakter të mirëfilltë hulumtues ishte në dëshirën e  

mësuesit dhe ato përdoreshin më shumë për spektakël apo argëtim. Punët hulumtuese nuk 

trajtohen apo të menazhohen në kuadrin e një strategjie të bazuar mbi IBL dhe baza materiale 

apo paketat përkatëse me mjete didaktike mungojnë pothuajse tërësisht.    

Ajo që është e rëndësishme në gjetjet e këtij studimi është shpërndarja e notave në 

testin përmbledhës pas eksperimentit. Shpërndarja e frekuencave në testin përmbledhës para 

eksperimentit në të dy grupet, si në grupin e eksperimentit, ashtu dhe në atë të kontrollit janë 

të shpërndara në formë të çrregullt duke prezantuar karakteristikat e secilit grup. Në testin 

përmbledhës kemi një zhvendosje të notave drejt qendrës, 7 (shtatë) – 8 (tetë). Kjo dëshnmon 

se mësimi i bazuar në hulumtim ndikon në edukimin e shprehive të të nxënit të qëndrueshëm 

dhe të kuptimshëm duke siguruar shprehi të nxënit afatgjatë. Monitorimi i procesit të të 

nxënit në mënyrë të vazhdueshne e bën nxënësin më të përgjegjshëm dhe më aktiv në këtë 

proces. Mësuesi duke vërejtur nxënësin që bën përpjekje për fituar shprehitë për të vetënxënë 

gradualisht i delegon dhe përgjegjësitë për të nxënë në mënyrë të pavarur. 
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5.3. Diskutime mbi gjetjet e dallimeve midis mësuesve në zbatimin e punëve të pavarura 

hulumtuese sipas gjinive, moshave dhe vjetërsisë në punë. 

 

Nga rezultatet e këtij studimi rezulton se midis mësuesve me gjini të ndryshme nuk ka 

dallime në efektshmërinë e zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese.Studime të ndryshme 

provojnë të njëjtin rezultat, se gjinia e mësuesit nuk ka ndonjë marrëdhënie të ngushtë me 

aplikimin e teknikave mësimore hulumtuese. Në studimin e tij, Ebanks provon se gjinia dhe 

mosha e mësuesit nuk ndikon në zbatimin e teknikave me në qendër nxënësit, por në varësi të 

trajnimeve me këto metoda, performanca e tyre rritet ndjeshëm (Ebanks, 2010). Teknikat 

hulumtuese, si pjesë e teknikave që e vendosin nxënësin në qendër të procesit duke iu 

referuar Ebanks, nuk kanë ndonjë varësi nga gjinia e mësuesit që i zbaton ato.  Po kështu 

Chan, Hok. On thekson se pavarësisht nga gjinia apo mosha, lirshmëria dhe efektiviteti i 

zbatimit të punëve të pavarura me karakter hulumtues janë në varësi të bindjeve të vetë 

mësuesve dhe nivelit të trajnimeve të fituara në këtë fushë (Chan, 2010). 

Efektiviteti i zbatimit të mësimit hulumtues në kronologjinë e karrierës së mësuesit 

shfaq dallime midis mësuesve me gjini të ndryshme. Kështu Akiri & Ugborugbo provuan se 

mësuesit (Mm) janë më efektivë në pesë vitet e para të punës, kurse mësueset (Mf) pas gjashtë 

viteve përvojë. Mësuesit (Mm) janë të suksesshëm në moshë më të vogël se 30 vjeç, kurse 

mësueset (Mf)  midis moshës 31 – 50 vjeç. (Akiri & Ugborugbo, 2008).  
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KAPITULLI I GJASHTE: PERFUNDIME – REKOMANDIME 
 
 
6.1. Përfundime 
 

Mësimi hulumtues është një nga modelet e mësimit që e vendos nxënësin në qendër të 

procesit (Ebanks, 2010). Punët e pavarura hulumtuese janë një aspekt i rëndësishëm i mësimit 

të bazuar në hulumtim. Përfshirja e nxënësve në veprimtaritë hulumtuese është një sfidë e 

mësimdhënies bashkëkohore dhe një model që po gjen gjithnjë e më shumë mbështetje nga 

politikat arsimore e vendeve të zhvilluara (PRIMAS, 2003).  Ky punim sjell një pamje të 

ndikimit të të nxënit të bazuar në hulumtim në rezultatet e pritshme të nxënësit.  

Qëllimi kryesor i këtij studimi është gjetja e nivelit të ndikimit të punëve të pavarura 

me karakter hulumtues në rezultatet e nxënësve të arsimit fillor të shkollës 9 – vjeçare 

Studimi  evidenton faktorët që ndikojnë në aplikimin efektiv të punëve të pavarura 

hulumtuese gjatë procesit mësimor dhe marrëdhëniet që ekzistojnë midis tyre dhe punëve të 

pavarura hulumtuese. Punimi sjell argumente për vlerën që merr trajtimi i nxënësit si faktor i 

të nxënit dhe i rëndësisë që ka delegimi i përgjegjësive të të nxënit nga mësuesi te nxënësi, 

ndërkohë që mësuesi merr rolin e lehtësuesit, trajnuesit dhe liderit të procesit. 

Studimi nëpërmjet analizës faktoriale, arrin në përfundimin se në zbatimin me 

efektivitet të punëve të pavarura janë tetë faktorë të rëndësishëm që shpjegojnë 64.9% të 

ndryshueshmërisë totale. Këta faktorë janë: (a) varësi nga filozofia e përmbajtjes së mësimit, 

(b)  varësi nga niveli i kualifikimit të mësuesit, (c) Varësi nga mjedisi, (d) varësi nga 

përshtatja e teknikave me nevojat stilet e të nxënit dhe karakteristikave  nxënësve, (e) varësi 

nga motivimi i nxënësve, (f) varësi nga aftësitë bashkëpunuese të nxënësit, (g) varësi nga 

qëndrimi ndaj detyrave të shtëpisë dhe (h) varësi nga përfshirja e prindërve. 

Nga analiza me SPSS të korrelacionit midis këtyre faktorëve është gjetur se midis 

zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese dhe qëndrimit konstruktivist të mësuesit r = .497 

(p <  .001), se midis zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese dhe nivelin e kualifikimit të 

mësuesit që i zbaton ato, r = .617 (p < 001), midis zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese 

dhe mjedisit të të nxënit r = .385 (p <  .001), midis zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese 

dhe gjetjes së teknikës së përshtatshme r = .509 (p <  .001), midis zbatimit të punëve të 

pavarura hulumtuese dhe nivelit të motivimit vetëdisiplinimit të nxënësit për të kryer korrekt 

detyrat e shtëpisë në përputhje me synimet e dhënies së tyre, r = .437 (p <  .001),  dhe midis 

zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese dhe angazhimit aktiv të prindërve,  r = .329 (p <  

.001).  
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Grafiku. 6.1. Niveli i ndikimit të fakorëve 
 

 
Nga këto marrëdhënie rezulton se korrelacioni më i fortë gjendet në marrëdhënien 

midis detyrave hulumtuese dhe kualifikimit të mësuesve dhe midis detyrave hulumtuese e 

teknikave të aplikuara në përshtatje me nivelin dhe karakteristikat e nxënësit. Këto dy kritere 

lidhen me rolin e fuqishëm të kompetencave të mësuesve në organizimin dhe zhvillimin e 

procesit mësimor. Delegimi i përgjegjësive nga mësuesi tek nxënësi, duke i dhënë rol në 

proces nuk e lehtëson punën e mësuesit, por përkundrazi  e bën punën e tij edhe më të 

specializuar dhe më kualitative. Faktori i mjedisit të të nxënit dhe përfshirja e prindit lidhen 

me mbështetjen e faktorit të motivimit të nxënësit për t’u përfshirë aktivisht në proces duke 

ndërvepruar dhe marrë përgjegjësi lidershipi në kryerjen e detyrës. 

Si përfundim, pohojmë se kualifikimi i mësuesve dhe përpjekjet e tij për të ndryshuar 

mentalitetin dhe mjedisin sipas klimës dhe atmosferës konstruktiviste në partneritet me 

nxënësin dhe prindin, mbetet thelbi i energjisë së ndryshimit. Që ky ndryshim të bëhet real 

dhe pjesë e dinamikës së reformimit të shkollës duhet që ekspertët e edukimit, mësuesit dhe 

politikëbërësit e arsimit të bashkëpunojnë për harmonizimin e përpjekjeve për strukturimin e 

kurrikulës me modelin e IBL, hartimin e moduleve të trajnimit dhe ndërtimin e një modeli 

mësimi konstruktivist në përshtatje me nivelin dhe karakteristikat aktuale të zhvillimit të  

shkollës dhe edukimit në tërësi. Parakusht për suksesin e aplikimit të punëve të pavarura 

hulumtuese mbetet përcaktimi i nivelit të demokratizimit të marrëdhënieve kurrikul – mësues 

–nxënës. Në këtë trinom mësuesi shpreh nivelin e tij në marrjen e rolit si mësues trajner dhe 
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nxënësi shpreh nivelin e aftësisë dhe kompetencave për të vetëdrejtuar të nxënit e tij dhe 

prezanton nivelin se sa është i stërvitur për të kryer punë të pavarur hulumtuese. 

Varësia e zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese nga niveli i vendosjes së nxënësit 

në qendër të procesit, lidhet me variablin e raportit që mban mësuesi gjatë përgatitjes ditore 

midis tekstit, bindjeve të tij metodike  dhe aktivitetit të nxënësit. Nëpërmjet përpunimt të të 

dhënave me SPSS të frekuencave dhe vlefshmërisë statistikore, zbulohet masa e para-

vendosjes së nxënësit në qendër të procesit nga qëndrimi i mësuesit. Rezultatet tregojnë se 

88,2% e mësuesve nuk e organizojnë kurrë mësimin me përparësi mbi bazën e tekstit dhe 

preferencës së tyre, 87.2% nuk e ndërtojnë mësimin me përparësi mbi përpunimin e materialit 

në tekst dhe nevojave të nxënësve dhe 89,5% nuk pranojnë ta zhvillojnë mësimin me 

përparësi mbi idetë e mësuesit dhe përshtatjes së tekstit. Nga ana tjetër, 84,9% pranojnë se e 

organizojnë mësimin me përparësi mbi harmonizimin e ideve të mësuesit me karakteristikat e 

nxënësve dhe po kështu, 84.9% e mësuesve të anketuar pranojnë se aplikojnë shpesh mësimin 

e bazuar me përparësi te karakteristikat e nxënësit dhe materiali mësimor në tekst dhe, së 

fundi 74% e tyre pranojnë se e projektojnë mësimin me përparësi te nevojat e nxënësve duke 

iu vënë në mbështetje  idetë e tyre, të cilat i paraprijnë punës së përpunimit të materialit 

mësimor në tekst dhe hartimin e projektit mësimor.  

 
 
 
 

Sipas këtyre të dhënave, ndryshesat pozitive qëndrojnë në përparësinë e vendosjes së 

nxënësit në qendër të procesit. Në momentet e kryerjes së studimit niveli i vendosjes së 

nxënësit në qendër të procesi nga mësuesit, të paktën si mentalitet,  nuk është në nivelet më të 

Grafiku 6.2. Mësues konstruktivistë dhe direktivë 
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larta të decentralizimit, pasi në këtë nivel ndryshesa është 48%, kundrejt 69% të nivelit më 

pak të decentralizuar.  

Sipas përqindjeve të teknikave më të ndjekura nga mësuesit, më e përdorura është 

teknika Stuhi mendimi (Brainstorming). 82.6% e të anketuarve kanë pohuar këtë. Teknika më 

pak e përdorur është teknika Punë me projekte.  62.6% e mësuesve  pohojnë se nuk e 

përdorin asnjëherë këtë teknikë. Nëse krahasojmë përqindjet e mësuesve që e zbatojnë 

përherë apo pothuaj asnjë herë janë më pak se në çdo teknikë tjetër, 12.2% e tyre. 

Nëse puna me projekte konsiderohet si puna e pavarur tipike hulumtuese, 

besueshmëria e mësuesve për këtë teknikë është shumë e vogël, pasi vetëm  5.2 % e 

mësuesve besojnë se kjo teknikë është efektive në realizimin e objektivave. Po kështu dhe 

ekskursionet mësimore u japin pak besim mësuesve për të arritur rezultatet e larta në 

rezultatet e pritshme të nxënësve (8.7% - 17.4%). Përdorimi i teknikave hulumtuese në 

mënyrë të kufizuar, pavarësisht se mund të diktohet nga programi apo modeli i mësimit, 

tregon nivelin e besueshmërisë dhe modelin e mësimit që preferon mësuesi. Ky përfundim 

bashkohet me përfundimet e analizës së marrëdhënies tekst – mësues – nxënës, sipas së 

secilës modeli i mësuesit direktiv është superior ndaj modelit të mësuesit konstruktivit. 

Mendojmë se duhet të punohet në drejtim të trajnimeve të mësuesve me IBL dhe në 

drejtim të përmirësimit të kurrikulës në drejtim të zhvillimit të hapësirave më të mëdha për 

aplikimin e hulumtimit, jo vetëm si vision, por dhe si element themelor i përmbajtjes. Mjedisi 

i të nxënit është një nga faktorët që ndikon në mundësinë e zbatimit me efektivitet të mësimit 

të bazuar në hulumtim. Mjedisi fizik, menazhimi i kohës, bazës materiale dhe i burimeve 

njerëzor,  klima e marrëdhënieve, marrja e roleve dhe fryma e bashkëpunimit midis aktorëve 

janë tregues të një mjedisi efektiv të të nxënit konstruktivist. Një mjedis mësimor bëhet 

funksional kur mësuesi merr rolin që paradikton filozofia e ndjekur në zhvillimin mësimor. 

Një mësues konstruktivist ndjek modelin e mësuesit trajner. Këtë dimension mësuesit e 

anketuar e konsiderojnë si më thelbësorin, pasi  65% prej tyre shprehen pozitivisht ndaj 

dakordësisë duke mohuar efektivitetin e modelit të mësuesit autoritar, kundrejt 8,9% që 

shprehen kundra dakordësisë, por që pranojnë efektivitetin e  modelit të mësuesit autoritar. 

Në kushtet aktuale domosdoshmëria e përdorimit të kompjuterit nga nxënësi, për 38,3% të 

mësuesve të anketuar nuk është e domosdoshme dhe 34,9 % e tyre është e domosdoshme, 

ndërkohë që 26,8% janë të lëkundur.  

  Nga pohimet e mësuesve të anketuar në kushtet reale të zhvillimit të mësimit prej tyre 

për përshtatshmërinë e klasës dhe bankës në aplikimin e detyrave hulumtuese, rezulton një  

ndarje e barabartë mbi qëndrimin pro dhe kundër. 37.3% të mësuesve të anketuar shprehen 
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pro dakordësisë dhe 38,3% kundra 

dakordësisë, ndërkohë që përqindja e 

qëndrimeve neutrale është e përafërt me 

to (24,4%). 

Aplikimi i punëve të pavarura 

hulumtuese për mësuesit e anketuar nuk 

ka dhe shumë varësi nga numri i 

nxënësve në klasë, pasi qëndrimet pro dhe 

kundër kanë dallim shumë të vogël.  

 

Ndryshesa midis prononcimeve pro dhe kundër  është 1,4%, në favor të qëndrimit 

kundër dakordësisë. Ora mësimore 45 minutëshe është standardizuar në funksion të orës 

tradicionale. Shumica e mësuesve të anketuar 43,6% e tyre e konsiderojnë pengesë kufizimin 

e mësimit në 45 minuta, kundrejt 41,3% që nuk e konsiderojnë si pengese këtë kohë 

mësimore.  

           Mjedisi i të nxënit është faktor i rëndësishëm në procesin e zhvillimit të mësimit, pasi 

me të lidhen të gjithë faktorët e tjerë që ndikojnë në arritjen e rezultateve të pritshme nga 

procesi mësimor. Numri i nxënësve në klasë dhe hapësira për secilin nxënës, koha e 

parashikuar si njësi mësimore janë të rëndësishme në zbatimin e mësimit me në qendër 

nxënësin. Mësuesit e identifikojnë punën e pavarur hulumtuese me punën me projekte dhe 

nuk i japin shumë rëndësi mjedisit fizik, pasi kanë parasysh punën jashtë mësimit. Mirëpo 

mësimi me në qendër nxënësin në përgjithësi, dhe ai hulumtues në veçanti, e shtrijnë procesin 

e mësimit përtej orës mësimore dhe mureve të klasës. Ora e mësimit mbetet njësia bazë ku 

përpunohen dhe konfirmohen idetë, prandaj interaktiviteti, debati, prezantimi dhe projektimi i 

ideve kërkon hapësira fizike edhe më të mëdha, numër edhe më të vogël nxënësish dhe kohë 

edhe më me shumë minuta se sa ora klasike.  

Kompjuteri mbetet mjeti teknologjik më i domosdoshëm në procesin mësimor 

hulumtues për burimet e informacionit, për mundësinë aplikative dhe përpunimin e 

materialeve. Trajnimi i mësuesve për përdorimin e tij në shërbim të mësimdhënies dhe 

edukimin e nxënësve për ta vënë në shërbim të të nxënit të tyre formal është një aspekt që 

duhet të merret në konsideratë.  

Zbatimi i punëve të pavarura hulumtuese dhe mbështetja e prindërve në kryerjen e 

detyrave të shtëpisë nga nxënësi në lëndën, dituri natyre 3, janë në një korrelacion r ≈.4 dhe 

Grafiku 6.3. Dakordësia ndaj mjedisit fizik 
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ndikimi është në masën 16% (R2 ≈21%),  ndërsa në lëndën dituri natyre 5,  r ≈ .5 dhe ndikimi 

në masën 9% (R2 ≈ .124).   

Midis detyrave hulumtuese të kryera nga nxënësi dhe nxitjes së  angazhimit të 

prindërve në mbështetjen e fëmijës në kryerjen e detyrave të shtëpisë në lëndën gjuhë shqipe 

në klasën e tretë gjendet një korrelacion, r = .795, dhe ndikimi në masën 62% (R2 = 628), 

ndërsa në klasën e pestë r = .834 dhe ndikimi rezulton në masën 68%  (R2 = 685).  

Zbatimi i punëve të pavarura hulumtuese dhe mbështetja e prindërve në kryerjen e 

detyrave të shtëpisë nga nxënësi në lëndën, matematikë 3, janë në një korrelacion r ≈.6 dhe 

ndikojnë në masën rreth 55% (R2 ≈ 562) ndërsa në lëndën matematikë 5,  r ≈ .9 dhe ndikimi 

në masën 88% (R2 ≈ .885). Mësuesit dhe prindërit nuk kanë ndonjë strategji apo model të ri 

bashkëpunimi. Mentaliteti, modeli dhe praktika është e njëjtë. Kjo shpjegohet edhe me 

elementet e tjera të sistemit. Prindi si faktor periferik reflekton më qartë pikat e dobëta të 

funksionimit të modelit. Nga studimi del se prania e prindit të punët e pavarura hulumtuese 

është e domosdoshme jo vetëm si mbikëqyrës për kryerjen ose jo të tyre, por për më së 

shumti  si supervizor aktiv në mbarëvajtjen e tyre. Në këtë kontekst, prindi  shfaqet jo vetëm 

si kujdestar, por dhe si pjesë e ekipit duke i besuar role të qarta dhe të paraprogramuara me 

miratimin e vetë prindit. Në këtë vizion lind nevoja e krijimit të  organizatave të të nxënit apo 

mekanizma që zhvillojnë marrëdhëniet mësues – prind – nxënës në dimesione konstruktiviste.  

Përsa i përket ndikimit në notat e fituara në testet përmbledhëse u shqyrtuan  rezultatet 

e notave të fituara nga nxënësi në testet përmbledhëse në lëndët: dituri natyre, gjuhë shqipe 

dhe matematikë. Punimi arrin në përfundimin se niveli i lartë i aplikimit profesional të 

punëve të pavarura hulumtuese në procesin mësimor, ndikojnë në rritjen e nivelit të 

rezultateve të pritshme të nxënësve, sepse nga tabela ANOVA:  p < 0.001 < α = 0.05. 

Ndikimi i punëve të pavarura hulumtuese  kanë më shumë ndikim në formimin e shprehive të 

të nxënit dhe vlerave sociale, sesa niveli i notave në testime.  

Pas përpunimit statistikor rezultoi se midis detyrave hulumtuese të kryera dhe notave 

të fituara në lëndën dituri natyre 3, në testin përmbledhës gjendet r ≈ .6 dhe ndikimi në notat e 

testeve përmbledhëse rezulton në masën  34% (R2 = ,365), në dituri natyre 5,  r ≈ .7 dhe 

ndikimi në masën 37% (R2 = ,391). Ky rezultat merret në praninë e një vlefshmërie 

statistikore ρ < 0.01. Mesatarja e notave në testin përmbledhës në lëndën dituri 3, rritet me + 

0,552 në krahasim me testet e mësimit direktiv, devijimi standard zvogëlohet me - 1,41, 

varianca zvogëlohet me - 2,000, ndërsa notat minimale dhe maksimale në të dy testet janë të 

pandryshueshme.  
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Në lëndën dituri natyre 5,  mesatarja e notave në testet përmbledhëse rritet me + 1, 11, 

në krahasim me mesataren e notave para eksperimentit,  devijimi standard zvogëlohet me - 

0,15, varianca me - 0,32, ndërsa notat minimale rritet me + 1 notë, ndërsa ajo maksimale nuk 

ndryshon.  

Në lëndën gjuhë shqipe 3, midis notave të fituara në testet përmbledhëse dhe kryerjes 

së detyrave të pavarura hulumtuese rezulton se gjendet një korrelacion pozitiv r ≈ .32 dhe 

ndikojnë në masën 11,3% (R2 = .128) , ndërsa në klasën e pestë r ≈ .44 dhe ndikimi në masën 

17,4% (R2 = .197).  

Mesataret e notave midis testeve me qasje direktive nga ato me qasje hulumtuese në 

lëndën e gjuhës shqipe në klasën e tretë ndryshon me + 0,2069, devijimi standard zvogëlohet 

m - 0,35526, varianca zvogëlohet me - 0,85 dhe nota maksimale nuk ndryshojnë, kurse ajo 

minimale rritet me +1.   

Në klasën e pestë ndryshesa e mesatareve midis dy testimeve, te grupi i eksperimentit 

është +0,5555, devijimi standard zvogëlohet me - 0,32943, varianca zvogëlohet me - 0,863 

dhe nota maksimale nuk ndryshon, ndërkohë që ajo minimale rritet me +1. Pas përpunimit 

statistikor, rezultoi se midis detyrave hulumtuese të kryera dhe notave të fituara në lëndën 

matematikë 3, në testin përmbledhës sipas koeficientit Pearson, gjendet një korrelacion 

pozitiv r ≈ .5, ndërsa në matematikë 5, r ≈ .6.  

Zbatimi i punëve të pavarura me karakter hulumtues në lëndën matematikë 3,  kanë 

ndikim në notat e testeve përmbledhëse në masën  23% (R2 = ,249), ndërsa në klasën e pestë 

35% (R2 = ,368) . 

Në lëndën matematikë 3 mesatarja e notave të fituara nga nxënësit e grupit të 

eksperimentit në testin pas eksperimentit krahasuar me mesataren e notave në testin para 

eksperimentit është rritur me + 0,62, devijimi standard zvogëlohet me - 0,27, varianca - 0,77, 

ndërsa notat minimale dhe maksimale në të dy testet janë të pandryshueshme (Tabela: 

4.1.46). Në grupin e kontrollit diferenca midis mesatareve të të dy testeve rezultoi - 0,36, 

diferenca midis dy devijimeve standarde rezultoi se ishte - 0,15, diferenca midis variancave -

0,457, ndërkohë që vlera e notës minimale dhe maksimale nuk ndryshon .  

Në lëndën matematikë 5, në grupin e eksperimentit mesatarja e notave në testin pas 

eksperimentit është rritur me + 0, 89, në krahasim me mesataren e notave para eksperimentit,  

devijimi standard zvogëlohet me - 0,23, varianca - 0,61, ndërsa notat minimale rritet me + 1 

notë, ndërsa ajo maksimale nuk ndryshon. 

Sipas përgjigjeve të mësuesve në anketën e plotësuar prej tyre, dëshmohet se 52,7% e 

mësuesve pohojnë ndikimin e detyrave hulumtuese në rritjen e notave të nxënësve në 
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përgjithësi dhe 27,7 % e tyre mohojnë plotësisht ndikimin e mësimit hulumtues në mënyrë të 

drejtpërdrejtë në notat e fituara nga nxënësi në testet përmbledhëse.  

Si përfundim,  studimi provon se ndryshesat e notave në testet përmbledhëse midis 

klasave që aplikojnë IBL dhe klasave tradicionale janë të vogla. Ky përfundim shpjegohet me 

faktin se testet përmbledhëse janë instrumente për të matur  në mënyrë të standardizuar 

nivelin e përvetësimit të materialit teorik, përvetësimin e modelit, zbatimin e algoritmeve dhe  

aplikim të ndryshme. Hartimi i instrumentit, rëndësia dhe besueshmëria te teknikat 

hulumtuese dhe kërkesat për këmbëngulje, vullnet, bashkëpunim dhe partneritet e ndërlikojnë 

procesin e të nxënit të bazuar në hulumtim. Në këtë këndvështrim, rezultatet e ardhura 

nëpërmjet punës hulumtuese vijnë ngadalë dhe midis modeli “provo - gabo”. Rezultatet e 

ardhura nga puna direktive janë më të shpejta dhe më të sakta, pasi gjithë puna shkon për të 

memorizuar njohuritë e planifikuara, imituar modelet e kërkuara dhe përvetësuar shprehitë e 

standardizuara. Dallimi midis këtyre dy praktikave është se nëse rezultatet e detyrave 

direktive sjellin rezultate më të shpejta dhe më të larta, detyrat hulumtuese sjellin rezultate 

më të qëndrueshme dhe më të vetëdijshme. Do të duhet një kohë edhe më e gjatë dhe një 

numër edhe më i madh detyrash hulumtuese që testet të reflektojnë ndryshime të 

konsiderueshme. Nga analiza deskriptive e frekuencave, rezulton se shtimi i detyrave 

hulumtuese ndikon në rritjen e nivelit të notës.  

Nota nuk është modeli më i përshtatshëm në vlerësimin e arritjeve të nxënësit në 

modelin e mësimit që bazohet në IBL. Niveli i subjektivitetit, vlerësimi me simbol shifre të 

pastandardizuar dhe shkrirja e të gjitha vlerave në një notë me peshë vendimtare për të gjithë 

spektrin e vlerësive (njohuri, shprehi, aftësi, shkathtësi dhe kompetenca) zbeh vlerën e 

produktit të krijuar me një angazhim gjithëpërfshirës, në një mjedis shumëdimensional dhe të 

nxëni shumë më afatgjatë seç parashikon vlerësimi me notë. 

Nga rankimi i shprehive të fituara nga nxënësi nëpërmjet kryerjes së punëve të 

pavarura hulumtuese përqindjen më të madhe midis ndryshesave të dakordësisë dhe 

jodakordësisë rezulton ta ketë edukimi i shprehive të të menduarit kritik me + 26,1%, dhe 

shprehitë e iteraktivitetit me + 20,1%.  Ndryshesa më e vogël rezulton te deklarimiet për 

empatinë  me – 31,2%  dhe problemzgjidhja me -12,2%.  Ndryshesa midis dakordësisë dhe 

mosdakordësisë në edukimin e shprehive të hulumtimit të pavarur nëpërmjet punëve të 

pavarura me karakter hulumtues të dhëna nga mësuesi që është 0,8%.  

Nga të dhënat e grumbulluara dhe të përpunuara me SPSS rezulton se midis zbatimit 

të punëve të pavarura me karakter hulumtues dhe motivimit të nxënësve gjendet një 

marrëdhënie me vlefshmëri statistikore, të cilat provojnë këtë ndikim. Midis detyrave 
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hulumtuese dhe motivimit të nxënësve gjendet një korrelacion sipas koficientit Pearson r ≈ .4, 

i cili në varësi të performancës së mësuesit shprehet në nivelin r ≈.9 në kushtin që  p < 0,001 

(Tabela 4.1. 57). Ndikimi i punëve të pavarura hulumtuese në motivimin e nxënësve për 

kryerjen e detyrave me udhëheqjen e mësuesit (r ≈.9) është në masën 89% (R2 = .893) 

Prindërit nëpërmjet anketës së plotësuar prej tyre shprehen se punët hulumtuese të 

dhëna si detyrë shtëpie ndikojnë në edukimin e fëmijëve më një sërë shprehish. 77,9 % e tyre 

janë plotësisht dakord për rolin e detyrave hulumtuese në edukimin e fëmijëve për të 

menazhuar kohën, 17,6 % janë pothuaj dakord dhe vetëm 4, 4% janë të lëkundur, ndërkohë 

që asnjë prej tyre nuk e kundërshton këtë pohim. Detyrat hulumtuese ndihmojnë fëmijët për 

të ushtruar dhe zbatuar në praktikë njohuritë mësimore. Për këtë 76,9% janë plotësisht 

dakord, 18,4% janë pothuajse dakord, 3,6% janë neutralë dhe vetëm 1,2% prej tyre nuk janë 

dakord.  

Vetërregullimi dhe vetëdrejtimi i punës së pavarur janë shprehi të të nxënit të 

vazhdueshëm (Van Deur & Murray-Harvey, 2005). Detyrat hulumtuese ndikojnë në 

edukimin e kësaj shprehie. Nga opinionet e prindërve 75,9% e prindërve të anketuar janë 

plotësisht dakord për këtë ndikim, 21,2% janë pothuaj dakord, 1,7% janë neutral dhe vetëm 

1,2 % nuk janë fare dakord me këtë ndikim. Detyrat e shtëpisë tradicionalisht shihen si 

plotësim i mësimeve apo vijim i detyrave të dhëna në klasë. Në rastin kur detyra e shtëpisë 

është punë e pavarur hulumtuese ajo e nxit dhe e angazhon fëmijën për të marrë përgjegjësi të 

organizimit, menazhimit dhe lidershipit të punës për ta kryer punën në kohën e duhur. Nga 

analiza e frekuencave rezulton se 69,7% e prindërve janë plotësisht dakord, 24,3% janë 

pothuaj dakord, 6.0% janë neutralë dhe asnjë prind nuk rezulton të mos jetë dakord.  

Nëse shqyrtojmë marrëdhënien e detyrave hulumtuese me motivimin e nxënësve në 

këndvështrimin e prindërve të shprehur në anketën e tyre, rezulton se ata nuk kanë vënë re 

ndonjë ndryshim të theksuar në motivimin e fëmijëve të tyre për shkak të detyrave të dhëna. 

Korrelacioni sipas pohimeve të tyre është r = .234 dhe regresioni 5,4% (R2 = .068). Motivimi 

në raport me zbatimin e detyrave hulumtuese sipas perceptimit të mësuesve të anketuar 

korrelacioni është r = 0,478 ( p < .01). Ndikimi i aplikimit të tyre në motivimin e nxënësit 

shfaqet në masën 22% (R2 = .228). Teknikat me në qendër nxënësin dallohen për nivelin e 

lartë të edukimit të frymës ndëraktive dhe bashkëpunuese(Ebanks. 2010). Zbatimi i teknikave 

hulumtuese rezulton se ka një marrëdhënie jo shumë e fortë me interaktivitetin e nxënësve (r 

= .249) dhe ndikimi i tyre 5,8% (R2 = .062).  

  Sipas mësuesve midis kryerjes së detyrave të pavarura hulumtuese dhe efektivitetit të 

detyrave të shtëpisë për realizimin e synimeve të tyre, gjendet një korrelacion  r = .437. 
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Nëpërmjet regresionit gjendet se ndikimi i tyre në efektivitetin e detyrave të shtëpisë është në 

masën18% (R2 = .191). Opinionet e prindërve për efektivitetin e detyrave të shtëpisë 

nëpërmjet punës hulumtuese janë  r = .255 dhe ndikimi .064% (R2 = .065).  

Sipas anketimit të nxënësve kur puna është hulumtuese efektiviteti i saj është në 

korrelacion me realizimin e synimeve të detyrës r =.391 dhe nëse detyra parashikon dhe 

përfshirjen e prindërve, atëherë korrelacioni është më i lartë r =.544. 

Kryerja e punëve të pavarura hulumtuese dhe ndërveprimi në kryerjen e detyrave 

hulumtuese nga nxënësi në lëndën dituri natyre 3, janë në një korrelacaion r ≈ .6 dhe ndikimi 

në masën 41%, (R2 ≈ . 433),  ndërsa në dituri natyure 5, midis kryerjes së se detyrave 

hulumtuese dhe edukimin nëpërmjet tyre të shprehive ndërvepruese gjendet një korrelacion i 

moderuar r ≈ .7 dhe ndikimi në masën 41% (R2 ≈ .429). 

Përfshirja e nxënësve në kryerjen e detyrave të pavarura hulumtuese në lëndën “Gjuhë 

shqipe 3” është në korrelacion të moderuar r = .795 me shprehitë ndërvepruese dhe ndikimi i 

tyre në masën  51% (R2 = .521), ndërsa në klasën e pestë  r = .877, ndërsa në klasën e pestë 

rezulton një korrelacion r = 77% dhe ndikimi në masën 77% ( R2 = . 769). 

Kryerja e punëve të pavarura hulumtuese dhe ndërveprimi në kryerjen e detyrave 

hulumtuese nga nxënësi në lëndën matematikë 3, janë në një korrelacion të moderuar r ≈ .7 

dhe me ndikim në zhvillimin e ndërveprimit të nxënësve në masën 23%, (R2 ≈ . 241), ndërsa 

në matematikë 5, r ≈ .9 dhe  ndikimi në masën 89 % (R2 ≈ .896).   

Kryerja e punëve të pavarura hulumtuese dhe saktësia e kryerjes së detyrës (cilësia e 

përvetësimit të kuptimit të koncepteve dhe shprehive në përputhje me objektivat mësimorë) 

nga nxënësi në lëndën dituri natyre 3, janë në një korrelacion të moderuar, r ≈ .8 dhe ndikimi 

rezulton në masën 46% (R2 ≈ .481), ndërsa në dituri natyre 5 rezulton se r ≈ .7 dhe ndikimi 

është 45% (R2 ≈ .468). 

Zbatimi dhe kryerja e detyrave hulumtuese në lëndën e gjuhës shqipe dhe lehtësimi i 

përvetësimit të kuptimit të koncepteve dhe shprehive në përputhje me objektivat mësimorë 

është gjetur se janë në një  marrëdhënie të dobët korrelacioni. Në “Gjuhë shqipe 3” rezulton 

një korrelacioni i dobët = 0.105, dhe ndikimi është 3 % (R2 = .047), ndërsa në lëndën gjuhë 

shqipe 5, ku korrelacion është r = .307, ndërsa në klasën e pestë 6.6% (R2 = .093).  

Kryerja e punëve të pavarura hulumtuese dhe saktësisë (cilësia e përvetësimit të kuptimit të 

koncepteve dhe shprehive në përputhje me objektivat mësimorë) nga nxënësi në lëndën 

matematikë 3 janë në një korrelacion r ≈ .7 dhe ndikimi rezulton se është në masën 16% (R2 

≈ .179), ndërsa në lëndën matematikë 5, korrelacioni është r ≈ .4, ndërsa ndikimi është në 

masën 16% (R2 ≈ .182). 



116 
 

Zbatimi i punëve të pavarura hulumtuese ndikon më  me efektivitet në drejtim të 

formimit të shprehive sociale, intelektuale dhe volitive se sa në rritjen e notave në testet 

përmbledhëse apo në provimet e shtetit (provimet e inspektimit, provimet e lirimit, provimet 

e maturës shtetërore, etj.) 

Për të krahasuar nivelin e aplikimit të punëve të pavarura hulumtuesve midis 

mësuesve (F) dhe mësuesve (M) u përdor Testi -t për grupet e pavarura. Pasi u provua se të 

dhënat ishin të shpërndara në mënyrë normale dhe variancave midis dy grupeve ishin 

homogjene, rezulton se midis mësuesve dhe mësueseve nuk ka dallim në efektivitetin e 

zbatimit të punëve të pavarura për shkak të gjinisë së tyre, nuk ka dallim midis mësuesve dhe 

mësueseve  në qëndrimet e tyre ndaj mjedisit dhe preferencave të përdorimit të teknikave. 

Dallimet rezultojnë në grupmoshat e ndryshme  të tyre. Mësuesit me 16 - 25 vjet punë 

janë më të familjarizuar me punët hulumtuese sesa mësuesit e moshave të tjera. Mësuesit me  

6 – 10 vjet punë janë më pak të familjarizuar me zbatimin e punëve të pavarura hulumtuese.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjo tregon se mësuesit e rinj janë entuziastë dhe të gatshëm për aplikimin e punëve të 

pavarura hulumtuese, por që pas 6 – 10 vjet punë, kjo dëshirë zbehet dhe më pas fillon e rritet 

përsëri.   

Përfundimisht themi se mësuesit, gjatë viteve të shkollimit dhe formimit të tyre 

universitar përfitojnë bindjen për efektivitetin e mësimit me në qendër nxënësin dhe 

preferojnë mësimin e bazuar në hulumtim. Përballja me vështirësitë e një realiteti të 

ndryshëm nga ai i prezantuar në auditore, dhe rezultatet jo shumë të larta nga kjo praktikë i 

Grafiku 6.4: Familjarizimi i mësuesve me teknikat huumtuese sipas moshës 
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step mësuesit dhe i bën të bëhen më dyshues ndaj efektivitetit të punëve hulumtuese. Me 

kalimin e viteve mësuesit bëhen më të pjekur dhe më të vetëaktualizuar dhe rritet besimi tek 

eksperienca e tij.  

 

6.2. Rekomandime 

 

Mbi bazën e gjetjeve të rezultateve, diskutimeve të tyre dhe përfundimeve të arritura, 

ky studim  parashtron disa rekomandime për institucionet, mësuesit, ekspertët e edukimit dhe 

studiuesit e kësaj fushe.  

Politikëbërësit e arsimit t’i krijojnë hapësirën e nevojshme reformave në arsim për ta 

vendosur mësimin e bazuar në hulumtim në qendër të procesit mësimor. Kurrikula e zbatuar 

duhet ta reflektojë qartazi frymën e hulumtimit si në programe e tekste, ashtu dhe në 

metodologjitë, teknologjitë dhe veprimtarinë e shkollës. 

Ekspertët e edukimit duhet të hartojnë module trajnimi të bazuar në IBL në përshtatje 

me nevojat, kushtet dhe karakteristikat e mësuesit, kurrikulës dhe shkollës shqiptare. Sistemi 

i kualifikimit të mësuesve të paraprihet nga një sistem trajnimi mbi bazën e nevojave të 

mësuesit për t’u krijuar më shumë hapësirë dhe kapacite nxënësve , të cilët duhet të fitojnë 

Numri i nxënësve në klasë të variojë 20 – 25 nxënës.shprehi dhe marrin përgjegjësi për të 

nxënit e tyre të vazhdueshëm.Parimet dhe hapësirat e parashtruara nga kurrikulla, politikat 

dhe vizionet duhet të bëhen objekt i gjerë i diskutimeve midis ekspertëve të edukimit, të 

mësuesve dhe politikëbërësit e arsimit. 

Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm me kërkesat dhe nevojat e mësimit të bazuar në 

hulumtim përbën një sfidë të re për shkollën dhe institucionet që mbështetin e mbajnë 

përgjegjësi për zhvillimin e arsimit.  

Studimi rekomandon krijimin e hapësirave fizike më të zgjeruara në shërbim të 

individit në të nxënin e tij.  

Ora mësimore të strukturohet e integruar dhe puna në shtëpi të menazhohet si pjesë e 

procesit pa abuzuar me kohën, masën e detyrës dhe gatishmërinë e prindërve për të 

mbështetur fëmijën. 

Studimi, nisur nga diferencat e larta midis përqindjes së lartë të pëlqimit nga mësuesit 

të modelit të mësuesit trajner dhe besueshmërisë së ulët të efektivitetit të mësimit hulumtues,  

parashikon se mësuesit gjatë aplikimit të IBL mund të abuzojnë duke i lënë përgjegjësinë 

nxënësit apo modelit për mospërparimin e suksesshëm të nxënësit në raport me objektivat e 

programit. Për këtë arsye studimi rekomandon:  
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Gjatë aplikimit të IBL duhet të rritet intensiteti i monitorimit dhe supervizimit të 

procesit me indikatorë, të cilët matin përputhjen dhe përshtatjen e të gjitha veprimtarive me 

projektin e detyrës mësimore.  

Fotografi, rregjistrime, vidio dhe raporte për veprimtaritë duhet të jenë pjesë jo vetëm 

e koleksionit të punëve të nxënësit dhe klasës, por edhe pjesë e promovimeve dhe 

publikimeve të punëve të nxënësve në shkollë, në komunitet dhe më gjerë.  

Përfshirja e prindit në të nxënit e fëmijës është një faktor i rëndësishëm i aplikimit me 

efektivitet i detyrave hulumtuese. Nisur nga përfundimet e studimit, sipas të cilit prindi nuk e 

ka shumë të qartë modelin dhe se ai është i interesuar më shumë për notën sesa për shprehitë 

e të nxënit,  rrjedh rekomandimi:  

Trajnimi nga vetë mësuesi apo me praninë e tij i prindërve për të prindëruar në 

drejtim të sigurimit të të nxënit efektiv të fëmijës së tyre.   

Mësuesi gjatë projektimit të detyrës mësimore duhet të parashikojë edhe përfshirjen e 

prindit me rol konkret sipas mundësive dhe aftësive të tij. Në rastin e vështirësisë së 

përfshirjes së një prindi të veçantë, mësuesi bashkë me prindin të ndërtojë struktura të 

përbashkëta organizative apo mekanizma që e lehtësojnë procesin e përfshirjes.  Një model i 

rekomandueshëm mund të jetë krijimi i shoqatave të përbashkëta prindër - mësues (PTA). 

Vlerësimi me notë nuk ngërthen gjithë volumin dhe vlerën specifike të produktit të 

punës së nxënësit dhe të nxënit të tij të arritur si rezultat i hulumtimeve të mundimshme, 

bashkëpunimeve dhe ndërveprimeve aktive, përpjekjeve përtej orës mësimore apo kohës së 

kryerjes së detyrës tradicionale në shtëpi dhe kapërcimeve të tundimeve për të kopjuar apo 

prezantuar punët e kryer nga të tjerët, qofshin këta dhe prindërit e tyre. Nisur nga ky 

këndvështrim, ky studim rekomandon: 

 

- Gjetjen e një sistemit më të përshtatshëm vlerësimi, me qëllim që të pasqyrojë jo vetëm 

nivelin e dijeve, por dhe shprehitë dhe kompetencat e nxënësit.  

 

- Rekomandohet një vlerësim që më shumë se sa rezultatin e saktë të kryerjes së detyrës 

të vlerësojë procesin dhe përpjekjet e nxënësit për të gjetur rrugën e dijes dhe zotërimit 

të kompetencave për të reaguar në mënyrë aktive, intelektuale dhe me efektivitet gjatë 

përballjes me probleme dhe zgjidhje situatash gjatë jetës së tij.  
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Studiuesit e fushës së të nxënit kanë përpara tematika të larmishme, pasi vetë kjo qasje është 

e re në praktikën e shkollës shqiptare. Nisur nga vështirësitë dhe problematikat e hasura gjatë 

punës, ky studim rekomandon: 

 

- Të zhvillohen kërkime për të zbuluar marrëdhënie dhe gjetje në drejtim të hartimit të një 

kurrikule me thelb edukimin e kompetencave tek nxënësit. 

 

- Të studiohet mënyra e përshtatjes së sistemit të vlerësimit progresiv të nxënësve. 

 
- Të kryhen studime në fushën e ndikimit të teknologjisë në mësimin hulumtues. 

 

- Të kryhen studime në gjetjen e modeleve të zhvillimit të procesit me bazë të gjerë 

përfshirëse të prindërve, nxënësve dhe burimeve komunitare.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



120 
 

 
 Bibliografia. Refernca 
 
 
Abdi. A. (2014). The Effect of Inquiry-based Learning Method on Students’ Academic 
  
Anderson, R. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry.  

Journal of Science Teacher Education, 13(1), 1-12. 
 
Ashley, M. and Lee, J. (2003) Women Teaching Boys: caring and working in the primary  

school. Stoke on Trent: Trentham. 
 
Atar, Y. H. & Atar. B. (2012). Examining the Effects of Turkish Education Reform on  

Students’ TIMSS 2007 Science Achievements. Educational Sciences: Theory &  
Practice - 12(4) • Autumn • 2632-2636 ©2012 Educational Consultancy and Research 
Center. www.edam.com.tr/estp  

 
Auriat. N.  (2005) “ Masa e kampionit”  UNESCO International Institute for Educational  
 
Bessick, C. Sh. (2008). Improved critical thinking skills as a result of direct instruction  

and their relationship to academic achievement. Indiana University of Pennsylvania  
 
Balım, A., G. (2009). The Effects of Discovery Learning on Students’ Success and Inquiry   

Learning kills. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 35, 
1-20. 

 
Baş, G. (2011). Investigating the effects of project-based learning on students’ academic  

achievement and attitudes towards english lesson  TOJNED : The Online Journal Of  
New Horizons In Education - October 2011, Volume 1, Issue 4 

 
Barron. B & Hammond, D. L. (2008):Teaching for Meaningful Learning: A Revieë of  

Research on Inquiry-Based and Cooperative Learning. Stanford University. 2009. 
 
Bazelon. E. (2006).  Forget Homework. It's a waste of time for elementary-school students. 

Slate Magazine, Thursday, September 14th, 2006 
 
Benett, S & Kalish, N (2006) The case against homework 
 
Bejtja. P. (2003). Të nxënët në shoqërinë e sotme. www.masht-gov.net  
 
Beretolini. A. (2010). Thinking: Refocusing Education for the 21stCentury. 
 
Bransford, J., Brown, A., & Cocking, R. (Eds). (2000) How people learn: brain, mind,  

experience and school. Washington, DC: National Academy Press. Goodrum, D  
(2004)  

 
Brown. G. (2004). How students learn. (A supplement to the RoutledgeFalemer Key Guides  

for Effective Teaching in Higher Education series.  
 
Bruner, J. (1967). On Knowing: Essays for the Left Hand. Boston: Harvard University  

http://www.masht-gov.net/


121 
 

Press.1979. http://books.google.ca/books 
 
Bruner.J. (2003). Kultura e edukimit. ISP. Tiranë (2003)  
  
Chan Hok ON. (2010). How do teachers’ beliefs affect the implementation of inquiry-based  

learning in the PGS Curriculum? 
  
Čiarnienė. R. & Kumpikaitė. V. & Vienažindienė. M (2010).  Development of students‘  

competencies:  Comparable analysis.  Kaunas University of Technology, Lithuania.  
Ekonomika ir vadyba: 2010.  

 
Cobb. P & McClain. K (Ed.) (2006). Guiding Inquairy – Based Math Learning.  
  
Cohen. L. & Manion. L. Morrison. K. (2000). “Research Methods in Education.”   
 
Cole. M & Wertsch, V. J. (1999) Beyond the Individual-Social Antimony in Discussions of  

Piaget and Vygotsky.  
 
Cooney.A & Jones. S. (2011). The Educational theory of Montesori. ©2011 New  

Foundations 
 
Cooper. H. (2006). The Battle Over Homework: Common Ground for Administrators,  

Teachers, and Parents. Corëin Press. 2007 
 
Costa. L. A. (Tutor/Student Handout 2.5.1 (1 of 2) 
 
Costa, L. A. (1976) “Habit of mind”  
 
Cornelius, Ç. (2009). RSA Opening Minds Framework: Five Key Competencies (The Royal  

Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce)  
 
Crain, R. L. & Mahard, R.  E. (1978) The Influence of High School Racial Composition on  

Black College Attendance and Test Performance. National Longitudinal Study.  
Spcnsored Reports Series NCES 78-212. 

 
Dewe. J (1916). Democracy and education (John Dewe. The free Encyklopedia. 2010) 
 
Doherty, W. R & Hilberg, S.R. (2008). University of California, Berkeley Efficacy of Five  

Standards in Raising Student Achievement: Findings From Three Studies. The Journal 
of Educational Research March/April 2008 [Vol. 101(No. 4). f. 195]. University of 
California, Berkeley. 

 
Dhima. A. (2010). Hyrje në antropologji. Botimi i tretë. Ideart press. 2010. faqe 355. 
 
Ebanks, A.R.(2010): “ The Influence of Learner-centered Pedagogy on the Achievement of  

Students in Title I Elementary Schools”  
 
Exline. J. (1975). Using Inquiry Based Learning in the Classroom 
 
Fey. J. & Funk, D. (1995). “Teaching with Love & Logic: Talking control of the classroom”.  

http://wiki.bath.ac.uk/display/charlescornelius/RSA+Opening+Minds+Framework


122 
 

The Love and Logic Press.Inc.USA (f. 36) 
 
Fraboni. F & Minerva, P.M.(2003).Manuali i pedagogjisë së përgjithshme.ISP.2003 (f.25,47)  
  
Frant. S. M. (2008). What’s for homework? An Investigation of the Effectiveness of Different  

Types of Homework Assignments on Student Achievement in Mathematics.  
Central Connecticut State University ‘New Britain’, Connecticut. 2008. 

 
Fullan. M. (2001). Kuptimi i ri i ndryshimit në arsim. CDE. Edualba. Tiranë. (f.405). 
 
Gardiner. L. (1994 ).Why We Must Change. 
 
Hannafin. M. & Land, S.& Oliver, K. (1999). Open learning environments.  
 
Haslam. N. (2007). Introduction to Personality and Intelligence. Sage Publication. Ltd.  

London - 2007, 
 
Hoover - Dempsey, eta. (2001). Parental Involvement in Homework .EDUCATIONAL  

PSYCHOLOGIST, 36(3), 195–209. Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 2001 
 
Johnson. R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed Methods Research:  A Research  

Paradigm Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33(7), 14-26. 
 
Kafai, B.Y(Ed.) (2006). The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. Cambridge  

University Press. UK. 
 
Keller, J. M (2010). Motivational design for learning and performance. The ARCS model  

aproach. 
 
Kohn. A. (2006). The Homework Myth. Da Capo Press. 2006  
 
Kumari. K & Kulshrestha, K. A. (2013)  Impact of Constructivist Inquiry-Based Learning  

Approach on Science Achievement at Grade VIII. International Journal of Applied  
Research and Studies (iJARS) ISSN: 2278-9480 Volume 2, Issue 10 (Oct - 2013). 
Faculty of Education, Dayalbagh Educational Institute, Agra, India. www.ijars.in. 

 
Kunje, D. & M – S, Elisabeth & Ogaëa, K (2009). “An Investigation of the Relationship  

between School and Pupil Characteristics and Achievement at the Basic Education  
Level in Malawi”  CICE Hiroshima University, Journal of International Cooperation 
in Education, Vol.12 No.1 (2009) pp.33 ～ 49. 

 
Lane, L. J. (2007). Inquiry – Based Learning.  Trajning Modul.  
 
Lennon, M. J. et al. (2010). Self-Regulated Learning. Noncognitive Skills in the Classroom:  

New Perspectives on Educational Research. Chapter 4. RTI Press. September 2010. 
 
Llewellyn, D. (2002). Inquire Within: implementing inquiry based science standards.  

Corwin Press, Thousand Oaks, California. National Research Council (2000).  
Marsick & Watkins, (1999). Modeli i Organizatës së të nxënit 

 

http://www.ijars.in/


123 
 

Marsh, J. C. (2009) Koncepte themelore për ta kuptuar kurrikulën. CDE. faqe.38, 39, 139,  
176 - 187) 

 
Marsh, H. W. & Martin, A. J. & Cheng, J. H. S. (2008).  A multilevel perspective on gender   

in classroom motivacion and climate: Potential benefits of male teachers for  
boys? Journal of Educational Psychology, 100(1), 78-95.  

 
Marzano, R. et al (2003). Classroom Management that Works. Alexandria: ASCD  
 
Mitchell, R. (1992): How american education got into the testing trap.  In Testing for  

learning.  New York: The Free Press. 1992, 
 
Montalvo. F & Torres. M. (2004). Self-regulated Learning: Current and Future Directions.  

Elektronic Journal of Research in Educational Psychology, 2 (1), 1-34.(2004) 
 
Morris, G. Ch & Maisto, A. A. (2008). Psikologjia. CDE. Tiranë. 2008. 
 
Musai. B.(1999). Psikologjia e edukimit. 
 
Musai. B. (2003). Metodologji e mësimdhënies.Pegi. 2003. faqe;.244, 245 
 
Ornstein, C. A.  &   Hunkins, P. F (2003). Kurrikula: baza, parime  dhe probleme. ISP. 2003  

faqe 422, 529, 530. 
 
Paulson. P. (2004) Inquiry – based teaching and learning.  
 
Paulu. N. (1995).” Helping Your Students With Homework.  A Guide for Teachers Office of  

Educational Research and Improvement U.S. Department of Education Siniscalco.  
 
Rosen, A. J., et al. (2010). Noncognitive Skills in the Classroom: New Perspectives on  

Educational Research. RTI Press. September 2010. 
 
Rosenholtz & Simpson: (2004) Te nxënët e testit të klasës. 
 
Rhoder. C & French, N. J. (1992) Teaching Thinking Skills: Theory & Practice.  

http://www.amazon.com. 
 
Schunk, H. D. (2008). Learning Theories. An Education Perspective. Fifth Edition. The  

University of North Carolina at Greensboro. Pearson Education.2008. 
 
Screen, E. K. (2011): The Influence of Child-Parent and Child-Teacher. 
 
Seldin. T (2006 ) Children are Little Scientists: Encouraging Discovery Plan. 
 
Snege. P., et al. (2000). Shkollat e të nxënit. ISP, Tiranë. 2000 
 
Sideridis, Antoniou, and Padeliadu (2008). Handbook of the Learning Sciences. Cambridge   
University Press. UK 
 
Shin. N. & McGee. S. (November, 2002). “The Influence of Inquiry-Based Multimedia  



124 
 

Learning Environment on Scientific Problem-Solving Skills Among Ninth-Grade 
Students Across GenderDifferences.” Paper presented at the annual meeting of the 
Association for Educational Communicationsand Technology, Dallas, TX 

 
Rooney. C. (2008): How am I using inquiry-based learning to improve my practice  

and to encourage higher order thinking among my students of mathematics? 
Educational Journal of Living Theories. ISSN 2009-1788. Volume 5(2): 99-127  
www.ejolts.net 

 
Tamo. A. (2004). Për një përmirësim të mëtejshëm të sistmit të matjeve dhe vlerësimeve në  

arsim.  Vlerësimi i arsimit. ISP. Nr.6/2004 
 
Tamo. A. & Karaj, Dh. & Rapti, E. (2005). Mësimdhënia dhe të nxënit. Mokra, 2005. 
 
Temple & Crawford & Saul & Marhews & Makinster, 2005). Strategji  

të mësimdhënies dhe të të nxënit për klasat mendimtare. CDE. Tiranë 2006. 
 
Van Deur. P & Murray-Harvey, R. (2005)  The inquiry nature of primary schools and  

students’self-directed learning knowledge International Education Journal, ERC2004  
Special Issue, 2005, 5(5), 166-177.  

 
Wells. A. (2004). An Investigation of Inquiry-Based Learningin the Inclusive Classroom 
 
Wirth. R.K. & Perkins,D. (2007). “Learning to Learn.”  
 
Won. M. (2009).  Issues in inquiry-based science education seen through Dewey’s theory of  

inquiry.  University of Illinois at Urbana-Champaign, 2009 
 
Woolfolk, A. (2011). Psikologjia e edukimit. CDE. Tiranë, 2011 
 
Yamagishi, R. N. (1971): Teachers' learning styles: their effect on teaching styles. University  

of Lethbridge, 1971 
 
Xhuvani. A (1937). Shkolla sipas masës.(forumi shqiptar. Shkurt. 2007)  

http://www.forumishqiptar.com;  Aleksandër Xhuvani  
 
Siniscalco, T. M and Auriat. N (2005). Questionnaire design 8. UNESCO  International  

Institute for Educational Planning (2005)  
 
NAS. (2004). How people learn. (National Academi Press. Washigton. DC, 2004) 

Neuroscience Third Edition 2004 by Sinauer Associates, Inc.Sunderland,  
Massachusetts U.S.A, Brain Size and Intelligence. f.634 
International Education Journal, ERC2004 Special Issue, 2005, 5(5), 166-177.ISSN 
1443-1475 © 2005 Shannon Research Press. http://iej.cjb.net 166 

 
 
Komisioni i Komuntetit Evropian. (2005).  Drejt një kuadri evropian të kualifikimit për të  

mësuarin gjatë gjithë jetës. 
 
Planning (2005) http://www.sacmeq.org and http://www.unesco.org/iiep. 

http://www.unesco.org/iiep


125 
 

 
MASH. (2004). Drafti i propozimit të arsimit për të gjithë/iniciativa përshpejtuese (efa/fti)  

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës. Projekti i Bankës Botërore për Sektorin e 
Arsimit. Kredia 3343-ALB Projekti i Reformës në Arsim. Maj 2004. 

 
MASH. (2012)Korniza kurrikulare e arsimit parauniversitar. (Draft) MASH, 2012 
 
 
Shkurtime 
 
PGS - Primry General Sudies   
 
BE. “Zbatimi i strategjive të të nxënit afatgjatë në Europë”: Raport progresi në vazhdim të  

Rezolutës të 2002-it të Këshillit mbi të nxënët afatgjatë/ Vendet e EU-së dhe të  
EEA/EFTA Hartuar nga Komisioni Europian me asistencë të Fondacionit Europian  
për Zhvillimin e Formimin Profesional (Cedefop) Bruksel 3.10.2003 

 
BIE - Buck Institute for Education 
 
BIE (2007). 21st Century Curriculum and Instruction. Partnership for 21st Century  skills.  

The Buck Institute for Education (BIE)  Parimet  e  përbashkëta  evropiane  për   
kompetencat  dhe  kualifikimet  e  mësimdhënësve”  (Commission  of  European   
Communities,  2005) 

 
CEEBL (2012). Open learning. (Centre for Excellence in Enquiry-Based Learning. 2012) 
 
CDE (Centre for Democratic Education) Qendra për Edukim Demokratik  
 
EU. (2013). (PRIMAS), Promote inquiry in mathemarics and science education across  

Europe.  ëëë. primas-project.eu. 
 
IBL – Inquiry Based Learning 
 
ISP - Instituti i Studimeve Pedagogjike 
 
IZHA – Instituti i Zhvillimeve arsimore 
 
P21CS - Partnership for 21st Century Skills 
 
RSA - The Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce 
 
OECD - Organization for Economic Cooperation and Developmen 
 
SPSS - Statistical Package for Social Sciences 
 
P21CS - Partnership for 21st Century Skills 
 
RSA - The Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce 
 
OECD - Organization for Economic Cooperation and Developmen 



126 
 

KAPITULLI I SHTATE:  SHTOJCA 
 

 
7.1. Anketa për mësuesin  
 
I nderuar mësues. 
Ky pyetësor është element i një studimi shkencor mbi efektet e  punë  të pavarurat nё arritjet e nxënësave në 
arsimin fillor. Eksperiencat dhe idetё tuaja do t’ju bёjnё pjesё tё rёndёsishme tё kёtij studimi. Ju premtojmë se 
informacioni juaj do tё pёrdoret vetёm në kontekstin e këtij studimi, prandaj ju lutem plotёsoini me sinqeritet 
dhe saktësi rubrikat e kёtij pyetsori. Faleminderit. 

 

1 Gjinia 1 Mashkull 
2 Femër 

2 Mosha 

1 Më e vogël se 30 vjeç 
2 30– 39 vjeç 
3 40 – 40 vjeç 
4 41 – 50 vjeç 
5 Mbi 50 vjeç 

3 Vjetërsia në arsim? 

1 0 - 5 vjet 
2 6 – 10 vjet 
3 11 - 15 vjet 
4 16 - 25 vjet 
5 Mbi 26 vjet punë  

4  Në ç’kategori  shkolle jepni mësim? 1 Në shkollë publike  
2 Në shkollë private 

5 Në cilën klasë  jepni mësim? 
1 Në klasën e tretë      III 
2 Në klasën e pestë      V  
3 Në klasën të profilizuara (Të njëjtën lëndë III – V)  

6 Cili është numri i nxënësve të klasën ku ju 
jepni mësim?  

1 Më pak se 15 nx 
2 16 -  23 nxënës 
3 24 – 32 nxënës 
4 Mbi 32 nxënës 

7 Cili është arsimi më i lartë që keni kryer? 1 Arsim i mesëm                              
2 Arsim i lartë 

8 A kanë nxënësit mundësi të përdorimit të 
kompjuterit në shkollë? 

1 PO 
2 JO 

 

9 
Përdorimi i kompjuterit në klasë  është i 
domosdoshëm në aplikimin e punëve të pavarura 
hulumtuese? 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 

dakord 

 
3.   

Neutral 
 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

10 
Përdorimi i kompjuterit në klasë  nuk është i 
domosdoshëm në aplikimin e punëve të pavarura 
hulumtuese? 

 
5 

Aspak 
dakord 

 
4 

Pothuaj 
aspak 

dakord 

 
3.   

Neutral 
 

 
2 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
1 

Plotësisht 
dakord 

11 

Parësi Teksti, Mësuesi, pastaj Nxënësi 
Kur pёrgatis ditarin, bazohem tek teksti dhe sipas 
metodave tё mia e pershtas sipas nivelit tё klasёs                                                               

 
1. 

Shumë 
Rrallё  

 
2. 

Pothuaj 
rrallё 
herë 

3.   
Neutral 

 

 
4. 

Pothuaj 
shpesh 

herё 

 
5. 

Pёrherё 

12 Parësi Teksti, Nxënësi, pastaj Mësuesi  
Kur pёrgatis ditarin, bazohem te materiali në tekst,  

1. 
Shumë 

2. 
Pothuaj 

3.   
Neutral 

4. 
Pothuaj 

5. 
Pёrherё 
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te niveli i nxësve, pastaj sipas aftёsitё e mia 
metodologjike projektoj dhe organizoj mёsimin . 

Rrallё  rrallё 
herë  

shpesh 
herё 

13 

Parësi Mësuesi, Nxënësi, pastaj Teksti. Kur 
pёrgatis ditarin, bazohem te aftёsitё e mia 
metodologjike dhe te niveli i nxёnёsve dhe pastaj 
projektoj mёsimin  sipas tekstit.      

1. 
Shumë 
Rrallё  

2. 
Pothuaj 
rrallё 
herë 

3.   
Neutral 

 

4. 
Pothuaj 
shpesh 
herё 

5. 
Pёrherё 

14 

Parësi Mësuesi, Nxënësi, pastaj Teksti Kur 
pёrgatit ditarin, bazohem te idetë dhe aftësitë e 
mia metodike, te niveli i nxёnёsve dhe më pas  
shqyrtoj dhe përpunoj  tekstin.                     

1. 
Shumë 
Rrallё  

2. 
Pothuaj 

rrallё herë 

3.   
Neutral 

 

4. 
Pothuaj 
shpesh 

herё 

5. 
Pёrherё 

15 

Parësi Nxënësi, Mësuesi, pastaj Teksti. Kur 
hartoj ditarin kam nё mendje nivelin dhe reagimet 
e nxёnёsve,  aftësitë dhe idetë e mia 
metodologjike dhe pastaj pёrshtas dhe trajtoj 
materialin e tekstit.   

 
1. 

Shumë 
Rrallё  

 
2. 

Pothuaj 
rrallё herë 

 
3.   

Neutral 

 

 
4. 

Pothuaj 
shpesh 

herё 

 
5. 

Pёrherё 

16 

Parësi  Nxënësi, Teksti, pastaj Mësuesi Kur 
hartoj ditarin kam nё mendje nivelin dhe reagimet 
e nxёnёsve, fokusohem te teksti dhe sipas ideve tё 
mia metodologjike projektoj dhe organizoj 
mësimin   

 
1. 

Shumë 
Rrallё  

 
2. 

Pothuaj 
rrallё herë 

 
3.   

Neutral 
As rrallë 
as shpesh 

 

 
4. 

Pothuaj 
shpesh 

herё 

 
5. 

Pёrherё 

19 
+ 

Forma dhe përmasa e klasës ndikojnë në aplikimin 
e punëve të pavarura hulumtuese 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

20 
- 

Aplikimi i punëve të pavarura hulumtuese mund 
të realizohet me sukses pavarësisht formës, 
madhësisë dhe mënyrës së rreshtimit të bankave 
në klasë.   

 
5 

Aspak 
dakord 

 
4 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
2 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
1 

Plotësisht 
dakord 

21 
- 

Numri i madh i nxënësve në klasë pengon 
aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese 

 
5 

Aspak 
dakord 

 
4 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
2 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
1 

Plotësisht 
dakord 

22 
- 

Koha e orës  45 minutëshe pengon aplikimin e 
punëve të pavarura hulumtuese  

 
5 

Aspak 
dakord 

 
4 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
2 

 Pothuaj  
plotësisht  

dakord  

 
1 

Plotësisht 
dakord 

23 
+ 

Pavarёsisht nga numri i nxënësve mund të arrihet 
përfshirja e tё gjithё nxёnёsve nё punё tё pavarura 
hulumtuese. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotësisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

25 
 

 
Nëse mësuesi si një trajner bën punë të 
diferencuar sipas nevojave të nxënësve arrin 
motivimin e lartë të tyre.   

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotësisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

26 
 

 
Për të rritur motivimin e nxënësit, ai duhet të 
përfshihen në për punë të pavarur hulumtuese. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotësisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 
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27 
 

 
Nxënësit motivohen më shumë kur hulumtojnë në 
punë me grupe, apo çifte. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotësisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

28 
 

Kur puna hulumtuese përputhet me përvojat e 
tyre, nxënësit janë më të motivuar në punët e 
pavarura hulumtuese. 

1 
Aspak 
dakord 

2 
Pothuaj 
aspak 
dakord 

3.   
Neutral 

(edhe jam 
edhe 

s;jam) 

4 
 Pothuaj  

plotësisht 
dakord  

5 
Plotësisht 

dakord 

29 
 

 
Punët e pavarura hulumtuese janë motivuese për 
nxënësin pasi e bëjnë lider në procesin e arritjes së 
objektivave mësimore. 
 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotësisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

30 
 

 
Puna e pavarur hulumtuese nuk jep rezultate në 
notat e testeve, prandaj nxënësi demotivohet. 
 

 
1 

Përherë  

 
2 

Pothuaj 
përherë 

 
3.   

Neutral 
(jam i 

lëkundur) 

 
4 

 Pothuaj 
asnjërherë 

 
5 

Asnjëherë 

31 
 

 
Puna e pavarur hulumtuese shpesh nuk mund të 
kryhen pa ndihmën e më të rriturve, prandaj i 
demotivon ata.  

 
5 

Aspak 
dakord 

 
4 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
2 

 Pothuaj  
plotësisht  

dakord  

 
1 

Plotësisht 
dakord 

32 
 

 
Gjatë punës së pavarur hulumtuese nxënësit me 
rezultate të ulëta nuk janë të motivuar për t’u 
përfshirë intensivisht . 

 
5 

Aspak 
dakord 

 
4 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
2 

 Pothuaj  
plotësisht  

dakord  

 
1 

Plotësisht 
dakord 

33 
 

 
Vlerësimi i nxënësit bëhet kryesisht nëpërmjet 
tekstit, prandaj ai është më i motivuar të punojnë 
sipas shembujve dhe modeleve  të tij. 
 

 
5 

Aspak 
dakord 

 
4 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
2 

 Pothuaj  
plotësisht  

dakord  

 
1 

Plotësisht 
dakord 

34 
 

 
Puna e mësuesit vlerësohet mbi aspektet e 
njohurive më shumë se sa tё shprehive, prandaj 
nota që motivon më shumë interesin e nxënësit 
është ajo e testeve, përfundimtare. 

 
5 

Aspak 
dakord 

 
4 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
 

 
2 

 Pothuaj  
plotësisht  

dakord  

 
1 

Plotësisht 
dakord 

35 
 

 
Punët e pavarura me karakter  hulumtues kënaq 
shumicën e nxënësve të klasës. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
( 

 
4 

 Pothuaj  
plotësisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

36 
 

Punët e pavarura me karakter  hulumtues kënaq 
vetëm një numër të vogël nxënësish të klasës 

 
5 

Aspak 
dakord 

 
4 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
 

 
2 

 Pothuaj  
plotësisht  

dakord  

 
1 

Plotësisht 
dakord 

37 Trego nivelin e familjarizimit tënd si mësues me 
aplikimin e mësimit të bazuar në  hulumtim   

1 Aspak i familjarizuar 
2 Pothuaj aspak i familjarizuar 

3 Neutral (as i familjarizuar as i pafamiljarizuar) 

4 Pothuaj plotësisht i familjarizuar 

5 Plotësisht i familjarizuar 
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Nr Pyetja Teknika 

A
sp

ak
 i 

fa
m

ai
lja

riz
ua

r 

Po
th

ua
j a

sp
ak

 
i 

fa
m

ai
lja

riz
ua

r 

N
eu

tra
l (

as
 i 

fa
m

ilj
ar

iz
ua

r 
as

 i 
pa

fa
m

ilj
ar

iz
ua

 
Po

th
ua

j 
pl

ot
ës

is
ht

 i 
fa

m
ilj

ar
iz

ua
r 

Pl
ot

ës
is

ht
 i 

fa
m

ai
lja

riz
ua

r 

38 
a 
b 
c 
d 
e 
 

 
Q

ar
ko

 n
iv

el
in

 e
 fa

m
ilj

ar
iz

im
it 

të
nd

 p
er

so
na

l s
i m

ës
ue

s m
e 

ap
lik

im
in

 e
 se

ci
lë

s k
at

eg
or

i  1Përcjellja e informacionit të ri mësimor  
duke evokuar eksperiencat e mëparshme të 
nxënësve. 

5 
aspak 

4 
Pothuaj aspak 

3 
Neutral 

2 
Pothuaj 

plotësisht 

1 
Plotësisht 

2Shqyrtim dhe hulumtimi i problemit në 
grupe të vegjël.   

4 
aspak 

5 
Pothuaj aspak 

3 
Neutral 

1 
Pothuaj 

plotësisht 

2 
Plotësisht 

3Të nxënët në skuadër. (Secili nxënës merr 
një pjesë nga detyra e plotë) 

3 
aspak 

1 
Pothuaj aspak 

2 
Neutral 

4 
Pothuaj 

plotësisht 

3 
Plotësisht 

4Punë me projekte (përfshihet prindi, etj) 2 
aspak 

3 
Pothuaj aspak 

2 
Neutral 

5 
Pothuaj 

plotësisht 

4 
Plotësisht 

5Zgjidhje e një çështjeje problemore  sipas 
ideve të nxënësve.           

1 
aspak 

2 
Pothuaj aspak 

3 
Neutral 

4 
Pothuaj 

plotësisht 

5 
Plotësisht 

39 
a 
b 
c 
d 
e 
 

Pyetjet sokratike (pyetje pas pyetje deri sa të 
kapë fillin nxënësi dhe  më pas duke e 
udhëhequr deri te zgjidhja 

1 
aspak 

2 
Pothuaj aspak 

3 
Neutral 

4 
Pothuaj 

plotësisht 

5 
Plotësisht 

Të ushtruarit në aplikimin e hulumtimit sipas 
modeleve tëprojekteve të  gatshme 

1 
aspak 

2 
Pothuaj aspak 

3 
Neutral 

4 
Pothuaj 

plotësisht 

5 
Plotësisht 

Punë me projekte sipas një skeme paraprake 
ku tema, objektivat, veprimtaria dhe burimet 
janë të siguruar.  

1 
aspak 

2 
Pothuaj aspak 

3 
Neutral 

4 
Pothuaj 

plotësisht 

5 
Plotësisht 

Punë me projekte, ku jepet vetëm tema dhe 
objektivat mbi të cilën pritet rezultati 

1 
aspak 

2 
Pothuaj aspak 

3 
Neutral 

4 
Pothuaj 

plotësisht 

5 
Plotësisht 

Punë me projekte të hapura, ku jepet vetëm 
fusha dhe nxënësit punojnë tërësisht të 
pavarur. (Përcaktojnë temën, hartojnë 
projektin, përfshijnë burimet dhe ngrejnë 
grupe pune.           

1 
aspak 

2 
Pothuaj aspak 

3 
Neutral 

4 
Pothuaj 

plotësisht 

5 
Plotësisht 

 

 
 

40 
a 
b 
c 
d 
e 

Aftësitë e të menduarit kritik 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

Aftësitë e hulumtimit të pavarur 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

Aftësitë për zgjidhjen e problemeve 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

Aftësi për të komunikuar dhe bashkëpunuar në grup 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

Aftësi për të analizuar, argumentuar dhe kuptuar ndjesitë e 
të tjerëve 

1 
Aspak 
dakord 

2 
Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
 

4 
 Pothuaj  

plotesisht 
dakord  

5 
Plotësisht 

dakord 
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41 
 

Pa udhëheqjen e përhershme të mësuesit,  nxënësi nuk 
mund të jetë i suksesshëm në punët e tij të pavarura me 
karakter hulumtues. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

42 
 

Nxёnёsi nuk mund të jetë i suksesshëm në punën e pavarur 
hulumtuese nëse mësuesi nuk i shpjegon mësimin e ri. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

43 
 

Nxënësi nuk duhet të hallakatet me punë të pavarura 
hulumtuese jashtë tekstit pa përvetësuar atë më parë 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

44 
 

Pёr të qënë efektiv në aplikimin e punëve të pavarura 
hulumtuese mësuesi përdor evokimin e eksperiencave 
individuale tё nxënësit dhe stilin e tij të të nxënit . 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

45 
 

Nxënësi i fillores punën e pavarur hulumtuese është e 
vështirë pasi, nuk di se si të hartojë një projekt, apo të 
orientohet në kryerjen e tij. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

46 
 

Punët e pavarura hulumtuese janë efektive më shumë për 
nxënësit e klasave të nivelit të mesëm se sa për ata të 
Arsimit fillor. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

47 
 

Pёrfshirjen e nxёnёsve nё punёn e pavarur e hulumtuese 
duhet të jepen nëpërmjet dhënies së tyre në mënyrë të 
pёrshkallёzuar nga mё e varura  tek mё e hapura. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

48 
 

Para se tё jepet puna e pavarur, nxënësve duhet t’u jepet një 
pyetje e qartë problemore mbi një kontekst real. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

49 
 

Punët e pavarura hulumtuese janë efektive për të gjitha 
nivelet e nxënësve, kur ato menazhohen me efektivitet. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

50 
 

Kur aplikohen punët e  pavarura me karakter hulumtues 
mësimi shtrihet përtej kufijve të orës duke mundësuar edhe 
përfshirjen e prindërve dhe personave të tjerë. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

51 
 

Nxёnёsi nuk duhet t’u jepen detyra shtëpie hulumtuese 
jashte tekstit apo fletores së punës 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 
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52 
 

Nxёnёsit duhen t’i jepen detyra shtëpie hulumtuese vetëm 
si vijim i orёs sё mësimit 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

53 
 

Nxënësve duhet t’u jepen sa më shumë detyra shtёpie 
hulumtuese që kёrkojnё formim tё pёrgjithshёm,  
bashkёpunim nё grup,etj 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

54 
 

Detyrat hulumtuese ashtu si dhe detyrat e tjera  jo tё gjithё 
nxёnёsit i kryejnё rregullisht detyrat e shtёpisё 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

55 
 

Në rast se detyra e shtëpisë është hulumtuese, prindёrit janë 
të gatshëm t’i ndihmojnё fёmijёt nё kryerjen e tyre 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

 

56 
 

Nё detyrat e shtёpisё  hulumtuese edhe nxёnёsit me 
rezultate tё dobta ndihmohen nga prindёrit 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

57 
 

Nxёnёsit me rezultete tё ulta, kur detyra e shtëpisë është 
hulumtuese,  nuk ndihmohen nga prindërit 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

58 
 

Kur detyrat janё nё formё projekti, prindi  nuk u jep 
rëndësinë e duhur 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

59 
 

Ekspozimi i projekteve, posterave, etj., forcon 
bashkёpunimin me prindin 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

60 
 

Vlerёsimi i detyrave tё shtёpisё hulumtuese ndikon nё 
kryerjen e rregullt tё tyre 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

61 
 

Natyra e detyrave tё shtёpisё nxit apo frenon mbështetjen e 
prindit 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

62 
 

Detyrat e shtёpisё rutinë nuk duhen dhënë fare pasi i 
bezdisin prindërit. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 
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63 
 

Detyrat e shtёpisё duhen parapёrgatitur para mёsimit në 
disa alternativa në dëshirën e nxënësit per t’u kryer. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

64 
 

Detyrat e shtёpisё duhen projektuar me pjesëmarrjen dhe 
marrëveshjen e prindit, i cili merr një rol aktiv në kryerjen e 
tyre. 

 
1 

Aspak 
dakord 

 
2 

Pothuaj 
aspak 
dakord 

 
3.   

Neutral 
(edhe jam 

edhe 
s;jam) 

 
4 

 Pothuaj  
plotesisht 

dakord  

 
5 

Plotësisht 
dakord 

 
Shёnim: Nёse kjo anketё nuk ka arritur tё pёrfshijё gjithё problametikёn e punёve tё 
pavarura, tё lutem  shpreh  qёndrimin, idenё , vёrejtjet dhe sugjerimet tuaja si specialist i 
lёndёs dhe fushёs suaj profesionale.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Faleminderit 
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7.2. Anketa për nxënësin  
 
 
Qarko numrin e përgjigjes suaj. 
 
1. Në cilën klasë jeni duke vijuar mësimet? 
   
1. klasa e tretë        2. klasa e pestë        
      
2. Sa kohë ke që vijon mësimet në këtë shkollë?  
  
1. Me pak se 1 vit     2.         1-2 vjet     3.           3-4 vjet     4.   5-6 vjet    5. Më shumë se 6 vjet 
 
3. A keni një kompjuter në shtëpinë tuaj, me të cilin mund të përdorësh për detyrat e tua?  

 
1. PO                                2. JO 

 
4. Në ç’ shkollë vijoni mësimet?  
 

1. Shtetërore 2. Private 
 
5. Cila është gjinia juaj?  
 
                                    1. Mashkull         2.   Femër  
 
6. Sa vjeç jeni?  
 
1.         8vjeç     2.            9vjeç     3.           10 vjeç      4.        mbi 11vjeç 
 
Qarko numrin ku mendon se është përgjigjja jote e vërtetë 
 

7 Kush ju ndihmon zakonisht për kryerjen e detyrave 
të shtëpisë?  

1 Prindi  (mami ose babi)        
2 Gjyshja  (ose gjyshi)       
3 Motra (ose vëllai më i rritur) 
4  Familjar  i afërt (ose mësues privat) 
5 Askush (Punoj vetëm) 

 

8 Cili është arsimi i prindërve të tu? 

1 Të dy me arsim të lartë           
2 Njëri me arsim të lartë       
3 Të dy me arsim të mesëm 
4 Njëri  me arsim të mesëm tjetri me arsim të ulët               
5 Të dy me arsim të ulët 

9 Në klasën tonë organizohen ekskursione mësimore 1 
Rrallë 

2 
Shpesh 

3 
Asnjëherë 

10 Gjatë orës së mësimi bëjmë punë me grupe. 
1 

Rrallë 
2 

Shpesh 
3 

Asnjëherë 

11 Mësuesi/a  na bën pyetje dhe kërkon të japim mendimin ashtu siç 
e mendojmë 

1 
Rrallë 

2 
Shpesh 

3 
Asnjëherë 

12 Mësuesi/a  na jep punë me projekte 
1 

Rrallë 
2 

Shpesh 
3 

Asnjëherë 



134 
 

13 Mësuesi  më angazhon  në punë të pavarur për të argumentuar, 
shpjeguar apo zgjidhur një problem sipas ideve tona.  

1 
Rrallë 

2 
Shpesh 

3 
Asnjëherë 

14 Mësuesi diskuton me mua zgjidhjen e detyrës duke nxitur 
mendimin ndryshe. 

1 
Rrallë 

2 
Shpesh 

3 
Asnjëherë 

15 Mësuesi më nxit që në punën e pavarur të përfshij edhe prindin 
apo të tjerë 

1 
Rrallë 

2 
Shpesh 

3 
Asnjëherë 

16 Për të argumentuar dhe provuar mendimin tim, mësuesi/a  më 
kërkon që të grumbulloj foto, fakte dhe informacione të tjera.  

1 
Rrallë 

2 
Shpesh 

3 
Asnjëherë 

17 Mësuesi/ja më kërkon ta prezantoj para klasës punën me projekte 
1 

Rrallë 
2 

Shpesh 
3 

Asnjëherë 

18 Mësuesi/ja për të na mësuar se si punohet me projekte, na jep të 
zbatojmë projekte të gatshme. 

1 
Rrallë 

2 
Shpesh 

3 
Asnjëherë 

19 Mësuesi/para se të na japë detyrat për shtëpi na pyet nës nxënësi 
është dakort.  

1 
Rrallë 

2 
Shpesh 

3 
Asnjëherë 

20 Mësuesi/ja na jep temën e projektit dhe hapat që do të ndjekim për 
berjen e projektit 

1 
Rrallë 

2 
Shpesh 

3 
Asnjëherë 

21 Mësuesi na jep vetëm temën e projektit dhe më pas ne punojmë të 
pavarur 

1 
Rrallë 

2 
Shpesh 

3 
Asnjëherë 

22 Mësuesja na lë të lirë në gjetjen e temës dhe në kryerjen e punës 
me projekte . 

1 
Rrallë 

2 
Shpesh 

3 
Asnjëherë 

23 Punoj më me dëshirë  kur mësuesja më jep detyra dhe më 
kontrollon nga afër. 

1 
Nuk jam 
Dakord 

2 
As dakord as 

kundër 

3 
Jam 

 dakord 

24 Mësuesi më lë të lirë në zgjedhjen e temës së projektit e dhe 
zgjedhjes së grupit me të cilin do punoj 

1 
Nuk jam 
Dakord 

2 
As dakord as 

kundër 

3 
Jam 

 dakord 

25 Më pëlqen më  mirë kur punoj në grup dhe jap mendimin tim 
ashtu siç e mendoj. 

1 
Nuk jam 
Dakord 

2 
As dakord as 

kundër 

3 
Jam 

 dakord 

26 Ekskursionet më pëlqejnë se  më mësojnë gjëra të reja 
1 

Nuk jam 
Dakord 

2 
As dakord as 

kundër 

3 
Jam 

 dakord 

27 Puna me projekte më pëlqejn sepse nxit dhe pjesëtarët e tjerë të 
familjes të punojnë me mua. 

1 
Nuk jam 
Dakord 

2 
As dakord as 

kundër 

3 
Jam 

 dakord 

28 Punët që kërkojnë zgjidhjen e problemit sipas mendimit tim i 
kryej me dëshirë. 

1 
Nuk jam 
Dakord 

2 
As dakord as 

kundër 

3 
Jam 

 dakord 

31 Punët me projekte më pëlqejnë pasi më duket vetja si i madh 
1 

Nuk jam 
Dakord 

2 
As dakord as 

kundër 

3 
Jam 

 dakord 

32 Punët e pavarura që kërkojnë grumbullim fotosh, materiale nga 
interneti, apo informacione nga më të rriturit i kryej me dëshirë. 

1 
Nuk jam 
Dakord 

2 
As dakord as 

kundër 

3 
Jam 

 dakord 

33 Më pëlqejnë më shumë detyrat si ato të klasës që janë në tekst apo 
Fletët e punës se sa projektet. 

1 
Nuk jam 
Dakord 

2 
As dakord as 

kundër 

3 
Jam 

 dakord 

34 Projektet nuk më pëlqejnë pasi duan kompjuter, internet dhe lekë. 
1 

Nuk jam 
Dakord 

2 
As dakord as 

kundër 

3 
Jam 

 dakord 
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7.3. Anketë për prindin 
 
I nderuar prind: 
Ky pyetsor ёshtё pjesё e njё studimi qё synon nё gjetjen e metodave tё pёrshtatshme sё 
mësimdhënies më të përshtatshme për fëmijën tuaj. Ju lutem plotёsojeni atё duke iu referuar 
punёs sё fёmijёs suaj nё shtёpi.  
Tё dhёnat tuaja janё konfidenciale dhe do tё pёrdoren vetёm pёr efekt studimi.  
 
 

1 Statusi Juaj 1 Baba 
2 Nënë 

2 Mosha 

1 Më e vogël se 30 vjeç 
2 30– 39 vjeç 
3 40 – 49 vjeç 
4 Mbi 50 vjeç 

3 Gjinia e fëmijës suaj 1 Femër 
2 Mashkull 

4  Kategoria e shkollës ku meson fëmija juaj 1 Në shkollë publike  
2 Në shkollë private 

5 Klasa ku meson fëmija juaj 1 Klasa e tretë III 
2 Klasa e katërt IV 

6  Sa vjet ka fëmija juaj që vijon mësimet në këtë shkollë? 
1 Një vit 
2 Dy vjet 
3 Më shumë se dy vjet 

7 Cili është numri i nxënësve të klasën ku meson fëmija juaj? 

1 Më pak se 15 nx 
2 16 -  25 nxënës 
3 26 – 35 nxënës 
4 Mbi 35 nxënës 

8 Cili është arsimi më i lartë që keni kryer? 
1 Arsim bazë 
2 Arsim i mesëm                              
3 Arsim i lartë 

9 
A ka fëmija juaj mundësi të përdorimit të kompjuterit? 1 PO 

2 JO 

10 Sa fëmijë keni? 

1 Një fëmijë 
2 Dy fëmijë 
3 Tre fëmijë 
4 Më shumë se tre  fëmijë 

 
11 

Nxënësi për të cilin po plotësoni këtë pyetsor i sajti fëmijë i juaj është? 

1 I pari 
2 I dyti 
3 I treti 
4 Më  shumë se i treti  

 
 
 

12 Duke parë rolin e detyrave të shtëpisë, fëmija im duhet të 
punojë më shumë se dy orë  në shtëpi. 

 
5 

Plotësisht  
dakord 

 
4 

Pothuaj  
Dakort 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj  
aspak  

dakord 

 
1 

Aspak 
dakord 

13 Fëmija im punon aq sa duhet për përgatitjen dhe kryerjen 
e detyrave të shtëpisë? 

 
5 

Plotësisht  
dakord 

 
4 

Pothuaj  
Dakort 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj  
aspak  

dakord 

 
1 

Aspak 
dakord 

14 Detyrat e shtёpisё e ndihmojnё fёmijёt  pёr të mësuar se 
si tё organizojnё dhe menazhojё kohёn e tyre 

 
5 
Plotësisht  
dakord 

 
4 
Pothuaj  
Dakort 

3  
Neutral 

 
2 
Pothuaj  
aspak  
dakord 

 
1 
Aspak 
dakord 
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15 Detyrat e shtёpisё e ndihmojnё fёmijёt  pёr të marrë mё 
shumё pёrgjegjёsi pёr veten e tyre 

 
5 

Plotësisht  
dakord 

 
4 

Pothuaj  
Dakort 

3 Neutral 

 
2 

Pothuaj  
aspak  

dakord 

 
1 

Aspak 
dakord 

16 Detyrat e shtёpisё e ndihmojnё fёmijёt  pёr t’u ushtruar 
dhe zbatuar atё qё kanё mёsuar nё shkollё 

 
5 

Plotësisht  
dakord 

 
4 

Pothuaj  
Dakort 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj  
aspak  

dakord 

 
1 

Aspak 
dakord 

17 Detyrat e shtёpisё e ndihmojnё fёmijёt  pёr të mësuar 
dhe   edukuar  me shprehitё e punёs së pavarur mësimore 

 
5 

Plotësisht  
dakord 

 
4 

Pothuaj  
Dakort 

3 
 Neutral 

 
2 

Pothuaj  
aspak  

dakord 

 
1 

Aspak 
dakord 

18 
Detyrat e shtёpisё i ndihmojnё fёmijёt për tё zhvilluar 
besimin,  pёr tё kapёrcyer vёshtirёsitё dhe për të zgjidhur 
problemet. 

 
5 

Plotësisht  
dakord 

 
4 

Pothuaj  
Dakort 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj  
aspak  

dakord 

 
1 

Aspak 
dakord 

19 Unё jam i kёnaqur me sasinё e detyrave tё shtёpisё qё 
merr fёmija im. 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

 
3 

Neutral 
 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

20 Fёmija im nxё shumё prej detyrave tё shtёpisё, prandaj 
kërkoj t’i jepen vazhdimisht detyra. 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

21 Ne kryejmë së bashku detyrat me fëmijën tonë 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
plërherë 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

22 Fёmija ynë i kryen detyrat në njё orar të para përcaktuar. 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
plërherë 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

23 Unё interesohem çdo ditë se ç’detyra ka pёr tё kryer atë  
ditё fëmija im. 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
plërherë 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

24 Unё nuk interesohem për detyrat e fëmijës, pasi 
mjaftohem duke e parë që punon.  

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
plërherë 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

25 Unё zotёroj njohuri tё mjaftueshme pёr ta ndihmuar 
fёmijёm nё kryerjen e detyrave tё shtёpisё. 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
plërherë 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

26 
Unё e ndihmoj mё shumё fёmijёn tim nё kryerjen e 
detyrave tё shtёpisё,  nëse mësuesi parashikon dhe 
angazhiumin tim.   

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
plërherë 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

27 Mёsuesi i shpjegon dhe e sqaron fëmijën tim pёr tё 
lehtёsuar kryerjen e detyrave tё shtёpisё 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
plërherë 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

28 Fёmija im i kryen me kёnaqёsi çdo lloj detyre shtёpie 
 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
plërherë 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

29 Fëmija im kryen më me dëshirë detyrat me projekte  

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
plërherë 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 
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30 Prindi nuk mund ta ndihmojë fëmijën në  mësime. Kjo 
detyrë është e mësuesit. 

 
5 

Plotësisht  
dakord 

 
4 

Pothuaj  
Dakort 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
aspak  

dakord 

 
1 

Aspak 
dakord 

31 Unë e kam të pamundur për ta ndihmuar fëmijën në 
detyrat e shtëpisë 

 
5 

Plotësisht  
dakord 

 
4 

Pothuaj  
Dakort 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
aspak  

dakord 

 
1 

Aspak 
dakord 

32 
Detyrat e shtёpisё nuk duhen dhënë pasi mund tё bёhen 
burim grindjeje, shqetёsimi apo tensionimi nё shtёpinё 
tonё. 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3 
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

33 
Detyrat  e shtёpisё hulumtuese, e ndihmnn fëmijën për të 
menduar, gjykuar e vepruar me logjikën dhe bindjen e 
tij. 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

34 Detyrat e shtëpisë nuk duhen dhënë pasi duhen kryer nё 
klasё. 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3 Neutral  
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

35 Unё informohem kur detyra e fёmijës sim ka nevojë për 
mbështetjen tonë. 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

36 Fëmija ynë na pyet dhe na kërkon të dhëna të ndryshme  
për detyrat e shtëpisë 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

37 Fëmija ynë kërkon të punojë apo të komunikojë  me 
shokët për të kryer detyra të përbashkëta 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3 Neutral  
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

38 
Fëmija ynë i pëlqen të bëjnë ekskursione mësimore dhe 
të hartojë postera me fotot dhe njohuritë e përfituara prej 
tyre. 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

39 Fëmija ynë i pëlqen të prezantojë punët e tij para klasës 
dhe publikut 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

40 Fëmija ynë kur zbulon apo sajon ndonjë gjë të re na e 
tregon me hare 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

41 Fëmija ynë pëlqen të bashkëpunojë me shokët për të 
ndërtuar apo hartuar projekte 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3 
 Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

42 Fëmija ynë  është shumë kureshtar për të mësuar nga e 
kaluara e familjes sonë apo historia në përgjithësi 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

43 Fëmija ynë i pëlqen kuriozitetet nga bota dhe fantazitë 
shkencore 

 
5 

Përherë 

 
4 

Pothuaj 
përherë 

3  
Neutral 

 
2 

Pothuaj 
asnjëherë 

 
1 

Asnjëherë 

 Nёse fёmija juaj nuk i kryen detyrat e shtёpisё si mendoni ju se mund tё veprohet pёr ta 
korrigjuar kёtё sjellje? Ju lutem shprehuni shkurtimisht pёr kёtё problem. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Ju faleminderit  
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7.4. Tabelat e përdorura 
 

Tabela. 3.1. Gjinia e mësuesve të anketuar 
 

Gjinia  e mësuesit Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Meshkuj 40 18,3 18,3 18,3 

Femra 179 81,7 81,7 100,0 
Total 219 100,0 100,0  

 
 

Tabela 3.2. Mosha e mësuesve të anketuar 
 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent Cumulative Percent 

Valid Me e vogel se 30 
vjet 18 8,2 8,2 8,2 

30 - 39 vjet 50 22,8 22,8 31,1 
40 – 49 91 41,6 41,6 72,6 
Mbi 50 vjet 60 27,4 27,4 100,0 
Total 219 100,0 100,0  

 
 

Tabela: 3.3. Vjetërsia në punë e mësuesit 
 

Vjetërsia e mësuesit në 
punë Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 0-5 vjet 29 13,2 13,2 13,2 

6-10 vjet 15 6,8 6,8 20,1 
11-15 vjet 30 13,7 13,7 33,8 
16-25 vjet 84 38,4 38,4 72,1 

Mbi 25 vjet 61 27,9 27,9 100,0 
Total 219 100,0 100,0  

 
 

Tabela: 3.4. Arsimi i mësuesve të anketuar 
 

Arsimimi i mësuesit 
Frequency Percent 

Valid 
Percent Cumulative Percent 

 Me arsim të mesëm 36 16,4 16,4 16,4 
Me arsimi të lartë 183 83,6 83,6 100,0 
Total 219 100,0 100,0  
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Tabela: 3.5. Gjinia e nxënësve të anketuar 
 

Gjinia e nxënësit 
Frequency Percent 

Valid 
Percent Cumulative Percent 

Valid Meshkuj 426 49,4 49,4 49,4 
Femra 437 50,6 50,6 100,0 
Total 863 100,0 100,0  

 
 

Tabela: 3. 6. Klasa  e nxënësit të anketuar 
 

Klasa e nxënësit 
Frequency Percent 

Valid 
Percent Cumulative Percent 

Valid Në klasën e tretë 391 45,3 45,3 45,3 
Në klasën e pestë 472 54,7 54,7 100,0 
Total 863 100,0 100,0  

 
 

Tabela: 3.7. Gjinisë së prindërve të anketuar 
 

Gjinia e prindërve 
Frequency Percent 

Valid 
Percent Cumulative Percent 

Valid Baba 202 24,1 24,1 24,1 
Nene 637 75,9 75,9 100,0 
Total 839 100,0 100,0  

 
Tabela: 3.8. Gjinia e fëmijës së prindërve të anketuar 

 
Gjinia e fëmijës së prindërve. Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Femer 423 50,4 50,4 50,4 
Mashkull 416 49,6 49,6 100,0 
Total 839 100,0 100,0  

 
 

Tabela: 3. 9. Kategoria e shkollës ku vijon mësimin fëmija i prindit të anketuar 
 

Kategoria e shkollës sipas 
prindit Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Shkollë publike 760 90,6 90,6 90,6 

Shkollë private 79 9,4 9,4 100,0 
Total 839 100,0 100,0  
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Tabela: 3.10. Klasa ku vijon mësimet fëmija i prindit të anketuar 
 

Klasa e fëmijës sipas prindit Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Kl III 363 43,3 43,3 43,3 

Kl V 476 56,7 56,7 100,0 
Total 839 100,0 100,0  

 
 

Tabela: 3.11. Mosha e prindit të anketuar 
 

Mosha e prindit Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid me e vogel se 30vjet 78 9,3 9,3 9,3 

30-39vjet 456 54,4 54,4 63,6 
40 -49vjet 296 35,3 35,3 98,9 

Mbi 50 vjet 9 1,1 1,1 100,0 
Total 839 100,0 100,0  

 
Tabela: 3.12. Vite të fëmijës në shkollën aktuale sipas prindit të anketuar 

 
Vite në shkollën aktuale Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid nje vit 40 4,8 4,8 4,8 

dy vjet 48 5,7 5,7 10,5 
mbi dy vjet 751 89,5 89,5 100,0 
Total 839 100,0 100,0  

 
 

Tabela: 3.13. Niveli i Arsimit të kryer nga prindi i anketuar 
 

Niveli i arsimit të prindit Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Arsim bazë 74 8,8 8,8 8,8 

Arsim i mesëm 468 55,8 55,8 64,6 
Arsim i lartë 297 35,4 35,4 100,0 
Total 839 100,0 100,0  
Tabela: 3.14. Përdorimi i kompjuterit nga fëmija sipas prindit të anketuar 

 
Përdorimi Kompjuterit Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Po 683 81,4 81,4 81,4 

Jo 156 18,6 18,6 100,0 
Total 839 100,0 100,0  
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Tabela: 3.15. Numri i fëmijëve të prindërve të anketuar 

 
Numri i fëmijëve Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid një fëmijë 56 6,7 6,7 6,7 

dy fëmijë 515 61,4 61,4 68,1 
tri fëmijë 202 24,1 24,1 92,1 
mbi tri fëmijë 66 7,9 7,9 100,0 
Total 839 100,0 100,0  

 
 

Tabela: 3.16. Numri rendor i fëmijës  
 

Rendi i fëmijës Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid i pari 353 42,1 42,1 42,1 

i dyti 361 43,0 43,0 85,1 
i treti 87 10,4 10,4 95,5 
më i vogël se i treti 38 4,5 4,5 100,0 
Total 839 100,0 100,0  

 
 
Tabela: 3.17. Faktoret qe ndikojne ne aplikimin e punëve te pavarura me karakter hulumtues 

 
PYETJA PERMBAJTJA E PYETJES NGARKESA 
Faktori i parë:               Niveli i varësisë së mësuesit nga teksti. (Nxënësi në qendër të procesit) 

13 
TMN 
Kur pёrgatit ditarin, bazohem tek teksti dhe niveli i nxёnёsve dhe 
pastaj hartoj planin metodologjik tё orёs sipas ideve tё mia              

-.678 

14 
TNM 
Kur pёrgatis ditarin, bazohem te aftёsitё e mia metodologjike dhe 
te teksti dhe pastaj projektoj mёsimin  sipas nivelit tё nxёnёsve      

.723 

15 
MTN 
Kur pёrgatis ditarin, bazohem te aftёsitё e mia metodologjike dhe 
te niveli i nxёnёsve dhe pastaj projektoj mёsimin  sipas teksti      

-.595 

16 
MNT 
Kur pёrgatit ditarin, bazohem te niveli i nxёnёsve, shqyrtoj tekstin 
dhe sipas aftёsive tё mia hartoj planin metodologjik.                     

,634 

17 

NTM 
Kur hartoj ditarin kam nё mendje reagimet e nxёnёsve dhe sipas 
ideve tё mia metodologjike, pёrshtas dhe trajtoj materialin e 
tekstit   

-.623 

18 

NMT 
Kur hartoj ditarin kam nё mendje reagimet e nxёnёsve dhe sipas 
ideve tё mia metodologjike, pёrshtas dhe trajtoj materialin e 
tekstit   

.6921 
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Faktori i dytë:               Mjedisi i përshtatshëm 
19 
+ 

Forma dhe përmasa e klasës ndijojnë në aplikimin e punëve të 
pavarura hulumtuese 

,576 

20 
- 

Forma dhe madhësia e bankave nuk  ndijojnë në aplikimin e 
punëve të pavarura hulumtuese 

-,636 

21 
- 

Numri i madh i nxënësve në klasë pengon aplikimin e punëve të 
pavarura hulumtuese 

-,548 

22 
- 

Koha e orës  45 minutëshe pengon aplikimin e punëve të pavarura 
hulumtuese  

-.473 

23 
+ 

Pavarёsisht nga numri i nxënësve mund të arrihet përfshirja e tё 
gjithё nxёnёsve nё punё tё pavarura hulumtuese. 

-,668 

24 
+ 

Pavarёsisht nga koha mund të pёrfshihen tё gjithё nxёnёsit nё 
punёt tё pavarura hulumtuese. 

,431 

11 Përdorimi i kompjuterit është i domosdoshëm në aplikimin e 
punëve të pavarura hulumtuese? 

,524 

12 Përdorimi i kompjuterit nuk është i domosdoshëm në aplikimin e 
punëve të pavarura hulumtuese? 

 

Faktori i tretë:     Niveli i motivimit 
25 
+ 

Nëse mësuesi si një trajner bën punë të diferencuar sipas nevojave 
të nxënësve arrin motivimin e lartë të tyre. 

.678 

26 
+ 

Për të rritur motivimin e nxënësit, ai duhet të përfshihen në për 
punë të pavarur hulumtuese. 

.748 

27 
+ 

Nxënësit motivohen më shumë kur hulumtojnë në punë me grupe, 
apo çifte. 

.677 

28 
+ 

Kur puna hulumtuese përputhet me përvojat e tyre, nxënësit janë 
më të motivuar në punët e pavarura hulumtuese. 

.746 

29 
+ 

Punët e pavarura hulumtuese janë motivuese për nxënësin pasi e 
bëjnë lider në procesin e arritjes së objektivave mësimore. 

.585 

30 
- 

Puna e pavarur hulumtuese nuk jep rezultate në notat e testeve, 
prandaj nxënësi demotivohet. 

-.744 

31 
- 

Puna e pavarur hulumtuese shpesh nuk mund të kryhen pa 
ndihmën e më të rriturve, prandaj i demotivon ata.  

-.602 

32 
- 

Gjatë punës së pavarur hulumtuese nxënësit me rezultate të ulëta 
nuk janë të motivuar për t’u përfshirë intensivisht . 

-.767 

33 
- 

Vlerësimi i nxënësit bëhet kryesisht nëpërmjet tekstit, prandaj ai 
është më i motivuar të punojnë sipas shembujve dhe modeleve  të 
tij. 

-.669 

34 
- 

Puna e mësuesit vlerësohet mbi aspektet e njohurive më shumë se 
sa tё shprehive, prandaj nota që motivon më shumë interesin e 
nxënësit është ajo e testeve, përfundimtare. 

-.576 

35 
+ 

Punët e pavarura me karakter  hulumtues kënaq shumicën e 
nxënësve të klasës. 

.517 

36 
- 

Punët e pavarura me karakter  hulumtues kënaq vetëm një numër 
të vogël nxënësish të klasës -.672 

   
Faktori i katërt:              Niveli i përfshirjes së prindërve 

55 
+ 

Në varësi të detyrës, prindёrit janë të gatshëm t’i ndihmojnё fёmijёt 
nё detyrat e shtёpisё ,650 

56 Nxёnёsit me rezultate tё dobta ndihmohen nga prindёrit nё detyrat e ,698 
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+ shtёpisё 
57 
- Nxёnёsit me rezultete tё ulta nuk ndihmohen nga prindërit -,384 

58 
- 

Kur detyrat janё nё formё projekti, prindi  nuk u jep rëndësinë e 
duhur -,584 

59 
+ 

Ekspozimi i projekteve, posterave, etj., forcon bashkёpunimin me 
prindin ,741 

61 
- 

Natyra e detyrave tё shtёpisё me karakter hulumtues nxit mbështetjen 
e prindit. -,414 

Faktori i katërt:       Detyrat e shtëpisë 
-51 

 
Nxёnёsi nuk duhet t’u jepen detyra shtëpie hulumtuese jashte tekstit 
apo fletores së punës -,614 

-52 
 

Nxёnёsit duhen t’i jepen detyra shtëpie  individuale hulumtuese tё 
nxitura nga impakti i orёs sё mësimit -,544 

+53 
 

Nxënësve duhet t’u jepen sa në shtëpi sa më shumë detyra nё formё 
projekti (kёrkojnё formim tё pёrgjithshёm,  bashkёpunim nё grup) ,601 

-54 
 

Pavarёsisht nga lloji i detyrёs jo tё gjithё nxёnёsit i kryejnё rregullisht 
detyrat e shtёpisё -,643 

+60 
 

Nxitja e detyrave tё shtёpisё me karakter hulumtues ndikon nё të 
nxënët afatgjatë të nxënësve ,624 

62 
- 

Detyrat e shtёpisё nuk duhen dhënë fare pasi nuk janë efektive dhe 
mbingarkojnë si fëmijën ashtu dhe prindin. 

-.538 

+63 

 

Detyrat e shtёpisё me karkater hulumtues duhen parapёrgatitur para 
mёsimit në disa alternativa në dëshirën e nxënësit per t’u kryer dhe të 
mos vlerësohen me notë. 

,614 

64 
+ 

Detyrat e shtёpisё duhen projektuar me pjesëmarrjen dhe 
marrëveshjen e prindit, i cili merr një rol aktiv në kryerjen e tyre.   .712 

 
Tabela: 3.18. Koficienti i besueshmërisë 

 
1 Raporti i përfshirjes së nxënësit  mësuesin dhe tekstin Alfa = 0.76 
2 Mjedisi i përshtatshëm Alfa = 0.72 
3 Niveli i motivimit Alfa = 0.84 
4 Përfshirja e prindërve Alfa = 0.74 
5 Detyrat e shtëpisë Alfa = 0.86 

 
 

Tabela: 4.1.1. Grupet e testuara sipas metodologjive përkatëse  
sipas modelit Kumari & Kulshrestha 

Grupet Testi para 
eksperimentit 

Variabli i pavarur Testi përfundimtar 

Grupi i kontrollit T1 K 
Detyra sipas 
metodave 
tradicionale 

T2 K 

Grupi i 
eksperimentit T1E Detyra sipas 

metodave të IBL  T1E 
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Tabela 4.1.2 Korrelacioni midis detyrave hulumtuese të kryera nga nxënësi dhe rezultateve 
të arritura nga nxënësi në lëndën  Dituri natyre 3. 

 
 

Nota në testin 
përfundimtar 

Mbështetja e 
prindit Interaktiviteti Mungesat 

Realizimi i 
objektivave 

Detyra 
hulumtuese të 
kryera                             

Nota në 
testin 
përfundimtar 

Pearson 
Correlation 
Sig. (1-tailed) 

1 ,536** 
,001 

.751** 
,000 

,136 
,241 

,806** 
,000 

,572** 
,001 

Mbështetja e 
prindit 

Pearson 
Correlation 
Sig. (1-tailed) 

,536** 
,001 1 ,678** 

,000 
,282 
,069 

,647** 
,000 

,352** 
,001 

Interaktiviteti Pearson 
Correlation 
Sig. (1-tailed) 

,751** 
,000 

,678** 
,000 1 ,282 

,069 
,798** 

,000 
,655** 

,000 

Mungesat Pearson 
Correlation 
Sig. (1-tailed) 

,136 
,241 

,282 
,069 

,282 
,069 1 ,225 

,120 
,327* 

,042 

Realizimi i 
objektivave 

Pearson 
Correlation 
Sig. (1-tailed) 

,806** 
,000 

,647** 
,000 

,798** 
,000 

,225 
,120 1 ,694** 

,000 

Detyra 
hulumtuese 
të kryera 

Pearson 
Correlation 
Sig. (1-tailed) 

,572** 
,001 

,352** 
,001 

,655** 
,000 

,327* 
,042 

,694** 
,000 1 

 
Tabela 4.1.3. Korrelacioni midis detyrave hulumtuese të kryera nga nxënësi dhe rezultateve të 

arritura nga nxënësi në lëndën,  Dituri natyre 5. 
 

  Nota në 
testin 

përfundimtar 
Mbështetja 

e prindit Interaktiviteti Mungesat 
Realizimi i 
objektivave 

Det. 
Hulumt të 
kryera                             

Nota në testin 
përfundimtar 

Pearson 
Correlation 1 ,534** ,736** -,049 ,733** ,369** 

Sig. (1-tailed)  ,001 ,000 ,424 ,000 ,000 
Mbështetja e 
prindit 

Pearson 
Correlation ,534* 1 ,748** -,059 ,543** ,359** 

Sig. (1-tailed) .001  .000 -,059 .000 .000 ,2   
Interaktiviteti Pearson 

Correlation ,736** ,748** 1 -,121 ,698** ,721** 

Sig. (1-tailed) .000 .000  ,317 .000 .000 
Mungesat Pearson 

Correlation    1   

Sig. (1-tailed) ,424 ,408 ,317  ,166 ,408 
Realizimi i 
objektivave 

Pearson 
Correlation ,733** ,543** ,698** ,243 1 ,643 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 ,166  ,001 
Detyra 
hulumtuese të 
kryera 

Pearson 
Correlation ,340 ,359** -,121 ,059 ,243 1 

Sig. (1-tailed) ,001 .000 ,317 ,408 ,166  
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Tabela: 4.1.4. Ndryshimi i mesatareve të notave në testin përmbledhës midis Grupit të          
eksperimentit dhe Grupit të kontrollit, në lëndën dituri natyre 5. 

 
 Klasa N Mean Devijimi standard 
Nota para ekspermentit TGr E 18 4,8333 1,15045 

TGr.K 18 5,2778 1,22741 

Nota në testin përfundimtar TGr E 18 5,8333 ,85749 

TGr K 18 5,2222 1,55509 

 
Tabela: 4.1.5. Ndryshimi i mesatareve të notave në testin përmbledhës midis Grupit të         

eksperimentit dhe Grupit të kontrollit, në lëndën dituri natyre 3. 
 
 Klasa N Mean Devijimi standard 
Nota para ekspermentit TGr E 29 4,4483 1,57176 

TGr.K 29 5,1379 1,55205 

Nota në testin përfundimtar TGr E 29 5,0000 1,41421 

TGr K 29 4,8966 1,47224 
 
 

Tabela 4.1.6. Regresioni i detyrave hulumtuese në notën në testin përmbledhës.   
Dituri natyre 3 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,604a ,365 ,345 ,444 
 

Tabela 4.1.7. Regresioni i detyrave hulumtuese në notën në testin përmbledhës.  
 Dituri natyre 5 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .625a .391 .372 1,08633 
 

Tabela. 4.1.8. Regresioni i detyrave hulumtuese në përfshirjen e prindërve në kryerjen e 
detyrave.  Dituri natyre 3 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .454a ,.06 ,.56 .39295 
 

 
Tabela. 4.1.9. Regresioni i detyrave hulumtuese në përfshirjen e prindërve në kryerjen e 

detyrave.  Dituri natyre 5 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,352a ,124 ,091 ,44882 
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Tabela. 4.1.10. Regresioni i detyrave hulumtuese në interaktivitetin e nxënësve.   
Dituri natyre 3 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,658a ,433 ,412 ,48125 

 
 

Tabela. 4.1.11. Regresioni i detyrave hulumtuese në interaktivitetin e nxënësve.   
Dituri natyre 5 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 
1 ,655a ,429 ,408 ,36239 

 
 
Tabela. 4.1.12. Regresioni i detyrave hulumtuese në saktësinë e kryerjes së detyrës.   

Dituri natyre 3 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,694a ,481 ,462 ,36771 
 
 
Tabela. 4.1.13. Regresioni i detyrave hulumtuese në saktësinë e kryerjes së detyrës.   

Dituri natyre 5 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,684a ,468 ,435 ,56519 
 
Tabela: 4.14. Mesataret e notave në testet lëndës së dituri 3 
 
  Nota para ekspermentit Nota ne testin perfundimtar 
Mean 4,4483 5,0000 
Std. Deviation 1,57176 1,41421 
Variance 2,470 2,000 
Minimum 2,00 2,00 
Maximum 7,00 7,00 
 
Tabela 4.1.15. Përmbledhja e rezultateve të nxënësve në lëndën Dituri natyre 
 
LENDA NOTA PRINDI INTERAKTIVITETI SAKTESIA 
DITURI NATYRE 3 34% 16% 41% 46% 
DITURI NATYRE 5 37% 9%, 41%, 44%, 
NDRYSHESA 2% 7% 0% 2% 
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Tabela: 4.1. 16. Mesataret e notave në testet lëndës së dituri 5. Grupi i kontrollit 
 
  Nota para ekspermentit Nota ne testin perfundimtar 
Mean 5,3793 4,7931 
Std. Deviation 1,39933 1,61199 
Variance 1,958 2,599 
Minimum 2,00 2,00 
Maximum 7,00 7,00 
 
 
 
Tabela: 4.1. 17. Mesataret e notave në testet lëndës dituri natyre 5. Grupi i eksperimentit  
 
  Nota para ekspermentit Nota ne testin perfundimtar 
Mean 5,5185 5,6296 
Std. Deviation 1,28214 1,24493 
Variance 1,644 1,550 
Minimum 3,00 3,00 
Maximum 7,00 7,00 
 
 
 
Tabela 4.1.18: Korrelacioni midis detyrave hulumtuese të kryera nga nxënësi dhe rezultateve 

të arritura nga nxënësi në lëndën gjuhë shqipe 3. 
 

 Detyra 
hulumtuese 
te kryera 

Nota në testin 
përmbledhës 

Mbështetja e 
prindit 

Zhvillimi i 
ndërveprimit 

Realizimi i 
objektivave 

Detyra hulumtuese 
te kryera 1,000 ,317 ,795 ,721 ,105 

Numri i detyrave te 
prezantuara me 
poster 

,841 ,264 ,706 ,674 140 

Numri i detyrave te 
prezntuara me ese ,799 ,337 -,687 -549 -077 

Nota ne testin 
përfundimtar ,317 1,000 ,376 ,436 -,059 

Mbështetja e prindit ,795 -,376 1,000 ,902 ,206 

Aftesia per te 
bashkepunar ne 
menyre interaktive 

,721 -,436 ,902 1,000 ,278 

Saktesia dhe 
realizimi i 
protshmerise nga 
detyra 
 

-,105 -,059 ,206 ,278 1,000 

 
 
 
 



148 
 

Tabela 4.1.19 : Korrelacioni midis rezultateve të nxënësve dhe zbatimit të detyrave 
hulumtuese në lëndën gjuhë shqipe 5. 

 
 Detyra 

hulumtues
e te kryera 

Nota në 
testin 

perfundimtar 
Mbështetja 

e prindit 
Zhvillimi i 

ndërveprimit 
Realizimi i 
objektivave 

Detyra hulumtuese te 
kryera 1,000 ,444 ,834 ,877 ,305 

Nota ne testin 
përfundimtar ,444 1,000 ,402 -281 ,155 

Mbështetja e prindit ,834 ,402 1,000 ,826 ,550 
Aftesia per te 
bashkepunar ne 
menyre interaktive 

,877 ,281 ,826 1,000 ,395 

Saktesia dhe realizimi i 
protshmerise nga 
detyra 
 

,305 ,155 ,550 ,395 1,000 

 
 

4.1.20. Regresioni i detyrave hulumtuese në notën e testit përmbledhës. 
Gjuhë shqipe 3. 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,358a ,128 ,113 1,27508 

 
4.1.21. Regresioni i detyrave hulumtuese në notën e testit përmbledhës. 

Gjuhë shqipe 5. 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,444a ,197 ,174 1,06459 
 
 

4.1.22. Regresioni i detyrave hulumtuese në përfshirjen e prindërve. 
Gjuhë shqipe 3. 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,793a ,628 ,622 ,45286 

 
4.1.23. Regresioni i detyrave hulumtuese në përfshirjen e prindërve. 

Gjuhë shqipe 5. 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,834a ,695 ,686 ,45395 
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4.1.24. Regresioni i detyrave hulumtuese në ndërveprimin e nxënësve. 
Gjuhë shqipe 3. 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,722a ,521 ,513 ,53586 
 
 
 

4.1.25. Regresioni i detyrave hulumtuese në ndërveprimin e nxënësve. 
Gjuhë shqipe 5. 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,877a ,769 ,762 ,39503 
 
 
 

4.1.26. Regresioni i detyrave hulumtuese në realizimin e objektivave mësimorë 
Gjuhë shqipe 3. 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,217a ,047 ,030 ,67672 
 
 

4.1.27. Regresioni i detyrave hulumtuese në realizimin e objektivave mësimorë 
Gjuhë shqipe 5. 

 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,305a ,093 ,066 ,65960 

 

Tabela 4.1.28. Përmbledhja e rezultateve të nxënësve në lëndën gjuhë shqipe 

 
LENDA NOTA PRINDI INTERAKTIVITETI SAKTESIA 
GJUHE SHQIPE 3 11,3 62 51% 3% 
GJUHE SHQIPE 5 17,4 68 76% 6.6% 

 

Tabela 4.1.29. Shpërndarja e notave në lëndën gjuhë shqipe 3. Grupi i eksperimentit 
 
  Nota para ekspermentit Nota ne testin përfundimtar 
Mean 5,3793 5,5862 
Median 6,0000 6,0000 
Std. Deviation 1,37357 1,01831 
Variance 1,887 1,037 
Minimum 3,00 4,00 
Maximum 7,00 7,00 
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Tabela 4.1.30: Shpërndarja e notave në lëndën gjuhë shqipe 3. Grupi i kontrollit 
 
  Nota para ekspermentit Nota ne testin përfundimtar 
Mean 5,0690 5,4828 
Median 5,0000 6,0000 
Std. Deviation 1,64601 1,63927 
Variance 2,709 2,687 
Minimum 1,00 2,00 
Maximum 7,00 7,00 

 
 

Tabela 4.1.31: Dallimet midis mesatareve në grupin e eksperimentit dhe grupit të kontrollit. 
Gjuhë shqipe 3 

 
 Klasa sipas grupit N Mean Std. Deviation 
Nota para ekspermentit TGrEksperiment 29 5,3793 1,37357 

T2GrKontroll 29 5,0690 1,64601 
Nota ne testin 
përfundimtar 

TGrEksperiment 29 5,5862 1,01831 
T2GrKontroll 29 5,4828 1,63927 

 

Tabela 4.1.32. Shpërndarja e notave në lëndën gjuhë shqipe 5. Grupi i eksperimentit 
 
  Nota para ekspermentit Nota ne testin përfundimtar 
Mean 5,0556 5,6111 
Median 5,0000 6,0000 
Std. Deviation 1,47418 1,14475 
Variance 2,173 1,310 
Minimum 2,00 3,00 
Maximum 7,00 7,00 

 

Tabela 4.1.33. Shpërndarja e notave në lëndën gjuhë shqipe 5. Grupi i kontrollit 
 
  Nota para ekspermentit Nota ne testin përfundimtar 
Mean 5,4444 5,7222 
Median 5,5000 6,0000 
Std. Deviation 1,19913 1,22741 
Variance 1,438 1,507 
Minimum 2,00 3,00 
Maximum 7,00 7,00 
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Tabela 4.1.34: Dallimet midis mesatareve në grupin e eksperimentit dhe grupit të kontrollit. 
Gjuhë shqipe 5 

 
 Klasa sipas grupit N Mean Std. Deviation 

Nota para ekspermentit TGrEksperiment 18 5,0556 1,47418 
T2GrKontroll 18 5,4444 1,19913 

Nota ne testin 
perfundimtar 

TGrEksperiment 18 5,6111 1,14475 
T2GrKontroll 18 5,7222 1,22741 

 
 

Tabela 4.1.35: Korrelacioni midis detyrave hulumtuese dhe rezultateve të nxënësve në lëndën 
matematikë 3 

 
  Diferenca e 

notave ne 
teste 

Detyra 
hulumtuese te 

kryera 
Mbështetja 

e prindit 
Aftësi 

interaktive 
Realizimi i 
objektivave 

Diferenca e 
notave ne teste 

Pearson 
Correlation 1 ,512** ,597** ,694** ,743** 

Detyra 
hulumtuese te 
kryera 

Pearson 
Correlation ,512** 1 ,617** ,490** ,423** 

Mbështetja e 
prindit 

Pearson 
Correlation ,597** ,617** 1 ,796** ,605** 

Aftësi 
Interaktive 

Pearson 
Correlation ,694** ,490** ,796** 1 ,651** 

Realizimi i 
objektivave 

Pearson 
Correlation ,743** ,423** ,605** ,651** 1 

 

 
Tabela 4.1.36 :  Korrelacioni midis detyrave hulumtuese të kryera dhe rezultateve të 

nxënësve në lëndën matematikë 5 
 
  Detyra hulumtuese 

te kryera 
Diferenca  
N1 - N2 

Mbështetja e 
prindit 

Aftësi 
interaktive Objektivat 

Detyra 
hulumtuese te 
kryera 

Pearson 
Correlation 1 ,606** ,941** ,947** ,423* 

Diferenca  
N1 - N2 

Pearson 
Correlation ,606** 1 ,608** ,593** ,263 

Mbështetja e 
prindit 

Pearson 
Correlation ,941** ,608** 1 ,980** ,420* 

Aftësi 
interaktive 

Pearson 
Correlation ,947** ,593** ,980** 1 ,459** 

Objektivat Pearson 
Correlation ,423* ,263 ,420* ,459** 1 
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4.1.37. Regresioni i detyrave hulumtuese në rezultatet e notave në testet përmbledhëse. 

Matematikë 3 
 

 

4.1.38. Regresioni i detyrave hulumtuese në rezultatet e notave në testet përmbledhëse. 

Matematikë 5 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,606a ,368 ,349 ,70276 

 

4.1.39. Regresioni i detyrave hulumtuese në përfshirjen e prindërve 

Matematikë 3 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,750a ,562 ,555 ,46424 

 

4.1.40. Regresioni i detyrave hulumtuese në përfshirjen e prindërve 

Matematikë 5 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,941a ,885 ,881 ,29127 

 

4.1.41. Regresioni i detyrave hulumtuese në ndërveprimin e nxënësve 

Matematikë 3 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,490a ,241 ,227 ,65465 

 

4.1.42. Regresioni i detyrave hulumtuese në ndërveprimin e nxënësve 

Matematikë 5 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,947a ,896 ,893 ,27282 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,512a ,262 ,249 ,66328 
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4.1.43. Regresioni i detyrave hulumtuese në realizimin e objektivave 

Matematikë 3 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,423a ,179 ,164 ,78021 

 

 
4.1.44. Regresioni i detyrave hulumtuese në realizimit të objektivave 

Matematikë 5 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,427a .182 .158 .55376 

 

 

Tabela 4.1.45. Përmbledhja e rezultateve të nxënësve në lëndën Dituri natyre 

 
LENDA NOTA PRINDI INTERAKTIVITETI SAKTESIA 

DITURI NATYRE 3 23% 55% 23% 16% 
DITURI NATYRE 5 35% 88% 89% 16% 

 

 
Tabela 4.1.46: Frekuencat e notave në matematikë 3. Grupi i eksperimentit 

 
 Nota para ekspermentit Nota ne testin perfundimtar Diferencat 

Mean 4,6207 5,2414 0,6207 

Std. Deviation 1,56784 1,29987 0,26797 

Variance 2,458 1,690 0,768 

Minimum 2,00 2,00 0 

Maximum 7,00 7,00 0 
 
 

Tabela 4.1.47: Frekuencat e notave në matematikë 3. Grupi i kontrollit 
 
 Nota para ekspermentit Nota ne testin perfundimtar Diferencat 

Mean 4,8448 5,2069 0,3621 

Std. Deviation 1,56499 1,41122 0,15377 

Variance 2,449 1,992 0,457 

Minimum    

Maximum    
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Tabela 4.1.48: Frekuencat e notave në matematikë 5. Grupi i eksperimentit 
 
 Nota para ekspermentit Nota ne testin perfundimtar Diferencat 

Mean 3,9444 4,8333 0,8889 

Std. Deviation 1,47418 1,24853 - 0,22565 

Variance 2,173 1,559 - 0,614 

Minimum 2,00 3,00 +1 

Maximum 7,00 7,00 0 

 

 
Tabela 4.1.49: Frekuencat e notave në matematikë 5. Grupi i kontrollit 
 
 Nota para ekspermentit Nota ne testin perfundimtar Diferencat 

Mean 5,5000 5,5000 0 

Std. Deviation 1,09813 1,38267 0,28454 

Variance 1,206 1,912 0,706 

Minimum 3,00 3,00 0 

Maximum 7,00 7,00 0 

 

 

Tabela: 4.1.50. Dallimet midis mesatareve, devijimit standard dhe vlerës - t midis grupeve në 

testin para eksperimentit. Matematikë 3 
 

Grupet Mesatarja Devijimi 
standard 

Ndryshesa 
e mesatareve 

Vlera e  t Niveli i 
vlefshmërisë 

Gr.Eksperimentit 4,6207 1,56784  
0,45 

 
18,7 

 

E pavlefshme në 
nivelin 0.05 Gr. Kontrollit 5,0690 1,55681 

 
 

Tabela: 4.1.51. Dallimet midis mesatareve, devijimit standard dhe vlerës - t midis grupeve në 

testin pas eksperimentit. Matematikë 3 

 
Grupet Mesatarja Devijimi 

standard 
Ndryshesa 

e mesatareve 
Vlera e  t Niveli i 

vlefshmërisë 
Gr.Eksperimentit 5,2414 1,29987  

0,069 
 
22,7 

E pavlefshme në 
nivelin 0.05 Gr. Kontrollit 5,1724 1,53690 
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Tabela: 4.1.52. Dallimet midis mesatareve, devijimit standard dhe vlerës - t midis testeve në 

të dy grupet. Matematikë 3 

 
Grupet Mesatarja e 

ndryshesave 
Devijimi 
standard 

Ndryshesa 
ndryshesave të 

mesatareve 

Vlera e  t Niveli i 
vlefshmërisë 

Gr.Eksperimentit 3,6207 ,77523  
0,5173 

 
2,7 

E vlefshme në 
nivelin 0.01 Gr. Kontrollit 3,1034 ,67320 

 
 
 
Tabela: 4.1.53. Dallimet midis mesatareve, devijimit standard dhe vlerës - t midis grupeve në 

testin para eksperimentit. Matematikë 5 
 

Grupet Mesatarja Devijimi 
standard 

Ndryshesa 
e mesatareve 

Vlera e  t Niveli i 
vlefshmërisë 

Gr.Eksperimentit 3,9444 1,47418  
1,56 

 

 
14.8 

E pavlefshme në 
nivelin 0.05 

Gr. Kontrollit 5,5000 1,09813 

 

 
Tabela: 4.1.54. Dallimet midis mesatareve, devijimit standard dhe vlerës - t midis grupeve në 

testin pas eksperimentit. Matematikë 5 

 
Grupet Mesatarja Devijimi 

standard 
Ndryshesa 

e mesatareve 
Vlera e  t Niveli i 

vlefshmërisë 
Gr.Eksperimentit 4,8333 1,24853  

0,67 
 

18,6 
E pavlefshme në 

nivelin 0.05 Gr. Kontrollit 5,5000 1,38267 
 
 
 
 
Tabela: 4.1.55. Dallimet midis mesatareve, devijimit standard dhe vlerës - t midis testeve në 

të dy grupet. Matematikë 5 

 
Grupet Mesatarja e 

ndryshesave 
Devijimi 
standard 

Ndryshesa 
ndryshesave të 

mesatareve 

Vlera e  t Niveli i 
vlefshmërisë 

Gr.Eksperimentit 3,7778 ,73208 0,78 2,9 
E vlefshme në 
nivelin 0.01 Gr. Kontrollit 3,0000 ,84017 
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Tabela 4.1.56: Opinioni i mësuesve për ndikimin e punëve të pavarura hulumtuese në 
përmirësimin e notave në testet përmbledhëse (Anketa e mësuesit) 

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Aspak dakort  21 9,6 9,6 9,6 

Pothuaj aspak dakort  16 7,3 7,3 16,9 

Neutral 69 31,5 31,5 48,4 

Pothuaj plotesisht dakort 43 19,6 19,6 68,0 

Plotesisht dakort 70 32,0 32,0 100,0 

Total 219 100,0 100,0  

 

 
4.1.57:  Korrelacioni midis punëve hulumtuese dhe motivimit të nxënësve  

(Anketa e mësuesit) 
 

  ndikimi i 
teknikave 

hul nxit 
motivimin mesuesi aplik 

ndikimi i teknikave Pearson Correlation 1 ,391**  
Sig. (2-tailed)  ,000  

hul nxit motivimin Pearson Correlation ,391** 1 .886** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

mesuesi apliko Pearson Correlation  .886** 1 
Sig. (2-tailed)  .000  

 

 
Tabela 4.1. 58: Testi Levene i homogjenitetit të variancave të ndikimit të punëve hulumtuese 
në motivimin e nxënësve  (anketa e nxënësve) 
 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

12,266 7 855 .000 

 

 
Tabela 4.1.5.59: Regresioni i punëve hulumtuese në motivimin e nxënësve (anketa e nxësëve) 
 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,945a ,893 ,893 1,55452 
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Tabela 4.1. 60. Ndikimi i detyrave të shtëpisë në menazhimin e kohës 
 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Neutral 37 4,4 4,4 4,4 

Pothuaj dakort 148 17,6 17,6 22,1 
Plotersisht dakort 654 77,9 77,9 100,0 
Total 839 100,0 100,0  

 
 
 

Tabela 4.1.61: Ndikimi i detyrave të shtëpisë për të ushtruar mesimet 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Aspak dakort 10 1,2 1,2 1,2 

Neutral 30 3,6 3,6 4,8 
Pothuaj dakort 154 18,4 18,4 23,1 

Plotersisht dakort 645 76,9 76,9 100,0 
Total 839 100,0 100,0  

 
Tabela 4.1.62: Detyrat hulumtuese zhvillojnë vetë-besimin 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid Aspak dakort 10 1,2 1,2 1,2 

Neutral 83 9,9 9,9 11,1 
Pothuaj dakort 225 26,8 26,8 37,9 

Plotersisht 
dakort 521 62,1 62,1 100,0 

Total 839 100,0 100,0  
 
 
 

Tabela 4.1.64: Detyrat hulumtuese nxitin fëmijën për të marrë përgjegjësi 
  

Frequency Percent 
Valid 

Percent Cumulative Percent 
Valid Neutral 50 6,0 6,0 6,0 

Pothuaj dakort 204 24,3 24,3 30,3 
Plotersisht 

dakort 585 69,7 69,7 100,0 

Total 839 100,0 100,0  
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Tabela 4.1.65. Refgresioni i detyrave hulumtuese në motivimin e fëmijëve sipas prindërve 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 
1 .234a .055 .054 3,03207 

 
 

Tabela 4.1.66: Korrelacioni midis faktorëve. Anketa e prindërve 
  Motivimi 

nga pph 
Detyra 

hulumtuese 
mbeshtetja 
prinderore 

mbeshtetja 
nga mesuesi 

bashkepunim 
me grup 

Motivimi nga 
pah 

Pearson Correlation 1 ,234** ,209** ,195** ,358** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 
Detyra shtepie 
hulumtuese 

Pearson Correlation ,234** 1 ,088* ,359** ,348** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,011 ,000 ,000 

mbeshtetja 
prinderore 

Pearson Correlation ,209** ,088* 1 ,101** ,227** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,011  ,003 ,000 

mbeshtetja 
mesuesit 

Pearson Correlation ,195** ,359** ,101** 1 ,524** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003  ,000 

bashkepunim 
me grup 

Pearson Correlation 
,358** ,348** ,227** ,524** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  

 

 
Tabela 4.1. 67: Korrelacioni midis zbatimit të detyrave hulumtuese dhe faktorëve 

Anketa e mësuesve 

 
 

Tabela 4.1.68: Regresioni i zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese në motivimin e nxënësve.  
Anketa e mësuesve 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,478a ,228 ,225 2,24101 
 
 

Tabela 4.1.69: Regresioni midis detyrave hulumtuese dhe interaktivitetit. Anketa e mësuesit 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .249a .062 .058 2,39440 
 
 

  Rezultate
t Teksti 

Interaktivitet
i 

Detyra 
shtëpie Prindi Motivimi 

Teknik
a 

Kualifikim
i  Mjedisi 

zbatimi i 
Ph. në 
mesim 

(Zbatim) 

Pearson 
Correlation ,674** ,497** ,249** ,437** ,329** ,478** ,509** ,617** ,305** 
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Tabela 4.2.1 : Korrelacioni midis faktorëve sipas perceptimit të mësuesve Anketa e mësuesit 

 
 

Tabela 4.2.1. Regresioni i detyrave hulumtuese në efektivitetin e detyrave të shtëpisë 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,437a ,191 ,187 1,66666 
 
 

Tabela 4.2.2: Regresioni i  detyrave hulumtuese në efektivitetin e detyrave të shtëpisë. 
Anketa e prindërve 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,255a ,065 ,064 ,90065 
 

 

  Rezultatet Zbatimi Teksti Interaktiviteti Detyra 
shtëpie Prindi Motivimi Teknika Kualifikim Mjedisi 

Efekte nga 
hulumtimi 

(Rezultatet) 

Pearson 
Correlati

on 
1 ,674** ,403** -,180** ,418** ,227** ,549** -,114 ,280** ,229** 

zbatimi i Ph 
ne mesim 
(Zbatimi) 

Pearson 
Correlati

on 
,674** 1 ,497** ,249** ,437** ,329** ,478** ,509** ,617** ,305** 

Varesi  
nga teksti 
(Teksti) 

Pearson 
Correlati

on 
,403** ,497** 1 ,149* ,298** ,079 ,266** ,159* ,309** ,194** 

Interaktiviteti 
(Ndërveprimi 
i nxënësve)  

Pearson 
Correlati

on 
-,180** ,249** ,149* 1 -,056 -,013 ,014 ,710** -,143* -,148* 

Detyrat e 
shtëpisë 

(ndikimi ne 
kryerje) 

Pearson 
Correlati

on ,418** ,437** ,298** -,056 1 -,044 ,381** -,007 ,400** ,291** 

Prindi 
(Përfshirja e 

prindit) 

Pearson 
Correlati

on 
,227** ,329** ,079 -,013 -,044 1 ,149* ,122 ,259** ,248** 

niveli i 
motivimit 

Pearson 
Correlati

on 
,549** ,478** ,266** ,014 ,381** ,149* 1 ,086 ,197** ,211** 

Varesi nga 
teknika 

Pearson 
Correlati

on 
-,114 ,509** ,159* ,710** -,007 ,122 ,086 1 -,032 -,062 

Varesi nga 
metodologjia 

Pearson 
Correlati

on 
,280** ,617** ,309** -,143* ,400** ,259** ,197** -,032 1 ,434** 

Varesi nga 
mjedisi 

Pearson 
Correlati

on 
,229** ,305** ,194** -,148* ,291** ,248** ,211** -,062 ,434** 1 

Sig. (2-
tailed) ,001 ,000 ,004 ,029 ,000 ,000 ,002 ,363 ,000  
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Tabela 4.3.1. Varësia e mësuesit nga teksti. Anketa e mësuesit 

Pohimi T – M - NX T – Nx – M M – T - Nx M – Nx– T Nx – T – M Nx – M – T 

Shpesh 21,8 12,8 10,6 84,9% 84,9% 74% 

Rrallë 88,2% 87,2% 89,5% 15,1 15,1 26% 

Ndryshesa 60,4 74,4 79 69,8 69,8 48 

 
 

Tabela 4.3. 2:  Rankimi i teknikave me në qendër nxënësin 

Teknika me në qendër 
nxënësin Asnjëherë Pothuaj 

asnjëherë 
Neutra

l 
Pothuaj 
përherë Përherë 

Brainstorming       7,8 3,5 1,7 4,3 82,6 
Puna në (dyshe) 5,2 22,6 33,9 33,9 4,3 
Të nxënët në skuadër 7,8 40,0 29,6 20,0 1,7 
Punë me projekte  62,6 13, 11,3 6,1 6,1 
Zgjidhje problemore  sipas 
ideve të nxënësve           15,7 21,7 22,6 34,8 4,3 

  

 

Tabela 4.3.3:  Rankimi i teknikave hulumtuese sipas efektivitetit në rezultatet e nxënësve 

 
Tekmika hulumtuese Aspak 

efektive 

Pothuaj 
aspak 

efektive 
Neutral Pothuaj 

efektive 
Përherë 
efektive 

Pyetjet sokratike  4,3 7,0 15,7 20,9 52,2 
Shkëmbimi i eksperiencave 5,2 13,9 21,7 33,9 24,3 
Prezantime dhe ekspozitat e 
gjetjeve 42,6 28,7 18,3 5,2 5,2 

Ekskursionet mësimore 30,4 40,9 11,3 8,7 8,7 
Loja me role  16,5 10,4 33,0 31,3 7,0 

 

 

Tabela. 4.3.4:  Rankimi i shprehive që nxë nxënësi nga aplikimi i punëve të pavarura 

hulumtuese 

Shprehia e fituar nga 
aplikimi i punëve të 
pavarura hulumtuese 

Aspak 
dakord 

Pothuaj 
aspak dakord 

Neutral Pothuaj 
plotësisht 

dakord 

Plotësisht 
dakord 

Aftësitë e të menduarit kritik 13,8 15,7 15,7 22,6 32,2 
Aftësitë e hulumtimit të 
pavarur 18,3 20,9 20,8 14,8 25,2 

Aftësitë për zgjidhjen e 
problemeve 14,8 26,1 30,4 21,7 7 

Aftësi për të komunikuar 
dhe bashkëpunuar në grup 6,1 21,7 24,3 16,5 31,4 

Aftësi për të analizuar, 
argumentuar dhe kuptuar 
ndjesitë e të tjerëve 

46,1 13,9 11,2 22,6 6,2 
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Tabela:  4.3.5:  Niveli i dakordësisë mbi edukimin e shprehive të edukuara nga punët e 
pavarura hulumtuese. Anketa e mësuesve 

 
Niveli i 

Dakortësiasë 
Mendim kritik Hulumtim Problemzgjidhja Interaktiviteti Empatia 

Dakord 54,8 40 28,7 47,9 28,8 
Kundra 28,7 39,2 40,9 27,8 60 

Ndryshesa 26,1 0,8 -12,2 20,1 - 31,2 
 

Tabela 4.3. 6. Dakordësia mbi ndikimin e mjedisit 

Niveli i 
Dakortësiasë 

Kompjuteri 
Domosdo 

Banka 
pengon 

Nr.nxënësve/kl 
Pengon 

Ora 45 min 
Mjafton 

Mësuesi 
trajner 

Dakord  38,3 37,3 41,3 35,6 65,0 
Kundra  34,9 37,3 42,7 43,6 8,9 
Ndryshesa 3,4 0 - 1,4 - 8 56,1 
 
 

Tabela 4.4.1. Mesataret për grupet e pavarura 
 
 Gjinia  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Zbat i IBL Mashkull 40 36,6000 5,75482 ,90992 

Femer 179 36,3687 4,41885 ,33028 
Varesi nga teksti Mashkull 40 24,3250 3,33119 ,52671 

Femer 179 25,7374 3,37760 ,25245 

Varesi nga mjedisi Mashkull 40 29,4500 3,26559 ,51634 

Femer 178 30,2360 5,14320 ,38550 

 
Tabela 4.4. 2. Testi -t për qëndrimet e grupeve të pavarura 

 

  Testi -t Testi -t për barazinë e mesatareve 
  

F Sig. t 
Shkallët 
e lirisë 

(df) 

Sig. 
(2-

tailed) 

Mesatarja e 
diferencave 

Gabimi 
stand. i 

diferenc. 

Diferenca e 
intervalit të 

besueshmërisë 95% 
  Lower Upper 
Zbat i 
IBL 

Equal variances 
assumed 8,284 ,004 ,282 217 ,778 ,23128 ,81973 -1,38437 1,84694 

Equal variances 
not assumed   ,239 49,764 ,812 ,23128 ,96800 -1,71324 2,17581 

Varesi 
nga 
teksti 

Equal variances 
assumed ,644 ,423 -2,397 217 ,017 -1,41243 ,58926 -2,57383 -,25103 

Equal variances 
not assumed   -2,418 58,303 ,019 -1,41243 ,58408 -2,58147 -,24339 

Varesi 
nga 
mjedisi 

Equal variances 
assumed ,028 ,868 -,925 216 ,356 -,78596 ,85008 -2,46147 ,88956 

Equal variances 
not assumed   -1,220 88,535 ,226 -,78596 ,64437 -2,06640 ,49449 
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Tabela 4.5.1: Testi Kruskal - Wallis pёr diferencat moshore lidhur me zbatimin me punët e 
pavarura hulumtuese 

 
 Mosha N Mean Rank 

Efekte nga 
hulumtimi 

Me e vogel se 30 vjet 18 96,50 
30 - 39 vjet 50 93,29 

40 – 49 91 105,15 
Mbi 50 vjet 60 135,33 

Total 219  

 

4.5.2: Tabela Testi statistikor Kruskal - Wallis 
 
 Efekte nga hulumtimi 
Chi-Square 14,526 
Df 3 
Asymp. Sig. .002 
 
 
Tabela 4.5.3:  Rankimi i mesatareve e sipas vjetërsisë në punë lidhur me zbatimin me punët e 

pavarura hulumtuese 
 

 Vjetersia ne pune N Mean Rank 
Efekte nga hulumtimi 0-5 vjet 29 79,64 

6-10vjet 14 104,43 
11-15vjet 30 114,53 
16-25vjet 84 101,38 
Mbi25vjet 61 133,57 

Total 218  

 
Tabela 4.5.4: Testi Kruskal – Wallis mbi dallimet midis mësuesve me vjetërsi pune të 

bdryshme 

 Efekte nga hulumtimi 
Chi-Square 17,182 
Df 4 
Asymp. Sig. ,002 
a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: Vjetersia ne pune 
 
 
 



 

163 

 

 

Formulari. 1: Pasqyra e Puneve të Pavurara hulumtuese  te kryera gjatë një periudhe vlerësimi..     LENDA: _________________           KL.___________ 

 
 

KAPITULLI Temat e mësimit 

TITULLI I DETYRËS 
Shëno me H Nëse është hulumtuese  
(problemore, projekt, grumbullim të 

dhenesh, mbledhje informacioni, 
etj) 

K: Krijuese. Z: Zbatuese 

Kush e 
zgjedh AFATI BASHKEPUNIMI 

KONTROLLI I DETYRES KRITERET 
Prezantim Matje 

K
ry

er
ja

 

Sa
si

a 

Sa
kt

ës
ia

 

Sh
pe

jtë
si

a 

Mes Nx Dt Jv Mj Ind. Gr Prind. Post Pwpt Korrg
j Test 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Shëno poshtë secilës shtylle 
djathtas  shumen e detyrave te 
mbledhura vertikalisht 

Gj H K Z                 

    

. 

MESUESJA: ..................................................................  Shkolla.......................................................................................................................  
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Formulari 2: Pasqyra e punëve të pavarura të dhëna si detyrë shtëpie      Klasa______      Lenda_________________      Periudha __________ 

 

 

 

 

In
ic

ia
le

t e
 

E
m

ri
t t

ë 
 n

xe
ne

sit
 

N
ot

at
 n

ë 
te

st
et

 
pa

ra
pr

ak
e 

DETYRA KONTROLLI I DETYRËS TESTI PERFUNDIMTAR SHENIME CILESORE TE MESUESIT 

T
ë 

 d
hë

na
 g

jit
hë

se
j  

T
ë 

kr
ye

ra
 

H
ul

um
tu

es
e 

të
 d

hë
na

 

H
ul

um
tu

es
e 

të
 k

ry
er

a Subjektiv Objektiv Pikë 

N
ot

a 
në

 te
st

 

M
bë

sh
te

tj
a 

e 
pr

in
dë

rv
e 

dh
e 

fa
m

ilj
es

 n
ë 

të
rë

si
 

A
ft

ës
ia

 d
he

 
pr

ak
tik

ën
 e

 
ba

sh
kë

pu
ni

m
it 

pë
r 

kr
ye

rj
en

 e
 

de
ty

rë
s  

Fr
ek

ue
nt

im
i i

 
nx

ën
ës

it 
në

 
m

ës
im

  

Pl
ot

ës
im

i i
 

kr
ir

te
re

ve
 c

ilë
so

re
 

në
 k

ry
er

je
n 

e 
de

ty
rë

s s
ë 

pa
va

ru
r 

 

  

N
r.

 P
os

t 

N
r.

 P
w

pt
 

E
se

  

N
r.

K
or

ri
gj

. F
l. 

N
r.

  T
es

te
ve

  L
p.

L
 

të
 n

dë
rm

je
të

m
 

Pi
kë

  m
ak

sim
al

e 
të

 d
hë

na
 n

ë 
te

st
 

Pi
kë

 të
 fi

tu
ar

a 
ng

a 
nx

ën
ës

i n
ë 

te
st

 

Rrg M.A Çrr 
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7. 5. Skema dhe Grafikë 
 
 

Skema 1:  Objektet e vëzhgimit  të marrëdhënieve midis faktorëve ndikues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiku: 4.1.a. Notat në testin para dhe pas eksperimentit në lëndën dituri natyre  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafiku 4.1.b: Notat në testin përmbledhës nën ndikimin e detyrave hulumtuese të kryera.në 

lëndën dituri natyre 

                       
Dituri natyre 3                                              Dituri natyre 5 

 
 

 KURRIKULA     MESUESI          NXENESI              PRINDI 

         
TEKSTI 

METODA KOPETENCAT FLETORET          
PROJEKTET 

  NOTAT 

   
   

   
 B

A
SH

K
EP

U
N

IM
I 

   
   

   
M

E 
FE

M
IJ

EN
 

 K
O

M
U

N
IK

IM
I  

M
EM

ES
U

ES
IN

 

     
 

Dituri natyre 3. Grupi i kontrollit 
 

 
Dituri natyre 3. Grupi i eksperimentit 

 

         
Dituri natyre 5. Grupi i kontrollit 

  
Dituri natyre 5. Grupi i eksperimentit 
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Grafiku: 4.1.c.  Notat në testin para dhe pas eksperimentit në lëndën Gjuhë shqipe 3. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Grafiku 4.1.d: Notat në testin përmbledhës nën ndikimin e detyrave hulumtuese të kryera. 
në lëndën gjuhë shqipe 

 

                           
Gjuhë shqipe 3                                                   Gjuhë shqipe 5 

 
Grafiku: 4.1.e:  Notat në testin para dhe pas eksperimentit në lëndën Matematikë . 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

       

 Gjuhë shqipe  3. Grupi i kontrollit 

  
 

Gjuhë shqipe 3. Grupi i eksperimentit 

       

          Gjuhë shqipe  3. Grupi i kontrollit 
 

Gjuhë shqipe 5. Grupi i eksperimentit 

 
     Matematikë 3. Grupi i kontrollit 

  
 

Matematiukë 3. Grupi i eksperimentit 

 
Matematikë 5. Grupi i kontrollit 

 
 

Matematikë 5. Grupi i eksperimentit 
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Grafiku 4.1.f: Notat në testin përmbledhës nën ndikimin e detyrave hulumtuese të kryera. 

në lëndën matematikë 

 

                         
Matematikë 3                                           Matematikë 5 

 
 

4.1.g. Grafiku i shpërndarjes së frekuencave të ndikimit të detyrave hulumtuese në motivimin 

e nxënësve. 

 
Grafiku. 6.1. Niveli i ndikimit të fakorëve 
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Grafiku 6.2: Mësues direktivë dhe jodirektivë 

 

 
 

Grafilu 6.3. Përshtatshmëria e mjedisit pë mësuesit 
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7.6. Abstract 
 

This paper sets the level of influence of independent inquiry character tasks, on 

students` results, in primary education 9-years-school in Tirana city. The study determines 

the factors that impact on the effective application of independent inquiry tasks during the 

learning process, and reveals the relationships that exist betëeen them and the implementation 

of independent character inquiry tasks. The paper compares the impact of inquiry tasks 

implementation, in relation to teachers`, students` and parents` demographic data. 

The population of this study consisted of teachers, parents and students from the third 

and fifth grade of primary education, in Tirana city. The sample consisted of teachers, 

students and parents of the six schools involved in a quasi-experiment and teachers, pupils 

and parents of Tirana involved in the questionnaire.  

The sample from the schools involved in the experiment, was chosen on convenience 

basis. The sample of teachers surveyed included 70% of the teachers from the third and fifth 

grades in elementary education, in the 9-year-schools of Tirana city,  

The sample of students and parents from third and fifth grades in the 9-year schools of 

Tirana, was selected on the basis of quota, referring to Maria Teresa Siniscalco and Nadia 

Auria table. (Siniscalco & Auri 2005). To fill the questionnaire are involved 900 students and 

their respective parents. The sample represents 6.99% of the total population, level error ± 

3% at level of confidence 95%. 

In the schools where the experiment was conducted, the data resulting from the 

experiment-group were compared with data obtained from the control-group. In experiment 

were included natural sciences, mathematics and Albanian language (mother tongue) 

subjects. The experiment lasted for 15 weeks (October 2012 - April 2013). 

The questionnaires contained questions that referred to eight factors which explain the 

impact of independent inquiry tasks in students' expected results. The impact on students 

results, is received from of teachers` questionnaires, the impact of teachers` performance by 

students` questionnaire and attitude of students` by parents` questionnaire. 

The data analysis and the statistical processing, was performed via SPSS - 16 

(statistical package for social sciences). For determining the level of correlation relationships 

betëeen the variables, were used Davis` indicators (1971). The variance size of the 

independent variables  which impact on the effectiveness of independent inquiry tasks was 

used a Multiple linear regression (SPSS- 16). 
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 For comparing the effectiveness level of independent inquiry work between different 

groups, was used t-Test for independent groups. Normality and homogeneity of variance 

distribution between the two groups, was determined using the ''Levene Test''. For detecting 

the influence of different groups, was used the variance one way-analysis (ANOVA). The 

non-parametric test Kruskal - Wallis was used for detecting and comparing the differences of 

means between groups when carrying out inquiry tasks. 

Through the group involved in the experiment the study proved that independent 

inquiry tasks effect on students` outcome, depending on the frequency of tasks with inquiry 

character, structuring them according to the level of mastery of inquiry skills and teachers` 

competence to implement them effectively. The study confirms that the impact on growth of 

the average marks is low, while the questionnaire didn`t prove a statistical validity of their 

impact.  

The effect of independent inquiry tasks on grades, is observed in their distribution at 

summary tests. Compared with the control group and the test before the experiment, the 

standard deviation and variance were reduced resulting in an increase of marks seven - eight 

and a decrease of marks 4-6 and 9 -10. The impact increases with students` age and grade. In 

the natural sciences and mathematics subjects the impact was higher, compared to the 

Albanian language subject. The highest score from the application of independent inquiry 

work is student motivation. 

In applying the inquiry tasks, were found differences between teacher age groups and 

length of work experience in teaching, but weren't found any gender based differences. 

 

Keywords: IBL (INQUIRY based learning), inquiry task, research techniques,    
                   expected results, summary tests, parent involvement, interaction, learning  
                   environment. 
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	Për të shqyrtuar matjet statistikore të ndikimeve të faktorëve të ndryshëm  u përdorën  teknika e analizës njëdrejtimëshe e variancës (ANOVA) dhe teknika e studimit krahasimor faktorial (Causal Comperative Stady). Të dyja këto teknika shërbyen për të ...
	Përcaktimi i faktorëve me ndikim më të fortë në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese u krye nëpërmjet analizës regresive të faktorëve të evidentuar. Të dhënat e grumbulluara nëpërmjet instrumenteve u analizuan me anë të paketës statistikore për s...
	Forca e korrelacioneve midis varablave u mat nëpërmjet indikatorëve të Davis (Devis, 1971). Përcaktimi i përmasave të variancave që shpjegojnë variablat e pavarur në nivelin e ndikimit në variablat e varur, u krye nëpërmjet Multiple linear regresion (...
	3.2. Kampionimi
	Popullata e kampionit  në këtë studim përbëhet nga mësues, prindër dhe nxënës të klasave të treta dhe të pesta të arsimit fillor në qytetin e Tiranës. Në të gjashta shkollat  gjatë eksperimentit në klasat e treta dhe të pesta vijonin mësimin në total ...
	Kampioni u zgjodh mbi bazën e konvienencës. Kjo teknikë kampionimi përzgjedh ato njësi të kampionit që mund të përdoren më me lehtësi në një periudhë të caktuar kohore.  Edhe pse kjo teknikë ka avantazhin e përzgjedhjes së shpejtë, menazhimit me lehtë...
	Sipas statistikave të Ministrisë së Arsimit (MASH, 2012)  në qytetin e Tiranës vijojnë mësimin 12 858 nxënës (6156 në klasën e tretë dhe 6702 në klasën e pestë) dhe punojnë 324 mësues (157 në klasën e tretë dhe 167 në klasën e pestë). Nisur nga numri ...
	Sipas vjetërsisë në punë 13.2% u përfshinë mësues me vjetërsi pune deri në 5 vjet,  6.8%, mësues me vjetërsi 6 – 10 vjet, 13.7%, mësues me vjetërsi 11 – 15 vjet, 38.4% mësues  me 16 – 25 vjet pune dhe 27.9% mësues me vjetërsi mbi 25 vjet
	Të klasifikuar sipas nivelit të arsimimit, rezulton se 16.4%  e mësuesve të përfshirë në kampion rezultojnë me arsim të mesëm dhe 83,6% e tyre me arsim të lartë.
	Krahas mësuesve u përfshinë dhe një kampion nga popullata e nxënësve. Në qytetin e Tiranës vijojnë shkollën në klasat e treta dhe të pesta 12 858 nxënës. Nga kjo popullatë e nxënësve u përzgjodh një kampion me metodën e përzgjedhjes mbi bazën e kuotës...
	Të klasifikuar sipas klasave, në klasën e tretë vijonin mësimin 391 nxënës ose 45.3 % dhe në klasën e pestë 472 nxënës ose 54.7%. Këto raporte janë të përafërta edhe me raportet e popullsisë së nxënësve në këto klasa.
	Krahas mësuesve dhe nxënësve u morën dhe opinionet mbi perceptimet e prindërve të nxënësve të këtyre klasave. Nga popullata e prindërve të nxënësve në këto klasa u mor një kampion me 900 prindër. Prindërit u përzgjodhën në korrispodencë me nxënësin e ...
	Nga të dhënat rezulton se në anketim u prononcuan 839 prindër, 637 nëna (75.9% të kampionit)  dhe 202 baballarë (24.1%, të kampionit). Fëmijët e tyre  rezultojnë 423 (50.4%)  janë femra dhe 416 (49.6%) janë meshkuj. Për sa i përket tipit të shkollës 7...
	Prindërit e përfshirë në këtë anketë u klasifikuan sipas grupmoshave. Sipas deklarimeve të tyre , rezulton se 78 prindër (9.3% e tyre) janë me moshë më të vogël se 30 vjeç, 456 prindër (54.4% e tyre) me moshë 30 – 39 vjeç, 296 prindër (35.4% e tyre ) ...
	Përsa i përket viteve që fëmija ka ndjekur shkollën aktuale rezulton se 40 nxënës (4.8% e tyre)  kanë qënë nxënës kësaj shkolle gjatë njjë viti,  48 nxënës  (5.7% e tyre) për dy vjet dhe 751 nxënës kanë më shumë se dy vjet që ndjekin shkollën aktuale.
	Për sa i përket nivelit të arsimimit të prindërve 74 prindër (8.8 % e tyre) janë me arsim bazë (tetë –vjeçar),  468 prindër (55.8% e tyre) me arsim të mesëm dhe 297 prindër (35.4 % e tyre).janë me arsim të lartë
	Për përdorimin e kompjuterit në familje nga fëmija 683 prindërve të anketuar (81.4%) pohojnë se fëmijët e tyre kanë mundësi që ta përdorin kompjuterin dhe 156 (18.6%) prej tyre nuk mund ta përdorin kompjuterin.
	Ndërsa i përket pyetjes se i sati fëmijë është fëmija në diskutim, 353 prindër (42.1%) e kishin të parin që ndiqte shkollën, 361 (43.0% e kishin fëmijën e dytë, 87 (10.4%) e kishin fëmijën e tretë dhe 38 (4.5%) e kishin fëmijën më të vogël se sa i tre...
	3.3. Instrumentet matëse
	Instrumentet e matjeve u përcaktuan nga nevoja për të siguruar të dhëna në këndvështrime të ndryshme për ta bërë më kuptimplote krahasimin midis rezultateve të tyre. Në këtë paketë përfshihen dy formularë, të cilët u vunë në dispozicion të mësuesve të...
	Për mësuesit, prindërit dhe nxënësit në këtë studim u plotësuan në mënyrë të pavarur  anketa në formën e një pyetësori të strukturuar me artikuj të njëjtë në përshtatje dhe përputhje me karakteristikat e grupeve. Të tre instrumentet matnin eksperienca...
	Vëzhgimet u drejtuan rreth pyetjeve kërkimore. Mbi bazën e këtyre pyetjeve u hartuan instrumentet e matjeve. Këto  instrumente u shqyrtuan me ekspertë të fushës së edukimit dhe shkencave sociale. Për t’i kontrolluar nëse pyetjet ishin të qarta dhe të ...
	Vlefshmëria e pyetjeve mund të bëhet e diskutueshme nëse të anketuarit u përgjigjen pyetjeve në mënyrë të pavetëdijshme. Për këtë arsye disa nga pyetjet e parashtrura në anketë, pas testimit u rihartuan dhe u rishkruan me gjuhë më të kuptueshme dhe me...
	Shpërndarja dhe plotësimi i pyetësorëve është process i rëndësishëm për ruajtjen e vlefshmërisë së anketës së plotësuar. Mësuesit mund ta plotësojnë në grup dhe nxënësit në mënyrë të pakujdesshme. Për këtë arsye anketat u shoqëruan me një hyrje sensib...
	Në studim çdo pyetje kërkimore u shoqërua me një hipotezë. Më pas pyetjet kërkimore dhe hipotezat u shoqëruan me përcaktimin e variablave të varur dhe të pavarur, modelin e analizës statistikore dhe masën e duhur të kampionit.
	3.3.1. Formularët
	Për klasat e përzgjedhura në eksperiment mbi bazën e eksperiencës në shkollën “Univers” u hartuan dy formularë për regjistrimin e të dhënave. Mësuesit në njërin nga formularët paraprakisht pasqyruan analizën e detyrës mësimore sipas projektit të hulum...
	Formulari i parë synon analizën e detyrës mësimore. Në këtë formular mësuesi projekton programin mësimor dhe planifikon punët e pavarura me karakter hulumtues që pritet të aplikojë. (Formulari. 1)
	Në formularin e dytë mësuesi shënoi emër për emër me iniciale emrat e nxënësve, detyrat që jep dhe regjistron rezultatet dhe reagimet e nxënësve detyrë pas detyre. (Formualari. 2)
	Nëpërmjet analizës së frekuencave shqyrtohen dhe krahasohen ndryshimet në rezultatet e notave të nxënësve midis testeve përmbledhëse në fillim dhe në fund të periudhës.
	3.3.2. Anketa e mësuesit
	Në anketën e mësuesit u strukturuan 64 artikuj pyetjesh. Në pjesën e parë të  pyetësorit u përfshinë një sërë pyetjesh që përcaktonin karakteristika demografike të mësuesve dhe karakteristikave me interes në lidhje me shkollën dhe klasën.  Në këtë gru...
	Në pjesën e dytë u përfshi një indeks i përbërë prej gjashtë artikuj pyetjesh. Ky indeks lidhet me variablin e raportit që mbante mësuesi gjatë përgatitjes ditore midis tekstit, bindjeve të tij metodike  dhe aktivitetit të nxënësit. Nëpërmjet aplikimi...
	Nëpërmjet këtij përkëmbimi tre faktorësh (tekst – mësues – nxënës)  synohet evidentimi i shkallës së prioritetit të nxënësit ndaj dy faktorëve të tjerë. Sa më i varur nga teksti, aq më direktiv është mësuesi dhe sa më afër nevojave të nxënësit, aq më ...
	Në pjesën e tretë nëpërmjet një set pyetjesh kompozitë (artikujt 19, 20,  21, 22, 23, 24,11, 12) synohej zbulimin e qëndrimit të mësuesve ndaj ndikimit të mjedisit në efektshmërinë e punëve të pavarura  hulumtuese në rezultatet e nxënësit. Përgjigjet ...
	Katër pohime pozitive shprehen:
	- Forma dhe përmasa e klasës ndikojnë në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese.
	- Pavarёsisht nga numri i nxënësve mund të arrihet përfshirja e tё gjithё nxёnёsve nё punё tё pavarura hulumtuese.
	-  Pavarёsisht nga koha mund të pёrfshihen tё gjithё nxёnёsit nё punёt tё pavarura hulumtuese.
	- Përdorimi i kompjuterit është i domosdoshëm në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese.
	Katër pohimet negative kërkuan qëndrimin e mësuesve në këto çështje.
	- Forma dhe madhësia e bankave nuk  ndikojnë në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese.
	-  Numri i madh i nxënësve në klasë pengon aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese.
	-  Koha e orës  45-minutëshe pengon aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese.
	-  Përdorimi i kompjuterit nuk është i domosdoshëm në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese?
	Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e pranueshme (Alpha e Kronbach = 0.721).
	Në pjesën e katërt u strukturua një set 12 artikujsh që provonin nivelin e  ndikimit të punëve të pavarura me karakater hulumtues në motivimin e nxënësve. (artikujt 25 – 36). Në këtë set pyetjesh kompozitë u strukturuan 6 pyetje me prirje pozitive dhe...
	- Nëse mësuesi si një trajner bën punë të diferencuar sipas nevojave të nxënësve arrin motivimin e lartë të tyre.
	-  Për të rritur motivimin e nxënësit, ai duhet të përfshihet nëpër punë të pavarur hulumtuese.
	- Nxënësit motivohen më shumë kur hulumtojnë në punë me grupe, apo çifte.
	- Kur puna hulumtuese përputhet me përvojat e tyre, nxënësit janë më të motivuar në punët e pavarura hulumtuese.
	- Punët e pavarura hulumtuese janë motivuese për nxënësin, sepse e bëjnë lider në procesin e arritjes së objektivave mësimore.
	- Puna e pavarur hulumtuese nuk jep rezultate në notat e testeve, prandaj nxënësi demotivohet.
	-Puna e pavarur hulumtuese shpesh nuk mund të kryhet pa ndihmën e më të rriturve, prandaj i demotivon ata.
	- Gjatë punës së pavarur hulumtuese nxënësit me rezultate të ulëta nuk janë të motivuar për t’u përfshirë intensivisht.
	Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e mirë. (Alpha e Kronbach = 0.843)
	Në pjesën e pestë u pasqyruan pyetje të lidhura në mënyrë të drejtpërdrejtë me teknikat hulumtuese (artikujt 37 – 40). Ky set artikujsh u përshtat nga modeli i pyetësorit të studimit Ebanks. Në artikullin 37 kërkohet niveli i familjarizimit të mësuesi...
	Në artikullin 38 u kërkua ndër teknikat hulumutuese listimi i pesë teknikave tipike ndërvepruese që përdor mësuesi për më së shumti në mësimin e bazuar në hulumtim:
	-Brainstorming, (stuhi mendimi),
	- Shqyrtim i problemit në çifte,
	-Të nxënët në skuadër,
	- Punë me projekte.
	- Zgjidhje e një çështjeje problemore  sipas ideve të nxënësve.
	Në artikullin 39 u kërkua listimi i pesë teknikave që  përdoren më shpesh në mbështetje të nxënësve gjatë aplikimit të të nxënit të bazuar në hulumtim.
	Pyetjet sokratike.
	Të ushtruarit në aplikimin e hulumtimit sipas modeleve të projekteve të  gatshme,
	Punë me projekte sipas një skeme paraprake ku tema, objektivat, veprimtaria dhe burimet janë të siguruar.
	Punë me projekte, ku jepet vetëm tema dhe objektivat mbi të cilën pritet rezultati.                                  Punë me projekte të hapura, ku jepet vetëm fusha dhe13T nxënësit punojnë tërësisht të pavarur.
	Në pyetjen 40 u kërkua listimi i shprehive më të spikatura të të nxënit të bazuar në hulumtim që përfiton nxënësi gjatë aplikimit të teknikave hulumtuese:
	-13TAftësitë e të menduarit kritik.
	13T- Aftësitë e hulumtimit13T të13T pavarur.
	13T- Aftësitë për zgjidhjen e problemeve.
	13T- Aftësi për të komunikuar dhe bashkëpunuar në13T 13Tgrup.
	13T- Aftësi për të analizuar, argumentuar dhe kuptuar ndjesitë e të tjerëve.
	Në pjesën e gjashtë për të matur ndikimin e performancës metodike të mësuesit në arritjen e rezultateve nga puna e pavarur hulumtuese u strukturuan 10 artikuj pyetës ( 41 – 50). Në këto 10 pyetje kompozitë, pesë ishin me sens pozitiv dhe pesë me sens ...
	Përmbajtja e pohimeve u strukturua nëpërmjet këtyre kushteve:
	- Pa udhëheqjen e përhershme të mësuesit, nxënësi nuk mund të jetë i suksesshëm në punët e tij të pavarura me karakter hulumtues.
	-  Nxёnёsi nuk mund të jetë i suksesshëm në punën e pavarur hulumtuese nëse mësuesi nuk i shpjegon mësimin e ri.
	-  Nxënësi nuk duhet të hallakatet me punë të pavarura hulumtuese jashtë tekstit pa përvetësuar atë më pare,
	-  Pёr të qënë efektiv në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese mësuesi përdor evokimin e eksperiencave individuale tё nxënësit dhe stilin e tij të të nxënit.
	-  Nxënësi i fillores punës së pavarur hulumtuese i afrohet me vështirësi, pasi nuk di sesi të hartojë një projekt, apo të orientohet në kryerjen e tij.
	-  Punët e pavarura hulumtuese janë efektive më shumë për nxënësit e klasave të nivelit të mesëm, sesa për ata të arsimit fillor.
	- Pёrfshirjen e nxёnёsve nё punёn e pavarur e hulumtuese duhet të jepen nëpërmjet dhënies së tyre në mënyrë të pёrshkallёzuar nga mё e varura  tek mё e hapura.
	-  Para se t’u jepet puna e pavarur nxënësve duhet t’u jepet një pyetje e qartë problemore mbi një kontekst real.
	-  Punët e pavarura hulumtuese janë efektive për të gjitha nivelet e nxënësve, kur ato menazhohen me efektivitet.
	-  Kur aplikohen punët e  pavarura me karakter hulumtues mësimi shtrihet përtej kufijve të orës duke mundësuar përfshirjen e prindërve dhe personave të tjerë.
	Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e diskutueshme (Alpha e Kronbach = 0.76).
	Në pjesën e shtatë nëpërmjet 6 pyetjeve kompozitë (55, 56, 57, 58, 59,  61) u kërkua efekti i përfshirjes së prindërve. Në këtë strukturim tri pyetje u ndërtuan me sens pozitiv dhe tri me sens negativ. Pohimet që u parashtruan alternohen në klasifikim...
	-Në varësi të detyrës, prindёrit janë të gatshëm t’i ndihmojnё fёmijёt nё detyrat e shtёpisё.
	- Nxёnёsit me rezultate tё dobta ndihmohen nga prindёrit nё detyrat e shtёpisё.
	- Nxёnёsit me rezultete tё ulta nuk ndihmohen nga prindërit.
	- Kur detyrat janё nё formё projekti, prindi  nuk u jep rëndësinë e duhur.
	- Ekspozimi i projekteve, posterave, etj., forcon bashkёpunimin me prindin.
	- Natyra e detyrave tё shtёpisё me karakter hulumtues nxit mbështetjen e prindit.
	Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e pranueshme (Alpha e Kronbach = 0.74).
	Në pjesën e tetë nëpërmjet 8 pyetjeve kompozitë (51, 52, 53, 54, 60, 62,  63, 64) u kërkua niveli i ndikimit të kryerjes së punëve të pavarura hulumtuese në efektivitetin e detyrave të shtëpisë. Në këtë strukturim katër pyetje u ndërtuan me sens pozit...
	-Nxёnёsve nuk duhet t’u jepen detyra shtëpie hulumtuese jashtë tekstit apo fletores së punës.
	-Nxёnёsve duhet t’u jepen detyra shtëpie individuale hulumtuese tё nxitura nga impakti i orёs sё mësimit.
	- Nxënësve duhet t’u jepen në shtëpi sa më shumë detyra nё formё projekti.
	- Pavarёsisht nga lloji i detyrёs, jo tё gjithё nxёnёsit i kryejnё rregullisht detyrat e shtёpisё.
	- Nxitja e detyrave tё shtёpisё me karakter hulumtues ndikon nё të nxënit afatgjatë të nxënësve.
	- Detyrat e shtёpisё nuk duhen dhënë fare, pasi nuk janë efektive dhe mbingarkojnë si fëmijën ashtu dhe prindin.
	- Detyrat e shtёpisё me karkater hulumtues duhen parapёrgatitur para mёsimit në disa alternativa në dëshirën e nxënësit për t’u kryer dhe të mos vlerësohen me notë.
	- Detyrat e shtёpisё duhen projektuar me pjesëmarrjen dhe marrëveshjen e prindit, i cili merr një rol aktiv në kryerjen e tyre.
	Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e lartë. (Alpha e Kronbach = 0.86)
	Pohimet që u parashtruan në këtë set pyetjesh u strukturuan  sipas Shkallës Likert, nga 1. Asnjëherë. 2. Rrallë.  3. Shpesh herë. Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe të dhënat kanë vlefshmëri statistik...
	Pohimet që u parashtruan në këtë set pyetjesh u strukturuan  sipas Shkallës Likert, nga 1. Nuk jam dakord. 2. Nuk jam as  dakord as kundër   3. Jam dakord.
	Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe të dhënat kanë vlefshmëri statistikore. Koefiçienti i besueshmërisë ishte i pranueshëm: Alfa = 0.73.
	3.3.4. Anketa për prindin
	Pyetësori për prindin synonte të merrte të dhëna kryesisht mbi detyrat e shtëpisë dhe efektet e detyrave me karkater hulumtues në përfshirjen e prindërve në procesin e të nxënit të fëmijës.
	Në pjesën e parë nëpërmjet dhjetë pyetjeve synohet deklarimi i karakteristikave demografike të prindit. Në këtë pjesë përfshihet gjinia e prindit, arsimi.
	Në pjesën e dytë pyetësori trajton dakordësinë e prindit mbi domosdoshmërinë e dhënies së detyrave të shtëpisë për fëmijët e tyre. (Pyetjet 10. 11. 16. 17. 29. 31) Në këtë set pyetjesh u përfshinë çështje të tilla si:
	-Duke parë rolin e detyrave të shtëpisë, fëmija im duhet të punojë më shumë se dy orë  në shtëpi.
	- Fëmija im punon aq sa duhet për përgatitjen dhe kryerjen e detyrave të shtëpisë.
	- Unё jam i pakёnaqur me sasinё e detyrave tё shtёpisё qё merr fёmija im.
	- Fёmija im nxё shumё prej detyrave tё shtёpisё, prandaj kërkoj t’i jepen vazhdimisht detyra.
	-Detyrat e shtёpisё nuk duhen dhënë pasi mund tё bёhen burim grindjeje, shqetёsimi apo tensionimi nё shtёpinё tonё.
	- Detyrat e shtëpisë nuk duhen dhënë pasi detyra qё kryen fёmija im nё shtёpi duhen kryer nё klasё.
	Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe të dhënat kanë vlefshmëri statistikore.
	Në pjesën e dytë u trajtua vlera edukuese në shprehitë e detyrave hulumtuese. (Pyetjet: 12. 13. 14. 15. 16. 31). Përgjigjet e këtyre artikujve alternohen në klasifikimin e dakordësisë sipas Shkallës Likert, nga më e ulta: (1). Aspak dakord,  në më të ...
	Pyetjet përmbajnë çështjet:
	- Detyrat e shtёpisё hulumtuese ndihmojnё fёmijёt  pёr të mësuar se si tё organizojnё
	dhe menazhojё kohёn e tyre.
	- Detyrat e shtёpisё hulumtuese e ndihmojnё fёmijёt  pёr të marrë mё shumё pёrgjegjёsi pёr vete.
	- Detyrat e shtёpisё hulumtuese e ndihmojnё fёmijёt  pёr t’u ushtruar dhe zbatuar atё qё
	kanё mёsuar nё shkollё.
	-  Detyrat e shtёpisё hulumtuese i ndihmojnё fёmijёt  pёr të mësuar dhe   edukuar  me
	shprehitё e punёs së pavarur mësimore
	-  Detyrat e shtёpisё hulumtuese i ndihmojnё fёmijёt për tё zhvilluar besimin,  pёr tё
	kapёrcyer vёshtirёsitё dhe për të zgjidhur problemet.
	-  Detyrat  e shtёpisё hulumtuese e ndihmojnë fëmijën për të menduar, gjykuar e vepruar
	me logjikën dhe bindjen e tij.
	Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe të dhënat kanë vlefshmëri statistikore.
	Në pjesën e tretë u trajtua niveli i mbështetjes së fëmijës nga prindi në kryerjen e detyrave të shtëpisë. (Pyetjet: 18.19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 34). Përgjigjet e këtyre artikujve alternohen në klasifikimin e dakortësisë sipas Shkallës ...
	Në këtë set pyetjesh përfshihen:
	- Ne kryejmë së bashku detyrat me fëmijën tonë.
	- Fёmija ynë i kryen detyrat në njё orar të parapërcaktuar.
	- Unё interesohem çdo ditë se ç’detyra ka pёr tё kryer atë  ditё fëmija im.
	- Unё nuk interesohem për detyrat e fëmijës, pasi mjaftohem duke e parë që punon.
	- Unё zotёroj njohuri tё mjaftueshme pёr ta ndihmuar fёmijёn nё kryerjen e detyrave tё
	shtёpisё.
	- Unё e ndihmoj mё shumё fёmijёn tim nё kryerjen e detyrave tё shtёpisё,  nëse mësuesi
	parashikon dhe angazhimin tim.
	- Mёsuesi i shpjegon dhe e sqaron fëmijën tim pёr tё lehtёsuar kryerjen e detyrave tё
	shtёpisё.
	- Prindi nuk mund ta ndihmojë fëmijën në  mësime. Kjo detyrë është e mësuesit.
	- Unë e kam të pamundur për ta ndihmuar fëmijën në detyrat e shtëpisë.
	- Unё informohem kur detyra e fёmijës tim ka nevojë për mbështetjen tonë.
	-  Fëmija ynë na pyet dhe na kërkon të dhëna të ndryshme  për detyrat e shtëpisë.
	-  Fëmija ynë kërkon të punojë apo të komunikojë  me shokët për të kryer detyra të përbashkëta.
	Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe të dhënat kanë vlefshmëri statistikore.
	Në pjesën e katërt u trajtua niveli i motivimit të fëmijëve gjatë kryerjes së detyrave të shtëpisë me karakter hulumtues. (Pyetjet: 25, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41). Përgjigjet në këtë artikujt alternohen në klasifikimin e dakordësisë sipas Shkallës Li...
	Në këtë set pyetjesh përfshihen çështje të tilla:
	- Fёmija im i kryen me kёnaqёsi çdo lloj detyre shtëpie.
	- Fëmija im kryen më me dëshirë detyrat me projekte.
	- Fëmija ynë pëlqen të bëj ekskursione mësimore dhe të hartojë postera me fotot dhe njohuritë e përfituara prej tyre.
	- Fëmija ynë  pëlqen të prezantojë punët e tij para klasës dhe publikut.
	- Fëmija ynë kur zbulon apo sajon ndonjë gjë të re na e tregon me hare.
	- Fëmija ynë pëlqen të bashkëpunojë me shokët për të ndërtuar apo hartuar projekte.
	- Fëmija ynë  është shumë kureshtar për të mësuar nga e kaluara e familjes sonë apo historia në përgjithësi.
	- Fëmija ynë i pëlqen kuriozitetet nga bota dhe fantazitë shkencore.
	Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe të dhënat kanë vlefshmëri statistikore.
	3.4. Përmbledhje
	Për të shqyrtuar matjet statistikore të ndikimeve të faktorëve të ndryshëm u përdorën  teknika e analizës njëdrejtimshe e variancës  (ANOVA) dhe teknika e studimit krahasimor faktorial  (Causal Comperative Stady). Forca e korrelacioneve midis varablav...
	Instrumentet matëse të përdorur janë Formulari 1 (FR1R), i cili mundëson analizën e detyrës mësimore, Formulri 2 (FR2R) që mundëson regjistrimin e të dhënave temë pas teme pas çdo ore mësimore. Anketa për mësuesit, anketa për nxënësin dhe anketa për p...
	Vëzhgimet e programeve, teksteve, fletoreve, portofolave të nxënësve dhe mësuesve si dhe bisedat e lira me ta, siguruarn të dhëna cilësore mbi realitetin e aplikimit të punëve hulumtuese në shkolla.
	Të gjitha veprimet statistikore u kryen nëpërmjet programit SPSS-16.
	Pohimet që u parashtruan në këtë set pyetjesh u strukturuan  sipas Shkallës Likert nga 1. Nuk jam dakord. 2. Nuk jam as  dakord as kundër   3. Jam dakord.
	Pas analizës faktoriale nëpërmjet SPSS u provua se shkallët ishin njëdimensionale dhe të dhënat kanë vlefshmëri statistikore. Koficienti i besueshmërisë ishte i pranueshëm α = 0.73 (Alfa e Cronbachut).
	Në pjesën e katërt të anketës së mësuesit u strukturuan 12 artikuj pohimesh që provuan me dakordësi nivelin e  ndikimit të punëve të pavarura me karkater hulumtues në motivimin e nxënësve (artikujt 25 – 36). Në këtë set pyetjesh kompozitë u strukturua...
	- Nëse mësuesi si një trajner bën punë të diferencuar sipas nevojave të nxënësve, arrin motivimin e lartë të tyre.
	- Për të rritur motivimin e nxënësit, ai duhet të përfshihet në punë të pavarur hulumtuese.
	- Nxënësit motivohen më shumë kur hulumtojnë në punë me grupe, apo çifte.
	- Kur puna hulumtuese përputhet me përvojat e tyre, nxënësit janë më të motivuar në punët e pavarura hulumtuese.
	- Punët e pavarura hulumtuese janë motivuese për nxënësin pasi e bëjnë lider në procesin e arritjes së objektivave mësimore.
	- Puna e pavarur hulumtuese nuk jep rezultate në notat e testeve, prandaj nxënësi demotivohet.
	Puna e pavarur hulumtuese shpesh nuk mund të kryhen pa ndihmën e më të rriturve, prandaj i demotivon fëmijët.
	Gjatë punës së pavarur hulumtuese nxënësit me rezultate të ulëta nuk janë të motivuar për t’u përfshirë intensivisht.
	Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e mirë. (Alpha e Kronbach = 0.843). Motivimi në raport me zbatimin e detyrave hulumtuese sipas perceptimit të mësuesve të anketuar korrelacioni është r = 0,478 ( p < .01). Nd...
	Teknikat me në qendër nxënësin dallohen për nivelin e lartë të edukimit të frymës ndëraktive dhe bashkëpunuese (Ebanks. 2010). Zbatimi i teknikave hulumtuese rezulton se ka një marrëdhënie jo shumë e fortë me interaktivitetin e nxënësve (r = .249) dhe...
	Në pjesën e tetë të anketës së mësuesit u shtruan tetë pyetje kompozitë (51, 52, 53, 54, 60, 62, 63, 64) nëpërmjet të cilave u kërkua niveli i ndikimit të kryerjes së punëve të pavarura hulumtuese në efektivitetin e detyrave të shtëpisë. Në këtë struk...
	Nxёnёsve nuk duhet t’u jepen detyra shtëpie hulumtuese jashtë tekstit apo fletores së punës.
	Nxёnёsve duhet t’u jepen detyra shtëpie individuale hulumtuese tё nxitura nga impakti i orёs sё mësimit.
	Nxënësve duhet t’u jepen në shtëpi sa më shumë detyra nё formё projekti.
	Pavarёsisht nga lloji i detyrёs jo tё gjithё nxёnёsit i kryejnё rregullisht detyrat e shtёpisё.
	Nxitja e detyrave tё shtёpisё me karakter hulumtues ndikon nё të nxënit afatgjatë të nxënësve.
	Detyrat e shtёpisё nuk duhen dhënë fare, pasi nuk janë efektive dhe mbingarkojnë si fëmijën, ashtu dhe prindin.
	Detyrat e shtёpisё me karkater hulumtues duhen parapёrgatitur para mёsimit në disa alternativa në dëshirën e nxënësit për t’u kryer dhe të mos vlerësohen me notë.
	Detyrat e shtёpisё duhen projektuar me pjesëmarrjen dhe marrëveshjen e prindit, i cili merr një rol aktiv në kryerjen e tyre.
	Sipas mësuesve midis kryerjes së detyrave të pavarura hulumtuese dhe efektivitetit të detyrave të shtëpisë për realizimin e synimeve të tyre, gjendet një korrelacion  r = .437. Nëpërmjet regresionit gjendet se ndikimi i tyre në efektivitetin e detyrav...
	Nga opinionet e prindërve për efektivitetin e detyrave të shtëpisë nëpërmjet punës hulumtuese është i dobët r = .255 dhe ndikimi .064% (RP2P = .065). Sipas analizëz ANOVA t(837) = 6,960, F = 48,443, Koficienti i pastandartizuar B = .068 i standardizua...
	Sipas anketimit të nxënësve kur puna është hulumtuese efektiviteti i saj është në korrelacion me realizimin e synimeve të detyrës r =.391 dhe nëse detyra parashikon dhe përfshirjen e prindërve, atëherë korrelacioni është më i lartë, r = .544.
	Varësia e zbatimit të punëve të pavarura hulumtuese nga  niveli i vendosjes së nxënësit në qendër të procesit, në anketë u përfshi në gjashtë artikuj pyetjesh kompozitë (artikujt 13 - 18). Ky indeks lidhet me variablin e raportit që mbante mësuesi gja...
	Nëpërmjet këtij përkëmbimi tre faktorësh (tekst – mësues – nxënës) synohet evidentimi i shkallës së prioritetit të nxënësit ndaj dy faktorëve të tjerë. Sa më i varur nga teksti, aq më direktiv është mësuesi dhe sa më afër nevojave të nxënësit aq më jo...
	Nga ana tjetër 84,9% pranojnë se e organizojnë mësimin me përparësi mbi harmonizimin e ideve të mësuesit me karakteristikat e nxënësve dhe po kështu, 84.9% e mësuesve të anketuar pranojnë se aplikojnë shpesh mësimin e bazuar me përparësi tek karakteri...
	Në momentet e kryerjes së studimit niveli i vendosjes së nxënësit në qendër të procesi nga mësuesit, të paktën si mentalitet, nuk është në nivelet më të larta të decentralizimit, pasi në këtë nivel ndryshesa është 48%, kundrejt 69% të nivelit më pak t...
	Varësia e efektivitetit të aplikimit të punëve të pavarura hulumtuese nga mjedisi u shqyrtua nëpërmjet rezultateve të marra nga pyetësori i mësuesit, nëpërmjet një set pyetjesh kompozitë (artikujt 19, 20,  21, 22, 23, 24,11, 12).  Përgjigjet në të tet...
	-Forma dhe përmasa e klasës ndikojnë në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese. - Pavarёsisht nga numri i nxënësve mund të arrihet përfshirja e tё gjithё nxёnёsve nё punё tё pavarura hulumtuese.
	- Pavarёsisht nga koha mund të pёrfshihen tё gjithё nxёnёsit nё punёt tё pavarura hulumtuese.
	- Përdorimi i kompjuterit është i domosdoshëm në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese.
	Katër pohimet negative kërkuan qëndrimin e mësuesve në këto çështje:
	- Forma dhe madhësia e bankave nuk  ndikojnë në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese.
	- Numri i madh i nxënësve në klasë pengon aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese.
	-Koha e orës  45-minutëshe pengon aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese.      -- -Përdorimi i kompjuterit nuk është i domosdoshëm në aplikimin e punëve të pavarura hulumtuese?
	Pas testimit të këtij indeksi u konfirmua se besueshmëria statistikore ishte e pranueshme (Alpha e Kronbach = 0.721).
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